
ΠΛΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Η InCommOn (Innovative Communities Onwards) είναι μια μη κυβερνητική, μη
κερδοσκοπική οργάνωση η οποία στοχεύει στην επίτευξη της βιωσιμότητας μέσω της
ανάπτυξης κοινωνικής και οικονομικής ισότητας και την προστασία του
περιβάλλοντος.

Ο πυρήνας των αξιών μας και ο τρόπος εργασίας μας περιλαμβάνουν την πρακτική
δέσμευσή μας στην αρχή της ισότητας μεταξύ των φύλων και την αποτροπή των
έμφυλων  διακρίσεων, τόσο στις καθημερινές, εσωτερικές διαδικασίες μας όσο και στις
δραστηριότητες, τις εκδηλώσεις και την έρευνα που αναλαμβάνουμε και η οποία
αφορά το κοινό μας.

A. Οργανωτική Κουλτούρα

Ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής: Σε όλα τα μέλη του προσωπικού
της InCommOn προσφέρονται ευέλικτα πακέτα απασχόλησης μέσα στο πλαίσιο της
εργατικής νομοθεσίας της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλο το προσωπικό έχει
ένα μεγάλο εύρος επιλογών εργασίας από το σπίτι και μάλιστα με ωράριο που μπορεί
να ποικίλλει αλλά υποχρεούται να συμμετέχει σε συγκεκριμένες συναντήσεις εργασίας.
Μέσω τακτικών συζητήσεων και ανοικτών καναλιών επικοινωνίας μεταξύ υπευθύνων
διαχείρισης προσωπικού και εργαζομένων, επιτυγχάνεται η αλλαγή και προσαρμογή
του ωραρίου εργασίας προκειμένου όλοι οι συνεργάτες και συνεργάτιδες να μπορούν
ανταποκριθούν και στις άλλες, εκτός εργασίας, υποχρεώσεις και ενασχολήσεις τους.
Υπάρχει επίσης η προτροπή προς όλους τους εργαζόμενους να απενεργοποιούν όλες
τις εφαρμογές που σχετίζονται με τη δουλειά όταν είναι online, όταν βρίσκονται εκτός
του προγραμματισμένου ωραρίου εργασίας τους. Κανονικές και αναρρωτικές άδειες
καθώς και ρεπό χορηγούνται μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους διαχείρισης
προσωπικού και στο πλαίσιο του εθνικού εργατικού δικαίου. Οι άδειες μητρότητας
χορηγούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και οι γονικές άδειες για τους
εργαζόμενους ενθαρρύνονται από την οργάνωση. Όλα τα μέλη του προσωπικού
ενθαρρύνονται να ορίσουν και να αναπτύξουν προσωπικά πρότζεκτ μέσα στο πλαίσιο
της δουλειάς τους, τα οποία να αντανακλούν τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και την
προσωπική τους ανάπτυξη (σύμφωνα με τους στόχους και τις ανάγκες της οργάνωσης).
Μηνιαίες συναντήσεις ευεξίας προσφέρονται σε όλη την ομάδα δωρεάν.

Ισορροπία μεταξύ των φύλων σε Διοικητικό Επίπεδο:  Τόσο η πρώτη όσο και η εν
ενεργεία Γενική Διευθύντρια της οργάνωσης είναι γυναίκες, όπως είναι και το 70% των
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των συντονιστών των ομάδων και των υψηλά
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ιστάμενων διαχειριστών έργου. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι
γυναίκες.

Όλα τα μέλη του προσωπικού και όλοι οι εθελοντές και εθελόντριες ενθαρρύνονται να
αναπτύξουν τις δεξιότητές τους ώστε να μπορούν να εξελιχθούν και να αναλάβουν
υψηλότερες διοικητικές θέσεις, αν το επιθυμούν.

Ισότητα των φύλων σε ότι αφορά τις προσλήψεις και την επαγγελματική
εξέλιξη: H InCommOn προσλαμβάνει νέο προσωπικό στη βάση των ικανοτήτων, της
εμπειρίας, των προσόντων και της αφοσίωσής των αιτούντων στις αρχές της
οργάνωσης. Στις αγγελίες εργασίας μας δεν εκφράζουμε προτίμηση προς κάποιο φύλο
αλλά δηλώνουμε σαφώς ότι ορισμένοι ρόλοι απαιτούν σωματική εργασία. Η
διαδικασία προσλήψεων γίνεται από μια επιτροπή μελών του προσωπικού τα οποία
δεν κάνουν καμία ερώτηση στους υποψήφιους σχετικά με την οικογενειακή τους
κατάστασης, το αν δηλαδή είναι παντρεμένοι ή αν σχεδιάζουν να κάνουν παιδιά.

Μέτρα κατά της έμφυλης βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης: Στις ιδρυτικές
αρχές και στόχους της οργάνωσης συμπεριλαμβάνεται η ισότητα και η ισότιμη (όχι ‘
ίδια ’) αντιμετώπιση όλων των ανθρώπων. Ως εκ τούτου, η οργάνωση ακολουθεί μια
πολιτική μηδενικής ανοχής σε οποιοδήποτε τύπο διακρίσεων ή παρενόχλησης ατόμων
ή ομάδων, συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής παρενόχλησης και της έμφυλης
βίας.

Η οργάνωση έχει ένα σύστημα εμπιστευτικής ανατροφοδότησης μεταξύ του
προσωπικού και των διαχειριστών για ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης και
έμφυλης βίας.

Ένα εντεταλμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (γυναίκα) έχει το ρόλο της
Υπευθύνου Ισότητας των Φύλων η οποία είναι υποχρεωμένη να διερευνά οποιαδήποτε
καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης και να λαμβάνει οποιοδήποτε νομικό μέτρο η
να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη αρμόζουσα ενέργεια.

Όλα τα μέλη του προσωπικού καθώς και οι εθελοντές/ντριες είναι ενημερωμένες ότι
οφείλουν να αναφέρουν σε αυτό το πρόσωπο ή στον/στην προϊστάμενό τους
περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης, τα οποία αντιμετωπίζονται με διακριτικότητα
και στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας.

Προτεραιότητα σε μια τέτοια υπόθεση θα δοθεί στην προστασία και υποστήριξη
του/της καταγγέλλοντος αλλά παράλληλα θα λάβει χώρα μια δίκαιη και χωρίς
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προκαταλήψεις διαδικασία, δίνοντας στο πρόσωπο που κατηγορείται την ευκαιρία για
μια αμερόληπτη ακρόαση, προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση.

Οι συντονιστές των ομάδων και οι διαχειριστές των έργων οφείλουν να ενημερώσουν
την Υπεύθυνη Ισότητας των Φύλων για οποιοδήποτε περιστατικό δουν ή ακούσουν. Σε
περίπτωση άσκησης βίας οφείλουν να αναφέρουν το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές.

Β. Διάδραση με το κοινό (εκδηλώσεις, κοινωνικές έρευνες και συναντήσεις με
την κοινότητά μας)

Δημόσιες εκδηλώσεις και συναντήσεις:  Η InCommOn εμπλέκεται σε ένα μεγάλο
εύρος δραστηριοτήτων με το κοινό – διοργανώνει συμμετοχικές συζητήσεις και
εκδηλώσεις, διαθέτει και λειτουργεί έναν χώρο για το κοινό, διοργανώνει δράσεις
πεδίου, καμπάνιες ευαισθητοποίησης και διεξάγει κοινωνική έρευνα.

Κάθε εκδήλωση είναι ανοικτή σε όλους και όλες (υπάρχουν μόνο κάποιοι ηλικιακοί
περιορισμοί γιατί ορισμένες δράσεις απευθύνονται μόνο σε ανήλικους ή μόνο σε
ενήλικες καθώς επίσης μπορεί να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ατόμων που
μπορούν να βρίσκονται στον χώρο διεξαγωγής μιας δράσης), άτομα όλων των φύλων
είναι ευπρόσδεκτα και σε όλους και όλες δίνεται ισότιμος χρόνος και χώρος για να
συμμετάσχουν. Οι εισηγητές και εισηγήτριες συντονίζουν τις συζητήσεις κατά τρόπο
που να μην αποκλείει κανέναν και ώστε να ακούγονται όλες οι φωνές. Οι
ομιλητές/τριες και όλοι όσοι συνεισφέρουν στις εκδηλώσεις μας επιλέγονται,
ανεξαρτήτως φύλου, στη βάση των εμπειριών και των γνώσεων τους σε σχέση με το εν
λόγω θέμα / δραστηριότητα

Όλες οι δραστηριότητες και εκδηλώσεις (τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες) έχουν
χαρακτήρα ουδέτερο ως προς το φύλο, εκτός και αν η κοινότητά μας ζητήσει να γίνει
κάποια συνάντηση ή να διαμορφωθεί κάποια ομάδα γύρω από κάποιο θέμα που να
αφορά ζητήματα φύλου.

Στόχος μας είναι η έδρα της InCommOn να γίνει κομβικό σημείο της κοινότητας. Ως εκ
τούτου, αν η κοινότητα αποφασίσει ότι υπάρχει ανάγκη για τη δημιουργία μιας
συγκεκριμένης ομάδας για έμφυλα ζητήματα (π.χ. ομάδα γυναικών ή ομάδα
υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ ή ομάδα έφηβων αγοριών) και επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τον
χώρο μας για συναντήσεις η InCommOn θα υποστηρίξει τέτοιου τύπου δράσεων γιατί
προωθεί έναν ασφαλή χώρο για ανοικτή κουβέντα και αλληλεγγύη. Λόγω κοινωνικών
ανισοτήτων, δράσεις αυτού του τύπου (οι οποίες εξ ορισμού δεν απευθύνονται σε όλα
τα φύλα ταυτόχρονα) συνιστούν τρόπους επαναφοράς της ισορροπίας και παροχής
ενός μέσου για την επίτευξη μεγαλύτερης ισότητας μεταξύ των φύλων στην κοινότητα.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, η InCommOn θα διασφαλίσει ότι οι συμμετέχοντες θα
μπορούν να αποφασίσουν ποια μέλη του προσωπικού της θα παρίστανται σε αυτές τις
συναντήσεις, ίσως με ρόλο διευκολυντή, αλλά δεν θα παρεμβαίνει σε θέματα
περιεχομένου, εκτός αν διαφανεί η περίπτωση δημιουργίας αποκλεισμών ή λεκτικού
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μίσους αντί της ανάπτυξης ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού κλίματος για
περιθωριοποιημένες ομάδες.

Κοινωνική έρευνα: Η InCommOn διεξάγει κοινωνικές έρευνες με μεγάλο εύρος και με
σκοπό να κατανοήσει τις ανάγκες, δεξιότητες, και τα ζητήματα που απασχολούν την
κοινότητα στην οποία δουλεύει ώστε να παρέχει σχετικές υπηρεσίες, δραστηριότητες
και υποστήριξη. Για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι σημαντικό να καταφέρει να
έχει μια καθαρή εικόνα των ζητημάτων φύλου καθώς και ποσοτικών παραμέτρων
αυτών των ζητημάτων που υπάρχουν στην κοινότητα. Όταν διεξάγονται ανάλογες
κοινωνικές έρευνες οι ερευνητές και ερευνήτριες ρωτούν τους συμμετέχοντες αν
επιθυμούν να δηλώσουν το κοινωνικό φύλο τους προσφέροντάς τους τις επιλογές
«Άνδρας, Γυναίκα, ‘Άλλο, Μη Δυαδικό Φύλο, Προτιμώ να μην απαντήσω»

Πριν από τον σχεδιασμό οποιουδήποτε ερωτηματολογίου ή συνεντεύξεων, η
ερευνητική ομάδα εξετάζει τη διάσταση του φύλου στο προς διερεύνηση θέμα
προκειμένου να προσδιορίσει το αν η διάσταση αυτή είναι σχετική με το αντικείμενο
της έρευνας. Αν δεν είναι, δεν γίνεται καμία ερώτηση ή παρατήρηση σχετική με
ζητήματα φύλου. Αν κριθεί σχετική με το αντικείμενο της έρευνας (ως δημογραφική
ένδειξη, ως μέσο αναγνώρισης ενός προβλήματος η ως μια κρίσιμη πληροφορία για
την παροχή υπηρεσιών) τότε τα ερωτήματα διατυπώνονται διακριτικά και οι
απαντήσεις καταγράφονται όπως επιθυμούν οι ερωτώμενοι/ες και όχι όπως κρίνουν οι
ερευνητές/τριες.

Η InCommOn δεν διεξάγει κανενός τύπου έρευνα που να απαιτεί φυσική επαφή με
τους συνεντευξιαζόμενους, συλλογή βιολογικού υλικού ή την παροχή οποιασδήποτε
ουσίας (για ιατρική έρευνα για παράδειγμα) και ως εκ τούτου ζητήματα βιολογικών
διαφορών σε επίπεδο φύλου δεν ενδιαφέρουν και δεν εντάσσονται στις έρευνές μας.

Γ. Συλλογή δεδομένων και παρακολούθηση

Δημόσιες εκδηλώσεις: H ομάδα της InCommOn συλλέγει δεδομένα για ζητήματα
φύλου από τους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στις δράσεις μας με σκοπό να
εκτιμήσει το κατά πόσο το έργο της έχει ανάλογη απήχηση σε όλα τα φύλα ή αν
φαίνεται ότι κάποιες δραστηριότητες δεν ενδιαφέρουν εξίσου όλα τα φύλα. Τα
δεδομένα αυτά είναι για εσωτερική χρήση, συλλέγονται και αναλύονται με στόχο τη
βελτίωση της ποιότητας των εκδηλώσεών μας και δεν κοινοποιούνται σε οποιοδήποτε
τρίτο μέρος.

Έρευνα: Οι πληροφορίες για ζητήματα φύλου που συλλέγονται μέσω ερευνών
χρησιμοποιούνται για την ανάλυση συνολικότερων δημογραφικών δεδομένων και με
σκοπό να βελτιώσουν την κατανομή πόρων και τις υπηρεσίες προς την κοινότητα και
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για να επιτρέψουν να ακουστούν όλες οι φωνές. Οι ερευνητικές εκθέσεις είναι
προϊόντα μελετών και δημοσιεύονται (μαζί με τα δεδομένα για ζητήματα φύλου) χωρίς
να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα ονόματα ή ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θα
μπορούσαν να οδηγήσουν στην αναγνώριση κάποιου προσώπου.

Δ. Ειδικοί Πόροι και Εκπαίδευση

Οι στόχοι και οι μέθοδοι της οργάνωσης περιλαμβάνουν τον κεντρικό στόχο της
προσπάθειας για τη συμπερίληψη, ισότητα και δικαιοσύνη. Ως εκ τούτου, όλες οι
δραστηριότητες και ο τρόπος εργασίας της οργάνωσης (σε ό,τι αφορά τόσο την
εσωτερική λειτουργία όσο και τις σχέσεις με το κοινό και με άλλους εξωτερικούς
συνεργάτες και οργανώσεις) σέβονται και προωθούν την αρχή της ισότητας των
φύλων.

Κάθε project λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου και την περιλαμβάνει στο
σχεδιασμό του από τα αρχικά στάδια της δημιουργικής διαδικασίας, τόσο σε όρους
εμπλοκής του προσωπικού όσο και σε όρους συμμετοχής των ωφελούμενων.

Η ισότητα των φύλων είναι ένα εγγενές στοιχείο του έργου μας. Όλο το προσωπικό
έχει λάβει βιωματική εκπαίδευση σε ζητήματα ισότητας των φύλων και προστασίας
από την σεξουαλική παρενόχληση και δουλεύει σε συμπεριληπτικά και δημοκρατικά
project. Επίσης, η φύση των συναντήσεων εργασίας της ομάδας, το περιβάλλον
εργασίας και η οργανωτική δομή μας, συντελούν στην εκπαίδευση και υποστήριξη
αρμόζουσων συμπεριφορών σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων.

Οι ομάδες της InCommOn συνεδριάζουν κάθε εβδομάδα με θέμα την παρακολούθηση
των έργων και όλα τα μέλη του προσωπικού λαμβάνουν μέρος σε ένα μηνιαίο
πρόγραμμα ανάπτυξης ομάδων που περιλαμβάνει και εκπαίδευση σε θέματα ισότητας
των φύλων, η οποία αντανακλάται στο τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι
συναντήσεις και οι δράσεις.

Είναι πολιτική της οργάνωσης η προσήλωση και διασφάλιση διαδικασιών που
προστατεύουν ευπαθείς ομάδες και άτομα με τα οποία συνεργαζόμαστε τακτικά στα
έργα μας, καθώς και ο καθορισμός συγκεκριμένων βημάτων για την προστασία από τη
σεξουαλική παρενόχληση και την προώθηση της ισότητας των φύλων.
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