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Τοπικές Συνέργιες
Ευαισθητοποίησης
για την Προάσπιση
των Ανθρώπινων
Δικαιωμάτων

”

“

7 & 8 Νοεμβρίου 2013
Δήμος Θέρμης - Πολιτιστικό Κέντρο:

Καραολή - Δημητρίου & Καπ. Χάψα 57001,
Τηλ. 2310 463424/461655, site:www.dimosthermis.gr

Για πληροφορίες σχετικά με το έργο: 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

1ο ΧΛΜ ΘΕΡΜΗΣ-ΤΡΙΑΔΙΟΥ,
ΘΕΡΜΗ-Τ.Θ.60497-Τ.Κ.57001 

ΤΗΛ: 2310461258, FAX: 2310486203,
e-mail: info@anatoliki.gr

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του έργου:
http://anatolikisympraxi.gr

Φορέας Χρηματοδότησης:
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ανατολικής Θεσσαλονίκης με τη
συμμετοχή των Δήμων Θερμαϊκού, Θέρμης, Πυλαίας- Χορ-
τιάτη και Καλαμαριάς, υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης «Τοπική
Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής
Θεσσαλονίκης»

Στόχος του  Σχεδίου είναι η αντιμετώπιση των προβλημά-
των που δημιουργεί η οικονομική κρίση τα τελευταία χρό-
νια στον τομέα της απασχόλησης, ιδιαίτερα για τις
Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ). Η παρέμβαση, μέσω
της ενεργοποίησης του τοπικού κοινωνικού ιστού, με πρω-
τοβουλία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στοχεύει στην
αύξη ση της απασχόλησης, με την αξιοποίηση των ανταγω-
νιστικών κλάδων απασχόλησης της Αν. Θεσσαλονίκης, τη
δημιουργία προϋποθέσεων ενίσχυσης της απασχολησιμό-
τητας, προώθησης ίσων ευκαιριών, άρσης των συνθηκών
κοινωνικού αποκλεισμού και κοινωνικής και εργασιακής
ένταξης ανέργων ΕΚΟ.

Το Σχέδιο Δράσης αφορά την ένταξη 160 ατόμων ανέρ-
γων Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων, των κατηγοριών: 

> Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυ-
πικά προσόντα (45 άτομα),

> Μετανάστες (20 άτομα),

> Άτομα με αναπηρία (40 άτομα),

> Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών (15 άτομα) καθώς
και

> Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απει-
λούμενα από φτώχεια (40 άτομα)

των Δήμων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σε δράσεις
Συμβουλευτικής στήριξης της Απασχόλησης και Επιχειρη-
ματικότητας και Δράσεις Επιδοτούμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης και Επιμόρφωσης για την στήριξη και προετοι-
μασία των ανέργων κατά την ένταξή τους στην Αγορά Ερ-
γασίας.

Λίγα λόγια για το σχέδιο δράσης 
Το εταιρικό σχήμα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης

αποτελείται από τους παρακάτω φορείς:

Διήμερο Εκπαιδευτικό - Βιωματικό Εργαστήριο 
για την Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση

στα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
με το μεθοδολογικό εργαλείο

COMPASS (ΠΥΞΙΔΑ)»



Τίτλος:
«Τοπικές Συνέργιες Ευαισθητοποίησης για την Προ-

άσπιση των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων»

στα πλαίσια της Δράσης:  
Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης

Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Ο Δήμαρχος Θέρμης,
κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλος

και ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

κ. Γεώργιος Κουγιάμης

σας προσκαλούν να συμμετέχετε στο: 
«Διήμερο Εκπαιδευτικό - Βιωματικό Εργαστήριο 

για την Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση
στα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

με το μεθοδολογικό εργαλείο COMPASS (ΠΥΞΙΔΑ)»

Το θεματικό εργαστήριο απευθύνεται
σε Στελέχη Κοινωνικών Δομών των Δήμων

Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας- Χορτιάτη & Καλαμαριάς

Την Πέμπτη 7 & Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013 
στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Θέρμης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 

09:00 – 09:15 Προσέλευση

09:15 – 10:15 Γνωριμία των μελών της ομάδας συμ-
μετεχόντων

10:15 – 11:30 Παρουσίαση του COMPASS.

11:30 – 11:45 Διάλειμμα - Καφές

11:45 – 13:15  Βιωματικές Ασκήσεις του COMPASS
για τα Ανθρ. Δικαιώματα

13:15 – 13:45 Εργασία Υποομάδων 

13:45 – 14:00 Κλείσιμο–Αποτίμηση 1ης Μέρας

Παρασκευή 8 Νοεμβρίου  

09:00 – 10:00 Ανθρώπινα Δικαιώματα και Βιωματική
εκπαίδευση.

10:00 – 11:30 Βιωματικές Ασκήσεις του COMPASS
για τα Ανθρ.  Δικαιώματα 

11:30 – 11:45 Διάλειμμα - Καφές

11:45 – 13:15 Σχεδιασμό μικρών παρεμβάσεων στην
ομάδα

13:15 – 14:00 Συμπεράσματα & Αξιολόγηση.

Λόγω της φύσης του εργαστηρίου ο αριθμός των
συμμετεχόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει

τα σαράντα άτομα.Δηλώσεις συμμετοχής  ηλεκτρο-
νικά στο infothes@arsis.gr  ή τηλεφωνικά στο

2310526150 έως την Δευτέρα 4-11-2013 
(ΑΡΣΙΣ, Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων).

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Τ α τελευταία χρόνια και δεδομένων των αλλαγών
που συντελούνται στην κοινωνία της κρίσης, προ-

τάσσεται επιτακτική η ανάγκη εκπαίδευσης, ενημέρω-
σης και ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα,
με στόχο τη δέσμευση, τη συμμετοχή και την κινητο-
ποίηση των νέων ανθρώπων, ώστε να διαμορφωθεί μια
θετική στάση ως προς το ζήτημα των  ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων, από τους ίδιους και την κοινότητά τους.

Όλο και περισσότερος πληθυσμός στις σύγχρονες κοι-
νωνίες έρχεται αντιμέτωπος με διαρκώς οξυνόμενες
διαδικασίες κοινωνικού αποκλεισμού, θρησκευτικών,
εθνοτικών και εθνικών διαφορών. 

Η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα θίγει τα πα-
ραπάνω ζητήματα και μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά
στην κατανόηση αντιλήψεων, πεποιθήσεων, στάσεων
και αξιών σε μια σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία,
βοηθώντας τα άτομα να επεξεργαστούν και να αφο-
μοιώσουν μεταβολές αυτού του τύπου  με θετικούς
τρόπους.

Kαθώς  το εργαστήριο γίνεται μέσω βιωματικών ασκή-
σεων,  που προσφέρει έναν πιο άμεσο, δημιουργικό και
ευχάριστο τρόπο εκπαίδευσης , με το πέρας του εργα-
στηρίου δημιουργούνται  καλύτερες συνθήκες επικοι-
νωνίας, συνεργασίας   και δικτύωσης  μεταξύ των
Κοινωνικών Δομών των Δήμων. 

Επιστημονική Επιμέλεια
και Συντονισμός του εργαστηρίου: 

Σοφία Συμεωνίδου,
Ψυχοδραματίστρια

Εκπαιδεύτρια Ψυχοδράμματος

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ


