ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για συμμετοχή σε ειδικό εργαστήριο για
επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας
Θεματικό
αντικείμενο:

Αντιμετώπιση των ανισοτήτων, εξυπηρέτηση
των ατόμων με αναπηρία και προώθηση της ίσης
πρόσβασης για όλους στην υγεία

Διοργάνωση:
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Cross-border initiative for integrated health and social services
promoting safe ageing, early prevention and independent living for all», με κωδική ονομασία «Cross4all», η οποία
η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020»
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών πρόκειται να διοργανώσει ειδικό
εργαστήριο εκπαιδευτικού χαρακτήρα για επαγγελματίες
υγείας και κοινωνικής φροντίδας, τόσο του δημόσιου όσο
και του ιδιωτικού τομέα, με θέμα την αντιμετώπιση των ανισοτήτων,
την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία και την προώθηση
της ίσης πρόσβασης για όλους στους τομείς της υγείας και της
κοινωνικής φροντίδας.
Ο βασικός σκοπός του εργαστηρίου είναι να μεταδώσει γνώσεις
και πληροφορίες σε συμμετέχοντες που εργάζονται στους τομείς
των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, οι οποίες θα τους
βοηθήσουν:
• να υπερκεράσουν τις όποιες επιφυλάξεις και προκαταλήψεις
έχουν σε σχέση με την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία που
απευθύνονται σε αυτούς,
•

•

να βελτιώσουν τις υποδομές και τις υπηρεσίες τους, ώστε να
είναι σε καλύτερη θέση να εξυπηρετούν ικανοποιητικά άτομα
με διάφορους τύπους αναπηρίας, και γενικότερα
να βελτιώσουν την ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες
ισότιμα προς όλους.

Το εργαστήριο είναι τριήμερο, διοργανώνεται στο
Ξενοδοχείο ΚΑΨΙΣ Θεσσαλονίκης και για τη διευκόλυνση των
ενδιαφερομένων, θα υλοποιηθεί δύο φορές:
•

16-18 Δεκεμβρίου 2019 (ώρες 15:00 - 20:00)

•

17-19 Δεκεμβρίου 2019 (ώρες 09:00 - 14:00)

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και οι συμμετέχοντες θα λάβουν
Βεβαίωση Παρακολούθησης.
Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια σειρά δράσεων που
υλοποιεί ο Δήμος στο πλαίσιο του έργου Cross4all, σε συνεργασία
με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.),
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και τους
λοιπούς εταίρους του έργου από τη γείτονα χώρα.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις απευθυνθείτε
στον Υπεύθυνο Επικοινωνίας: κ. Αλέξανδρο Μουρούζη
(Τ: +306977618182, mourouzi@hotmail.com)

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
•

Ανισότητες στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας

•

Το φαινόμενο του διασυνοριακού ιατρικού τουρισμού: μορφές
και προβλήματα

•

Ευάλωτες και αποκλεισμένες ομάδες: Ορισμοί, χαρακτηριστικά
και ιδιαίτερες ανάγκες

•

Άτομα με αναπηρία: Νοοτροπίες, διακρίσεις και εμπόδια
- Η διάσταση της αξιοπρέπειας και της αυτονομίας
- Στοιχεία για τον πληθυσμό των ατόμων με αναπηρία
- Ευρήματα πρόσφατων σχετικών ερευνών
- Εισαγωγή στη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας
- Σχετικό θεσμικό πλαίσιο

•

Εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία
- Παροχή υπηρεσιών ίδιας ποιότητας στα άτομα με αναπηρία
- Η σημασία της ελεύθερης και ενημερωμένης συγκατάθεσης
- Ηθικά πρότυπα για την υγειονομική περίθαλψη
- Διαχείριση της διαφορετικότητας-κανόνες συμπεριφοράς

•

Προσβασιμότητα και φιλικότητα υποδομών και υπηρεσιών
- Βασικές πτυχές του ζητήματος της προσβασιμότητας
- Παραδείγματα εμποδίων και κωλυμάτων προσβασιμότητας
- Οδηγίες, τεχνικές, εργαλεία και λοιπές πηγές γνώσης
- Μορφές «ζωντανής» βοήθειας και ενδιαμέσων
- Εναλλακτικοί τρόποι εξυπηρέτησης

Επίσης περιλαμβάνονται...
Προσωπικές εμπειρίες επαγγελματιών
Ασκήσεις κατανόησης και μετάδοσης
Εργασία σε επιλεγμένα κλινικά σενάρια
Επιδείξεις εργαλείων και τεχνικών
Ανοικτή συζήτηση

ΤΜΗΜΑΤΑ

Α

ΤΜΗΜΑ Α’ (Απογευματινό)
Δευτέρα - Τετάρτη, 16-18 Δεκεμβρίου 2019
15:00 - 20:00

Β

ΤΜΗΜΑ Β’ (Πρωινό)
Τρίτη - Πέμπτη, 17-19 Δεκεμβρίου 2019
09:00 - 14:00

Τοποθεσία:
Ξενοδοχείο CAPSIS, Μοναστηρίου 18, 54629 Θεσσαλονίκη

Συντενταγμένες
πλοήγησης

Google
maps

ΑΙΤΗΣΕΙΣ*
Για να δηλώσετε το ενδιαφέρον
σας, στείλτε την Αίτηση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σας με
e-mail στη διεύθυνση:

c4a.project@gmail.com
αναφέροντας την ηλεκτρονική
διεύθυνση ή το τηλέφωνο
επικοινωνίας, όπου επιθυμείτε να
σας ενημερώσουμε για την εγγραφή σας

(*) Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

ΈΡΓΟ
Cross-border initiative for integrated
health and social services promoting
safe ageing, early prevention and
independent living for all
ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Πληροφορίες: https://bit.ly/2qCEQ2q
Information: http://www.ipa-cbc-programme.eu/approved-project/65/

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών

