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Δειηίν Σύπνπ
HΜΕΡΘΔΑ
«Κέληξν Ηκέξαο Open Doors – Απνηύπσζε αλαγθώλ σθεινύκελσλ, ιεηηνπξγία θαη
ζύδεπμε κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηώλ»
Σηην Ηκεξίδα πος ππαγμαηοποίηζε ζήμεπα ηο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ζηελ αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο, ανακοινώθηκε η έναπξη ηηρ λειηοςπγίαρ ηος Κέληξνπ Ηκέξαο γηα
εθδηδόκελα άηνκα θαη άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο (ρξήζηεο ςπρνηξόπσλ
νπζηώλ, HIV νξνζεηηθά άηνκα, κεηαλάζηεο, άζηεγνη, αλαζθάιηζηνη, ζύκαηα θαθνπνίεζεο
θαη άηνκα πνπ απεηινύληαη από θνηλσληθό απνθιεηζκό) «Open Doors – Αλνηρηέο Πόξηεο».
θνπόο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ «Open Doors – Αλνηρηέο Πόξηεο» απνηειεί ε πξόιεςε ηνπ
HIV/AIDS, ησλ εμνπαιηθά Μεηαδηδόκελσλ Ννζεκάησλ θαη ε ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο
πγείαο ησλ σθεινύκελσλ.
Την εκδήλυζη σαιπέηιζαν οι κ.κ. Ζέηηα Μαθξή, Τθςποςπγόρ Τγείαρ και Σδέλε ΚνπξέαΚξεκαζηηλνύ, Ππόεδπορ Δ.. ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Καθηγήηπια Δημόζιαρ Τγείαρ.
Η Δξ. Θσάλλα Παπινπνύινπ, Κοινωνιολόγορ-Ψςσολόγορ, Δ/νηπια Σμήμαηορ Παπεμβάζεων ζηην
Κοινόηηηα, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Τπεύθςνη Ππάξηρ αναθέπθηκε ζηοςρ ζηόσοςρ λειηοςπγίαρ ηος
Κένηπος Ημέπαρ, οι οποίοι ζςνοπηικά είναι:
H τςσολογική και κοινυνική αποκαηάζηαζη ηυν υθελούμενυν
H ζηαδιακή ένηαξη και ζςμμεηοσή ηυν υθελοςμένυν αηόμυν ζηο κοινυνικό γίγνεζθαι
μέζα από ηην ενδςνάμυζή ηοςρ, ηην αναγνώπιζη και ανάδειξη ηυν δεξιοηήηυν ηοςρ και
ηη διαζθάλιζη ηυν αηομικών ηοςρ δικαιυμάηυν
Η ανάλητη γενικόηεπυν δπάζευν, οι οποίερ θα ζςμβάλλοςν ζηην αποζηιγμαηοποίηζη
ηυν υθελούμενυν και ζηην εκπαίδεςζη ηηρ κοινόηηηαρ.
Οι κ.κ. Παλαγηώηεο Δακάζθνο, Κοινωνιολόγορ Τγείαρ, Τπεύθςνορ Γπαθείος
Ψςσοκοινωνικήρ ηήπιξηρ και Ψςσοθεπαπεςηικών Παπεμβάζεων, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ και Υξήζηνο
Υξπζνκάιιεο, Ψςσολόγορ MSc, Γπαθείο Αγωγήρ Τγείαρ και
Ενημέπωζηρ Κοινού,
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.,

ζηιρ ομιλίερ ηοςρ με ηίηλο: «Εθδηδόκελνη άλδξεο: δηεξεύλεζε αλαγθώλ κέζα από έλα
πξόγξακκα δξόκνπ» και «ηνρεπκέλα πξνγξάκκαηα δξόκνπ ζε εθδηδόκελεο γπλαίθεο»
ανηίζηοισα, αναθέπθηκαν ζηιρ ομάδερ πος απεςθύνεηαι ηο Κένηπο Ημέπαρ και ηιρ ανάγκερ ηοςρ,
ενώ ο κ. ηξαηήο Μπελέθνο, Kλινικόρ Ψςσολόγορ MSc, παποςζίαζε ζύνηομα ηα αποηελέζμαηα
ηηρ έπεςναρ για ηη διεπεύνηζη ηυν αναγκών ηυν υθελούμενυν η οποία διεξήσθη μέζυ ενόρ
ηςσαίος δείγμαηορ ηπιάνηα (30) δςνηηικών υθελούμενυν, ηος Κένηπος Ημέπαρ.
Σηη ζςνέσεια, η κ. Υξπζνύια Μπόηζε, Ιαηπόρ-Πνεςμονολόγορ-Φςμαηιολόγορ, Ιαηπόρ Μ.Ε.Λ. Ν.
Α. ςγγπόρ, Μέλορ ζςνηονιζηικήρ επιηποπήρ ππογπάμμαηορ ΣΑΜΡΕΡ, ζηην ομιλία ηηρ «Κέληξα
εκέξαο – ‘Αλνηρηέο πόξηεο’ ζηελ Επξώπε» αναθέπθηκε ζε ανηίζηοισα Κένηπα Ημέπαρ πος
λειηοςπγούν ζε εςπυπαφκέρ σώπερ, ενώ η κ. Κσλζηαληίλα Παλαγνπνύινπ, Ψςσολόγορ,
Θεπαπεύηπια Οικογένειαρ, Σμήμα Παπεμβάζεων ζηην Κοινόηηηα , ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ζηη λειηοςπγία
ηος Κένηπος Ημέπαρ και ζηιρ ςπηπεζίερ πος θα πποζθέπει, οι οποίερ και θα πεπιλαμβάνοςν:
Τπεξεζίεο πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ππεξεζίεο πξόιεςεο –
πεπιποίηζη ηπαςμάηυν, ςπηπεζία δυπεάν ηεζη εγκςμοζύνηρ / εξέηαζηρ για ηον ιό
HIV/AIDS και Ηπαηίηιδερ, ζςμβοςλεςηικέρ ςπηπεζίερ ππιν και μεηά ηα ηεζη, παποσή
δυπεάν πποθςλακηικών και ζςπίγγυν
πκβνπιεπηηθέο θαη Φπρνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο ζε επίπεδν αηόκνπ θαη νκάδαο
Εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο – εκπαίδεςζη ζε κοινυνικέρ και
επγαζιακέρ δεξιόηηηερ, επγοθεπαπεία
Φπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο - ομάδερ δημιοςπγικήρ απαζσόληζηρ, οπγανυμένερ
εξόδοςρ /εκδπομέρ, απογεςμαηινέρ δπαζηηπιόηηηερ Κοινυνικήρ Λέζσηρ
Eιαθξά ζίηηζε
Δπλαηόηεηα αηνκηθήο πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο
Οιηγόσξε θαηάθιηζε
πκκεηνρή ησλ σθεινύκελσλ ζε εζεινληηθή εξγαζία

Τέλορ, η κ. Μαξίλα Γαιαλνύ, Ππόεδπορ ωμαηείος Τποζηήπιξηρ Διεμθςλικών, ζηην ομιλία ηηρ
ςπογπάμμιζε ηιρ ιδιαίηεπερ ανάγκερ ηυν διεμθςλικών αηόμυν, ηοςρ λόγοςρ για ηοςρ οποίοςρ
κάποια από αςηά εκδίδονηαι καθώρ και ηη σπηζιμόηηηα ηος Κένηπος Ημέπαρ ζε αςηέρ ηιρ
πεπιπηώζειρ.
Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ςλοποιεί ηη λειηοςπγία ηος Κένηπος Ημέπαρ «Open Doors-Ανοισηέρ Πόπηερ»
ζηο πλαίζιο ηος ΕΣΠΑ 2007-2013 και μέζυ ηος Ε.Π. «Ανάπηςξη Ανθπυπίνος Δςναμικού 20072013» (κυδ. Ππόζκληζηρ 14). Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ: www.keelpno.gr

