
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «ΑΠΟ ΣΟΤ ΧΡΗΣΕ ΓΙΑ ΣΟΤ 
ΧΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ» 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ 

ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΤΝΑΜΩΗ ΑΣΟΜΩΝ 
ΜΕ ΨΤΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ 
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      Αργώ 
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Δ7θβνηξκκβη 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Ευθυμύα Βαγενϊ 

Γεώργιοσ Κεςκινύδησ 

Νικϐλαοσ Κουγιουμτζόσ 

Παναγιώτα Κοϑκου 

Φρϑςα Μαρτϋκα 

Παναγιώτησ Μπροϑτςοσ 

Λαμπρινό Νοϑλα 

Αναςταςύα Σοβό 

Θεωνϊσ Φαρατςόσ 

 

υντονιςμόσ: Ιωϊννα Καλλύα 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑΚΗ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΔΡΑΕΩΝ 

Κωνςταντύνα Μαχαιρϊ Κοι..Π.Ε. Ν. Υωκύδασ 

 

Αγαπητού φύλοι/φύλεσ, 

το εμινϊριο Ενδυνϊμωςησ Ατϐμων με Χυχοκοινωνικϋσ Δυςκολύεσ «ΑΠΟ ΣΟΤ ΦΡΗΣΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΦΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 
ΧΤΦΙΚΗ ΤΓΕΙΑ» διοργανώνεται απϐ χρόςτεσ των υπηρεςιών τησ ψυχικόσ υγεύασ κι απευθϑνεται επύςησ, ςε χρόςτεσ 
υπηρεςιών ψυχικόσ υγεύασ και εργαζϐμενουσ ςτουσ Κοι..Π.Ε., ςε ϊτομα με αντύςτοιχα προβλόματα, που επιθυμοϑν να  
ςυμμετϋχουν ενεργϊ ςτισ υπηρεςύεσ που λαμβϊνουν, να ϋχουν λϐγο ςτη φροντύδα τουσ και ςτη ζωό τουσ, να 
διεκδικοϑν εκπαύδευςη, απαςχϐληςη και εργαςύα. 

Πραγματοποιεύται ςτο Πνευματικϐ Κϋντρο Ωμφιςςασ (Πλατεύα ΗςαϏα), το ϊββατο 2 και την Κυριακό 3 Δεκεμβρύου 
2017 και υποςτηρύζεται απϐ το Mental Health Europe. Βρύςκεται ςτην φετινό ατζϋντα του οργανιςμοϑ ςε μια ςειρϊ δϑο 
ςεμιναρύων ενδυνϊμωςησ, απϐ τα οπούα το πρώτο φιλοξενεύται ςτη Γαλλύα και το δεϑτερο ςτη χώρα μασ. την Ελλϊδα 
διοργανώνεται απϐ την Εταιρύα Κοινωνικόσ Χυχιατρικόσ και Χυχικόσ Τγεύασ ςε ςυνεργαςύα με τισ Ε..Α.μεΑ., 
Π.Ο.Κοι..Π.Ε. και την Ομοςπονδύα Αργώ. 

τϐχοσ μασ εύναι η ςυμβολό ςτην ενδυνϊμωςη των ατϐμων με ψυχοκοινωνικϊ προβλόματα ςτην Ελλϊδα, ςτην 
ενεργητικό ςυμμετοχό τουσ ςτισ υπηρεςύεσ που λαμβϊνουν και επιθυμοϑν να λαμβϊνουν, ςτην υποςτόριξη των 
κινημϊτων τουσ. Εύναι ςημαντικϐ να αποτελϋςει το ςεμινϊριο χώρο και χρϐνο ςυνϊντηςησ, κινητοπούηςησ, γνωριμιών 
και επικοινωνύασ χωρύσ τη ςυνεχό παρουςύα φροντιςτών και επαγγελματιών ψυχικόσ υγεύασ.  

ασ περιμϋνουμε, λοιπϐν, να ςυμβϊλουμε ϐλοι μαζύ ςε αυτϐ το διόμερο αντϊμωμα ςτην Ωμφιςςα, ώςτε η εκδόλωςη να 
αποτελϋςει ϋνα χώρο ανταλλαγόσ εμπειριών και αμοιβαύασ υποςτόριξησ. Ϊνα πλαύςιο για να διαμορφώςετε προτϊςεισ, 
να διεκδικόςετε με αιςιοδοξύα και δϑναμη τη ζωό που επιθυμεύτε να ϋχετε και να υπϊρξει μια ςυνϋχεια ςτο ϊμεςο 
μϋλλον. 

 

Με εκτύμηςη, 
Οργανωτικό επιτροπό 

εμιναρύου Ενδυνϊμωςησ ατϐμων με ψυχοκοινωνικϋσ δυςκολύεσ 
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ΠΑΡΑΚΕΤΗ 1/12/2017 

20:00 Τποδοχό ςυμμετεχϐντων ςτον ανακαινιςμϋνο χώρο Κοι..Π.Ε. Υωκύδασ  

(Εθνικόσ Αντιςτϊςεωσ 13, Άμφιςςα)  

ΑΒΒΑΣΟ 2/12/2017 

(Πνευματικό Κϋντρο Ϊμφιςςασ, Πλατεύα Ηςαΐα) 

9:00 Εγγραφϋσ ςυμμετεχϐντων/ παραλαβό υλικοϑ 

9:30 Ϊναρξη ςεμιναρύου 

Χαιρετιςμού 

 Εκπρϐςωποσ Εθνικόσ υνομοςπονδύασ Ατϐμων με Αναπηρύα (Ε..Α.μεΑ.) 

 Α. Γιαντςελύδου, ψυχολϐγοσ, Εταιρύα Κοινωνικόσ Χυχιατρικόσ και Χυχικόσ 

Τγεύασ (Ε.Κ.Χ.&Χ.Τ.) 

10:00 ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ Α: Δουλεύοντασ ςτον Κοινωνικό υνεταιριςμό ό ςτην ανοιχτό 

αγορϊ 

12:30 Διϊλειμμα για καφϋ 

12:45 ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ Β: Εκπαιδεύοντασ τισ οικογϋνειεσ ςτην διαδικαςύα τησ 

ενδυνϊμωςησ 

14:45 Ελαφρϑ γεϑμα 

15:00 – 17:00 Ξενϊγηςη ςτην πϐλη και τα αξιοθϋατα/ χαλαρό βϐλτα 

20:00 Δεύπνο 
 

ΚΤΡΙΑΚΗ 3/12/2017 

(Πνευματικό Κϋντρο Ϊμφιςςασ, Πλατεύα Ηςαΐα) 

10:00 Γεφυρώνοντασ τισ επιθυμύεσ με την πραγματικότητα 

 Σοβό Αναςταςύα, αντιπρϐεδροσ Π.Ο.Κοι..Π.Ε. 

 Παναγιώτησ Διακϊκησ, ωματεύο Ληπτών Τπηρεςιών Χυχικόσ Τγεύασ 

«Αυτοεκπροςώπηςη» 

10:30 ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ Γ: Ενδυνϊμωςη του/τησ χρόςτη υπηρεςιών ψυχικόσ υγεύασ ςτη 

ςχϋςη με τουσ επαγγελματύεσ ψυχικόσ υγεύασ 

12:30 Διϊλειμμα για καφϋ 

12:45 ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ Δ: Αμοιβαύα Τποςτόριξη (peer support) – Ενδυνϊμωςη 

14:45 
Κλεύςιμο εργαςιών ςεμιναρύου  

υμπερϊςματα - ύνοψη 

15:15 Ελαφρϑ γεϑμα και αναχώρηςη ςυμμετεχϐντων 

*Παρϊλληλα με τισ εργαςύεσ του ςεμιναρύου των χρηςτών όςοι επαγγελματύεσ  
ψυχικόσ υγεύασ παρευρεθούν θα εργαςτούν ςε αντύςτοιχη θεματολογύα ςε ϊλλο χώρο.  
Προτείνεται ςτο τϋλοσ του  ςεμιναρύου να δοθεύ 1 ώρα διεργαςύασ και των δυο ομϊδων  
(χρηςτών και επαγγελματιών) να δουλϋψουν ςτο θϋμα "Πωσ βιώνω τισ προκλήςεισ; Τι δυςκολίεσ έχω; Τι 
κάνω με τον εαυτό μου;" και να παρουςιαςτούν τα αποτελϋςματα ςτην ολομϋλεια. 
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ΟΡΓΑΝΩΗ 
ΕΣΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΧΤΦΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΧΤΦΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 
Μελετύου Πηγϊ 22, Αθόνα 
Σηλ. 2109221739 
email:  ekpsath@otenet.gr 
 

E ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ 
 ΕΘΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΑΣΟΜΨΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Ε..Α.μεΑ.) 
 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΨΝ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ 

(Π.Ο.Κοι..Π.Ε.) 
 ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΑΡΓΨ 

 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
MENTAL HEALTH EUROPE 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 
ϊββατο 2 και Κυριακό 3 Δεκεμβρύου 2017 
Πνευματικϐ Κϋντρο Ωμφιςςασ (Πλατεύα ΗςαϏα), τηλϋφωνο: 2265023485 
 

ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ 
Η ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ «ΑΡΓΨ», για τη διευκϐλυνςη τησ μετακύνηςησ, διαθϋτει δωρεϊν ϋνα τουριςτικϐ 
λεωφορεύο, το οπούο θα πραγματοποιόςει δρομολϐγιο  Αθόνα - Ωμφιςςα και Ωμφιςςα - Αθόνα.  
Η αναχώρηςη απϐ την Αθόνα για Ωμφιςςα εύναι προγραμματιςμϋνη για την Παραςκευό 
1/12/2017 ςτισ 3μ.μ. απϐ την Πλατεύα Καραώςκϊκη και το λεωφορεύο θα εύναι ςταθμευμϋνο επύ 
τησ Πλατεύασ Καραώςκϊκη. (Πρόςβαςη ςτην Πλατεύα Καραώςκϊκη και με Μετρό, Γραμμό 2 -  
Σταθμόσ Μεταξουργεύο – ϋξοδοσ Πλατεύα Καραώςκϊκη). 
Η επιςτροφό προσ Αθόνα απϐ την Ωμφιςςα θα γύνει την Κυριακό 3/12/2017 ςτισ 4μ.μ. Οι οδηγύεσ 
για το ακριβϋσ ςημεύο ςυγκϋντρωςησ για αναχώρηςη απϐ Ωμφιςςα θα ςασ δοθοϑν επύ τϐπου.  

 
  

 
This seminar is supported by the European Union Programme for Rights, Equality and Citizenship. 
The contents are the sole responsibility of its authors and can in no way be taken to reflect the 

views of the European Commission. 
 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΤΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΔΡΑΕΩΝ 
Σουριςτικϐ Γραφεύο Κοι..Π.Ε. Ωμφιςςασ 
Εθνικόσ Αντιςτϊςεωσ 13, Ωμφιςςα 33 100 
Σηλ./Fax 22650.28507, E-mail koispevolikas@yahoo.gr 
https://www.facebook.com/koispefokidas 
 

mailto:ekpsath@otenet.gr
https://maps.google.com/?q=%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%86%CF%8E%CE%BD%C2%BB+%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82+13,+%CE%86%CE%BC%CF%86%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1+33+100&entry=gmail&source=g
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