2ο WORKSHOP
ΤΟΠΟΣ: Δημαρχείο - Πολυτεχνείου 2, Λεχαινά
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12-13 Ιουλίου 2014
ΣΚΟΠΟΣ: Tο πρόγραμμα UNiZENS σκοπεύει να συμβάλλει στην απάντηση
ερωτημάτων που σχετίζονται με τις ιδρυτικές αξίες, δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες
για όλους στο εσωτερικό της ΕΕ, με τις αρχές που αποτελούν προτεραιότητα για την
καθημερινότητα των πολιτών, με την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα
κοινωνικής αλληλεγγύης,αναπηρίας και γενικά αντιδιακριτικής συμπεριφοράς, ενώ
ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την εξάλειψη των
εμποδίων στην κοινωνική ένταξη και τη δημιουργία ενός ευρύτερου κλίματος
συνοχής και ειρήνης στο εσωτερικό της που ευνοεί και την εμφάνιση νέων
επιχειρηματικών δεδομένων και κινήτρων για καινοτομία και οικονομική ανάπτυξη.
ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
I.

Οργάνωση workshop για τους επισκέπτες και τους ντόπιους συμμετέχοντες,
με θέμα την κοινωνική ενσωμάτωση, ισότιμη συμμετοχή σε κοινές
δραστηριότητες, συμβουλευτική, εμψύχωση, εκπαίδευση ενηλίκων.με τα
εξής χαρακτηριστικά:
Εισήγηση αναφορικά με τα ΑμΕΑ.
Αλληλογνωριμία των συμμετεχόντων.
Συμμετοχή σε ομάδες, ανάλυση και παρουσίαση περιστατικού.
Οργάνωση βιωματικού παιχνιδιού και εργαστηρίων με χρήση
χειροτεχνίας και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, νέων τεχνολογιών και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού αφής κλπ.
Προβολή ταινίας που αφορά τα ΑμΕΑ και ακόλουθη συζήτηση.
Εμπλουτισμένη εισήγηση με αλληλεπίδραση κοινού και συμμετεχόντων
με τη χρήση τεχνολογίας.
Παιχνίδι ρόλων με τη χρήση τεχνολογίας, και παιχνιδιών αναφορικά με
περιστατικό που αφορά άτομα ΑμΕΑ.
Παρουσίαση Project «Βελτιώνοντας τις συνθήκες ζωής για τα άτομα
ΑμΕΑ στην πόλη μου»Δράσεις της Ε.Ε. για κοινή συνύπαρξη και
αλληλεγγύη των πολιτών της, μεταξύ των υγειών και αυτών που
αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας οποιασδήποτε μορφής
(σωματική, διανοητική).

II.

Περιλαμβάνει παρουσίαση και συζήτηση θεμάτων που έχουν ως σκοπό να
προάγουν τη συνεργατική δράση στο πλαίσιο Μεικτών Ομάδων πολιτών και
αθλητικών προγραμμάτων (Shining example is the Athletic Program of mixed
groups and Unified diverse events and Sports of Special Olympics), λόγω του

ότι είναι περισσότερο δημοφιλή στο σύνολο των νέων σε όλη την Ευρώπη
και νομιμοποιημένα στη συνείδηση των ΑμΕΑ αλλά και στις συνειδήσεις
όλων των ευρωπαίων πολιτών, σε ενώσεις πολιτών, σε επαγγελματικούς
συλλόγους, σε χώρους δημιουργικής απασχόλησης νέων, σε σχολεία, σε
αθλητικούς συλλόγους, σε άλλες ομάδες νέων και ενώσεων πολιτών γενικά.
Παρουσίαση από εμπειρογνώμονες των Special Olympics της Ελλάδας,
Ισπανίας και Δημοκρατίας της Τσεχίας των
Αθλητικών
Προγραμμάτων Μεικτών Ομάδων των Special Olympics - τι είναι που
στοχεύουν.
Παρουσιάσεις από αθλητές παραολυμπιακών αγώνων για θέματα που
αφορούν τα οφέλη που αποκόμησαν από τη συμμετοχή σε αθλητικές
δραστηριότητες
Εισηγήσεις από εξειδικευμένους προπονητές πως επιτυγχάνεται η άρτια
συνύπαρξη μεταξύ υγειών και ατόμων με αναπηρία μέσω του
αθλητισμού
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Ευαισθητοποίηση ομάδων στόχων (μαθητών, νέων, οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών κλπ) στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα
με αναπηρία.
Συνύπαρξη μεταξύ υγειών και ατόμων με αναπηρία μέσω της τέχνης και του
αθλητισμού
Να τους δώσει τη δυνατότητα να συναισθανθούν τη σηµασία της
συµµετοχής από κοινού με συμπολίτες τους στο πλαίσιο της ίδιας
κοινότητας, της οµάδας τους και να αναπτύξουν το αίσθημα της κοινής
μεταξύ τους ταυτότητας

