ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Έκλεισε ο πρώτος κύκλος συναντήσεων του UNiZENS
Με επιτυχία έκλεισε ο πρώτος κύκλος των συναντήσεων του προγράμματος UNiZENS στα
Λεχαινά του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης με θέμα τα ΑμεΑ. Η διημερίδα που έλαβε χώρα
στο δημαρχείο των Λεχαινών στις αρχές Αυγούστου πραγματεύτηκε θέματα σχετικά με την
αναπηρία και την ικανότητα των ΑμεΑ. Συγκεκριμένα, οι επιστημονικές παρουσιάσεις των
σύνεδρων παρουσίασαν αναλυτικά την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Ελλάδα αλλά και
σε παγκόσμια κλίμακα για τα ΑμεΑ.
Τον κύκλο των εισηγήσεων άνοιξε ο Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, κ. Ρομπόρας Αναστάσιος, με
θέμα «Η αναπηρία είναι διαφορετική από την ανικανότητα». Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε η
εισηγήτρια και εκπαιδεύτρια ενηλίκων, κα. Γκόντα Όλγα, με θέμα «Ο Ρατσισμός στα ΑμεΑ».
Επίσης, σημαντική ήταν η εισήγηση της εκπαιδευτικού, κας Ζαγορίσιου Βασιλικής, η οποία
παρουσίασε ένα επίκαιρο θέμα με τίτλο «ΑμεΑ: Οι ίσες ευκαιρίες στην Εκπαίδευση».
Στο δεύτερο μέρος της πρώτης μέρας της διημερίδας συζητήθηκαν και παρουσιάστηκαν
επαρκώς από τον ψυχολόγο και εξειδικευμένο σε θέματα ΑμεΑ, κ. Τσεντσερή Μιχάλη, μια
σειρά θεμάτων σχετικά με το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Μέσα από την αλληλογνωριμία των συμμετεχόντων και τη συμμετοχή τους σε ομάδες
αναλύθηκε και παρουσιάστηκε ένα περιστατικό αναφορικά με τα ΑμεΑ, όπου το ενδιαφέρον
υπήρξε αμείωτο καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίασης. Έπειτα, έγινε η παρουσίαση ενός
Project με τίτλο «Βελτιώνοντας τις συνθήκες ζωής για τα άτομα ΑμεΑ στην πόλη μου». Τέλος,
το πρώτο μέρος του workshop έκλεισε με την παρουσίαση μιας μελέτης περίπτωσης (case study)
και αμέσως μετά προβλήθηκε ταινία σύντομης διάρκειας αναφορικά με το θέμα.
Την δεύτερη ημέρα του Workshop, η εκπαιδεύτρια αλόγων και ειδικός θεραπευτικής ιππασίας
και υποψήφια Διδάκτωρ, κα Αλεξάνδρα Στεργίου, παρουσίασε την σημαντικότητα των
προγραμμάτων της θεραπευτικής ιππασίας για την θεραπεία και αποκατάσταση ενηλίκων και
παιδιών. Το ενδιαφέρον των πολιτών και συμμετεχόντων υπήρξε μεγάλο.
Στο κλείσιμο των εργασιών του διήμερου Workshop του προγράμματος UNiZENS οι
συμμετέχοντες έθεσαν τις ερωτήσεις τους και έκαναν προτάσεις για την ίση μεταχείριση των
ΑμεΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών ζωής στην καθημερινότητα
τους μέσα από την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης των
αναπήρων.
Εταίροι του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης στο πρόγραμμα UNiZENS είναι ο Δήμος του Stare
Mesto (Τσεχία, www.staremesto.uh.cz), ο Δήμος του Cellino San Marco (Ιταλία,
www.csm.br.it), ο Δήμος του Guimaraes (Πορτογαλία, www.cm-guimaraes.pt), η Nantes
Metropole (Γαλλία, www.nantesmetropole.fr), ο Δήμος Salzburg (Αυστρία, www.stadtsalzburg.at), o Δήμος της Παμπλόνα (Ισπανία, www.pamplona.net), ο Δήμος South Bublin
(Ιρλανδία, www.sdcc.ie), ο Δήμος Gdynia (Πολωνία, www.gdynia.pl), ο Δήμος Velenje
(Σλοβενία, www.velenje.si), ο Δήμος Bijeljina (Βοσνία-Ερζεγοβίνη, www.sobijeljina.org) και ο
Δήμος Smolyan (Βουλγαρία, www.smolyan.bg).

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Σχετικά με το πρόγραμμα UNiZENS
Tο πρόγραμμα UNiZENS φιλοξενεί τέσσερεις τριήμερες και μία διήμερη συνάντηση διαλόγου και
ανταλλαγής απόψεων, αρχών, αξιών και εμπειριών, καθώς και δύο μονοήμερες εκδηλώσεις που
αξιοποιούν τον αθλητισμό ως πρότυπο και καλή πρακτική συνεύρεσης πολιτών με ιδιαιτερότητες.
Το πρόγραμμα 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 συμπεριφοράς ενάντια στις διακρίσεις, ενώ
ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών για την εξάλειψη των εμποδίων στην
κοινωνική ένταξη με 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. Για περισσότερες πληροφορίες: www.unizens2014.eu.
Σχετικά με τον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης
Ο Δήμος αυτός της Δυτικής Ελλάδας συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση
των προϋπαρχόντων δήμων Ανδραβίδας, Βουπρασίας, Κάστρου – Κυλλήνης και Λεχαινών. Η
έκταση του νέου Δήμου είναι 354,12 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 22.689 κάτοικοι, σύμφωνα με την
απογραφή του 2011. Έδρα του Δήμου ορίστηκαν τα Λεχαινά και ιστορική έδρα η Βάρδα. Ο Δήμος
έχει πλούσια παραγωγή σε αγροτικά προϊόντα και αλιεία, είναι στη πλειοψηφία του πεδινός, σε
μεγάλο μέρος του βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος, έχει καθαρές και οργανωμένες παραλίες,
τουριστικά καταλύματα όλων των ειδών, το Λιμάνι της Κυλλήνης και το Πολεμικό Αεροδρόμιο της
Ανδραβίδας, μαζί με πλήθος ιστορικών μνημείων και αξιοθέατων. Για περισσότερες πληροφορίες:
www.andravida-kyllini.gr

