3ο WORKSHOP
ΤΟΠΟΣ: Ανδραβίδα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29-31 Αυγούστου 2014
ΣΚΟΠΟΣ: 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.
ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
I.

II.

III.

Παρουσίαση δράσεων και προγραμμάτων από εκπροσώπους του Δήμου
Ανδραβίδας - Κυλλήνης και των αντιστοίχων των δήμων που θα έρθουν από
τις προσκεκλημμένες χώρες της Ε.Ε. για τους πολίτες της περιοχής τους με
αναπηρία.
"Προσβασιμότητα" ατόμων με αναπηρία και τι αυτό συνεπάγεται. –Έργο και
δράσεις οργανώσεων και φορέων που δραστηριοποιούνται στο
συγκεκριμένο τομέα. Προτάσεις και καλές πρακτικές που μπορούν να
εφαρμοστούν.
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.
a. Παρουσίαση από εμπειρογνώμονες των Special Olympics της
Ελλάδας, των Αθλητικών Προγραμμάτων Μεικτών Ομάδων των
Special Olympics - τι είναι που στοχεύουν.
b. Παρουσιάσεις από αθλητές παραολυμπιακών αγώνων για θέματα
που αφορούν τα οφέλη που αποκόμησαν από τη συμμετοχή σε
αθλητικές δραστηριότητες
c. Εισηγήσεις από εξειδικευμένους προπονητές πως επιτυγχάνεται η
άρτια συνύπαρξη μεταξύ υγειών και ατόμων με αναπηρία μέσω του
αθλητισμού

IV.

Αθλητικά events όπου θα συμμετέχουν νέοι φυσιολογικοί και νέοι με
αναπηρία από κοινού.

Σε αυτές τις δύο ενότητες έχουν ήδη προσκληθεί και θα συμμετέχουν:
Το παράρτημα των Special Olympics Δυτικής Ελλάδας με αθλητές και
προπονητές.
Ο Γυμναστικός Σύλλογος Γλυφάδας με φυσιολογικούς αθλητές αλλά και
με το παραολυμπιακό τμήμα του που έχει προσφέρει πολλές διακρίσεις
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Οι αθλητικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν αγώνες στίβου, table tennis &
badminton
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Ευαισθητοποίηση ομάδων στόχων (μαθητών, νέων, οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών κλπ) στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα
με αναπηρία.
Γνώση για τις αξίες και δράσεις της ΕΕ για ευαίσθητες κατηγορίες
ευρωπαίων πολιτών
Συνειδητοποίηση ότι «προσβασιμότητα» σημαίνει ότι τα πρόσωπα με
αναπηρία έχουν πρόσβαση, σε ισοδύναμη βάση με τους υπολοίπους, στον
αθλητισμό, στο φυσικό περιβάλλον, στα μεταφορικά μέσα, στις τεχνολογίες
και στα συστήματα πληροφορίας και επικοινωνιών, καθώς και σε άλλες
εγκαταστάσεις.

