∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Workshop για το πρόγραµµα UNiZENS
Στα Λεχαινά, στις 02 και 03 Αυγούστου 2014 πραγµατοποιείται workshop στο πλαίσιο του
προγράµµατος UNiZENS µε θέµα την κοινωνική ενσωµάτωση, την ισότιµη συµµετοχή σε
κοινές δραστηριότητες, µε έµφαση στη συµβουλευτική, την εµψύχωση και την εκπαίδευση
ενηλίκων.
Θα υπάρξουν εισηγήσεις αναφορικά µε τα ΑµΕΑ, βιωµατικά παιχνίδια και εργαστήρια, και
παρουσίαση του project «Βελτιώνοντας τις συνθήκες ζωής για τα ΑµΕΑ στην πόλη µου». Αξίζει
να σηµειωθεί ότι θα υπάρξουν εισηγήσεις από εξειδικευµένους επιστήµονες για το πώς
επιτυγχάνεται η άρτια συνύπαρξη µεταξύ των υγιών και των ατόµων µε αναπηρία µέσω του
αθλητισµού, ενώ θα γίνει παρουσίαση και συζήτηση των θεµάτων που έχουν ως σκοπό να
προάγουν τη συνεργατική δράση στο πλαίσιο Μεικτών Οµάδων πολιτών.
Θα υπάρξει επίσης, ζωντανή επίδειξη και παρουσίαση µε τη χρήση αλόγων, των προγραµµάτων
θεραπείας και αποκατάστασης για ενήλικες και παιδιά από την εκπαιδεύτρια και ειδικό
θεραπευτικής ιππασίας κ. Αλεξάνδρα Στεργίου.
Το Workshop του Προγράµµατος UNiZENS έχει ως στόχο του την ευαισθητοποίηση οµάδων
µαθητών, νέων, της κοινωνίας των πολιτών -και όχι µόνο- στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν
τα άτοµα µε αναπηρία. Προάγει τη συνύπαρξη µεταξύ υγειών και ατόµων µε αναπηρία µέσω της
τέχνης και του αθλητισµού, ενώ δίνει σε όλους τη δυνατότητα να συναισθανθούν τη σηµασία
της από κοινού συµµετοχής σε µία δραστηριότητα.
Εταίροι του ∆ήµου Ανδραβίδας-Κυλλήνης στο πρόγραµµα UNiZENS είναι ο ∆ήµος του Stare
Mesto (Τσεχία, www.staremesto.uh.cz), ο ∆ήµος του Cellino San Marco (Ιταλία,
www.csm.br.it), ο ∆ήµος του Guimaraes (Πορτογαλία, www.cm-guimaraes.pt), η Nantes
Metropole (Γαλλία, www.nantesmetropole.fr), ο ∆ήµος Salzburg (Αυστρία, www.stadtsalzburg.at), o ∆ήµος της Παµπλόνα (Ισπανία, www.pamplona.net), ο ∆ήµος South Bublin
(Ιρλανδία, www.sdcc.ie), ο ∆ήµος Gdynia (Πολωνία, www.gdynia.pl), ο ∆ήµος Velenje
(Σλοβενία, www.velenje.si), ο ∆ήµος Bijeljina (Βοσνία-Ερζεγοβίνη, www.sobijeljina.org) και ο
∆ήµος Smolyan (Βουλγαρία, www.smolyan.bg).

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραµµα του workshop και η
πρόσκληση στην εκδήλωση

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 ∆ήµο Ανδραβίδας-Κυλλήνης
Ο ∆ήµος αυτός της ∆υτικής Ελλάδας συστάθηκε µε το Πρόγραµµα Καλλικράτης από την συνένωση
των προϋπαρχόντων δήµων Ανδραβίδας, Βουπρασίας, Κάστρου – Κυλλήνης και Λεχαινών. Η
έκταση του νέου ∆ήµου είναι 354,12 τ.χλµ και ο πληθυσµός του 22.689 κάτοικοι, σύµφωνα µε την
απογραφή του 2011. Έδρα του ∆ήµου ορίστηκαν τα Λεχαινά και ιστορική έδρα η Βάρδα. Ο ∆ήµος
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

