
 

  

Πέμπτη 22.07.2021 

14.30 - 17.00 

Φανζίνς: 
από τη σκέψη στο χαρτί - Agenda  

The content of this publication represents the views of the author 

only and is his/her sole responsibility. The European Commission 

does not accept any responsibility for use that may be made of the 

information it contains. 

Δηλώστε συμμετοχή εδώ:  

Απαιτείται προεγγραφή  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIodeCrqD4sGtJG5rpP5YZ8VWAJY225992U
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Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας προσκαλεί την Πέμπτη 22 Ιουλίου 

2021 και ώρα 14.30 με 17.00 στην Έκθεση Φανζίνς του έργου HEAL, όπου θα παρουσιαστούν 

τα φανζίνς (fanzines> fan magazines = μικρά περιοδικά) που ανέπτυξαν οι γυναίκες που 

συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Αποκατάστασης και Ενσωμάτωσης του έργου, η σημασία της 

τέχνης στην ψυχική ενδυνάμωση, η σημασία της εργασίας στην ενσωμάτωση, καθώς και 

κάποιες καλές πρακτικές. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος και συγγραφέας 

Βασίλης Ρούβαλης. 

Πρόγραμμα εκδήλωσης 

14.30 - 14.40 Προσέλευση και καλωσόρισμα  

14.40 - 15.00 Παρουσίαση του Έργου HEAL και του Προγράμματος 

Αποκατάστασης και Ενσωμάτωσης 

 Μαρία Έλλη Δουφεξή Καπλάνη, Διαχειρίστρια και Εκπαιδεύτρια του 

έργου, ΚΜΟΠ. 

15.00 - 15.40 

 

Φανζίνς: Αποτυπώνοντας τις σκέψεις και τα όνειρα 

 Ράνια Φιλίππου, Ψυχολόγος, ΚΜΟΠ 

Mαρία Κορμπίλα, Ειδικός της τέχνης & graphic designer 

Μαρία Έλλη Δουφεξή Καπλάνη, Ερευνήτρια - εκπαιδεύτρια, ΚΜΟΠ 

15:40 - 15:55 Η σημασία της τέχνης στην ψυχική ενδυνάμωση.  

Στεφανία Toυφεξή, Κοινωνική λειτουργός και Υπεύθυνη προγραμμάτων 

Αρωγής και Προστασίας Α21 

15:55 - 16:10 Artit: Τέχνη και Τεχνολογία ως εργαλεία κοινωνικής ενσωμάτωσης 

  Μελίνα Μητσοτάκη, Συντονίστρια Artit 

https://www.kmop.gr/el/
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16:10 - 16:25 Πόσο σημαντική είναι η εργασία στην ενσωμάτωση; 

Αναστασία Σιδερά, Σύμβουλος ανάπτυξης δεξιοτήτων και 

επαγγελματικού προσανατολισμού στο κέντρο της ActionAid στην 

Αθήνα 

 

16:25 - 16:40 “Πώς να κάνεις την ιδέα σου επιχείρηση” - Το Business Coaching Centre 

της Praksis ως καλή πρακτική 

Κατερίνα Παράσχου, Συντονίστρια του προγράμματος Praksis BCC  

16:40 - 17:00 Ερωτήσεις και κλείσιμο 

 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου HEAL - enHancing rEcovery and 

integrAtion through networking, empLoyment training and psychological support for women 

victims of trafficking (AMIF) που υλοποιείται από σχήμα πέντε συνεργαζόμενων φορέων, στην 

Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ρουμανία. Το έργο στοχεύει να συμβάλει στην κοινωνική 

ένταξη γυναικών τρίτων χωρών που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική 

εκμετάλλευση στις παραπάνω χώρες, μέσω μιας θεραπευτικής διαδικασίας που περιλαμβάνει 

δράσεις ψυχολογικής υποστήριξης και θεραπείας μέσω της τέχνης, καθώς και δράσεις 

εκπαίδευσης σε δεξιότητες που θα διευκολύνουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

Κάντε εγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIodeCrqD4sGtJG5rpP5YZ8VWAJY225992U 

 

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 3637547 ή στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: heal@kmop.eu 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIodeCrqD4sGtJG5rpP5YZ8VWAJY225992U
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