Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας και η People Behind
σας προσκαλούν στην ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Μεγαλώνουμε
χαρούμενα: Γιορτή ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό των ατόμων 60+», η οποία θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 και ώρα 11.30 – 14.00 στο Σεράφειο του
Δήμου Αθηναίων (Εχελιδών & Πειραιώς 144, Αθήνα 118 54).
Στην εκδήλωση θα συζητήσουμε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα καθώς
μεγαλώνουν, τόσο λόγω των αλλαγών που συμβαίνουν στη σωματική και ψυχική τους
υγεία όσο και εξαιτίας του κοινωνικού αποκλεισμού που μπορεί να βιώνουν. Επιπλέον,
ομάδες ανθρώπων 60+ θα μας παρουσιάσουν τις δράσεις τους.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11.00 – 11.30

Προσέλευση και χαιρετισμός
Ζήσης Πότσης, Εντεταλμένος Σύμβουλος
Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αγίων Αναργύρων
Καματερού

11.30 - 11.45

Οι προκλήσεις στη σωματική υγεία καθώς
μεγαλώνουμε: Αντιμετωπίζοντας τις αλλαγές
Δρ. Ευσταθία Σαρλά, τμήμα Νοσηλευτικής Ε.Κ.Π.Α.,
μέλος Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής
Εταιρείας

11.45 – 12.00

Η ψυχική υγεία των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας:
Η περίπτωση της άνοιας και του Alzheimer στην
Τρίτη Ηλικία
Δρ. Αντώνης Μούγιας, Επιστημονικά Υπεύθυνος
του κέντρου Alzheimer της Ψυχογηριατρικής
Εταιρείας «Ο Νέστωρ»
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12.00 – 12.15

Ανισότητες κατά των ατόμων 60+: Η τεχνολογική
απομόνωση και ο αποκλεισμός από τον κόσμο της
πληροφορίας
Μαρία Αστερίου, People Behind

12.15 – 13.15

Νέα αρχή στην Τρίτη Ηλικία: Μουσική, χορός και
αφήγηση ιστοριών από άτομα 60+
– Μικτή Πολυφωνική Χορωδία 60+ Δήμου
Χαλανδρίου
– Χορευτική ομάδα Δήμου Περιστερίου
– Αφηγήσεις ιστοριών από Τοπικούς Αφηγητές
«Η παραδοσιακή φορεσιά Καματεριώτισας Καματεριώτη», Αργυρώ Βασιλοπούλου, μέλος
ΚΑΠΗ Καματερού

13.15– 13.30

Η συμβολή των Κ.Α.Π.Η. στην κοινωνική
δραστηριοποίηση των ατόμων 60+: Διαγενεακές
δράσεις μεταξύ του τμήματος ΚΑΠΗ Δήμου Αγίων
Αναργύρων Καματερού και του Μουσικού Σχολείου
Ιλίου
Νεκταρία Μαργαρίτη, Εργοθεραπεύτρια, Β’ ΚΑΠΗ
Αγίων Αναργύρων Καματερού
Χριστίνα Στυλιανοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός,
Α’ ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων Καματερού

13.30 – 13.45

Εκπαιδεύοντας άτομα 60+ σε θέματα υγείας και
ευεξίας: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα SILVER AGE
LEARNING
– Παρουσίαση δράσεων & εκπαιδευτικού
προγράμματος
– Οδηγός Εκπαιδευτή
– Πιλοτική υλοποίηση
– Βίντεο Εκπαιδεύσεων
Εύα Σαλματάνη, Υπεύθυνη πρωτοβουλίας Silver Age
Learning στην Ελλάδα

13.45 – 14.00

Ερωτήσεις / Κλείσιμο Εκδήλωσης

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα μπορείτε να ενημερωθείτε
για τις δράσεις οργανισμών Αντάμα KOINΣΕΠ., 50και Ελλάς κ.α. που
δραστηριοποιούνται στο πεδίο της Τρίτης Ηλικίας.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για την είσοδό σας στον χώρο της εκδήλωσης απαιτούνται μόνο τα παρακάτω:
• Προεγγραφή στην εκδήλωση
• Χρήση προστατευτικής μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης
Σχετικά με τη δράση Silver Age Learning
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης Erasmus+ με
τίτλο Silver Age Learning – Εκπαίδευση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας σε θέματα
υγείας και ευεξίας, η οποία υλοποιείται στην Ελλάδα από το ΚΜΟΠ. Η δράση στοχεύει
στην εκπαίδευση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας σε θέματα υγείας και ευεξίας
μέσα από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την εκμάθηση
ατόμων άνω των 60.
ℹ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη διαχείρισης του έργου κ. Εύα Σαλματάνη στα
email sage@kmop.eu / salmatani.e@kmop.org ή τηλεφωνικά στο 210 3637547.
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