Το ΚΜΟΠ- Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας και η ΕΣΗΕΜ-Θ σας προσκαλούν στα
εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνουν στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΔΩ: ενΔυνάμωση
της προστασΙας των Δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιΩν ψυχικής υγείας».
Η εκπαίδευση απευθύνεται σε δημοσιογράφους και σπουδαστές δημοσιογραφίας και θα
εστιάσει σε θέματα όπως:
∙

Η ψυχική υγεία στην Ελλάδα

∙

Το νομικό πλαίσιο για την ψυχική υγεία

∙

Δικαιώματα ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας

∙

Ορολογία και μη στιγματιστικός λόγος

∙

Δημοσιογραφική κάλυψη

∙

Συνηγορία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α’ Ομάδα: Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 & Τετάρτη 25 Μαΐου 2022, ώρα 09.00 - 14.00
Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Β’ Ομάδα: Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 & Τετάρτη 25 Μαΐου 2022, ώρα 15.00 - 20.00
Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Γ’ Ομάδα: Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 & Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022, ώρα 09.00 - 14.00
Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Δ’ Ομάδα: Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 & Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022, ώρα 15.00 - 20.00
Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Απαραίτητη η προεγγραφή.

Σχετικά με το έργο ΔΙΔΩ
Το έργο ΔΙΔΩ υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα
υλοποίησης το ΚΜΟΠ και εταίρο την ΕΣΗΕΜ-Θ. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους €
13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του
χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 –
2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της
βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των
δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος
Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το
SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr
Συνοπτικά οι δράσεις του ΔΙΔΩ αποτελούνται από εκπαιδευτικό πρόγραμμα και εκπαιδευτικά
σεμινάρια για δημοσίους υπαλλήλους, εργαζόμενους στον τομέα της ψυχικής υγείας,
εργαζόμενους και σπουδαστές ΜΜΕ και μέλη της σχολικής κοινότητας, δράσεις ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης, ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ κρατικών φορέων, φορέων της
ΚτΠ και ΜΜΕ σε θέματα προστασίας και προάσπισης των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών
ψυχικής υγείας, και εκστρατεία συνηγορίας για τα δικαιώματα ληπτών υπηρεσιών ψυχικής
υγείας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Ντουντουλάκη Ελισάβετ, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση ntountoulaki.e@kmop.org ή στο τηλέφωνο 2310534322.

