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Το KMOΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας προσκαλεί σε ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση 
με θέμα «Αυτισμός & Διαταραχές Ψυχικής Υγείας: Καινοτόμες Πρακτικές Συμπερίληψης», η οποία θα 
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023, ώρα 18.00 – 20.00, στα γραφεία του ΚΜΟΠ στον Πειραιά 
(Ματρώζου 1 & Τζαβέλλα, 18533). 

Τι θα συζητηθεί στην εκδήλωση:

• Οι προκλήσεις που βιώνουν τα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και οι οικογένειες τους

• Οι εμπειρίες των επαγγελματιών ψυχικής υγείας σχετικά με τη συμπερίληψη ατόμων με διαταραχές 
ψυχικής υγείας

• Καινοτόμες πρακτικές συμπερίληψης όπως η ψηφιακή αφήγηση ιστοριών 

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν – Απαραίτητη η προεγγραφή.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης StoryLiving, η οποία 
συντονίζεται στην Ελλάδα από το ΚΜΟΠ και στοχεύει στην υποστήριξη ατόμων με ΔΑΦ ή 
διαταραχών ψυχικής υγείας μέσα από την πρακτική της ψηφιακής αφήγησης ιστοριών. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την εκδήλωση, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας στα email storyliving-project@kmop.org / salmatani.e@kmop.org  ή 

τηλεφωνικά στο 210 3637547.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ

https://forms.gle/RtWswfWWk33z5Aj87 
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Πρόγραμμα 

18:00 – 18:10
Προσέλευση και χαιρετισμός 
Εύα Σαλματάνη, Συντονίστρια έργου StoryLiving, KMOΠ  

18:10 – 18.30

Γνωρίζοντας τις ιστορίες τους: Η εμπειρία του Storyliving με άτομα με αυτισμό ή
διαταραχές ψυχικής υγείας

∙ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Storyliving
∙ Πιλοτικές εκπαιδεύσεις 
∙ Πλατφόρμα Storyliving
∙ Ιστορίες ατόμων με αυτισμό ή διαταραχών ψυχικής υγείας 

Εύα Σαλματάνη, συντονίστρια πρωτοβουλίας Storyliving στην Ελλάδα

18:30– 18:50 
Βιώματα οικογενειών: Οι προκλήσεις των γονέων 
Κατερίνα Σούρδα, μητέρα παιδιού στο φάσμα του αυτισμού

18:50 – 19:05
Οπτικές της συμπερίληψης των ατόμων με διαταραχές ψυχικής υγείας
Στέλλα Βαγενά, κλινική ψυχολόγος

19:05 – 19:25
ΚΜΟΠ Social Net: Υπηρεσίες υποστήριξης σε Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) και τις 
οικογένειές τους
Κατερίνα Σούρδα, υπεύθυνη ΚΜΟΠ Social Νet 

19:25 – 19:45
Συμπεριληπτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για νέα άτομα με αναπηρίες: 
Η πρωτοβουλία INCLUDED
Μαρίνα Νάτσια, ερευνήτρια του έργου INCLUDED

19:45 – 20:00 Eρωτήσεις / Κλείσιμο Εκδήλωσης
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