Για περισσότερες πληροφορίες:
Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών

Διαταραχών Χαλκίδας

Αγγελίδου Ευαγγελία, τηλ.: 22211-81071/ 6937244646,
info@alzheimer-chalkida.org

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοίνωση Ημερίδας παρουσίασης αποτελεσμάτων του έργου:
Υποστήριξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων “Χρυσής Ηλικίας”
16/04/2022 στο Σεράφειο Δήμου Αθηναίων, ώρες 17.30-20.00
Με διαδικτυακή ζωντανή μετάδοση

Τα άτομα τρίτης ηλικίας αντιμετωπίζουν προκλήσεις που περιορίζουν τα δικαιώματα και την
κοινωνική συνεισφορά τους, σε όλον τον κόσμο. Πιο ειδικά, τα άτομα με ψυχικές παθήσεις
στην τρίτη ηλικία, αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία ως
συνέπειες στίγματος, φόβου και συμπεριφορών αποφυγής.
Επιλέγουμε να το αλλάξουμε!

Υλοποιώντας το έργο προάσπισης των δικαιωμάτων ατόμων με άνοια και κατάθλιψη στην
τρίτη ηλικία στη Στερεά Ελλάδα, εντοπίσαμε συγκεκριμένα εμπόδια πρόσβασης των ατόμων
τρίτης ηλικίας με άνοια και κατάθλιψη σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής συμμετοχής των
ατόμων τρίτης ηλικίας, ιδιαίτερα των ατόμων που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές.
Μοιραστήκαμε καλές πρακτικές για τη διαχείριση των σύγχρονων προκλήσεων,
πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτικά σεμινάρια σε δημόσιους λειτουργούς υπηρεσιών
υγείας, σωμάτων ασφαλείας και υπηρεσιών της εκπαίδευσης και του πολιτισμού και
αναπτύξαμε ενημερωτικό υλικό που υποστηρίζει τα δικαιώματα των ατόμων τρίτης
ηλικίας και των οικογενειακών φροντιστών.
Σας προκαλούμε να ενημερωθείτε και να συμμετέχετε κι εσείς στο διάλογο! Η εκδήλωση
απευθύνεται σε άτομα τρίτης ηλικίας, οικογενειακούς φροντιστές, ενεργούς πολίτες που
εκπροσωπούν οργανώσεις και συλλόγους της Κοινωνίας Πολιτών, δημόσιους λειτουργούς,
ακαδημαϊκούς και υπευθύνους χάραξης πολιτικής.
Φορέας Υλοποίησης

Εταίρος

Για λόγους που σχετίζονται με την πρόληψη της πανδημίας, η δράση θα πραγματοποιηθεί
υβριδικά, με δυνατότητες φυσικής και εξ αποστάσεως συμμετοχής για τους
ενδιαφερόμενους. Ο αριθμός ατόμων για την δια ζώσης παρουσία είναι περιορισμένος, θα
τηρηθούν τα ισχύοντα μέτρα πρόληψης της πανδημίας και η σειρά εκδήλωσης
ενδιαφέροντος στην αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής.
Για να παρακολουθήσετε δια ζώσης
https://forms.gle/WPqakks9ZmhKR5rG8

ή

διαδικτυακά,

δηλώστε

συμμετοχή:

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.
Η εκδήλωση φιλοξενείται στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων (Εχελιδών 19 & Πειραιώς 144).

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο:
Το έργο Υποστήριξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της «Χρυσής Ηλικίας» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος
Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την REMIND-Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών
Διαταραχών Χαλκίδας και εταίρο το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ.
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 .
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