Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011
Αρ. πρωτ. 1348
Θέμ
μα: Πρόσκληση συμμετοχής στηνν τελική συ
υνάντηση του
τ
Προγρά
άμματος «Δ
Δημιουργία Περιφερεια
ακών
πυρ
ρήνων δικτύω
ωσης ληπτώ
ών υπηρεσιώ
ών ψυχικής υγείας»
υ
στιςς 10, 11 και 12 Οκτωβρίίου 2011 στη
ην «Τεχνόπο
ολις»
στο Γκάζι
Αξιό
ότιμε/η κύριεε/α,
Το Σωματείο
Σ
λη
ηπτών υπηρ
ρεσιών ψυχχικής υγείαςς «Αυτοεκπρ
ροσώπηση» ξεκίνησε με πρωτοβου
υλία της ομά
άδας
αυτο
οβοήθειας που
π λειτουργούσε στα πλαίσια
π
της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.1, μετά από
ό συνεργασίία με μέλη του
τ Ευρωπα
αϊκού
Δικττύου (Πρώηνν) Χρηστών και Επιζησά
άντων από την
τ Ψυχιατρ
ρική (E.N.U.SS.P.). Έχει ω
ως σκοπό τη
η διεκδίκηση
η της
ισόττιμης κοινωννικής και επα
αγγελματικής ένταξης, την αυτοβοήθ
θεια των μελλών καθώς και τη συνηγγορία για όλλα τα
θέμα
ατα της ψυχικής υγείαςς. Το σωματτείο δεν στη
ηρίζεται σε συγγενικά πρόσωπα
π
λη
ηπτών ή επαγγελματίεςς του
χώρου της ψυχχικής υγείας αλλά χαρακτηρίζεται από
α
την ανεεξάρτητη και αυτόνομη δράση του σε θέματα που
ορούν τα άτο
ομα με ψυχικκές δυσκολίεες. Το σωματτείο αυτή τη στιγμή απαριθμεί 75 μέέλη.
αφο
Το Σωματείο
Σ
«Αυτοεκπροσ
σώπηση» σεε συνεργασίία με την Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.
Π
υλοποιεί το
ο Πρόγραμμ
μα «Δημιου
υργία
Περιφερειακώνν πυρήνων δικτύωσης
δ
λ
ληπτών
υπη
ηρεσιών ψυ
υχικής υγεία
ας»2. Στόχος του προγρά
άμματος είνναι η
δημιουργία περ
ριφερειακώνν πυρήνων αυτοεκπροσώ
α
ώπησης των ληπτών υπ
πηρεσιών ψ
ψυχικής υγείας με στόχο
ο την
ενδυ
υνάμωση κα
αι την ενεργό συμμετοχχή τους στηνν κοινωνία και
κ στην αγο
ορά εργασία
ας με παράλλληλο σκοπό
ό την
κατα
απολέμηση του
τ αποκλεισ
σμού και του
υ στίγματος..
Μέχχρι σήμερα έχουν
έ
πραγμ
ματοποιηθείί 4 περιφερεειακές συνανντήσεις σε Κεφαλονιά,
Κ
Ρέθυμνο, Άρ
ρτα‐Γιάννενα
α και
Χίο και στις 10, 11 και 12 Οκτωβρίίου 2011 θα
θ πραγματτοποιήσουμεε μία τελικκή συνάντησ
ση στην Αθ
θήνα
(Τεχχνόπολις – Γκκάζι) που θα περιλαμβάννει:
α) Δύο
Δ βιωματικά εργαστή
ήρια στα οπ
ποία θα συμ
μμετέχουν αποκλειστικά
α
ά λήπτες υπ
πηρεσιών ψυ
υχικής υγεία
ας με
θέμα
α:
• “Η Ενδυ
υνάμωση τηςς Αυτοεκπρο
οσώπησης”
•

“Η Απασ
σχόληση ως παράγοντα
ας χειραφέτη
ησης και απο
οστιγματισμ
μού”

β) Ανοικτή
Α
συζή
ήτηση με θέμ
μα: «Η απασ
σχόληση σε προστατευό
όμενο πλαίσ
σιο και στην ελεύθερη αγορά
α
εργασ
σίας»
στηνν οποία θα συμμετέχουν
σ
ν λήπτες, επα
αγγελματίες,, εργοδότες, Κοι.Σ.Π.Ε., φορείς
φ
προώ
ώθησης απασ
σχόλησης

1

Η Πανελλαδική Έννωση για την Ψυχοκοινωνική
Ψ
Α
Αποκατάσταση
κα
αι την Επαγγελμ
ματική Επανέντα
αξη ιδρύθηκε το 1997. Αποτελείί Επιστημονικό – Μη
Κερδοοσκοπικό Σωματτείο, χρηματοδοττείται από το Υπ
πουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα
αι στοχεύει στο συντονισμό τωνν δραστηριοτήτω
ων και
πολιτιικών για την εξα
ασφάλιση καλύτερρων συνθηκών στην
σ
πραγματοποίηση της κοινωνιικο-οικονομικής ενσωμάτωσης, τον αποστιγματισμό της ψυχικής νόσου
ν
και τη
ην επαγγελματικ
κή απασχόληση των
τ
ληπτών υπη
ηρεσιών ψυχικής υγείας. Η Π.Ε.Ψ
Ψ.Α.Ε.Ε. λειτουρργεί τρείς δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάσταση
ης: το
Οικοττροφείο «Αθηνά»», το Κέντρο Ημέέρας…στο κέντροο της πόλης και τοο Εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας «Κέντρο
«
Κοινωνιικού Διαλόγου».
2
Το έργο συγχρηματτοδοτείται από τοο Υπουργείο Υγεείας και Κοινωνικ
κής Αλληλεγγύηςς (ΥΥΚΑ) και τοο Ευρωπαϊκό Κοιινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
(
στα πλαίσ
σια του
Ε.Π. «Ανάπτυξη
«
Ανθρρώπινου Δυναμικοού» 2007-2013 τοου Εθνικού Στρα
ατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.
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γ) Ημερίδα στηνν οποία θα παρουσιαστο
π
ούν:
9 τα συμπ
περάσματα και
κ οι προτά
άσεις από την περιφέρεια για την πεεραιτέρω δικκτύωση και οι
ο προϋποθέέσεις
για την ανάπτυξη
α
πρ
ρωτοβουλιών Αυτοεκπρο
οσώπησης κα
αι τη δημιου
υργία Σωματτείων
9 ελεύθερ
ρες φωνές ληπτών
λ
υπη
ηρεσιών ψυ
υχικής υγεία
ας με θέματτα που αφορούν στηνν ποιότητα στην
καθημερ
ρινή ζωή, σττην παρεχόμ
μενη φροντίδ
δα, στα ζητή
ήματα κοινω
ωνικής και επ
παγγελματικής ένταξης, στον
αποστιγγματισμό τηςς ψυχικής ασ
σθένειας
9 τα παρα
αδείγματα Σωματείων
Σ
ηρεσιών Ψυ
υχικής Υγεία
ας, της ευρω
ωπαϊκής εμ
μπειρίας καιι της
ληπτών Υπη
αναγκαιιότητας δημιιουργίας Ομοσπονδίας
9 τα δικαιιώματα των ληπτών
λ
στηνν ακούσια κα
αι εκούσια νο
οσηλεία
δ) παράλληλες
π
δ
δράσεις
όπω
ως π.χ. καλλιιτεχνικές εκδ
δηλώσεις, ερ
ργαστήρια κα
αι δρώμενα
ε) επ
πισκέψεις σεε δομές ψυχχοκοινωνική
ής αποκατάσ
στασης
Σημεειώνεται ότιι η όλη εκδήλλωση και για
α τις τρεις ημ
μέρες έχει ελλεύθερη είσο
οδο για το κο
οινό.
ύμε να συμμ
μετέχετε ενεεργά στις δρ
ράσεις του προγράμματ
π
τος δηλώνονντας το ενδιαφέρον σαςς στη
Σας προσκαλού
φόρ
ρμα συμμετο
οχής που σας αποστέλλο
ουμε, έως κα
αι τις 15 Σεπ
πτεμβρίου 2011
2
με φαξξ 210 52.45.3
302 ή με e‐m
mail:
confference2011
1@pepsaee.ggr. Σας ενημ
μερώνουμε ότι θα τηρη
ηθεί σειρά προτεραιότη
π
ητας. Επίσηςς συνημμένο
ο θα
βρείίτε το προσχχέδιο του προ
ογράμματοςς της 3/ημερη
ης συνάντησ
σης.
ορίες μπορείίτε να επικο
οινωνήσετε στο τηλ: 21
10 88.18.946
6, fax: 210 5245302, email:
Για περισσότερεες πληροφο
confference2011
1@pepsaee.ggr (Παναγιώττης Διακάκηςς, Μυρτώ Αγγγελίδου)
Είμα
αστε στη διά
άθεσή σας για
α οποιαδήπο
οτε περαιτέρ
ρω σχετική διευκρίνιση.
δ

Με εκτίμηση,
Πελα
αγία Νικολά
άου

δος Σκόρδοςς
Λεονάρδ

Πρό
όεδρος Π.Ε.Ψ
Ψ.Α.Ε.Ε.

Πρόεδρ
ρος Δ.Σ. Σωματείου
«Αυτοεεκπροσωπήσ
ση»

Σωματείο Ληπτώ
ών Υπηρεσιών Ψυυχικής Υγείας «Α
Αυτοεκπροσώπησ
ση»
Αλκαμένους 8 & Χαρίσσης,
Αθήνα, 10439
Τηλ.:210 82571112, 210 8818946
Φαξ: 210 8257113, 210 5245302
@pepsaee.gr
autoekprosopisi@
autoekprosopisi.blogspot.com

