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2017
Συμμετέχουν τα Κ.Δ.Α.Π – Μ.Ε.Α Κεντρικής Μακεδονίας
και Φορείς Ειδικής Αγωγής

Με την επιστημονική υποστήριξη
του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Αγαπητοί φίλοι και φίλες
Τα παιδιά με αναπηρία δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Είναι ισότιμα
μέλη της κοινωνίας μας, με τις ίδιες αξίες και τα ίδια δικαιώματα στη ζωή, στην
εκπαίδευση και κατάρτιση, στην έκφραση, τη δημιουργία, τον πολιτισμό και την
ψυχαγωγία. Κι αν κάτι επιπλέον δείχνει τον βαθμό του πολιτισμού μας είναι
ο σεβασμός και η αναγνώριση των δικαιωμάτων που έχουν.
Οι αρχές αυτές αποτελούν στο δήμο μας, το δήμο Νεάπολης-Συκεών, μόνιμο
οδηγό των πολλών δράσεων και προγραμμάτων μας που όχι μόνο αναδεικνύουν και προβάλλουν την αξία της διαφορετικότητας, αλλά προσφέρουν τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες στους συνανθρώπους μας με αναπηρία να εκφράζουν
τις δικές τους δημιουργικές ικανότητες και να χαίρονται το αγαθό της ζωής μακριά από αποκλεισμούς και περιθωριοποιήσεις.
Εφαλτήριο αυτού του ισότιμου και ισάξιου τρόπου ζωής αποτελούν τα Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ), που είναι στελεχωμένα με εξειδικευμένα επιστημονικά στελέχη.
Για όλους αυτούς τους συνανθρώπους μας, και κυρίως για τα νεαρής ηλικίας
άτομα, τα ΚΔΑΠμεΑ έχουν εξελιχθεί σε δεύτερο σπίτι τους, σε δεύτερη οικογένειά τους. Είναι η κυψέλη δημιουργίας και υποστήριξης μέσα από τα οποία
κατακτούν ολοένα και περισσότερα χαμόγελα.
Με τη διοργάνωση του 1ου Φεστιβάλ Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης για Άτομα με Αναπηρία, που αποτελεί άλλη μια πρωτοβουλία του δήμου
μας, φιλοδοξούμε να φέρουμε τα άτομα αυτά σε στενότερη και διαλεκτικότερη
επαφή με συνανθρώπους τους από άλλες περιοχές διευρύνοντας τα όρια της
μεγάλης οικογένειας. Να γνωρίσουν και να γνωριστούν με άτομα από διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα, να προβάλουν τις δημιουργικές ικανότητές τους
στον χορό, τη μουσική και τα εικαστικά μέσα σε ένα περιβάλλον άμιλλας και να
αισθανθούν ότι στο δύσκολο αγώνα της ζωής δεν είναι μόνοι αλλά αποτελούν
μέλη μιας μεγάλης αγκαλιάς.
Δίνεται, επίσης, η ευκαιρία σε όλους εμάς, μέσα και από τις επιστημονικές ανακοινώσεις, να έρθουμε πιο κοντά στους συνανθρώπους μας αυτούς, να γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε τη διαφορετικότητά τους, και να επανεξετάσουμε τη
στάση μας ως κοινωνία και ως Πολιτεία απέναντι στα άτομα με αναπηρία.
Υπάρχουν πολλά που οφείλουμε ακόμη να κάνουμε. Ας το τολμήσουμε κάνοντας ένα επιπλέον βήμα με τη συμμετοχή μας στο φεστιβάλ. Κι ένα απλό χειροκρότημα σημαίνει πολλά για τα άτομα αυτά…
Σίμος Δανιηλίδης
Δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών
Μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της ΚΕΔΕ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΜΑΪΟΥ
Παρουσίαση του έργου των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης
για Άτομα με Αναπηρία
Χώρος διεξαγωγής: ΕΑΚ (Κλειστό Γυμναστήριο Νεάπολης)
Περιοχή Στρεμπενιώτη

Πρόγραμμα:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

10:00-10:30 Υποδοχή - Καλωσόρισμα
10:30-10:45 «Boomwhackers»
Έφη Μπαχτσεβάνα, Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α Συκεών & Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α Νεάπολης
10:45 -11:00 «Μοντέρνος Χορός»
Κυριακή Ρωμανίδου, 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
11:00-11:15 «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων»
Μαρία Τσιακανίκα, EMIGRE Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α Θέρμης
11:15-11:30 «TΑΝGO»
Μαρία - Φωτεινή Δάκου, Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α Παύλου Μελά
11:30 -11:45 «Μπλεγμένοι στην παράδοση»
Ελευθερία Τσινασλανίδου και Γιώργος Γεώργαινας
Κ.Δ.Α.Π.- Μ.Ε.Α Νεάπολης
11:45 -12:00 «Οι κρουστωδοί συναντούν τ’αερικά: ο ήχος, η κίνηση, εμείς...»
Νατάσα Δαμάσκου και Απόστολος Λάσχος, Κ.Δ.Α.Π.- Μ.Ε.Α «Ο Σωτήρ»
12:00 -12:15 «Μοντέρνος Χορός»
Σταυρούλα Χρυσή, Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α Κιλκίς
12:15-12:30 «Ζεμπέκικο»
Βασίλης Νταλίπης, Βασίλης Χατζηγιάννης και Γεωργία Πολατίδου
Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α Συκεών
12:30-12:45 «Συρτάκι – Λάτιν»
Στυλιανή Καλαϊτσίδου και Αδαλή Μυρτώ. Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α Αμπελοκήπων
12:45-13:00 «Παραδοσιακό – Μαζορέτες»
Σοφία Βουκαντσή και Ευάγγελος Μάντσος, Σύλλογος Συνδρόμου DOWN
13:00 -13:15 «Κινούμαι σε βήματα Zumba»
Σοφία Σπανίδου Εθελοντική Ομάδα «Μουσικό Εκπαιδευτικό Σύνολο –
ΜΟΥΣ.Ε.Σ». Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής
και Κοινωνικής Πολιτικής & Βαλεντίνη Παπαθανασίου, Κ.Δ.Α.Π
- Μ.Ε.Α Σώμα Φίλων ΑμεΑ – «Δράση για το Κάτι Άλλο»
13:15 -14:00 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ & ΠΑΡΤΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΜΑΪΟΥ 2017
Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
για Άτομα με Αναπηρίες – Καλές πρακτικές στην ειδική αγωγή»
Χώρος διεξαγωγής: Δημοτικό Θέατρο Νεάπολης (Δημοτικό Κατάστημα
Νεάπολης, Ελ. Βενιζέλου 125)
9.00: Προσέλευση-Εγγραφές
9.30: Χαιρετισμός Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών, Σίμου Δανιηλίδη
Συντονισμός: Μάρω Βασσάρα και Λευκοθέα Καρτασίδου

Πρόγραμμα Εισηγήσεων:
•
•
•

•

•
•

•
•
•

10:00-10:15 «Ο σκοπός της λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α»
Δημήτρης Σιμιτσής, Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α Πολίχνης
10:15 -10:30 «Καθημερινότητα, εξωτερικές δράσεις και κοινωνική ένταξη»
Σταματία Βαλαβάνη, Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α «Αγκαλιάζω» δήμου Θέρμης
10:30 -10:45 «Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην ειδική
εκπαίδευση»
Ελισάβετ Λεπτοκαρίδου. Κέντρο Αποκατάστασης, Κοινωνικής Στήριξης
και Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ «Ο ΣΩΤΗΡ»
10:45 -11:00 «Εκπαίδευση σε προεπαγγελματικές δεξιότητες και ένταξη
στην αγορά εργασίας»
Ιωάννα Τζίτζιρα, Κ.Δ.Α.Π.- Μ.Ε.Α Συκεών
11:00-11:15 «Θεραπεία με τη βοήθεια των ζώων»
Γεωργία Τατσίδου και Έλενα Κούνδουρου. THERAPYDOGS.GR
11:15-11:30 «Ανεξάρτητη Διαβίωση: Διερεύνηση των τάσεων και απόψεων
των γονέων και των ατόμων με νοητική αναπηρία»
Ιωάννα Δημητριάδου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής
και Κοινωνικής Πολιτικής
11:30-11:45 «Ημιαυτόνομη διαβίωση στις γειτονιές του δήμου»
Στέλλα Βόβουρα, Κ.Δ.Α.Π.- Μ.Ε.Α Νεάπολης-Συκεών
11:45-12:15 Διάλλειμα
12:15-12:30 «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
μαθητών/τριών»
Μαρία Πία Πολίτη, Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α Νεάπολης

•
•
•

•

•

•

12:30- 12:45 «Ρατσισμός και Αναπηρία»
Κόννυ Καραουλάνη, Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς
12:45-13:00 «Παιχνίδια για γονείς»
Ευαγγελία Καραγιαννάκη, Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α Αμπελοκήπων-Μενεμένης
13:00-13:15 «Συνειδητοποίηση της σεξουαλικότητας των ατόμων
με αυτισμό /ΔΦΑ: μια διερευνητική μελέτη»
Έλενα Κυριακίδου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Πολιτικής, ΜΠΣ «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση & Αποκατάσταση»
13:15- 13:30 «Εθελοντισμός»
Χρυσόστομος Παπαπουλίδης, Σώμα Φίλων ΑμεΑ – «Δράση για
το Κάτι Άλλο».
13:30-13:45 «Ο ρόλος των εθελοντών: καλές πρακτικές και
μελλοντικές προτάσεις»
Σοφία Σπανίδου, Εθελοντική Ομάδα «Μουσικό Εκπαιδευτικό Σύνολο –
ΜΟΥΣ.Ε.Σ». Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής
και Κοινωνικής Πολιτικής
13:45-14:15 ΣΥΖΉΤΗΣΗ – ΚΛΕΊΣΙΜΟ

Πληροφορίες:
Κ.Δ.Α.Π – Μ.Ε.Α Νεάπολης-Συκεών
2310.622.441

