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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ BE RIGHT ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος συμμετέχει ως 

εταίρος στο πρόγραμμα ERASMUS+:"BE RIGHT": Training Program in Human Rights for professionals 

working in social and health care sector (11/2017-10/2019). Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση 

του στίγματος, η ευαισθητοποίηση και  η βελτίωση της γύρω από  τα δικαιώματα των ατόμων με 

προβλήματα ψυχικής υγείας.  

Το πρόγραμμα έχει δύο (2) βασικά παραδοτέα: 

α) Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης για επαγγελματίες, σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων 

με προβλήματα ψυχικής υγείας, τις παραβιάσεις τους και τους τρόπους αντιμετώπισης.  

β) Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι εκπαίδευσης σε αντίστοιχα βασικά δικαιώματα στην ψυχική υγεία. 

Το υλικό της εκπαίδευσης έχει διαμορφωθεί από κοινού από λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και 

επαγγελματίες αποσκοπώντας να περάσει το ουσιαστικό μήνυμα από την εμπειρία των ίδιων των 

ατόμων που υφίστανται τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους σε σχέση με τα προβλήματα ψυχικής 

υγείας που βιώνουν.  

Είστε φορέας που ενδιαφέρεται να αποκτήσει και να αξιοποιήσει τα παραπάνω εκπαιδευτικά εργαλεία; 

Δηλώστε συμμετοχή στο εντατικό εκπαιδευτικό σεμινάριο κατά τη διάρκεια του οποίου οι εκπαιδευτές 

του προγράμματος “Be Right” θα δείξουν στους συμμετέχοντες πως να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό 

υλικό αναπαράγοντάς το εσωτερικά στον φορέα ή τον οργανισμό σας.  

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 15.00 – 18.00, στον χώρο του 

Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας – Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου της ΠΕΨΑΕΕ (Ηπείρου 41, ΤΚ 10439). 

Λόγω περιορισμένων θέσεων, δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας στο ekpsath@otenet.gr  

υπόψιν Σοφούλη Ταταρίδη έως την Τρίτη 8 Οκτωβρίου.  

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλείτε στο 210-9227611 και μιλάτε με την κ. Φίτσιου ή τον κ. Ταταρίδη. 

 

Με εκτίμηση 

Για την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος 

 

Αθηνά Φραγκούλη  

Πρόεδρος ΔΣ 

            Παναγιώτα Φίτσιου 

Υπεύθυνη του Προγράμματος 
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