Πρόγραμμα Διαδικτυακής Εκδήλωσης με θέμα:

Σεξουαλική και Έμφυλη Βία κατά μεταναστών-ριών σε
συνθήκες lock down
Διαχείριση περιστατικών και υποστήριξη των θυμάτων

Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2021, 15.00 – 17.00
Ώρα

Περιγραφή

15:00 – 15:10

Χαιρετισμός – Σύντομη παρουσίαση των συμμετεχόντων/ ουσών
Νατάσα Αλεξοπούλου, Διαχειρίστρια έργου NetCare, KMOP
Ισμήνη Καρυδοπούλου, Διαχειρίστρια έργου NetCare, Generation 2.0
RED

15:10 – 16:10

Διαχείριση περιστατικών Σεξουαλικής και Έμφυλης Βίας κατά προσφύγων
και μεταναστών/ ριών σε συνθήκες lock down: Προκλήσεις και διδάγματα
Θεοδοσία Τάνταρου - Κρίγγου, Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για
Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)
Μαργαρίτα Μπαρμακέλλη, Κοινωνική Λειτουργός στον Ξενώνα Φιλοξενίας
Γυναικών Θυμάτων Βίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Ε.Κ.Κ.Α.)
Anis Alexandros El Namparaoui, Διερμηνέας στον τομέα ψυχικής υγείας
Amir Karimi, Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής
Φιλιά Αποστολοπούλου, Ψυχολόγος στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας
Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)
Imene Toumi Demeneopoulos, Διερμηνέας/ Πολιτισμική Διαμεσολαβήτρια

16: 10 – 16:40

Συζήτηση

16:40 – 17:00

Περιγραφή των δράσεων και των αποτελεσμάτων του έργου NetCare στην
Ελλάδα
Νατάσα Αλεξοπούλου, Διαχειρίστρια έργου NetCare, KMOP
Ισμήνη Καρυδοπούλου, Διαχειρίστρια έργου NetCare, Generation 2.0
RED
Αποφώνηση
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Όσοι και όσες ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση παρακαλούμε να
συμπληρώσετε την φόρμα δήλωσης συμμετοχής που θα βρείτε εδώ.
Περαιτέρω, για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση παρακαλείσθε να εγγραφείτε στον
σύνδεσμο Zoom που θα βρείτε εδώ. Μετά την εγγραφή σας θα λάβετε ένα email
επιβεβαίωσης με πληροφορίες για την σύνδεσή σας στην εκδήλωση.
Στην εκδήλωση υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής και από άτομα με ειδικές ανάγκες
με χρήση του διαθέσιμου εργαλείου υποτιτλισμού.
Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Η εκδήλωση καταγράφεται με τα διαθέσιμα μέσα της πλατφόρμας Zoom για λόγους
απόδειξης.

***
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
-

Νατάσα Αλεξοπούλου, alexopoulou.a@kmop.org
Ισμήνη Καρυδοπούλου, ismini@g2red.org
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