Ημερίδα Ενημέρωσης
«Πρώτου επιπέδου ψυχοκοινωνική υποστήριξη &
παρέμβαση για πρόσφυγες»
Ημερομηνία: Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019
Ώρα: 14:00
Τόπος: Αμφιθέατρο Αιγινήτειου Νοσοκομείου
Βασιλ. Σοφίας 72-74, Αθήνα

Περιγραφή εκδήλωσης: Ημερίδα ενημέρωσης για τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού έργου «Μετατραυματική ενσωμάτωση: Πρώτου επιπέδου ψυχοκοινωνική υποστήριξη & παρέμβαση για πρόσφυγες»
(Post-traumatic Integration - PTI: Low-level Psychosocial Support and Intervention for Refugees) που
υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
13:30 – 14:00: Προσέλευση συμμετεχόντων

14:00 – 15:00 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου Post-traumatic Integration – Α μέρος
•

Εναρκτήριοι χαιρετισμοί
o Καθηγητής Λάμπης Παπαγεωργίου, Δ/ντής της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής, Αιγινήτειο Νοσοκομείο,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).
o Καθηγητής Λάζαρος Μεράκος, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

•

Introduction to the PTI project and its main outcomes.
o Professor Stephan Parmentier, KU-Leuven, Belgium. Project coordinator.

•

Τhe need for Post-traumatic Integration and Low-level Psychosocial Support and Intervention for
Refugees.
o Professor Tanja Franciskovic, Department of psychiatry and psychological medicine, Faculty
of medicine, University of Rijeka (Croatia).

•

Επίδειξη και γνωριμία με τον ιστότοπο και την ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου PTI. Demonstration of
the website and the e-learning platform.
o
o

Κωνσταντίνος Τσιμπάνης, Μηχανικός Πληροφορικής, ΕΚΠΑ & GUnet.
Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Μηχανικός Πληροφορικής, ΕΚΠΑ & GUnet.

15:00 – 15:20: Διάλειμμα για καφέ
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15:20 – 16:20 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου Post-traumatic Integration – Β μέρος.
•

An overview of the PTI Guidelines.
o Laura Orlinda Hein, KU Leuven, Belgium

•

An overview of the Training Modules and the Action Sheets (activities).
o Sonja Bercko Eisenreich, Integra, Slovenia.

•

Presentation of some training modules and activities.
o Dr. Wolfgang Eisenreich, WIN, Austria.

16:20 – 16:40: Διάλειμμα για καφέ
16:40 – 17:20 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου Post-traumatic Integration – Γ μέρος.
•

Presentation of other Erasmus+ Projects.
o Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Μηχανικός Πληροφορικής, ΕΚΠΑ & GUnet.

•

Ανοικτή συζήτηση για την αξιοποίηση του περιεχομένου που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου PTI.
Open discussion on how to exploit the material developed in the context of PTI project.

Περιγραφή έργου
Στόχος του έργου είναι η ευαισθητοποίηση a) για την ύπαρξη μετατραυματικών προβλημάτων
(συμπεριλαμβανομένης της PTSD) ανάμεσα στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, β) για τα
συμπτώματά των προβλημάτων, γ) καθώς και για τις δυνατότητές όσο αφορά τις πρώιμες, πρώτου
επιπέδου, παρεμβάσεις ψυχικής υγείας. Επιπλέον, η υποστήριξη της συνεχιζόμενης επαγγελματικής
ανάπτυξης των εκπαιδευτών των προσφύγων (όπως δάσκαλοι, εκπαιδευτές, μέντορες κ.λπ.) και των
εργαζόμενων με αυτούς, καθώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουν έναν αυξανόμενο αριθμό προσφύγων /
αιτούντων άσυλο με ποικίλες ψυχολογικές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες. Το έργο PTI
παρέχει ένα φάσμα αρθρωτού ηλεκτρονικού υλικού:
•

Οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν ένα απλό, πρακτικό εργαλείο για την υποστήριξη και την
πλήρη ενημέρωση των ατόμων που εργάζονται με πρόσφυγες με τραυματικό υπόβαθρο.

•

Τα Φύλλα Δράσης περιέχουν συστάσεις και βασικές ενέργειες για την κάλυψη των αναγκών των
προσφύγων και των μεταναστών, σύντομες ενότητες σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση
του PTSD.

•

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα και η εφαρμογή PTI για κινητές συσκευές υποστηρίζουν την διάθεση
όλων των διαδικτυακών εργαλείων του έργου και την πρόσβαση σε αυτά.

Ιστοσελίδα έργου και περιεχομένου:
https://posttraumatic-integration.eu & https://onlinematerial.posttraumatic-integration.eu
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