Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης Συμβουλευτικού Σταθμού
Δήμου Ελευσίνας
1) 29/10/2019: Ομιλία, με θέμα «Η σημασία της πρόληψης στην αντιμετώπιση των ασθενειών:
Γυναικολογικός έλεγχος, Αντισύλληψη, Εμβολιασμός παιδιών» στο χώρο του «Κέντρου Ανοιχτής
Φιλοξενίας Προσφύγων Ελευσίνας», απευθυνόμενη σε γυναίκες πρόσφυγες.
2) 22,23,24/20/2019: Κύκλος ομιλιών, με θέμα τη «Το φαινόμενο της κακοποίησης και
παραμέλησης των ηλικιωμένων: Ενδοοικογενειακή βία και 3η ηλικία, μορφές και συνέπειες του
φαινομένου, δικαιώματα και τρόποι πρόληψης της βίας κατά των ηλικιωμένων» στους χώρους
των παραρτημάτων Κ.Α.Π.Η του Δήμου Ελευσίνας.
3) 7,12,15/11/2019: Κύκλος ομιλιών, με θέμα «Το φαινόμενο της κακοποίησης και παραμέλησης
των ηλικιωμένων: Ενδοοικογενειακή βία και 3η ηλικία, μορφές και συνέπειες του φαινομένου,
δικαιώματα και τρόποι πρόληψης της βίας κατά των ηλικιωμένων στους χώρους των
παραρτημάτων Κ.Α.Π.Η του Δήμου Μεγαρέων.
4) 25/11/2019: Δράση ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας με τη διανομή έντυπου υλικού στο χώρο
του Δημαρχείου του Δήμου Ελευσίνας.
5) 04/12/2019: Κεντρική Εκδήλωση του Συμβουλευτικού Σταθμού Δήμου Ελευσίνας με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, με επίσημη
προσκεκλημένη την Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων κα
Μαρία Συρεγγέλα και θέμα «Αντικρίζοντας την Ενδοοικογενειακή Βία από διαφορετικές οπτικές
γωνίες».
6) 11/01/2019: Συμμετοχή της Κοινωνικής Λειτουργού και της Νομικού στην εκδήλωση του Δήμου
Μεγαρέων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών με
θέματα: α) «Συμβουλευτικά Κέντρα Υποστήριξης Γυναικών: Ο θεσμός και ο ρόλος τους στην
πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας» - εισηγήτρια Θάλεια Τζερέτα, Κοινωνική
Λειτουργός Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ελευσίνας
και β) «Ενδοικογενειακή Βία: Το εν κρυπτώ έγκλημα» - εισηγήτρια Πηνελόπη Μουρτζούκου,
Νομικός Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ελευσίνας.
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7) 20,22,23,24,27/1/2020: Κύκλος δράσεων ευαισθητοποίησης στις εγκαταστάσεις των παιδικών
σταθμών του Δήμου Ελευσίνας με θέμα «Διαβάζουμε για την Ισότητα», με την αφήγηση του
παραμυθιού «Το λουλούδι της Ισότητας» (Εκδόσεις Κ.Ε.Θ.Ι)
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