ΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Με θέµα: «Με τα µάτια της …ψυχής»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/12/11, 19:00 – 21:00
∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Κέφαλος»
Την Παρασκευή 16 ∆εκεµβρίου 2011, στις 7 το απόγευµα, η ∆/νση
Πρόνοιας του ∆ήµου Κεφαλονιάς διοργανώνει στο θέατρο της πόλης
ηµερίδα µε θέµα «Η Ένταξη των ΑµεΑ στην Τοπική Κοινωνία».
Κεντρικός οµιλητής και επίσηµος προσκεκληµένος της
Αντιδηµαρχίας Κοινωνικών Υπηρεσιών και Πρόνοιας ο εκ γενετής
τυφλός κ.Βαγγέλης Αυγουλάς, ασκούµενος δικηγόρος και
Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Ιλίου σε ηλικία µόλις
23 ετών.
Ο κ. Αυγουλάς διατελεί εκπρόσωπος των νέων µε προβλήµατα όρασης
σε φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και θα αναφερθεί στις
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα ΑµεΑ στην καθηµερινή τους
προσπάθεια για εκπαίδευση, εργασία, εξυπηρέτηση στις δηµόσιες
υπηρεσίες, µετακίνηση στις πόλεις και στην ισότιµη συµµετοχή που
διεκδικούν σε κάθε δραστηριότητα της ζωής.
Στον σηµαντικό υποστηρικτικό ρόλο που καλείται να έχει η
Τοπική Αυτοδιοίκηση στον αγώνα των ΑµεΑ θα αναφερθεί ο
Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Υπηρεσίας και Πρόνοιας του ∆ήµου
Κεφαλονιάς Βαγγέλης Κεκάτος, ο Προϊστάµενος Πρόνοιας,
Κοινωνικός Λειτουργός κ.∆ηµήτρης ∆ηµουλιός Msc και ο
Παιδοψυχίατρος ∆ρ Ιωάννης Κουτσανδρέας, ενώ θα γίνει παρουσίαση
των Φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας και Εκπαίδευσης του ∆ήµου.
Το Σάββατο ,17-12-11 ,το πρωί στις 11.00 οι δύο φίλοι και
Αντιδήµαρχοι κ. Κεκάτος και κ.Αυγουλάς, και όλοι όσοι επιθυµούν να
ενηµερωθούν για θέµατα κοινωνικής ευαισθησίας,θα συναντηθούν στον
προαύλιο χώρο του ∆ικαστικού Μεγάρου για να περπατήσουν
συζητώντας µε το κοινό για θέµατα που αφορούν την αναπηρία, ενώ θα
δοθεί η δυνατότητα σε όσους το επιθυµούν να δοκιµάσουν φορώντας
µάσκα µια διαδροµή στην πόλη µε κλειστά µάτια.

Πρόσκληση
Παρασκευή, 16 – 12 – 11 , ώρα 19.00,
∆ηµοτικό Θέατρο «Κέφαλος»
Αναλυτικό Πρόγραµµα Ηµερίδας
µε θέµα: «Με τα µάτια της …ψυχής»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Προεδρείο : Ε.Κεκάτος – ∆.∆ηµουλιός – Σ.Βούτος
19.00 Χαιρετισµοί Επισήµων :
-Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ.κ.Σπυρίδων
-Βουλευτής Κεφαλλονιάς και Ιθάκης κ.Σ.Μοσχόπουλος
-Α/Περιφερειάρχης, κ.Σ.Κουρής
-∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς, κ.Α.Παρίσης
-Πρόεδρος ∆ικηγορικού Συλλόγου, κ.Π.Καππάτος
-Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου, κ.Π.Πανταζόπουλος
19.30 ∆ιάλεξη µε θέµα «Πρακτικές δυσκολίες ένταξης ΑµεΑ στις
τοπικές κοινωνίες»
κ.Ε.Αυγουλάς, Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας
19.45 ∆ιάλεξη µε θέµα «η σηµασία της έγκαιρης ευαισθητοποίησης
της κοινωνίας σε Θέµατα αναπηρίας» ∆ρ.Ι.Κουτσανδρέας, ΠαιδοΨυχίατρος
20.00 Παρουσίαση Φορέων Πρόνοιας
- ∆/νση Πρόνοιας : .κ.∆.∆ηµουλιός Msc, Προϊστάµενος
- ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ : κ.Α.Μπενετάτος, Πρόεδρος
- Σύλλογος Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες : κ.Μ.Φαµπιάτου,
Πρόεδρος
- Οργανισµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης : κ.∆.Κοκκώσης,
Πρόεδρος
- Κοινωφελή Επιχείρηση : κ.Α.Κωνσταντάκης, Πρόεδρος
- Σχολή Νοσηλευτικής, κ.Σ.Σακκαλής, ∆ιευθυντής
- Εθελοντές Σαµαρείτες, κ. Μπενετάτος, Εθελοντής
20.45 Συζήτηση – Συµπεράσµατα
21.00 ∆εξίωση

