
 Τη Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2022, ο Έλληνας εταίρος CulturePolis διοργάνωσε στην Κέρκυρα το Εθνικό Εργαστήριο του
καινοτόμου ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ACCESS4ALL. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Συνεδριακό
Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας με τη συμμετοχή τοπικών φορέων.

Η πρώτη συνεδρία του εργαστηρίου περιελάμβανε μια εισαγωγή στο πρόγραμμα Erasmus + και μια αναλυτική
παρουσίαση του ACCESS4ALL, του πλαισίου και της ανάγκης που το δημιούργησε, των στόχων της κοινοπραξίας και
των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν με την ολοκλήρωση του έργου. Το δεύτερο μέρος είχε τη μορφή στρογγυλής
τράπεζας με θέμα "Καλές πρακτικές για την προσβασιμότητα και την προώθηση αλλαγών στα συστήματα πολιτικής προς
κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς". Έτσι, η CulturePolis έδωσε το λόγο σε τοπικούς/περιφερειακούς βασικούς φορείς, όπως
εκπροσώπους του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και της Περιφερειακής Αρχής,     σε τοπικούς
συλλόγους ατόμων με αναπηρία στο νησί της Κέρκυρας, σε περιφερειακούς συλλόγους για τις περιφέρειες Ιονίων
Νήσων και Ηπείρου, στην Αστυνομία της Κέρκυρας και στη Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κέρκυρας, οι οποίοι μοιράστηκαν
την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους σε θέματα προσβασιμότητας, καθώς και μια σειρά καλών πρακτικών και μελετών
που εφαρμόζονται στην Κέρκυρα ή σε άλλα μέρη της Ελλάδας και της Ευρώπης. 

Σε γενικές γραμμές, η εκδήλωση έλαβε καλές βαθμολογίες και σχόλια και η πλειονότητα των συμμετεχόντων εξέφρασε το
ενδιαφέρον της να ενσωματώσει τα αποτελέσματα του έργου στην επαγγελματική της ζωή.

Συμπληρωματικό Δελτιο Τύπου - Οκτώβριος 2022

PROJECT Nº 2020-1-EL01-
KA204-079196

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΑΣΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΑΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Το BildungsLAB Hands & Minds Learning Center, εταίρος του έργου ACCESSS4All, διοργάνωσε πολλαπλασιαστική
εκδήλωση στη Βιέννη της Αυστρίας. Η εκδήλωση προώθησε την προσβασιμότητα μέσω αλλαγών στα συστήματα
πολιτικής για την αναπηρία προς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29
Σεπτεμβρίου 2022 από τις 9:00 έως τις 13:30. Η προσβάσιμη εκδήλωση έλαβε χώρα στο SkyDome - Κέντρο Σεμιναρίων
και Συνεδρίων του Wiener Hilfswerk. Φιλοξενήθηκαν τοπικές οργανώσεις των οποίων το έργο επικεντρώνεται στη
βελτίωση της προσβασιμότητας στην Αυστρία με έμφαση σε οργανώσεις που εδρεύουν στη Βιέννη. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε το πρωί με μια δραστηριότητα που έσπασε τον πάγο, και στη συνέχεια, οι  παρευρισκόμενοι
ενδιαφερόμενοι φορείς, καταπιαστήκαν με την ηλεκτρονική πλατφόρμα και το ηλεκτρονικό βιβλίο. Έγιναν συζητήσεις
στρογγυλής τραπέζης σχετικά με το περιεχόμενο των προϊόντων μας, απαντώντας σε ερωτήσεις και παρέχοντας στους
συμμετέχοντες την ευκαιρία να περιηγηθούν στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα. Στο ενδιάμεσο της παρουσίασής μας,
φιλοξενήθηκαν  στην εκδήλωση δύο καινοτόμοι ομιλητές, ο Jürgen Schroeder & ο Claudia Wadlegger. 

Ο Jürgen Schroeder είναι δημιουργικός διευθυντής και εκπαιδευτής διαχείρισης ιδεών. Σπούδασε στο Parsons School
of Design στη Νέα Υόρκη και στο Otis College of Design and Art στο Λος Άντζελες. Η καλλιτέχνης Claudia Wadlegger
είναι μια πολύ διαφορετική και πολυεπίπεδη καλλιτέχνης που εκφράζεται με διάφορα μέσα- το ενοποιητικό στοιχείο
της δουλειάς της, την εξερεύνηση της γλώσσας σε όλες τις μορφές της. Παρουσίασε το ενταξιακό της έργο ως
καλλιτέχνιδα, παρέχοντας προσβασιμότητα σε άτομα με διαφορετικές ικανότητες στις τέχνες. 

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ
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ΚΥΠΡΟΣ
 Οι RESET and CSI – Center for Social Innovation ένωσαν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση του πρώτου
φεστιβάλ στην Κύπρο που προωθεί τις ίσες ευκαιρίες, την προσβασιμότητα και την ένταξη των ατόμων με
αναπηρία.

Το Access4All Festival Cyprus πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου στο Παλιό Λιμάνι της Λεμεσού.
Περισσότεροι από 3000 άνθρωποι παρακολούθησαν το φεστιβάλ και περισσότεροι από 60 επαγγελματίες και 20
οργανισμοί που εργάζονται με άτομα με αναπηρία ήταν παρόντες με ενημερωτικά περίπτερα και
δραστηριότητες, καταφέρνοντας να δώσουν ένα χαμόγελο και μια πραγματική προοπτική προσβασιμότητας,
συμμετοχής και αλληλεγγύης για όλους.

To διήμερο Φεστιβάλ περιελάμβανε μια Ανθρώπινη Βιβλιοθήκη, όπου οι πολίτες μπορούσαν να ακούσουν τις
ιστορίες ανθρώπων με όλες τις μορφές αναπηρίας, ένα τουρνουά μπάσκετ 3 επί 3 με αναπηρικό αμαξίδιο και μια
ζωντανή χορωδία χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και μια σειρά από ενημερωτικές δραστηριότητες, πάνελ,,
δραστηριότητες ευαισθητοποίησης για τα παιδιά και ένα μουσικό πρόγραμμα.

Το ACCESS4All Festival Cyprus συγκέντρωσε με επιτυχία βασικούς ενδιαφερόμενους και οργανισμούς. Μεταξύ
άλλων, το Φεστιβάλ υποστηρίχθηκε από το Δήμο Λεμεσού, την Αρχή Λιμένων Κύπρου, το Συμβούλιο Νεολαίας
Κύπρου, το Κυπριακό Συμβούλιο Νεολαίας, το Cyprus 3x3 και πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Γραφείου
του Επιτρόπου για τον Πολίτη, γιορτάζοντας το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας.

ΓΑΛΛΙΑ
 

Avvene - Κέντρο προ-προσανατολισμού (ένα εργαλείο αξιολόγησης για τα διαμερισματικά σπίτια για άτομα
με αναπηρία στην Haute-Corse και τη Νότια Κορσική), 
UEROS - Μονάδα για την Αξιολόγηση της Επανακατάρτισης και του Κοινωνικού και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (δομή για άτομα που έχουν υποστεί επίκτητη εγκεφαλική βλάβη).

Η TANDEM PLUS βασίστηκε στην εμπειρία των Γάλλων συναδέλφων της, του Institut de Formation et
Recherche en Travail Social, Médico-Social et Sanitaire. Το IFRTS διοργάνωσε 2 πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις
για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου Access4All και της πλατφόρμας.

Αρχικά, στις 26 Σεπτεμβρίου 2022 στο Porto Vecchio της Γαλλίας, στο πλαίσιο ενός διακρατικού συνεδρίου με
τίτλο "Καθοδήγηση, κατάρτιση και επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης στον τομέα της φροντίδας και
της υγείας". Η εκδήλωση συγκέντρωσε 6 επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης,
του προσανατολισμού και της συμβουλευτικής και εκπροσωπούν τους ακόλουθους στρατηγικούς φορείς:
Συλλογικότητα της Κορσικής, αντιρατσιστική συλλογικότητα AVA BASTA, FALEP- η ομοσπονδία της Κορσικής
Education League - ένωση για τη λαϊκή εκπαίδευση και την κοινωνική δράση, IRIPS- το περιφερειακό ινστιτούτο
για την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη με τα 2 κέντρα του:

Ήταν επίσης παρόντες σε αυτή την εκδήλωση οι επωφελούμενοι του προγράμματος "Un mistieru per tutti, un
travagliu per tutti" - δράση που απευθύνεται σε άτομα που αναζητούν εργασία ή/και άτομα με αναπηρία στην
Κορσική και τα οποία επιθυμούν να ενταχθούν σε επαγγέλματα αυτονομίας, καθώς και στον κοινωνικό,
υγειονομικό και ιατρικοκοινωνικό τομέα.

Η δεύτερη εκδήλωση διοργανώθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2022, στη Μπαστιά της Γαλλίας, σε συνεργασία με την
παιδαγωγική ομάδα του Κέντρου Εκπαίδευσης Μαθητευομένων για Κοινωνικά, Ιατρικά και Επαγγέλματα Υγείας, U
Ligame. Οι μαθητευόμενοι του τμήματος εξειδικευμένων εκπαιδευτικών πλοηγήθηκαν στην πλατφόρμα
Access4All και έμαθαν πώς να χρησιμοποιούν αυτούς τους πόρους.

Το πρόγραμμα Access4All ήταν απολύτως σχετικό με αυτές τις δύο εκδηλώσεις. Και στις δύο περιπτώσεις, το
IFRTS προσέφερε στους συμμετέχοντες εύκολη πρόσβαση σε εργαλεία που θα τους επέτρεπαν να ενισχύσουν τις
δεξιότητές τους στην υποστήριξη της αυτονομίας των δικαιούχων που βρίσκονται στο επίκεντρο των δράσεών
τους. Οι σπουδαστές κοινωνικών λειτουργών στοχεύουν κυρίως στο να παρέχουν την ευκαιρία να κάνουν τα
άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν ενεργά στη ζωή τους και να τους δώσουν τη δυνατότητα να είναι ενεργά
μέλη της κοινωνίας μας.  Γι' αυτό το λόγο το Access4All βρίσκεται σε απόλυτη ευθυγράμμιση και αποτελεί φυσική
συνέχεια της εκπαίδευσής τους.
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Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, η Valencia Inno Hub Association διοργάνωσε ένα πρωινό εργαστηρίων
ευαισθητοποίησης στον τομέα της λειτουργικής ποικιλομορφίας στη Βαλένθια.

Το συνέδριο ξεκίνησε με έναν προβληματισμό σχετικά με την αναζήτηση απασχόλησης της ομάδας, από την
Ένωση Βοήθειας για την Εγκεφαλική Παράλυση της Βαλένθια (AVAPACE)- και το Projecto Trèvol. Στη συνέχεια, η
Ένωση Γυναικών με Αναπηρία XARXA μίλησε για το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων και τις προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες με αναπηρία. Η τρίτη παρουσίαση έγινε από τον Σύλλογο Επιληψίας της Κοινότητας
Βαλένθια (ALCE) για να μιλήσει για τις πρωτοβουλίες για την εξάλειψη των εμποδίων στον κοινωνικο-εργασιακό
κόσμο. Οι συμμετέχοντες είχαν την τύχη να ακούσουν πραγματικές μαρτυρίες ατόμων με αναπηρία που
υπέστησαν διακρίσεις και να ακούσουν τις προτάσεις τους προς τους ηγέτες για την προσαρμογή των
κατάλληλων πολιτικών στην πραγματικότητα.
Τέλος, η Inno Hub παρουσίασε το έργο ACCESS4ALL, το οποίο έτυχε πολύ καλής υποδοχής από το κοινό, το
οποίο ενδιαφέρθηκε για τα μαθήματα και τον αντίκτυπο που είχε στις χώρες της κοινοπραξίας. Αφού δοκίμασαν
την πλατφόρμα και τους έδειξαν τα αποτελέσματα, οι συμμετέχοντες ήταν ικανοποιημένοι με την προσαρμογή
των ευρωπαϊκών έργων στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών με αναπηρία και για τον αγώνα για μια κοινωνία
χωρίς αποκλεισμούς. 

ΙΤΑΛΙΑ

Ο ιταλικός εταίρος του έργου, η SANSAT (Cooperativa sociale San Saturnino), διοργάνωσε την πολλαπλασιαστική
εκδήλωση του έργου ACCESS4ALL, στη Ρώμη της Ιταλίας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10
Οκτωβρίου 2022 στο Κέντρο Προσκόπων της Ρώμης (L.go dello Scautismo, 1 - Ρώμη). Η SANSAT επέλεξε τον
τίτλο "Δικαίωμα πρόσβασης. Disable Exclusion!" με βάση τα κίνητρα που οδήγησαν την κοινοπραξία στην
υλοποίηση αυτού του έργου.

Η έλλειψη ευαισθητοποίησης και γνώσης των υπευθύνων λήψης αποφάσεων σε θέματα αναπηρίας και η
δημιουργία προσβάσιμων και φιλικών προς τα άτομα με αναπηρία αστικών περιβαλλόντων οδηγεί σε
αυξανόμενες ανισότητες. Κατά συνέπεια, είναι καθήκον μας ως μέλη της κοινωνίας να εφαρμόσουμε την
τεχνογνωσία μας για να αποτρέψουμε κάθε μορφή διακρίσεων που προκαλούνται από την παραπληροφόρηση. Ο
στόχος της εκδήλωσης ήταν επομένως διττός: να διαδοθούν τα αποτελέσματα του έργου και να αντιμετωπιστεί το
θέμα της προσβασιμότητας με την ευρύτερη έννοια του όρου μαζί με θεσμικούς εκπροσώπους και εκπροσώπους
οργανώσεων που ασχολούνται με την αναπηρία.

Στην πραγματικότητα, μετά την επισκόπηση του έργου και την παρουσίαση των διανοητικών αποτελεσμάτων και
της πλατφόρμας διαδικτυακής μάθησης, το συνέδριο μετατράπηκε σε στρογγυλό τραπέζι στο οποίο όλοι οι
συμμετέχοντες (ASL-Τοπική Αρχή Υγείας, Συντονισμός Οργανισμών Δημόσιας Διοίκησης, ενώσεις και
συνεταιρισμοί, γονείς κ.λπ.) συζήτησαν τον αποκλεισμό/τις διακρίσεις και τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν
προς την κατεύθυνση της ένταξης, τις καλές πρακτικές, τις δράσεις για τη βιωσιμότητα του έργου.

Από τους ίδιους τους συμμετέχοντες προέκυψαν προτάσεις για τη συνέχιση του έργου που ξεκίνησε με το
ACCESS4All.
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ΙΣΠΑΝΙΑ

Instagram: @access4allproject
LinkedIn: @access4allproject
Facebook: @access4allproject

Website:  https://access4allerasmuska2.eu/

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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