
 
 

  

 

 

 

Σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη, 25-29 Σεπτεμβρίου 2014 «Δουλεύοντας 

με νέους μετανάστες και πρόσφυγες:   

Η πρόκληση της διαφορετικότητας»  
  

Πέμπτη απόγευμα   

17.00  Εγγραφές  

17.30-20.30  Συντονισμός: Ανδρέας Τάκης, Επίκ. Καθηγητής Νομική Σχολή ΑΠΘ  

Καλωσόρισμα: Λιούμπισα Βρέντσεβ, Συμβίωση  

Το τραύμα του ξεριζωμού και η υποδοχή παιδιών και εφήβων, Γρηγόρης Αμπατζόγλου, καθηγητής 
Ψυχιατρικής, Επιστημονικός Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού και Εφήβου  

Εστίαση: Δουλεύοντας με ασυνόδευτους ανηλίκους με έμφαση στα θέματα ψυχικής υγείας Προβολή 

ντοκιμαντέρ Refugee Lifelines   

  

Παρασκευή πρωί  

11.00-14.00   Συντονισμός: Λιούμπισα Βρέντσεβ  

Presentation of the Norwegian context on refugees, asylum seekers and migrants, Farid Bouras, 
Organization leader at Community foundation Youth against Violence  

Youth against Violence (UmV) is a politically independent community foundation that works to prevent, 
stop and reduce the harmful effects of violence in the broadest sense. This includes bullying, 
marginalization, prejudice, indifference and crime in society.  

14.00-15.00  Μεσημεριανό διάλειμμα  

Παρασκευή απόγευμα  

15.00-18.00  Συντονισμός: Γιάννης Παπαγεωργίου, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες  

Community Psychology, Kemal Yaldizli, Vice chairman at Community foundation Youth against 
Violence  

YAV’s mentoring and empowerment program “Kognitiv Atferdsmestring i Praksis” (KAMP) for the 
prevention of destructive individual and local development, including communication and measures. 
The measures associated with our method and program Practical Cognitive Coping of Behaviour 
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(abbreviated KAMP) founded on models within the field of Community Psychology is performed at 
different levels of society. KAMP process has now been evaluated over a five-year period of the 
University of Oslo on behalf of two ministries. A book will be published at the autumn of 2014, as a 
result of this. YAVs targets children and youth between 12-25 years of age, regardless of ethnic or social 
affiliation, if they are at risk of being exposed or are exposing their surroundings to violence. According 
to our working strategy 2012 - 2016, we aim to prevent student dropout, criminal acts, and recruitment 
of criminals, other social destructive environments religious or ideological and extreme social control 
and relapse. Our actions and activities are carried out in close collaboration with a total of 24 formal 
partners, including schools, two probation offices and the police. Our partners are members of the 
Prevention Network that is a forum created by UmV in 2006. Measures at the individual level can be 
described as mentoring for children and youth. The goal is to empower children and young people's 
position in society and the individual's resistance to an otherwise negative trend and reclaim their 
resources back to the community.  

Kemal Yaldizli is trained as a police officer and a lawyer.  

  

Σάββατο πρωί  

11.00-14.00  Συντονισμός: Δέσποινα Συρρή, Συμβίωση  

Είναι σαν κι εμάς; Διαπιστώσεις από την εμπειρία του Κέντρου Ημέρας Βαβέλ, Νίκος Γκιωνάκης,  
ψυχολόγος, επιστ. Υπεύθυνος Κέντρου Ημέρας Βαβέλ (μονάδα ψυχικής υγείας για μετανάστες)  

Εστίαση: Οι αλλοδαποί στις υπηρεσίες  

Επίγνωση της Πολιτισμικής Ετερότητας  

Η πρόκληση της επικοινωνίας. Τι αντίδραση προκαλεί στους μεν (αλλοδαπούς) και τους δε 
(επαγγελματίες) η δυσκολία επικοινωνίας; Ποιος ο ρόλος της πολιτισμικής επάρκειας (cultural 
competence) στη διευκόλυνση της επικοινωνίας; Πώς ένα εμπόδιο μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο 
που διευκολύνει;   

Επεξεργασία των θεματικών κυρίως διαμέσου της αξιοποίησης βιωματικών τεχνικών καθιστώντας με 
αυτόν τον τρόπο τους εκπαιδευόμενους ενεργούς συμμέτοχους στη διαδικασία κατάρτισης.  

14.00-15.00  Μεσημεριανό διάλειμμα  

Σάββατο απόγευμα  

15.00-18.00  Συντονισμός: Αντώνης Γαζάκης, Σχολείο Αλληλεγγύης Οδυσσέας  

Preparing asylum seekers, Petter Frøysa, Head of Unit for Education at Community foundation Youth 
against Violence  

Greece is usually a temporary base for refugees. Mental preparation can be preventive psychosocial 
challenges when they arrive to the country they seek asylum in. The focus of the lecture is what 
preparatory conversations can contain, including socio-cultural conditions and system context.  

Petter Frøysa is trained child welfare officer with long experience from Norwegian child welfare and as 
leader in charge of young convicts at Norwegian probation services.  

  

Κυριακή πρωί   

11.00-14.00  Συντονισμός: Δέσποινα Συρρή, Συμβίωση  
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Δουλεύοντας με θεσμούς και δομές, Λάζαρος Πετρομελίδης, οικονομολόγος, σύμβουλος κοινωνικών 
υπηρεσιών Δήμου Αθηναίων, πρώην διευθυντής ΕΣΠ, μέλος ΔΣ του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων 
Εμπειρία από τη διαδικασία της δημιουργίας του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων, διαδικασία που η 
πρώτη της φάση κράτησε πάνω από 1,5 χρόνο, με πολλές προκλήσεις και σε αρνητικό περιβάλλον. Πώς 
υποστηρίζουμε φορείς των ίδιων των προσφύγων να κάνουν πράγματα. Πώς η ενεργός δράση και η 
ένταξη γίνεται κτήμα των ίδιων των υποκειμένων; Η επόμενη φάση συνεχίζεται μέχρι σήμερα.  

Δουλεύοντας στην Αυτοδιοίκηση αναφορικά με τους πρόσφυγες (Δήμος Αθηναίων)  

14.00-15.00  Μεσημεριανό διάλειμμα  

Κυριακή απόγευμα  

15.00-18.00  Συντονισμός: Λιούμπισα Βρέντσεβ  

Δουλεύοντας με τα παιδιά στο δρόμο, Βαλμπόνα Χυστούνα, ερευνήτρια και εκπαιδευτικός, ΑΡΣΙΣ  

Εστίαση: Εμπορία παιδιών και παιδική εργασία  

Στην Ελλάδα χιλιάδες παιδιά εργάζονται. Και κυρίως μιλούμε για εκείνα που διακινούνται με σκοπό την 
εκμετάλλευσή τους σε χείριστες μορφές εργασίας: στο δρόμο, στην πορνεία, σε βαριές χειρωνακτικές 
εργασίες, στην εξαναγκαστική εργασία.  

- Έχει διαπιστωθεί ότι σχεδόν καθημερινά περίπου 100 παιδιά βρίσκονται σταθερά 
στους δρόμους των δύο μεγάλων πόλεων, Αθήνας και Θεσσαλονίκης.  

- Κατά μέσο όρο τα παιδιά εργάζονται συνεχώς από 6 έως και 12 ώρες την ημέρα. 

Αξιολόγηση  

  

  

Τόπος: Οικόπολις, Πτολεμαίων 29Α, 5ος όροφος  

  
Γλώσσες: Ελληνικά και Αγγλικά. Θα υπάρχει ψιθυριστή διερμηνεία.  

  

office@symbiosis.org.gr, www.symbiosis.org.gr, 

www.facebook.com/SymbiosisOrg, 

www.youtube.com/TVSymbiosis   

  

 

3  
  


	Πέμπτη απόγευμα
	Παρασκευή πρωί
	Παρασκευή απόγευμα
	Σάββατο πρωί
	Σάββατο απόγευμα
	Κυριακή πρωί
	Κυριακή απόγευμα
	Τόπος: Οικόπολις, Πτολεμαίων 29Α, 5ος όροφος

