ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

10η Δεκεμβρίου
Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
«Δικαιώματα ατόμων με άνοια και κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία»

Στις 10 Δεκεμβρίου 1948, από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών,
υιοθετήθηκε η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως κοινό ιδανικό για
όλους τους λαούς και όλα τα έθνη, αναγνωρίζοντας την αξιοπρέπεια ως θεμέλιο ελευθερίας,
δικαιοσύνης και ειρήνης για την ευημερία.
Υπό τη γενική έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προστατεύονται και τα δικαιώματα των
ατόμων τρίτης ηλικίας. Η φυσική και πνευματική υγεία και η μέριμνα για τα άτομα τρίτης
ηλικίας, κατοχυρώνονται από το σύνταγμα, προστατεύονται θεσμικά και υποστηρίζονται
έμπρακτα μέσα από μια δέσμη παροχών και παρεμβάσεων.

Ωστόσο, τα άτομα τρίτης ηλικίας, σε όλο τον κόσμο, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν
εμπόδια και διακρίσεις στην εφαρμογή των βασικών δικαιωμάτων τους, στην ισότιμη
κοινωνική συμμετοχή και στην αναγνώριση της κοινωνικής τους συνεισφοράς.
Υλοποιώντας το έργο προάσπισης των δικαιωμάτων ατόμων με άνοια και κατάθλιψη στην
τρίτη ηλικία στη Στερεά Ελλάδα, η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών
Διαταραχών Χαλκίδας, με εταίρο το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών Επιόνη, διοργανώνουν
διαδραστική διαδικτυακή συζήτηση.

Ημέρα και ώρα: Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 13.30-14.30
Πληροφορίες συμμετοχής: https://forms.gle/8Np2gnZGGzS4s2pm6

Η πρόσκληση απευθύνεται σε άτομα τρίτης ηλικίας, οικογενειακούς φροντιστές ατόμων
τρίτης ηλικίας, εκπροσώπους φορέων και συλλόγων, επαγγελματίες και λειτουργούς,
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και οποιονδήποτε
ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για την υποστήριξη των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Τα θέματα στα οποία θα εστιάσουμε είναι:
•

•
•

•

Τρόποι με τους οποίους σχετίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων τρίτης
ηλικίας με τα πλαίσια όπου διαβιούμε και δραστηριοποιούμαστε. (Σκαμνέλος
Κων/νος, Ιατρός, Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής «Π. Σακελλαρόπουλος»)
Προώθηση θετικής εικόνας για τα άτομα τρίτης ηλικίας (Μάκης Θεοδώσης,
δημοσιογράφος High TV – διαδικτυακό ραδιόφωνο BLV Radio).
Ένταξη των θεμάτων της τρίτης ηλικίας και των φροντιστών τρίτης ηλικίας στις δια
βίου εκπαιδευτικές διαδικασίες των φορέων και στην εσωτερική και εξωτερική
επικοινωνία μας (Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών
Χαλκίδας).
Βελτίωση πρόσβασης της τρίτης ηλικίας σε υπηρεσίες και αγαθά (Ορέστης
Γενιατάκης, Αλληλεγγύη Ηρακλείου Κρήτης).

Σας περιμένουμε να γνωρίσετε το έργο και να συμμετέχετε ενεργά στη διάδοση των
στόχων και του οράματός του!

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο:
Το έργο «Υποστήριξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων “Χρυσής Ηλικίας”» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος
Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών
Χαλκίδας και εταίρο το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών Επιόνη.
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη
Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου
2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της
βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών
διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν
αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

