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Γυναίκα, Πόντια, παλιννοστούσα από την πρ.ΕΣΣΔ: νέες και παλιότερες
«αναγνώσεις»

«Διαβάζοντας» το θέμα υπό το πρίσμα των νέων κοινωνικών επιστημόνων και
επαγγελματιών των κοινωνικών – υποστηρικτικών υπηρεσιών.
Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.ΠΟ. «ΝΟΣΤΟΣ» ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα με τίτλο: «Γυναίκα,
Πόντια, παλιννοστούσα από την πρώην ΕΣΣΔ: Τα πολλαπλά φορτία» οργανώνει
Ημερίδα με τίτλο: Γυναίκα, Πόντια, παλιννοστούσα από την πρ.ΕΣΣΔ : νέες και
παλιότερες «αναγνώσεις».
Σκοπός της Ημερίδας είναι να αναδειχθούν οι διαστάσεις που έχει σήμερα η
προσπάθεια κοινωνικής ένταξης των ομογενών γυναικών από την πρώην ΕΣΣΔ
που ξεκίνησε κατά την περίοδο 1995-2005: οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν τότε
κρίνονται σήμερα ολοκληρωμένες; Υπάρχουν αιτήματα που οι επαγγελματίες
στο χώρο των κοινωνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών κρίνουν ότι
συνδέονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας;
Με θέμα τη διερεύνηση των συνθηκών ζωής της Πόντιας γυναίκας από την πρ.
ΕΣΣΔ στην Ελλάδα σήμερα, σε σχέση με τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που
παρέχονται στην ομάδα, επιδιώκουμε την αλληλεπίδραση μεταξύ των
επαγγελματιών μικρότερης και μεγαλύτερης εμπειρίας, ώστε να συνδυαστεί η
εμπειρία των επαγγελματιών που έζησαν από πρώτο χέρι την πρώτη υποδοχή
της ομάδας με τη φρέσκια ματιά των νεότερων συναδέλφων που δεν έχουν
βιώσει επαγγελματικά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των συγκεκριμένων
υποστηρικτικών δράσεων.
Μέθοδος: Εργαστήριο: επεξεργασία σεναρίου/case study, συζήτηση-ανταλλαγή
απόψεων, σύνθεση συμπερασμάτων
Άξονες της συζήτησης: Πόσα πράγματα έχουν αλλάξει από τη δεκαετία του
1990, όταν γνωρίσαμε για πρώτη φορά την ομάδα των "παλιννοστούντων";
Μπορεί ακόμη να θεωρείται "ευάλωτη κοινωνική ομάδα" ή "κοινωνικά
αποκλεισμένη"; Ποια είναι η καθημερινή εμπειρία στο πεδίο της προσφοράς

υπηρεσιών σε γυναίκες ομογενείς από την πρ. ΕΣΣΔ; Τι παρατηρούμε και πώς
το αντιμετωπίζουμε, από τη θέση του/της συμβούλου, του/της κοινωνικού
λειτουργού, του/της ψυχολόγου κλπ όταν χρειάζεται να προσφέρουμε υπηρεσίες
σε μέλη της ομάδας των γυναικών από την πρ .ΕΣΣΔ; Ποιες πρακτικές
εφαρμόζονται σήμερα και πώς οι εμπειρίες μπορούν να μετουσιωθούν σε
προτάσεις κοινωνικής πολιτικής;
Αναζητάμε τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά και όποια άλλα σχετικά τεθούν
κατά τη συζήτηση, συνδυάζοντας την οπτική του φύλου με τη διαπολιτισμική
προσέγγιση στο εννοιολογικό πλαίσιο του κοινωνικού αποκλεισμού .
Σε ποιους/ες απευθύνεται:
Σε
• φορείς και επαγγελματίες, νεότερους και εμπειρότερους, στους τομείς της
κοινωνικής πρόνοιας, φροντίδας, υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων, συμβουλευτικής και επαγγελματικής συμβουλευτικής, ψυχικής
υγείας και ψυχολογικής υποστήριξης
• κοινωνικούς επιστήμονες
• ψυχολόγους
• κοινωνικούς λειτουργούς.
Στη συζήτηση θα συμμετέχουν οι:
Μελίνα Λαυρεντιάδου, δικηγόρος
Έλσα Γάτσιου, κοινωνιολόγος
Σοφία Πράπα, κοινωνιολόγος
Συντονίζει η Σ. Ανδριτσοπούλου, επιστημονική υπεύθυνη του έργου.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί
Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 16:00 – 19.00
στα γραφεία της Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο «ΝΟΣΤΟΣ», Νοταρά 45 & Μετσόβου 30
Στο τέλος της Ημερίδας θα χορηγηθεί βεβαίωση.
Δηλώστε συμμετοχή στο e-mail: nostos@ath.forthnet.gr
ή στο τηλέφωνο: 210 88 15 310.
Πληροφορίες : Λένα Γιαμπλοκίδου, Νάντια Σπρουτσκίδου
Δείτε περισσότερα για το έργο στα sites : www.nostimon-imar.gr και
www.nostos.org.gr

