Ανοιχτή εκδήλωση για τον Κοινωνικό
Αποκλεισμό από τη ΜΚΟ 'Άνοιξη' και
το Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και η ΜΚΟ «Άνοιξη» σας προσκαλούν
σε ανοιχτή εκδήλωση για τον κοινωνικό αποκλεισμό κοινωνικά ευπαθών ομάδων, η
οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 17:00μμ.
Πρόκειται για μία εκδήλωση που συνδιαμορφώθηκε με τους φοιτητές του Τμήματος
Ψυχολογίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, οι οποίοι διερεύνησαν τις διαστάσεις του
κοινωνικού αποκλεισμού που υφίστανται άτομα με άσθμα και αλλεργίες, ενώ επιπλέον
προτείνουν και τρόπους αντιμετώπισής του. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής
μελέτης θα παρουσιαστούν στην εκδήλωση.
Ο κοινωνικός αποκλεισμός από τη σκοπιά του δίπτυχου υγεία/ασθένεια και πιο
συγκεκριμένα, όσον αφορά άτομα με άσθμα και αλλεργίες, θα παρουσιαστεί από την
ΜΚΟ “Άνοιξη”, ενώ την πρωτοβουλία θα πλαισιώσουν και άλλες ΜΚΟ που θα
πραγματευτούν άλλες όψεις και εκφάνσεις του κοινωνικού αποκλεισμού. Η ΜΚΟ
“Ελπίδα” θα ασχοληθεί με τον κοινωνικό αποκλεισμό που υφίστανται παιδιά με
καρκίνο και το “Κέντρο Ζωής” θα μας μιλήσει για τον κοινωνικό αποκλεισμό που
δέχονται οι ασθενείς με AIDS-HIV. Από τη σκοπιά των εξαρτήσεων o “Κόμβος” θα
πραγματευτεί τις όψεις του αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν άτομα ευάλωτα ή
στιγματισμένα στην εξάρτηση. Καταληκτικά το “Δίκτυο κατά της Βίας” θα
παρουσιάσει την έμφυλη διάσταση του, καθώς το φύλο ως κοινωνική σχέση και δομή
συνιστά παράγοντα αποκλεισμού, αξιολόγησης και ιεράρχησης.
Η «Άνοιξη» είναι μία ΜΚΟ που ασχολείται με την προώθηση μιας καλύτερης
ποιότητας ζωής ατόμων με άσθμα και αλλεργίες. Μεταξύ άλλων, μελετά και
ενημερώνει το κοινό μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες, τόσο
για το καθαρά ιατρικό κομμάτι των συγκεκριμένων ασθενειών, όσο και για τα
κοινωνικό- πολιτικά και πολιτισμικά συνεπαγόμενα που φέρουν, όπως είναι η ετικέτα
του αρρώστου και ο κοινωνικός αποκλεισμός που ενδέχεται να επιφέρει αυτή.

Η συνεργασία αυτή εδράζεται στην πεποίθηση ότι η ποιότητα της ζωής ως έννοια και
αξία γενικότερα και πιο συγκεκριμένα στο υφιστάμενο εγχείρημα που αφορά τον
κοινωνικό αποκλεισμό, συνιστά ένα πολυδιάστατο και πολυπαραγοντικό φαινόμενο.
Ως εκ τούτου, μπορεί να γίνει κατανοητό και όσο το δυνατόν διαχειρίσιμο διαμέσου
της συνεργασίας διαφόρων και διαφορετικών ενώσεων πολιτών.
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