Σο ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ζηη Χαλκίδα
για ηον εορηαζμό ηης Παγκόζμιας Ημέρας Οικογένειας

Σν ΚΔΘΔΑ ΠΑΡΔΜΒΑΗ βξέζεθε ην αββαηνθύξηαθν πνπ καο πέξαζε 15 θαη 16 Μαΐνπ
ζην ηξνγγπιό ηεο παξαιίαο ηεο Υαιθίδαο, όπνπ παξείρε ελεκέξσζε ζηελ ηνπηθή θνηλσλία
ζε ζέκαηα πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο ηεο ρξήζεο ςπρνηξόπσλ νπζηώλ. Οη εθδειώζεηο
ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε αθνξκή ηνλ ενξηαζκό ηεο Παγθόζκηαο Ηκέξαο
Οηθνγέλεηαο θαη πεξηειάκβαλαλ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ, εξγαζηήξην θαηαζθεπήο κνπζηθώλ
νξγάλσλ, κνπζηθή ζπλαπιία από ηα ηνπηθά ζπγθξνηήκαηα ASFIX, ΡΤΘΜΟΓΟΣΔ θαη
VIOLENT BALANCE, πξόγξακκα παξαδνζηαθώλ ρνξώλ από ην ύιινγν Αισλαθίσλ, ην
ύιινγν Οηθνγέλεηαο θαη ηα κέιε ηνπ ΚΔΘΔΑ ΠΑΡΔΜΒΑΗ.
Η ζρέζε ηνπ ΚΔΘΔΑ ΠΑΡΔΜΒΑΗ κε ηελ πόιε ηεο Υαιθίδαο έρεη μεθηλήζεη από ηελ
αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πνιιά παηδηά από ηε Υαιθίδα έρνπλ
απεμαξηεζεί ζην πξόγξακκα θαη έρνπλ επαλεληαρζεί πιήξσο ζηελ θνηλσλία.
Σα ηειεπηαία 2 ρξόληα ην ΚΔΘΔΑ ΠΑΡΔΜΒΑΗ, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ Υαιθίδαο
θαη ηεο Έλσζεο Δξγαδνκέλσλ Σζηκέλησλ Υαιθίδνο, καδί κε ην ύιινγν Οηθνγέλεηαο
ΚΔΘΔΑ ΠΑΡΔΜΒΑΗ, πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ πξνγξάκκαηνο
ΠΑΡΔΜΒΑΗ, έρνπλ νξγαλώζεη ζεηξά εθδειώζεσλ κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ
θηλεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξήζε λαξθσηηθώλ.

Οη εθδειώζεηο απηέο έρεη θαζηεξσζεί λα γίλνληαη ηελ εκέξα ηνπ ενξηαζκνύ ηεο Παγθόζκηαο
Ηκέξαο Οηθνγέλεηαο. Απηό, δηόηη ε απεμάξηεζε είλαη ζέκα πνπ αθνξά όιε ηελ νηθνγέλεηα
θαη ηελ θνηλσλία θαη πνπ κε ηε δηθή ηνπο θηλεηνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή ηα απνηειέζκαηα
είλαη θαιύηεξα θαη γξεγνξόηεξα.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ θεηηλώλ εθδειώζεσλ αληηκεησπίζηεθαλ δπζθνιίεο πνπ νθείινληαλ
ζε θαηξηθά θαηλόκελα θαη απηό είρε σο απνηέιεζκα ην πξσί ηεο Κπξηαθήο λα μεζηεζεί ην
πεξίπηεξν ηνπ ΚΔΘΔΑ ΠΑΡΔΜΒΑΗ θαη λα αλαδηακνξθσζεί ν ρώξνο ησλ δξάζεσλ.
Δληνύηνηο, ην απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε ήηαλ θαιύηεξν από ην πξνεγνύκελν θαη ε
αληαπόθξηζε ηνπ θόζκνπ αθόκα κεγαιύηεξε. Κάπσο έηζη είλαη θαη ε πξόηαζή καο γηα ηε
ζεξαπεία απεμάξηεζεο.
Αθόκα, ηηο δύν απηέο κέξεο ιεηηνύξγεζε πεηξακαηηθά ζπκβνπιεπηηθόο ζηαζκόο ζην
Γεκαξρείν από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ειπίδα όισλ είλαη όηη ζα
γίλεη ζηαζεξόο θαη ζα κπνξέζεη ζύληνκα λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηελ πόιε ηεο Υαιθίδαο.
Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά ηνπο ζεκαληηθνύο ππνζηεξηθηέο καο: ηνπο
Υαιθηδαίνπο γνλείο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ην Γήκν θαη ηελ Έλσζε Δξγαδνκέλσλ Σζηκέλησλ
Υαιθίδνο.

