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Λήξη Προγράμματος Κατάρτισης:
Ανάπλαση χώρου και ανοιχτή συζήτηση για την κοινωνική ένταξη
Με μια γιορτή γειτονιάς στα Εξάρχεια ολοκληρώνεται το επιδοτούμενο πρόγραμμα
κατάρτισης «Τεχνικός καλλιέργειας με βιολογικές και παραδοσιακές μεθόδους» που
υλοποίησε το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για πρώην χρήστες στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012, στις 17.30 το απόγευμα οι εκπαιδευόμενοι κάνουν
πράξη τις γνώσεις που αποκόμισαν, αναπλάθοντας τους κήπους του νεοκλασικού
κτηρίου του Κέντρου Κοινωνικής Επανένταξης του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, στην
οδό Θεμιστοκλέους 67. Η ανάπλαση θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή γειτόνων,
φίλων και εθελοντών του προγράμματος που θέλουν να συμβάλουν στην προσπάθεια.
Στους εξωτερικούς χώρους θα γίνουν μεταφυτεύσεις και φυτεύσεις νέων
καλλωπιστικών και αρωματικών φυτών, κλαδέματα και λιπάνσεις, ενώ παράλληλα θα
τοποθετηθεί οικιακός κομποστοποιητής για τη φυσική διαδικασία αποδόμησης των
πεσμένων φύλλων. Το μπαλκόνι του ορόφου θα στολίσουν κρεμαστές ζαρντινιέρες
και σε μέρος του ισογείου θα τοποθετηθεί ποταμίσιο βότσαλο.
Η παρέμβαση θα κλείσει με ανοικτή συζήτηση γύρω από την κοινωνική και
εργασιακή ένταξη των απεξαρτημένων στις αντίξοες σημερινές συνθήκες
οικονομικής κρίσης, την εμπειρία των συμμετεχόντων από το πρόγραμμα κατάρτισης
και την απονομή των διπλωμάτων τους.
Το πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 400 ωρών υλοποιήθηκε στην περιφέρεια
Αττικής την περίοδο Αυγούστου – Νοεμβρίου 2012 για συνολικά 15 απεξαρτημένα ή
υπό απεξάρτηση άνεργα άτομα. Εντάσσεται στο Υποέργο [1] της Πράξης «ΚΕΘΕΑΥπηρεσίες Κατάρτισης και Συμβουλευτικής σε απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση
άτομα» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 11 «Πλήρης ενσωμάτωση του
συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» το
οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Η
υλοποίηση έγινε από το Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής
Ένταξης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ) –
Παράρτημα ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ.
Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ανήκει στο πανελλαδικό δίκτυο υπηρεσιών του Κέντρου
Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), του μεγαλύτερου οργανισμού για την
απεξάρτηση από τα ναρκωτικά και την κοινωνική επανένταξη στην Ελλάδα. Το ΚΕΘΕΑ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ από το 1989 προσφέρει στους χρήστες ναρκωτικών ουσιών μία δεύτερη
ευκαιρία στη ζωή μέσα από ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της

εξάρτησης και των προβλημάτων που τη συνοδεύουν, δωρεάν και χωρίς λίστες
αναμονής, με στόχο την πλήρη και οριστική αποχή από τις ουσίες και την
παραβατικότητα και την ισότιμη επανένταξη του ατόμου στην κοινωνία. Το πρόγραμμα
έχει μακρά παράδοση παρεμβάσεων κοινωνικού, οικολογικού και πολιτιστικού
χαρακτήρα, οι οποίες σχεδιάζονται, οργανώνονται και υλοποιούνται από τα μέλη του, σε
συνεργασία με ομάδες πολιτών, δήμους, συλλόγους και φορείς.
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