ΑΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Με την ολοκλήρωση των εργασιών του 1ου Διεπιστημονικού Συνεδρίου των Κέντρων
Πρόληψης με θέμα: «H διαχρονική πορεία της πρόληψης ως μοχλός κοινωνικής
ενδυνάμωσης», μπορούμε να πούμε οτι επετεύχθη ο σκοπός του, δηλαδή η συμβολή στον
επιστημονικό διάλογο γύρω από το ρόλο της πρόληψης και η αναζήτηση προοπτικών στη
νέα κοινωνική πραγματικότητα.
Ταυτόχρονα, το Συνέδριο αποτέλεσε τόπο συνάντησης και δικτύωσης επιστημόνων από το
χώρο της υγείας, της ψυχικής υγείας, της εκπαίδευσης και της ευρύτερης κοινότητας.
Υπήρξε συμμετοχή διαφόρων κλάδων ενώ ξεπέρασε κάθε προσδοκία κάτι που διαφαίνεται
από τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις συμμετοχές:
Στο Συνέδριο αυτό συμμετείχαν δια ζώσης περισσότεροι από 400 σύνεδροι και 750
προβολές μέσω live streaming.
Η ανάλυση των στοιχείων αναφορικά με την ιδιότητα των συμμετεχόντων, τους φορείς που
εκπροσωπούν, καθώς και τη γεωγραφική τους προέλευση είναι οι εξής:


συνολική συμμετοχή (περισσότεροι από 400 άτομα), που ξεπερνά κάθε αρχική προσδοκία
για την προσέλευση στο συνέδριο
 συμμετοχή διαφορετικών επαγγελματικών κλάδων: επαγγελματίες ψυχικής υγείας (45,25%),
φοιτητές (23,25%), εκπαιδευτικοί (9,50%)
 εκπροσώπηση πολλών διαφορετικών φορέων: Κέντρα Πρόληψης (29%), εκπαιδευτικά
ιδρύματα (12,25%), θεραπευτικοί φορείς (11,25%), αυτοδιοίκηση (6%).
 διευρυμένη γεωγραφική συμμετοχή: Θεσσαλονίκη (60,50%), Αθήνα (11,25%),λοιπή
επικράτεια (28,25% από 44 διαφορετικούς προορισμούς)

Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου, προσέλκυσε το ενδιαφέρον και τη συνεχή
συμμετοχή των συνέδρων:
-

23 Έλληνες και ξένοι ομιλητές, με σημαντική εμπειρία στο αντικείμενό τους, μας
κατέθεσαν τη γνώση και την εμπειρία τους, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη
διαδραστική επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και στην ευρεία ανταλλαγή
απόψεων και επιστημονικών παραδειγμάτων.

-

Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και να διατυπώσουμε επιστημονικές απόψεις
που αφορούν στις διάφορες εφαρμογές της Πρόληψης, να παρακολουθήσουμε τις
σύγχρονες εξελίξεις, να αναζητήσουμε επιστημονικές συνεργασίες και να
εμπνευστούμε από νέες προκλήσεις.

-

Στο πλαίσιο αυτό, υπήρξε η δυνατότητα παρακολούθησης 3ων κεντρικών ομιλιών,
5 στρογγυλών τραπεζιών, 49 προφορικών ανακοινώσεων και εκπαίδευσης, μέσω
συμμετοχής σε 4 βιωματικά εργαστήρια και 4 εργαστήρια αναστοχασμού, καθώς
στόχος του Συνεδρίου ήταν η ανάδειξη και διερεύνηση μεθοδολογιών για τη
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές
ανάγκες των κοινωνιών, η προτροπή για έκφραση και ανοιχτή συζήτηση για τις
δυσκολίες και τις προοπτικές των παρεμβάσεων πρόληψης στα σύγχρονα κοινωνικά
δεδομένα και η προώθηση των συνεργασιών και της δικτύωσης.

Συνολικά η εμπειρία της διοργάνωσης αλλά και της συμμετοχής στο 1ο Πανελλήνιο
Διεπιστημονικό Συνέδριο των Κέντρων Πρόληψης, ανέδειξε ένα πλαίσιο «ελπίδας» για τις
προοπτικές εξέλιξης του κλάδου της Πρόληψης.
Η ουσιαστική συμβολή των Στελεχών των Κέντρων Πρόληψης στο επιστημονικό πρόγραμμα,
αλλά και η δυναμική τους παρουσία στο Συνέδριο, επιβεβαιώνει οτι τα Στελέχη των Κέντρων
Πρόληψης δίνουν το παρών, αναζητούν και δημιουργούν νέες προοπτικές δικτύωσης, και
καλλιεργούν συνθήκες που μπορούν να ενδυναμώσουν το έργο τους μέσα στη διαρκώς
μεταλλασσόμενη κοινωνική πραγματικότητα.
Το 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο των Κέντρων Πρόληψης απέδειξε την δυναμική των Κέντρων
Πρόληψης και την αναγκαιότητα του διαλόγου μεταξύ τους. Το μέλλον μένει να αποδείξει
πως αυτή η προοπτική μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος της ίδιας της κοινωνίας την
οποία υπηρετούν.

Περισσότερες πληροφορίες: www.prolipsi-conference2018.gr
Επικοινωνία:
Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ''ΣΕΙΡΙΟΣ'',
Δήμος Θεσσαλονίκης-Ο.ΚΑ.ΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (Α', Β', Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ)
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 103, Τ.Κ. 546 22
τηλ./fax: 2310.260 715, τηλ.: 2310.243 516
http://www.kp-seirios.gr
E-mail:seirioskentrikos@kp-seirios.gr

Βίκη Παπαδημητρίου
Managing Director

