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Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας προσκαλεί τη Δευτέρα 24 

Ιανουαρίου 2022 και ώρα 17.00 με 19.00 σε διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνει με 

θέμα «Μονογονεϊκές Οικογένειες και Πανδημία: Προκλήσεις και καλές πρακτικές», 

στην οποία θα συζητηθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μονογονεϊκές οικογένειες 

και θα παρουσιαστούν εργαλεία και πρωτοβουλίες για τη στήριξή τους. 

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ParentBank για την 

ενσωμάτωση των χαμηλόμισθων μονογονέων στην αγορά εργασίας, το οποίο υλοποιεί στην 

Ελλάδα το ΚΜΟΠ, καθώς και η «τράπεζα χρόνου» που έχει δημιουργηθεί για να ενθαρρύνει 

τους μονογονείς χαμηλού εισοδήματος στην ανταλλαγή υπηρεσιών όπου δεν μπορούν οι 

ίδιοι να ανταποκριθούν οικονομικά. 

 

 

 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. 

Απαραίτητη η προεγγραφή. 
 

Στο τέλος της εκδήλωσης θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

Στην εκδήλωση θα συζητηθούν θέματα όπως: 

 Εκπαιδευτικά εργαλεία για επαγγελματίες που υποστηρίζουν την κοινωνική ένταξη 

και ενδυνάμωση των μονογονέων  

 Υπηρεσίες και πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών 

 Καλές πρακτικές για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των μονογονέων 

  

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στον 

παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/3zFvaTI  

 

https://www.kmop.gr/projects-vf/co-happiness/
https://bit.ly/3zFvaTI
https://bit.ly/3zFvaTI
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Πρόγραμμα Ημερίδας 

17:00 – 17:10 Προσέλευση και καλωσόρισμα 

Σύριλα Μακαρέζου, Συντονίστρια Δικτύου ΚΜΟΠ 

17:10 – 17:20 Χαιρετισμός 

Συρεγγέλα Μαρία, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων αρμόδια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής και 

Οικογένειας 

17:20 – 17:35  O ρόλος των μονογονεϊκών οικογενειών εν μέσω πανδημίας 

Αντωνία Τορρένς, Γενική Διευθύντρια ΚΜΟΠ και Ιδρύτρια του 

Προγράμματος Live Without Bullying 

17:35 – 17:50 Προκλήσεις των σύγχρονων μονογονεϊκών οικογενειών 

Ειρήνη Τσεσμελή-Πρόεδρος Συλλόγου Μονογονεϊκής Οικογένειας 

& Γυναίκας 

17:50 – 18:10 ParentΒank: Εκπαιδευτικά εργαλεία για υποστήριξη 

μονογονέων 

Αριάδνη Ματράκα, Διαχειρίστρια έργου ParentΒank 

18:10 – 18:25 Η μονογονεϊκή οικογένεια και η συμπερίληψη της στην Κιβωτό 

του Κόσμου 

Απόστολος Μακρής, Υπεύθυνος Κέντρου Ημέρας της Κιβωτού 

του Κόσμου στην Αθήνα 
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18:25 – 18:30 Οι στόχοι του Συλλόγου Μονογονεϊκών Οικογενειών 

Ηρακλείου 

Μερίνα Μετζαπετάκη, Πρόεδρος Συλλόγου Μονογονεϊκών 

οικογενειών Ηρακλείου  

18:30-18:45 Γονεικότητα: θεωρητικές προσεγγίσεις και ενδυνάμωση του 

γονεικού ρόλου  

Ηλιάνα Κωνσταντοπούλου, Ψυχολόγος, Ερευνήτρια και 

Υπεύθυνη του έργου FAB!  

18:45 – 19:00 Ερωτήσεις και κλείσιμο της εκδήλωσης. 

 

*Στο τέλος κάθε παρουσίασης θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση με το κοινό 

(5λεπτά/ανά ομιλία) 

**Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα Ελληνικά.  

 Επιπρόσθετες πληροφορίες: 

Η εκδήλωση καταγράφεται και ορισμένες εικόνες και μέρη μπορούν να διατηρηθούν στο Διαδίκτυο, εφόσον 

θεωρείται ότι εξυπηρετούν τον γενικό σκοπό της εκδήλωσης και το ευρύ κοινό. Με την εγγραφή και την είσοδο 

στην εκδήλωση, ο/η συμμετέχων/ουσα συμφωνεί με τα ακόλουθα: 

- προσωπικές πληροφορίες των συμμετεχόντων/ουσών μπορούν να ακούγονται, να διαβάζονται, να συλλέγονται ή 

να χρησιμοποιούνται από την ομάδα του έργου και άλλους συμμετέχοντες-ουσες στο σεμινάριο. 

- οποιαδήποτε επικοινωνία ή πληροφορίες που μεταδίδονται κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, όπως φωνητικά, 

άμεσα μηνύματα που εμφανίζουν ονόματα αυτών που παρεμβαίνουν, παρουσιάσεις, είναι διαθέσιμα στο κοινό της 

εκδήλωσης και καταγράφονται επίσης για περαιτέρω προώθηση και ενημέρωση του έργου. 

- Η ομάδα του έργου μπορεί να χρησιμοποιήσει περαιτέρω τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το διαδικτυακό 

θέμα της εκδήλωσης και την καταγραφή τους. 

-Οι συμμετέχοντες-ουσες στην εκδήλωση έργου οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αποκαλύπτουν 

οποιαδήποτε προσωπικά ή ευαίσθητα δεδομένα, καθώς αυτές οι πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν και να 

χρησιμοποιηθούν από άλλους συμμετέχοντες-ουσες 

 

 

Λίγα λόγια για τη δράση ParentBank 
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Το ParentBank – “Enhancing the social inclusion of low income single parents” είναι μια 

ευρωπαϊκή δράση, χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα Erasmus+ Στρατηγικές 

Συμπράξεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων της Ε.Ε., που έχει ως στόχο να συμβάλει στην 

ενσωμάτωση των χαμηλόμισθων μονογονέων στην αγορά εργασίας, διευκολύνοντας την 

πρόσβασή τους σε υπηρεσίες παιδικής φροντίδας που ίσως δεν έχουν την οικονομική 

δυνατότητα να αποκτήσουν. Συγκεκριμένα, έχουν σχεδιαστεί δύο εκπαιδευτικά 

προγράμματα: το ένα αφορά τη βελτίωση των δεξιοτήτων των μονογονέων και το άλλο έχει 

ως στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των επαγγελματιών να ενθαρρύνουν την 

απασχολησιμότητα καθώς και την κοινωνικοεκπαιδευτική και προσωπική ανάπτυξη των 

μονογονέων. Επίσης, έχει αναπτυχθεί μία τράπεζα χρόνου στην οποία οι μονογονείς 

μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες με αντάλλαγμα την απόκτηση πρόσβασης σε 

υπηρεσίες τις οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν 

να αναζητήσουν εργασία και εκπαιδευτικά σεμινάρια, προκειμένου να βελτιώσουν το βιοτικό 

τους επίπεδο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επαγγελματίες που υποστηρίζουν 

μονογονείς. Τέλος, έχουν αναπτυχθεί ένας οδηγός για την ανάπτυξη επιχειρηματικού 

σχεδίου της τράπεζας χρόνου και την στρατηγική βιωσιμότητας καθώς και η στρατηγική για 

την προσέλκυση περισσότερων μονογονέων στην τράπεζα χρόνου.  Το έργο 

συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

περιλαμβάνει 6 εταίρους. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο: 

parentbank-project@kmop.org  

 

 

 

       

https://www.parentbank.eu/el/archiki/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/ParentBank-110765153856614/
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Δηλώστε συμμετοχή  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkdOurrjIqE9z4kv2Npc0vENFJ0n0FydXk

