
3η   συνάντηση  στη Σεβίλλη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στόχος του έργου είναι η παροχή ενός υποστηρικτικού διαδικτυακού 
περιβάλλοντος που θα βοηθήσει και θα καθοδηγήσει τα άτομα με επίκτητες 

αναπηρίες να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες ζωής και να 
επανενταχθούν στην κοινωνία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2η συνάντηση στην Αθήνα 

 Στις 2 και 3 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στην 

Αθήνα η 2η Διακρατική Συνάντηση Εταίρων. Η 

φιλοξενούσα οργάνωση, ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, καλωσόρισε 

την κοινοπραξία και από κοινού βίωσαν μια έντονη 

διήμερη συνάντηση όπου συζητήθηκαν και 

επιλύθηκαν διεξοδικά όλα τα αναδυόμενα θέματα 

σχετικά με την πρόοδο του έργου «Readjusting to 

Life». 

 
Η έδρα της Επαρχιακής Ομοσπονδίας Συλλόγων Ατόμων 

με Φυσικές και Οργανικές Αναπηρίες της Σεβίλλης 

(COCEMFE Σεβίλλης) φιλοξένησε την τρίτη διακρατική 

συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου «Readjusting To Life», 

στην οποία η Ομοσπονδία συμμετέχει μαζί με άλλους 

εταίρους όπως ο Surekli Egitim , Arastirma ve Danisma 

Dernegi (Online) και Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam 

Derneği από την Τουρκία, ΑμΚε ΙΑΣΙΣ από την Ελλάδα, 

Civic Computing Limited από το Ηνωμένο Βασίλειο 

(Online) και ο συντονιστής του έργου, Istanbul 

Universitesi of Turkey. 

 

 
4η συνάντηση στο Εδιμβούργο  

 
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε 15-16 Σεπτεμβρίου 
2022 στο γραφείο του CIVIC UK στο Εδιμβούργο. 
Τα ακόλουθα ιδρύματα συμμετείχαν στην 4η Συνάντηση 

του έργου "Readjusting to Life", που φιλοξενήθηκε από 

την CIVIC Computing Limited
 

"READJUSTING TO LIFE" 
Η Ανάπτυξη ενός Καινοτόμου Διαδικτυακού 

Οδηγού για την Κοινωνική Ένταξη των 

Ατόμων με Επίκτητες Αναπηρίες 

2ο Ενημερωτικό δελτίο - Δεκέμβριος 2022 



 

 

  

Τελική διακρατική συνάντηση στην Άγκυρα 
17-18 Νοεμβρίου 2022-Η τελική συνάντηση του έργου μας πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα της 
Τουρκίας. Εταίροι από την Τουρκία, την Ελλάδα και την Ισπανία συμμετείχαν στη συνάντηση 
και ο εταίρος από το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετείχε στη συνάντηση διαδικτυακά. Η συνάντηση 
φιλοξενήθηκε από το SEADDER. 
Στη συνάντηση συζητήθηκαν: 

 Τελικά θέματα του διαδικτυακού οδηγού και λύσεις 

 Οι επιπτώσεις του έργου και η ανατροφοδότηση των εταίρων από τις Δραστηριότητες διάδοσης και 
βιωσιμότητα του έργου 

 Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις του έργου 
 Θέματα διαχείρισης έργου και τελική έκθεση 
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