
Ποιοι είναι οι στόχοι;

Η Πράξη ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ στοχεύει σε δύο άξονες:

Α. Στην προώθηση της δικαιωµατικής προσέγγισης της ανα-
 πηρίας στο σύνολο της κοινωνίας, στις περιφερειακές και 
 τοπικές πολιτικές. 

Β. Στην προώθηση της ένταξης των ατόµων µε αναπηρία 
 και των ατόµων µε χρόνιες παθήσεις στην αγορά εργασίας.

Ήξερες ότι…

> Ο Αγησίλαος, Στρατηγός και Βασιλιάς της Σπάρτης 
 ήταν άτοµο µε αναπηρία. Οι καταγραφές αναφέρουν ότι 
 είχε εκ γενετής κινητική αναπηρία η οποία δεν τον εµπόδισε 
 να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της στρατηγίας και της βασι-
 λείας του.  

> Η Πράξη ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ αποτελεί το πρώτο ολοκληρωµέ-
 νο πρόγραµµα για την προώθηση και προστασία όλων 
 των συνταγµατικά κατοχυρωµένων δικαιωµάτων των 
 ατόµων µε αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογε-
 νειών τους.

Άξονας Προτεραιότητας: 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναµι-
κού-Ενεργός κοινωνική ενσωµάτωση». Θεµατικός Στόχος: 09 «Προώθηση της κοινωνι-
κής ένταξης και της καταπολέµησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης». Επενδυτική 
Προτεραιότητα: 9iii «Καταπολέµηση κάθε µορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων 
ευκαιριών». Ειδικός Στόχος: 2Α5.2 «Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και 
υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς οµάδες (ΑµεΑ, µαθητές µε 
αναπηρία ή/και µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιηµένες γυναίκες).

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Πελοπόννησος 2014-2020» µε τη 
συγχρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω του 
Π∆Ε.

∆ικαιούχος της Πράξης είναι η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µεΑ.) 

Καταπολέµηση των διακρίσεων
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Ποιος είναι ο σκοπός; 

Η Πράξη ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ περιλαµβάνει ένα σύνολο καινοτό-
µων δράσεων που σκοπό έχουν την καταπολέµηση των 
διακρίσεων και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των 
ατόµων µε αναπηρία, των ατόµων µε χρόνιες παθήσεις και 
των οικογενειών τους που διαβιούν στην Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου. 

Σε ποιους απευθύνεται; 

Η Πράξη ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ απευθύνεται:

> στα άτοµα µε αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικο- 
 γένειές τους, 
> στα στελέχη περιφερειακών, τοπικών αρχών και άλλων 
 υπηρεσιών,
> στο ευρύ κοινό της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ποιες είναι οι δράσεις; 

> Ενηµέρωση για την «Αναβάθµιση της ποιότητας ζωής 
 των ατόµων µε αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των  
 οικογενειών τους µέσω της συµπερίληψης της δικαι-
 ωµατικής προσέγγισης της αναπηρίας στις τοπικές 
 πολιτικές».

> Εργαστήρια µε θέµα «Η Παρακολούθηση της εφαρµο-
 γής της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα Άτοµα
 µε Αναπηρίες στην Περιφέρεια και τους ∆ήµους».

> Τεχνικές συναντήσεις µε θέµα «Φυσική, ψηφιακή προ-
 σβασιµότητα και εύλογες προσαρµογές».

> Εργαστήρια προώθησης της απασχόλησης των ατόµων 
 µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.

> Προώθηση της ποικιλοµορφίας, της κοινωνικής ένταξης 
 και της ίσης µεταχείρισης των ατόµων µε αναπηρία στον 
 χώρο του πολιτισµού.

> «Diversity up», ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του 
 µαθητικού πληθυσµού. 

> ∆ικτύωση και ώσµωση αναπηρικού κινήµατος µε τα κινή-
 µατα προστασίας του περιβάλλοντος, του καταναλωτή 
 καθώς και τα κινήµατα της ισότητας των φύλων και της µη 
 διάκρισης.

> «∆ιεκδικούµε Μαζί»: δράση καταπολέµησης του απο-
 κλεισµού και των διακρίσεων.

> Επιµορφωτικά εργαστήρια για άτοµα µε αναπηρία και χρό-
 νιες παθήσεις.

> Συµβουλευτική και επαγγελµατική κατάρτιση.


