Εργαστήριο Συμβουλευτικής, Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
και Κοινοτικών Παρεμβάσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η κρίση που προκλήθηκε λόγω της πανδημίας COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο έφερε τις κοινωνίες
αντιμέτωπες με πρωτόγνωρες καταστάσεις και επηρέασε όλες τις πτυχές της καθημερινής μας ζωής.
Παρόλο που οι επιπτώσεις της αφορούν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, είναι μεγαλύτερες για τα παιδιά
και τους/τις εφήβους, τα οποία αποτελούν μια ευαίσθητη ομάδα του πληθυσμού, ιδιαίτερα ευάλωτη σε
κάθε κρίση και αλλαγή που έρχεται με αιφνίδιο τρόπο. Η κρίση της πανδημίας εισήλθε στον οικογενειακό
τους χώρο, στο σχολείο, στις εξωσχολικές δραστηριότητες και επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την
κοινωνικοποίησή τους με πιθανές μακροχρόνιες επιπτώσεις στη σωματική και ψυχοκοινωνική τους υγεία.
Κατά την περίοδο της κρίσης, αναπτύχθηκαν ερευνητικές πρωτοβουλίες με στόχο τη διερεύνηση των
επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 σε παιδιά και έφηβους, και εφαρμόστηκαν προγράμματα και
παρεμβάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν «καλά» παραδείγματα οργάνωσης των
Υπηρεσιών και της Κοινότητας. Η επιστημονική Ημερίδα, με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, εκπροσώπων
δημόσιων δομών και υπηρεσιών αλλά και φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, έχει ως στόχο να αναδείξει
την έρευνα και τις εφαρμοσμένες πρακτικές, εμπλουτίζοντας τον επιστημονικό διάλογο, διαμοιράζοντας
καλές πρακτικές και δίνοντας ιδέες για τον σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων και παρεμβάσεων
υποστήριξης των παιδιών και εφήβων.
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