
 

   

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΒΑ 

Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 

Εταίρος: Δήμος Ηράκλειας  

Ο Δήμος Ηράκλειας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας , στα πλαίσια των συνοδευτικών 

δράσεων του ΤΕΒΑ θα πραγματοποιήσει ενημερωτική ημερίδα,  στην αίθουσα ΡΟΜΕΟ στην Ηράκλεια, την: 

 Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 στις 11:00 π.μ.  με θέματα συζήτησης  την πρόληψη & συμβουλές υγείας, 

ατομική υγιεινή και υγιεινή διατροφή, για ενήλικες και παιδιά και συμβουλευτική κοινωνικοποίηση και 

ένταξη 

 Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 στις 11:00 π.μ.  με θέματα συζήτησης  την ψυχοκοινωνική στήριξη και 

ενδυνάμωση και διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού   

Επίσης μετά το πέρας των ημερίδων, θα υπάρχει κινητή μονάδα (VAN), ειδικά εξοπλισμένη και στελεχωμένη με 

ειδικούς επιστήμονες ανοιχτή προς όποιον θέλει να ενημερωθεί ατομικά. 

Βασικός άξονας της ημερίδας θα είναι η  ενημέρωση για θέματα υγείας, ατομικής υγιεινής και υγιεινής διατροφής, 

για θέματα κοινωνικοποίησης παιδιών και υλοποίηση δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης, 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης και  διαχείριση του οικογενειακού 

προϋπολογισμού των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ. Θα μιλήσουν  οι Διατροφολόγος,  Νοσηλεύτρια, Κοινωνική 

Λειτουργός, Ψυχολόγος και Οικονομολόγος της ΣΤΗΡΙΖΕΙΝ για τα σχετικά θέματα κοινωνικοποίησης και 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης. 

Ταυτόχρονα, η κινητή μονάδα στοχεύει στην ενημέρωση των ωφελουμένων, παρέχοντας με διαδραστικό τρόπο 

σημαντικές συμβουλές. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στην ημερίδα είναι η  επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού στην 

γραμματεία ή  να έχουν πραγματοποιήσει ταχεία δοκιμασία αντιγόνου (rapid test)  σαράντα οκτώ (48) ωρών ή PCR 

test εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προσέλευση. 

Επίσης θα υπάρχει ταυτόχρονη  διαδικτυακή μετάδοση (live streaming) στο Facebook: “Δήμος Ηράκλειας ΤΕΒΑ 

ΠΚΜ Συνοδευτικά”   

Για πιο γρήγορα αντιγράψτε τον σύνδεσμο -> https://bit.ly/3hcXDrX 

Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας για τον Covid19. 
 
Επικοινωνήστε τηλεφωνικά ή στείλτε μήνυμα με τα στοιχεία σας στα: 
Από σταθερό (χωρίς χρέωση): 800 100 1770 
Από κινητό: 6907650399 
E -mail: teva.upostiriksi@gmail.com 
Facebook : ‘’TEBA Συνοδευτικές Δράσεις ΠΚΜ’’ 
Instagram: ‘’teba.draseis’’ 
Ή επικοινωνήστε με τις κατά τόπους υπηρεσίες που υποβάλατε την αίτησή σας στο ΤΕΒΑ. 
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