Αίτηση - εκδήλωση ενδιαφέροντος
Δηλώνω ότι ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω στα Εκπαιδευτικά Καλλιτεχνικά Εργαστήρια που οργανώνει η Εταιρία
Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος (ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ), σε συνεργασία με την καλλιτεχνικήεμψυχωτική ομάδα «Άγγελοι της Χαράς» για την παραγωγή και διεξαγωγή μουσικοθεατρικής παράστασης, που θα
πραγματοποιηθεί στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ Stage of Mind (SoM): 2020-1ES01-KA227-ADU-095918 (01/05/2021- 30/04/2023).
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Προηγούμενη εμπειρία
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Εάν έχετε προηγούμενη εμπειρία, περιγράψτε με λίγα λόγια:

* Το έργο Erasmus+ Stage of Mind έχει διετή διάρκεια (Μάιος 2021-Απρίλιος 2023) και συμμετέχουν έξι οργανισμοί
από τους τομείς της ψυχικής υγείας και των παραστατικών τεχνών από τρεις χώρες (Ισπανία, Ελλάδα και Ιρλανδία), οι
οποίοι θα ενώσουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να δώσουν στα άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα την ευκαιρία
να συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες του χώρου των παραστατικών τεχνών και να συν-δημιουργήσουν
μια μουσική παράσταση. Leader: FUNDACION INTRAS (Ισπανία), Εταίροι: RAYUELA PRODUCCIONES TEATRALES S.L.
(Ισπανία), Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος (Ελλάδα), «Άγγελοι της Χαράς» (Ελλάδα), Housing
Association for Integrated Living (Iρλανδία), SMASHING TIMES THEATRE COMPANY LIMITED (Ιρλανδία). To έργο
συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Τα εκπαιδευτικά καλλιτεχνικά εργαστήρια διαρκούν 14 μήνες, με έναρξη το Δεκέμβριο 2021 και συχνότητα μία φορά
την εβδομάδα για 2 ώρες (κάθε Δευτέρα 15.00-17.00). Δεν υπάρχει κανένα κόστος συμμετοχής (ΔΩΡΕΑΝ). Λαμβάνουν
χώρα δια ζώσης στον Πολυχώρο Αφροδίτης (Αφροδίτης 1-3 & Αριστείδου, Καλλιθέα). Περισσότερες πληροφορίες για
τον στόχο των εργαστηρίων και τον τρόπο οργάνωσής τους περιλαμβάνονται στην συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
- Τηρούμε όλα τα απαιτούμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα για την προστασία από την πανδημία. Δεν μπορείτε
να συμμετέχετε αν δεν συμμορφώνεστε στα μέτρα αυτά. Σε περίπτωση επιβολής απαγορευτικών μέτρων λόγω της
πανδημίας ενδέχεται μέρος των εργαστηρίων να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας, κατόπιν
προηγούμενης ενημέρωσής σας.
- Η παρούσα αίτηση αποτελεί εκδήλωση του ενδιαφέροντός σας να συμμετάσχετε στα εργαστήρια. Μετά από
συνάντηση (συνέντευξη) που θα έχουμε μαζί σας, κατά την οποία θα σας γνωρίσουμε τις λεπτομέρειες του
προγράμματος και της μουσικοθεατρικής παράστασης που θα προκύψει, θα αποφασίσετε για τη συμμετοχή σας.
- Η παρούσα αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα διατηρηθεί στο αρχείο της ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (Δοϊράνης
181 & Φειδίου 18, Καλλιθέα, τηλ. 2109227611, email ekpsath@otenet.gr) μέχρι τον Δεκέμβριο 2021 για την
εξυπηρέτηση του σκοπού διοργάνωσης των εργαστηρίων (πρόσκληση σε συνέντευξη). Εφόσον αποφασίσετε να
συμμετάσχετε, η αίτηση αυτή θα συνοδέψει τη σχετική δήλωση συμμετοχής σας, οπότε και θα σας γνωστοποιηθούν
οι ειδικότεροι όροι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Σε αντίθετη περίπτωση δεν διατηρούμε περαιτέρω
την παρούσα αίτηση-εκδήλωση ενδιαφέροντος. Ενημερωθείτε για την γενικότερη πολιτική απορρήτου - προστασίας
προσωπικών δεδομένων στην ιστοσελίδα μας www.ekpse.gr ή απευθυνθείτε στα παραπάνω τηλέφωνα ή email για
κάθε σχετική πληροφορία
Έλαβα γνώση
Ημερομηνία ………………………………………………
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