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Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων
Ο φορέας Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων - Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.
«ΕΔΡΑ» είναι ένας Αστικός Μη Κερδοσκοπικός Συνεταιρισμός, δραστηριοποιούμενος στο
χώρο της Ψυχικής Υγείας και Νοητικής Υστέρησης από το 2001 με στόχο την προαγωγή της
ψυχικής υγείας, την προάσπιση των δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων και την ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σε θέματα ψυχικής υγείας.
Διαθέτει ISO 9001:2008 και Διαχειριστική Επάρκεια Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων
Έργων και είναι ενταγμένος στο Μητρώο Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(524950719942-02), στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (Δ23/28477/1793), στο Ειδικό
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (09112ΣΥΤ12066041Ν0042) και στο
Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟ.
Αποτελεί ενεργό μέλος σημαντικών δικτύων: EUFAMI (European Federation of Associations
of Families of People with Mental Illness), Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής
Αποκατάστασης & Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩ», Ομοσπονδία Εθελοντικών μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων Ελλάδος κ.ά.
Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» δραστηριοποιείται στους ακόλουθους άξονες:

1. Ψυχική Υγεία
Λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας δύο Μονάδες Ψυχοκοινωνικής
Αποκατάστασης (Οικοτροφεία) και δύο προστατευόμενα Διαμερίσματα στο πλαίσιο του
προγράμματος αποασυλοποίησης «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» (χρηματοδότηση από τον Τακτικό
προϋπολογισμό του Υπ. Υγείας). Επίσης, έχει αναπτύξει πληθώρα περιφερειακών δράσεων
-με άξονα την Ψυχική Υγεία- που έχουν να κάνουν με τον Αθλητισμό, τον Πολιτισμό, το
Περιβάλλον κ.ά.
2. Νοητική Υστέρηση
Λειτουργεί τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Νεφέλη» για άτομα που
αντιμετωπίζουν μέτρια ή βαριά νοητική υστέρηση, με συνοσηρότητα στοιχεία αυτισμού και
σύνδρομο Down. Σε Συνεργασία με την Κοινωνική Μέριμνα Κηφισιάς λειτουργεί το Κέντρο
Εκπαίδευσης στην Αυτόνομη Διαβίωση για άτομα με Νοητική Υστέρηση και άλλα
Αναπτυξιακά Σύνδρομα.
3. Παιδί και οικογένεια
Λειτουργεί 14 Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα στην Αττική για παιδιά και εφήβους με
μαθησιακές δυσκολίες, ηλικίας 3-17 ετών (Περιστέρι, Ίλιον, Αγ.Αναργύρους - Καματερό,
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Δάφνη - Υμηττό, Χαϊδάρι, Ηλιούπολη, Ν. Ηράκλειο, Κηφισιά, Φυλή – Ζεφύρι – Άνω Λιόσια)
σε συνεργασία με κατά τόπους δήμους, το πρόγραμμα e-learning (Ύδρα) και κατ’ οίκον
θεραπείες για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Οι υπηρεσίες είναι πιστοποιημένες με ISO
9001:2008 και παρέχονται με την κάλυψη των ασφαλιστικών ταμείων, χωρίς επιπλέον
οικονομική επιβάρυνση των ωφελούμενων.
Παράλληλα, λειτουργεί στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού Κέντρο Πρώιμης
Παρέμβασης-Προσχολικής Εκπαίδευσης ‘’Χρυσαλίδα’’ Αγίων Αναργύρων καθώς και σε
συνεργασία με τον Δήμο Ηλιούπολης το αντίστοιχο Κέντρο «Χρυσαλίδα» Ηλιούπολης για
παιδιά με διάφορα σύνδρομα, ηλικίας 0 έως 6 ετών. Επίσης, λειτουργεί το Περιβαλλοντικό
Πρόγραμμα «Στο βάθος …ΚΗΠΟΣ!» για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών.
4. Εκπαίδευση για όλους
Λειτουργεί πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ.1) που
προσφέρει Επιμορφωτικά Προγράμματα Ενηλίκων για όλες τις ομάδες του πληθυσμού,
στηρίζοντας ιδιαίτερα τις κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτες ομάδες.
5. Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
Η «ΕΔΡΑ» στα πλαίσια των δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης λειτουργεί το Πρόγραμμα
Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στον Δήμο Ιλίου καθώς και το πρόγραμμα
Στέγαση και Επανένταξη όπου σκοπός του έργου είναι η πλήρης επανένταξη και
ενσωμάτωση αστέγων στον κοινωνικό ιστό μέσα από την παροχή στέγασης αλλά και η
υποστήριξή τους για (επαν)ένταξη στην αγορά εργασίας

H K.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
25 ΔΟΜΕΣ
180 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
1400 ΑΜΕΣΑ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
80 ΩΡΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ
Το 2016 ο φορέας εγκαινίασε 3 νέες δομές στην προσπάθειά του να αυξήσει τις
παρεχόμενες υπηρεσίες του και να καλύψει περισσότερες ανάγκες.
Έτσι, αξιοποιώντας την πολύ καλή συνεργασία του με την Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου
Κηφισιάς, η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ», εγκαινίασε στις 18 Ιανουαρίου 2016 το Κέντρο Εκπαίδευσης
στην Αυτόνομη Διαβίωση, που βρίσκεται στο Κοινωνικό Πολυδύναμο Κέντρο του Δήμου
Κηφισιάς. Στόχος του Κέντρου είναι η εκπαίδευση στην αυτόνομη διαβίωση, η παροχή
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δυνατοτήτων κοινωνικοποίησης, καθώς και η δημιουργική και ευχάριστη απασχόληση, σε
άτομα άνω των 15 ετών με Νοητική Υστέρηση, Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΔ)
και ψυχοκινητικές δυσκολίες.
Στον τομέα του Παιδιού και Οικογένειας η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» εμπλούτισε τις υπηρεσίες της
με τη δημιουργία του ΚΔΑΠ - ΜΕΑ και το Κέντρο Πρώιμης Παρέμβασης «Χρυσαλίδα
Ηλιούπολης» σε άμεση συνεργασία με τον Δήμο Ηλιούπολης. Το νέο Κέντρο εγκαινιάστηκε
στις 6 Απριλίου 2016.
Παράλληλα, η «ΕΔΡΑ» έκανε ένα νέο βήμα στην εκπαίδευση ενηλίκων, με τα εγκαίνια
του νέου Κέντρου Δια βίου Μάθησης του φορέα, το οποίο στεγάζεται στην οδό
Αισχύλου 5 στο Περιστέρι. Μια νέα δομή στο Περιστέρι που στόχο έχει να παρέχει
ποιοτική εκπαίδευση σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού, και ιδιαίτερα σε εκείνες που
βιώνουν με σφοδρότητα την οικονομική κρίση και απειλούνται με κοινωνικό και
εκπαιδευτικό αποκλεισμό.

Σημαντικές Συνεργασίες
Μέσα στο 2016 η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» ανακοίνωσε την έναρξη της επίσημης συνεργασίας
της με το Γραφείο Διασύνδεσης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ). Η
συνεργασία ξεκίνησε στο πλαίσιο του 1ου Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ Τέχνης για την
Ψυχική Υγεία NEFELE, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου υλοποιήθηκε από τον
οργανισμό μας στους χώρους της ΑΣΚΤ.

Επιμόρφωση Προσωπικού
Βασικός στόχος της «ΕΔΡΑ» είναι η στήριξη και η συνεχής κατάρτιση του προσωπικού
της, ώστε να παραμένουν οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε υψηλό επίπεδο. Αυτό
επιτυγχάνεται με την εσωτερική εκπαίδευση των εργαζόμενων στο Κ.Δ.Β.Μ του
φορέα, την παρακολούθηση εξωτερικών σεμιναρίων-ημερίδων-συνεδρίων, αλλά και
με την πραγματοποίηση εσωτερικών εποπτειών για όλες τις ειδικότητες των
εργαζόμενων.

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Τα Οικοτροφεία «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι» και «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΙ» ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το
2003 και το 2004 αντίστοιχα. Αποτελούν στεγαστικές δομές που λειτουργούν στα
πλαίσια της κοινότητας, ως εναλλακτική πρόταση στήριξης και ψυχοκοινωνικής
αποκατάστασης ενήλικων ατόμων με νοητική υστέρηση και ψυχικές διαταραχές.
Στατιστικά Στοιχεία έτους

4 Δομές
33 Λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας
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45 άτομα προσωπικό

Εικαστικό Project: Art Residencies σε Δομές Ψυχικής Υγείας
Η συνεργασία με την ΑΣΚΤ επεκτάθηκε με τη συμμετοχή της στο εικαστικό Project
"Art Residencies σε μονάδες ψυχικής υγείας". Φοιτητές της Σχολής επισκέφτηκαν και
υλοποίησαν συναντήσεις σύντομου χρονικού διαστήματος στις δομές ψυχικής υγείας
του φορέα και ειδικότερα στα Οικοτροφεία «Ιπποκράτης Ι & ΙΙ». Οι καλλιτέχνες μαζί με
τις δημιουργικές ομάδες των δομών δημιούργησαν ένα συλλογικό έργο στο πλαίσιο
των εργαστηρίων, το οποίο παρουσιάστηκε στη διάρκεια του 1ου Ευρωπαϊκού
Φεστιβάλ “nefele”, στην ενότητα "Art Residencies.
Δράσεις εξωστρέφειας
Οι μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης εστιάζουν στη δραστηριοποίηση και
κοινωνική επανένταξη των ενοίκων τους και την άμεση επαφή τους με την κοινότητα.
Βασιζόμενοι σε αυτές τις αρχές, τα οικοτροφεία «Ιπποκράτης Ι & ΙΙ» με τα
προστατευόμενα διαμερίσματά τους έλαβαν μέρος σε πληθώρα εκδηλώσεων και
δραστηριοτήτων, όπως εορταστικές εκδηλώσεις εντός και εκτός δομών, συμμετοχή
σε αθλητικές δραστηριότητες (τουρνουά bowling κ.ά.), επισκέψεις σε πολιτιστικούς
χώρους και χώρους τέχνης και συμμετοχή σε εκδηλώσεις- δραστηριότητες τρίτων
φορέων ή άλλων δομών του φορέα.

ΠΑΙΔΙ – ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Τα Ψυχοπαιδαγωγικά Συμβουλευτικά Κέντρα Παιδιού και Οικογένειας της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.
«ΕΔΡΑ» ασχολούνται με τις μορφές των μαθησιακών δυσκολιών, τους παράγοντες που
τις ενισχύουν ή τις αμβλύνουν, αλλά κυρίως με τους τρόπους και τις μεθόδους
αντιμετώπισής τους.
Κάθε παιδί έχει διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες και εκδηλώνει με το δικό του
τρόπο τις δυσκολίες μάθησης. Στα Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα τα παιδιά -σύμφωνα με
τις θεραπευτικές ανάγκες τους- παρακολουθούν ατομικές ή ομαδικές,
προγραμματισμένες 45λεπτες συνεδρίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και ειδικής
διαπαιδαγώγησης.
Παράλληλα,
τα
Ψυχοπαιδαγωγικά
Κέντρα
παρέχουν
προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής παιδιού και οικογένειας.

Στατιστικά Στοιχεία έτους

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2016
13 Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα
832 Παιδιά
24.026
ώρες
λογοθεραπείας
19.065
ώρες
εργοθεραπείας
13.658 ώρες ειδικής διαπαιδαγώγησης
13.060 ώρες ψυχολογικής
υποστήριξης
Ενημερωτικές Δράσεις – Ημερίδες
Τα Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας
τους αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες που αποδέκτες έχουν τόσο τους άμεσα
ωφελούμενούς τους, όσο και την τοπική κοινότητα που δραστηριοποιούνται. Έτσι,
κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν: 29 Ενημερωτικές και Εκπαιδευτικές
ημερίδες με θεματολογία όπως Ατομική Υγιεινή, Πρόληψη Ιώσεων & Πρώτες Βοήθειες,
που στόχο έχουν την πρόληψη & αγωγή της υγείας, 14 Ενημερωτικές ημερίδες σε
γονείς των Ψυχοπαιδαγωγικών Κέντρων αλλά και της κοινότητας, με θεματολογία
γύρω από τις Δυσκολίες Μάθησης, καθώς και 98 Επισκέψεις στα κατά τόπους σχολεία
για την ενημέρωση δασκάλων και καθηγητών.

Γιορτές
Για να ευχαριστήσουν και να διασκεδάσουν τους μικρούς τους φίλους, τα
Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ», ΠΝΟΗ – ΜΕΛΙΑ – Ιλιαχτίδα,
πραγματοποίησαν συνολικά 29 Γιορτές με αφορμή τις Γιορτές των Χριστουγέννων,
των Αποκριών και των Καλοκαιρινών διακοπών. Σε όλες τις γιορτές τα παιδιά είχαν
την ευκαιρία να καταπιαστούν με ευφάνταστα εργαστήρια και με απίθανα ομαδικά
παιχνίδια με εμψυχωτή, να ξαφνιαστούν από μαγικά τρικς, να πάρουν δύναμη με
πεντανόστιμες λιχουδιές και αναψυκτικά και στο τέλος να πάρουν μεγάλα δώρα.
Αρωγοί σε αυτήν την προσπάθεια ήταν και φέτος οι εταιρείες Σκλαβενίτης, Λουξ
ΑΒΕΕ, Playmobil Hellas, Εκδόσεις Ψυχογιός, Deagotini, Giochipreziosi, Εκδόσεις Μίνωας,
Εκδόσεις Μεταίχμιο, Εκδόσεις Παπαδόπουλος, Ζαχαροπλαστεία Passarella όπου με τη
βοήθειά τους μοιράσαμε χαμόγελα στα παιδιά.

Θεραπεία Μέσω Τέχνης
Από το 2013 στα Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. "ΕΔΡΑ" λειτουργούν
θεραπείες μέσω τέχνης. Οι θεραπείες διεξάγονται σε εβδομαδιαία βάση σε συνεργασία
με έναν θεραπευτή μέσω τέχνης ή δάσκαλο καλλιτεχνικού αντικειμένου, με
εξειδίκευση στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, ενδεχόμενα σε συνεργασία και με
τους υπόλοιπους θεραπευτές των Κέντρων. Η συνεδρία είναι ομαδική, λαμβάνει χώρα
μία φορά την εβδομάδα, είναι υποχρεωτική και έχει διάρκεια μια ώρα και δεκαπέντε
λεπτά.

Παιδί – Κέντρα Πρώιμης Παρέμβασης
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Τα Κέντρα Πρώιμης Παρέμβασης-Προσχολικής Εκπαίδευσης ‘’Χρυσαλίδα’’ του Φορέα
Κ.Σ.Δ.Ε.Ο ΕΔΡΑ δραστηριοποιούνται από το 2015 στις περιοχές Αγίων Αναργύρων και
Ηλιούπολης (σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλιούπολης). Πρόκειται για Κέντρα
θεραπευτικής παρέμβασης στελεχωμένα από διεπιστημονική ομάδα, με άρτια
εκπαίδευση και πολυετή εμπειρία στο χώρο της ειδικής αγωγής, η οποία αποτελείται
από Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτή, Ψυχολόγο, Παιδοψυχίατρο, Ειδικό Παιδαγωγό
και Κοινωνικό Λειτουργό. Το θεραπευτικό μας πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά
προσχολικής ηλικίας με αναπτυξιακή/ψυχοκινητική καθυστέρηση, Διάχυτη
Αναπτυξιακή Διαταραχή (Αυτισμός), Νοητική Υστέρηση και διάφορα σύνδρομα.

Στατιστικά Στοιχεία

2 Κέντρα
46 Εξυπηρετούμενες Οικογένειες
9 Δράσεις στην Κοινότητα

Εγκαίνια νέου Κέντρου
Την Τετάρτη 6 Απριλίου 2016 η "ΕΔΡΑ" μαζί με τον Δήμο Ηλιούπολης εγκαινίασαν το
Κέντρο «Χρυσαλίδα Ηλιούπολης» που θα συστεγάζεται με άλλη μια νεοσύστατη δομή,
αυτή του ΚΔΑΠ - ΜΕΑ στην οδό Κωνσταντοπούλου και Θάλειας Λουκίδου στην
Ηλιούπολη. Το Κέντρο «Χρυσαλίδα» λειτουργεί σε άμεση συνεργασία με τον Δήμο, στα
πρότυπα του Κέντρου πρώιμης παρέμβασης «Χρυσαλίδα Αγίων Αναργύρων»,
εξυπηρετώντας παιδιά προσχολικής ηλικίας με αναπτυξιακή/ψυχοκινητική
καθυστέρηση, Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Αυτισμός), Νοητική Υστέρηση και
διάφορα σύνδρομα.
Δράσεις
Κατά τη διάρκεια της χρονιάς εκτός από τα θεραπευτικά προγράμματα που
προσέφερε σε συνολικά 46 οικογένειες, τα Κέντρα Χρυσαλίδα πραγματοποίησαν
δράσεις ενημέρωσης και ανοιχτές εκδηλώσεις προς την τοπική κοινότητα.
Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 2 ενημερωτικές ημερίδες σε νηπιαγωγεία του
Δήμου Αγίων Αναργύρων και Ηλιούπολης και 2 ενημερώσεις των εργαζόμενων του 1ου
Ειδικού Δημοτικού Ιλίου και Ν.Σμύρνης. Επίσης, 1 ενημερωτική ημερίδα για την Πρώιμη
Παρέμβαση-Αυτισμό στο ΚΔΒΜ της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» και 4 Γιορτές για τΙς
εξυπηρετούμενες οικογένειες των Κέντρων (Καλοκαίρι, Χριστούγεννα) με βιωματικά
εργαστήρια, εμψυχωτές, Κουκλοθέατρο κ.ά.

ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ «ΝΕΦΕΛΗ»
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Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) «Νεφέλη» απευθύνεται σε άτομα ηλικίας
άνω των 16 ετών με Νοητική Υστέρηση ή Αυτισμό και έχει σαν κύριο στόχο την παροχή
ενός ζεστού και οικογενειακού περιβάλλοντος φιλοξενίας σε ασφαλείς συνθήκες
διαβίωσης, όταν η οικογένεια δυσκολεύεται ή αδυνατεί να το κάνει.

Αριθμός ωφελουμένων: 6 άτομα
Δραστηριότητες
Εντός της δομής πραγματοποιούνται δραστηριότητες εκπαίδευσης και απασχόλησης,
όπως ομάδες παρασκευής γευμάτων και γλυκών, ομάδες ζωγραφικής και
χειροτεχνίας, ενώ οι εξυπηρετούμενοι συμμετέχουν στη φροντίδα του σπιτιού και
εκπαιδεύονται στην φροντίδα του εαυτού τους. Μέχρι τον Ιούνιο 2016
πραγματοποιούνταν ομάδα μουσικοθεραπείας και ομάδα έκφρασης μέσω της τέχνης.
Σε καθημερινή βάση πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες εκτός της δομής, περίπατοι,
αγορές σε διάφορα καταστήματα της γειτονιάς ανάλογα με τις ανάγκες του σπιτιού,
των ενοίκων και του προσωπικού. Η σωματική επίσης άσκηση των ενοίκων είναι πολύ
σημαντική και για τον λόγο αυτό υπάρχει εβδομαδιαίο πρόγραμμα με γυμναστική σε
υπαίθρια γυμναστήρια, γήπεδα μπάσκετ και ποδοσφαίρου.
Δράσεις κοινωνικοποίησης
Μία φορά την βδομάδα βάσει προγράμματος πραγματοποιείται έξοδος σε καφετέρια
και δύο φορές την εβδομάδα οι εξυπηρετούμενοι επισκέπτονταν τον Σύλλογο Γονέων
«Ανοιχτή Αγκαλιά», όπου συμμετείχαν σε ομάδα χορωδίας και έκφρασης μέσω τέχνης.
Επίσης, δύο φορές την εβδομάδα εξυπηρετούμενοι παρακολουθούσαν το πρόγραμμα
του πολυχώρου μάθησης και επικοινωνίας «Πυξίδα»
Εκτός από την συμμετοχή σε γιορτές και εκδηλώσεις του φορέα, καθώς και σε
δράσεις άλλων φορέων όπως η Vsa Hellas, το 2016 η Στέγη συμμετείχε με δημιουργίες
των μελών της στο 1ο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Τέχνης για την Ψυχική Υγεία “Nefele”.

ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ

Κοινωνικά Ευάλωτες Ομάδες – Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας
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Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» υλοποιεί υπό την εποπτεία του Υπ. Εργασίας το πρόγραμμα
«Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας» με τη συνεργασία του Δήμου Ιλίου
και ως συμπράττων φορέας το αντίστοιχο πρόγραμμα στο Περιστέρι σε συνεργασία
με τον ΚΙΠΟΔΑ και το Δήμο Περιστερίου. Σκοπός του προγράμματος είναι η
ανακούφιση των κατοίκων του Ιλίου που ανήκουν στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες
του πληθυσμού όπως Άνεργοι, Άστεγοι, Άποροι και Ανασφάλιστοι.

Στατιστικά Στοιχεία
5 Δομές – Κοινωνικό Παντοπωλείο,
Διαμεσολάβησης και Τράπεζα Χρόνου

Φαρμακείο,

Συσσίτιο,

Γραφείο

21 Εργαζόμενοι
700 άμεσα και έμμεσα ωφελούμενοι

Δράσεις
Κατά τη διάρκεια του 2016 οι Κοινωνικές Δομές υποδέχτηκαν, ενημέρωσαν και
στήριξαν άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από αυτή,
καθώς και ευπαθείς ομάδες που χρήζουν άμεσης βοήθειας (άνεργοι, άποροι,
μονογονεϊκές οικογένειες, ΑΜΕΑ, άστεγοι, ψυχικά πάσχοντες κ.λ.π.).
Γραφείο Διαμεσολάβησης
Καθημερινή εξυπηρέτηση ωφελουμένων: Το Γραφείο Διαμεσολάβησης είναι
υπεύθυνο για την υποδοχή αλλά και την διευκόλυνση των ωφελουμένων των
Δομών για διάφορα ζητήματα. Συγκεκριμένα φρόντισε για την Ενημέρωση
ωφελούμενων Κοινωνικού Φαρμακείου για δωρεάν αιματολογικές εξετάσεις στην
Βιοϊατρική Περιστερίου, την ενημέρωση και παραπομπή στο Ειρηνοδικείο για
δωρεάν νομική στήριξη σε ευπαθείς ομάδες , την συνεχής αρωγή ωφελούμενων
σχετικά με υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και άλλες δημόσιες υπηρεσίες και γενικότερα την
στήριξη και παραπομπή τους σε υπηρεσίες.
Με την πρωτοβουλία της δομής μέσα στο 2016 ξεκίνησε ομάδα υποστήριξης των
ωφελούμενων των Δομών αποσκοπώντας στην ενδυνάμωση, κινητοποίηση και
αποφόρτιση των ωφελούμενων από ποικίλα ζητήματα, τα οποία προκύπτουν
στην καθημερινότητα. Οι συναντήσεις ξεκίνησαν τον Μάρτιο και ολοκληρώθηκαν
τον Ιούνιο.

Ακόμη, κατά τη διάρκεια του 2016 το Γραφείο Διαμεσολάβησης συνέχισε να
πραγματοποιεί συνεδρίες συμβουλευτικής εργασιακής απασχόλησης &
δραστηριοποίησης για τους ωφελούμενους των δομών, με κύριο στόχο την
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επαγγελματική τους επαναδραστηριοποίηση και κινητοποίηση ως προς την αγορά
εργασίας
Σε συνεργασία με τις υπόλοιπες δομές του Προγράμματος πραγματοποιήθηκαν
δράσεις ευαισθητοποίησης κοινότητας, ενημερώνοντας τις επιχειρήσεις της
περιοχής αναφορικά με το έργο των δομών και τον τρόπο που θα μπορούσαν να
συνεισφέρουν.
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κατά τη διάρκεια του έτους, εξυπηρετήθηκαν από τη δομή συνολικά 433
ωφελούμενοι. Όπως προκύπτει από τα στατιστικά δεδομένα, προσφέρθηκαν 33263
είδη (τρόφιμα, ρουχισμός, έπιπλα κ .ά.). Η συνολική αξία των ειδών που
προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους ανέρχεται στα 52601,29€. Τα είδη που
παρέχονται, εξασφαλίζονται από χορηγίες ιδιωτών, από εκκλήσεις των Δομών στην
τοπική κοινότητα, καθώς και έπειτα από επικοινωνία με διάφορες επιχειρήσεις και
φορείς.
Στα πλαίσια της σύμπραξης της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» με το Δήμο Ιλίου στο Πρόγραμμα
«ΙΛΙΟΝ-ΣΤΗΡΙΞΗ», υπάρχει άμεση συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία για
διαδικαστικές ενέργειες που αφορούν στη μηνιαία διανομή. Στα πλαίσια αυτά ο Δήμος
Ιλίου εξασφαλίζει μηνιαία τις μεγαλύτερες ποσότητες στα προσφερόμενα τρόφιμα
Κοινωνικό Συσσίτιο
Από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Δεκέμβριο συνολικά εξυπηρετήθηκαν μέχρι και 90
άτομα ανά ημέρα από την Δομή του Συσσιτίου. Οι μερίδες του φαγητού το μεγαλύτερο
διάστημα του χρόνου παρασκευάστηκαν στο χώρο του κοινωνικού συσσιτίου. Ο
αριθμός τους κυμάνθηκε από 2278 έως 3426. Παράλληλα, παραλαμβάναμε σε
καθημερινή βάση μερίδες από το Μουσικό Σχολείο Ιλίου. Σημαντική ήταν η αρωγή του
δήμου Ιλίου, ο οποίος εξασφάλισε μερίδες κατά την διάρκεια κυρίως των εορτών.
Οι συνεργάτες- χορηγοί είναι πλέον σταθεροί και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι
της λειτουργίας του συσσιτίου. Περίπου 29 καταστήματα, αποτελούμενα τοπικούς
φούρνους και κρεοπωλεία χορηγούσαν με τα προϊόντα τους την Δομή του Συσσιτίου.
Σημαντική ήταν η προσφορά σε λαχανικά και φρούτα από παραγωγούς της λαϊκής
αγοράς στο Ίλιον και την Πετρούπολη. Επίσης, συνεχίστηκε η συστηματική παροχή
τροφίμων σε εβδομαδιαία βάση από τους παραγωγούς της Λαϊκής Αγοράς Βιολογικών
Προϊόντων στο «Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης», όπως
καθιερώθηκε από τον Οκτώβριο 2015 και μετά. Μεγάλες εταιρείες τροφίμων
προσέφεραν προϊόντα όπως ψάρι, διαφόρων ειδών κατεψυγμένα είδη, κονσέρβες,
γαλακτοκομικά, πίτες καθώς και γλυκίσματα όπως παγωτά, χαλβάς.
Αλυσίδες γνωστών σουπερμάρκετ στήριξαν τις δομές, είτε με την εξαργύρωση
δωροεπιταγών με προϊόντα της προτίμησής μας, είτε με την άδειά διεξαγωγής
δράσεων συλλογής τροφίμων στο χώρο που βρίσκεται έξω από κάποιο δικό τους
υποκατάστημα.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2016
Για το έτος 2016 η κοινωνική λειτουργός της δομής απασχολήθηκε κυρίως σε
συναντήσεις με τους ωφελούμενους του συσσιτίου σε καθημερινή βάση, έτσι για
πρώτη χρονιά οι ωφελούμενοι είχαν βοήθεια από συνεργαζόμενο με τις δομές
λογιστή, για συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων και επίλυση διάφορων
φορολογικών θεμάτων
Κοινωνικό Φαρμακείο
Οι ωφελούμενοι του Κοινωνικού φαρμακείου ανέρχονται στους 158 ωφελούμενους.
Έγιναν 430 χορηγίες φαρμάκων, οι οποίες καταχωρήθηκαν ηλεκτρονικά σε τρεις
διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Οι χορηγίες του φαρμακείου προς άλλες δομές ήταν
συνολικά 162. Παράλληλα, εκτελέστηκαν 844 συνταγές, το κόστος των οποίων
ανέρχεται στις 34.497,06 ευρώ
Κατά το έτος 2016, όπως και για τα δύο προηγούμενα χρόνια , απευθύνθηκε εκ νέου σε
όλα τα ιδιωτικά εμπορικά φαρμακεία, και αναρτούσε συνεχώς ενημερώσεις για τις
δομές αλλά και τις επιμέρους δράσεις υπό τη μορφή φυλλαδίων και αφισών στα
γραφεία κίνησης και στα επείγοντα των νοσοκομείων της Αττικής. Επίσης, σε
συνεργασία με την Τράπεζα Χρόνου εξασφαλίστηκαν μεγάλες χορηγίες φαρμάκων
από την φαρμακευτική εταιρία ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
Μια ακόμα σημαντική ποσότητα φαρμακευτικού υλικού δόθηκε από διάφορους
δημόσιους φορείς : Δημοτικό Σχολείο Ιλίου, 9ο Γυμνάσιο Ιλίου, Α’ ΚΑΠΗ Ιλίου, Δ’ ΚΑΠΗ
Ιλίου και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών από τους οποίους πραγματοποιήθηκε συλλογή
φαρμάκων για λογαριασμό της δομής. Ακόμα, κατά το έτος αναφοράς το Κοινωνικό
Φαρμακείο Ιλίου ξεκίνησε συνεργασία με το δίκτυο αξιοποίησης περισσευούμενων
φαρμάκων« GIVMED», προκειμένου να καλύψει ακόμα περισσότερες ανάγκες
φαρμάκων για τους ωφελούμενούς του.
Συνεργασία με άλλους φορείς: Σε μια προσπάθεια αμφίδρομης υποστήριξης και
ευαισθητοποίησης προς τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, η δομή διατηρεί
συνεργασίες με φορείς και δομές αλληλεγγύης προσφέροντας φαρμακευτικά είδη που
υπάρχουν σε περίσσευμα.
Διοργάνωση και συμμετοχή σε δράσεις στις οποίες συμμετείχε ή διοργάνωσε το
Κοινωνικό Φαρμακείο ήταν οι εξής:


Μηνιαίες δράσεις με σκοπό την δικτύωση με τις τοπικές επιχειρήσεις στο
Δήμου Ιλίου



Επισκέψεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των φαρμακείων της
κοινότητας και πρόταση για συλλογή φαρμάκων εντός των φαρμακείων.



Ενημέρωση των ωφελούμενων για το πρόγραμμα δωρεάν μαστογραφίας και
(Φεβρουάριος)



Ενημέρωση για το Δωρεάν Πρόγραμμα «Μέτρησης οστικής πυκνότητας» στο
Δημαρχείο Ιλίου σε συνεργασία με τον δήμο Ιλίου και το Ελληνικό Διαδημοτικό
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Δίκτυο Υγιών Πόλεων με στόχο την έγκυρη διάγνωση της Οστεοπόρωσης, για
ωφελούμενους των Κοινωνικών Δομών, αλλά και για δημότες και κατοίκους
Ιλίου- 03/03/2016-10/03/2016


Η ομάδα του κοινωνικού φαρμακείου συνέταξε και δημοσίευσε έντυπο υγείας
με απλές συμβουλές για το διαβήτη, τη χοληστερίνη, την υπέρταση, τη
γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και την ορθολογική χρήση των φαρμάκων.



Διοργάνωση δράσης συλλογής φαρμάκων και
ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης του κοινού για τις Κοινωνικές Δομές συνολικά στην
κεντρική πλατεία του Ιλίου στις 07/4/2016.



Η κοινωνική λειτουργός του φαρμακείου παρευρέθηκε στην ημερίδα που
διοργάνωσε ο Δήμος Ιλίου για το ALZHEIMER στις 21/09/2016.



Συμμετοχή στη λαμπαδηδρομία για την παγκοσμία ημέρα της αιμοδοσίας που
διοργανώθηκε από τον Δήμο Ιλίου στις 23/09/2016.

Ανάπτυξη Προγραμμάτων

Ολοκλήρωση έργου "ΔΕΣΜΟΙ: Ενδυνάμωση και Δικτύωση Φορέων
Ψυχικής Υγείας για Βελτίωση Υπηρεσιών στην κοινότητα"
Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τα EEA Grants στο πλαίσιο του προγράμματος
"Είμαστε Όλοι Πολίτες" με διαχειριστή το Ίδρυμα Μποδοσάκη και έθεσε ως σκοπό τη
σωστή ενημέρωση, παραπομπή και δικτύωση των πολιτών με φορείς ψυχικής υγείας,
πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής αποκατάστασης που χρειάζονταν. Παράλληλα,
στόχευσε στη διασύνδεση των υπηρεσιών μεταξύ τους προκειμένου να καλυφθούν τα κενά
στην εξυπηρέτηση των πολιτών, ενώ επένδυσε και στην επιμόρφωση των εταίρων ώστε να
ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα των σύγχρονων αναγκών.
Φορέας υλοποίησης ήταν η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας με
εταίρους τους: Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων (Κ.Σ.Δ.Ε.Ο)
- «ΕΔΡΑ», Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΚΤΑΙΑ, Πανελλαδική Ένωση για την
Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ) και
Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης
(Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.).
Website: http://mentalhelpnet.gr/
Οι φορείς έθεσαν ως σκοπό τη σωστή ενημέρωση, παραπομπή και δικτύωση των πολιτών
με φορείς ψυχικής υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής αποκατάστασης που
χρειάζονται. Παράλληλα, στόχευσε στη διασύνδεση των υπηρεσιών μεταξύ τους
προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στην εξυπηρέτηση των πολιτών, ενώ επένδυσε και
στην επιμόρφωση των στελεχών εταίρων ώστε να ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα
των σύγχρονων αναγκών.
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Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν
1) Χαρτογράφηση, καταγραφή και δικτύωση των φορέων ψυχικής υγείας, πρόνοιας,
εργασιακής και κοινωνικής αποκατάστασης.
 ΕΚΨΥ & ΨΥ: Αλεξανδρούπολη, Φθιώτιδα
 ΕΔΡΑ: Δυτική Αττική (Περιστέρι, Ίλιον, Φυλή, Άγιοι Ανάργυροι, Χαϊδάρι)
 ΠΕΨΑΕΕ: 9ος Τομέας Ψυχικής Υγείας (Μεταξουργείο, Ομόνοια, Βάθη, Κολωνάκι,
Εξάρχεια, Πλάκα, Κουκάκι, Θησείο, Άνω - Κάτω Πετράλωνα και Δήμους Καλλιθέας
και Ταύρου)
 ΑΚΤΑΙΑ: Κάλυμνο – Κω – Κάρπαθο
 Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.: στήριξη δικτύωσης με τους Κοι.Σ.Π.Ε. και παροχή τεχνογνωσίας
σχετικά με εργασιακή ένταξη ψυχικά ασθενών.
2) Δημιουργία Κέντρων Ενημέρωσης Πολιτών για Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και
Επανένταξης μέσω των οποίων ο πολίτης πληροφορείται και παραπέμπεται άμεσα, έγκυρα
και αποτελεσματικά στις υπηρεσίες που χρειάζεται. Η ενημέρωση των πολιτών γίνεται
μέσω τηλεφώνου και ειδικής ιστοσελίδας.
3) Δημιουργία εγχειριδίου δικτύωσης ΜΚΟ. Πρόκειται για ένα διαδικτυακά διαθέσιμο
οδηγό εξειδικευμένο για φορείς ψυχικής υγείας που θα εκδηλώσουν την πρόθεση να
υιοθετήσουν την πρωτοβουλία δικτύωσης που εισηγήθηκε το έργο. Ο οδηγός είναι
διαθέσιμος εδώ: https://goo.gl/5ej7hL
4) Επιμόρφωση στελεχών των εταίρων και του φορέα υλοποίησης (workshops)
Η επιμόρφωση εξειδικεύτηκε βάσει των αναγκών κάθε συμμετέχουσας ΜΚΟ σε θέματα
ορθής διακυβέρνησης: όραμα, αποστολή, στοχοθεσία, επιχειρησιακός σχεδιασμός,
επικοινωνία και δικτύωση, διοίκηση και ηγεσία, διαφάνεια και λογοδοσία, οικονομική
διαχείριση, ηθική ανεύρεση πόρων, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και δημοσιότητα.

Υλοποίηση έργου “Networking European Festivals for mEntal Life
Enhancement” (N.E.F.E.L.E.)
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος
Creative Europe και υλοποιήθηκε από εταιρικό σχήμα οργανισμών που προήλθαν από
πέντε κράτη μέλη της Ε.Ε.. Την ευθύνη του κεντρικού συντονισμού του έργου είχε ο φορέας
Κ.Σ.Δ.Ε.Ο ΕΔΡΑ αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία σύνδεσης Ψυχικής Υγείας και Τέχνης
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μέσω του εξειδικευμένου φεστιβάλ Art4more που διοργανώνει επί σειρά 9 ετών στην
Ελλάδα.
Στο εταιρικό σχήμα μετείχαν δραστήρια οι First Fortnight / Ireland, Fundacion Intras / Spain
, Euronet / Italy και ASOK / Lithuania δημιουργώντας έναν άξονα υποστήριξης που
ξεκινώντας από τα Βορειοδυτικά της Ευρώπης, αγκαλιασε τον Ευρωπαϊκό Νότου και
κατέληξε στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Website: www.nefeleproject.eu

Κύριες Δράσεις/ Παραδοτέα:
1) Διοργάνωση του 1ου Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ Τέχνης για την Ψυχική Υγεία, 1-16
Οκτωβρίου 2016, Αθήνα https://goo.gl/p07crX
Ένα φεστιβάλ διάρκειας 16 ημερών του φιλοξένησε 66 εκδηλώσεις με 700 περίπου ώρες
προγράμματος και υποδέχτηκε έργα και δράσεις 650 συντελεστών από 23 χώρες.
Εικαστικές εκθέσεις, κινηματογραφικές προβολές, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες,
βιωματικά εργαστήρια, λογοτεχνικές παρουσιάσεις, ομιλίες, performances στο δημόσιο
χώρο, παιδικά εργαστήρια ήταν το πλούσιο αποτέλεσμα της συνεργασίας της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.
«ΕΔΡΑ» και των ευρωπαίων εταίρων του NEFELE Project από την Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία
και Λιθουανία, αλλά και ιδιαίτερα των ελληνικών οργανισμών ψυχικής υγείας που έδωσαν
το παρόν.
Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει:
 Στους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, πρώτα από όλα, που με τη δημιουργική
συμμετοχή και προσωπική τους παρουσία έδωσαν ένα αποφασιστικό χτύπημα
κατά του στίγματος.
 Στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και το Δήμο Δάφνης – Υμηττού που
φιλοξένησαν στις εγκαταστάσεις τους τις δραστηριότητες του φεστιβάλ.
 Τους καλλιτέχνες και άλλους συντελεστές που συνεισέφεραν με έργα και
δημιουργίες τους.
 Τους φοιτητές της Α.Σ.Κ.Τ. που με το συντονισμό του Γραφείου Διασύνδεσης
συνεργάστηκαν με πάσχοντες σε δομές ψυχικής υγείας για τη δημιουργία
συλλογικών έργων.
 Σε όλους τους υποστηρικτές και συνεργάτες των δράσεων όπως το Ινστιτούτο
Γκαίτε, το Ινστιτούτο Θερβάντες και το Αρχείο της ΕΡΤ.
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 Στους Οργανισμούς και ειδικούς της Ψυχικής Υγείας που εμπλούτισαν το φεστιβάλ
με ανεκτίμητο επιστημονικό περιεχόμενο και καλές πρακτικές: Αλθαία Α.μ.Κ.Ε.,
ΑΜΑΚΑ organization, Α.μ.Κ.Ε. Δίοδος, Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής
Υγείας, Πρόγραμμα Διαδρομή (Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ»), Εταιρεία Μελέτης Πολιτισμικής
Ετερότητας, Κέντρο Τέχνης & Ψυχοθεραπείας, Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε., Τέχνη και Ψυχολογία.
 Στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Μ. Σουλτς που έθεσε τη
διοργάνωση υπό την προσωπική του αιγίδα, καθώς και τα Υπουργεία Πολιτισμού &
Αθλητισμού, Υγείας, Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων και Οικονομίας,
Ανάπτυξης & Τουρισμού για την ηθική τους υποστήριξη.
 Στη μεγάλη ομάδα εθελοντών που συναντήσαμε σε αυτό το όμορφο ταξίδι.
 Στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) για τη στήριξή της, αλλά και τους
χορηγούς επικοινωνίας που διέθεσαν τα μέσα τους για τη διάδοση των μηνυμάτων
του φεστιβάλ: ΕΡΤ, Πρώτο Πρόγραμμα, Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο,
Πρακτορείο 104,9fm, identity media, neftemporiki.gr, cinema.gr, ελculture.gr,
Πινάκιο, Global Sustain, Social Policy, ψυχο-γραφήματα, All About Festivals,
forfree.gr, aVecnews.gr .

2) Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Φεστιβάλ Τέχνης για την Ψυχική Υγεία
Η δράση θα είναι η καταληκτική ενέργεια του έργου και θα είναι ως αποτέλεσμα του
Συνεδρίου του «NEFELE Project» που θα διεξαχθεί την Παρασκευή και το Σάββατο 28
Ιανουαρίου 2017 στην Αθήνα . Η Ιδρυτική αυτή διαδικασία έχει ξεκινήσει στα πλαίσια
υλοποίησης του έργου με μια ανοικτή πρόσκληση προς κάθε φορέα που διοργανώνει
Φεστιβάλ Τέχνης ή παρόμοιες δραστηριότητες για την Ψυχική Υγεία στην Ευρώπη και
παράλληλα σε κάθε οντότητα που ενδιαφέρεται και είναι σε θέση να υποστηρίξει τη
μεγάλη αυτή πρωτοβουλία.
3) Δημιουργία εργαλείων υποστήριξης της αξιοποίησης της Τέχνης στο πεδίο της Ψυχικής
Υγείας.
Στα πλαίσια του έργου δημιουργήθηκαν δύο εργαλεία τα οποία είναι προγραμματισμένο
να παρουσιαστούν στο καταληκτικό συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 27& 28
Ιανουαρίου 2017:
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Promotion of Art Practice in Mental Health Field (Προώθηση των καλλιτεχνικών
δραστηριοτήτων στο πεδίο της Ψυχικής Υγείας): Ένα εξαιρετικά βοηθητικό εγχειρίδιο που
αφορά την ενσωμάτωση δημιουργικών διαδικασιών και την ανάδειξη ταλέντων σε μονάδες
παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και θεραπευτικής αποκατάστασης, αλλά και
συμβουλές για το πως μπορεί να συνδεθεί το αποτέλεσμα με τη σύγχρονη αγορά.
http://www.nefeleproject.eu/wpcontent/uploads/2017/03/nefele_booklet_A5_PAPMHF_170119.pdf
Arts, mental health and Social Entrepreneurship (Τέχνη, Ψυχική Υγεία και Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα) : Στόχους του παρόντος εργαλείου είναι η παροχή μιας θεωρητικής
βάσης, ιδεών και καλών πρακτικών σύνδεσης της Τέχνης με την Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα σε καλλιτέχνες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο
της
Ψυχικής
Υγείας.
http://www.nefeleproject.eu/wpcontent/uploads/2017/03/nefele_booklet_A5_Entrepreneurship_170119-1.pdf

Εγγραφή του φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. "ΕΔΡΑ" στο Μητρώο Διαφάνειας της Ε.Ε.
Άλλο ένα βήμα στο κομμάτι της διαφάνειας έγινε από τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων "ΕΔΡΑ". Ο φορέας είναι πλέον εγγεγραμμένος στο
μητρώο διαφάνειας της Ε.Ε., όπως ανακοινώθηκε από την επίσημη ιστοσελίδα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 10-2-2016.

3ο Διακρατικό Συνέδριο Ευρωπαϊκού Προγράμματος DIME
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Τρίτο Διακρατικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος DIME στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ». Το πρόγραμμα DIME πραγματοποιείται στα πλαίσια του
Erasmus+ και σ’ αυτό συμμετέχουν φορείς από την Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία και
την Ισπανία. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου
δεξιοτήτων και εκπαιδευτικών ενοτήτων προς όφελος της ενσωμάτωσης των
μεταναστών στην Ευρώπη. Οι εμπνευστές του προγράμματος προτείνουν :


Την ανάπτυξη ενός πλαισίου τυπικών και μη τυπικών προσόντων τα οποία
είναι απαραίτητα για την ενσωμάτωση των μεταναστευτικών πληθυσμών.
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Την εκπόνηση και την εφαρμογή νέων διαδραστικών εκπαιδευτικών
ενοτήτων, παιδαγωγικών μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης με βάση τις
διαδικασίες μάθησης και μιας σειράς από διαδικασιών οι οποίες διευκολύνουν
την κοινωνικο-πολιτισμική και οικονομική ολοκλήρωση.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “100 Mirrors Extended” (Erasmus+) Ενίσχυσης της
Γυναικείας Επιχερθματικότητας.
Δράσεις που υλοποιήθηκαν :
1) Workshop
Στις 7 Δεκεμβρίου 2016, η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ», στα πλαίσια του εν λόγο Ευρωπαϊκού
Προγράμματος, διοργάνωσε workshop στο Δημαρχείο Περιστερίου το οποίο
αφορούσε την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.
Στόχοι του εργαστηρίου ήταν η ανάδειξη του website (100mirrors.eu) ως
επικουρικού/ εναλλακτικού μέσου διδασκαλίας και mentoring, μέσω των
προσεγγίσεων που υπέδειξαν σημαντικές καθηγήτριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
και μέντορες.
2) Ημερίδα
Πραγματοποίηση Ημερίδα “Looking at Women”, την οποία διοργάνωσε στα
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "100Mirrors Extended" (Erasmus+), και
αφορούσε στη γυναικεία επιχειρηματικότητα (100Mirrors.EU). Η ημερίδα
πραγματοποιήθηκε στο χώρο του HIGGS την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016

Διάφορες Δράσεις

 Περιβαλλοντολογικό Πρόγραμμα «Στο Βάθος ..Κήπος!»
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Για 6η συνεχόμενη χρονιά υλοποιείται το παιδικό πρόγραμμα «Στο Βάθος. .Κήπος»
στους χώρους του Πάρκου Αντώνης Τρίτσης κάθε Κυριακή. Το πρόγραμμα που
ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο «ΕΔΡΑ» το 2010, απευθύνεται σε παιδιά
ηλικίας 5-12 όπου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, που έχει παραχωρηθεί από την
διοίκηση του πάρκου, μαθαίνουν με διαδραστικό και ευχάριστο τρόπο για θέματα
που αφορούν την φύση και το περιβάλλον. Μέσα στο 2016 πραγματοποιήθηκαν
πάνω από 30 δωρεάν μαθήματα ενώ κατά την περίοδο 2016 εγγράφηκαν στο
πρόγραμμα 150 παιδιά.



Εθελοντική Δράση Καθαρισμού “Let’s do it Greece 2016”: Στο πλαίσιο του
προγράμματος «Στο Βάθος ..Κήπος» , ο φορέας μας συμμετείχε στην παγκόσμια
δράση καθαρισμού του περιβάλλοντος “Let’s do it Greece” την Κυριακή 17
Απριλίου 2016. Όπου μαζί με μια μεγάλη ομάδα εθελοντών συνέβαλε στον
καθαρισμό του πάρκου Αντώνης Τρίτσης.



14η Γιορτή για τον Εθελοντισμό. «Μια ένωση για μια ιδέα!!», με το μήνυμα αυτό, 45
εθελοντικοί οργανισμοί συμμετείχαν σε μια ανοιχτή γιορτή για τον Εθελοντισμό
και την ανιδιοτελή προσφορά, το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2016 στη πλατεία
Κλαυθμώνος, στο κέντρο της Αθήνας. Την διοργάνωση της γιορτής είχαν οι
οργανισμοί «Νέα Ακρόπολη», Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ», PRAKSIS, AIESEC, AEGEE Αθήνα,
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. Ευρωπαϊκή Έκφραση, Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων
Δραστηριοτήτων «ALMA»



Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» σε συνεργασία με τον
Πιστοποιημένο Συνεργάτη της UNICERT – Παν/μιο Πειραιώς, I.C.T.C. διοργάνωσε το
Δωρεάν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Πληροφορικής που οδηγεί στην
απόκτηση του Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού χρήσης Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών: “UNICERT PRIMARY”.



Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Puzzle
Portraits στο Μουσείο Μπουζιάνη. Το
πρόγραμμα που απευθυνόταν σε σχολικές ομάδες - Γ' Δημοτικού έως Γ' Γυμνασίου,
διοργάνωσε η ΚΣΔΕΟ «ΕΔΡΑ» σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού και
Αθλητισμού Δήμου Δάφνης.
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Ημερίδα: Μουσεία &Τρισδιάστατη Εκτύπωση. H ΚΣΔΕΟ ΕΔΡΑ, Ο Οργανισμός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Δάφνης-Υμηττού, η Μουσειοτεχνική Μ.Ε.Π.Ε.
και το Γραφείο Διασύνδεσης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, προσκάλεσαν
πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς στην ενημερωτική ημερίδα με θέμα
«Μουσεία και Τρισδιάστατη Εκτύπωση: Νέες δυνατότητες εκπαίδευσης», η οποία
θα έλαβε χώρα στο Μουσείο Μπουζιάνη, το Σάββατο, 23 Απριλίου 2016.
Η ημερίδα απευθυνόταν σε ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στο χώρο του
Πολιτισμού,
μουσειοπαιδαγωγούς,
εκπαιδευτικούς
Πρωτοβάθμιας
και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, νηπιαγωγούς, και όλους όσους αναζητούν
καινοτόμα εργαλεία εκπαίδευσης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

73
74
75

60
61
62
63
64
65
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1.571.272,15 €
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2.432.007,15 €
175.901,72 €
235.082,09 €
30.543,62 €
680.821,14 €
3.357,21 €
3.557.712,93 €
108.525,86 €

1.888.943,24 €
206.023,40 €
3.666.238,79 €

