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ΠΟΙΟΙ ΔΙΜΑΣΔ

Ο θνξέαο Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο
Γξαζηεξηόηεηεο Δππαζώλ Οκάδσλ
(Κ..Γ.Δ.Ο.) - «ΔΓΡΑ» είλαη έλαο κε
θεξδνζθνπηθόο νξγαληζκόο πνπ
δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρώξν ηεο Φπρηθήο Τγείαο
θαη Ννεηηθήο Τζηέξεζεο από ην 2001 κε ζηόρν
ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο, ηελ
πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εππαζώλ θαη κε επλνεκέλσλ νκάδσλ, ηελ
ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε. Δίλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001 2008 θαη
εγγεγξακκέλνο ζην Δζληθό Μεηξών Φνξέσλ Ηδησηηθνύ ηνκέα Με Κεξδνζθνπηθνύ
Υαξαθηήξα πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη ζην Δηδηθό Μεηξών
Δζεινληηθώλ Με Κπβεξλεηηθώλ Οξγαλώζεσλ. Δπνπηεύεηαη από ην Τπνπξγείν
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (Γ/λζε Φπρηθήο Τγείαο) ζην πιαίζην ηνπ
Δζληθνύ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ησλ ςπρηαηξηθώλ ππεξεζηώλ ηεο
ρώξαο (δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία δύν νηθνηξνθείσλ).
Ζ «ΔΓΡΑ» απνηειεί κέινο ζεκαληηθώλ δηθηύσλ: ηεο Οκνζπνλδίαο Δζεινληηθώλ κε
Κπβεξλεηηθώλ Οξγαλώζεσλ Διιάδνο, ηνπ Παλειιαδηθνύ Γηθηύνπ “ΠΡΑΞΗ” ζε
ζέκαηα επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο αηόκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο (ΑκεΑ), ηνπ
πιιόγνπ Οηθνγελεηώλ κε άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα Φπρηθήο Τγείαο
(ΟΦΤ), θαζώο θαη ηεο πλνκνζπνλδίαο ΠΟΟΦΤ (Παλειιήληα Οκνζπνλδία
πιιόγσλ Οηθνγελεηώλ γηα ηελ Φπρηθή Τγεία).
Ο Οξγαληζκόο απνηειείηαη από ηηο αθόινπζεο δνκέο:


δύν Μνλάδεο Φπρηθήο Τγείαο (ζε Ίιηνλ θαη Πεξηζηέξη) πνπ ιεηηνπξγνύλ ζην
πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο απναζπινπνίεζεο «Φπραξγώο», θηινμελίαο 25
αηόκσλ



δύν Πξνζηαηεπόκελα Γηακεξίζκαηα, ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο
απναζπινπνίεζεο «Φπραξγώο»



ηελ ηέγε Τπνζηεξηδόκελεο Γηαβίσζεο, θηινμελίαο 4 αηόκσλ κε λνεηηθή
πζηέξεζε, ειηθίαο 18-30 εηώλ



ην Κέληξν Δλαιιαθηηθήο Απαζρόιεζεο θαη Θεξαπεπηηθώλ Γξάζεσλ «Γηαδξνκή»
γηα ελήιηθεο κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη/ή βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε



ην Κέληξν Δθπαίδεπζεο ζηελ Απηόλνκε Γηαβίσζε Ν. Ζξαθιείνπ, ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ δήκν Ζξαθιείνπ Αηηηθήο.
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δεθαηξία Φπρνπαηδαγσγηθά Κέληξα (ζην Πεξηζηέξη θαζώο θαη ζε ζπλεξγαζία
κε ηνπο Γήκνπο Αγίσλ Αλαξγύξσλ-Κακαηεξνύ, Ζιηνύπνιεο, Ηιίνπ, ΓάθλεοΤκεηηνύ, Φπιήο, Κεθεζηάο θαη Ν. Ζξαθειίνπ) πνπ πξνζθέξνπλ πξνγξάκκαηα ζε
παηδηά θαη εθήβνπο (3-17 εηώλ) κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Λνγνζεξαπεία,
Δξγνζεξαπεία, Δηδηθή Γηαπαηδαγώγεζε, Φπρνινγηθή Τπνζηήξημε θαη
πκβνπιεπηηθή παηδηνύ & νηθνγέλεηαο). Οη ππεξεζίεο παξέρνληαη κε ηελ θάιπςε
ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ ησλ εμππεξεηνύκελσλ κειώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ
ηνπο, ρσξίο ηελ επηπιένλ νηθνλνκηθή ηνπο ζπκκεηνρή, δσξεάλ γηα ηνπο άπνξνπο
θαη ηνπο αλαζθάιηζηνπο.



ηελ Παηδηθή Πνιηηηζηηθή Λέζρε "ΔΚΦΡΑΖ" ζην Γήκν Ηιίνπ πνπ πξνζθέξεη
ζε παηδηά ειηθίαο 5-12 εηώλ δσξεάλ πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα θαη βησκαηηθά
εξγαζηήξηα από εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο. Παξάιιεια, πινπνηείηαη ην
Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα «ην βάζνο…ΚΖΠΟ!» γηα παηδηά ειηθίαο 5-12
εηώλ ζην Πεξηβαιινληηθό Πάξθν Αληώλε Σξίηζε.

Παξάιιεια, ε ΔΓΡΑ:


ιεηηνπξγεί ην Κνηλσληθό Παληνπσιείν ζηνλ δήκν Ζιηνύπνιεο, πξνζθέξνληαο
ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ δσξεάλ είδε ζηνπο
νηθνλνκηθά αδύλακνπο πνιίηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θνηλληθό ζπλεηαηξηζκό
«Γξάζε» θα ηνλ δήκν Ζιηνύπνιεο.



απνηειεί Φνξέα απνζηνιήο θαη ππνδνρήο ειιήλσλ θαη μέλσλ εζεινληώλ ζην
πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δπξσπατθή Δζεινληηθή Τπεξεζία» ΔVS.



ιεηηνπξγεί Κέληξν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο & Πξνώζεζεο ηεο Απαζρόιεζεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο γηα ΑκεΑ & Δππαζείο Οκάδεο



απνηειεί θνξέα δηεμαγσγήο πξαθηηθήο άζθεζεο θνηηεηώλ ΣΔΗ
(ινγνζεξαπείαο, εξγνζεξαπείαο θη.) θαη θαηαξηηδνκέλσλ πξνγξακκάησλ
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (ΚΔΚ)



ζπκκεηέρεη ζην Δπξσπατθό Πξόγξακκα «100 MIRRORS Extended –
Δξγαιεία γηα ηελ ελίζρπζε ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο», ζην πιαίζην
ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γηα βίνπ Μάζεζε» (ηνκεαθό πξόγξακκα ERASMUS).

Σέινο, ε «ΔΓΡΑ» κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο επξύηεξεο
θνηλόηεηαο δηνξγαλώλεη ην εηήζην διεθνές θεζηιβάλ ηέτνης “ART4MORE” γηα ηελ
Φπρηθή Τγεία (κε αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα Φπρηθήο Τγείαο, 10ε Οθησβξίνπ),
ηελ εηήζηα Παναηηική αθληηική διοργάνωζη ΑμεΑ, γηα παηδηά, λένπο θαη ελήιηθεο
κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη λνεηηθή πζηέξεζε (κε αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα
ΑκεΑ, 3ε Γεθεκβξίνπ), θηιαλζξσπηθέο εθδειώζεηο, ζεκηλάξηα, επηζηεκνληθέο
εκεξίδεο θαη εθδειώζεηο γηα ηελ ςπρηθή πγεία.
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ΦΤΥΟΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΠΑΙΓΙΟΤ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΤ

Η ΕΔΡΑ λειηοςπγεί δεκαηρία Φστοπαιδαγωγικά Κένηρα Παιδιού και Δθήβοσ: ζηο Πεπιζηέπι ηο Υαφδάπι
καθώρ και ζε ζσνεργαζία με ηις ηοπικές δημοηικές αρτές (ΟΣΑ) ζηοςρ Δήμοςρ Αγίυν ΑναπγύπυνΚαμαηεπού, Δάθνηρ-Τμηηηού, Ηλιούποληρ, Ιλίος και Κηθιζιάρ.
Σα Κένηπα πποζθέποςν ειδικά ππογπάμμαηα ζε παιδιά και εθήβοςρ (3-17 εηών) αποκαηάζηαζηρ μαθηζιακών
δςζκολιών, όπυρ Λογοθεπαπεία, Επγοθεπαπεία, Ειδική Διαπαιδαγώγηζη, Φςσολογική Τποζηήπιξη και

ςμβοςλεςηική παιδιού και οικογένειαρ. Οι ςπηπεζίερ παπέσονηαι με ηην κάλςτη ηυν αζθαλιζηικών ηαμείυν ηυν
εξςπηπεηούμενυν μελών και ηυν οικογενειών ηοςρ, συπίρ ηην επιπλέον οικονομική ηοςρ ζςμμεηοσή, ΔΧΡΕΑΝ για
ηοςρ άποποςρ και ηοςρ αναζθάλιζηοςρ.
ηο πλαίζιο ηυν Φςσοπαιδαγυγικών κένηπυν, η «ΕΔΡΑ» παπέσει επίζηρ:




Ππογπάμμαηα Θεπαπείαρ Μαθηζιακών Δςζκολιών Μέζυ Σέσνηρ: Δπαμαηοθεπαπεία, Εικαζηική Θεπαπεία,
Παιγνιοθεπαπεία, Κινημαηογπαθοθεπαπεία.
δυπεάν μαθήμαηα εκμάθηζης ελληνικών ζε παιδιά μεηαναζηών από ηην ηοπική κοινόηηηα.
ηο πρόγραμμα «Γιδαζκαλείον Αρταίας Δλληνικής Γλώζζας και Πολιηιζμού» πος παπέσει ηην
εςκαιπία ζηα παιδιά και ζηοςρ νέοςρ να γνυπίζοςν με ηπόπο βιυμαηικό ηην μοναδική μαρ ελληνική
κληπονομιά, ηον απσαίο λόγο και πολιηιζμό μαρ.
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 Πολιηιζηικά ππογπάμμαηα (γιόγκα, εικαζηικά, κ.η.λ.)
ηο Πρόγραμμα σμβοσλεσηικής Δπαγγελμαηικού Προζαναηολιζμού και Δπαγγελμαηικής
Καηεύθσνζης πος απεςθύνεηαι ζε μαθηηέρ Γ’ Γςμναζίος και ηυν ππώηυν ηάξευν ηος Λςκείος και αθοπά ηην
ενίζσςζη ηος αηόμος ζε θέμαηα επαγγελμαηικού πποζαναηολιζμού, με ζηόσο ηην ενδςνάμυζη και εμτύσυζη
ηος αηόμος για ηην επιλογή επαγγελμαηικήρ καηεύθςνζηρ.

Γξαζηεξηόηεηεο

1 Απξηιίνπ
Μηα βηβιηνζήθε γελληέηαη ζηελ «Ηιηαρηίδα 2»

Ζ δεκηνπξγία κηαο παηδηθήο βηβιηνζήθεο ζηνλ ρώξν ηνπ Φπρνπαηδαγσγηθνύ Κέληξνπ
«Ηιηαρηίδαο 2» ππήξμε κηα πξσηνβνπιία θαη όλεηξν ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ παηδηώλ,
πνπ έγηλε πξαγκαηηθόηεηα. ηνλ 2ν όξνθν ηνπ θέληξνπ, ζηήζεθαλ ηα πνιύρξσκα
ξάθηα κε ηελ πξώηε «καγηά» παηδηθώλ βηβιίσλ: παξακύζηα, κπζηζηνξήκαηα, παηδηθέο
εγθπθινπαίδεηεο, βηβιία δξαζηεξηνηήησλ, βηβιία γηα γνλείο, βνεζεηηθά βηβιία
ζρνιηθήο ύιεο δεκνηηθνύ γηα ηε κειέηε, θ.α.
Μέζα από ηε βηβιηνζήθε, ε «Ηιηαρηίδα 2» ζέιεζε λα εκθπζήζεη ηελ αγάπε γηα ην
βηβιίν, κηα ζπλήζεηα πνπ δηαπιάζεη ραξαθηήξεο δίλνληαο πξόζβαζε ζηα παηδηά ζε
γλώζεηο θαη εκπεηξίεο.
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Ζ βηβιηνζήθε ηεο «Ηιηαρηίδα 2» είλαη ε δεύηεξε βηβιηνζήθε πνπ νξγαλώλεηαη από
ηελ Παηδηθή Πνιηηηζηηθή Λέζρε «ΔΚΦΡΑΖ», καδί κε ηε δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε ηνπ
Φπρνπαηδαγσγηθνύ Κέληξνπ «ΠΝΟΖ» Τκεηηνύ (Ζιηνππόιεσο 62, Τκεηηόο).
εκαληηθόηαηε γηα ηε ζύζηαζε ηεο ππήξμε ε ζπκβνιή ηεο Γνκήο Αληηκεηώπηζεο ηεο
Φηώρηαο ηνπ Γήκνπ Ηιίνπ ζηε ζπγθέληξσζε αξηζκνύ βηβιίσλ.
Σα παηδηά ηεο «Ηιηαρηίδαο 2» κπνξνύλ λα δαλεηζηνύλ έσο δύν βηβιία γηα λα ηα
δηαβάζνπλ ζην ζπίηη ή κπνξνύλ λα ηα δηαβάζνπλ κέζα ζην θηιόμελν ρώξν ηεο
βηβιηνζήθεο κε ηε κνθέηα, ηα καμηιάξηα θαη ηνπο θαλαπέδεο, όπνπ εύθνια ηα παηδηά
κπνξνύλ λα ληώζνπλ νηθεία θαη λα ζπγθεληξσζνύλ, ελεξγνπνηώληαο ηε θαληαζία θαη

εκηλάξην Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο γηα ηα παηδηά ηεο "ΠΝΟΖ" Ζιηνύπνιεο

Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα "Μαζαίλσ λα θπθινθνξώ" ζηελ ΠΝΟΖ Ζιηνύπνιεο
Με ηελ ππνζηήξημή ηνπ Ηλζηηηνύηνπ "Πάλνο Μπισλάο" θαη ηεο αζθαιηζηηθήο
"ΑΥΑ"
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Tν Φπρνπαηδαγσγηθό Κέληξν «Πλνή» ζηελ Ζιηνύπνιε, αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε
γηα ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε παηδηώλ ζε δεηήκαηα θπθινθνξηαθήο αγσγήο,
δηνξγάλσζε πξόγξακκα θπθινθνξηαθήο αγσγήο ηελ Παξαζθεπή 20 Ηνπλίνπ ζηνλ
πεξηβάιινληα ηνπ Φπρνπαηδαγσγηθνύ Κέληξνπ «Πλνή», επί ηεο νδνύ Ηάζσλνο θαη
Καξακαλιή 12.
Οηθνδεζπόηεο ηεο εθδήισζεο ήηαλ ην Φπρνπαηδαγσγηθό Κέληξν «Πλνή» ζηελ
Ζιηνύπνιε πνπ ιεηηνπξγεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θνξέα Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο
Γξαζηεξηόηεηεο Δππαζώλ Οκάδσλ «ΔΓΡΑ» θαη ηνλ Γήκν Ζιηνύπνιεο.
πλδηνξγαλσηήο ήηαλ ην Ηλζηηηνύην Οδηθήο Αζθάιεηαο «Πάλνο Μπισλάο» θαη κε
ηελ επγεληθή ρνξεγία ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα ΑΥΑ 14 παηδηά παξαθνινύζεζαλ
δσξεάλ ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα
θνπόο ηεο εθδήισζεο ήηαλ ε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε παηδηώλ ζρνιηθήο
ειηθίαο 6 έσο 10 εηώλ ζε ζεάκαηα νδηθήο αζθάιεηαο. πγθεθξηκέλα κέζα από
δηαδξαζηηθό ηάπεηα πνπ πξνζνκνίαδε γεηηνληά, ηα παηδηά κπεζήθαλ ζηνπο θαλόλεο
θπθινθνξηαθήο αγσγήο, ζηελ ρξήζε ηνπ θσηεηλνύ ζεκαηνδόηε, θαη ζηελ αζθαιή
ρξήζε ησλ δηαβάζεσλ.
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Δγθαίληα Φπρνπαηδαγσγηθνύ Κέληξνπ ζην Υατδάξη

Σηο πόξηεο ηνπ άλνημε ην Φπρνπαηδαγσγηθό Κέληξν Παηδηνύ θαη Οηθνγέλεηαο "ΠΝΟΖ
ζην Υατδάξη θαζώο ηειέζηεθαλ ηα εγθαίληα ζε πνιύ θαιό θιίκα γηα ην επηζηεκνληθό
πξνζσπηθό, γνλείο αιιά θαη παηδηά.
Ζ πξόεδξνο ηνπ θνξέα Κ..Γ.Δ.Ο «ΈΓΡΑ» Μαξία Κεξαζόγινπ ραηξέηεζε ηελ
εθδήισζε θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νκηιίαο ηεο επηζήκαλε πσο ε Κ..Γ.Δ.Ο
«ΈΓΡΑ» είλαη έλαο εληαίνο νξγαληζκόο ηνπ νπνίνπ ηα κέιε ηνπ είλαη άξξεθηα
ζπλδεδεκέλα κεηαμύ ηνπο. «ηελ ζεκεξηλή εθδήισζε έρνπλ έξζεη ηα κέιε ηνπ Γ.
αιιά θαη νη ππεύζπλνη ησλ ππόινηπσλ 13 ςπρνπαηδαγσγηθώλ θέληξσλ ηνπ θνξέα καο
θαζώο θαη ηεο ζπληνλίζηξηαο όισλ ηνπο θαο Κσλζηαληίλαο Μαθξή. Απηό
απνδεηθλύεη πεξίηξαλα πσο είκαζηε έλα θαη ιεηηνπξγνύκε κε νκαδηθόηεηα θαη
αιιειεγγύε».

εκεηώλεηαη πσο ε «ΠΝΟΖ» Υατδαξίνπ βξίζθεηαη ζηελ Λεσθόξν Αζελώλ 312 θαη ν
ρώξνο είλαη κεγάινο θαη απηό έρεη απνηέιεζκα λα δίλνληαη ζηα παηδηά πεδία δξάζεο.

Ζούμε, Σχεδιάζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!
Τπνηξνθίεο ζε παηδηά ησλ Φπρνπαηδαγσγηθώλ Κέληξσλ ηεο ΚΓΔΟ «ΔΓΡΑ»
από ην Πεδίν Γλώζεο

Ο εθπαηδεπηηθόο Οξγαληζκόο «Πεδίν γλώζεο» πξόζθεξε 4 ππνηξνθίεο ζε καζεηέο
Λπθείνπ ησλ Φπρνπαηδαγσγηθώλ Κέληξσλ ηεο Κ..Γ.Δ.Ο «ΈΓΡΑ», «Πλνή».
Ζ Κ..Γ.Δ.Ο «ΈΓΡΑ» ραηξεηίδεη ηελ πξνζθνξά ησλ ππνηξνθηώλ θαη επραξηζηεί
ζεξκά ηνπο ηζύλνληεο ηνπ Φξνληηζηεξίνπ Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαη Κέληξν Γηα Βίνπ
Μάζεζεο «Πεδίνπ Γλώζεο» θαζώο ζπκκεξίδνληαη ηελ αγσλία καο γηα ηελ κόξθσζε
ησλ παηδηώλ πνπ παξαθνινπζνύλ ηηο ζπλεδξίεο ησλ Φπρνπαηδαγσγηθώλ καο
Κέληξσλ.

Καινθαηξηλή δηάζεζε θαη γηνξηέο θιεηζίκαηνο ζηα Φπρνπαηδαγσγηθά Κέληξα
Με μερσξηζηά ζεάκαηα, θαηαζθεπέο θαη νκαδηθά παηρλίδηα έθιεηζε ε ρξνληά 20132014 γηα ηα παηδηά ησλ Φπρνπαηδαγσγηθώλ Κέληξσλ ηεο Κ..Γ.Δ.Ο. «ΔΓΡΑ» ζε
ζπλεξγαζία κε δήκνπο ηεο Αηηηθήο. Κάζε θέληξν έδσζε ζηε γηνξηή ηνπ έλα
μερσξηζηό ραξαθηήξα θαινθαηξηλήο δηάζεζεο θαη δεκηνπξγηθόηεηαο! Πνηα όκσο ήηαλ
κε κηα καηηά ηα θπξηόηεξα ζεάκαηα θαη δξάζεηο ησλ θεηηλώλ γηνξηώλ;
 Κοσκλοθέαηρο ηης μοσζικής ηα νήμαηα από ηελ Οκάδα Αληάκαπαληαρνύ

Ζούμε, Σχεδιάζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!

.



Κοσκλοποιήμαηα, ζηης Μοσζικής ηα Βήμαηα από ηελ Οκάδα
Αληάκαπαληαρνύ
Ξεθαξδηζηηθά νκαδηθά παηρλίδηα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΜΔΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΙΛΙΟΤ

Ζούμε, Σχεδιάζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!

Σν Δζληθό Γίθηπν Άκεζεο Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο έρεη ζηόρν ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θηώρεηαο θαη ηνπ
θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ ζε παλειιαδηθό επίπεδν, κέζα από κηα δέζκε ελεξγεηώλ ςπρνθνηλσληθήο θαη
πιηθήο ππνζηήξημεο ησλ αηόκσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ θαη
ζπγθεθξηκέλα ησλ αζηέγσλ, ησλ άπνξσλ θαζώο θαη ησλ αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε θηώρεηαο
ή απεηινύληαη από απηή. Οη παξαπάλσ νκάδεο απνηεινύλ θαη ηνπο άκεζα σθεινύκελνπο ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε ρξεκαηνδόηεζε ρεδίσλ Γξάζεο πνπ αθνξνύλ ζηε
δεκηνπξγία λέσλ ή ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο Κνηλσληθώλ Γνκώλ Άκεζεο Αληηκεηώπηζεο ηεο
Φηώρεηαο. Οη δξάζεηο πινπνηνύληαη από Δηαηξηθά Κνηλσληθά ρήκαηα, ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ νη
Γηθαηνύρνη, νη νπνίνη είλαη Φνξείο Με Κεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα θαη έρνπλ ηε ζπλνιηθή επζύλε
εθηέιεζεο ησλ δξάζεσλ θαη νη πκπξάηηνληεο Φνξείο (Γήκνη), κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ ππνγξάςεη
Μλεκόληα πλεξγαζίαο.

Σν ρήκα πνπ απαξηίδεη ην Σνπηθό Γίθηπν Ηιίνπ απνηειείηαη από ηνλ Κνηλσληθό πλεηαηξηζκό
Κ..Γ.Δ.Ο. «ΔΓΡΑ» θαη ην Γήκν Ηιίνπ. Οη Κνηλσληθέο Γνκέο νη νπνίεο ιεηηνπξγνύλ ζην Ίιηνλ είλαη νη
εμήο:
• Γξαθείν Γηακεζνιάβεζεο
• Κνηλσληθό Παληνπσιείν
• Κνηλσληθό πζζίηην
• Κνηλσληθό Φαξκαθείν
• Σξάπεδα Υξόλνπ

Ζούμε, Σχεδιάζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην δίθηπν θνηλσληθήο παξέκβαζεο έρεη:
-Τπνδερζεί 1500 ζπλαλζξώπνπο καο
-Πξνζθέξεη γεύκαηα κέζα από ην Κνηλσληθό πζζίηην
-Υνξεγήζεη 2600 θάξκαθα κέζσ ηνπ θνηλσληθνύ θαξκαθείνπ
-Γώζεη 62.000 είδε πξώηεο αλάγθεο κέζσ ηνπ θνηλσληθνύ παληνπσιείνπ
15 Μαΐνπ
Σν Κνηλσληθό Παληνπσιείν ησλ Κνηλσληθώλ Γνκώλ Ηιίνπ δώξηζε ξνύρα ζηελ
«Ακπξέια»

Παρασκευή 15/05/2014

Ζούμε, Σχεδιάζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!
Σν Κνηλσληθό Παληνπσιείν ησλ Κνηλσληθώλ Γνκώλ Ηιίνπ δώξηζε ξνύρα ζηελ
«Ακπξέια»
Δπίζθεςε ζην Κνηλσληθό Παληνπσιείν ησλ Κνηλσληθώλ Γνκώλ Αληηκεηώπηζεο ηεο
Φηώρεηαο Ηιίνπ πξαγκαηνπνίεζε γηα δεύηεξε θνξά ηελ Πέκπηε 15 Μαΐνπ ε κε
θεξδνζθνπηθή εηαηξεία «Ακπξέια» (Umbrella), κε ζθνπό ηελ παξαιαβή κεγάινπ
όγθνπ ξνύρσλ.

15 Ννέκβξε
Αληαιιαθηηθό παδάξη βηβιίνπ από ηηο Κνηλσληθέο δνκέο Ηιίνπ

Οη πνιίηεο ηνπ δήκνπ Ηιίνπ βνήζεζαλ ζηνλ λα εκπινπηηζηεί ε βηβιηνζήθε ησλ
Κνηλσληθώλ Γνκώλ Άκεζεο Αληηκεηώπηζεο ηεο Φηώρεηαο κεηά από θάιεζκα ηεο
Κ..Γ.Δ.Ο. «ΈΓΡΑ»

24 Ννεκβξίνπ
Δζεινληηθή δξάζε από ηελ εηαηξεία MAMIDOIL JETOIL A.E.

Ζούμε, Σχεδιάζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!

Ζ εηαηξεία MAMIDOIL JETOIL επηζθέθηεθε ηελ Πέκπηε 20/11/2014 κε ζηόρν
ηελ πξνζθνξά εζεινληηθήο εξγαζίαο, ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο πνπ εθαξκόδεη γηα
ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε, σο ελεξγό θαη ππεύζπλν κέινο ηεο θνηλσλίαο.
Οκάδα εξγαδνκέλσλ πξνζέθεξε εζεινληηθά εξγαζία ζην θηήξην ησλ Κνηλσληθώλ
Γνκώλ, απαζρνινύκελνη ζηε πξνεηνηκαζία ηνπ θαζεκεξηλνύ γεύκαηνο ηνπ
Κνηλσληθνύ πζζηηίνπ, ζηηο εξγαζίεο αλαθαίληζεο ησλ ρώξσλ ησλ Γνκώλ θαη ζηελ
ηαθηνπνίεζε ηεο ηκαηηνζήθεο ηνπ Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ.
Σνπο επηζθέπηεο θαισζόξηζαλ ε Αληηδήκαξρνο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο & Τγείαο
ηνπ Γήκνπ Ηιίνπ θα Αλδξηάλα Αιεβίδνπ, ε Πξόεδξνο ηεο Κ..Γ.Δ.Ο. «ΔΓΡΑ» θα
Μαξία Κεξαζόγινπ θαη ε πληνλίζηξηα ησλ Κνηλσληθώλ Γνκώλ Άκεζεο
Αληηκεηώπηζεο ηεο Φηώρεηαο ζην Ίιηνλ θα Αξηζηέα Γθνύηζηνπ. Σελ επίζθεςε
ηίκεζε κε ηελ παξνπζία ηεο ε Αληηπξόεδξνο ηνπ νκίινπ θα Διεπζεξία Μακηδάθε.

Ζούμε, Σχεδιάζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε δξάζε πινπνηήζεθε κε ηελ ζηήξημε ηνπ Με
Κεξδνζθνπηθνύ σκαηείνπ «ΓΔΜΟ» πνπ ζπλδξάκεη ζηε δεκηνπξγία βηώζηκσλ
δηθηύσλ αιιειεγγύεο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θνηλσληθήο θαη αλζξσπηζηηθήο
ππεπζπλόηεηαο.

Σν Κνηλσληθό Φαξκαθείν Ηιίνπ ζπγθέληξσζε θαη πξνζέθεξε θαξκαθεπηηθό
πιηθό γηα ηε Γάδα

εκαληηθή πνζόηεηα θαξκάθσλ ζπλέιεμε θαη πξνζέθεξε ην Κνηλσληθό
Φαξκαθείν Ηιίνπ γηα ηελ πόιε ηεο Γάδαο, ζε έλδεημε αιιειεγγύεο πξνο ηνλ

Ζούμε, Σχεδιάζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!
παιαηζηηληαθό ιαό πνπ, γηα αθόκα κηα θνξά, δνθηκάδεηαη από ηα ππξά ηνπ πνιέκνπ.
Κιηκάθην εζεινληώλ από ην Κνηλσληθό Φαξκαθείν Βύξσλα πξνζήιζε ζηηο δνκέο
καο ηε Γεπηέξα 4 Απγνύζηνπ κε ζθνπό ηελ παξαιαβή ησλ θαξκάθσλ θαη ελ
ζπλερεία ηελ πξνώζεζή ηνπο ζην Μεηξνπνιηηηθό Κνηλσληθό Ηαηξείν Διιεληθνύ,
ην νπνίν ζπγθεληξώλεη θαη απνζηέιιεη ηαηξνθαξκαθεπηηθό πιηθό ζηελ παζνύζα Γάδα
θαη ζηνπο πιεγέληεο ηεο. Καζώο ε αλάγθε γηα θάξκαθα είλαη ηεξάζηηα, αο γίλνπκε
όινη αξσγνί ζηελ πξνζπάζεηα απηή ππέξ ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνύ ηεο Παιαηζηίλεο.
Ζ δνκή ηνπ Κνηλσληθνύ Φαξκαθείνπ Ηιίνπ δηαζέηεη κηα πινύζηα γθάκα θαξκάθσλ,
παξαθαξκαθεπηηθνύ θαη πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ, πνπ ζπλερώο αλαλεώλεηαη κέζα από
ηηο δσξεέο ηεο ηνπηθή θνηλόηεηαο.

ΔΘΔΛΟΝΣΙΜΟ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ
Ζ «ΔΓΡΑ» αληηιακβάλεηαη ηνλ εζεινληηζκό σο κέζν έθθξαζεο, αιιειεγγύεο θαη παξνρήο ππνζηήξημεο,
θαη ηελ
αλαγθαηόηεηα ηεο πνιηηηζκηθήο αληαιιαγήο σο κέζν πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο. θνπόο ηνπ
θνξέα είλαη ε πξνώζεζε κηαο λέαο αληίιεςεο γηα ηε δσή πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ θνηλνηηθή εζεινληηθή
πξνζθνξά γηα ηνλ λέν-ελήιηθα, ζε ζέκαηα θνηλσληθήο δσήο θαη πγείαο.

Ζ «ΔΓΡΑ» ιεηηνπξγεί σο θνξέαο απνζηνιήο θαη ππνδνρήο ειιήλσλ θαη μέλσλ εζεινληώλ ζην πιαίζην

Ζούμε, Σχεδιάζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!
ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δπξσπατθή Δζεινληηθή Τπεξεζία» – ΔΔΤ (European Voluntary Service – EVS).
Κσδηθόο πηζηνπνίεζεο: 2010-GR-15. Χο θνξέαο ππνδνρήο, από ην 2005 έσο ζήκεξα, ε ΔΓΡΑ έρεη
θηινμελήζεη 40 λένπο από δηαθνξεηηθέο ρώξεο θαη δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, θαη ηαπηόρξνλα έρεη
ιεηηνπξγήζεη σο θνξέαο απνζηνιήο γηα 12 Έιιελεο εζεινληέο.
Ζ Δπξσπατθή Δζεινληηθή Τπεξεζία (ΔΔΤ) εληάζζεηαη ζην επξύηεξν Πξόγξακκα ηεο Δ.Δ. «Νέα Γεληά
ζε Γξάζε» (Youth in Action) θαη παξέρεη ηελ επθαηξία γηα εζεινληηζκό ζε λένπο θαη λέεο, έσο 30
ρξόλσλ, πνπ ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο κνξθέο επηδνηνύκελσλ εζεινληηθώλ δξαζηεξηνηήησλ,
ηόζν εληόο όζν θαη εθηόο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

Γξαζηεξηόηεηεο
Δπξσπατθή Δζεινληηθή Τπεξεζία (E.V.S.)
10 Γεθέκβξε
Δξγαζηήξη Γηαηξνθήο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο Κ..Γ.Δ.Ο. "ΔΓΡΑ"

Tελ Σεηάξηε 10 Γεθεκβξίνπ 2014, πξαγκαηνπνηήζεθε ην εξγαζηήξη δηαηξνθήο
“HEALTHY LUNCH-BOX” γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ θνξέα καο, Κ..Γ.Δ.Ο.
ΔΓΡΑ, ην νπνίν ζπληόληζε ε εζειόληξηα Petra Candido Da Encarnacao από ηε
Πνξηνγαιία, πνπ θηινμελείηαη ζηνλ νξγαληζκό καο από ην Γελάξε „14, ζην πιαίζην
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθή Δζεινληηθή Τπεξεζία – E.V.S.
Ζ «ΔΓΡΑ» ιεηηνπξγεί σο θνξέαο απνζηνιήο θαη ππνδνρήο ειιήλσλ θαη μέλσλ
εζεινληώλ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δπξσπατθή Δζεινληηθή Τπεξεζία» –
ΔΔΤ (European Voluntary Service – EVS). Κσδηθόο πηζηνπνίεζεο: 2013-GR-8
Χο θνξέαο ππνδνρήο, από ην 2005 έσο ζήκεξα, ε ΔΓΡΑ έρεη θηινμελήζεη πάλσ απν
50 λένπο από δηαθνξεηηθέο ρώξεο θαη δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, θαη ηαπηόρξνλα
έρεη ιεηηνπξγήζεη σο θνξέαο απνζηνιήο γηα πάλσ απν 30 Έιιελεο εζεινληέο.

Ζούμε, Σχεδιάζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!

ΔΡΑΕΙ ΕΝΗΜΕΡΧΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ
Ζ «ΔΓΡΑ» αλαπηύζζεη δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ θνηλόηεηα γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη
ελεκέξσζε
ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. πγθεθξηκέλα, ε «ΔΓΡΑ» νξγάλσζε ή ζπκκεηείρε κέζα ζην 2013 ζηηο
αθόινπζεο δξάζεηο:

27 Οθησβξίνπ
Ζ Παλαηηηθε Αζιεηηθή Γηνξγάλσζε Α.κε.Α ππό ηελ αηγίδα ηνπ Δπξσπατθνύ
Κνηλνβνπιείνπ
Σν έξγν ηεο Κ..Γ.Δ.Ο. «ΈΓΡΑ», ηελ ζπκβνιή θαη ηελ ζεκαληηθόηεηα ηνπ θνξέα
αλαγλώξηζε ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην ην νπνίν απνθάζηζε λα παξαρσξήζεη ηελ
αηγίδα ηνπ ζηελ επόκελε παλαηηηθή αζιεηηθή δηνξγάλσζε ΑκεΑ

Με ηελ Αηγίδα ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιείνπ
ε επόκελε Παλαηηηθή Αζιεηηθή δηνξγάλσζε ΑκεΑ
Μηα ζεκαληηθή αλαγλώξηζε ήξζε θέηνο γηα ηελ εηήζηα δηνξγάλσζε ηεο Κ..Γ.Δ.Ο.
"Έδξα''. Φέηνο θαη γηα πξώηε θνξά, εθηόο από ηελ Αηγίδα ηνπ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ
ε Παλαηηηθή Αζιεηηθή δηνξγάλσζε γηα Α.κε.Α θαη Φπρηθά Πάζρνληεο, ζα
πξαγκαηνπνηεζεί θαη κε ηελ Αηγίδα ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ.
πσο θαη πέξπζη ε δηνξγάλσζε ζα ιάβεη κέξνο ζηηο 3 Γεθέκβξε, ζην θιεηζηό γήπεδν
κπάζθεη Α.Παπαλδξένπ ζην Πεξηζηέξη, θαη είλαη αθηεξσκέλε ζηελ Παγθόζκηα
Ζκέξα Αηόκσλ κε Αλαπεξία.

3 Γεθέκβξε
Παγθόζκηα εκέξα Α.κε.Α θαη ην κήλπκα ηεο Κ..Γ.Δ.Ο. «ΔΓΡΑ»

Ζούμε, Σχεδιάζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!

«Φζάζε εθεί όπνπ δελ κπνξείο» είλαη ε θξάζε ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε ε νπνία γηα πνιινύο
αλζξώπνπο απνηειεί ζήκα θαηαηεζέλ. Παγθόζκηα εκέξα Α.κε.Α ζήκεξα θαη απηνί πνπ
πξνζπαζνύλ λα μεπεξλνύλ θάζε ζηηγκή ηα όξηά ηνπο , ηα όξηα πνπ ε θύζε έρεη ζεζπίζεη είλαη
ζίγνπξα ηα άηνκα κε αλαπεξία.
Ο ιόγνο πνπ θαζηεξώζεθε ε παγθόζκηα εκέξα Α.κε.Α λα ενξηάδεηαη ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ από
ην 1992, είλαη επεηδή εθείλε ηελ εκέξα ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ πηνζέηεζε ην
Πξόγξακκα δξάζεο γηα ηα Άηνκα κε Αλαπεξία.
Ζ Παγθόζκηα Ζκέξα Αηόκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο δίλεη ηελ επθαηξία ζηηο θπβεξλήζεηο, ζηνπο
νξγαληζκνύο θαη ζηηο θνηλσλίεο λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηα δηθαηώκαηα θαη ηηο
δπλαηόηεηεο ησλ αλζξώπσλ κε αλαπεξία.
Ζ Κ..Γ.Δ.Ο «ΈΓΡΑ» ραηξεηίδεη ηελ ζεκεξηλή εκέξα θαη ηηκά ηα άηνκα κε αλαπεξίεο αιιά
θαη ηνπο αλζξώπνπο πνπ είλαη δίπια ηνπο.
Κάζε ρξόλν ε Κ..Γ.Δ.Ο. «ΈΓΡΑ» δηνξγαλώλεη ηνπο Παλλαηηθνύο Αγώλεο γηα Α.κε.Α θη
έηζη γηνξηάδεη απηή ηελ ζεκαληηθή εκέξα κε απηό ηνλ κνλαδηθό ηξόπν.
Χζηόζν θέηνο απν ηηο πξόζθαηεο πιεκκύξεο ην θιεηζηό γήπεδν ηνπ κπάζθεη Αλδξέαο
Παπαλδξένπ ηνπ Πεξηζηεξίνπ (όπνπ δηνξγαλσλόηαλ επί ρξόληα ε Παλαηηηθή αζιεηηθή
δηνξγάλσζε) ππέζηε ζνβαξέο πιηθέο δεκηέο. Σν γεγνλόο απηό δελ δηαζθάιηδε ηελ αζθάιεηα
ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη ησλ ζπλνδώλ ηνπο θαη έηζη ν θνξέαο καο αλέβαιε ηελ 8ε Παλαηηηθή
Αζιεηηθή Γηνξγάλσζε γηα ηηο
18 Μάξηηνπ ζην3ν Κιεηζηό Γήπεδν Εσθξηάο καδί
κε ηελ Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Φπιήο. Καη απηό επεηδή ζεσξνύκε πσο δελ είλαη
κηα κέξα ην ρξόλν πνπ πξέπεη λα ρεηξνθξνηνύκε θαη λα ηηκνύκε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο,
αιιά είλαη θάζε κέξα θαη νπνηαδήπνηε εκέξα. Γηαηί έλα κπξάβν, έλα ρακόγειν είλαη ε
θαιύηεξε αληακνηβή ηνπο.
Ζ Κ..Γ.Δ.Ο. «ΈΓΡΑ» αζρνιείηαη 15 ρξόληα κε ηελ ςπρηθή πγεία θαη όινη όζνη ηελ
απαξηίδνπκε αηζζαλόκαζηε «πινύζηνη». Δίκαζηε ηζόηηκνη θαη όινη καδί ζρεδηάδνπκε, δξνύκε
θαη πξάηηνπκε γηα έλαλ θαιύηεξν θόζκν.

Ζούμε, Σχεδιάζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!

ΚΔΝΣΡΟ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΩΝ ΓΡΑΔΩΝ
«ΓΙΑΓΡΟΜΗ»

Σν Κέληξν Δλαιιαθηηθήο Απαζρόιεζεο θαη Θεξαπεπηηθώλ Γξάζεσλ «Γηαδξνκή» δεκηνπξγήζεθε
ηνλ επηέκβξην ηνπ 2006 ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθνηξνθείνπ "Ηππνθξάηεο Η" κε ηελ
πξσηνβνπιία θαη ππνζηήξημε ηεο Κ..Γ.Δ.Ο. «ΔΓΡΑ». Απνηειεί κηα δνκή πνπ εζηηάδεη ζηελ
ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε θαη επαλέληαμε εππαζώλ νκάδσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ρξόληα
πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο θαζώο θαη ζηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο ζηελ θνηλόηεηα. ην
πξόγξακκά ηνπ ζπκκεηέρνπλ 22 ελήιηθεο πνπ ζπγθξνηνύλ κηα δπλακηθή θαη δεκηνπξγηθή νκάδα. Με
πιήζνο δξάζεσλ πνπ εζηηάδνπλ ζηηο ηδηαίηεξεο ηθαλόηεηεο ησλ κειώλ αιιά θαη ζηελ επαθή κε ηελ
επξύηεξε θνηλσλία ε «Γηαδξνκή» απνηειεί ηόπν έθθξαζεο θαη ςπραγσγίαο γηα ηνπο
εμππεξεηνύκελνπο αιιά θαη γέθπξα επαθήο ηνπο κε ηελ επξύηεξε θνηλόηεηα θαη ηα κέιε ηεο.

Δπαζηηπιόηηηερ
19 Γεθέκβξε
Σν Bazaar ηεο Γηαδξνκήο ζην Athens Heart

ην εκπνξηθό θέληξν Athens Heart πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Πεηξαηώο ζηελ πεξηνρή
ηνπ Σαύξνπ «θηινμελήζεθε» ζηηο 19 Γεθέκβξε ην Υξηζηνπγελληάηηθν Bazaar από
ηελ «Γηαδξνκή»

Ζούμε, Σχεδιάζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!

ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΑΠΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΓΙΑΒΘΙΧΗ Ν.
ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ
Κέληξν Δθπαίδεπζεο Αηόκσλ κε Ννεηηθή Τζηέξεζε θαη Απηηζκό ζηελ
Απηόλνκε Γηαβίσζε, ζην δήκν Ν. Ζξαθιείνπ
23 Ηνπιίνπ
Σα εγθαίληα ηνπ Κέληξνπ Δθπαίδεπζεο Αηόκσλ κε Ννεηηθή Τζηέξεζε θαη
Απηηζκό ζηελ Απηόλνκε Γηαβίσζε, ζην δήκν Ν. Ζξαθιείνπ

Ζ δεκηνπξγία Κέληξνπ Δθπαίδεπζεο Αηόκσλ κε Ννεηηθή Τζηέξεζε θαη Απηηζκό
ζηελ Απηόλνκε Γηαβίσζε, ζην δήκν Ν. Ζξαθιείνπ είλαη γεγνλόο, εθόζνλ ν θνξέαο
Κ..Γ.Δ.Ο. «ΈΓΡΑ» άλνημε ην θέληξν ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν. Μάιηζηα ηα
εγθαίληα ηειέζηεθαλ ζηηο 23 Ηνπιίνπ.
ηελ θνηλή ηνπο αλαθνίλσζε ε Κ..Γ.Δ.Ο. «ΔΓΡΑ» θαη Γήκνο Ζξαθιείνπ Αηηηθήο,
ππνγξακκίδνπλ: «Αληαπνθξηλόκελνη ζηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ν Γήκνο
Ζξαθιείνπ Αηηηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θνηλσληθό κε θεξδνζθνπηθό ζπλεηαηξηζκό
Κ..Γ.Δ.Ο. (Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Δππαζώλ Οκάδσλ)
«ΔΓΡΑ», ν όπνηνο δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρώξν ηεο ςπρηθήο πγείαο από ην 2001,
πξνβαίλεη ζηε δεκηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Δθπαίδεπζεο Αηόκσλ κε Ννεηηθή Τζηέξεζε
θαη Απηηζκό ζηελ Απηόλνκε Γηαβίσζε.

Ζούμε, Σχεδιάζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!

Σν Κέληξν απεπζύλεηαη ζε έθεβνπο θαη ελήιηθεο 15 εηώλ θαη άλσ κε λνεηηθή
πζηέξεζε θαη απηηζκό. ηειερώλεηαη από δηεπηζηεκνληθή νκάδα, ε νπνία απνηειείηαη
από επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο, όπσο: Φπρίαηξν, Φπρνιόγν, Δξγνζεξαπεπηή,
Λνγνζεξαπεπηή, Κνηλσληθό Λεηηνπξγό θ.α.
θνπόο ηνπ θέληξνπ είλαη ε πξνώζεζε ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο θνηλσληθήο έληαμεο
αηόκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη απηηζκό θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο
απηώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο».
BAZAAR ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ
ΓΗΑΒΗΧΖ
15 Γεθέκβξε

Ζούμε, Σχεδιάζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!
Σελ Γεπηέξα 15 Γεθεκβξίνπ ζηνλ ρώξν ηνπ Κέληξνπ Δθπαίδεπζεο ζηελ Αλεμάξηεηε
Γηαβίσζε ζηελ Κύπξνπ 27, ζην Νέν Ζξάθιεην έιαβε ρώξα ην Υξηζηνπγελληάηηθν
Bazzar.

ΑΛΛΔ ΓΡΑΔΙ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗ Κ..Γ.Δ.Ο. «ΔΓΡΑ»
27 Μαΐνπ
πκκεηνρή ζην 4ν πλέδξην Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο

H Κ..Γ.Δ.Ο. "ΔΓΡΑ" ζπκκεηείρε γηα αθόκε κηα ρξνληά ζην 4o Δηήζην πλέδξην
Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο, ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 27 Μαξηίνπ 2014
ζην μελνδνρείν Hilton Athens, ππό ηελ αηγίδα ηεο «Κεληξηθήο Έλσζεο
Δπηκειεηεξίσλ» & ηνπ «Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηήξηνπ Αζελώλ». Σν
ζπλέδξην πνπ είρε ζέκα, «Γηα Έλα Καιύηεξν Αύξην», δηνξγαλώζεθε απν ηελ
ηελCAPITAL LINK
θαη ζπκκεηήραλ 100 ΜΚΟ απ‟ όιε ηελ Διιάδα θαζώο θαη εθπξόζσπνη ησλ
κεγαιύηεξσλ επηρεηξήζεσλ.

30 Μαΐνπ
«πλ+εξγαζηήθακε» Κ..Γ.Δ.Ο. «ΔΓΡΑ» θαη Όκηινο Novartis

Κ..Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» και Όμιλος Novartis
«σν+εργαζηήκαμε»
για να προζθέροσμε Είδη Πρώηης Ανάγκης & Χαμόγελα!

Ζούμε, Σχεδιάζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!

Σελ Παξαζθεπή 30 Μαΐνπ ην Γίθηπν Άκεζεο Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο Ηιίνπ, κεηά
από πξσηνβνπιία ηνπ Οκίινπ Novartis, ζηo πιαίζην ηεο δξάζεο «πλ+εξγαδόκαζηε»,
ππνδέρηεθε ζηηο δνκέο ηνπ εξγαδνκέλνπο ηνπ Οκίινπ, πνπ εξγάζηεθαλ εζεινληηθά
ζηηο ιεηηνπξγηθέο θαη αηζζεηηθέο παξεκβάζεηο ζηνπο ρώξνπο, ελώ παξάιιεια
βνήζεζαλ ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ γεπκάησλ ηνπ πζζηηίνπ. Σα 40 ζηειέρε πνπ
έθηαζαλ ζηηο δνκέο από λσξίο ην πξσί, έθεξαλ καδί ηνπο εθηόο από πιαηηά ρακόγεια
θαη θαιή δηάζεζε, ηζάληεο γεκάηεο ηξόθηκα, είδε πξώηεο αλάγθεο θαη θάξκαθα, ηα
νπνία πξνζέθεξαλ ζην Κνηλσληθό Παληνπσιείν, ζην Κνηλσληθό πζζίηην θαη ζην
Κνηλσληθό Φαξκαθείν γηα ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζή ηνπο.

28 επηέκβξε
πλδηνξγαλσηήο ε Κ..Γ.Δ.Ο. «ΈΓΡΑ» ζηελ γηνξηή εζεινληηζκνύ

«One day to make a difference!» ήηαλ ην ζύλζεκα ηεο εκέξαο γηνξηήο ηνπ
εζεινληηζκνύ ζηνλ νπνίν ε Κ..Γ.Δ.Ο. «ΈΓΡΑ» ήηαλ ζπλδηνξγαλσηεο.
Ήηαλ κηα κέξα πνπ θάλακε ηελ δηαθνξά «One day to make a difference!», κε ην
κήλπκα απηό, νη 40 εζεινληηθνί νξγαληζκνί γηα 12ε ζπλερή ρξνληά
παξεβξέζεθαλ ζε κηα αλνηρηή γηνξηή γηα ηνλ Δζεινληηζκό θαη ηελ αληδηνηειή
πξνζθνξά ηνπ.

Ζούμε, Σχεδιάζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!

Οη ηδέεο ηνπ Δζεινληηζκνύ θαη ηεο Αιιειεγγύεο απνδεηθλύνληαη, πιένλ, σο
απαξαίηεην ζηνηρείν γηα µία θνηλσλία δσληαλή, πγηή θαη εμειηζζόκελε.
Σε δηνξγάλσζε ηεο γηνξηήο είραλ αλαιάβεη νη νξγαληζκνί: «Νεα
Αθξνπνιε», PRAKSIS, AIESEC, AEGEEΑζήλα, Δ.Κ.ΠΟΗ.ΕΧ. ΔΓΡΑ,Δπξσπατθή
Έθθξαζε, Παλειιήληνο ύιινγνο Πξνζαξκνζκέλσλ Γξαζηεξηνηήησλ
«ALMA», «four Elements».
Φνξείο όπσο: UNICEF, Διιεληθόο Δξπζξόο ηαπξόο, Φιόγα, Γηαηξνί ηνπ Κόζκνπ,
Γηαηξνί Υσξίο ύλνξα, Παηδηθά ρσξηά SOS, Κέληξν ζηήξημεο Οηθνγέλεηαο ΚΔ..Ο,
Κέληξν Εσήο, ώκα Διιεληθνύ Οδεγηζκνύ, «Μείλε Γπλαηόο» ΚΔΘΔΑ Γηάβαζε,
Αληηκεηώπηζε Παηδηθνύ Σξαύκαηνο, ήηαλ κόλν κεξηθνί από ηνπο ηνπηθνύο θαη
δηεζλείο ζπκκεηέρνληεο.
20 Οθηώβξε
YOGA KAI ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Ζούμε, Σχεδιάζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!
Ζ γηόγθα είλαη απαξαίηεηε ζηε ζεκεξηλή επνρή: θαηαπνιεκά ην ζηξεο θαη ηελ
θαηάζιηςε. Οη δύζθνιεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ, καο πξνθαινύλ έληαζε κε
απνηέιεζκα λα αλαπλένπκε γξήγνξα. Ζ γηόγθα καο καζαίλεη λα αλαπλένπκε ζσζηά
θαη αξγά βειηηώλνληαο έηζη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζώκαηνο θαη ην απηόλνκν λεπξηθό
ζύζηεκα.

Οπζηαζηηθά κέζσ ηεο γηόγθα, θαηαζηέιινπκε ηελ έληαζε πνπ καο πεξηβάιιεη θαη
δεκηνπξγνύκε κηα αζπίδα πξνζηαζίαο απέλαληη ζηηο λόζνπο.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ε ζπλεξγάηεο ηεο Κ..Γ.Δ.Ο. «ΔΓΡΑ» Αλδξηάλα
απξίθε αλαιακβάλεη ηα ηκήκαηα Hatha Yoga ελειίθσλ θαη παηδηώλ.
12 Οθησβξίνπ
Σκήκαηα απηνάκπλαο από ηελ Κ..Γ.Δ.Ο. «ΔΓΡΑ»

ΣΜΖΜΑ ΑΤΣΟΑΜΤΝΑ ΠΑΗΓΗΧΝ
Σα παηδηά πνιιέο θνξέο γίλνληαη εύθνινο ζηόρνο θαη ζύκαηα βίαο, ιεθηηθήο,
ςπρνινγηθήο ή ζσκαηηθήο, όρη κόλν από ελήιηθεο αιιά θαη κεγαιύηεξα παηδηά ζην
ζρνιείν ηνπο (ζρνιηθόο εθθνβηζκόο). Λακβάλνληαο ππ‟ όςηλ ηεο ε ΚΓΔΟ «ΔΓΡΑ»
θαη ε Πνιηηηζηηθή Λέζρε Έθθξαζε όιεο ηηο δηαθνξεηηθέο πεξηπηώζεηο βίαο ηηο
νπνίεο είλαη πηζαλόλ λα αληηκεησπίζεη έλα παηδί ζηε θαζεκεξηλόηεηά ηνπ, εθπόλεζε

Ζούμε, Σχεδιάζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!
έλα εηδηθό πξόγξακκα, ην νπνίν δίλεη ζηα παηδηά ηα απαξαίηεηα εθόδηα θαη ηα
βνεζάεη λα αληεπεμέιζνπλ ζε όιεο ηηο δύζθνιεο θαηαζηάζεηο.
Σν ηκήκα Απηνάκπλαο γηα Παηδηά απνηειεί έλα επέιηθην ζύζηεκα εθκάζεζεο
βαζηθώλ ηερληθώλ απηνάκπλαο θαη απνθπγήο ζπκπινθήο κε βάζε ηελ απηνάκπλα .
Γηδάζθνληαη κε αζθαιή κέζνδν απιέο ηερληθέο αληί- βίαο θαζώο θαη αληηκεηώπηζεο
ηνπ ¨bullying¨ (ζρνιηθόο εθθνβηζκόο) εληόο θαη εθηόο ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο,
εηδηθά γηα παηδηά.
ΣΜΖΜΑ ΑΤΣΟΑΜΤΝΑ ΔΝΖΛΗΚΧΝ
θνπόο ηνπ ηκήκαηνο απηνάκπλαο απνηειεί ην λα κάζεηε ζύληνκα θαη απιά άκεζεο
αληηδξάζεηο, απνθπγέο, θηππήκαηα, δηαθπγή από επίζεζε ζε νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο
θαη πεξηβάιινλ, απειεπζέξσζε από πληγκνύο θαη δεζκεύζεηο κε ηηο βαζηθέο ηερληθέο
απηνάκπλαο πνπ ζηεξίδνληαη παξαδνζηαθή πνιεκηθή ηέρλε ηνπ ηαπσληθνύ „ju jitsu‟
θαη ηεο ηέρλεο ηνπ ¨ Πάκκαρνλ ¨ όπσο απηά εθθξάδνληαη ζηε ζύγρξνλε κνξθή ηνπο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟ ΒΑΘΟ ΚΖΠΟ»
7Ηνπλίνπ
Happy Day ζην «Βάζνο Κήπνο»
Σηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ην βάζνο... Κήπνο! «απνηύπσζε» ζηελ θάκεξα ηνπ,
ην ηειενπηηθό ζπλεξγείν ηνπ Alpha ηεο εθπνκπήο Happy Day.

Δείηε εδώ ηο βίνηεο από ηην εκπομπή ηοσ Happy Day ποσ προβάλλεηαι ζηον Alpha

28 επηέκβξε

Ζούμε, Σχεδιάζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!

To Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα «ην βάζνο…ΚΖΠΟ!» γηα παηδηά ειηθίαο 4-12
εηώλ, μεθηλάεη γηα ηελ αθαδεκατθή ρξνληά 2014-2015 ηελ Κπξηαθή 28
επηεκβξίνπ θαη ώξα 11.00 ην πξσίζην πάξθν «Αληώλεο Σξίηζεο».
Σν πξόγξακκα πινπνηείηαη από ηε ΜΚΟ Κ..Γ.Δ.Ο. «ΔΓΡΑ» κέζσ ηεο Παηδηθήο
Πνιηηηζηηθήο Λέζρεο «ΔΚΦΡΑΖ».

21 Γεθέκβξε
ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟ «ΣΟ ΒΑΘΟ ΚΖΠΟ»
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Υξηζηνπγελληάηηθν θαη ηειεπηαίν γηα ην 2014 "ην βάζνο...ΚΖΠΟ!" ηελ Κπξηαθή
21 Γεθεκβξίνπ ζηηο 11:00 ην πξσί ζην πάξθν Σξίηζε!
Με ρξηζηνπγελληάηηθε δηάζεζε έγηλε ζηηο 21 Γεθέκβξε ην ηειεπηαίν Βάζνο Κήπνο
γηα ην 2014. Σα παηδηά Φύηεςαλ θαη θξόληηζαλ ην ιαραλόθεπν ηνπο. Αιιά δελ
ζηακάηεζαλ εθεί αθνύ έθηηαμαλ Υξηζηνπγελληάηηθεο θαηαζθεπέο θαη νη ππεύζπλνη
ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπο έθαλαλ ενξηαζηηθά face painting!!!
20 επηέκβξε
πκβνπιεηηθή γηα άζηεγνπο πνιίηεο ηεο Γπηηθήο Αζήλαο

Μηα δξάζε μεθηλάεη απν ηελ Κ..Γ.Δ.Ο. "Δδξα", πνπ ζηόρν έρεη κηα επάισηε
θνηλσληθή νκάδα, απηή ησλ αζηέγσλ. πγθεθξηκέλα ε Κ..Γ.Δ.Ο. "Δδξα"
απεπζύλεηαη ζε άζηεγνπο ηεο Γπηηθήο Αζήλαο κέζσ ηεο πκβνπιεπηηθή
επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο & δξαζηεξηνπνίεζεο
Παξέρνληαο :
Αηνκηθή Τπνζηήξημε
ύληαμε βηνγξαθηθνύ θαη ζπλνδεπηηθήο επηζηνιήο
πκβνπιέο γηα βειηίσζε δεμηνηήησλ ζηελ ζπλέληεπμε
Σξόπνη αλαδήηεζεο εξγαζίαο
Μηα πξσηνβνπιία απν ηελ Κ..Γ.Δ.Ο. "Έδξα"

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ

11 Απξηιίνπ
Δπραξηζηήξηα πξνο ηo σκαηείν «Γεζκόο»
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Δπραξηζηήξηα πξνο ηo σκαηείν «Γεζκόο»
O θνξέαο Κ..Γ.Δ.Ο. « ΔΓΡΑ» ζέιεη λα εθθξάζεη ηηο επραξηζηίεο ηνπ πξνο ην Με
Κεξδνζθνπηθό σκαηείν "Γεζκόο" γηα ηελ δσξεάλ δηάζεζε Ζιεθηξνληθώλ
Τπνινγηζηώλ.
Οη ζπζθεπέο απηέο ζα δηαηέζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ νηθνηξνθείνπ Ηππνθξάηεο ΗΗ
θαη ηνπ Φπρνπαηδαγσγηθνύ θέληξνπ «Πλνή» ζην Πεξηζηέξη.
Ο Ηππνθξάηεο ΗΗ, είλαη έλα από ηα δύν Οηθνηξνθεία καο ζηα νπνία θηινμελνύληαη
άηνκα, ςπρηθά αζζελείο, πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο απνζπινπνίεζεο. Σν Φπρ/θν
«Πλνή» είλαη ην πξώην από ηα δεθαηξία θέληξα ζε όιε ηελ Αηηηθή πνπ παξέρεη
δσξεάλ ππεξεζίεο ζε παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο
Σν Γ.. ηεο Κ..Γ.Δ.Ο. « ΔΓΡΑ»
30 Απγνύζηνπ
Ζ Κ..Γ.Δ.Ο. «ΈΓΡΑ» επραξηζηεί ζεξκά ηελ ραξηνβηνκεραλία SKAG γηα ηελ
επγεληθή δηάζεζε πξντόλησλ ηεο.

Λίγεο εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο (ζρνιηθήο) ρξόληάο ε ραξηνβηνκεραλία SKAG
ζηήξημε κε ηελ δηάζεζε πξντόλησλ ηεο, ηελ ιεηηνπξγία ησλ ςπρνπαηδαγσγηθώλ
θέληξσλ ηεο Κ..Γ.Δ.Ο. «ΈΓΡΑ», αιιά θαη κέξνο ησλ αλαγθώλ ησλ Κνηλσληθώλ
Γνκώλ Ηιίνπ ην νπνίν εμππεξεηεί (θπξίσο) άπνξεο νηθνγέλεηεο.
Γεθάδεο ηεηξάδηα, κπινθ δσγξαθηθήο θαη ληνζηέ πνπ ζα ρσξέζνπλ ηα όλεηξα θαη ηηο
ζθέςεηο αιιά θαη ηηο γλώζεηο ησλ καζεηώλ ησλ Κέληξσλ καο ράξηο ηελ θίλεζε απηή.
Ζ ρνξεγία ηεο θαο. θαγηά θαη ηεο SKAG έξρνληαη λα επηβεβαηώζνπλ πσο ππάξρνπλ
άλζξσπνη πνπ βνεζνύλ αθόκε θαη απηέο ηηο δύζθνιεο επνρέο.
Άιισζηε δελ είλαη ε πξώηε θνξά πνπ ε SKAG θάλεη ρνξεγία ζηα
ςπρνπαηδαγσγηθά θέληξα ηνπ θνξέα καο, δηεπθνιύλνληαο θαηά πνιύ ην έξγν
καο.
Σελ επραξηζηνύκε ζεξκά γηα ηελ ζπλερή ζηήξημε ησλ ελεξγεηώλ καο.

Πνηνη ζηήξημαλ ην 2014 ην Γίθηπν Άκεζεο Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο Ηιίνπ
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Σν έξγν ηνπ Γηθηύνπ Άκεζεο Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο ηνπ Ηιίνπ ζηήξημαλ έκπξαθηα
δεθάδεο επηρεηξήζεηο αιιά θαη θνξείο. Πην ζπγθεθξηκέλα πξόθεηηαη γηα ηνπο:
Γπλαίθεο Ηιίνπ, Baroom, Λαθηώηεο Α.Δ, Ferrero Hellas, Barilla Hellas, Γεζκόο, Οίθν
Αδακαληίλα, ΜΔΓΑ Α.Δ, Arla, SEPTONA Α.Δ, NOTOS. COM ΤΜΜΔΣΟΥΔ,
ΝΔΟΥΑΡΣ Α.Β.Δ.Δ, Babyfeet, ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ, KLEOS
GASTRONOMY, MAMIDOIL JETOIL Α.Δ, ΟΡΘΟΣΖΡΗΞΖ, ΑΜΠΡΔΛΑ,
KLEOS GASTRONOMY, ΦΑΡΜΔΞ, ΒΗΑΝΔΞ, Ακνηξίδεο – αββίδεο,
ΠΔΣΡΟΓΚΑΕ, Soocre, Giochi Preziosi θ.α

