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Χαιρετισμός Προέδρου
Το 2011 ήταν άλλη μια δημιουργική χρονιά για την Κ.Σ.Δ.Ε.Ο «ΕΔΡΑ». Εκτός
από τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα (Πρόγραμμα «Ψυχαργώς»,
Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κέντρο Εναλλακτικής
Απασχόλησης & Θεραπευτικών Δράσεων, Παιδική Πολιτιστική Λέσχη,
Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα για παιδιά «Στο Βάθος …ΚΗΠΟΣ!» κ.λ.π.) και τις
εκδηλώσεις
ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης
(Διεθνές
Φεστιβάλ
“ART4MORE”, Παναττική Αθλητική Διοργάνωση ΑμεΑ κ.ά.) ήρθαν να
προστεθούν και νέες δράσεις όπως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «100
mirrors» που αφορά το επιχειρείν για γυναίκες κ.λ.π.
Ωστόσο, η κρίση δεν άφησε ανεπηρέαστο και τον τομέα της παροχής
κοινωνικών υπηρεσιών. Η κρίση όμως ανέδειξε δύο μεγάλες συνιστώσες: από
τη μια τη φτώχεια που φέρνει την εξαθλίωση, την απόγνωση, την
ανασφάλεια και από την άλλη την αλληλεγγύη που φέρνει την ανακούφιση,
την αισιοδοξία, την ελπίδα. Δυστυχώς όσο περνάει ο καιρός, τόσο αυτές οι δύο δυνάμεις θεριεύουν προσπαθώντας η
«μια να «πολεμήσει» την άλλη. Προφανώς η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» δεν έχει μείνει «αμέτοχη» σε όλη αυτή την
κατάσταση και προσπαθεί να ενισχύσει με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει (κι αυτές δεν είναι άλλες από το
έμψυχο υλικό της δηλαδή τους εργαζόμενους, τους εθελοντές και τους χορηγούς) τον τομέα της αλληλεγγύης.
Η αλληλεγγύη είναι το ισχυρότερο όπλο που διαθέτει αυτή τη στιγμή η κοινωνία που δοκιμάζεται. Δεν μπορώ να
φανταστώ τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε η αλληλεγγύη στη παρούσα φάση της απόλυτης δοκιμασίας που περνά η
πατρίδα μας. Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» επιβιώνει χάρη στην υπομονή των απλήρωτων εργαζομένων της, στην «ψυχή»
των εθελοντών της και στους ευγενικούς χορηγούς της. Γι’ αυτό το «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» μου είναι μεγάλο, όσο μεγάλη
είναι και η καρδιά όσων προανέφερα.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ»
Μαρία Κερασόγλου
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Ποιοι είμαστε:
Ο φορέας Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών
Ομάδων (Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.) - «ΕΔΡΑ» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός
που δραστηριοποιείται στο χώρο της Ψυχικής Υγείας και Νοητικής Υστέρησης
από το 2001 με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας, την προάσπιση
των δικαιωμάτων των ευπαθών και μη ευνοημένων ομάδων, την ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση. Είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και εγγεγραμμένος
στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δ/νση Ψυχικής Υγείας) στο πλαίσιο του Εθνικού
Σχεδίου Δράσης για τη μεταρρύθμιση των ψυχιατρικών υπηρεσιών της χώρας (δημιουργία και λειτουργία δύο
οικοτροφείων).
Η «ΕΔΡΑ» αποτελεί μέλος σημαντικών δικτύων: της Ομοσπονδίας Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
Ελλάδος, του Πανελλαδικού Δικτύου “ΠΡΑΞΙΣ” σε θέματα επαγγελματικής αποκατάστασης ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
(ΑμεΑ), του Συλλόγου Οικογενειών με άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα Ψυχικής Υγείας (ΣΟΨΥ), καθώς και
της Συνομοσπονδίας ΠΟΣΟΨΥ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία).
Ο Οργανισμός αποτελείται από τις ακόλουθες δομές:
δύο Μονάδες Ψυχικής Υγείας (σε Ίλιον και Περιστέρι) που λειτουργούν στα πλαίσια του Προγράμματος
αποασυλοποίησης «Ψυχαργώς», φιλοξενίας 25 ατόμων
την Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, φιλοξενίας 4 ατόμων με νοητική υστέρηση, ηλικίας 18-30 ετών
το Κέντρο Εναλλακτικής Απασχόλησης και Θεραπευτικών Δράσεων «Διαδρομή» για ενήλικες με ψυχικές
διαταραχές και/ή βαριά νοητική υστέρηση
εννιά Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα (στο Περιστέρι καθώς και σε συνεργασία με τους Δήμους Αγίων ΑναργύρωνΚαματερού, Βύρωνα, Δάφνης, Ηλιούπολης, Ιλίου, Υμηττού, Χαϊδαρίου) που προσφέρουν προγράμματα σε παιδιά
και εφήβους (3-17 ετών) με μαθησιακές δυσκολίες (Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ειδική Διαπαιδαγώγηση,
Ψυχολογική Υποστήριξη και Συμβουλευτική παιδιού & οικογένειας). Οι υπηρεσίες παρέχονται με την κάλυψη των
ασφαλιστικών ταμείων των εξυπηρετούμενων μελών και των οικογενειών τους, χωρίς την επιπλέον οικονομική
τους συμμετοχή, δωρεάν για τους άπορους και τους ανασφάλιστους.
την Παιδική Πολιτιστική Λέσχη "ΕΚΦΡΑΣΗ" στο Δήμο Ιλίου που προσφέρει σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών
δωρεάν πολιτιστικά προγράμματα και βιωματικά εργαστήρια από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Παράλληλα,
υλοποιείται το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα «Στο βάθος…ΚΗΠΟΣ!» για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών στο
Περιβαλλοντικό Πάρκο Αντώνη Τρίτση.
την Παιδική Πολιτιστική Λέσχη "ΕΚΦΡΑΣΗ" στο Δήμο Ιλίου, που προσφέρει σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών
δωρεάν πολιτιστικά προγράμματα και βιωματικά εργαστήρια από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Παράλληλα,
υλοποιείται το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα «Στο βάθος…ΚΗΠΟΣ!» για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών στο
Περιβαλλοντικό Πάρκο Αντώνη Τρίτση.
Παράλληλα, η ΕΔΡΑ:
λειτουργεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο στους Δήμους Αγ. Αναργύρων-Καματερού & Ηλιούπολης,
προσφέροντας σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου δωρεάν είδη στους οικονομικά αδύναμους
πολίτες,
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αποτελεί Φορέα αποστολής και υποδοχής ελλήνων και ξένων εθελοντών στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία»
λειτουργεί το εθελοντικό Πρόγραμμα «Κοινωνική Παρέμβαση - Βοήθεια στο Σπίτι» στους Νομούς Μαγνησίας
(Πήλιο), Αττικής (Δ. Περιστερίου), Δυτ. Ελλάδας (Δ. Πάτρας) και Τρικάλων, σε
συμμετέχει στη λειτουργία της Μονάδας Κοινωνικής - Προεπαγγελματικής Αποκατάστασης, στο Δ. Περιστερίου
«ΔΡΑΣΗ» και στο Πρόγραμμα “ΦΑΕΘΩΝ”, σε συνεργασία με τους Δήμους Ιλίου, Αγίων Αναργύρων,
Καματερού και Πετρούπολης, για τις τοξικοεξαρτήσεις
λειτουργεί
Κέντρο
Κοινωνικής
Οικονομίας
Επιχειρηματικότητας για ΑμεΑ & Ευπαθείς Ομάδες

&

Προώθησης

της

Απασχόλησης

-

αποτελεί φορέα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ (λογοθεραπείας, εργοθεραπείας κτ.) και
καταρτιζομένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης (ΚΕΚ)
συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «100 MIRRORS – Εργαλεία για την ενίσχυση της γυναικείας
επιχειρηματικότητας», στο πλαίσιο του προγράμματος «Δια βίου Μάθηση» (τομεακό πρόγραμμα ERASMUS).
Τέλος, η «ΕΔΡΑ» με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας διοργανώνει το
ετήσιο διεθνές φεστιβάλ τέχνης “ART4MORE” για την Ψυχική Υγεία (με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής
Υγείας, 10η Οκτωβρίου), την ετήσια Παναττική αθλητική διοργάνωση ΑμΕΑ, για παιδιά, νέους και ενήλικες με
ψυχικές διαταραχές και νοητική υστέρηση (με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ΑΜΕΑ, 3η Δεκεμβρίου), φιλανθρωπικές
εκδηλώσεις, σεμινάρια, επιστημονικές ημερίδες και εκδηλώσεις για την ψυχική υγεία.
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Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στις δομές Ψυχικής Υγείας
1.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας («Ιπποκράτης Ι» & «Ιπποκράτης ΙΙ» σε Ίλιον και Περιστέρι) φιλοξενούν 25 άτομα.
Αποτελούν εναλλακτική πρόταση στήριξης και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ενηλίκων ατόμων με βαριά νοητική
υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές παθήσεις, εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη μεταρρύθμιση των ψυχιατρικών υπηρεσιών της χώρας (πρόγραμμα
αποασυλοποίησης «ΨΥΧΑΡΓΩΣ»). Σκοπός των οικοτροφείων είναι η διαρκής βελτίωση της λειτουργικότητας των
ατόμων στην αντιμετώπιση προβλημάτων καθημερινότητας, η διασφάλιση της παραμονής τους στην κοινότητα και η
ανάπτυξη σχέσεων με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας.
Για την επίτευξη των στόχων των οικοτροφείων, χρησιμοποιούνται "εργαλεία" όπως: η εκπαίδευση σε δεξιότητες
διαβίωσης και σε κοινωνικές δεξιότητες, η ψυχολογική υποστήριξη στους φιλοξενούμενους και στις οικογένειές
τους, η προεπαγγελματική ευαισθητοποίηση και απασχόληση, οι δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, οι
παιδαγωγικές δραστηριότητες, η φυσιοθεραπευτική και λογοθεραπευτική αγωγή. Την λειτουργία των οικοτροφείων
χαρακτηρίζει η συνεχής αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, η υποστήριξη των εργαζομένων και η ενθάρρυνση της
δια βίου κατάρτισης, ενώ προωθούνται και οι ερευνητικές δραστηριότητες και η εφαρμογή εναλλακτικών
θεραπευτικών παρεμβάσεων με στόχο την βελτίωση των δεξιοτήτων των εξυπηρετούμενων μέσα από διάφορες
φυσικές δραστηριότητες και προγράμματα.

Δραστηριότητες
Επίσκεψη Sapt Hellas στα Οικοτροφεία «Ιπποκράτης Ι & ΙΙ»
Ο συνδυασμός αγάπης προς το συνάνθρωπο και τα ζώα έφεραν την
ομάδα του προγράμματος «Pet-Assisted Therapy» ή «Σκύλοι
Θεραπευτικής Επαφής» της Sapt Hellas στα Οικοτροφεία «Ιπποκράτης Ι
& ΙΙ», της «ΕΔΡΑΣ», όπου φιλοξενούνται 25 ενήλικα άτομα με βαριά
νοητική υστέρηση και ψυχικές διαταραχές.
Τρία πανέμορφα σκυλιά, η «Κούκλα», η
«Γουάκυ» και η «Τάι», χάρισαν στιγμές
χαράς και χαλάρωσης τόσο στους ενοίκους
όσο και στο προσωπικό του οικοτροφείου.
Ο αρχικός φόβος και δισταγμός των
εξυπηρετούμενων εξαλείφθηκαν αμέσως
και έδωσαν την θέση τους στα παιχνίδια
και την φροντίδα των σκύλων. Το
αποτέλεσμα αυτής της επαφής ήταν
χαμόγελα στα πρόσωπα των ενοίκων,
τόνωση της αυτοπεποίθησης και έκφραση των συναισθημάτων τους. Το πρόγραμμα
ολοκληρώθηκε στην αυλή του οικοτροφείου, με τους ενοίκους να κάνουν βόλτα τα
σκυλιά, όπου με μια τελευταία αγκαλιά και ένα χάδι τα αποχαιρέτησαν, δίνοντας μαζί
τους ραντεβού για μία επόμενη συνάντηση.
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Πρόγραμμα Θεραπευτικής Ιππασίας

Η χρησιμότητα των εναλλακτικών θεραπευτικών παρεμβάσεων, είναι μεγάλης σημασίας
για την «ΕΔΡΑ», αφού δεν εξυπηρετούν μόνο γενικούς σκοπούς, αλλά δίνουν και
δυνατότητες βελτίωσης των δεξιοτήτων των ενοίκων μέσα από διάφορες φυσικές
δραστηριότητες και προγράμματα.
Στα πλαίσια των εναλλακτικών παρεμβάσεων εντάσσεται το πρόγραμμα της Θεραπευτικής Ιππασίας. Το πρόγραμμα
έλαβε χώρα από τον Οκτώβριο του 2010 στα δύο Οικοτροφεία «Ιπποκράτης Ι & ΙΙ», με χώρο διεξαγωγής το Πάρκο
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης». Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των
ικανοτήτων των ενοίκων, με τη χρήση του αλόγου ως μέσο.
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο μέρη:
Πρακτική εξάσκηση, που στόχο έχει την αύξηση παραγόντων όπως η φυσική κατάσταση, η ισορροπία και
άλλες βασικές αναπτυξιακές δεξιότητες. Οι ένοικοι έρχονται σε άμεση επαφή με το άλογο και αλληλεπιδρούν με
αυτό. Οι ασκήσεις που γίνονται βοηθούν την ενίσχυση της εκτόνωσης και της ψυχικής ισορροπίας.
Δραστηριότητες που γίνονται με σκοπό την ομαδικότητα και τη διερεύνηση των οριζόντων των ενοίκων, οι
οποίοι έρχονται σε επαφή με νέες δραστηριότητες που ενέχουν την αδρή και λεπτή κινητικότητα από πλευράς
εκγύμνασης, αλλά και την κοινωνικοποίησή τους μέσα από την επαφή με νέα μέλη.

Παράλληλες Εκδηλώσεις
Στα πλαίσια κοινωνικοποίησης των εξυπηρετούμενων έλαβαν επίσης χώρα πολιτιστικές δραστηριότητες κατά την
διάρκεια της χρονιάς:
παρακολούθηση τριών θεατρικών παραστάσεων
δύο επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
επισκέψεις σε πολιτιστικές εκδηλώσεις (π.χ. «Ίλια»κ.ά.)
αυτόνομες και ημιαυτόνομες έξοδοι των ενοίκων για αγορές προσωπικών ειδών στην κοινότητα
πραγματοποίηση καλοκαιρινών εκδρομών-διακοπών μέσω του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού
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2.

Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) «ΝΕΦΕΛΗ»

Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) «Νεφέλη» ξεκίνησε να λειτουργεί τον
Σεπτέμβριο του 2011 στην περιοχή των Θρακομακεδόνων στην Αττική.
Η λειτουργία της θεραπευτικής Στέγης στηρίζεται στις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής, της αποϊδρυματοποίησης,
της ημιαυτόνομης διαβίωσης, της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και της κοινωνικής ένταξης. Έχει δυναμικότητα 4
ενοίκων (νέων ατόμων – άνδρες) που αντιμετωπίζουν μέτρια ή βαριά νοητική υστέρηση με συνοσηρότητα στοιχεία
αυτισμού και σύνδρομο Down. Η λειτουργία του Διαμερίσματος για τους πρώτους 18 μήνες πραγματοποιείται στο
πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013, «Πλήρης ενσωμάτωση
του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» και
συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, μέσω του ΕΣΠΑ.
Οι ένοικοι της Στέγης υποστηρίζονται από πολυκλαδική ομάδα που απαρτίζεται από το τακτικό προσωπικό: την
εργοθεραπεύτρια, την κοινωνική λειτουργό, το προσωπικό στήριξης, την ψυχολόγο, τον διαχειριστή και τον
επιστημονικά υπεύθυνο της Στέγης που εξυπηρετούν τους ενοίκους σε εικοσιτετράωρη βάση. Tην διεπιστημονική
ομάδα ενισχύουν εξωτερικοί συνεργάτες: ψυχίατρος, γενικός γιατρός, δικηγόρος, νοσηλευτής και διαιτολόγος.

Παράλληλες Δράσεις
Στο πλαίσιο λειτουργίας της η θεραπευτική Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Νεφέλη» πραγματοποίησε
εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες με στόχο την άρση του κοινωνικού στίγματος και αποκλεισμού, της
κοινωνικοποίησης και της διατήρησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης των μελών της.
Ειδικότερα, οι τέσσερις ένοικοι της Σ.Υ.Δ.:
πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Μουσείο
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας στην Κηφισιά και
περιηγήθηκαν στους εκθεσιακούς χώρους και τον
περιβάλλοντα κήπο
έδωσαν το παρόν και κέρδισαν τις καλύτερες
εντυπώσεις στην 6η Παναττική Αθλητική Διοργάνωση
ΑμεΑ που διοργανώθηκε από την «ΕΔΡΑ» και τον
Πανελλήνιο
Σύλλογο
Προσαρμοσμένων
Δραστηριοτήτων “ALMA”, τον Νοέμβριο στο κλειστό
γήπεδο Περιστερίου
Επιπλέον, στα πλαίσια διασύνδεσης και γνωριμίας με
φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της
Νοητικής Υστέρησης η Στέγη επισκέφτηκε το χριστουγεννιάτικο bazaar του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Εργαστήρι» σε ψυχαγωγικό πάρκο στο Μαρούσι όπου οι ένοικοι αντάλλαξαν ευχές και
πραγματοποίησαν χριστουγεννιάτικες αγορές για την ενίσχυση του φορέα.
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Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν για παιδιά
Η «ΕΔΡΑ» υλοποιεί δράσεις για την παιδική και εφηβική ηλικία, προσφέροντας υπηρεσίες για παιδιά με μαθησιακές
δυσκολίες αλλά και προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε πρωτότυπες και
ποιοτικές προτάσεις δημιουργικής απασχόλησης.

3.

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ

Η ΕΔΡΑ λειτουργεί εννιά Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα Παιδιού και Εφήβου: στο Περιστέρι καθώς και σε
συνεργασία με τις τοπικές δημοτικές αρχές (ΟΤΑ) στους Δήμους Αγίων Αναργύρων-Καματερού, ΔάφνηςΥμηττού, Ηλιούπολης, Ιλίου και Χαϊδαρίου.
Τα Κέντρα προσφέρουν ειδικά προγράμματα σε παιδιά και εφήβους (3-17 ετών) αποκατάστασης μαθησιακών
δυσκολιών, όπως Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ειδική Διαπαιδαγώγηση, Ψυχολογική Υποστήριξη και Συμβουλευτική
παιδιού και οικογένειας. Οι υπηρεσίες παρέχονται με την κάλυψη των ασφαλιστικών ταμείων των εξυπηρετούμενων
μελών και των οικογενειών τους, χωρίς την επιπλέον οικονομική τους συμμετοχή, ΔΩΡΕΑΝ για τους άπορους και τους
ανασφάλιστους.
Στο πλαίσιο των Ψυχοπαιδαγωγικών κέντρων, η «ΕΔΡΑ» παρέχει επίσης:
δωρεάν μαθήματα εκμάθησης ελληνικών σε παιδιά μεταναστών από την τοπική κοινότητα.
το πρόγραμμα «Διδασκαλείον Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού» που παρέχει την
ευκαιρία στα παιδιά και στους νέους να γνωρίσουν με τρόπο βιωματικό την μοναδική μας ελληνική κληρονομιά, τον
αρχαίο λόγο και πολιτισμό μας.
το Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Επαγγελματικής
Κατεύθυνσης που απευθύνεται σε μαθητές Γ’ Γυμνασίου και των πρώτων τάξεων του Λυκείου και αφορά την
ενίσχυση του ατόμου σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, με στόχο την ενδυνάμωση και εμψύχωση του
ατόμου για την επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης.

Στατιστικά Στοιχεία
(*στοιχεία Δεκεμβρίου 2011)
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Δραστηριότητες
Εκδηλώσεις για τα παιδιά των
Ψυχοπαιδαγωγικών Κέντρων
της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ»
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, την Πέμπτη 24 Ιουνίου
στο Μουσείο Μπουζιάνη στην Δάφνη και την Δευτέρα 27
Ιουνίου στο Κ.Υ.Β.Ε Περιστερίου 200 περίπου από τα
παιδιά που εξυπηρετούν τα Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα της
«ΕΔΡΑ» συμμετείχαν σε μια μεγάλη γιορτή με αρκετές
εκπλήξεις: Μουσική, χορό, παιχνίδι με κλόουν, δώρα,
λιχουδιές και πολύ κέφι!
Κατά την διάρκεια της χρονιάς πραγματοποιήθηκαν
αρκετές ακόμη ψυχαγωγικές εκδηλώσεις των μικρών φίλων του φορέα, όπως οι αποκριάτικες και
χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις των Κέντρων.
Αξίζει να σημειωθεί πως μέσα στο έτος πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του «Μελία ΙΙ» και της «ΠΝΟΗΣ» Ιλιούπολης
σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές της περιοχής.
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Συμμετοχή των
Παιδιαδρομή

Ψυχοπαιδαγωγικών Κέντρων στην

Έκθεση

Η «ΕΔΡΑ» συμμετείχε για δεύτερη χρονιά στην Έκθεση
Παιδιαδρομή, την διοργάνωση που έχει στόχο την αγωγή των πιο
ευαίσθητων ηλικιών, αυτών της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας μέσα
από την ενημέρωση των «κοινωνικών ομάδων» που ασχολούνται με
αυτή. Διοργανώθηκαν από τον φορέα εργαστήρια ζωγραφικής που είχαν
ως στόχο τη γνωριμία των παιδιών με στοιχεία πολιτισμού άλλων
χωρών και την αύξηση της ευαισθητοποίησής τους σε θέματα φυλετικής
διαφορετικότητας. Μέσω της απ ελευθέρωσης της έκφρασης αλλά και
της απόκτησης νέων δεξιοτήτων και γνώσεων, τα παιδιά άντλησαν
τεχνοτροπίες από άλλους πολιτισμούς κάνοντας με τη φαντασία τους
ένα ταξίδι στο χρόνο.

Ενημερωτικές Δράσεις
Κατά την διάρκεια της χρονιάς πραγματοποιήθηκαν τρεις συναντήσεις του Α’ κύκλου Σχολής Γονέων στον Υμηττό
και τέσσερις συναντήσεις σε μικρότερες ομάδες. Επίσης έλαβαν χώρα μία Παρουσίαση στο 4ο νηπιαγωγείο Δάφνης
με θέμα τις μαθησιακές δυσκολίες και την ΔΕΠ-Υ και μία Ημερίδα στο Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο «Πνοή» Δάφνης με
θέμα τις Μαθησιακές δυσκολίες και ειδικότερα την ΔΕΠ-Υ και τους τρόπους αναγνώρισης και αντιμετώπισής της.

Πρόγραμμα «Δημιουργικό Καλοκαίρι»
Η «ΕΔΡΑ» σε συνεργασία με τους Δήμους Αγίων Αναργύρων –
Καματερού, Ηλιούπολης, Δάφνης-Υμηττού, Χαϊδαρίου, Νέας Φιλαδέλφειας
- Νέας Χαλκηδόνας πραγματοποίησε το πρόγραμμα «Δημιουργικό
Καλοκαίρι» για παιδιά ηλικίας 5-12.
Σκοπός του κοινωφελούς αυτού προγράμματος ήταν η στήριξη των
οικογενειών και η προσφορά δημιουργικής-εκπαιδευτικής απασχόλησης και
ψυχαγωγίας στα παιδιά. Το πρόγραμμα «Δημιουργικό Καλοκαίρι» είχε σαν
στόχο τη στήριξη των οικογενειών και παράλληλα να προσφέρει
δημιουργική απασχόληση, ψυχαγωγία και γνώση μέσα από διάφορες
δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα. Οι εμψυχωτές του προγράμματος
βοήθησαν τα παιδιά μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες και αξιοποίησαν τις ικανότητές τους ώστε να
λειτουργήσουν σε ομαδικό πνεύμα.
Το πρόγραμμα «Δημιουργικό Καλοκαίρι» περιλάμβανε αθλητικές, καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές, περιβαλλοντικές και
άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού. Μια φορά
την εβδομάδα πραγματοποιήθηκε πολιτιστική εκδήλωση ενώ στο τέλος του προγράμματος διοργανώθηκε ειδική
γιορτή με γονείς και παιδιά για την παρουσίαση των καλλιτεχνικών αποτελεσμάτων των εργαστηρίων. Στο
πρόγραμμα «Δημιουργικό Καλοκαίρι» απασχολήθηκαν συνολικά 500 παιδιά.
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Πρόγραμμα Προληπτικής Οδοντιατρικής σε συνεργασία με την
Procter & Gamble
Ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ξεκίνησε μέσα στο 2011 από
την «ΕΔΡΑ» με την στήριξη της Procter & Gamble για
τη σχολική περίοδο 2011-12: το πρόγραμμα
Προληπτικής Οδοντιατρικής για τα παιδιά που
εξυπηρετούνται από τα Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα του
φορέα στο Ίλιον, το Περιστέρι, τη Δάφνη, τον Υμηττό,
το Χαϊδάρι, τους Αγ. Αναργύρους και το Καματερό. Το
Πρόγραμμα Προληπτικής Οδοντιατρικής αποτελεί μια
πρωτοβουλία της «ΕΔΡΑΣ» για τη συνολική υποστήριξη
του παιδιού που εξυπηρετείται από τα Ψυχοπαιδαγωγικά
Κέντρα, συμβάλλοντας στην ενημέρωση-πρόληψη για
την σωστή στοματική υγιεινή των παιδιών.
Το Πρόγραμμα Προληπτικής Οδοντιατρικής παρέχει
δωρεάν οδοντιατρικό έλεγχο σε κάθε παιδί ξεχωριστά,
ανά τακτά χρονικά διαστήματα και περιλαμβάνει:
Έλεγχο-εξέταση της στοματικής κοιλότητας (ανίχνευση και προσδιορισμός προσβεβλημένων από τερηδόνα
δοντιών).
Προσδιορισμό πιθανών ορθοδοντικών ανωμαλιών
Έλεγχο της υγιεινής της στοματικής κοιλότητας και προτροπή των ασθενών για βελτίωση αυτής (κατάλληλα
σκευάσματα ανάλογα με την πάθηση, επίδειξη ορθού τρόπου βουρτσίσματος, χρήση οδοντικού νήματος κτλ.)
Προσανατολισμό ασθενών σε εξειδικευμένο οδοντιατρικό προσωπικό.
Δυνατότητα φθορίωσης δοντιών.
Επανέλεγχο μετά από προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.
Ομιλίες με γνώμονα την έγκαιρη πρόληψη οδοντικών παθήσεων, καθώς και την βελτίωση της στοματικής υγιεινής
Η Εταιρεία Procter and Gamble αρωγός σε αυτή την σημαντική προσπάθεια πρόληψης και βελτίωσης της
στοματικής υγιεινής των παιδιών, παρείχε για τα 350 παιδιά των Ψυχοπαιδαγωγικών Κέντρων ένα σετ με προϊόντα
περιποίησης δοντιών (οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα και στοματικό διάλυμα).
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4. Παιδική Πολιτιστική Λέσχη «ΕΚΦΡΑΣΗ»

Η Παιδική Πολιτιστική Λέσχη «ΕΚΦΡΑΣΗ» της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» είναι μια πρωτότυπη πρόταση πολιτιστικής
εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας που προσφέρεται δωρεάν για παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών. Δημιουργήθηκε το 2008 με
στόχο την απελευθέρωση της έκφρασης μέσω της επαφής με νέες και παραδοσιακές μορφές τέχνης, καθώς και την
ευαισθητοποίηση των παιδιών απέναντι σε θέματα κοινωνικού προβληματισμού, πολυπολιτισμικότητας και
περιβάλλοντος.
Η Παιδική Πολιτιστική Λέσχη «ΕΚΦΡΑΣΗ» παρέχει εβδομαδιαία σεμινάρια για
παιδιά, με μονόωρα ή δίωρα εργαστήρια που πραγματοποιούνται μία ή δύο
φορές την εβδομάδα (απογεύματα καθημερινών ή Σαββατοκύριακα) από
εξειδικευμένους επαγγελματίες, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται μια φορά
το μήνα εκδρομές και ειδικά αφιερώματα. Η Παιδική Πολιτιστική Λέσχη
«ΕΚΦΡΑΣΗ» διοργανώνει κατά τη διάρκεια του έτους μεγάλα πολιτιστικά
γεγονότα για παιδιά, όπως εκθέσεις και φεστιβάλ ευαισθητοποίησης,
προβάλλοντας σύγχρονα έργα από επαγγελματίες καλλιτέχνες αλλά και παιδιά μέσα από τα αποτελέσματα των εργαστηρίων κατά τη διάρκεια του έτους.

Υλοποίηση
Εργαστηρίων

Έως σήμερα, πραγματοποιούνται τα εξής
εβδομαδιαία εργαστήρια:
ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ (2009 έως σήμερα) με δάσκαλο τον Νίκο Καναρέλη και
τον Πασχάλη Μπαγιάο. Εργαστηριακά σεμινάρια εικαστικής δημιουργίας όπου τα παιδιά αντλούν τεχνοτροπίες από
μακρινούς πολιτισμούς κάνοντας με τη φαντασία τους ένα ταξίδι στο χρόνο.
ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΙΟΓΚΑ που συνδυάζει κίνηση, ιστορίες και μουσική, με την Ανδρεάνα Σαπρίκη (2011-2012) και
τη Μαρία Καραχάλιου (2009-2010).
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Στο βάθος…ΚΗΠΟΣ!» (2010 έως σήμερα), όπου τα παιδιά έχουν την
δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε θέματα περιβάλλοντος και φυτικής παραγωγής, μέσω βιωματικών εφαρμογών,
παιχνιδιών και δράσεων στο Πάρκο Αντώνης Τρίτσης.
ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, (2009 έως σήμερα) με μηνιαίες εκδρομές και ξεναγήσεις σε επιλεγμένα μουσεία
από την Ιστορικό Τέχνης Μαριτίνα Κονταράτου.

Εργαστήρια που ολοκληρώθηκαν:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (2012) από
ανακυκλώσιμα υλικά με την Εικονογράφο/Γραφίστρια Μαριάννα Μαρκάκη, κατά τη διάρκεια των γιορτών μας.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ (2010) Δημιουργική εκμάθηση
αρχαίων ελληνικών και πολιτισμού με τη Νάσια Παπακωνσταντίνου.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ, (2009) hands-on εργαστήριο δημιουργίας κινούμενων εικόνων
μέσα από ιστορικά κινηματογραφικά αντικείμενα και μηχανισμούς, με τη Νατάσα Διαβαστή.
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ (2010-2011) Βιωματικά σεμινάρια πολιτισμού για παιδιά Ελλήνων και
μεταναστών.
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ και ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (2009) μάσκας και κουστουμιών βασισμένες στην
ιστορία της Καπελούς.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
(2009) όπου τα παιδιά γράφουν, εικονογραφούν και τυπώνουν το δικό
τους βιβλίο, με την εικονογράφο – συγγραφέα Λιάνα Δενεζάκη.
Ο ΜΥΘΟΣ, Ο ΗΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ (2009) Εργαστήρι
μουσικοκινητικού αυτοσχεδιασμού και αναπαράστασης μύθων, με τη
δασκάλα χορού Νίκη Λουλαδάκη.
Ο
ΜΥΣΤΙΚΟΣ
ΜΑΣ
ΚΗΠΟΣ
(2010)
Εργαστήρι
μουσικοκινητικού αυτοσχεδιασμού και αναπαράστασης μύθων, με τη
δασκάλα χορού Νίκη Λουλαδάκη.
FLAMENCO για παιδιά.
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΑΦΡΟΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΟΣ
ΧΟΡΟΣ CAPOEIRA με δημιουργία χορευτικού κύκλου.
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ από
Απειρανθίτου και τον Γιώργο Ιωάννου.

ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ
τη

Μαρούσα

ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Το εξώφυλλο του βιβλίου από το
εργαστήρι με την Λιάνα Δενεζάκη

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ (ΒΛΕΠΩ ΚΑΙ ΑΚΟΥΩ) με την Ελίντα Αρβανίτη
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ "LOST CIRCUS" στο χώρο της Λέσχης
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ (Ηλία Λαλαούνη)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ με την Ιωάννα Τσελέντη
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΙΝΔΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ A’ με την Ειρήνη Μίτση
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΙΝΔΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ β’ και Γ’ με την Αλεξάνδρα Μυλιοπούλου
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ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΖΩΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ από την ομάδα Ταξιδευτές Παραυθιών του Δ. Προύσαλη
Εκδρομή στο Παιδικό Μουσείο
ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΕΝΟΣ ΖΩΟΥ: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ABORIGINALS της Αυστραλίας με την
Ιωάννα Τσελέντη.

Ένα ιδιαίτερο εργαστήρι πραγματοποιήθηκε την
περίοδο 2010-2011 με την Υποστήριξη της Γενικής
Γραμματείας Νέας Γενιάς: Οι Διαπολιτισμικές
Συναντήσεις που απευθύνονταν σε παιδιά
Ελλήνων ή παιδιά άλλων εθνοτήτων 5-12 ετών,
έχοντας ως στόχο τη γνωριμία των παιδιών με
στοιχεία πολιτισμού άλλων χωρών και την αύξηση
της ευαισθητοποίησής τους σε θέματα φυλετικής
διαφορετικότητας.

Υποστηρικτές
Η Interamerican, στα πλαίσια του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
(Ε.Κ.Ε.) «Πράξεις Ζωής» αποτέλεσε για το έτος 2011 ευγενικό υποστηρικτή της
Παιδικής Πολιτιστικής Λέσχης «ΕΚΦΡΑΣΗ», στηρίζοντας τα εργαστήρια που προσφέρει, μεγιστοποιώντας κατ’ αυτόν
τον τρόπο την κοινωνική προσφορά της εταιρείας που εστιάζει στην ποιότητα της ζωής και στην αντιμετώπιση των
κοινωνικών ανισοτήτων, διακρίσεων και αποκλεισμών.
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5.

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα «Στο βάθος…ΚΗΠΟΣ!» για παιδιά 5 - 12 ετών

Η «ΕΔΡΑ» μέσω της Παιδικής Πολιτιστικής Λέσχης «ΕΚΦΡΑΣΗ» υλοποιεί το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα
«Στο βάθος…ΚΗΠΟΣ!» για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών. Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται κάθε Κυριακή στις 11.00
στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Αντώνη Τρίτση, σε έκταση που έχει παραχωρηθεί στην Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ».
Η γνωριμία με τα λαχανικά και την καλλιέργειά τους, τα αρωματικά φυτά και οι χρήσεις τους, τα καρποφόρα δέντρα,
η βιολογική καλλιέργεια, η φυσική καλλιέργεια είναι μερικά από τα θέματα των δραστηριοτήτων. Κεντρικοί στόχοι
του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα περιβάλλοντος, η σύνδεση της τροφής με τη γη,
η θεραπευτική επαφή με τη φύση και η καλλιέργεια της πεποίθησης ότι όλοι μπορούν να γίνουν μικροί κηπουροί και
στην πόλη. Η προσέγγιση των θεμάτων γίνεται μέσα από τα μονοπάτια της δημιουργικής έκφρασης και του
βιωματικού παιχνιδιού.
Παράλληλα με την εκμάθηση κηπουρικής, τα παιδιά αναπτύσσουν περιβαλλοντικές ευαισθησίες, ομαδικές ικανότητες
και προσωπικές δεξιότητες, εξερευνούν τη φύση, ανακαλύπτουν τον ρόλο των ζωντανών οργανισμών, κατανοούν
τη σημασία του νερού, του ήλιου, του χώματος και των κύκλων ενέργειας στη φύση, βιώνουν το κύκλο της ζωής και
αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τις δυναμικές σχέσεις μεταξύ των φυσικών στοιχείων. Μαθαίνουν να λειτουργούν ως
ομάδα υπεύθυνη της φροντίδας του κήπου, να επικοινωνούν μεταξύ τους και να μοιράζονται. Με την κηπουρική
καλλιεργούνται στο παιδί η αίσθηση ευθύνης, η παρατηρητικότητα, η υπομονή, η οργανωτικότητα, η κριτική σκέψη
και η φαντασία. Και φυσικά η ενασχόληση με το λαχανόκηπο επηρεάζει άμεσα τις διατροφικές συνήθειες και
προτιμήσεις των παιδιών.

Εκδηλώσεις για την Ημέρα Περιβάλλοντος
Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα «Στο βάθος…ΚΗΠΟΣ!» συμμετείχε
στις Εορταστικές εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στο Πάρκο
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» για την Ημέρα
Περιβάλλοντος. Ειδικότερα,
με το σύνθημα «ΓιορτάΖΟΥΜΕ το
Περιβάλλον!» η «ΕΔΡΑ» σε συνεργασία με το Δήμο
Αγ.Αναργύρων-Καματερού και ενεργούς φορείς της περιοχής
(Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αγ. Αναργύρων-Καματερού «Σπύρος

Αποστόλου», Δημοτική Κοινότητα Αγ. Αναργύρων, Δημοτική Κοινότητα
Καματερού, Σύλλογος Γονέων-Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ «Η ΑΝΟΙΧΤΗ
ΑΓΚΑΛΙΑ», Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού-Τοπικό Τμήμα Ανάκασας, Φίλοι
του Πάρκου) γιόρτασαν μαζί με πλήθος κόσμου την Παγκόσμια Ημέρα
Περιβάλλοντος, την Κυριακή 5 Ιουνίου στο Πάρκο «Α.Τρίτση».
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Η εκδήλωση φιλοξένησε δραστηριότητες όλη την διάρκεια της ημέρας,
δίνοντας τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους επισκέπτες να
έρθουν σε άμεση επαφή με την πλούσια φύση του μοναδικού για την
Αττική πάρκου που καταλαμβάνει έκταση 1000 στρεμμάτων.
Τα παιδιά μέσα από το βιωματικό παιχνίδι του προγράμματος «Στο
βάθος…ΚΗΠΟΣ!» γνώρισαν τα λαχανικά και την καλλιέργειά τους,
φυτεύοντας ντοματιές, αγγουράκια και πιπεριές. Παράλληλα, ο φορέας
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πρόβαλλε ταινίες μικρού μήκους με
θέμα το περιβάλλον και τον άνθρωπο.
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6.
Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Αγ. Αναργύρων-Καματερού & Δήμο
Ηλιούπολης
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Αγ. Αναργύρων-Καματερού και αντίστοιχα στο Δήμο Ηλιούπολης αποτελεί μια
σύμπραξη των δημοτικών αρχών και των κοινωνικών φορέων Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» και Κοινωνική Συνεταιριστική
«ΔΡΑΣΗ» που έχει ως σκοπό την κάλυψη με τρόφιμα, ρούχα ή άλλα είδη οικιακής χρήσης των οικονομικά
αδύναμων κατοίκων των Δήμων.
Το Παντοπωλείο προσφέρει δωρεάν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης (ρούχα ή άλλα είδη οικιακής χρήσης) σε
άπορα άτομα που στερούνται των βασικών ειδών διαβίωσης (ηλικιωμένοι, μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνοι,
ΑμεΑ). Επιπλέον, κάθε πολίτης μπορεί να αγοράσει τα προϊόντα του Παντοπωλείου σε τιμές super market και
με αυτόν τον τρόπο να στηρίξει την λειτουργία του, δεδομένου ότι τα έσοδα από την πώληση των προϊόντων
διατίθενται αποκλειστικά για την αγορά νέων ειδών που παρέχονται δωρεάν στους δικαιούχους.
Η φιλοσοφία του έγκειται στην δημιουργία μίας αλληλέγγυας οικονομίας σε μία κοινότητα, με ενεργούς
αλληλέγγυους δημότες και όχι παθητικούς φιλάνθρωπους πολίτες που προσφέρουν από το περίσσευμά τους. Έτσι
το Κοινωνικό Παντοπωλείο μετατρέπεται σε έναν κοινωνικό θεσμό, όπως το Κοινωνικό Φαρμακείο, το Πρόγραμμα
«Βοήθεια στο Σπίτι» κτλ.
Το μήνυμα που μεταφέρει το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι ότι ενισχύοντας τους τοπικούς θεσμούς, κάθε πολίτης
βοηθάει τον τόπο του, τον συνάνθρωπό του, τον συνδημότη του. Επιπλέον, αναπτύσσοντας τους θεσμούς αυτούς
δημιουργούνται και επιπλέον θέσεις εργασίας.

Δραστηριότητες
Καμπάνια συγκέντρωσης ειδών πρώτης
ανάγκης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
στα ΑΒ Βασιλόπουλος
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Αγ. Αναργύρων-Καματερού διοργάνωσε
Καμπάνια για την συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης που
διανεμήθηκαν σε συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές
δυσκολίες, στερούμενοι των βασικών ειδών διαβίωσης.
Η καμπάνια στηρίχτηκε από τα super market ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και
διεξήχθη στα καταστήματα Α. Λιοσίων, Ιλίου και Περιστερίου, με πολύ μεγάλη
ανταπόκριση των πολιτών που ενίσχυσαν με είδη πρώτης ανάγκης οικογένειες
και άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη.
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Ο επιχειρηματικός κόσμος στήριξε το Κοινωνικό Παντοπωλείο
στο Δήμο Αγ. Αναργύρων – Καματερού την Πασχαλινή περίοδο
Οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου Αγ. Αναργύρων – Καματερού δέχθηκαν την στήριξη του
ευαισθητοποιημένου επιχειρηματικού κόσμου, ο οποίος συγκέντρωσε έναν σημαντικό αριθμό προϊόντων για τις
ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου την περίοδο του Πάσχα. Σε μία περίοδο που η οικονομική κρίση και τα
δυσχερή αποτελέσματά της απασχολούν ολοένα και περισσότερους συνανθρώπους μας, οι δικαιούχοι του
Παντοπωλείου δέχθηκαν με μεγάλη ανακούφιση τις ευγενικές προσφορές σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης των
εργαζομένων και εταιρειών που συμμετείχαν στην καμπάνια συγκέντρωσης προϊόντων.
Ειδικότερα, στην καμπάνια συμμετείχαν προσφέροντας προϊόντα οι εταιρείες:
Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ
& ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ (P & G)
ενώ, οι εργαζόμενοι των εταιρειών:
INTERAMERICAN
Όμιλος Εταιρειών MELLON
συγκέντρωσαν στον χώρο εργασίας τους είδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα διαρκείας (γάλατα, ζυμαρικά, όσπρια
κτλ.).
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7.

Εθελοντισμός στην Ευρώπη

Η «ΕΔΡΑ» αντιλαμβάνεται τον εθελοντισμό ως μέσο έκφρασης, αλληλεγγύης και παροχής υποστήριξης, και την
αναγκαιότητα της πολιτισμικής ανταλλαγής ως μέσο προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Σκοπός του φορέα είναι η
προώθηση μιας νέας αντίληψης για τη ζωή που στηρίζεται στην κοινοτική εθελοντική προσφορά για τον νέο-ενήλικα,
σε θέματα κοινωνικής ζωής και υγείας.
Η «ΕΔΡΑ» λειτουργεί ως φορέας αποστολής και υποδοχής ελλήνων και ξένων εθελοντών στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία» – ΕΕΥ (European Voluntary Service – EVS). Κωδικός
πιστοποίησης: 2010-GR-15. Ως φορέας υποδοχής, από το 2005 έως σήμερα, η ΕΔΡΑ έχει φιλοξενήσει 40 νέους από
διαφορετικές χώρες και διαφορετικά περιβάλλοντα, και ταυτόχρονα έχει λειτουργήσει ως φορέας αποστολής για 12
Έλληνες εθελοντές.
Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (ΕΕΥ) εντάσσεται στο ευρύτερο Πρόγραμμα της Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση»
(Youth in Action) και παρέχει την ευκαιρία για εθελοντισμό σε νέους και νέες, έως 30 χρόνων, που θέλουν να
συμμετέχουν σε διάφορες μορφές επιδοτούμενων εθελοντικών δραστηριοτήτων, τόσο εντός όσο και εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Δράσεις Ενημέρωσης /Ευαισθητοποίησης
Η «ΕΔΡΑ» αναπτύσσει διάφορες δραστηριότητες στην κοινότητα για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση
της τοπικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα, η «ΕΔΡΑ» οργάνωσε ή συμμετείχε μέσα στο 2011 στις ακόλουθες δράσεις:

5ο Διεθνές Φεστιβάλ Art4More
Την Παρασκευή 7, το Σάββατο 8 και
την Κυριακή 9 Οκτωβρίου έλαβε χώρα
το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Art For More
’11 υπό τη διοργάνωση της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.
«ΕΔΡΑ» δίνοντας για ακόμη μία χρονιά
το
παρόν
στη
διαδικασία
ευαισθητοποίησης του κοινού μέσω
της τέχνης, με συζητήσεις, εκθέσεις και
happenings.

Στο Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα με θέμα ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ στην Ψυχική
Υγεία που χωρίστηκε σε τρεις ενότητες:
«Θεραπευτική Αρχιτεκτονική» που περιελάμβανε μία έκθεση με
αναρτημένες ανακοινώσεις (poster) και μια δίωρη σειρά διαλέξεων. Τόσο
η έκθεση, όσο και οι διαλέξεις ανέδειξαν τον πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα
του κλάδου, στον οποίο κατέχει εξέχουσα θέση η ιατρική έρευνα και
γνώση, η γνώση από τον ευρύτερο χώρο των ανθρωπογνωστικών
επιστημών, η ενεργή συμμετοχή των χρηστών υπηρεσιών υγείας και η
εμπεριστατωμένη αρχιτεκτονική πρακτική και έρευνα ως προϊόν αλλά και
έναυσμα διαλόγου. Στην Ημερίδα, τον συντονισμό της οποίας ανέλαβε η
αρχιτέκτονας-νοσοκομειολόγος Δρ Ευαγγελία Χρυσικού, συμμετείχαν
ο Ειδικός Ιατρός Εργασίας Γεώργιος Κωνσταντίνου και ο ερευνητής Δρ
Cornel Lustig (Ισραήλ).
«Εναλλακτικά Θεραπευτικά Μέσα στην ψυχική υγεία ως
συμπληρωματικό μοντέλο μείωσης της φαρμακευτικής
αγωγής όπου έγινε παρουσίαση της πιλοτικής εφαρμογής ενός
μοντέλου διαχείρισης εναλλακτικών θεραπευτικών μέσων στα
Οικοτροφεία της "ΕΔΡΑ" από την επιστημονική ομάδα του
προγράμματος. Παρουσιάστηκαν τα θετικά αποτελέσματα από
την εφαρμογή του προγράμματος, το οποίο ενίσχυσε τις
μελέτες που έχουν αποδείξει ότι τα εναλλακτικά θεραπευτικά
μέσα έχουν καταδείξει την συμβολή τους όχι μόνο στην
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ασθενών αλλά και σε
θέματα πρόληψης ασθενειών και μείωσης της φαρμακευτικής αγωγής, τόσο σε επίπεδο παθολογικό όσο και
ψυχιατρικό.
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Αρχιτεκτονική Τοπίου – Θεραπευτική Γεωργία (Κήπος)» με παρουσίαση από τη Δρ. Τζούλια Τζώρτζη,
Αρχιτέκτων Τοπίου – Δασολόγο σχετικά με την εξέλιξη της Θεραπευτικής Κηπουρικής από το Μεσαίωνα μέχρι και
σήμερα και τον κ. Μιχάλη Μανιαδάκη (Τεχνικός Ανθοκομίας- Σύμβουλος Οικολογικής Γεωργίας) σχετικά με
παραδείγματα από τον Ελληνικό και Διεθνή χώρο δημιουργίας και χρήσης κήπων με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά ως εναλλακτικών θεραπευτικών μέσων και υιοθέτησης ενός αρμονικότερου ρυθμού ζωής.
Παράλληλα, παρουσιάστηκαν εφαρμογές που έγιναν από τον ίδιο σε συνεργασία με την ΕΔΡΑ (Θεραπευτική
Κηπουρική στα Οικοτροφεία του φορέα).

Στα πλαίσια του φεστιβάλ έλαβε χώρα η έκθεση ΝΟΝ PLACE ART - Έκθεση Από
όσους Σχεδιάζουν στο Περιθώριο. Η έκθεση Non-Place Art φιλοξένησε σκίτσα σε
λευκές σελίδες (doodles), στο περιθώριο σημειώσεων, σε post-its, moleskines,
ημερολόγια και κάθε άλλη επιφάνεια όπου ένα σχέδιο μπορεί να γεννηθεί αυθόρμητα
και απρογραμμάτιστα. Η έκθεση αντικατόπτριζε την επιστροφή της σύγχρονης
καλλιτεχνικής δημιουργίας σε πιο απλοϊκές, πειραματικές και πρωτογενείς μορφές
τέχνης, όπως η τέχνη των ψυχικά πασχόντων, ενώ ταυτόχρονα πρότεινε την ανάπτυξη
μιας καθημερινής πηγαίας έκφρασης ως εναλλακτικό θεραπευτικό μέσο ανάκτησης της
ψυχικής υγείας. Στην έκθεση συμμετείχαν επαγγελματίες καλλιτέχνες, αλλά και
καλλιτέχνες που υποστηρίζονται από φορείς ψυχικής υγείας, ενώ την επισκέφθηκαν
δημοσιογράφοι και το φιλότεχνο κοινό της πόλης.

Την έκθεση ΝΟΝ PLACE ART πλαισίωσαν μια σειρά από καλλιτεχνικά
happenings όπως το "Soundscape΄s project" με τους Κinga Cito,
Δημήτρη Ρεκούτη και Μάριο Κωστάκη, το Βιωματικό εργαστήρι “Μια
εφημερίδα, ένα κόκκινο κουβάρι κι ένα μυστικό…’’, οι «Αυτοσχεδιασμοί
στις σχέσεις» με την ψυχολόγο Έφη Κεραμιδά, Dj Performance με ήχους
ηλεκτρονικού βιολιού στον χώρο της έκθεσης από τον Gkionock,
συναυλίες από τους Dj Telson, Pan Pan & Νefeli Walking Undercover,
Βυσσινόκηπος, Cold Feet Project, Liber Animus, Ηλιάνα Τσαπατσάρη κ.ά.

Το τηλεοπτικό σποτ του Φεστιβάλ βρίσκεται διαθέσιμο εδώ
Καθώς επίσης και τηλεοπτικές αναφορές εδώ

6η Παναττική Αθλητική Διοργάνωση ΑμεΑ
Για 6η συνεχόμενη χρονιά, την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011 το Κλειστό
Γυμναστήριο του Περιστερίου (οδός Τζων Κέννεντυ και Γιαννιτσών) φιλοξένησε παιδιά,
νέους και ενήλικες με ψυχικές διαταραχές και νοητική στέρηση, που αγωνίστηκαν με
κατευθυντήρια ορμή την δύναμη της ψυχής τους στην 6η Παναττική Αθλητική
Διοργάνωση ΑΜΕΑ 2011.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την «ΕΔΡΑ» και τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ALMA, με την στήριξη του Ο.Π.Α.Α.Π.
(Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Περιστερίου). Η
Παναττική Αθλητική Διοργάνωση ΑμεΑ είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ
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(3η Δεκεμβρίου) και αποτελεί πλέον ένα θεσμό για τη Δυτική Αττική, αφού
πραγματοποιείται με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία έξι χρόνια στο Δήμο
Περιστερίου.

Η Διοργάνωση πέραν του αθλητικού χαρακτήρα της, που έχει ως στόχο την
κοινωνικοποίηση των συμμετεχόντων μέσω του αθλητισμού εστιάζει και στην
ευαισθητοποίηση του ευρέως κοινού σε θέματα ΑμεΑ. Συγκινητική στιγμή της
διοργάνωσης αποτέλεσε η βράβευση των Παραολυμπιονικών Μάμαλου
Παύλου,
Μαρία
Σταματουλά και Κωστάκη Ιωάννη που έχουν εκπροσωπήσει επάξια
την χώρα μας σε διεθνείς αγώνες, οι οποίοι δέχθηκαν από τους
διοργανωτές ένα συμβολικό δώρο.

Οι 32 φορείς που συμμετείχαν στην 6η Παναττική Αθλητική Διοργάνωση
ΑμεΑ εκπροσωπήθηκαν από περίπου 220 αθλητές ΑμεΑ (άτομα με
Νοητική Υστέρηση, Αυτισμό και Κινητική Δυσκολία) που διαγωνίστηκαν
με σθένος και περισσή χαρά.

Συνδιοργάνωση / Συμμετοχή στην 10η Γιορτή Εθελοντισμού
Με
συνεχώς
αυξανόμενη
δράση
και
ενθουσιασμό, για
10η συνεχή χρονιά, η
Κίνηση Φορέων Εθελοντισμού με 50 διεθνείς
και τοπικούς οργανισμούς, πραγματοποίησαν
μια ημερίδα - γιορτή αφιερωμένη στον Εθελοντισμό και στην κοινωνική προσφορά, το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου,
στον πεζόδρομο Αποστόλου Παύλου στο Θησείο, από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.
Η «ΕΔΡΑ» μαζί με τους υπόλοιπους διοργανωτές της εκδήλωσης AIESEC, AEGEE Αθήνα & Πειραιά, Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ,
«Νέα Ακρόπολη», «Μέριμνα Ζωής Μ.Κ.Ο», PRAKSIS,
Ευρωπαϊκή Έκφραση και τον Σύλλογο Αθλητικών
Δραστηριοτήτων «ALMA» έδωσε το δικό της παρόν
μεταφέροντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας μέσα σε δύσκολες
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.
Με τη μεγάλη συμμετοχή των κατοίκων της Αθήνας και όχι
μόνο, καθώς και τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας
Γενιάς, και πλήθος άλλων ανθρώπων, ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ... οι 50
εθελοντικοί φορείς, απέδειξαν για ακόμη μια φορά με την
ενεργή και συνεχόμενη δράση τους, ότι ο εθελοντισμός
αποτελεί πλέον ανάγκη και στοιχείο απαραίτητο για μια
κοινωνία ζωντανή, υγιή και εξελισσόμενη.
κρίσιμα
οικονομικά, κοινωνικά και οικολογικά προβλήματα.
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Συμμετοχή στην «Εβδομάδα Διαφορετικότητας»
της
Η
«ΕΔΡΑ»
συμμετείχε
στην
"Εβδομάδα
Διαφορετικότητας
Diversity
Week"
που
πραγματοποίησε η Citibank παγκοσμίως, στις 13-17
Ιουνίου. Για το 2011 το θέμα της Εβδομάδας
Διαφορετικότητας ήταν η «Αντίληψη», το πόσο
διαφορετικά δηλαδή μπορεί κανείς να αντιληφθεί το ίδιο
θέμα, πώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις και τι
μπορεί να κάνει για να γεφυρώσει τις διαφορετικές
αντιλήψεις.
Στο πλαίσιο των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν στην
Ελλάδα για την Εβδομάδα Διαφορετικότητας, η «ΕΔΡΑ»
φιλοξενήθηκε στα γραφεία της Ν.Κηφισιάς και της Λεωφ.
Συγγρού όπου με ενημερωτικό stand παρείχε
πληροφορίες για τις υπηρεσίες του φορέα. Η ανταπόκριση των εργαζομένων της Citibank ήταν μεγάλη, με αρκετούς
να δηλώνουν την επιθυμία τους για παροχή έμπρακτης βοήθειας. Επιπλέον, η «ΕΔΡΑ» με στόχο την ανταλλαγή καλών
πρακτικών και την αναφορά μεθόδων για την γεφύρωση του χάσματος της Διαφορετικότητας συμμετείχε στην
παρουσίαση/συζήτηση που διοργάνωσε η Citibank στα γραφεία της Νέας Κηφισιάς, την Πέμπτη 16 Ιουνίου,
όπου παρουσιάστηκε ο τρόπος με τον οποίο ο φορέας αντιμετωπίζει τα θέματα Διαφορετικότητας στο δικό του πεδίο,
συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω της διαφορετικότητας των
ανθρώπων σε θέματα ψυχικής υγείας. Με αφετηρία τον στόχο της «ΕΔΡΑΣ», την προαγωγή της ψυχικής υγείας, την
προάσπιση των δικαιωμάτων των ευπαθών και μη ευνοημένων ομάδων, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του
κοινού παρατέθηκαν παραδείγματα υπηρεσιών του φορέα που ευνοούν την κοινωνική ενσωμάτωση, την εξάλειψη των
κοινωνικών ανισοτήτων και των προκαταλήψεων.

Συμμετοχή στο 1ο Ετήσιο Συνέδριο ΕΚΕ με θέμα
«Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των
Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας»
Η «ΕΔΡΑ» συμμετείχε στο 1ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης με θέμα «Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των
Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας» που πραγματοποιήθηκε από την
Capital Link στην Αθήνα την Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011 στο Divani
Caravel Hotel.
Στο Συνέδριο όπου δόθηκε κυρίως έμφαση στο ρόλο και την
αλληλεπίδραση μεταξύ κυβερνητικών παραγόντων, εταιριών και Μ.Κ.Ο.
στον τομέα της ΕΚΕ συζητήθηκαν τα πιο πρόσφατα κρίσιμα θέματα, οι
τάσεις καθώς και οι εξελίξεις σημαντικών δραστηριοτήτων στο χώρο
της ΕΚΕ, υποδεικνύοντας τις καλύτερες πρακτικές κοινωνικής
υπευθυνότητας ανά κλάδο και παρουσιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο
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οι ΜΚΟ και οι φορείς αλληλεπιδρούν με τον επιχειρησιακό κόσμο με στόχο να χρηματοδοτήσουν τα προγράμματά
τους.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου και για πρώτη φορά παράλληλα με τις εργασίες του, ΜΚΟ και φορείς φιλοξενήθηκαν
με ενημερωτικά stand παρέχοντας πληροφορίες για τις υπηρεσίες τους. Η «ΕΔΡΑ» αποτέλεσε μία από τις ΜΚΟ που
συμμετείχαν στο Συνέδριο, όπου γνωστοποίησε στους συμμετέχοντες τα προγράμματα και τους στόχους
της, παρουσιάζοντας σχετικό ενημερωτικό υλικό.

Συμμετοχή στο Πολυσυνέδριο «Capital + Vision»
Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» συμμετείχε στο 2ωρο Συνέδριο με θέμα
«Κοινωνική Οικονομία και ΕΚΕ» που πραγματοποιήθηκε στο
Πολυσυνέδριο «Capital + Vision» το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου
2011, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών.
Το Πολυσυνέδριο Capital + Vision διοργανώθηκε από το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, την Εφημερίδα «Κεφάλαιο»
και την πύλη Capital.gr, επιχειρώντας το πάντρεμα της επιχειρηματικότητας με το όραμα μιας καλύτερης κοινωνίας και
πετυχαίνοντάς το με την κινητοποίηση που δημιουργεί η συμμετοχή δεκάδων φορέων, μη κυβερνητικών οργανώσεων
(ΜΚΟ), επιχειρήσεων και παραγωγικών δυνάμεων της χώρας.
Στο συνέδριο η "ΕΔΡΑ" εξέθεσε τη νέα δράση του Κέντρου Κοινωνικής Οικονομίας, που σκοπό έχει την γεφύρωση
του αστικού πληθυσμού και του πληθυσμού της υπαίθρου και την στήριξη της επιχειρηματικότητας από αστούς στην
ύπαιθρο και κατοίκων της υπαίθρου. Η αναβίωση χωριών ορεινών όγκων καθώς και η προώθηση ευπαθών ομάδων
στην απασχόληση με την παραγωγή τοπικών προϊόντων, η ζεύξη παράδοσης και τεχνολογίας καθώς και η επιστροφή
στο ευ ζην ήταν οι θεματικές ενότητες που παρουσιάστηκαν, οι οποίες προωθούνται από την ΕΔΡΑ.

Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Εθελοντισμού χωρίς Σύνορα
Η «ΕΔΡΑ» συμμετείχε με περίπτερο στο «Φεστιβάλ Εθελοντισμού
Χωρίς Σύνορα • Έλληνας Πολίτης - Ευρωπαίος Πολίτης» που
συνδιοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθελοντισμού-Ελλάδος
και την Ευρωπαϊκή Έκφραση και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του
πολυσυνεδρίου Money Show που έλαβε χώρα στις 16-17
Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Χίλτον. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο του εορτασμού του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού
2011 και της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού στις 5 Δεκεμβρίου
(θεσπισμένη από τον Ο.Η.Ε.).

1η Ημερίδα Γιορτή Εθελοντισμού:
Χορέψαμε-Τραγουδήσαμε-Ευαισθητοποιήσαμε
Η πόλη του Περιστερίου έδειξε ότι ποτέ δεν κοιμάται και ότι είναι ενεργή. Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών
ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Μαΐου 2011, η 1η Ημερίδα Γιορτή Εθελοντισμού, από
Οργανώσεις της Πόλης για την Πόλη στον Πεζόδρομο Περιστερίου (Εθνικής Αντιστάσεως). Για πρώτη φορά
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Ζούμε, Σχεδιάζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!
δεκατέσσερις (14) φορείς - εθελοντικές οργανώσεις, συνδιοργάνωσαν
υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου, μια ζωντανή γιορτή
εθελοντισμού, με κεντρικό σύνθημα "Η ΠΟΛΗ ...ΠΟΤΕ ΔΕΝ
ΚΟΙΜΑΤΑΙ…".
Τη διοργάνωση της γιορτής ανέλαβαν μαζί με την «ΕΔΡΑ» οι
οργανισμοί: Έλληνες Ενεργοί Πολίτες, Επιτροπή Ανέργων, Κιβωτός,
ΚΙ.ΠΟ.ΔΑ, Κοινωνική Σταυροφορία, Σύλλογος Αιμοδοτών Περιστερίου,
Λέσχη 4Χ4 Περιστερίου, Μουσική Αργώ, Περιβαλλοντικός Σύλλογος,
Ποδηλατικός Σύλλογος Περιστερίου, Σύλλογος για το Μπουρνάζι,
Συν+Ανθρωποι, Το Περιστέρι της Ειρήνης, Τοπικό τμήμα δυτικών
προαστίων του συνδέσμου για τα δικαιώματα της γυναίκας.
Οι επισκέπτες γνώρισαν και ενημερώθηκαν για τις δράσεις των
οργανώσεων, τον τρόπο λειτουργίας και την προσφορά τους, ενώ
χόρεψαν με τους «Μπελάδες» από το Σύλλογο «Ειρήνη» Περιστερίου
και τους χορευτές του συλλόγου Dance Club και σιγοτραγούδησαν μαζί
με τους: Jazz Blue Band, Bright Black, Άτομα 4 και Μουσική Αργώ από
το Εθνικό Ωδείο.
Στην εκδήλωση φιλοξενήθηκαν επίσης δράσεις για παιδιά, ενώ την
Κυριακή πραγματοποιήθηκε και Εθελοντική Αιμοδοσία.

Προβολή τηλεοπτικού σποτ σε πανελλαδικό επίπεδο για τις
δράσεις του φορέα:
Ο φορέας προχώρησε στην δημιουργία του 3ου τηλεοπτικού
σποτ, μορφής animation και με εικόνες από όλες τις δράσεις. Ο
κεντρικός ήρωας προχωρώντας στο «Δρόμο της Υγείας» και
ενώ στην αρχή εμφανίζεται σκεπτικός, με την δίοδό του από
όλες τις στάσεις/δομές της «ΕΔΡΑΣ» βρίσκει λύση στα
ζητήματα που τον απασχολούν και προχωράει γνωρίζοντας ότι
ΜΑΖΙ με την «ΕΔΡΑ» καταφέρνει να Ζει και να Σχεδιάζει
από κοινού.
Το τηλεοπτικό σποτ βρίσκεται διαθέσιμο εδώ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΕΔΡΑΣ για το 2011
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τις παρακάτω εταιρίες, ιδρύματα, φορείς και συνεργάτες για την πολύτιμη
υποστήριξή τους! Η συνεισφορά τους για το έτος 2011 ήταν εξαιρετικά σημαντική για το δύσκολο έργο μας, δίνοντάς
μας την απαραίτητη δύναμη για τη συνέχεια και εμπνέοντας παράλληλα το κίνημα του εθελοντισμού και της
προσφοράς στην Ελλάδα.
Για την αφιλοκερδή διάθεση προϊόντων για τις δομές του φορέα (Οικοτροφεία «Ιπποκράτης Ι & ΙΙ», Στέγη
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Νεφέλη» και τα εννιά Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα):
ΕΛΑΪΣ- UNILEVER ΚΡΙ ΚΡΙ ΜΕΛΙΣΣΑ – ΚΙΚΙΖΑΣ PASARELLA ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΦΟΥΡΝΟΣ «ΖΩΗΣ» SMART PRINT (ΠΟΛΙΤΗΣ Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ) ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ Ε.Π.Ε ΚΛΕΟΣ Α.Ε
ΑΥΓΑ ΒΛΑΧΑΚΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε KRAFT FOODS MELLON INTERNATIONAL S.A INTERAMERICAN
SYRMA TOYS Α.Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟΔΟΥΛΑ Α.Ε ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ SKAG ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ STABILO

Για την αφιλοκερδή διάθεση προϊόντων σε Φιλανθρωπικά Μπαζάρ και εκδηλώσεις:
PIZZA FUN Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Π.Α.Ε Α.Ε.Κ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ STABILO
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ COCA COLA HELLAS ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ CHAMPION
AUDIO VISUAL LARO ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ BODY-SHOP ALFA LIFE
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΚΑΚΑΛΗΣ EXODOS TRAVEL ΑΝΥΦΑΝΤΟΥ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ AWAPAI
BLUESPHERE THINK EUROPE THE HUB EVENTS TOP SOUND
Για την επικοινωνιακή στήριξη του έργου μας:
ΑΘΗΝΑ 9.84 MAD MAD RADIO 106,2 ATHENS VOICE EUROCHARITY BASKETBLOG.GR
SUPER BASKET SOUTHERN ROCK ΕΛ CULTURE MEGA SENTRA FM 103,3 DIRECTION
ON SPORTS NOESI.GR QUUEN.GR PROTAGON.GR NEWSBOMB.GR
CULTURENOW.GR DEALNEWS.GR DEBOP.GR DESIGN DISTRICT ΔΙΕΣΗ 101.3

Για την συνεργασία και υποστήριξη του έργου μας:
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣΥΜΗΤΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Π.Σ.Α.Κ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ψ.Ν.Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1.024.000,00 €

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1.557.076,91 €

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

35.434,94 €

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

152.846,13 €

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ-ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ-ΑΤΤΙΚΗ

58.973,52 €

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

186.319,14 €

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ-ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ-ΒΟΛΟΣ

91.564,19 €

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ

26.573,93 €

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ-ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ-ΠΑΤΡΑ

25.087,99 €

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

13.736,66 €
18.694,11 €

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ-ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ-ΤΡΙΚΑΛΑ

9.894,00 €

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΝΤΥΠΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΟΑΕΔ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

1.981,50 €

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

4.401,92 €

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ART FOR MORE

1.000,00 €

ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ-ΕΚΔΡΟΜΩΝ

9.060,69 €

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ

2.160,00 €

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΣΥΔ

106.000,00 €

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ E.V.S. - ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

2.271,52 €
ΣΥΝΟΛΟ

1.358.367,66 €

ΣΥΝΟΛΟ

1.968.709,49 €

ΚΕΡΑΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Σ.

Πώς μπορείτε να συνδράμετε το έργο της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ»
Η «ΕΔΡΑ», ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, εμφανίζει αρκετές ανάγκες, για τις οποίες χρειάζεται τη στήριξή σας!
Μέσω χορηγίας σε είδος για τη λειτουργία των δομών μας
Μέσω Τραπέζης, κάνοντας κατάθεση στους εξής λογαριασμούς:
Αριθμός λογαριασμού e-banking:
GR 1201720460005046024221090 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δικαιούχος: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός Λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς:
50460 24221090
Δικαιούχος: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μπορείς να απασχοληθείς ως εθελοντής σε μία από τις πολλές δράσεις της ΕΔΡΑΣ: τα
Οικοτροφεία, το Κέντρο Εναλλακτικής Απασχόλησης και Θεραπευτικών Δράσεων, τα Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα,
την Παιδική Πολιτιστική Λέσχη "ΕΚΦΡΑΣΗ" και τη Λέσχη ΑμεΑ, αλλά και στις πολυάριθμες εκδηλώσεις μας!

Κάθε προσφορά είναι σημαντική για την συνέχιση του έργου μας!

Κεντρικά γραφεία:
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