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ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Η

ιδέα για τη δημιουργία αυτού του μικρού βιβλίου προήλθε από την παρατήρηση
ότι η επικοινωνία μεταξύ οργανώσεων της ελληνικής κοινωνίας πολιτών, ιδιαίτερα
όταν αυτές έχουν διαφορετική στόχευση ή όταν οι δράσεις τους εντοπίζονται σε
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, είναι πολύ περιορισμένη. Έτσι, οι καλές πρακτικές
δεν διαχέονται επαρκώς και οι συνεργασίες – οι τόσο απαραίτητες για την ανάπτυξη του
χώρου αλλά και των ίδιων των οργανώσεων – παραμένουν σχετικά λίγες.
Ωστόσο, πολλές ιδέες, πρωτοβουλίες και πρακτικές που έχουν επιτυχημένη εφαρμογή
σε έναν τομέα μπορούν να εμπνεύσουν δράσεις σε άλλους τομείς. Αντίστοιχα, επιτυχημένες «συνταγές» σε μια γεωγραφική περιοχή μπορούν να επεκταθούν και σε άλλες. Πάντοτε, βέβαια, με τις απαραίτητες βελτιώσεις/παραμετροποιήσεις οι οποίες επιβάλλονται από
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής και του κάθε τομέα.
Το βιβλίο αυτό είναι μια προσπάθεια καταγραφής έργων πρωτότυπων ή καινοτόμων
δράσεων / προγραμμάτων / πρωτοβουλιών Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)
στην Ελλάδα, που έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία. Παράλληλα, περιλαμβάνει και μια σειρά
«έξυπνων» δράσεων ΜΚΟ στο εξωτερικό.
Το παρόν βιβλίο περιλαμβάνει μικρά προφίλ – snapshots επιλεγμένων έργων / δράσεων / προγραμμάτων / πρωτοβουλιών και στοχεύει στη διάχυση και προώθηση βέλτιστων
πρακτικών στο χώρο καθώς και στην ανάπτυξη συνεργασιών. Σημειώνουμε ότι η προσπάθεια αυτή έχει στοιχεία υποκειμενικότητας. Ζητούμε εξαρχής την κατανόηση όσων
οργανώσεων υλοποιούν καινοτόμα προγράμματα που δεν υπέπεσαν στην αντίληψή μας.
Ωστόσο, η επιλογή μας έγινε χωρίς την παραμικρή προκατάληψη ή εύνοια σε οποιαδήποτε οργάνωση ή τύπο προγράμματος. Ελπίζουμε ότι η προσπάθειά μας αυτή θα τύχει ευμενούς υποδοχής και ότι το βιβλίο αυτό θα αποτελέσει το έναυσμα για ακόμα μεγαλύτερη
διάχυση των δράσεων όλων των οργανώσεων του χώρου και να δώσει ώθηση σε περισσότερες και στενότερες συνεργασίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι – όπως μπορεί εύκολα να διαπιστώσει ο αναγνώστης – πολλές καινοτόμες ιδέες και πολλά επιτυχημένα προγράμματα
αποτελούν προϊόν συνεργασιών.
Η επιλογή των προγραμμάτων έγινε με αποκλειστικό γνώμονα την προβολή καινοτομιών και αξιόλογων πρακτικών οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες δράσεις
και πρωτοβουλίες από άλλες οργανώσεις ανά την Ελλάδα. Οι περιγραφές και τα στοιχεία
-7-

που δίνονται δεν είναι λεπτομερή, καθώς στόχος του βιβλίου είναι να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει. Σε κάθε δράση, όμως, παρατίθενται τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου
φορέα, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν επιπρόσθετες πληροφορίες και ίσως να
εξετάσουν την πιθανότητα κάποιας συνεργασίας.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σκοπεύουμε να ανανεώσουμε το εν λόγω βιβλίο σε λίγα
χρόνια, συμπεριλαμβάνοντας ακόμα περισσότερες δράσεις και πρωτοβουλίες, αποδεικνύοντας εν τοις πράγμασι ότι ο χώρος των ελληνικών ΜΚΟ μπορεί να προσφέρει πολλά
στην ελληνική κοινωνία.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που υποστήριξε αυτή την έκδοση.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. ΑΓΑΠΑΝ

Βασική ιδέα
Το Σωματείο «ΑΓΑΠΑΝ» είναι ένα κοινωφελές φιλανθρωπικό Σωματείο στηριζόμενο στον εθελοντισμό και την προσφορά. Στόχος του είναι η παροχή ειδικής φροντίδας μέσω Ξενώνων Νοσηλευτικής Φροντίδας και Ανακουφιστικής Αγωγής Ασθενών –ΞΕ.ΝΟ.Φ.Α.Α.Α.– σε ενήλικες ασθενείς με
προχωρημένη νόσο ανεξαρτήτως φυλής, φύλου και εθνικότητας, για τους οποίους έχει εξαντληθεί
κάθε θεραπευτική αγωγή στο νοσοκομείο και χρειάζονται μόνο ανακουφιστική αγωγή και νοσηλευτική φροντίδα. Το «ΑΓΑΠΑΝ» ιδρύθηκε αρχικά το 1999 σαν μη κερδοσκοπική εταιρεία με στόχο την
ίδρυση και λειτουργία του πρώτου Hospice στην Ελλάδα.
Κύρια αποτελέσματα
Η μη κερδοσκοπική αυτή εταιρεία συστήθηκε από ομάδα εθελοντών, που από τις αρχές της
δεκαετίας του ’90 εργαζόταν για το σκοπό αυτό, προβάλλοντας μέσα από ραδιοφωνικές-τηλεοπτικές εκπομπές, συμμετοχή σε ημερίδες, forum και εκθέσεις την αναγκαιότητα ίδρυσης του θεσμού
Hospice care, στην Ελλάδα. Μετατράπηκε, δε, σε Κοινωφελές Σωματείο το 2003. Κατά το ίδιο έτος, με
τη συμβολή του ΑΓΑΠΑΝ δημοσιεύτηκε ο νόμος 3106 για την ίδρυση και λειτουργία Ξενώνων Νοσηλευτικής Φροντίδας και Ανακουφιστικής Αγωγής Ασθενών –ΞΕ.ΝΟ.Φ.Α.Α.Α. Το Υπουργείο αναγνωρίζοντας την εξειδίκευση και τις γνώσεις των μελών του Σωματείου, το κάλεσε το 2006 να συνδράμει
στη σύνταξη της Διυπουργικής Απόφασης για την ίδρυση και λειτουργία ΞΕ.ΝΟ.Φ.Α.Α.Α. (Hospice),
στη χώρα μας, σκοπός για τον οποίο το Σωματείο εργάστηκε επί ένα τρίμηνο. Δημοσίευση Διυπουργικής Απόφασης, Αρ. Φύλλου 1534/17.08.07. Ταυτόχρονα, έχει εξασφαλιστεί η συνεργασία με
πανεπιστημιακούς φορείς για την εκπαίδευση, τον προγραμματισμό και τη λειτουργία του Hospice.
Tο Σωματείο «ΑΓΑΠΑΝ» με εθελόντριες ψυχολόγους παρέχει ψυχολογική στήριξη σε ασθενείς
και σε συγγενείς ασθενών.
Βασικοί επωφελούμενοι
Ενήλικες ασθενείς με προχωρημένη νόσο ανεξαρτήτως φυλής, φύλου και εθνικότητας, για τους
οποίους έχει εξαντληθεί κάθε θεραπευτική αγωγή στο νοσοκομείο και χρειάζονται μόνο ανακουφιστική αγωγή και νοσηλευτική φροντίδα.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός εθελοντών που συμμετείχαν:

1999 Ελλάδα
–
–

Φορέας: ΑΓΑΠΑΝ - Παρηγορητική και Ανακουφιστική Φροντίδα ασθενών τελικού σταδίου
Διεύθυνση: Ρηγίλλης 14, Αθήνα, 106 74
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 210 7291079 / 210 7210695
agapan@agapan.gr
Ιστοσελίδα: http://www.agapan.gr
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2. Άλμα Ζωής

Βασική ιδέα
O Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» είναι Μη Κερδοσκοπικό
Σωματείο το οποίο ιδρύθηκε το 1988 από γυναίκες που είχαν βιώσει προσωπικά τον καρκίνο του μαστού. Η μοναδικότητά του έγκειται στο γεγονός ότι όλα τα μέλη του, οι εθελόντριες και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου είναι γυναίκες με εμπειρία καρκίνου του μαστού. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» υλοποίησε ένα Πρόγραμμα Γενετικής Συμβουλευτικής
και Ανάλυσης για τις γυναίκες με καρκίνο μαστού, σε δύο φάσεις από το 2010. Μέσω του Προγράμματος δώσαμε τη δυνατότητα σε γυναίκες που έχουν ήδη βιώσει την εμπειρία καρκίνου του μαστού
να κάνουν δωρεάν γενετικό έλεγχο για πιθανή ύπαρξη γονιδιακής μετάλλαξης που μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών.
Κύρια αποτελέσματα
Η υλοποίηση του προγράμματος γενετικής συμβουλευτικής και εξέτασης, βοήθησε κατ’ αρχήν
στην ενημέρωση των γυναικών με εμπειρία καρκίνου του μαστού, ενώ κατά την υλοποίηση των
δύο φάσεων του προγράμματος, 209 γυναίκες δήλωσαν συμμετοχή. Τελικά πληρούσαν τα κριτήρια
και εξετάστηκαν οι 99, ενώ στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής και 10 επιπλέον άτομα συγγενείς γυναικών που βρέθηκαν θετικές στον γονιδιακό έλεγχο. Από τις 99 γυναίκες με εμπειρία
καρκίνου του μαστού που εξετάστηκαν 21 βρέθηκαν θετικές σε κάποια μετάλλαξη γονιδίων. Με
βάση τα αποτελέσματα, όλες οι γυναίκες που εξετάστηκαν είχαν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν
τις πληροφορίες που έλαβαν τόσο για την πρόληψη σε σχέση με την ασθένεια, όσο και για την δια
χείριση ή τροποποίηση της θεραπείας τους με στόχο την ελαχιστοποίηση της επανεμφάνισης της
νόσου. Έτσι, μακροπρόθεσμα μέσω του προγράμματος μειώνεται ο αριθμός των γυναικών που θα
νοσήσουν ή θα ξανανοσήσουν με καρκίνο του μαστού ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες θανάτου
από την ασθένεια.
Βασικοί επωφελούμενοι
Οι ωφελούμενες του έργου είναι γυναίκες με εμπειρία με καρκίνου του μαστού οι οποίες βρίσκονται σε ομάδα υψηλού κινδύνου για υποτροπή ή εμφάνιση νέων κακοηθειών στο μαστό ή στις
ωοθήκες λόγω γενετικής προδιάθεσης, καθώς και μέλη της οικογένειάς τους που δεν έχουν νοσήσει,
τα οποία μπορούν να εξεταστούν δωρεάν εφόσον στην αρχική εξεταζόμενη υπάρχει μετάλλαξη
κάποιου γονιδίου.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

2010, 2014
Ελλάδα
3
0

Φορέας: Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής»
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 79-81, Πλ. Βικτωρίας, Αθήνα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κα. Μαριλού Χρυσοχοίδου
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 210 4180006 / 210 4180016
breastca@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.almazois.gr
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3. Αποκατάσταση Θυμάτων Βασανιστηρίων στην Ελλάδα

Βασική ιδέα
Το πρόγραμμα «Προμηθέας» έχει ως βασικό στόχο να συνδράμει θύματα βασανιστηρίων που
εισέρχονται στην Ελλάδα. Μόλις τον περασμένο χρόνο πολίτες βασανίστηκαν σε 112 χώρες του
κόσμου, παρά τις διεθνείς συνθήκες που τα απαγορεύουν. Υπολογίζεται ότι το 20% των ανθρώπων που φτάνουν στη χώρα μας για να ζητήσουν άσυλο, έχουν πέσει θύματα βασανιστηρίων στη
δική τους χώρα. Με αυτούς τους ανθρώπους ασχολείται το πρόγραμμα και τους στηρίζει με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους: παροχή ιατρικής, ψυχολογικής, κοινωνικής και νομικής στήριξης.
Βασικό εργαλείο αποτελεί η Μονάδα Αποκατάστασης που έχει στηθεί στο Κέντρο Ημέρας Βαβέλ
(Ι. Δροσοπούλου 72, Πλατεία Αμερικής). Επιπλέον, ο Προμηθέας Ι δημιούργησε ένα σώμα καταρτισμένο στην υποδοχή θυμάτων βασανιστηρίων. Το σώμα απαρτίζεται από 100 Έλληνες επαγγελματίες διαφόρων τομέων που εξειδικεύτηκαν στην ταυτοποίηση και την αποκατάσταση των θυμάτων
βασανιστηρίων τόσο από Έλληνες ειδικούς όσο και από ειδικούς του Δανικού Ινστιτούτου κατά των
Βασανιστηρίων «DIGNITY». Τέλος, ο Προμηθέας εργάζεται πάνω στην ευαισθητοποίηση του κοινού
και την ενημέρωση γύρω από την ανάγκη εξάλειψης των βασανιστηρίων.
Κύρια αποτελέσματα
Ως αποτέλεσμα αυτού του εγχειρήματος η Ελλάδα θα αποκτήσει μια δεξαμενή με εκπαιδευμένο
προσωπικό, το οποίο θα είναι σε θέση να εντοπίσει, να αξιολογήσει, να παράσχει υποστήριξη, να
συμβουλεύσει, να αποκαταστήσει και να συνδράμει θύματα βασανιστηρίων, ώστε να ενσωματωθούν στην κοινωνία. Δευτερευόντως, τα θύματα βασανιστηρίων θα αποκτήσουν πρόσβαση σε μία
μονάδα από πτυχιούχους επαγγελματίες και σε μία ποικιλία από δωρεάν παρεχόμενες υπηρεσίες, οι
οποίες θα απευθύνονται στα ιατρικά, κοινωνικοοικονομικά και νομικά τους προβλήματα.
Βασικοί επωφελούμενοι
Θύματα βασανιστηρίων που εισέρχονται στην Ελλάδα.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

Φεβρουάριος 2013 – Ιούλιος 2014
Ελληνική επικράτεια
6
1

* Σημείωση: τα πρόγραμμα συνεχίζει με τον τίτλο «Προμηθέας ΙΙ» και με τους ακόλουθους φορείς:
1. Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
2. ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ ΑΜΚΕ
3. Centre for Trauma Asylum and Refugees – University of Essex
4. REDRESS
5. Human Rights Foundation of Turkey

Φορείς: 1. Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
2. Κέντρο Ημέρας Βαβέλ
3. DIGNITY - Danish Institute Against Torture
Διεύθυνση: Σολωμού 25, Εξάρχεια, Αθήνα 106 82
Ιστοσελίδα: http://www.projectprometheus.gr/
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4. Άσκηση στο νερό για Άτομα με Αναπηρία

Βασική ιδέα
Τα τελευταία δεκατρία χρόνια ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητική αναπηρία και Φίλων Ν. Ροδόπης
«ΠΕΡΠΑΤΩ» πραγματοποιεί το πρόγραμμα «Άσκηση στο νερό για Άτομα με Αναπηρία». Το πρόγραμμα τους χειμερινούς μήνες λαμβάνει χώρα στο πανεπιστημιακό κολυμβητήριο του ΤΕΦΑΑ του Δ.Π.Θ.
και τους καλοκαιρινούς μήνες στις παραλίες του Ν. Ροδόπης ως «Ανοιχτές Θάλασσες για όλους» από
το 2012. Η άσκηση στο νερό αναφέρεται στην εφαρμογή του νερού ως θεραπευτικό μέσο. Είναι μια
μορφή άσκησης η οποία εκτελείται στο υδάτινο περιβάλλον.
Κύρια αποτελέσματα
Με το πρόγραμμα μειώνεται η ευαισθησία στον πόνο, διευκολύνοντας έτσι την επίτευξη των
στόχων της αποκατάστασης, αυξάνεται η ευκολία κίνησης της άρθρωσης βελτιώνοντας έτσι και διατηρώντας την τροχιά των δύσκαµπτων αρθρώσεων. Παράλληλα, ειδικές θεραπευτικές ασκήσεις
μπορούν να ξεκινήσουν πιο γρήγορα επισπεύδοντας τον χρόνο της αποκατάστασης και προλαµβάνοντας δευτερογενείς επιπλοκές. Αυξάνεται η μυϊκή δύναμη στις περιπτώσεις υπερβολικής αδυναμίας. Βελτιώνεται η περιφερική και λεµφική κυκλοφορία, αυξάνεται η επιφανειακή κυκλοφορία του
αίματος, βελτιώνεται η κιναισθησία του σώματος και η σταθερότητα του κορμού, βελτιώνεται το
ψυχολογικό προφίλ του ατόμου καθώς και η ισορροπία και η νευροµυϊκή συναρµογή διευκολύνοντας τη λειτουργική αποκατάσταση και ανεξαρτητοποίηση του ασθενούς.
Βασικοί επωφελούμενοι
Άτομα με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού, με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, με παθήσεις του Κεντρικού
Νευρικού Συστήματος, με Εγκεφαλικό Επεισόδιο, με Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις (Κ.Ε.Κ.).
Μέχρι σήμερα το πρόγραμμα έχει εφαρμοστεί σε περίπου 50 άτομα.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

2012 –
Ν. Ροδόπης, Ελλάδα
–
–

Φορέας: Σύλλογος Ατόμων με Κινητική αναπηρία και Φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ»
Διεύθυνση: Τέρμα Λ. Δημοκρατίας, 69 100, Κομοτηνή
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 25310 36909 / 25310 82058
info@perpato.gr
Ιστοσελίδα: http://perpato.gr/
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5. BηματίΖΟΥΜΕ καλλιεργώντας τροφή για άλογα.
Η δική μας συμμετοχή στη Θεραπευτική Ιππασία

Βασική ιδέα
Η βασική ιδέα στηρίζεται στη λογική της συμμετοχής στη διαδικασία της Θεραπευτικής Ιππασίας, ιδιαίτερης θεραπευτικής πρακτικής για άτομα με αναπηρία. Η εκμάθηση ιππασίας, η διαδικασία
της θεραπείας με κύριο μέσο το άλογο, αυτή της ιπποκομίας σε συνδυασμό με όλα τα στάδια της
σποράς κτηνοτροφικού φυτού για το άλογο, της φροντίδας αυτού και τελικά της παραγωγής και της
συγκομιδής του αλλά και της οργάνωσής του χωροταξικά σε συγκεκριμένο αποθηκευτικό χώρο, με
την ανάθεση αρμοδιοτήτων στα άτομα που συμμετέχουν, συμβάλλουν στη δυνατότητα ίσων ευκαιριών και στην είσοδο στη διαδικασία παραγωγής-κατανάλωσης αλλά και εμπορίου.
Κύρια αποτελέσματα
Η ενασχόληση και η επαφή με το περιβάλλον, το άλογο και την ίππευσή του, βοήθησαν στη βελτίωση της λειτουργικότητας των ατόμων με αναπηρία, μειώνοντας τον κοινωνικό αποκλεισμό που
υφίστανται, δημιουργώντας ικανά άτομα-βοηθούς για μία άλλη ομάδα ατόμων με αναπηρία που
πιθανόν αργότερα να συμμετάσχει σε ένα ανάλογο σχέδιο. Διαμορφώνοντας νέες προοπτικές για
απασχόληση σε συνεργασία με αγροτουριστικές επιχειρήσεις και ενδυναμώνοντας τα ίδια τα άτομα
με αναπηρία μέσα από την εμπλοκή τους με άλλα τυπικής ανάπτυξης είτε κατά την υλοποίηση των
πρωταρχικών τομέων είτε στη μετέπειτα ζωή τους, συνέβαλαν θετικά στη ζωή αυτών των ατόμων. Η
μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από την αμειβόμενη απασχόλησή τους σε αγροτικές και
αγροτουριστικές επιχειρήσεις, προωθούν την επιχειρηματικότητα καθώς και την καινοτομία και τη
δημιουργικότητα των νέων με αναπηρία. Η ανάληψη πρωτοβουλίας επιδρά θετικά στην ανάπτυξη
του νέου με αναπηρία. Η διαδικασία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της δράσης βοήθησε τα ΑμεΑ να
αναπτύξουν ικανότητες και να ανακαλύψουν νέες δεξιότητες. Επίσης, βελτίωσε τη σωματική, συναισθηματική και ψυχολογική κατάσταση των νέων και ταυτόχρονα έδωσε ερεθίσματα για την εξέλιξή
τους. Τέλος, η συνεργασία με τους επαγγελματίες της περιοχής βοήθησαν τα ΑμεΑ να «αποδράσουν» από το κλειστό οικογενειακό περιβάλλον ενώ η επαφή ήταν πρωτόγνωρη και για την τοπική
κοινωνία. Η εικόνα ανέτρεψε ως ένα βαθμό το στερεότυπο που θέλει τα ΑμεΑ παθητικούς δέκτες
της τοπικής κοινωνίας.
Βασικοί επωφελούμενοι
Άτομα με αναπηρία.
Χρονική διάρκεια έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετέχουν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετέχουν:

09/2014 –
Δήμος Κιλκίς
7
7

Φορέας: ΒηματίΖω
Διεύθυνση: Γιαλαμίδη 3, Κιλκίς, 61 100
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο/ φαξ / email): 2341 076549
info@vimatizo.gr
Ιστοσελίδα: http://vimatizo.gr/wordpress/
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6. Βοηθώντας παιδιά με σοβαρές ασθένειες – το Αστέρι της Ευχής

Βασική ιδέα
Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) πραγματοποιεί τις πιο βαθιές επιθυμίες παιδιών με
σοβαρές και απειλητικές ασθένειες, ενισχύοντας τον αγώνα τους για ζωή, με χαρά, δύναμη και ελπίδα. Ένας βασικός του τρόπος για να συνεχίσει να υπάρχει και να εκπληρώνει το σκοπό του είναι το
Αστέρι της Ευχής. Το πρόγραμμα της Ευχής απευθύνεται και υλοποιείται σε όλα τα σχολεία, φορείς,
επιχειρήσεις και απλούς ιδιώτες που μπορούν με το συμβολικό ποσό των 2€, να αποκτήσουν το δικό
τους αστέρι, να γράψουν την ευχή τους (στο πίσω μέρος) για τα άρρωστα παιδιά και να δημιουργήσουν στολισμούς. Έτσι, με ένα χάρτινο αστέρι που “μαγικά” μεταμορφώνεται σε Αστέρι Αγάπης
και με πολύ φαντασία ο καθένας μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα και να φωτίσει τη ζωή ενός
λιγότερο τυχερού παιδιού.
Το Αστέρι της Ευχής είναι ένα πρόγραμμα που έχει ιδιαίτερη δυναμική τα Χριστούγεννα, αλλά
συναντάται με διάφορες μορφές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Kύρια αποτελέσματα
Το Αστέρι της Ευχής ως πρόγραμμα στοχεύει στην υιοθεσία των Ευχών του οργανισμού. Είναι
ένα πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει εδώ και 16 χρόνια από την Ελλάδα και έχει υιοθετηθεί από πολλά
παραρτήματα σε όλο τον κόσμο. Το 2013 πραγματοποιήθηκαν οι 21 από τις 142 Ευχές του οργανισμού. Τα τελευταία χρόνια έχει αγκαλιαστεί ιδιαίτερα από πάρα πολλά σχολεία αλλά και ιδιώτες
και επιχειρήσεις συνεχίζοντας την πετυχημένη του πορεία. Στόχος είναι να συνεχίζει να υλοποιείται
ως μορφή δωρεάς με ένα ξεχωριστό μήνυμα. Πέρα από την υιοθεσία Ευχών το πρόγραμμα έχει και
ένα ξεκάθαρο διδακτικό χαρακτήρα. Ένα χάρτινο αστέρι, που έχει τόση λάμψη και δύναμη, ώστε
καταφέρνει να μεταφέρει μηνύματα αγάπης και προσφοράς από παιδιά που χαίρονται το δώρο της
υγείας και την ανεμελιά της ηλικίας τους, σε παιδιά που βιώνουν μια πολύ σκληρή καθημερινότητα,
παλεύοντας για τη ζωή τους και που έχουν την ανάγκη να πιστέψουν σε ένα υγιές μέλλον.
Bασικοί επωφελούμενοι
Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) πραγματοποιεί τις πιο βαθιές επιθυμίες παιδιών με
σοβαρές και απειλητικές ασθένειες, ενισχύοντας τον αγώνα τους για ζωή, με χαρά, δύναμη και ελπίδα.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

Σεπτέμβριο έως Απρίλιο
Σε όλη την Ελλάδα
1
10

Φορέας: Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)
Διεύθυνση: Βουλιαγμένης & Καραϊσκάκη 23
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Χάρης Πατούνης
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο/ φαξ / email): 210 9637660 / 210 9637774 wishstar@makeawish.gr
Ιστοσελίδα: www.makeawish.gr
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7. Δασοπροστασία

Βασική ιδέα
Ο ΕΔΑΣΑ (Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής) είναι περιβαλλοντικό μη κερδοσκοπικό σωματείο με κυριότερο σκοπό του την κινητοποίηση των κατοίκων της Αττικής στην εθελοντική δασοπυροφύλαξη, δασοπυρόσβεση και αναδάσωση των βουνών της Αττικής, καθώς και η παροχή
βοήθειας, στο μέτρο του δυνατού, προς τις υπηρεσίες κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών.
Στο πλαίσιο αυτό ο ΕΔΑΣΑ διοργανώνει κάθε καλοκαίρι, σε καθημερινή βάση, νυχτερινές πυροφυλάξεις εθελοντών στα πυροφυλάκια Σκίπιζας και Μόλας στην Πάρνηθα. Εκτός της πρόληψης των
πυρκαγιών ο ΕΔΑΣΑ δραστηριοποιείται και στην καταστολή τους με την Ομάδα Δασοπυρόσβεσης
Ορεινών Περιοχών (ΟΔΟΠ) του συλλόγου. Εκτός αντιπυρικής περιόδου, ο ΕΔΑΣΑ διεξάγει εκπαιδεύσεις, ενημερώσεις κοινού και αναδασώσεις.
Κύρια αποτελέσματα
Κινητοποίηση των κατοίκων της Αττικής οι οποίοι φύλαξαν στην Πάρνηθα σε δύο πυροφυλάκια (Σκίπιζας και Μόλας) πάνω από 2.000 νύχτες, εντοπισμός 210 δασικών πυρκαγιών στην περιοχή της Πάρνηθας, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, στο Νομό Βοιωτίας και στο Νομό Ευβοίας,
συμμετοχή της Ομάδας Δασοπυρόσβεσης Ορεινών Περιοχών (ΟΔΟΠ) στην κατάσβεση 48 δασικών
πυρκαγιών στην Πάρνηθα, στην Πεντέλη και στην Βορειοανατολική Αττική, πραγματοποίηση άνω
των 500 περιπολιών τα τελευταία 5 χρόνια στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας με το πυροσβεστικό όχημα του ΕΔΑΣΑ, καθώς και οργάνωση και συμμετοχή σε αναδασώσεις (Πάρνηθα, Πεντέλη, Υμηττός,
Γραμματικό).
Βασικοί επωφελούμενοι
Το σύνολο των κατοίκων της Αττικής.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

1989 –
Αττική
–
3.918

Φορέας: Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής (ΕΔΑΣΑ)
Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 12, Αθήνα 104 31
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Σπύρος Κρεμεζής
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 210 5200680/ 210 5200681
edasa@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.edasa.gr
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8. Δημιουργία ενός Κέντρου εκμάθησης Η/Υ στο Κέντρο
Παιδικής Φροντίδας της Kombolcha στην Αιθιοπία

Βασική ιδέα
Η συγκεκριμένη δράση περιλάμβανε τη μεταφορά Η/Υ από την Ελλάδα στην Αιθιοπία, την εγκατάστασή τους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τη σύνδεση με το διαδίκτυο και τέλος τα σεμινάρια
εκμάθησης και χρήσης των Η/Υ. Οι Η/Υ προέρχονταν από δωρεές ιδιωτών ή εταιρειών από την Ελλάδα. Στο Κέντρο μεταφέρθηκαν 7 Η/Υ κατά τη διάρκεια 2 αποστολών μελών της Οργάνωσης στην Αιθιοπία. Σε επόμενη αποστολή, πραγματοποιήθηκε η σύνδεση στο διαδίκτυο καθώς και τα σεμινάρια
εκμάθησης. Τα σεμινάρια περιλάμβαναν εκμάθηση των προγραμμάτων Office. Εκπαιδευτές ήταν 3
εθελοντές καθηγητές Η/Υ. Έκτοτε, σε κάθε αποστολή ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε (αν χρειαστεί)
τους Η/Υ και παρακολουθούμε την πρόοδο των παιδιών.
Κύρια αποτελέσματα
Στα αποτελέσματα του έργου αναφέρουμε τη δημιουργία του Κέντρου Η/Υ, τη λειτουργία του,
τη σύνδεση με το διαδίκτυο και την εκμάθηση Η/Υ. Συνολικά στο Κέντρο λειτουργούν 7 Η/Υ. Το
σύνολο των χρηστών είναι 220, ηλικίας από 10 έως 19 ετών. Τα σεμινάρια παρακολούθησαν τα μεγαλύτερα παιδιά, 90 στο σύνολό τους. Τα μεγαλύτερα στη συνέχεια διδάσκουν τα πιο μικρά. Τα παιδιά
είχαν την πρώτη τους επαφή με τους Η/Υ. Κατάλαβαν πολύ γρήγορα τις δυνατότητές τους. Εξοικειώθηκαν με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Εισήγαγαν στο καθημερινό τους διάβασμα τη χρήση των
Η/Υ. Μέσω των κοινωνικών δικτύων, απέκτησαν συχνότερη και καλύτερη επικοινωνία με τους αναδόχους τους στην Ελλάδα. Μέσω του διαδικτύου άνοιξε για αυτά ένα παράθυρο στον έξω κόσμο, με
πληροφόρηση και γνώσεις που διευρύνουν απίστευτα τους ορίζοντές τους.
Βασικοί επωφελούμενοι
220 αγόρια, ηλικίας 10-19 ετών, ορφανά από δύο γονείς ή από έναν γονιό. Όλα παρακολουθούν
το σχολείο. Υποστηρίζονται από Έλληνες αναδόχους, που καλύπτουν την τροφή, το ρουχισμό, την
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την εκπαίδευσή τους.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

30 ημέρες
Πόλη Κομπόλτσα, περιοχή Γουόλο, Αιθιοπία
1
10

Φορέας: Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών-Lalibela
Διεύθυνση: Κλεισθένους 15, 10552, Αθήνα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Βερόνικα Πάικου
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 210 3227478 / 213 0230415
info@lalibela.gr
Ιστοσελίδα: www.lalibela.gr

-18-

9. Διαδραστικές Νοητικές Ασκήσεις για την Υποστήριξη Ασθενών
με Άνοια μέσω Παγκόσμιου Ιστού

Βασική ιδέα
Το πρόγραμμα νοητικής παρέμβασης με τη χρήση Η/Υ είναι ένα πρόγραμμα νοητικής παρέμβασης όπου η παρέμβαση στηρίζεται στη διεπαφή του χρήστη με τον Η/Υ. Οι βασικές κατευθύνσεις
(αρχές) που ακολουθούνται είναι ανεξάρτητες από το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί. Αυτή η μεταφορά σε ηλεκτρονική μορφή (web-based) αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση και
τη διευκόλυνση δόμησης και εκτέλεσης των νοητικών παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα αφορά στην
εφαρμογή νοητικών ασκήσεων λόγου μέσω Η/Υ υπό την καθοδήγηση επιβλέποντα ειδικού (ψυχολόγου). Θεραπευτικός στόχος του προγράμματος παρέμβασης είναι η εξάσκηση των γλωσσικών
δεξιοτήτων των συμμετεχόντων με χρήση Η/Υ και η επιβράδυνση της εξέλιξης των γλωσσικών ελλειμμάτων που επιφέρει η Ήπια Νοητική Διαταραχή (ΗΝΔ) ή Ήπια Άνοια.
Κύρια αποτελέσματα
Αναφορικά με τις ασκήσεις λόγου, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων τις βρήκε γενικά πολύ ενδιαφέρουσες και διασκεδαστικές. Οι συμμετέχοντες φάνηκαν σε θέση να μπορούν να εστιάσουν σε
μία διεργασία τόσο σε ατομικό επίπεδο, αλλά και να συνεργαστούν με ενθουσιασμό σε ομαδικό επίπεδο, όποτε έβρισκαν την ευκαιρία. Οι συμμετέχοντες, ανεξάρτητα του εκπαιδευτικού υποβάθρου
τους, κατάφεραν να οξύνουν τη μνήμη τους και να αυξήσουν το επίπεδο προσοχής τους που ήταν
απαραίτητα για να ολοκληρώσουν διάφορες καθημερινές δραστηριότητες. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι οι ασθενείς με Alzheimer και ΗΝΔ κατάφερναν σταδιακά να μαθαίνουν να χρησιμοποιούν
τους υπολογιστές διά μέσου του προγράμματος παρέμβασης, είναι ανυπολόγιστης σημασίας για
την αυτοεκτίμησή τους.
Βασικοί επωφελούμενοι
Οι ασθενείς με ήπια γνωστική διαταραχή και ήπια άνοια της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου
Alzheimer.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

2 έτη
Ελλάδα
7
–

Φορέας: Μονάδα Αντιμετώπισης Προβλημάτων Νόσου Alzheimer «Άγια Ελένη»
Πέτρου Συνδίκα 13, Τ.Κ. 546 43, Θεσσαλονίκη
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 2310 810411 / 231 0 925802
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10. Εβδομάδα Βιβλίου – Δημιουργία Δανειστικών Βιβλιοθηκών

Βασική ιδέα
Πρόγραμμα κυρίως στα σχολεία – Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, μέσω των εξής δράσεων: έκθεση
βιβλίου, διαλέξεις-συζητήσεις όπως: «Ελεύθερο διάβασμα του παιδιού και του νέου», «Ψυχαγωγία
για παιδιά», «Εφηβικά προβλήματα», «Η πρόκληση της ελευθερίας» κ.ο.κ., αλλά και τη δημιουργία
Δανειστικών Βιβλιοθηκών σε α π ο μ ο ν ω μ έ ν α κ α ι α κ ρ ι τ ι κ ά χωριά.
Κύρια αποτελέσματα
Προβολή και διάδοση του Βιβλίου Ποιότητας από Αναγνώστη σε Αναγνώστη, ως εργαλείο και
όχημα πολιτισμού, καλλιέργεια της ελεύθερης ανάγνωσης, σύνδεση του βιβλίου με τη ζωή, του λόγου με την πράξη, της θεωρίας με την εφαρμογή, επικοινωνία των αναγνωστών μεταξύ τους και με
τη φύση, κοινωνικοποίηση του αναγνώστη. Στόχος η Παιδεία και ο Πολιτισμός μικρών και μεγάλων,
η πνευματική καλλιέργεια και διάδοση της γνώσης, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχολικών
μονάδων σε θέματα μόρφωσης, η δημιουργία εστιών πολιτισμού. Η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου
από το 1978 έως σήμερα: επιλέγει και προτείνει 9.000 βιβλία – από 430 είδη και από 560 εκδότες.
Έχει υλοποιήσει 590 δράσεις «Μ’ ένα βιβλίο Συζητώ», 170 δράσεις «Εβδομάδες Βιβλίου» και 720
δράσεις με Δανειστικές Βιβλιοθήκες υψηλής αναγνωσιμότητας και βιώσιμες (η λειτουργία τους βασίζεται στην αυτενέργεια παιδιών και εκπαιδευτικών).
Βασικοί επωφελούμενοι
Αναγνώστες, βιβλιόφιλοι, μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

1978 –
Ελληνική επικράτεια, αλλά και εξωτερικό
6/έτος
300/έτος + 7.000 μαθητές/έτος

Φορέας: Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου
Διεύθυνση: Δ. Σολωμού 15, 154 51 Ν. Ψυχικό
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ανθή Κουϊρίνη
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 210 6463888 / 210 6463263
info@elbi.gr
Ιστοσελίδα: www.elbi.gr Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχολικών μονάδων σε θέματα μόρφωσης
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11. Εθελοντική Διακονία Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων

Βασική ιδέα
Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στοιχειώδους φροντίδας σε μοναχικούς ανθρώπους – συμπολίτες μας που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της Αττικής και δεν έχουν συγγενικό περιβάλλον. Μία από τις κυριότερες
δράσεις της οργάνωσης είναι οι ατομικές διακονίες, δηλ. οι τρίωρες βάρδιες στο πλευρό των μοναχικών ασθενών. Καθημερινά καλύπτονται 3 τρίωρες βάρδιες σε κάθε ασθενή από τις 11:00 έως τις
20:00. Στόχος είναι η ανθρώπινη παρουσία, η επικοινωνία και η στήριξη, η βοήθεια στη σίτιση και
γενικότερα η κοινωνικοποίηση των ασθενών και η δημιουργική απασχόληση των παιδιών. Πρόκειται για άτομα με πολλά κυρίως κοινωνικά προβλήματα που συνήθως παραμένουν στο νοσοκομείο
για αρκετό χρόνο. Στόχος της διακονίας είναι η καθιέρωση του προγράμματος «Διακονία κατ΄οίκον».
Κύρια αποτελέσματα
Τα κυριότερα αποτελέσματα της δράσης αυτής είναι: καλύτερη ψυχολογία των ασθενών, αξιοπρεπής παρουσία και παραμονή στο νοσοκομείο, παροχή στοιχειώδους φροντίδας σε άτομα που
δεν αυτοεξυπηρετούνται, κοινωνικοποίηση, διευκόλυνση των υπηρεσιών υγείας (κατά το διάστημα
παρουσίας των εθελοντών). Ως προς την παροχή στοιχειώδους φροντίδας προς τους νοσηλευόμενους δραστηριοποιήθηκαν εθελοντικά 1.696 άτομα.
Βασικοί επωφελούμενοι
Μοναχικοί άνθρωποι που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της Αττικής και δεν έχουν συγγενικό
περιβάλλον.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

2003 –
Περιφέρεια Αττικής
4
1.696

Φορέας: Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
Διεύθυνση: Αλεξανδρουπόλεως 23 T.K. 11527 Αμπελόκηποι Αθήνα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Βασίλειος Κοντογιάννης
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 2107252706, 210 7252716 / 2107252703
info@diaconia.gr
Ιστοσελίδα: www.diaconia.gr
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12. Εκπαίδευση διερμηνέων

Βασική ιδέα
Η ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2009, με κύριο στόχο την προώθηση ενός
ορθολογικού συστήματος διαχείρισης των μεικτών μεταναστευτικών ροών μέσω της υλοποίησης
καινοτόμων δράσεων σε τομείς που καλύπτονται ελάχιστα ή/και καθόλου από τους αρμόδιους
δημόσιους φορείς και από Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Επιγραμματικά οι κυριότεροι
τομείς είναι: κοινωνική διερμηνεία, συνοδείες ασυνόδευτων ανηλίκων, διερεύνηση και πιστοποίηση θυμάτων βασανιστηρίων, μαθήματα Ελληνικών, μόνιμη παροχή νομικής στήριξης στα σύνορα
(νησιά βορειοανατολικού Αιγαίου).
Από τα μέσα του 2014 η ΜΕΤΑδραση έχει αναλάβει σε πιλοτική βάση να καλύψει τομείς στους
οποίους επίσης παρατηρείται τεράστιο κενό στην Ελλάδα, την Επιτροπεία Ασυνόδευτων Ανηλίκων
και τη δημιουργία δικτύου ανάδοχων οικογενειών (foster families).
Κύρια αποτελέσματα
Τα σημαντικότερο αποτέλεσμα της δράσης αυτής είναι η διευκόλυνση της επικοινωνίας των αλλοδαπών με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς σε ιδιαίτερα νευραλγικούς τομείς (άσυλο, ιατρική,
ψυχολογική και κοινωνική στήριξη, ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κ.ά.). Η ΜΕΤΑδραση από το 2010, με ίδιους πόρους έχει οργανώσει και υλοποιήσει 32 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
Υποψήφιων Διερμηνέων. Τα συγκεκριμένα Σεμινάρια πραγματοποιούνται δωρεάν και έχουν συμμετάσχει σε αυτά πάνω από 650 άτομα. Έχουν μέσο όρο διάρκειας περίπου 10-15 μέρες και μέσω
αυτών η Οργάνωση έχει δημιουργήσει ένα Μητρώο 315 διερμηνέων, σε πάνω από 30 γλώσσες και
διαλέκτους. Αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας, από τον Μάρτιο του 2011 έως και τα
τέλη του 2014, η ΜΕΤΑδραση έχει παράσχει σχετικές υπηρεσίες σε 128.928 περιπτώσεις.
Βασικοί επωφελούμενοι
Δικαιούχοι ή/και εν δυνάμει δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αιτούντες άσυλο, αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, άτομα υπό καθεστώς επικουρικής ή/και ανθρωπιστικής προστασίας), πολίτες τρίτων χωρών, μετανάστες, ευάλωτες ομάδες (ασυνόδευτοι ανήλικοι, θύματα βασανιστηρίων, θύματα
εμπορίας κ.ά).
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

Κοινωνική διερμηνεία: Ιούνιος 2010 –
Ελλάδα
70 (στελέχη και διερμηνείς) + 15 (Δίκτυο συνοδών
και στελέχη)
20+12

Φορέας: ΜΕΤΑδραση- Δράση για την Μετανάστευση και την Ανάπτυξη
Διεύθυνση: Θεσπρωτίας 8, 104 44, Αθήνα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Μαρία Νακασιάν
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): metadrasi@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.metadrasi.org/
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13. Εκπαίδευση ευάλωτων ομάδων – Υποτροφίες

Βασική ιδέα
Για την Equal Society είναι πεποίθηση πως η εκπαίδευση διαθέτει τη δυναμική εκείνη ώστε στη
δύσκολη εποχή που διανύουμε, όχι μόνο να συμβάλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων στην πρόοδο
και την αγορά εργασίας, αλλά και να δώσει ουσιαστική ώθηση στην εθνική οικονομία. Με αυτούς
τους αξιακούς κανόνες, σχεδιάστηκε και υλοποιείται η δράση «Σπουδάζω με Υποτροφία», η οποία
παρέχει υποτροφίες πλήρους φοίτησης σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες οικονομικά και κοινωνικές ομάδες. Στους νέους αυτούς δίνεται η δυνατότητα να σπουδάσουν σε προπτυχιακό επίπεδο
και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα
της Ελλάδας και του εξωτερικού. Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή υποτροφιών πλήρους διάρκειας σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε νέους και νέες, που λόγω της οικονομικής
τους δυσπραγίας, αδυνατούν να προχωρήσουν στις σπουδές τους. Το πρόγραμμα «Σπουδάζω με
Υποτροφία» συνδράμουν με την αιγίδα τους το Υπουργείο Παιδείας και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια
Βίου Μάθησης.
Κύρια αποτελέσματα
Από το 2012, η Equal Society έδωσε την ευκαιρία σε 60 νέους να αλλάξουν τη ζωή τους συνεχίζοντας τις σπουδές τους μέσα από το πρόγραμμα «Σπουδάζω με Υποτροφία». Η Equal Society έδωσε
την ευκαιρία σε παιδιά κοινωνικά ασθενέστερων ομάδων να εξειδικευτούν πάνω στους τομείς του
ενδιαφέροντός τους και να αποκτήσουν καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές. Ειδικότερα, κατόπιν σχετικής έρευνας της ερευνητικής ομάδας της δράσης, 4 από τους 24 υποτρόφους ανέφεραν
ότι βρήκαν δουλειά, 24 υπότροφοι ανέφεραν ότι είχαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ότι θα βρουν
δουλειά, 8 από τους υποτρόφους ξαναβρήκαν την ελπίδα για το μέλλον και παρακολούθησαν επιπλέον προγράμματα κατάρτισης, 17 από αυτούς διεύρυναν τον κοινωνικό τους κύκλο και αυτό τους
βοήθησε και στην προσωπική και στην επαγγελματική τους ζωή. Επίσης, τα 15 εκπαιδευτικά ιδρύματα που συμμετείχαν επωφελήθηκαν με προβολή στα ΜΜΕ και προσέλκυσαν νέους φοιτητές στα
προγράμματά τους.
Βασικοί επωφελούμενοι
Οι άμεσα ωφελούμενοι του προγράμματος είναι νέοι που βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κοινωνικό αποκλεισμό και οι οποίοι, εξαιτίας των κοινωνικό-οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν,
δεν μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους.
Χρονική διάρκεια του έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

Τρία ακαδημαϊκά έτη 2012-2014
Ελλάδα
–
–

Φορέας: Equal Society
Διεύθυνση: Κοδριγκτώνος 33, 104 34, Αθήνα
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 211 7051841 / 211 7051002
info@equalsociety.gr
Ιστοσελίδα: www.equalsociety.gr
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14. Εμβολιά- ζουμε: παιδιά ανασφάλιστα, όχι απροστάτευτα

Βασική ιδέα
Το 2012, στα πλαίσια της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, η οργάνωση Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ξεκίνησε το πρόγραμμα «Εμβολιά- ζουμε: παιδιά ανασφάλιστα, όχι απροστάτευτα». Μέσω αυτού
πραγματοποιεί εθελοντικούς εμβολιασμούς σε παιδιά Ελλήνων, μεταναστών και προσφύγων που δεν
έχουν πρόσβαση σε κρατικούς φορείς υγείας προκειμένου να εξασφαλίσουν τα εμβόλιά τους δωρεάν. Οι δράσεις υλοποιούνται σε συνεργασία με Δήμους της Αττικής και της Περιφέρειας, το Τμήμα
Κοινωνικής Ιατρικής του Νοσοκομείου «Παν. και Αγλαΐας Κυριακού», καθώς και με Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις. Η οργάνωση συμβάλει με τη συμμετοχή εθελοντών και την προσφορά των εμβολίων.
Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα εμβόλια του εθνικού υποχρεωτικού εμβολιασμού. Κάθε παιδί που
εντάσσεται σε αυτό εμβολιάζεται επαναληπτικά ανά δίμηνο έως ότου καλυφθούν πλήρως οι εμβολιαστικές του ανάγκες, χαρακτηριστικό το οποίο αποτελεί και την καινοτομία του συγκεκριμένου
προγράμματος.
Κύρια αποτελέσματα
Από τον Ιούλιο 2012 που ξεκίνησε το πρόγραμμα μέχρι τον Μάρτιο του 2015, έχουν πραγματοποιηθεί 177 εμβολιαστικές δράσεις σε συνεργασία με 25 Δήμους σε 6 Νομούς της Ελλάδος, το
Τμήμα Κοινωνικής Ιατρικής του Νοσοκομείου «Παν. και Αγλαΐας Κυριακού», με 11 Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις καθώς και με την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. Σε αυτό το διάστημα έχουν καλυφθεί εμβολιαστικά συνολικά 3.035 παιδιά ανασφάλιστων οικογενειών, ηλικίας 2
μηνών έως 18 ετών, με 9.308 πολυδύναμα εμβόλια που τα προστατεύουν από 20.690 ασθένειες. Τα
παιδιά αυτά έχουν παραστεί από μία έως και 9 φορές στις εμβολιαστικές δράσεις.
Βασικοί επωφελούμενοι
Τα προγράμματα της οργάνωσης Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ έχουν ως τελικούς αποδέκτες άτομα,
πληθυσμούς και μέλη ευπαθών ομάδων που στερούνται προσβάσεως σε υπηρεσίες υγείας και του δικαιώματος περίθαλψης. Οι δράσεις και τα προγράμματα της οργάνωσης απευθύνονται σε βρέφη,
παιδιά, νέους και ενήλικες Έλληνες, μετανάστες και πρόσφυγες χωρίς διάκριση.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

Ιούλιος 2012 –
Ελλάδα
2
68

Φορέας: Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Διεύθυνση: Πόντου 68, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 115 27
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Υπατία Δούση-Αναγνωστοπούλου
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 210 7470942 / 210 7470943
info@missionanthropos.com
Ιστοσελίδα: www.missionanthropos.com
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15. Ενημέρωση & ευαισθητοποίηση μαθητών για τη νόσο Αlzheimer

Bασική ιδέα
Σκοπός του προγράμματος ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση μαθητών προσχολικής
και σχολικής ηλικίας για τη νόσο Αlzheimer και τις συνέπειες αυτής τόσο στο ίδιο το άτομο όσο και
στην οικογένειά του, καθώς και στην αναγνώριση και διαχείριση των δικών τους συναισθημάτων
απέναντι στη νόσο. Η παρέμβαση διάρκειας 40-45 λεπτών (μίας διδακτικής ώρας) πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του εγχειριδίου «Μαθαίνω για τη νόσο Αλτσχάϊμερ: Γιατί η γιαγιά μου δεν θυμάται το όνομά μου;». Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες με μέγιστο αριθμό τα 15 άτομα, στις οποίες
συμμετείχε ένας συντονιστής, ένας βοηθός συντονιστή και ένας εκπαιδευτικός. Στη διάρκεια του
προγράμματος τα παιδιά γνώρισαν τον Ιάσονα, τη γιαγιά Έλλη που ξεχνάει που βάζει τα πράγματά
της και έμαθαν για την ασθένεια της γιαγιάς μέσω διαδραστικών ερωταπαντήσεων. Στη συνέχεια,
τα παιδιά με την καθοδήγηση των συντονιστών και των εκπαιδευτικών έπαιξαν παιχνίδια μνήμης,
ζωγράφισαν και είπαν τραγούδια αφιερωμένα στον παππού και τη γιαγιά.
Kύρια αποτελέσματα
Τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος, έθεσαν τα ερωτήματά τους για τη νόσο Alzheimer και ανέφεραν ακόμη
και προσωπικές τους εμπειρίες. Αξιοσημείωτο είναι ότι κάποια από τα παιδιά δήλωσαν ότι έχουν ή
είχαν στο οικογενειακό τους περιβάλλον τουλάχιστον έναν ανοϊκό ασθενή και μοιράστηκαν με την
ομάδα το πώς το γεγονός αυτό επηρέασε τη ζωή τους. Οι εκπαιδευτικοί με τη σειρά τους κάλεσαν τα
παιδιά να σκεφτούν πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν ηλικιωμένους ανθρώπους της περιοχής τους
τόσο το καθένα χωριστά όσο και συνολικά ως εκπαιδευτική κοινότητα.
Βασικοί επωφελούμενοι
Μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

2009-2015
Ρόδος, Τήλος, Χάλκη, Αστυπάλαια και Καστελόριζο
2
–

Φορέας: Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παίδων & Ανηλίκων
Διεύθυνση: Στεφάνου Καζούλη 18, Ρόδος
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 22410 39530, 22410 78315
arsinoi_panakeia@yahoo.gr
Ιστοσελίδα: www.panakeia.org.gr
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16. Ενθάρρυνση δωρεών σε είδος

Βασική Ιδέα
Δημιουργία ενός καινοτόμου ψηφιακού εργαλείου με στόχο τη μέγιστη διευκόλυνση των δωρητών να προσφέρουν είδη σε πλεόνασμα και δωρεάν υπηρεσίες στους φορείς που τα χρειάζονται
(www.desmosdirect.org).
Με την Desmos Direct το «πάντρεμα» μεταξύ των αναγκών φορέων κοινωνικής ωφέλειας με τα
αγαθά εταιρειών-ιδιωτών που βρίσκονται σε πλεόνασμα γίνεται διαδικτυακά. Σύμφωνα με τη βασική αρχή όλων των κοινωνικών δικτύων, μέσα από τη δημιουργία προφίλ ιδιωτών και εταιρειών που
αναρτούν τις προσφορές τους και φορέων κοινωνικής ωφελείας που αναρτούν τις ανάγκες τους, το
Desmos Direct παρέχει μία πραγματικά καινοτόμα υπηρεσία γιατί ταυτοποιεί αυτόματα τις ανάγκες
με τις αντίστοιχες προσφορές, καταγράφοντας όλες τις κινήσεις στο περιβάλλον της Πλατφόρμας.
Κύρια Αποτελέσματα
Μέσα σε 2 μήνες από τη δημόσια λειτουργία του Desmos Direct έχουν δημιουργηθεί πάνω
από 250 προφίλ ιδιωτών, εταιρειών και κοινωφελών φορέων, ενώ ο ρυθμός δημιουργίας προφίλ
αυξάνεται καθημερινά. Μέχρι σήμερα έχουν αναρτηθεί πάνω από 1.265 ανάγκες από κοινωφελείς
οργανισμούς ενώ έχουν γίνει πάνω από 355 ολοκληρωμένες συναλλαγές. Μέσω της Demos Direct
επιτυγχάνεται:
1. Δημοσιοποίηση των αναγκών κοινωφελών οργανισμών σε ένα ευρύ κοινό ενδεχόμενων δωρητών.
2. Καλύτερη ενημέρωση εταιρειών και ιδιωτών για τους διάφορους κοινωφελείς οργανισμούς
μέσω της περιήγησης στο προφίλ τους.
3. Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για τη συνολική ανάγκη των εγγεγραμμένων οργανισμών
ανά είδος και την αντίστοιχη προσφορά κάθε δεδομένη στιγμή.
4. Χαρτογράφηση των κοινωφελών οργανισμών στην Ελλάδα, ενημέρωνοντας έτσι πιθανούς
δωρητές για τον πλέον κοντινό τους σχετικό φορέα.
5. Προβολή και εξοικείωση με ψηφιακά εργαλεία των συμμετεχόντων κοινωφελών οργανισμών.
Βασικοί Επωφελούμενοι
Οργανισμοί κοινωνικής ωφέλειας σε όλη την Ελλάδα που στηρίζουν ευρύτατο φάσμα ευπαθών
ομάδων: τρίτη ηλικία, ΑΜΕΑ, μετανάστες, πρόσφυγες, παιδιά, βρέφη, άστεγοι, κρατούμενοι κ.ά.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

Σεπτέμβριος 2013 –
Ελληνική επικράτεια
5
22

Φορέας: Δεσμός - Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο
Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας, 7 & Νεαπόλεως, 2, Μαρούσι
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κα Εκάβη Βαλλερά & κα Άννι Σκουρλέτη
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 210 8119365 & 256
Ιστοσελίδα: www.desmos.org & www.desmosdirect.org
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17. Έντιμη συμπεριφορά στο ποδόσφαιρο:
Η ομάδα σου. Η καριέρα σου. Η ευθύνη σου

Βασική ιδέα
Η ΔΔ-Ε σε συνεργασία με τη Super League ολοκλήρωσε το 2014 το πρόγραμμα «Έντιμη συμπεριφορά στο ποδόσφαιρο: Η ομάδα σου. Η καριέρα σου. Η ευθύνη σου», το οποίο αποσκοπούσε
στην πρόληψη του φαινομένου των προσυνεννοημένων αγώνων μέσα από την εκπαίδευση και την
ευαισθητοποίηση νέων, κυρίως, ποδοσφαιριστών.
Κύρια αποτελέσματα
18 εκπαιδευτικά σεμινάρια στα τμήματα υποδομής (παίκτες κάτω των 17 ετών και κάτω των 20
ετών) των ομάδων της Super League, δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, ανάπτυξη ηλεκτρονικής
εφαρμογής για νεαρούς παίκτες (www.football-integrity.gr), διοργάνωση ημέρας ευαισθητοποίησης, καθώς και δημόσιας συζήτησης αφιερωμένης στο φαινόμενο της διαφθοράς στο χώρο του
ποδοσφαίρου με τη συμμετοχή εκπροσώπων από την UEFA, στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου
Football About (Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 23 Μαρτίου 2014). Πραγματοποίησε, επίσης, δράσεις
δημοσιότητας όπως δελτία τύπου, αρθρογραφία, τηλεοπτικές εμφανίσεις κ.λπ. και συμμετοχή σε
συναντήσεις με αρμόδιους φορείς (π.χ. ΟΠΑΠ, Interpol). Το πρόγραμμα ανέδειξε την έλλειψη μηχανισμού whistleblowing, που να υποδέχεται καταγγελίες σχετικά με υποψίες στησίματος αγώνα και
να διασφαλίζει την προστασία των καταγγελλομένων. Επίσης, όπως προέκυψε από τις αξιολογήσεις
των παικτών, κρίνεται ιδιαίτερη σημαντική η συνέχιση των εκπαιδευτικών δράσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα προς όλους τους παράγοντες του ποδοσφαίρου, αφυπνίζοντάς τους γύρω από τους
κινδύνους του στησίματος αγώνων, του εθισμού στον τζόγο και τους τρόπους αντιμετώπισης.
Βασικοί επωφελούμενοι
Στα πλαίσια του προγράμματος, συνολικά εκπαιδεύτηκαν 37 φοιτητές Φυσικής Αγωγής, 150
προπονητές και 665 νεαροί παίκτες, ενώ η εκπαιδευτική εφαρμογή προσέλκυσε πάνω από 620 επισκέψεις.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

Σεπτέμβριος 2013 – Ιανουάριος 2015
Όλη η χώρα
2
–

Φορέας: Διεθνής Διαφάνεια
Διεύθυνση: Θέτιδος 4, 115 28, Αθήνα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: –
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 210 7224940 / 210 7224947
Ιστοσελίδα: http://www.transparency.gr/
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18. Εξοικονόμηση Ενέργειας

Βασική ιδέα
Η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τις χαμηλές ενεργειακές επιδόσεις της πλειονότητας του
κτηριακού αποθέματος της χώρας οδήγησαν σε όξυνση του προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας. Ελλείψει άλλων πηγών θέρμανσης, κάτοικοι της Αθήνας και άλλων αστικών κέντρων άρχισαν
να χρησιμοποιούν αμφίβολης ποιότητας και ακατάλληλα υλικά ως καύσιμη ύλη, με αποτέλεσμα την
αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με τις αντίστοιχες επιπτώσεις στην υγεία. Μπροστά σε αυτή
την πραγματικότητα, η Greenpeace, αντίθετα από την πλειονότητα των εμπλεκόμενων φορέων,
δεν επικεντρώθηκε στη συζήτηση περί επιδόματος θέρμανσης, αλλά στα απαραίτητα βήματα για
την απεξάρτηση από το πετρέλαιο, δηλαδή σε δράσεις εξοικονόμησης. Επιλέχτηκε μια επιδεικτική
δράση: την ενεργειακή αναβάθμιση ενός σχολείου σε μια ορεινή κοινότητα (Στρόπωνες Εύβοιας), η
οποία χρηματοδοτήθηκε από πολίτες, μέσα από crowdfunding.
Κύρια αποτελέσματα
Ανάδειξη της εξάρτησης από το πετρέλαιο και των ακατάλληλων ενεργειακά κατοικιών ως βασικών αιτιών για το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας στον δημόσιο διάλογο (media, κοινοβουλευτική συζήτηση), ανάδειξη της εξοικονόμησης ενέργειας ως βασικό εργαλείο για την προσέλκυση
επενδύσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας ως της πιο αποτελεσματικής λύσης για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας,
ανακοίνωση έκτακτων μέτρων από το ΥΠΕΚΑ για την προώθηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας
(π.χ. σε σχολικά κτήρια).
Βασικοί επωφελούμενοι
19 μαθητές και οι γονείς τους (τα παιδιά εξασφάλισαν θέρμανση και οι γονείς δεν επιβαρύνθηκαν οικονομικά), 2 δάσκαλοι, o δήμος (πριν την παρέμβαση χρειαζόταν 6,5 χιλιάδες ευρώ για θέρμανση και τώρα κάτω από 1,2 χιλιάδες ευρώ), αλλά και, εμμέσως, χιλιάδες παιδιά και δήμοι αλλά και
η κοινωνία εν συνόλω: η εξοικονόμηση ενέργειας μπήκε στο τραπέζι, παραμερίζοντας τη συζήτηση
περί κόστους λίτρου πετρελαίου θέρμανσης που μονοπωλούσε τη συζήτηση, ενώ μέσα από την
ανάδειξη του προβλήματος δηλαδή την ακαταλληλότητα των κτιρίων. Επίσης, υπήρξαν δεσμεύσεις
και στόχοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εξοικονόμηση ενέργειας. Ταυτόχρονα, αναδείχθηκε και η
αναπτυξιακή πτυχή και τα κοινωνικά οφέλη μέσα από την ενεργειακή τους αναβάθμιση.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

Σεπτέμβριος 2013 – Ιανουάριος 2014
Δημοτικό Σχολείο, Στρόπωνες, Εύβοια
14 (Full Time Equivalents)
100+

Φορέας: Greenpeace
Διεύθυνση: Κολωνού 78, 104 37, Αθήνα
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 210 3840774-5 / 210 3804008
Ιστοσελίδα: http://www.greenpeace.org/greece/el/
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19. Εργαστήρια μη τυπικής εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα
δικαιώματα σε σχολεία

Βασική ιδέα
Στο πλαίσιο του προγράμματος “Schools for Change” η ΑΝΤΙΓΟΝΗ διοργανώνει εκπαιδευτικά
εργαστήρια με τη συμμετοχή των μαθητών σε δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια σύμφωνα
με τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε σχολικής τάξης. Ενδεικτικά, οι θεματικές των εργαστηρίων είναι:
στερεότυπες αντιλήψεις, διακρίσεις και ρατσισμός, σχολικός εκφοβισμός, σχολική βία, ανθρώπινα
δικαιώματα, δικαιώματα του παιδιού, ισότητα φύλων, ταυτότητες φύλων, αναπηρία, κοινωνικός
αποκλεισμός, οικολογία και κοινωνία κ.ά.
Στα εκπαιδευτικά εργαστήρια, οι μαθητές συμμετέχουν σε βιωματικά παιχνίδια και μαθησιακές
δραστηριότητες όπως δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης, μυθοπλασία, δραματοποίηση, παιχνίδι ρόλων, προσομοίωση κ.ά.
Όλες οι δραστηριότητες των εργαστηρίων του προγράμματος έχουν ως άξονα την ενεργή συμμετοχή, τη συνεργασία, τη δημιουργία και την ελεύθερη έκφραση.
Η διάρκεια κάθε εργαστηρίου είναι 2 διδακτικές ώρες. Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια πραγματοποιούνται χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση για τα σχολεία.
Κύρια αποτελέσματα
Το πρόγραμμα “Schools for Change” υλοποιείται με ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα εδώ και
τρία συνεχόμενα σχολικά έτη. Έως σήμερα η ΑΝΤΙΓΟΝΗ έχει πραγματοποιήσει εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε περίπου 70 σχολεία με 170 εκπαιδευτικά εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν με τη
συμμετοχή περισσότερων από 2.000 μαθητών και 200 εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων. Ως προς
τα ποιοτικά αποτελέσματα του έργου, η μέχρι σήμερα αποτίμηση των εργαστηρίων καταδεικνύει
ιδιαίτερα αισιόδοξα αποτελέσματα, με σημαντικότερα την ένταξη της διαφορετικότητας στην ομάδα της τάξης και τον περιορισμό περιπτώσεων εκφοβισμού που συστηματικά καταγράφονταν σε
σχολεία.
Βασικοί επωφελούμενοι
Μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολεία της Β. Ελλάδας.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

Σεπτέμβριος 2012 –
Μακεδονία, Ελλάδα
4
15 – 17

Φορέας: ΑΝΤΙΓΟΝΗ-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό,
την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία
Διεύθυνση: Πτολεμαίων 29Α
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Αθανασία Τέλλιου
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 2310 285688 / 2310 222503
athanasia.telliou@antigone.gr
Ιστοσελίδα: www.antigone.gr
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20. Ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον

Βασική ιδέα
Η Εκστρατεία ECOMOBILITY Οικολογική Μετακίνηση διοργανώνεται για δωδέκατη συνεχόμενη χρονιά από το ECOCITY, με τη συνεργασία και τη συστράτευση επιστημονικών ιδρυμάτων και
οργανισμών. Στόχος της είναι η ευαισθητοποίηση των νέων για το Περιβάλλον και η ενεργοποίησή
τους στην αναζήτηση λύσεων, στην αλλαγή συμπεριφορών και την προώθηση της ποιότητας ζωής
στις πόλεις. Σε δεύτερο επίπεδο, η Εκστρατεία στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
πολιτών για τα προβλήματα και τους κινδύνους που δημιουργούνται από την αδιαφορία στις επισημάνσεις των επιστημόνων, την αλόγιστη χρήση των αυτοκινήτων στις μεγάλες πόλεις, την αδυναμία
αφομοίωσης των εξελίξεων της νέας τεχνολογίας.
Κύρια αποτελέσματα
Πρόκειται για μια κορυφαία και πολύχρονη επένδυση στη διαμόρφωση αντίληψης των εφήβων
για ποιοτικές και πράσινες πόλεις. Είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα συστράτευση επιστημονικών
ιδρυμάτων, οργανισμών και φορέων. Σκοπός της εκστρατείας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής
και η αναβάθμιση της καθημερινότητας και αξιοποιείται ως ένα σημαντικό εργαλείο για την ευαισθητοποίηση κατοίκων μεγάλων πόλεων. Έχει αξιόλογη απόδοση με την εμπλοκή των εφήβων στην
Προστασία του Αστικού Περιβάλλοντος, την ενεργοποίηση των Τοπικών Αρχών και Φορέων και τη
συνεργασία των Δήμων, σε όλες τις πόλεις της χώρας, όπου υπάρχουν Γυμνάσια. Γίνονται εκδηλώσεις και παρουσιάζονται τα προβλήματα, που αποτελούν αφορμή για τοπικό διάλογο και αλλαγές
στις πόλεις. Όλες οι εκδηλώσεις και προτάσεις έχουν αξιόλογη δημοσιότητα, ενώ οι Δήμοι συνεργάζονται με Τοπικούς Φορείς και επιστήμονες για την εφαρμογή των λύσεων. Πολλές από τις ιδέες και
προτάσεις των εφήβων, σήμερα έχουν υλοποιηθεί σε αρκετές πόλεις.
Βασικοί επωφελούμενοι
Μαθητές Γυμνασίων και το περιβάλλον τους. Άνδρες και Γυναίκες που κατοικούν σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Εκπαιδευτικοί και Σύλλογοι Γονέων, Ενεργοί πολίτες και οργανώσεις από μεγάλες
πόλεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Τοπικοί Φορείς.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

12 μήνες
Ελλάδα
–
120

Φορέας: ECOCITY
Διεύθυνση: Kεφαλληνίας 9, 151 26, Μαρούσι
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Θάνος Ζαφειρόπουλος
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 210 6196757
zafath@ecocity.gr
Ιστοσελίδα: www.ecomobility.gr

-30-

21. Ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση δωρεών

Βασική ιδέα
Η ενέργεια είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού και την εξεύρεση πόρων. Για το λόγο αυτό προτάθηκε σε έναν δημοφιλή παρουσιαστή, τον Αντώνη Κανάκη, να ταξιδέψει
με την ActionAid, να δει από κοντά τις συνθήκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι
σε μια χώρα της Δυτικής Αφρικής καθώς και το έργο της ActionAid και να μεταφέρει την εμπειρία
του και τα συναισθήματά του επιστρέφοντας. Τον Οκτώβριο του 2012 ο Αντώνης Κανάκης πραγματοποίησε με την ActionAid ένα ταξίδι ενσωμάτωσης (immersion), στο χωριό Φένγκεχουν, στη Μπο
της Σιέρα Λεόνε, κατά τη διάρκεια του οποίου βίωσε τις συνθήκες στις οποίες ζουν οι κάτοικοι σε
μία από τις πιο απομονωμένες και φτωχές κοινότητες του κόσμου. Το ταξίδι αυτό καταγράφηκε με
κάμερα και ο Αντώνης Κανάκης έκανε τη σκηνοθεσία και παραγωγή. Με επαγγελματισμό ενημέρωσε, προβλημάτισε, ευαισθητοποίησε και κινητοποίησε χιλιάδες ανθρώπους δείχνοντας ότι όλοι
μπορούμε να γίνουμε μέρος της λύσης.
Κύρια αποτελέσματα
Η προβολή του συγκεκριμένου ντοκιμαντέρ είχε πρωτοφανή αποτελέσματα και αποτέλεσε
σταθμό για την οργάνωση, όχι μόνο για το ελληνικό γραφείο αλλά και διεθνώς. Μέσα σε 2 μόλις
εβδομάδες μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ, 5.000 Έλληνες και Κύπριοι ανταποκρίθηκαν και έγιναν Ανάδοχοι Παιδιού. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 8 κοινότητες στις φτωχότερες περιοχές του κόσμου, δηλαδή 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι θα δουν τα επόμενα χρόνια τη ζωή τους να βελτιώνεται.
Επίσης, ο Αντώνης Κανάκης προσέφερε το σύνολο των εσόδων από το ντοκιμαντέρ για την κατασκευή σχολείου και πηγαδιού στην περιοχή που επισκέφθηκε. Αυτό αποτέλεσε την αφορμή για ένα
νέο εθελοντικό ταξίδι, όπου 28 Έλληνες Ανάδοχοι ταξίδεψαν στη Σιέρα Λεόνε και συμμετείχαν στην
υλοποίηση και παράδοση του σχολείου στους κατοίκους. Η ομάδα αυτή ονομάστηκε “One Love
Team” και αποτέλεσαν τους πρωταγωνιστές ενός δεύτερου ντοκιμαντέρ, πάλι σε παραγωγή του
Αντώνη Κανάκη, που προβλήθηκε στον Αντ1 και που αποτυπώνει την υλοποίηση των έργων αλλά
και τη ζωή των ανθρώπων ένα χρόνο αργότερα, προσελκύοντας ακόμα περισσότερους Αναδόχους.
Βασικοί Επωφελούμενοι
Ο αριθμός των ευρύτερα ωφελούμενων είναι 1,2 εκατομμύρια άτομα στον αναπτυσσόμενο κόσμο.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου :
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

7 μέρες
Φένγκεχουν/Μπο/Σιέρα Λεόνε
Τρία (3) από την ActionAid Hellas και οχτώ (8)
από την ActionAid Sierra Leone
–

Φορέας: ACTIONAID ΕΛΛΑΣ
Διεύθυνση: Φαλήρου 52, Κουκάκι, 11741
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ελένη Καραμανή: HR Executive, Χαρά Τασόγλου: Head of Communications
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο/φαξ/email): 2109212321 / 210 9212376
info.hellas@actionaid.org, eleni.karamani@actionaid.org, hara.tasoglou@actionaid.org
Ιστοσελίδα: www.actionaid.gr
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22. Ευαισθητοποίηση παιδιών για την κινητική αναπηρία – Play together

Βασική ιδέα
Το πρόγραμμα «Play Together» δημιουργήθηκε από το MDA Ελλάς σε συνεργασία με την ομάδα κουκλοθέατρου «Φτου Ξελευτερία» με σκοπό την ευαισθητοποίηση παιδιών προσχολικής και
πρώτης σχολικής ηλικίας και την εξοικείωσή τους με την αναπηρία. Η βασική ιδέα του προγράμματος προκύπτει από τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά ένα άτομο με κινητική
αναπηρία, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων προκαλούνται από την έλλειψη ενημέρωσης και
φυσικά ενσυναίσθησης. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα εξοικείωσης των παιδιών με την κινητική αναπηρία καθώς και με το αναπηρικό αμαξίδιο, μέσω βιωματικών
δράσεων. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, τα παιδιά, ανά τάξη, καλούνται στην αίθουσα
εκδηλώσεων του σχολείου, μαζί με τους δασκάλους τους, όπου μέσα σε μια ώρα παρακολουθούν
παράσταση κουκλοθέατρου από την ομάδα Φτου Ξελευτερία στην οποία συμμετέχουν ενεργά, παίζουν, τραγουδούν, χορεύουν και έρχονται σε επαφή με τη διαφορετικότητα και την αναπηρία, μέσα
από ευχάριστες δραστηριότητες.
Κύρια αποτελέσματα
Το «Play Together» ξεκίνησε τη σχολική χρονιά 2012 – 2013 και πραγματοποιείται έως σήμερα.
Μέχρι τώρα η ομάδα έχει επισκεφθεί μέσα στη χρονιά 18 σχολεία του νομού Αττικής (συνολικά 720
παιδιά). Από το 2012 μέχρι και σήμερα έχει επισκεφτεί 60 σχολεία και έχει παρουσιαστεί σε περίπου
2.800 μαθητές.
Βασικοί επωφελούμενοι
Οι βασικοί επωφελούμενοι του έργου είναι παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
Υπάρχουν όμως και οι έμμεσα επωφελούμενοι που είναι οι εκπαιδευτικοί καθώς τους δίδεται υλικό
για εργασίες και συνέχιση της δραστηριότητας στην τάξη. Επίσης, έμμεσα επωφελούμενοι είναι και
οι γονείς καθώς δίδεται υλικό και για το σπίτι όπου οι γονείς μπορούν να παίξουν μαζί με το παιδί
τους ζωγραφίζοντας ή επιλέγοντας κάτι άλλο από το συνοδευτικό υλικό.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

Από το 2012 έως το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς
Περιφέρεια
3
2

Φορέας: MDA Ελλάς
Διεύθυνση: Ελπίδος 6 / 104 34 Πλ. Βικτωρίας
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γεωργία Μωραΐτη, Κοινωνική Λειτουργός
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο/ φαξ / email): 210 3616980 / 210 3616982
gmoraiti@mdahellas.gr
Ιστοσελίδα: www.mdahellas.gr
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23. Θεατρικό Παιχνίδι

Bασική ιδέα
Ψυχαγωγική δράση η οποία αφορά στη δημιουργία ομαδικών δραστηριοτήτων με την καθοδήγηση ομάδας θεάτρου (διαδραστικά παιχνίδια και θέατρο). Έκδοση βιβλίου που θα περιγράφει την
πορεία της δράσης και θα περιλαμβάνει φωτογραφίες.
Η δράση σκοπό έχει να προσφέρει χαμόγελο, πνευματική διαύγεια – έστω και προσωρινή – και
να βοηθήσει στην εκ νέου κοινωνικοποίηση των ανθρώπων του γηροκομείου μέσα από τη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων που προκύπτουν από την κατά το δυνατόν συχνότερη επαφή τους με
ομάδα εμψυχωτών και εθελοντών που τους επισκέπτεται. Η δράση έχει διπλό στόχο την κοινωνικοποίηση των φιλοξενουμένων αφενός και την ενίσχυση του εθελοντισμού αφετέρου. Η ομάδα που
αποτελεί τον πυρήνα των ενεργά εμπλεκομένων ατόμων στη δράση που υλοποιούμε αποτελείται
από 2 ηθοποιούς, ενεργούς στο χώρο του θεάτρου. Η δράση εξελίσσεται ανάλογα με τις ανάγκες
που προκύπτουν και τις επιθυμίες που δημιουργούνται, οι άνθρωποι που συμμετέχουν έχουν κύριο
λόγο στη διαμόρφωση του προγράμματος με βάση τις ανησυχίες και τις προσδοκίες της ομάδας.
Έτσι, μετά από την έναρξη του προγράμματος και με τη βοήθεια όλων όσων επιθυμούν να βοηθήσουν, σχεδιασμός και υλοποίηση ταξιδεύουν παρέα από μέρα σε μέρα, από επίσκεψη σε επίσκεψη
αντλώντας από τις δυναμικές των ηλικιωμένων που συμμετέχουν.
Kύρια αποτελέσματα
• Ενθαρρύνεται ο ενεργητικός ρόλος των ηλικιωμένων.
• Ενισχύεται το πνεύμα της συνεργασίας, η ανταλλαγή απόψεων και η καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα σε ανθρώπους με διαφορετικά βιώματα.
• Ενημερώνονται για γεγονότα της καθημερινότητας, για την πολιτική, για πολιτιστικά θέματα,
για την οικονομική κατάσταση της χώρας.
• Ανάταση της αυτοπεποίθησης, νοητική ενδυνάμωση και ψυχαγωγία.
• Αποφυγή της ιδρυματοποίησης.
Βασικοί επωφελούμενοι
Οι φιλοξενούμενοι ηλικιωμένοι και το προσωπικό του Φιλανθρωπικού Γηροκομείου.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:
Άλλη πληροφορία:

1 έτος
Εντός των ορίων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου
33
9
Οι Άνθρωποι δεν σταματούν να παίζουν επειδή γερνάνε.
Γερνάνε επειδή σταματούν να παίζουν. (Oliver W. Holmes)

Φορέας: Φιλανθρωπικό Σωματείο Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου – « Διονύσιος Θεοφιλάτος»
Διεύθυνση: Κοραή 40, Μοσχάτο, 183 45
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Πρόεδρος κα Χρυσούλα Κοσμοπούλου
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 2109418193 / 2109419063
kmerimna@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.kmerimnamosxatou.gr – www.facebook.com/kmerimna
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24. Θέατρο για παιδιά – ασθενείς – «Η Δωροβροχή»

Βασική ιδέα
Στα πλαίσια της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία
από τον Σύλλογο Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ «η Δωροβροχή», μια διαδραστική παιδική χριστουγεννιάτικη παράσταση, σε τέσσερα νοσοκομεία της Αθήνας: στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», στο
«Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο», στο «Ιασώ Παίδων» και στο «Μητέρα». Η θεατρική ομάδα
των σπουδαστριών του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ, με σκηνοθεσία της καθηγήτριάς τους Ερωφίλης Λέκα και με
την επιμέλεια της Έλενας Χατζηγιαννάκη, διευθύντριας τομέα παιδαγωγικών σπουδών, ετοίμασε το
έργο που βασίστηκε στο ομώνυμο βιβλίο της Φραντζέσκας Αλεξοπούλου-Πετράκη και πραγματεύεται τις περιπέτειες του μικρού Μάρκου την ημέρα των Χριστουγέννων. Στο έργο αυτό αναδεικνύονται οι συνέπειες της απληστίας και η σπουδαιότητα της φιλίας και της ανιδιοτελούς προσφοράς.
Η εορταστική διάθεση και το έργο του Συλλόγου Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ παρουσιάστηκε και στο
BAZAAR του Aegean Omiros College, όπου προσωπικό και εθελοντές μοίρασαν έντυπο-ενημερωτικό υλικό στους παρευρισκόμενους.
Κύρια αποτελέσματα
Τα νοσοκομεία γέμισαν με παιδικές φωνές και οι μικροί ασθενείς μπήκαν σε εορταστική διάθεση
και ξέχασαν, για λίγο τουλάχιστον, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Με το BAZAAR και το υλικό
που διέθεσε «η Καρδιά του Παιδιού» στο κοινό, γνωστοποίησε, κινητοποίησε και ευαισθητοποίησε
τον κόσμο σχετικά με το σοβαρό πρόβλημα των Συγγενών Καρδιοπαθειών και τις προσπάθειες που
καταβάλει ο σχετικός Σύλλογος. Κύριο μέλημά μας είναι όλα τα καρδιοπαθή παιδιά να είναι πάντα
υγιή και να έχουν τη ζωή και τη σταδιοδρομία ενός φυσιολογικού ανθρώπου.
Βασικοί επωφελούμενοι
Η παιδική αυτή χριστουγεννιάτικη παράσταση, πραγματοποιήθηκε για την ψυχαγωγία όλων των
παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες αλλά και των οικογενειών τους, με απώτερο σκοπό την αναπτέρωση του ηθικού αλλά και την ευαισθητοποίηση στο πρόβλημα.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

14/12/2014 - 18/12/2014
Σε 4 νοσοκομεία της Αθήνας και στο Aegean College
3 Υπάλληλοι + 3 Μέλη του Δ.Σ.
13

Φορέας: Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ενημέρωσης & Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών
«Η Καρδιά του Παιδιού»
Διεύθυνση: Αιόλου 104, 10564 Αθήνα, 2ος όροφος, γραφείο 215
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Αγγελόπουλος Άγγελος
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 210 3218488 / 210 3253876
info@kardiapaidiou.gr
Ιστοσελίδα: www.kardiapaidiou.gr
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25. Καμπάνια Ενημέρωσης για ΠρόληψηΈγκαιρη Διάγνωση διαφόρων ειδών Καρκίνου

Βασική Ιδέα
Η Εκστρατεία Ενημέρωσης για Πρόληψη-Έγκαιρη Διάγνωση του Καρκίνου του Τραχήλου της
Μήτρας, που οργάνωσε ο Όμιλος Εθελοντών Κατά του Καρκίνου - ΑγκαλιάΖΩ για το 2014, πραγματοποιήθηκε σε όλη την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της 8ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πρόληψης του
Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας από 19-25 Ιανουαρίου 2014.
«Ο Καρκίνος του Προστάτη είναι φωτιά που σβήνει» ήταν το φετινό μήνυμα της Εκστρατείας, η
οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος και την επιστημονική
επιμέλεια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρίας, σε επτά πόλεις της χώρας.
Από 18–28 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε δράση του ΟΕΚΚ – ΑγκαλιάΖΩ σε συνεργασία με
τον Δήμο Πειραιά και την Μονάδα Μαστού του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «ΜΕΤΑΞΑ» με
θέμα «Ενημέρωση για πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και εξέταση για τις παθήσεις του μαστού» σε
πέντε Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου.
Κύριες δράσεις (ενδεικτικά)
Προβολή ενημερωτικού σποτ σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, στις οθόνες ιδιωτικών θεραπευτηρίων και φαρμακείων, σε όλες τις αίθουσες και για όλες τις προβολές από την Εταιρεία Cinenews των Village Cinemas (160 κινηματογραφικές αίθουσες σε όλη την Ελλάδα). Προβολή
Καμπάνιας σε συρμό του ΜΕΤΡΟ, στην ιστοσελίδα του ΑγκαλιάΖΩ καθώς και σε άλλες ιστοσελίδες
με μεγάλη επισκεψιμότητα, όπως τα www.in.gr, www.newsbeast.gr.
Διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού στα καταστήματα HONDOS CENTER ανά την Ελλάδα
κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης καθώς και σε Νοσοκομεία και σε συνεργαζόμενες με το
ΑγκαλιάΖΩ εθελοντικές οργανώσεις της χώρας.
Βασικοί επωφελούμενοι
Το ευρύ κοινό αλλά και ογκολογικοί ασθενείς και οι οικογένειές τους με προγράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης, συνηγορίας και διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

2014
Ελληνική επικράτεια
20
200

Φορέας: Όμιλος Εθελοντών Κατά του Καρκίνου – ΑγκαλιάΖΩ
Διεύθυνση: Λεωσθένους 21-23, 185 36 – Πειραιάς
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ. Ολυμπία Χαλδαίου – Μπήτρου, Πρόεδρος
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 210 4181641 / 210 4535343
oekk@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.agaliazo.gr http://on.fb.me/WDABPN
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26. Καταπολέμηση κοινωνικού αποκλεισμού

Bασική ιδέα
Η «Ομάδα Αλληλεγγύης» δημιουργήθηκε με σκοπό την αντιμετώπιση του αποκλεισμού στο
χώρο του Πτωχοκομείου Ηρακλείου Κρήτης. Στόχοι της αποτελούν η ενίσχυση της αλληλεγγύης
μεταξύ των περιθαλπόμενων, η δημιουργία κοινού αισθήματος συλλογικής ταυτότητας και σκοπού,
η ευαισθητοποίηση ως προς τις ανάγκες τους, η ανάπτυξη της αυτενέργειας, η αντιμετώπιση φόβου
ασθένειας και θανάτου. Κατ’ ουσίαν πρόκειται για μια ανοιχτή ομάδα με μέλη περιθαλπομένων, τα
οποία επισκέπτονται ασθενείς περιθαλπομένους. Κάθε Τρίτη η ομάδα συναντιέται στο χώρο της βιβλιοθήκης για αξιολόγηση της δράσης της. Επιπλέον, συζητιούνται θέματα στερεοτύπων όπως π.χ.
η δυσκολία γυναικών να επισκεφθούν άνδρες. Σε επίσημες εορτές του Πτωχοκομείου Ηρακλείου
(π.χ. η ημέρα των ηλικιωμένων την 1η Οκτωβρίου) δίνεται αναμνηστικό της συμμετοχής των μελών
στην ομάδα ως κίνητρο.
Kύρια αποτελέσματα
Μέσα από τη συγκεκριμένη ομάδα τα μέλη της μοιράζονται τις εμπειρίες τους με τους ασθενείς,
τα συναισθήματα και τις δικές τους στρατηγικές ως καλές πρακτικές αντιμετώπισης των προβλημάτων τους, δημιουργώντας συγχρόνως ένα ευχάριστο κλίμα. Δίνουν ελπίδα, παρηγοριά, την αίσθηση
ότι κανείς/καμιά δεν είναι μόνος/η του/της και συγχρόνως αντιμετωπίζουν το φόβο του θανάτου.
Ως προς τα μέλη της ομάδας ενισχύθηκε η αλληλεγγύη μεταξύ των περιθαλπόμενων ενώ ενθαρρύνθηκαν και έγιναν πιο ενεργοί/ές αναλαμβάνοντας ευθύνες.
Ως προς τους/τις ασθενείς περιθαλπόμενους/ες ενισχύθηκε η αδρή και η λεπτή λειτουργική τους
ικανότητα μετά την προμήθεια ανυψωτικού μηχανήματος, μηχανήματος παθητικής κινητοποίησης
των κάτω άκρων, δυναμικών δικτύων κ.ά. Ταυτόχρονα, δε, παρατηρήθηκε μείωση των αρνητικών
συναισθημάτων, του πόνου, της χρήσης φαρμάκων αλλά και των συμπεριφορικών προβλημάτων.
Παράλληλα, αναπτύχθηκε η κοινωνικότητά τους και το σημαντικό ότι ένιωσαν ότι δεν είναι μόνοι/ες.
Ως προς τη λειτουργία του ιδρύματος ενισχύθηκε η εικόνα του ως φορέας φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων.
Βασικοί επωφελούμενοι
Οι φιλοξενούμενοι ηλικιωμένοι.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

6 Φεβρουαρίου 2014 –
Πτωχοκομείου Ηρακλείου
Προσωπικό Ιδρύματος
–

Φορέας: Πτωχοκομείου Ηρακλείου Κρήτης – Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Ανδρέου
και Μαρίας Καλοκαιρινού
Διεύθυνση: Ευαγγέλου Χατζάκη 34, Άγιος Ιωάννης, Ηράκλειο, Κρήτη
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Καλλέργης Αλέξανδρος
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 2810 231552 / 2810 232509
ptoxokomio@otenet.gr / alkallergis@gmail.com
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27. Καταπολέμηση κοινωνικού αποκλεισμού
Βασική ιδέα
Το Project “Against Exclusion” είναι μια Εκπαιδευτική Σύμπραξη μεταξύ οργανισμών από έξι
ευρωπαϊκές χώρες που δραστηριοποιούνται κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και έχει ως στόχο,
μέσα από τη συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών, την ενεργοποίηση κοινωνικά και πολιτισμικά
αποκλεισμένων ομάδων.
Κεντρική ιδέα του προγράμματος είναι η εξερεύνηση των διαφορετικών πολιτισμικών χαρακτηριστικών και η ανάπτυξη μεθοδολογιών από την πλευρά των εταίρων μέσα από τη χρήση των
διαφόρων μορφών τέχνης (θέατρο, κινηματογράφος, φωτογραφία, ζωγραφική, μουσική, χορός, χειροτεχνίες κλπ), με σκοπό την ενθάρρυνση όσων συμμετέχουν σε δράσεις κατά του αποκλεισμού
(επαγγελματιών ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικών, μαθητών, μελών της κοινότητας, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, κλπ) να εξετάσουν και να υιοθετήσουν νέες μεθόδους ενεργοποίησης και δράσης κατά
του κοινωνικού αποκλεισμού.
Κύρια αποτελέσματα
1) Δημιουργία και ενημέρωση της ιστοσελίδας του project «AgainstExclusion»,
www.againstexclusion.eu
2) Δημιουργία λογοτύπου του project “Against Exclusion”
3) Δημιουργία και ενημέρωση της σελίδας του project στο Facebook
4) Δημιουργία φυλλαδίου παρουσίασης του project “Against Exclusion“
5) Δημιουργία του τελικούφυλλαδίου ”Against Exclusion: a ‘heptalogue’, or play in seven acts”
6) Δημιουργία e-book: “Inclutivities”
7) Δημιουργία DVD: “Project in motion”
8) Φωτογραφικό υλικό
9) Εργαστήρια (Ενκαυστικής τέχνης, θεάτρου, φωνητικής, αυτοσχεδιασμού, θεάτρου
για εκπαιδευτές)
10) Πολιτιστικό δρώμενο: παράσταση του θεατρικού έργου “Something is Rotten in the State
of Denmark”
Το σύνολο των αποτελεσμάτων του project βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.
againstexclusion.eu.
Βασικοί επωφελούμενοι
Άτομα που αποκλείονται κοινωνικά, στελέχη συμμετεχόντων φορέων (επαγγελματίες ψυχικής
υγείας, εκπαιδευτικοί/καθηγητές πανεπιστημίων, ηθοποιοί, δραματοθεραπευτές, στελέχη μη κυβερνητικών οργανισμών, εκπαιδευτές ενηλίκων κλπ) καθώς και μέλη των τοπικών κοινωνιών.
Χρονική Διάρκεια Έργου: 		
Οκτώβριος 2012-Σεπτέμβριος 2014
Γεωγραφική έκταση του έργου: 		
Ελλάδα, Γερμανία, Ρουμανία, Πολωνία, Αυστρία
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν (από τον φορέα): 5
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν (από τον φορέα): 0

Φορέας: Αθηνά Κοινωνική Μέριμνα
Διεύθυνση: Πατησίων & Αγαθουπόλεως 5, Αθήνα, 112 57
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 210 8668365 / 210 8668719
Ιστοσελίδα: http://www.athena.org.gr http://www.againstexclusion.eu/

-37-

28. Καταπολεμώντας το Bullying

Βασική ιδέα
To KEAN σε συνεργασία με τον μη κυβερνητικό οργανισμό Τhe BB Group που δραστηριοποιείται
στο Ηνωμένο Βασίλειο έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα ‘Βeat Bullying’ στην Ελλάδα και πραγματοποίησε εργαστήρια κατά του σχολικού εκφοβισμού από τις αρχές Ιουνίου έως τα τέλη Οκτωβρίου
του 2014. Το πρόγραμμα αυτό αποτέλεσε αναπαραγωγή του βασικού προγράμματος που υλοποιούσε το ΒB Group στο Ηνωμένο Βασίλειο, για την Ευρώπη. Στα εργαστήρια αυτά πραγματοποιούνται
ποικίλες βιωματικές δραστηριότητες μέσα από τις οποίες οι μαθητές μαθαίνουν τον ορισμό του
bullying, τα χαρακτηριστικά του, τις αιτίες που τον προκαλούν, τις μορφές του αλλά και πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού ενώ αντιλαμβάνονται το ρόλο του
«μέντορα», του «θύτη» , του «θύματος» αλλά και του απλού «παρατηρητή».
Κύρια αποτελέσματα
Το ΚΕΑΝ πραγματοποίησε τα εργαστήρια σε μία ιδιωτική κατασκήνωση, 2 δημοτικές κατασκηνώσεις και σε ένα δημόσιο σχολείο. Συνολικά παρακολούθησαν τα εργαστήρια και εκπαιδεύτηκαν
ως μέντορες 150 παιδιά.
Βασικοί επωφελούμενοι
Τα εργαστήρια απευθύνονταν αποκλειστικά σε παιδιά ηλικίας 11-17 ετών, δηλαδή μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

01/06/2014 – 31/10/2014
Περιφέρεια Αττικής , Περιφέρεια Πελοποννήσου
6
10

Φορέας: KEAN – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων
Διεύθυνση: Πατρόκλου 57 ,Ίλιον 131 22
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Σωτηρία Λούκα
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 210 2692880 / 210 2692881
info@kean.gr
Ιστοσελίδα: www.kean.gr
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29. Κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας

Βασική ιδέα
Το Πρόγραμμα αφορoύσε στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται σε υπηρεσίες αποκατάστασης και οι οποίοι χρησιμοποιούν τις θεατρικές δραστηριότητες
ως μέσο για την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Σκοπός του
Προγράμματος ήταν η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των έντεκα εταίρων που
μετέχουν από τις ακόλουθες χώρες: Ιταλία, Τσεχία, Λιθουανία, Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα, Τουρκία, Βουλγαρία, Κύπρο και Σλοβενία. Στόχος του Προγράμματος ήταν επίσης η δημιουργία
ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των καλλιτεχνικών
δραστηριοτήτων για άτομα με ψυχικές διαταραχές, δημιουργώντας μια γέφυρα που θα συνδέει την
προαγωγή της τέχνης με την προαγωγή της υγείας. Ο ρόλος της «Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής
και Ψυχικής Υγείας» (ΕΚΨΨΥ) στο Πρόγραμμα ήταν η ευαισθητοποίηση της κοινότητας και η δημοσιοποίηση των δράσεων που θα στηρίζουν τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας μέσω εναλλακτικών τρόπων θεραπείας (π.χ. θέατρο, ψυχαγωγία κ.ά.). Για την υλοποίηση του προγράμματος η
ΕΚΨΨΥ βραβεύτηκε από το ΙΚΥ.
Κύρια αποτελέσματα
Στα πλαίσια του προγράμματος ”Through Theatre to Talents – 4T” υλοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:
Η ΕΚΨΨΥ διοργάνωσε την 4η διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος δια βίου μάθησης
Leonardo da Vinci “Through Theatre to Talents-4Τ”, σχετικά με την ευαισθητοποίηση της κοινότητας και
τη δημοσιοποίηση δράσεων που στηρίζουν τους ψυχικά ασθενείς, μέσω εναλλακτικών τρόπων θεραπείας όπως το θέατρο, η μουσική, η ψυχαγωγία, ενώ φορείς υπό την αιγίδα της ΕΚΨΨΥ πραγματοποίησαν αποκριάτικη γιορτή, πασχαλινό Bazaar, μουσική εκδήλωση για τον Εθελοντισμό με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη (Λαμία, 2011), μουσικές, χορευτικές, θεατρικές παραστάσεις
και εικαστικές εκθέσεις σε Αθήνα και Φωκίδα, καθώς και το Διεθνές Φεστιβάλ “5οART4MORE’11”, με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας και πασχαλινή εορταγορά στην Αλεξανδρούπολη.
Βασικοί επωφελούμενοι
Άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, φορείς (π.χ. τοπικές αρχές, πανεπιστήμιο), επαγγελματίες
ψυχικής υγείας, φοιτητές επαγγελμάτων ψυχικής υγείας, πολίτες από την κοινότητα.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

2011-2012
Αττική, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Έβρος
3

Φορέας: Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας
Διεύθυνση: Μελετίου Πηγά 22, Αθήνα, 11636
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Αικατερίνη Μυλωνοπούλου
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 210 9221739
ekpsath@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.ekpse.gr
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30. Κορίτσια Ρομά
Bασική ιδέα
Το έργο «Κορίτσια Δενδροποτάμου σε Δράση» λειτούργησε ως μια στοχευμένη παρέμβαση
στην κοινότητα Ρομά Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης, με στόχο την ενδυνάμωση της κοινωνικής
συμμετοχής και εκπαίδευσης των κοριτσιών Ρομά, την αναβάθμιση των κοινωνικών και επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και τη βελτίωση των όρων πρόσβασης και αξιοποίησης, από την πλευρά των
κοριτσιών και εφήβων Ρομά, της εκπαίδευσης και τεχνολογίας και παράλληλα της ανάληψης δράσης, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας, στην αγωγή υγείας και στις αρχές του
οικογενειακού προγραμματισμού. Το έργο συνέβαλε στην ανάδειξη της ταυτότητας των κοριτσιών
Ρομά και την αναβάθμιση της κοινωνικής θέσης και λειτουργίας τους, τόσο στην τοπική κοινότητα,
όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:
– Εργαστηρίο Εκμάθησης Αγγλικής Γλώσσας με τη χρήση εφαρμογών τεχνολογίας Ρομποτικής για κορίτσια Ρομά. Σύνολο εκπαιδευτικών ωρών 160.
– Εργαστηρίο Αγωγής Υγείας. Σύνολο εκπαιδευτικών ωρών 120.
– Project «Ενημερωτική Εκστρατεία Αγωγής Υγείας» και δημιουργία και διανομή ειδικού Εγχειριδίου Καλών Πρακτικών, από ομάδα κοριτσιών Ρομά. Αριθμός συμμετεχόντων κοριτσιών
ηλικίας 11-18 ετών, 10.
Kύρια αποτελέσματα
• Ενδυνάμωση της συμμετοχής των νέων κοριτσιών και εφήβων Ρομά, σε δράσεις βιωματικής
εκπαίδευσης, για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων.
• Αύξηση του αριθμού των κοριτσιών Ρομά που εντάσσονται σε δράσεις εξοικείωσης με τις
εφαρμογές της Νέας Τεχνολογίας.
• Αύξηση του αριθμού των κοριτσιών που εξοικειώνονται με τη χρήση της αγγλικής γλώσσας.
• Προώθηση της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης της Κοινότητας Ρομά, σε θέματα αγωγής υγείας, υγιεινής, σεξουαλικής υγείας και οικογενειακού προγραμματισμού.
• Προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής και αναβάθμιση του ρόλου των νέων κοριτσιών και
γυναικών Ρομά στην Κοινότητα, μέσω της αύξησης του ποσοστού νέων κοριτσιών Ρομά που
προσεγγίζουν δομές, προγράμματα και δράσεις εκπαίδευσης και πληροφόρησης.
Βασικοί επωφελούμενοι
50 Κορίτσια ηλικίας 10-18 ετών, της Κοινότητας Ρομά Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης και 1.000
νέα Κορίτσια και Γυναίκες της Κοινότητας Ρομά, ενημερώθηκαν σε θέματα αγωγής υγείας και οικογενειακού προγραμματισμού.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

6 μήνες
Κοινότητα Ρομά Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης
2
3

Φορέας: Σύλλογος Φίλων Εθελοντών – ΕΠΑ Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Αμβροσίου 5, 546 30, Θεσσαλονίκη
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 2310 811 078 / 2310 869 150
info@sfe-epath.com
Ιστοσελίδα: www.sfe-epath.com
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31. Κυκλοφοριακή αγωγή

Βασική ιδέα
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής του Ι.Ο.ΑΣ. για τα παιδιά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχει τίτλο «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» και απευθύνεται σε παιδιά Νηπιαγωγείου
και Δημοτικού έχει σχεδιαστεί από έμπειρους παιδαγωγούς και ειδικούς συγκοινωνιολόγους.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του Ινστιτούτου Ι.Ο.ΑΣ.. Η
εφαρμογή του προγράμματος γίνεται με βιωματικό-διαδραστικό τρόπο ως ακολούθως:
Οι μαθητές, υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση των παιδαγωγών, κατανοούν τους βασικούς
κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής με ευχάριστο τρόπο και ενεργό συμμετοχή. Μέσω του προγράμματος τα παιδιά αντιλαμβάνονται τη διαφορά μεταξύ δρόμου και πεζοδρομίου, τοποθετούν τις διαβάσεις, τα φανάρια και τα σήματα στα σωστά σημεία του δρόμου, μαθαίνουν να διασχίζουν το δρόμο
με σωστό τρόπο μέσω της εναλλαγής ρόλων.
Κύρια αποτελέσματα
Μέσω του προγράμματος οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την
σωστή ψυχοκινητική ανάπτυξή τους όπως π.χ. η φαντασία, η συνεργασία, ο συγχρονισμός κινήσεων,
η παρατήρηση, ο αυθορμητισμός, η μίμηση σωστών προτύπων και η συγκέντρωση. Αναδεικνύεται
το κρίσιμο ζήτημα της Οδικής Ασφάλειας και ενισχύεται το δίκτυο των σχολείων που ασχολούνται
με το ζήτημα αυτό ακόμα και όταν η Κυκλοφοριακή Αγωγή δεν συμπεριλαμβάνεται στο τυπικό τους
πρόγραμμα. Το πρόγραμμα της ευαισθητοποίησης των παιδιών έχει επίσης ως αποτέλεσμα την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών με την παροχή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού
που ενισχύει τις σχολικές δραστηριότητες πέραν του τυπικού προγράμματος. Επιπλέον, το πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με ασφάλεια» αποτελεί κίνητρο ώστε μέσω των παιδιών οι γονείς να λάβουν τα
σωστά μηνύματα, να ευαισθητοποιηθούν και να υιοθετήσουν υγιείς συμπεριφορές στο δρόμο.
Βασικοί επωφελούμενοι
Παιδιά Προσχολικής και Σχολικής ηλικίας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Σύνολο συμμετεχόντων σε σχολεία και εκδηλώσεις για παιδιά: 55.000
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετέχουν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετέχουν:

2008 – σήμερα
Πανελλαδική
20
80

Φορέας: Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την πρόληψη
και Μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων «Πάνος Μυλωνάς»
Διακριτικός Τίτλος: Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς»
Διεύθυνση: Νεμέσεως 2, Τ.Κ.: 11253, Αθήνα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Μαρία Νιωτάκη, Υπεύθυνη Ποιότητας
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 210 8620150
info@ioas.gr
Ιστοσελίδα: www.ioas.gr
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32. Μειώνοντας τον Οικονομικό Αναλφαβητισμό

Βασική ιδέα
Στην Ελλάδα, η έλλειψη δράσεων προληπτικού χαρακτήρα με στόχο την προώθηση του οικονομικού εγγραμματισμού και ενημέρωση των καταναλωτών σε χρηματοοικονομικά θέματα και αποτροπή του φαινομένου της υπερχρέωσης, δημιούργησε και δημιουργεί την ανάγκη παρεμβάσεων
για την ενδυνάμωση ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων. Το Νέο ΙΝΚΑ στο πλαίσιο αυτό, υλοποίησε
το έργο με τίτλο «Μειώνοντας τον Οικονομικό Αναλφαβητισμό: Καινοτομία και Αντίκτυπος» κατά
τη διάρκεια του οποίου παρείχε δωρεάν σε ενενήντα καταναλωτές συμβουλευτικές υπηρεσίες καθοδήγησης και εκπαίδευσης γύρω από θέματα χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Για την ομαλή
υλοποίηση του έργου αυτού, ο φορέας, ανέπτυξε εργαλεία εκπαίδευσης και εγχειρίδια συμβουλευτικής τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από τους συμβούλους ενώ το είδος και ο τρόπος συμβουλευτικής
διαμορφώθηκε ανάλογα με τις ικανότητες, τις προσωπικές ανάγκες και τις προτιμήσεις του κάθε
επωφελούμενου.
Κύρια αποτελέσματα
Τα στατιστικά στοιχεία που εξήχθησαν μετά την ολοκλήρωση του έργου από τους επιστημονικούς συμβούλους που συμμετείχαν στις δράσεις κατέδειξαν ότι το επίπεδο διαβίωσης των νοικοκυριών συνεχώς υποχωρεί, και ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας ζει κάτω από τα όρια της
φτώχειας ή απειλείται πλέον άμεσα από αυτή. Πάνω από το 50% του συνόλου των επωφελούμενων
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα θεωρούν ότι είναι πολύ χρήσιμη η τακτική αποταμίευση, ο εβδομαδιαίος ή μηνιαίος προϋπολογισμός, η κατάρτιση προϋπολογισμού, η κατανάλωση με βάση την
κατάρτιση προϋπολογισμού, η συμβουλευτική σχετικά με τη διαχείριση των χρεών τους. Θεωρούν,
επίσης, σημαντικό να αναπτύξει κανείς ένα πρόγραμμα συνταξιοδότησης, καθώς και να γνωρίζει
πού να απευθυνθεί για παράπονα ή καταγγελία ενώ σε περίπτωση κακομεταχείρισης από χρηματοπιστωτικό πάροχο, να γνωρίζει τα δικαιώματά του ως καταναλωτής.
Βασικοί επωφελούμενοι
Το πρόγραμμα συμβουλευτικής σε χρηματοοικονομικά θέματα απευθυνόταν σε 90 επωφελούμενους, άντρες και γυναίκες οι οποίοι ανήκαν σε ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, νέοι, γυναίκες, πολύτεκνοι,
μονογονεϊκή οικογένεια, μακροχρόνια άνεργοι/ες, μετανάστες/ριες, κ.ά.).
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

12 μήνες (06/2012-05/2013)
Δήμος Αθηναίων
3
2

Φορέας: Νέο Ινστιτούτο Καταναλωτών
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 5, Αθήνα, ΤΚ 115 23
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Πλιάτσικα Μαρία
Στοιχεία Επικοινωνίας: 210 6469950 / 210 6469982
Pliatsika@newinka.gr
Ιστοσελίδα: http://www.newinka.gr/
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33. Μουσείο Αφής

Bασική ιδέα
Το Μουσείο Αφής, συνιστά ζωτικό τμήμα του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος. Πρόκειται για ένα
από τα 5 Μουσεία του είδους στον κόσμο και μοναδικό στην Ελλάδα, το οποίο δημιουργήθηκε το
1984, με πρωταρχικό σκοπό την παροχή της μοναδικής δυνατότητας προς τον τυφλό επισκέπτη ή
άτομο με πρόβλημα όρασης, να αντιληφθεί με την αίσθηση της αφής το μεγαλείο και τον πλούτο της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς – κάτι που δεν είναι εφικτό δυστυχώς σε ευρύτερη βάση. Τις αίθουσές
του κοσμούν εκθέματα-πιστά αντίγραφα από τα πιο γνωστά και αντιπροσωπευτικά εκθέματα που
υπάρχουν στα μουσεία της χώρας μας, άλλα και του εξωτερικού, πλαισιωμένα με πινακίδες περιγραφής αυτών, όχι μόνο στη γραφή βλεπόντων, αλλά και στην ανάγλυφη γραφή Braille.
Το 2004 άνοιξε τις πόρτες του και στο ευρύτερο κοινό, με ιδιαίτερη εστίαση στη μαθητική κοινότητα. Έκτοτε, λειτουργεί καθημερινά και πραγματοποιεί σε προγραμματισμένη βάση εκπαιδευτικά
προγράμματα, διαδραστικού-βιωματικού χαρακτήρα για παιδιά όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων,
με ειδικά διαμορφωμένη δομή ανά περίπτωση (τα Σαββατοκύριακα υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης
ομάδων μετά από συνεννόηση).
Kύρια αποτελέσματα
Πέραν της απόλυτης σπουδαιότητάς του για το μη βλέπον κοινό, παρουσιάζει ιδιαίτερο πολιτιστικό, αλλά και κοινωνικό ενδιαφέρον και για τους βλέποντες κάθε ηλικίας, από Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς προσφέρεται για έναν νέο τρόπο προσέγγισης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μέσω
της αφής, αλλά και ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα που αφορούν στον χώρο της
αναπηρίας και δη της τυφλότητας.
Βασικοί επωφελούμενοι
Τυφλοί και γενικός πληθυσμός.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

1984 –
Ελλάδα
–
–

Φορέας: Φάρος Τυφλών της Ελλάδος
Διεύθυνση: Αθηνάς 17, Καλλιθέα, Αθήνα
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 210 9415222
Ιστοσελίδα: www.fte.org.gr
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34. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Βασική ιδέα
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η διαρκής διαδικασία μέσω της οποίας αναγνωρίζονται οι
αξίες, διασαφηνίζονται οι έννοιες και αναπτύσσονται οι ικανότητες και στάσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση της συσχέτισης ανθρώπου, πολιτισμού και βιοφυσικού
περιβάλλοντος. Ο απώτερος σκοπός είναι το άτομο να μπορεί να αναπτύξει κριτική σκέψη και στη
συνέχεια να λαμβάνει δράση ως ενεργό μέλος πια της κοινωνίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
γύρω από προβλήματα που αφορούν στην ποιότητα του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα της «Καλλιστώς» στοχεύει στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης των μαθητών, προκειμένου να αντιληφθούν
την ανάγκη της προστασίας των ζώων αλλά και του φυσικού τους περιβάλλοντος. Παράλληλα, σκοπεύει να δώσει ευκαιρίες για δράση και ενεργό συμμετοχή των μαθητών, με στόχο την προστασία
των ελληνικών δασών και σπάνιων ειδών πανίδας στη χώρα μας.
Κύρια αποτελέσματα
Κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014 οι συντελεστές του προγράμματος επισκέφτηκαν 19 σχολεία,
55 τάξεις, και περπάτησαν στο Σέιχ-Σου μαζί με τρεις τάξεις, απευθυνόμενοι συνολικά σε 980 μαθητές. Ανατυπώθηκαν και μοιράστηκαν ενημερωτικά φυλλάδια για τα παιδιά, καθώς και ο οδηγός εξερεύνησης των δασών της Ελλάδας (σύνολο 2.000 αντίτυπα). Από την προηγούμενη εμπειρία, έγινε
κατανοητό ότι είναι αναγκαία η ενημέρωση των εκπαιδευτικών και η ενίσχυση τους ώστε να είναι
δυνατή η συνέχιση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και μετά το τέλος της παρουσίας της εξειδικευμένης ομάδας. Για το λόγο αυτό σχεδιάστηκαν ενημερωτικές παρουσιάσεις σε μορφή Power
Point με τον εμπλουτισμό βίντεο και άλλου οπτικοακουστικού υλικού, καθώς και δράσεις βιωματικής εκπαίδευσης όπου τα παιδιά θα μπορούν να επεξεργάζονται τα στοιχεία της παρουσίασης, και
με ενεργό τρόπο να προσπαθούν να μετασχηματίζουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και να αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη.
Βασικοί επωφελούμενοι
980 μαθητές, 203 δάσκαλοι/καθηγητές, 21 παιδιά και έφηβοι από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

Σεπτέμβριος 2013-Ιούνιος 2014
Ν. Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
6
37

Φορέας: ΚΑΛΛΙΣΤΩ, Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και την Φύση
Διεύθυνση: Μητροπόλεως 123, 54 621, Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γιώργος Θεοδωρίδης
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 2310 252530(εσωτ.2)/ 2310 272190
communication@callisto.gr
Ιστοσελίδα: www.callisto.gr
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35. Περιβαλλοντική προστασία – «Καθαρά Χέρια»

Bασική ιδέα
Η οργάνωση ιδρύθηκε το 2012 και είναι στελεχωμένη από τεχνικούς εξειδικευμένους στην τεχνολογία των σαπουνιών. Πιο συγκεκριμένα, όταν τα σαπούνια έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο ώστε να είναι
πια ακατάλληλα για χρήση, αντί να ακολουθήσουν τη διαδικασία των απορριμμάτων, με τις γνωστές
σε όλους μας περιβαλλοντικές συνέπειες, συλλέγονται για να καλύψουν κοινωνικές ανάγκες.
Ταυτόχρονα, με αυτού του είδους την αξιοποίηση (επαναχρησιμοποίηση) η οργάνωση στην
ανακύκλωση και μάλιστα με πρόγραμμα διαλογής στην πηγή με την «κωδική» ονομασία: «Green
Soap», ωθεί στη μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν στους Χ.Υ.Τ.Α. (Χώροι Υγειονομικής
Ταφής Απορριμμάτων).
Έως σήμερα η οργάνωση συνεργάζεται με 100+ ξενοδοχεία και καλύπτει με τα έργα της πέραν
του 29% του πληθυσμού. Το πρώτο Σχολείο που συμμετέχει πιλοτικά στο πρόγραμμα είναι το 2ο και
5ο Γυμνάσιο Κοζάνης. Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές συμμετέχουν σε βιωματικές δραστηριότητες με
σκοπό να γνωρίσουν το θέμα της ανακύκλωσης των σαπουνιών με στόχο τον προβληματισμό και
την ευαισθητοποίηση.
Kύρια αποτελέσματα
Έως σήμερα έχουν ανακυκλωθεί 4.382 τόνοι υλικών. Έχουν καλυφθεί 122 ξενοδοχεία ενώ έχει
επιτευχθεί 33% κάλυψη πληθυσμού σε ανακυκλωμένο σαπούνι.
Βασικοί επωφελούμενοι
Επωφελούμενοι κοινωνικών παντοπωλείων, γηροκομεία, σχολεία και διαμένοντες σε προστατευόμενα διαμερίσματα.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

–
Πανελλαδική
15
106

Φορέας: Καθαρά Χέρια ΑΜΚΕ
Διεύθυνση: Κουρουνιώτη 22, 38221 Βόλος
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 24210 55156 & 6933 339735 / 24210 55156
info@cleanhands.gr
Ιστοσελίδα: http://www.cleanhands.gr/

-45-

36. Περιοδικό Δρόμου «Σχεδία»

Βασική ιδέα
Η «Σχεδία» είναι το μοναδικό ελληνικό περιοδικό δρόμου και μέλος του Διεθνούς Δικτύου Περιοδικών Δρόμου (International Network of Street Papers – INSP, www.street-papers.org).
Η «Σχεδία», όπως συμβαίνει με όλα τα περιοδικά δρόμου του κόσμου, δεν πωλείται στα συνήθη
σημεία διάθεσης Τύπου, όπως περίπτερα, αλλά αποκλειστικά και μόνο στους δρόμους της πόλης
από διαπιστευμένους πωλητές. Οι πωλητές προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά πληθυσμιακές
ομάδες: άστεγοι, άνεργοι και κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα. Από την τιμή πώλησης του περιοδικού (3,00 ευρώ), το 50% πηγαίνει απευθείας στον ίδιο τον πωλητή. Αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία
να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο, αξιοπρεπές εισόδημα, αλλά και ένα μέσο απεγκλωβισμού από το
φαύλο κύκλο της κοινωνικής απομόνωσης και του αποκλεισμού.
Κύρια αποτελέσματα
Το περιοδικό δρόμου «Σχεδία» παρέχει τη δυνατότητα σε άτομα που προέρχονται από ευάλωτες
κοινωνικά ομάδες να εξασφαλίσουν, μέσα από μια αξιοπρεπή αλλά και απαιτητική διαδικασία, ένα
ελάχιστο εισόδημα για να καλύψουν τις πιο βασικές τους ανάγκες. Για τη συντριπτική πλειοψηφία
των ανθρώπων της «Σχεδίας» το εισόδημα αυτό καλύπτει βασικές ανάγκες: λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος, φαγητό της ημέρας, ενοίκιο του σπιτιού. Ο αριθμός των διαπιστευμένων πωλητών που συμμετέχουν και υποστηρίζονται από τη συγκεκριμένη ενέργεια ξεπερνά τους διακόσιους.
Μέσα από το ελάχιστο εισόδημα που τους παρέχει η διανομή της «Σχεδίας», δεκαέξι πωλητές έχουν
φύγει από το δρόμο ή κάποιο ξενώνα προσωρινής φιλοξενίας αστέγων και έχουν νοικιάσει το δικό
τους διαμέρισμα. Δεκάδες άλλοι έχουν καταφέρει να κρατήσουν τη στέγη τους, ενώ περισσότεροι
από είκοσι άνθρωποι του δικτύου έχουν βρει εργασία.
Βασικοί επωφελούμενοι του έργου
Άστεγοι, άνεργοι και κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα που βρίσκονται είτε στα πρόθυρα της έλλειψης στέγης, είτε ζουν στο δρόμο ή σε προσωρινά και ακατάλληλα καταλύματα, είτε είναι περισσότερο από τρία ή τέσσερα χρόνια εκτός της αγοράς εργασίας.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

Φεβρουάριος 2013 –
Διανομή στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, συνδρομές σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
8
30

Φορέας: ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΚΟ
Διεύθυνση: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 24-26, 10438 Αθήνα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Αιμιλία Δούκα
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 213 0231220
e.douka@shedia.gr
Ιστοσελίδα: www.shedia.gr
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37. Περισσευούμενη αγροτική παραγωγή

Βασική Ιδέα
Η συγκομιδή περισσευούμενης αγροτικής παραγωγής, η οποία, δυστυχώς, μένει ανεκμετάλλευτη και συνήθως δεν συλλέγεται, από εθελοντικές ομάδες και η προσφορά της παραγωγής σε κοινωφελείς φορείς της περιοχής.
Γνωστό στο εξωτερικό και ως «gleaning», αυτό το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα σε
έναν παραγωγό να διαθέσει την παραγωγή που για διάφορους λόγους δεν έχει αξιοποιήσει, στους
συνανθρώπους του που έχουν ανάγκη.
Το ΜΠΟΡΟΥΜΕ αναλαμβάνει την εύρεση παραγωγών, εθελοντών και φορέων-αποδεκτών της
προσφοράς και συντονίζει τη συλλογή της παραγωγής.
Κύρια Αποτελέσματα
Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει το 2014 και μέχρι στιγμής πάνω από 20 τόνοι τροφίμων έχουν συλλεχθεί από 7 διαφορετικές εθελοντικές ομάδες (συμπεριλαμβάνοντας και το ΜΠΟΡΟΥΜΕ) σε διάφορα σημεία της χώρας όπως οι Φέρρες στο νομό Έβρου, η Δράμα, η Βέροια, η Αττική και η Κορινθία.
Βασικοί επωφελούμενοι
Οι επωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι άνθρωποι που στηρίζονται από τους φορείς-αποδέκτες των προσφορών, όπως παιδιά από τα Παιδικά Χωριά ΣΟΣ, δικαιούχοι δημοτικών κοινωνικών
υπηρεσιών, κλπ.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

(μεμονωμένες δραστηριότητες το 2012) 2014 Ελληνική επικράτεια
5
Πάνω από 60

Φορέας: ΜΠΟΡΟΥΜΕ
Διεύθυνση: Καΐρη 2, 10551 Αθήνα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Αλέξανδρος Θεοδωρίδης
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 210 3237805
info@boroume.gr
Ιστοσελίδα: www.boroume.gr
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38. Ποιότητα ζωής

Βασική ιδέα
Η Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» για έναν άλλο τρόπο ζωής, ξεκίνησε το 1988 στην Πάτρα, στο σχολικό
συγκρότημα της Αγυιάς που τότε αποτελούνταν από το 13ο Γυμνάσιο, το 9ο Λύκειο και το 4ο ΤΕΛ.
Στόχος ήταν η πρόληψη χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και η διατύπωση προτάσεων και δράσεων
για την ποιότητα ζωής των πολιτών. Ο εθελοντισμός αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη αυτού του
μοντέλου.
Στο πλαίσιο της ΠΡΟΤΑΣΗΣ λειτουργούν: το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.) για νέους (παιδιά από 4 χρονών και έφηβοι) , το Στέκι (ενημέρωση, επικοινωνία, διασκέδαση και πολιτιστικές δραστηριότητες) και το περιοδικό «ΠΡΟΣΩΠΟ». Το περιοδικό συντάσσεται από την Υπεύθυνη
του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης κα. Αγγελική Πασσά και κυκλοφορεί σε συνδρομητές σε
όλη την Ελλάδα αλλά κυρίως στην περιοχή της Πάτρας σε 2.000 αντίτυπα.
Κύρια αποτελέσματα
Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για νέους εμψυχώνει και βοηθά σε ετήσια βάση περίπου 100 παιδιά ηλικίας από 4-16 χρονών. Η Ομάδα οραματίζεται, προγραμματίζει και υλοποιεί οκτώ
περίπου εκδηλώσεις τον χρόνο με τη συμμετοχή κατά μέσο όρο 60 ατόμων ανά εκδήλωση και το
περιοδικό «ΠΡΟΣΩΠΟ» κυκλοφορεί σε 4 τριμηνιαία τεύχη τον χρόνο, ενώ έχει περίπου 1.500 συνδρομητές.
Βασικοί επωφελούμενοι
Γενικά η κοινωνία της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής. Άνθρωποι όλων των ηλικιακών ομάδων.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

1993 - σήμερα
Πάτρα - Αχαΐα
15
120

Φορέας: Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» για έναν άλλο τρόπο ζωής
Διεύθυνση: Σαρανταπόρου 20, 26223 Πάτρα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Αγγελική Πασσά
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / e-mail): Τηλ/Fax 2610 451790
protasi@pat.forthnet.gr
Ιστοσελίδα: http: \\www.protasi.org.gr
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39. Προαγωγή ψυχικής υγείας και αποστιγματισμός –
Το Καραβάνι της Αλήθειας
Βασική ιδέα
Η δράση με τίτλο «Το Καραβάνι της Αλήθειας: συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο» που χαρακτηρίζεται ως καινοτόμος σύλληψη του Συλλόγου Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Φ.
Ψ.Υ.) Ν. Σερρών, αποσκοπούσε στον αποστιγματισμό των ψυχικών ασθενειών και την προαγωγή της
ψυχικής υγείας μέσω μιας σειράς από δομημένες Ημερίδες Ευαισθητοποίησης, όπου οι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας αυτοεκπροσωπούνταν και συνομιλούσαν με τους ακροατές σε μια άκρως
βιωματική βάση για θέματα που αφορούν και προβληματίζουν την κοινότητα.
Κύρια αποτελέσματα
Η αξιολόγηση της δράσης εντοπίζει τα αποδεδειγμένα θετικά αποτελέσματά της σε δύο βασικούς άξονες: την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και την
ευαισθητοποίηση της κοινότητας. Σε πλήρη συμφωνία με προηγούμενες ερευνητικές αποδείξεις, ο
παράγοντας της εγγύτητας (“intimacy”) της κοινότητας με λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας αποδεικνύεται θεμελιώδης για την καταλυτική αντιστροφή των στερεοτυπικών στάσεων και τη ριζική
άρση των προκαταλήψεων της κοινωνίας. Παράλληλα, η συμμετοχή των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας ως ομιλητές στο «Καραβάνι της Αλήθειας» είχε θετικές επιδράσεις τόσο στο επίπεδο της
αυτοεκτίμησης, της ενδυνάμωσης και της κινητοποίησής τους. Αναμφισβήτητα, «Το Καραβάνι της
Αλήθειας» αποδείχτηκε και έμπρακτα ιδιαιτέρως καρποφόρο, κινητοποιώντας πολυάριθμες οικογένειες και λήπτες, ενώ ενέπνευσε την εγκαθίδρυση νέων τοπικών συλλόγων οικογενειών και ομάδων
ληπτών για την ψυχική υγεία στις πόλεις υποδοχής του τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης όσο και μετά την πραγματοποίησή της.
Βασικοί επωφελούμενοι
Οι ομιλητές των Ημερίδων Ευαισθητοποίησης και αφ΄ ετέρου, το κοινό που παρακολούθησε την
κάθε Ημερίδα ανά την Ελλάδα ως ακροατής στα πλαίσια της ενημέρωσης και αγωγής της κοινότητας. Τοπικοί και κυβερνητικοί εκπρόσωποι, ειδικοί, επαγγελματίες και εθελοντές στο χώρο της ψυχικής υγείας, Επαγγελματίες Υγείας, η Εκπαιδευτική και Ακαδημαϊκή κοινότητα (εκπαιδευτικοί, φοιτητές και μαθητές), εκπρόσωποι των Αστυνομικών και Δικαστικών Αρχών, Εκπρόσωποι των ΜΜΕ,
Λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και πρώην ασθενείς, Μέλη οικογενειών ατόμων με προβλήματα
ψυχικής υγείας, Κοινότητα (κατά προσέγγιση τα 2.500 άτομα σε όλη την Ελλάδα).
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

2007 – 2009
Ελλάδα
9
70

Φορέας: Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.) Ν. Σερρών
Διεύθυνση: Τσαλοπούλου 13Α (3ος Όροφος), Σέρρες
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Νίκη-Ελένη Νομίδου – Πρόεδρος του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν. Σερρών
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 2321 063388 / 2321 063559
sofpsi-s@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.sofpsi-ser.gr
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40. Πρόληψη λοιμώξεων
Βασική Ιδέα
Το Checkpoint είναι ένα μη κλινικό κέντρο πρόληψης, ενημέρωσης και προαγωγής της εξέτασης για τους ιούς HIV, HBV (Ηπατίτιδα Β) και HCV (Ηπατίτιδα C) που λειτουργεί στην Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη. Είναι σχεδιασμένο για όλο το σεξουαλικά ενεργό πληθυσμό ενώ παράλληλα στοχεύει
και σε υψηλού ρίσκου ομάδες του πληθυσμού / ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες όπως τους Άνδρες
που κάνουν Σεξ με άλλους Άνδρες (ΑΣΑ). Σκοπός του Checkpoint είναι να λειτουργήσει με άτομα
τόσο από την κοινότητα όσο και για την κοινότητα (μοντέλο CBVCT - Community Based Voluntary
Counseling and Testing), αλλά και να προσφέρει συμβουλευτική μεταξύ ομότιμων (μοντέλο peer-topeer counseling) και περαιτέρω διασύνδεση με άλλες μονάδες υγείας ειδικά στην περίπτωση αντιδρώντων (θετικών) αποτελεσμάτων.
Κύρια αποτελέσματα
Από την απαρχή της λειτουργίας του φορέα 11.207 άνθρωποι έχουν εξεταστεί με γρήγορο και
δωρεάν HIV τεστ και τους έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες συμβουλευτικής εκ των οποίων οι 250 εμφάνισαν αντισώματα στον ιό HIV. Από τον Μάρτιο του 2014 όπου ξεκίνησε να προσφέρεται στους
ωφελούμενους και η γρήγορη εξέταση για την Ηπατίτιδα C (HCV) και την Ηπατίτιδα Β (HBV), 3.212
άνθρωποι έχουν εξεταστεί για HCV εκ των οποίων οι 78 εμφάνισαν αντισώματα στον ιό αυτό και
2.460 άνθρωποι εξετάστηκαν για HBV εκ των οποίων οι 14 εμφάνισαν αντισώματα στον ιό.
Βασικοί επωφελούμενοι
Τα Checkpoint απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό και σε ευπαθείς ομάδες όπως οι άνδρες που
κάνουν σεξ με άνδρες (ΑΣΑ), οι χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ), οι εργαζόμενοι/εργαζόμενες του σεξ κ.λπ. με σκοπό, μεταξύ άλλων, να:
• Μειώσει τον αριθμό των αδιάγνωστων πασχόντων
• Μειώσει τον αριθμό των ΑΣΑ που δεν έχουν εξεταστεί ποτέ
• Προωθήσει την εξέταση για τον ιό HIV και άλλα ΣΜΝ (κάθε 6-12 μήνες)
• Αυξήσει την ευαισθητοποίηση για την ευεργετική επίδραση της πρώιμης θεραπείας, ενθαρρύνοντας την έγκαιρη διάγνωση
• Διευκολύνει τη βέλτιστη πρόσβαση στη θεραπεία και περίθαλψη και να παράξει υποστήριξη
σε ανθρώπους που διεγνώσθησαν με HIV, HBV και HCV
• Ενημερώσει σχετικά με σεξουαλικές πρακτικές ελαχιστοποίησης του κινδύνου και να ενθαρρύνει τους ωφελούμενους να τις ακολουθήσουν
• Ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις του στίγματος και τους μύθους σχετικά με τον ιό HIV, ειδικά
στην ΑΣΑ κοινότητα
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

Νοέμβριος 2012 –
Αττική – Κεντρική Μακεδονία
20
300

Φορέας: Θετική Φωνή
Διεύθυνση: Αγίων Αναργύρων 13, 10554 Αθήνα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γιώργος Τσιακαλάκης
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 210 8627572 / 211 8001051
info@positivevoice.gr
Ιστοσελίδα: www.positivevoice.gr
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41. Προστασία και Υποστήριξη Σπαστικών

Βασική ιδέα
H ανάγκη για έναν Ξενώνα Προσωρινής Διαμονής (ΞΠΔ) είχε αναγνωριστεί από χρόνια από την
Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών και αποτελούσε μία επιτακτική επιθυμία των γονέων των παιδιών.
Ο ΞΠΔ, ως υπηρεσία ανακούφισης και υποστήριξης οικογενειών, είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της οικογενειακής συνοχής και ισορροπίας και έχει τους εξής σκοπούς: ανακούφιση των οικογενειών σε ώρα κόπωσης, κρίσης και άλλης ανάγκης, παροχή ευκαιριών προς τα ίδια τα άτομα με
εγκεφαλική παράλυση για κοινωνικοποίηση, ψυχαγωγία, επικοινωνία και ανεξαρτητοποίηση από το
οικογενειακό πλαίσιο, πρόληψη της κακοποίησης ή της έλλειψης φροντίδας, καθώς και προώθηση
της ίσης συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι, με ανάληψη ρόλων, ευθυνών και ενίσχυσης των ικανοτήτων αξιολόγησης, κρίσης, επίλυσης προβλημάτων και ώριμης σκέψης. Δικαίωμα χρήσης των
υπηρεσιών του Ξενώνα έχει κάθε εξυπηρετούμενος ή εκπαιδευόμενος της Εταιρείας που είναι ηλικίας 10 ετών και άνω και ταυτόχρονα κρίνεται από την Κοινωνική Υπηρεσία ότι έκτακτες οικογενειακές
περιστάσεις καθιστούν δύσκολη την παραμονή του στο σπίτι.
Κύρια αποτελέσματα
Η φροντίδα και η ζωή στον Ξενώνα χαρίζει στους φιλοξενούμενους προσωπική ικανοποίηση
και στους γονείς καλύπτει το αίσθημα ασφάλειας, την πίστη ότι τα παιδιά τους ισχυροποιούνται ως
άνθρωποι και αυτονομούνται λειτουργικά και συναισθηματικά.
Βασικοί επωφελούμενοι
Βασικοί ωφελούμενοι του ΞΠΔ είναι οι εξυπηρετούμενοι της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών
και οι οικογένειές τους (3.590 άτομα έως σήμερα).
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

Πρόγραμμα σε εξέλιξη – Αποτελεί μόνιμο πρόγραμμα
της Πόρτας Ανοιχτής
Περιφέρεια Αττικής
12
5

Φορέας: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ
Διεύθυνση: Μ. Γερουλάνου 117, 16452 Αργυρούπολη
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ελένη Ροδίτη
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 210 9622290 / 210 9644330 opendoor@eps-ath.gr
Ιστοσελίδα: www.eps-ath.gr
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42. Προσφυγικό έργο

Βασική ιδέα
Η Κάριτας Αθήνας - Προσφυγικό έργο είναι τομέας δράσης της Κάριτας Αθήνας και το πρόγραμμα που σχεδίασε και υλοποιεί χρόνια τώρα, έχει σταθερό στόχο και βασική ιδέα την αρωγή και ενεργό, έμπρακτη και οργανωμένη συμπαράσταση και ουσιαστική βοήθεια σε Έλληνες που δοκιμάζονται (ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια), αλλά κυρίως σε πρόσφυγες και μετανάστες, νόμιμους και μη.
Κύρια αποτελέσματα
Η βοήθεια εκδηλώνεται πρωτίστως με την εξασφάλιση του θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος, της τροφής, αλλά και με την παροχή ρουχισμού και ειδών πρώτης ανάγκης, με την υπεύθυνη
βοήθεια, ενημέρωση, και καθοδήγηση από την κοινωνική υπηρεσία, με την ψυχολογική υποστήριξη
από εθελοντές ψυχολόγους, με την αποφυγή περιθωριοποίησης και προσπάθεια ένταξης στη νέα
πραγματικότητα, με μαθήματα Ελληνικών και Αγγλικών, με βοήθεια στους γονείς, με οργάνωση εμβολιασμών, λειτουργία ομάδων μητέρων και διανομή, όταν υπάρχει η δυνατότητα, βασικών ειδών
για τα παιδιά. Επίσης, η βοήθεια για περιπτώσεις που δεν υπάρχει η δυνατότητα αντιμετώπισης από
το Κέντρο, αναζητείται η συνεργασία με άλλες ΜΚΟ και οργανώσεις. Το πρόγραμμα φροντίζει για
την κάλυψη των βασικών, ζωτικών αναγκών των ταλαιπωρημένων ατόμων, ενώ ταυτόχρονα τους
προσφέρει βοήθεια σε πρακτικά προβλήματα, ενημέρωση, οδηγίες και ψυχοκοινωνική στήριξη. Τα
παιδιά, η πιο ευαίσθητη και ευάλωτη ομάδα επωφελουμένων, έχουν πάντα μία ιδιαίτερη θέση στο
σχεδιασμό και την υλοποίηση (γάλα, πάνες, εμβολιασμοί, δημιουργική απασχόληση), ενώ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια και στον τομέα της επανασύνδεσης οικογενειών.
Βασικοί επωφελούμενοι
Οι βασικοί ωφελούμενοι είναι άτομα που έχουν πραγματική ανάγκη, γεγονός που επιβεβαιώνεται μετά την επικοινωνία με την κοινωνική λειτουργό. Βρίσκονται σε ακραία φτώχεια και η κατάσταση επιδεινώνεται από την ανασφάλεια και για πολλούς από την αδυναμία επικοινωνίας. Στη
μεγάλη πλειοψηφία είναι πρόσφυγες και μετανάστες από Ασία (Αφγανιστάν, Συρία, Ιράκ), Αφρική
(Νιγηρία, Αλγερία, Σουδάν, Αιθιοπία). Από Ευρώπη προέρχονται κυρίως από Βουλγαρία, Πολωνία,
Αλβανία. Η προσέλευση Ελλήνων, αν και λόγω της κρίσης έχει αυξηθεί, είναι μικρή σε σύγκριση με
τους μετανάστες.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

Το έργο εφαρμόζεται από ιδρύσεως της Κάριτας
Αθήνας-Προσφυγικό Έργο
Αττική
5 μέλη Διοικούσας Επιτροπής (εθελοντές) και 4 μέλη
(έμμισθο προσωπικό)
75

Φορέας: Κάριτας Αθήνας
Διεύθυνση: Καποδιστρίου 52
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κα. Ιλιάνα Ραουζαίου
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 210 5246637, 210 5249564 / 210 5246646
caritasref@caritas.gr
Ιστοσελίδα: www.caritas.gr
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43. Πρώιμη Παρέμβαση για παιδιά με διαταραχές όρασης
και πρόσθετες αναπηρίες στην Ελλάδα

Βασική ιδέα
Η Πρώιμη Παρέμβαση (Π/Π) είναι μια σύνθεση υπηρεσιών για μικρά παιδιά και τις οικογένειές
τους, που προσφέρεται σε συγκεκριμένο χρόνο στη ζωή του παιδιού και καλύπτει κάθε δράση η
οποία διενεργείται όταν ένα παιδί χρειάζεται ειδική στήριξη, για να προάγει την προσωπική ανάπτυξη και την κοινωνική ενσωμάτωσή του. Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι η έγκαιρη αξιολόγηση και εξειδικευμένη παρέμβαση προς το παιδί, καθώς και η πληροφόρηση και καθοδήγηση
προς τους γονείς. Οι κύριοι τομείς που υποστηρίζονται σε σχέση με το παιδί είναι η αντίληψη του
σώματος, ο προσανατολισμός, η κινητικότητα και οι καθημερινές δεξιότητες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της οπτικής αντίληψης, η οποία ενισχύεται μέσα από εξειδικευμένο πρόγραμμα
οπτικής διέγερσης, με στόχο το παιδί να ενθαρρύνεται να κάνει την καλύτερη δυνατή χρήση της
λειτουργικής του όρασης στην καθημερινή ζωή του. Οι υπηρεσίες της Π/Π εφαρμόζονται στα σπίτια
των παιδιών και αφορούν παιδιά ηλικίας από μηνών έως 7 ετών.
Κύρια αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα της μελέτης καταδεικνύουν σαφώς ότι οι γονείς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης είναι πολύ ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες. Ο υψηλός βαθμός
ικανοποίησης υποδεικνύει τη σημασία και την αναγκαιότητα της ενεργού συμμετοχής των γονέων,
υποδηλώνοντας την ανάγκη συνεχούς εκτίμησης των αντιλήψεων των γονέων, με σκοπό την ανατροφοδότηση και τη βελτιστοποίηση του προγράμματος.
Βασικοί επωφελούμενοι
15 μητέρες και 18 παιδιά ηλικίας από μηνών έως 5 ετών με διαταραχές όρασης και πρόσθετες
αναπηρίες συμμετείχαν στην έρευνα.
Χρονική διάρκεια του έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

2012-13
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
4
–

Φορέας: Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης
και Πρόσθετες Αναπηρίες «ΑΜΥΜΩΝΗ – Σύλλογος Θεσσαλονίκης»
Διεύθυνση: Ροδοπόλεως 5, Καλαμαριά, 55132, Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ. Καζαντζίδης Νικόλαος, Πρόεδρος Συλλόγου
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310 460777 / 2310 460797
info@amymoni-thes.gr, amymonithes@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.amymoni-thes.gr
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44. #Σιγαμηφοβηθω

Βασική ιδέα
Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου υλοποίησε το έργο #Σιγάμηφοβηθώ. Πρόκειται για μια καμπάνια ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης σχετικά με το νεοναζισμό με βασική
ομάδα-στόχο κυρίως, αλλά όχι μόνο, τη νεολαία. Με βάση αυτά η ΕΕΔΑ προχώρησε στην έκδοση
προωθητικού υλικού, κυρίως αυτοκόλλητα σε διάφορα χρώματα με την ετικέτα #Σιγαμηφοβηθώ/
#Sigamifovitho και τη δημιουργία σχετικής σελίδας σε social media (facebook). Τα αυτοκόλλητα μοιράζονταν σε συγκεκριμένα σημεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μέσω social media στην υπόλοιπη
Ελλάδα. Σκοπός ήταν η δημιουργία ενός «παιχνιδιού». Οι παραλήπτες των αυτοκόλλητων τα κολλούν σε διάφορα μέρη όπου υπάρχουν νεοναζιστικά μηνύματα ή σύμβολα, τα φωτογραφίζουν και
εν συνεχεία κοινοποιούν τις φωτογραφίες αυτές μέσω της συγκεκριμένης σελίδας στα social media.
Κύρια αποτελέσματα
Η συγκεκριμένη καμπάνια αποδείχτηκε ιδιαιτέρως αποτελεσματική. Μοιράστηκαν αυτοκόλλητα σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό (Μ. Βρετανία, Ολλανδία, Γερμανία, Κύπρος, Λουξεμβούργο) ενώ η συγκεκριμένη σελίδα στα social media έχει μέχρις στιγμής 12.076 likes. Κατάφερε
να γνωστοποιήσει το πρόβλημα του συνεχώς αυξανόμενου νεοναζισμού και να ευαισθητοποιήσει
μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης, κυρίως την πληθυσμιακή ομάδα-στόχο της, τη νεολαία.
Βασικοί επωφελούμενοι:
Ελληνική κοινωνία.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

–
Ελλάδα, Μ. Βρετανία, Ολλανδία, Γερμανία, Κύπρος,
Λουξεμβούργο
1
3

Φορέας: Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Διεύθυνση: Βαλτετσίου 16, Εξάρχεια
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γιαννακάκη Εύα
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): info@hlhr.gr
Ιστοσελίδα: www.hlhr.gr
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45. Σίτιση και Προώθηση Υγιεινής Διατροφής

Bασική ιδέα
Το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis είναι μη κερδοσκοπικός επιστημονικός οργανισμός με στόχο την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, εκπονεί ακαδημαϊκή έρευνα και εφαρμόζει τα αποτελέσματά της τόσο σε
εκπαιδευτικές και κοινωφελείς δράσεις, όσο και σε δράσεις συνηγορίας, υλοποιώντας προγράμματα
προαγωγής υγείας που απευθύνονται σε μεγάλες ομάδες πληθυσμού, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
τους νέους, τους ηλικιωμένους, τις γυναίκες και τους μετανάστες. Επιπλέον, πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, επιστημονικές συναντήσεις, σεμινάρια και συνέδρια, που στοχεύουν στη
διάδοση και την προώθηση των γνώσεων σχετικά με την προληπτική ιατρική.
Επιθυμώντας να αντιμετωπίσει τη διαφαινόμενη ανεπάρκεια στη σίτιση αλλά και να προάγει την
υγιεινή διατροφή σε μαθητές, το Ινστιτούτο ξεκίνησε, το 2012, το πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής «ΔΙΑΤΡΟΦΗ», με όραμα να καλύψει έναν διττό στόχο: αφενός να παρέχει καθημερινά σε όλους τους μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν ένα δωρεάν μικρό, υγιεινό
γεύμα και αφετέρου να τους ενθαρρύνει να υιοθετήσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες που θα
ακολουθούν σε όλη τους τη ζωή.
Συνολικά συμμετείχαν περισσότεροι από 15.000 μαθητές, οι οποίοι φοιτούν σε 150 σχολεία κοινωνικοοικονομικά ευπαθών περιοχών όπου έχουν καταγραφεί τα υψηλότερα ποσοστά επισιτιστικής ανασφάλειας και παιδικής φτώχειας. H συμμετοχή όλων των μαθητών στο πρόγραμμα ενισχύει
τον δυναμικό χαρακτήρα του και το καθιστά αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής σχολικής ζωής,
καλλιεργεί την αλληλεγγύη μεταξύ των παιδιών, αυξάνει τις γνώσεις τους σχετικά με τη διατροφή,
ενδυναμώνει την περιβαλλοντική τους συνείδηση (π.χ. μέσω δράσεων ανακύκλωσης) ενισχύει το
παιδαγωγικό έργο του σχολείου, ενώ παράλληλα ευνοεί την επικοινωνία των γονέων με το σχολείο.
Kύρια αποτελέσματα
406 μαθητές από 6 σχολεία των νομών Αττικής, Έβρου και Ημαθίας. 11.000.000 γεύματα τουλάχιστον έχουν προσφερθεί σε 23 νομούς της χώρας μέσω του προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ από το 2012
μέχρι σήμερα.
Βασικοί επωφελούμενοι
Ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

1 έτος
Νομαρχία Πειραιά
–
–

Φορέας: Prolepsis – Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής
Διεύθυνση: Φραγκοκλησιάς 7, 15125 Μαρούσι
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 210 62 55 700 / 210 61 06 810
info@prolepsis.gr
Ιστοσελίδα: www.prolepsis.gr
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46. Συν στο Πλην – Ανοικτά κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων

Βασική ιδέα
Το πρόγραμμα «Συν στο Πλην» είναι μία πρωτοβουλία, σχεδιασμένη από κοινού από το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος και την PRAKSIS, μία προσπάθεια αντιμετώπισης των οξύτατων κοινωνικών και
οικονομικών δυσκολιών που πλήττουν μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Έχει διπλή αποστολή
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη στέγης, μέσω της πρόληψης και της παρέμβασης. Η πρόληψη επιτυγχάνεται μέσα από το πρόγραμμα της Κοινωνικής Κατοικίας (Αθήνα – Θεσσαλονίκη), ενώ
η παρέμβαση επιτυγχάνεται μέσω των Κέντρων Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων σε Αθήνα, Πειραιά
και Θεσσαλονίκη, τα οποία προσφέρουν ανακούφιση και υποστήριξη στον άστεγο πληθυσμό. Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης των ωφελουμένων, καθώς
και η καταγραφή των πληθυσμών αυτών, η χρήση δικτύου και παραπομπών, με σκοπό τη μέγιστη
δυνατή βοήθεια και την αξιοποίηση του υπάρχοντος κοινωνικόύ - προνοιακού συστήματος.
Κύρια αποτελέσματα
Από το Μάιο του 2012 έως και το Νοέμβριο του 2014 στα τρία Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής
Αστέγων, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες εννιακόσιες τρεις (115.903)
επισκέψεις. Έχουν καταγραφεί 5.479 άτομα και οικογένειες.
Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε από εξωτερικό φορέα και βάση αυτής της αξιολόγησης προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία. Για τα έτη 2012-2014 πραγματοποιήθηκαν:
14.143 συνεδρίες στην Κοινωνική Υπηρεσία
9.101 επισκέψεις στο Ιατρείο και πράξεις ιατρικής φροντίδας
3.269 παραπομπές σε νοσοκομεία και άλλες υπηρεσίες
1.308 συνεδρίες εργασιακής υποστήριξης
56.964 επισκέψεις για χρήση εγκαταστάσεων πλυντηρίων και λουτρών. Επίσης, το 25% του πληθυσμού των αστέγων της Αττικής, εκτιμάται ότι εξυπηρετείται από τα Κέντρα Ημέρας του προγράμματος.
Βασικοί επωφελούμενοι
Στα Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS μπορεί να εξυπηρετηθεί οποιοσδήποτε
άνθρωπος ή οικογένεια βιώνει συνθήκες έλλειψης στέγης, ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος, εθνικότητας, φυλής, πολιτικής, θρησκευτικής κατεύθυνσης και σεξουαλικού προσανατολισμού.
Χρονική Διάρκεια του έργου:
Γεωγραφική:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:

2013 –
ΑΘΗΝΑ/ΠΕΙΡΑΙΑΣ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
40

Φορέας: Μ.Κ.Ο. PR.A.K.S.I.S. (Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας)
Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, Αθήνα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: _
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 210 5205200 / 210 5205201
info@praksis.gr
Ιστοσελίδα: www.praksis.gr
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47. Τηλεπαιδαγωγική (e-learning) ευπαθών ομάδων

Bασική ιδέα
Η τηλεπαιδαγωγική (e-learning) είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών. Ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο του 2012. Η βασική ιδέα του είναι αφενός να στηρίξει
οικογένειες και παιδιά σε απομακρυσμένες περιοχές που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για
δια ζώσης θεραπείες και αφετέρου να ενημερώσει τον πληθυσμό για τις μαθησιακές δυσκολίες μέσω
ημερίδων ευαισθητοποίησης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά 3-17 ετών. Διοργανωτής του
προγράμματος είναι οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων (Κ.Σ.Δ.Ε.Ο)
«ΕΔΡΑ». Η «ΕΔΡΑ» συνεργάζεται είτε με τις υπηρεσίες του δήμου είτε αυτοβούλως με γονείς.
Kύρια αποτελέσματα
H τηλεπαιδαγωγική (e-learning) εξυπηρετεί σήμερα 11 παιδιά. Το πρόγραμμα της τηλεπαιδαγωγικής (e-learning) έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία 5 παιδιά. Έχουν πραγματοποιηθεί ημερίδες
ευαισθητοποίησης ανά την Ελλάδα, έχουν δημιουργηθεί νέες θέσεις εργασίας αφού ασχολείται ένας
λογοθεραπευτής, ένας ειδικός παιδαγωγός, ένας ψυχολόγος, ένας εργοθεραπευτής και ένας κοινωνικός λειτουργός, έχουν πραγματοποιηθεί δια ζώσης επισκέψεις από τους θεραπευτές ώστε να αξιολογηθεί η πρόοδος των θεραπειών από κοντά, έχει αγοραστεί εκπαιδευτικό υλικό ώστε να γίνονται
πιο εύκολα οι θεραπείες των παιδιών, έχουν παρθεί 15 κοινωνικά ιστορικά.
Βασικοί επωφελούμενοι
Παιδιά, οικογένειες και το ευρύ κοινό.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

Σεπτέμβριος 2012 –
Ύδρα-Θεσσαλονίκη-Λήμνος / Δήμος Ύδρα-ΘεσσαλονίκηΛήμνος / Περιφέρεια Πειραιάς-Θεσσαλονίκη- Αιγαίου /
Χώρα Ελλάδα
5
–

Φορέας: Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ
Διεύθυνση: Γαστούνης και Γουμενίτσης 14
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Μακρή Κωνσταντίνα
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 210 5901243
Ιστοσελίδα: edra.coop.gr
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48. Το Wii ως Θεραπευτικό Εργαλείο στην Εκπαίδευση
της Λειτουργικής Ισορροπίας σε Παιδιά με Εγκεφαλική Παράλυση

Βασική ιδέα
ΣΚΟΠΟΣ: Να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα του Nintendo Wii-Fit™ ως συμπληρωματική
θεραπευτική προσέγγιση στην φυσικοθεραπεία, για την εκπαίδευση της λειτουργικής ισορροπίας
περιπατητικών παιδιών με Εγκεφαλική Παράλυση (ΕΠ).
ΜΕΘΟΔΟΙ: Πραγματοποιήθηκαν έξι εβδομάδες εκπαίδευσης της δυναμικής ισορροπίας με τη
χρήση του Nintendo Wii-Fit™ παράλληλα με το σύνηθες πρόγραμμα φυσικοθεραπείας. Κύρια αξιολογητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το GMFM (D και E), το Pediatric Balance Scale (PBS),
το Timed Up and GO test (TUG) και το 10 Meter Walk Test (10 MWT). Επίσης, έγινε ανάλυση της
μετατόπισης του Κέντρου Πίεσης (COP) με τη χρήση πλατφόρμας ισορροπίας του συστήματος 3D
Motion Analysis της ΕΛΕΠΑΠ.
Κύρια αποτελέσματα
Στατιστικά σημαντική διαφορά (p≤0,05) βρέθηκε στην ισορροπία σύμφωνα με την κλίμακα
PBS. Στατιστικά σημαντική διαφορά (p≤0,05) βρέθηκε επίσης και στην αδρή κινητικότητα (GMFM66 domain Ε). Οι υπόλοιπες παράμετροι εμφάνισαν τάση βελτίωσης εκτός από την ταχύτητα (Self
Selected Velocity) όπου στην πλειοψηφία των παιδιών παρέμεινε σταθερή. Φαίνεται ότι η χρήση του
Nintendo Wii-Fit™, παράλληλα με τη φυσικοθεραπεία, μπορεί να συμβάλλει θετικά στη βελτίωση της
λειτουργικής ισορροπίας σε παιδιά με ΕΠ. Είναι απαραίτητη η περαιτέρω διερεύνηση σε μεγαλύτερο
δείγμα και με μεγαλύτερη διάρκεια εκπαίδευσης, ούτως ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.
Βασικοί επωφελούμενοι
Στη μελέτη πήραν μέρος 16 παιδιά (μέσος όρος ηλικίας 6.5 ετών) με ΕΠ, GMFCS Ι (2), II (6) και
GMFCS III (8) που συμμετέχουν στο θεραπευτικό πρόγραμμα της ΕΛΕΠΑΠ Αθηνών.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

Έξι εβδομάδες εκπαίδευσης
Παγκράτι, Αθήνα
7
–

Φορέας: ΕΛΕΠΑΠ
Διεύθυνση: Κόνωνος 16, Παγκράτι
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Σταυροπούλου Ευγενία
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 210 7215303
physicoath@elepap.gr. Eugeniastavropoulou@yahoo.com
Ιστοσελίδα: http://www.elepap.gr
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49. Υγιής Γήρανση 65+

Bασική ιδέα
Οι Γιατροί του Κόσμου, στο πλαίσιο του ευρύτερου έργου τους, σχεδίασαν το πρόγραμμα με
τίτλο «Υγιής Γήρανση 65+», που υλοποιήθηκε στο Ανοιχτό Πολυϊατρείο της οργάνωσης στο Πέραμα
για την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως τον Αύγουστο του 2015. Η ομάδα υλοποίησης
αποτελούνταν από ιατρό, ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, το προσωπικό του Πολυϊατρείου και
εθελοντές.
Μέσα από το πρόγραμμα, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής από 65 έως 85 ετών έλαβαν ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών που λειτούργησε σε πολλές περιπτώσεις υποστηρικτικά όχι μόνο
για τους ίδιους τους ωφελούμενους αλλά και για τις οικογένειές τους. Συγκεκριμένα, η ομάδα του
προγράμματος παρείχε στους ηλικιωμένους ιατρική φροντίδα και καθοδήγηση, ενημέρωση για κοινωνικοπρονοιακά ζητήματα, επισιτιστική βοήθεια, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική για
κοινωνικά ζητήματα και συμβουλευτική σε συγγενείς ωφελουμένων με συμπτώματα άνοιας.
Kύρια αποτελέσματα
101 ηλικιωμένοι από το Πέραμα, τη Νίκαια, το Κερατσίνι, τον Πειραιά, τον Κορυδαλλό και τη
Σαλαμίνα εντάχθηκαν στο πρόγραμμα. 1.298 επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν με αντικείμενο την
ιατροφαρμακευτική κάλυψη. 1.452 επισκέψεις έγιναν στην Κοινωνική Υπηρεσία. 132 συνεδρίες
πραγματοποιήθηκαν στο Τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης.
Βασικοί επωφελούμενοι
Ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

1 έτος
Νομαρχία Πειραιά
–
–

Φορέας: Γιατροί του Κόσμου
Διεύθυνση: Σαπφούς 12, 10553 Αθήνα
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 210 3213150/ 210 3213850
Ιστοσελίδα: www.mdmgreece.gr

-59-

50. Υποστήριξη ασθενών με κυστική ίνωση

Βασική ιδέα
«Η κάθε μας ανάσα ένα βήμα πιο κοντά στα όνειρά μας» είναι μια φράση που εμπνεύστηκε και
σχεδιάστηκε αποκλειστικά από ασθενείς μας! Συνέχεια αυτής της ιδέας ήταν να δημιουργήσουμε
προϊόντα, όπως μπλουζάκια με αυτήν τη φράση, τα οποία δίνουμε σε εκδηλώσεις πετυχαίνοντας
έναν διπλό σκοπό. Τη διακριτική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τη νόσο αλλά ταυτοχρόνως και την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου μας. Η αναφορά του συνθήματος προκαλεί
την περιέργεια του καθενός να μπει στο site του Συλλόγου www.cysticfibrosis.gr που υπάρχει σε
κάθε προϊόν και ενημερώνεται τόσο για την ασθένεια αλλά το κυριότερο για την πρόληψή της. Πολλές φορές αναλόγως τις ανάγκες μας πραγματοποιούμε ειδικές εκδηλώσεις οικονομικής ενίσχυσης
όπως αυτής που αφορά σε ασθενείς μας που χρειάζονται μεταμόσχευση.
Κύρια αποτελέσματα
Σε όλες μας τις φωτογραφίες, βίντεο, site κλπ καταφέραμε να πρωτοστατούν αποκλειστικά οι
ίδιοι οι ασθενείς με κυστική ίνωση! Έτσι, λοιπόν, οι ασθενείς που φωτογραφίζονται θέλουν πρώτα
από όλους να επικοινωνήσουν στους συνασθενείς τους το σημαντικότερο ίσως μήνυμα: στο σοβαρό αυτό νόσημα κάποιοι τολμούν και έχουν στόχο: η κάθε τους ανάσα να είναι ένα βήμα πιο κοντά στα όνειρά τους! Χαρακτηριστικό της απήχησης της καμπάνιας είναι ότι στην πρώτη μας κοινή
εκδήλωση καλής πρακτικής, όπου δόθηκαν μπλουζάκια ως δώρο αναλόγως του ποσού δωρεάς,
μαζεύτηκαν 3.000 ευρώ, ενώ ενθαρρυντικά ήταν τα ποσά σε κάθε παρουσίαση της καμπάνιας. Η
συνέχεια έχει δοθεί στη δημοσίευση του e-shop δωρεών (www.eachbreath.gr) με δωρεές που θα
ανακοινωθούν μόλις κλείσει ένα χρόνο λειτουργίας!
Βασικοί επωφελούμενοι
800 περίπου ασθενείς με κυστική ίνωση μέσω δράσεων του Συλλόγου, αλλά και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης/καταλυτική επίδραση σε παρεμβάσεις στους θεσμικούς φορείς, ευαισθητοποίηση επιστημόνων υγείας με σκοπό την εξειδίκευση και ενημέρωση.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός εθελοντών που συμμετείχαν:

Νοέμβριος 2014 –
παγκόσμια – διαδίκτυο
1 εξωτερικός συνεργάτης ως προγραμματιστής
6

Φορέας: Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης «Ελληνική Εταιρεία για την Ινώδη Κυστική Νόσο»
Διεύθυνση: Μενάνδρου 26, Αθήνα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Λίλα Σταυροπούλου
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): communication@cysticfibrosis.gr
Ιστοσελίδα: www.cysticfibrosis.gr
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51. Υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες με τη συμβολή
διεθνών ομάδων εθελοντών

Βασική ιδέα
Σκοπός του προγράμματος ήταν η υποστήριξη Ιδρυμάτων Κοινωνικής Ωφελείας σε τρεις βασικούς άξονες: στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των περιθαλπομένων, στην προσφορά υποστηρικτικών υπηρεσιών προς το προσωπικό των Ιδρυμάτων και στην εξυπηρέτηση διαφόρων λειτουργικών τους αναγκών. Στόχος της δράσης είναι η παρέμβαση στις ζωές νέων ανθρώπων με ειδικές
ανάγκες με τέτοιο τρόπο που να συμβάλλει στην προσωπική τους εξέλιξη και να δράσει υποστηρικτικά στην κοινωνικοποίησή τους αλλά και να γίνει στήριγμα προς τις οικογένειές τους. Παράλληλα,
μέσα από τη δράση αυτή καλύφθηκαν ανάγκες και ελλείψεις των Ιδρυμάτων σε ανθρώπινο δυναμικό. Προσφέρθηκε, επίσης, εργασιακή εμπειρία στους εθελοντές. Οι δράσεις του προγράμματος ανήκουν σε 2 κατηγορίες: α. απασχόληση παιδιών των ειδικών σχολείων από ομάδες εθελοντών από την
Ελλάδα και το εξωτερικό και β. φροντίδα και περίθαλψη ατόμων με αναπηρίες σε πιο μακροχρόνια
βάση 3 έως 6 μηνών από εθελοντές από το εξωτερικό.
Κύρια αποτελέσματα
Οι δράσεις κάλυψαν ένα ουσιαστικό κενό που έχουν τα άτομα με αναπηρίες για την απασχόληση
και την ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο καθώς και των οικογενειών τους. Πέρα από το γνωστικό
τομέα, τα άτομα αυτά καλλιέργησαν σε έντονο βαθμό το ομαδικό αίσθημα. Διασκέδασαν, έπαιξαν
και γνώρισαν την κουλτούρα ανθρώπων από όλο τον κόσμο, ειδικά στη διαπροσωπική συναλλαγή
των εθελοντών με κάθε άτομο ξεχωριστά. Η ενασχόληση τους με τη ζωγραφική, την κίνηση, το θεατρικό παιχνίδι τα βοήθησε να αναπτυχθούν γνωστικά και συναισθηματικά. Επιπλέον, η συμβολή
εθελοντών στις καθημερινές υποχρεώσεις των εργαζομένων στα Ιδρύματα προσέφερε σημαντική
ανακούφιση στο βαρύ πρόγραμμάτους.
Βασικοί επωφελούμενοι
Συνολικά απασχολήθηκαν 56 παιδιά των ειδικών σχολείων και απροσδιόριστος αριθμός ατόμων από τα Ιδρύματα ΕΛΕΠΑΠ, ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ και ΚΑΑΠΑΑ ΣΧΙΣΤΟΥ. 31 εθελοντές προσέφεραν
3.960 μέρες εργασίας και 72 εθελοντές απασχόλησαν επί 2,5 μήνες τα παιδιά των ειδικών σχολείων.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

Ιανουάριος 2012 – Δεκέμβριος 2014
Δήμος Κορδελιού & Ευόσμου, Δήμος Ελευσίνας, Δήμος
Νέας Μάκρης, Σχιστό Κορυδαλλού, Δήμος Αθηναίων
4 άτομα στελέχη ΕΛΙΞ και 83 άτομα εξωτερικοί συνεργάτες
3 γενικοί συντονιστές, 2 μέντορες, 12 ομαδάρχες, 3 ειδικοί
παιδαγωγοί, 1 ψυχολόγος, 4 ειδικοί βοηθοί. Νοσηλευτικό
προσωπικό Ιδρυμάτων.

Φορέας: ΕΛΙΞ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διεύθυνση: Βερανζέρου 15 - Αθήνα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Judith Wunderlich- Αντωνίου
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 210 3825506 / 210 3814682
elix@elix.org.gr
Ιστοσελίδα: www.elix.org.gr

-61-

52. Ψυχοκοινωνική Προστασία

Βασική ιδέα
Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης - Ε.Ψ.Ε.Π., αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα τα Ιωάννινα, στο πλαίσιο επίτευξης του καταστατικού της σκοπού και αξιοποιώντας
ένα δίκτυο συνεργασιών με φορείς της περιοχής δράσης της, υλοποίησε το έργο «Παροχή προσωπικών κοινωνικών υπηρεσιών του τύπου κατ’ οίκον φροντίδα ηλικιωμένων, πασχόντων από άνοια, ψυχικώς πασχόντων, ΑμΕΑ, κ.λ.π.» στην Περιφέρεια Ηπείρου. Βασικός σκοπός του έργου ήταν η δημιουργία μίας ολοκληρωμένης δράσης παροχής κατ’ οίκον φροντίδας και υποστήριξης σε ανθρώπους
της τρίτης ηλικίας (ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών), πάσχοντες από άνοια και σε άτομα μη ή και μερικώς αυτοεξυπηρετούμενα, με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, ΑμΕΑ (ενήλικες και
παιδιά), ψυχικά πάσχοντες, κ.ά., που χρήζουν υποστηρικτικών, συμβουλευτικών ή νοσηλευτικών
υπηρεσιών.
Κύρια αποτελέσματα
Το έργο συνέβαλε κατ’ αρχήν στην αύξηση της απασχόλησης στην περιοχή υλοποίησης και, επιπλέον, στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και σιγουριάς των εξυπηρετούμενων ατόμων και
των οικογενειών τους, διά της παροχής υπηρεσιών φροντίδας κατ΄οίκον. Επιπροσθέτως, το έργο συνέβαλε ώστε οι ανήκοντες σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ωφελούμενοι να μην αφήσουν τον εαυτό
τους να αποσυρθεί από τη ζωή, αλλά να γίνουν πιο δραστήριοι και ενεργοί. Ταυτόχρονα, ενίσχυσε
σημαντικά και την κοινωνική συνοχή, αφού βοηθήθηκαν σημαντικά στην καθημερινότητά τους οι
οικογένειες και οι συγγενείς των εξυπηρετούμενων ατόμων.
Βασικοί επωφελούμενοι
Βασικοί επωφελούμενοι του έργου ήταν άνεργοι, εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, με δελτίο ανεργίας
σε ισχύ, με έμφαση στους μακροχρόνια άνεργους και σε ανέργους κάτω των 30 ετών. Επιπλέον ωφελούμενοι ήταν τα εξυπηρετούμενα ευπαθή κοινωνικά άτομα και οι οικογένειές τους.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

Σεπτέμβριος 2012 – Μάρτιος 2013
Περιφέρεια Ηπείρου
6
–

Φορέας: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – Ε.Ψ.Ε.Π.
Διεύθυνση: Καλούδη 8Β΄, Ιωάννινα, 452 21
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Κράνας Παναγιώτης
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 2651 039820
epsep_ioa@yahoo.gr
Ιστοσελίδα: www.epsep.gr
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53. Street-work για ασυνόδευτα ανήλικα

Βασική ιδέα
Ένας από τους βασικότερους πυλώνες της ΜΚΟ «Φάρος» είναι το street-work. Στόχος είναι η
προσέγγιση των ασυνόδευτων ανήλικων στο δικό τους περιβάλλον. Η δυναμική ομάδα της κοινωνικής λειτουργού και του πολιτισμικού διαμεσολαβητή επιχειρεί να επισκέπτεται αυτά τα παιδιά στους
δρόμους, στα πάρκα και τα εγκαταλελειμμένα σπίτια, ανά την Αθήνα, όπου διαβιώνουν. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί τη βάση της άμεσης και εξατομικευμένης προσέγγισης που χρησιμοποιείται στη
σχέση με κάθε εξυπηρετούμενο παιδί, καθώς επίσης και το πρόγραμμα «Σχολείο Ποδοσφαίρου»
(ΣΠ) που εξασφαλίζει μια επιτυχημένη πρώτη επαφή με το παιδί και επιτρέπει τη δημιουργία μιας
εποικοδομητικής σχέσης στο μέλλον. Στόχος είναι η δημιουργία μιας πρώτης επαφής με τα παιδιά.
Το street-work και το ΣΠ αποτελούν τα σημεία εκκίνησης της παραγωγικής σχέσης που χτίζεται με
τα παιδιά. Εν συνεχεία, το πρόγραμμα πλαισιώνεται και από επισιτιστικές υπηρεσίες με την παροχή
ενός θρεπτικού γεύματος, μετά την προπόνηση, στο Κέντρο Ημέρας του Φάρου.
Κύρια αποτελέσματα
Mέσα από αυτό το πρόγραμμα, προσεγγίζονται επιτυχώς ασυνόδευτα ανήλικα, στην πλειοψηφία τους άστεγα, και δημιουργείται ένας δίαυλος επικοινωνίας για την πληροφόρισή τους σχετικά με
κρατικούς φορείς που μπορούν να καλύψουν κάποιες από τις βασικές τους ανάγκες. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας του προγράμματος έχουν συμμετάσχει στο «Σχολείο Ποδοσφαίρου» πάνω από 200 παιδιά. Ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε
αυτά τα παιδιά. Το ποδόσφαιρο χρησιμοποιείται ως μέσο επικοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί
και όχημα μεταφοράς αξιών, όπως η ευγενής άμιλλα και το ομαδικό πνεύμα. Ο Φάρος επιχειρεί να
βγάλει τα ασυνόδευτα ανήλικα από την απομόνωση, να τους παρουσιάσει τις επιλογές που έχουν και
να τους στηρίξει στους στόχους τους για ένα καλύτερο αύριο.
Βασικοί επωφελούμενοι
Η επωφελούμενη κοινωνική ομάδα περιλαμβάνει ανήλικους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν
εισέλθει στη χώρα χωρίς τη συνοδεία κάποιου ενήλικα υπεύθυνου για εκείνους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην Ελλάδα τα παιδιά αυτά είναι περίπου 3.000.
Χρονική Διάρκεια Έργου:
Γεωγραφική έκταση του έργου:
Αριθμός Στελεχών που συμμετείχαν:
Αριθμός Εθελοντών που συμμετείχαν:

Μάρτιος 2014 – Μάρτιος 2016
Αθήνα, Ελλάδα
5
1

Φορέας: ΦΑΡΟΣ
Διεύθυνση: Μπόταση 13, ΤΚ 106 82
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Χριστιάνα Κύρκου
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / email): 693 8443 204
kyrkou@faros.org.gr
Ιστοσελίδα: http://www.faros.org.gr/
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ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Barefoot College

Περιγραφή
Το Κολέγιο Barefoot εφαρμόζει τη σοφία της παραδοσιακής γνώσης σε σύγχρονα προβλήματα, διαμέσου της ανταλλαγής γνώσεων ανάμεσα σε ειδικευμένους, υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης
επαγγελματίες (μηχανικούς, γεωλόγους, οικονομολόγους, γιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς) και
τους φτωχότερους των φτωχών στην αγροτική Ινδία.
Σήμερα, ο οργανισμός βοηθάει στην εκπαίδευση μελών της τοπικής κοινότητας ως δασκάλους,
μηχανικούς ηλιακής ενέργειας, και ειδικούς σε άλλους τομείς. Διαπιστώνοντας γρήγορα ότι τα περισσότερα παιδιά θα εργάζονταν στο σπίτι ή θα έβοσκαν κοπάδια κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο
οργανισμός προσάρμοσε το πρόγραμμά του εστιάζοντας στις βραδινές ώρες.
Βασική πεποίθηση του Κολεγίου Barefoot είναι ότι η «παιδεία» είναι αυτό που κάποιος λαμβάνει
από το σχολείο, αλλά η «εκπαίδευση» είναι ότι κανείς παίρνει από την οικογένεια, τις παραδόσεις,
την κουλτούρα, το περιβάλλον και τις προσωπικές εμπειρίες… και τα δύο είναι σημαντικά για την
προσωπική ανάπτυξη.
Εκτός από τις εκπαιδευτικές προσπάθειες, ο οργανισμός επιδιώκει να απομυθοποιήσει και να
αποκεντρώσει τη χρήση της τεχνολογίας, να προωθήσει την ενδυνάμωση των γυναικών, και να αναπτύξει τα χωριά από μέσα προς τα έξω – και όχι αντίστροφα.

Ξεκίνησε:
1972
Σκοπός:
Ανάπτυξη ικανοτήτων σε χωριά της υπαίθρου
Τοποθεσία:
Ινδία
Website:
http://www.barefootcollege.org
Καινοτομία: 	Ολόκληρη η πανεπιστημιούπολη λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

-67-

2. Center of Justice, Governance, and Environmental Action (CJGEA)

Περιγραφή
Αφού ανακάλυψε ότι ο νεογέννητος γιος της ήταν άρρωστος επειδή είχε δεχτεί υψηλά επίπεδα
μολύβδου μέσω του θηλασμού, η Omido κατάλαβε ότι η λειτουργία του μεταλλουργείου δεν ήταν
ασφαλής. Μέσω επιστολών και ειρηνικών διαδηλώσεων προσπάθησε να σταματήσει τη λειτουργία
του εργοστασίου. Ίδρυσε το Centre of Justice, Governance, and Environmental Action (CJGEA), και
ενέπλεξε την κυβέρνηση στις προσπάθειές της, εξετάζοντας τα μέλη της τοπικής κοινότητας για
έκθεση σε μόλυβδο. Το εργοστάσιο έκλεισε χάρη στις προσπάθειές της, και η ίδια τώρα εργάζεται
προκειμένου οι υγειονομικές αρχές της Κένυας να τηρήσουν τη δέσμευσή τους να εξετάζουν τους
ντόπιους κατοίκους και να καταπολεμήσουν τη μόλυνση.

Ξεκίνησε:
2009
Σκοπός:	Η ενίσχυση της φωνής των οικονομικά περιθωριοποιημένων κοινοτήτων
που κατοικούν γύρω από εξορυκτικές βιομηχανίες για την επίτευξη περιβαλλοντικής και κοινωνικο-οικονομικής δικαιοσύνης
Τοποθεσία:
Κένυα
Website:
https://centerforjgea.com
Καινοτομία:	Ο τρόπος με τον οποίο κατάφερε να σταματήσει τη λειτουργία ενός
ολόκληρου μεταλλουργείου που λειτουργούσε στην περιοχή εκθέτοντας
τους ντόπιους σε επικίνδυνες χημικές ουσίες.
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3. Centre for Digital Inclusion

Περιγραφή
Ο CDI λειτουργεί με βάση ένα διευρυμένο ορισμό των ευπαθών ομάδων, περικλείοντας, όχι
μόνο τις ομάδες των ιθαγενών με χαμηλό εισόδημα, αλλά και ανθρώπους που νοσηλεύονται σε
ψυχιατρικές κλινικές, νοσοκομεία, χώρους φιλοξενίας διανοητικά και σωματικά αναπήρων, και σε
εγκαταστάσεις κράτησης νέων ή ενηλίκων.
Ο στόχος του οργανισμού είναι να εξοικειώσει τα μέλη αυτών των κοινοτήτων με την τεχνολογία
και να τους προσφέρει γνώσεις σε θέματα τεχνολογίας. Συνειδητοποιώντας τον αντίκτυπο του «ψηφιακού χάσματος» στην ικανοποίηση οικονομικών και κοινωνικών αναγκών, ο οργανισμός εστιάζει
στο να κάνει την τεχνολογία πιο προσβάσιμη σε ευάλωτες ομάδες.
Ο προγραμματισμός του οργανισμού επιτρέπει στους φοιτητές του να χρησιμοποιήσουν την
τεχνολογία προκειμένου να εφαρμόσουν ένα «έργο κοινωνικής υπεράσπισης» κατά τη διάρκεια τεσσάρων μηνών – συνεργαζόμενοι για να εντοπίσουν ένα κοινό πρόβλημα της κοινότητάς τους, και
βρίσκοντας ένα σχέδιο δράσης για να το ξεπεράσουν.
Στα 18 χρόνια από την ίδρυσή του, ο οργανισμός έχει φτάσει σε 1,54 εκατομμύρια ανθρώπους.
Εκτός από την αναγνώριση που έχει δεχτεί από την Παγκόσμια Τράπεζα και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, έχει επίσης λάβει το βραβείο Humanitarian of the World Award.

Ξεκίνησε:
1995
Σκοπός:
Να κάνει την τεχνολογική εκπαίδευση προσιτή σε περιθωριοποιημένες κοινότητες
Τοποθεσία: 	ΗΠΑ, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Λατινική Αμερική
Website:
http://cdiglobal.org
Καινοτομία:
O CDI συνεργάστηκε με τη Δωρεάν Βιβλιοθήκη της Φιλαδέλφειας
για να παρέχει στους κατοίκους της δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο
μέσω εργαστηρίων υπολογιστών.

-69-

4. Common Ground

Περιγραφή
Η πρωτοβουλία ζητούσε από τους συμμετέχοντες να σχεδιάσουν ένα χάρτη της ενορίας/ περιφέρειας στην οποία ζουν, χωρίς να χρειάζεται να είναι ακριβείς, παρά να δημιουργήσουν κάτι αντιπροσωπευτικό της δικής τους υποκειμενικής οπτικής γωνίας. Με αυτό τον τρόπο, οι χάρτες ενορίας/
περιφέρειας αποτέλεσαν ένα σημείο εκκίνησης για τοπική δράση, αποτελώντας καθαρά υποκειμενικές προσεγγίσεις από, και για, τις κοινότητες. Οι χάρτες προσέφεραν έναν νέο τρόπο δημιουργικής
επικοινωνίας που ανέδειξε τι μπορεί να είναι σημαντικό στον καθένα.
Όλοι οι άνθρωποι, μεγάλοι και μικροί, ακόμα και εάν προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες, , αρχίζουν να αγαπούν τον τόπο τους και να εμπλέκονται πιο συχνά και πιο άμεσα στη φροντίδα
του, μέσα από την ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων.

Ξεκίνησε:
Σκοπός:

1985
Να αναδειχτούν οι τοπικές ιδιαιτερότητες, και να επαναπροσδιοριστεί
η σχέση των κατοίκων με τις περιοχές που μένουν
Τοποθεσία:
Μεγάλη Βρετανία
Website:
http://commonground.org.uk/
Καινοτομία:	Η ιδέα χρησιμοποίησης της δημιουργίας χαρτών ενορίας/ περιφέρειας σαν
αφορμή για κατά τόπους δράσεις που αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες της
κάθε περιοχής και επαναπροσδιορίζουν τη σχέση των κατοίκων με το περιβάλλον στο οποίο ζουν και εργάζονται. Επίσης, οι χάρτες της ενορίας/ περιφέρειας μπορούν να δημιουργηθούν από οποιονδήποτε, με οποιονδήποτε
τρόπο, για οποιοδήποτε μέρος.
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5. Divé maky (Wild Poppies) project

Περιγραφή
Το πρόγραμμα αναδεικνύει ταλαντούχα παιδιά και νέους Ρομά από φτωχές και άπορες οικογένειες στη Σλοβακία, και στηρίζει την καλλιτεχνική τους ανάπτυξη και εκπαίδευση. Η οργάνωση
χρησιμοποιεί ένα καινοτόμο, μοντέρνο κα προοδευτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, που αναπτύσσει
τις δεξιότητες των παιδιών σε πολλούς τομείς – αθλήματα, μουσική, τραγούδι, χορός, εικαστικά και
παραστατικές τέχνες, και ακαδημαϊκή εκπαίδευση.
Το πρόγραμμα στηρίζεται κυρίως σε δωρεές που παίρνουν τη μορφή υποτροφιών καλύπτοντας
τα έξοδα ενός έτους. Κάθε δωρητής προσφέρει ένα συγκεκριμένο ποσό που αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο παιδί και στηρίζει τις σπουδές και την ανάπτυξη του ταλέντου του. Τα παιδιά επιλέγονται
προσεκτικά και η εξέλιξή τους επιβλέπεται από επαγγελματίες παιδαγωγούς, οι οποίοι τακτικά καταγράφουν την πρόοδο των παιδιών που τους έχουν ανατεθεί, τόσο στο περιβάλλον του σχολείου,
όσο και της οικογένειάς τους. Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 74 παιδιά.

Ξεκίνησε:
2005
Σκοπός:	Η στήριξη ταλαντούχων παιδιών και νέων Ρομά
Τοποθεσία:
Σλοβακία
Website:
http://www.divemaky.sk
Καινοτομία:
Χρησιμοποιεί το ταλέντο των νέων για να το αναπτύξει και να
το χρησιμοποιήσει ως διέξοδο από τη φτώχια, την έλλειψη πόρων,
και ότι αυτά συνεπάγονται.
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6. Dress For Success

Περιγραφή
Η πρωτοβουλία στοχεύει στην αντιμετώπιση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν γυναίκες
χωρίς πολλά χρήματα, όταν έρθει η ώρα να πάνε σε μια συνέντευξη για δουλειά, και δεν έχουν τα
κατάλληλα ρούχα. Πιο συγκεκριμένα, κάθε γυναίκα που συμμετέχει παίρνει ένα κοστούμι ή φόρεμα
για τη συνέντευξη, και άλλο ένα όταν παίρνουν τη δουλειά. Η οργάνωση δεν παρέχει μόνο ρούχα,
αλλά ουσιαστικά και «ενέσεις» αυτοπεποίθησης στις συμμετέχουσες, και τις βοηθά να χτίσουν μια
επιτυχημένη καριέρα.
Οι γυναίκες μαθαίνουν για τον οργανισμό και ενημερώνονται για τις διαδικασίες από κυβερνητικές υπηρεσίες και άλλους οργανισμούς, όπως άσυλα αστέγων, υπηρεσίες μεταναστών και προγράμματα εκπαίδευσης.

Ξεκίνησε:
Σκοπός:
Τοποθεσία:
Website:
Καινοτομία:

1997
Παρέχει σε γυναίκες κοστούμια και φορέματα για συνεντεύξεις,
και συμβουλές για την ανάπτυξη της καριέρας τους
κυρίως ΗΠΑ, Αγγλία, Νέα Ζηλανδία και Καναδά
https://www.dressforsuccess.org/
Εντοπισμός και επιτυχημένη λύση ενός υπαρκτού προβλήματος
που συχνά παραβλέπεται.
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7. Equality Plans in Schools Project

Περιγραφή
Οι ρόλοι και τα στερεότυπα των φύλων που καθορίζουν τις συμπεριφορές των γυναικών και των
αντρών αποκτούνται κατά τη διάρκεια της κοινωνικοποίησής τους και μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Το πρώτο σημείο κοινωνικοποίησης είναι το σπίτι και μετά το σχολείο. Κατά συνέπεια, η επίδραση της εκπαιδευτικής κοινότητας στη δημιουργία της μελλοντικής κοινωνίας είναι αδιαμφισβήτητη.
Σε αυτό το πλαίσιο, η πρωτοβουλία θα δημιουργήσει ένα μοντέλο παρέμβασης ίσης εκπαίδευσης. Η
εκτέλεση του μοντέλου θα επιτρέψει την ανάπτυξη και την εφαρμογή προγραμμάτων τα οποία θα
προωθούν την ισότητα στα σχολεία, τόσο σε επίπεδο αλλαγών οργανωτικών μοντέλων, όσο και σε
επίπεδο εκπαιδευτικών έργων.

Ξεκίνησε:
2014
Σκοπός:	Η προώθηση της κατασκευής μοντέλων μετάδοσης γνώσης και ιδεών πάνω
σε θέματα ισότητας των φύλων, χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό περιβάλλον.
	Οι προτάσεις που θα προκύψουν θα ενσωματωθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ισπανίας
Τοποθεσία:
Ισπανία
Website:
http://www.inmujer.gob.es/
Καινοτομία:	Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση του έργου:
1) διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης στο εκπαιδευτικό σύστημα της
Ισπανίας, 2) σχεδιασμός του μοντέλου παρέμβασης, 3) ανάπτυξη συστήματος
καταγραφής και αξιολόγησης, και 4) διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.
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8. Escuela Nueva

Περιγραφή
Στα 25 χρόνια από την ίδρυσή του, ο Escuela Nueva έχει βελτιώσει δραστικά την ποιότητα της
εκπαίδευσης στην Κολομβία, καθώς επίσης και σε άλλες 16 χώρες ακολουθώντας το ίδιο μοντέλο.
Το πρόγραμμα αρχικά αναπτύχθηκε για να προσφέρει στρατηγικές κατάρτισης και εκπαίδευσης σε
δασκάλους αγροτικών, ολιγοθέσιων σχολείων. Αλλάζοντας το κέντρο βάρους της εκπαιδευτικής
προσέγγισης από τους δασκάλους στους μαθητές, και καθιερώνοντας εκπαιδευτικές πρακτικές που
προωθούν τη συμμετοχή και τη συνεργασία στις τάξεις, ο Escuela Nueva κατάφερε να κινητοποιήσει τους μαθητές σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τους
πόρους τους.
Το μοντέλο του Escuela Nueva περιλαμβάνει το ίδιο το πρόγραμμα σπουδών, την προσέγγιση και τη συμμετοχή της κοινότητας, διοίκηση, εκπαίδευση, και αξιολόγηση. Από το 1993, μελέτες
έχουν καταδείξει ότι το μοντέλο οδηγεί όχι μόνο σε βελτίωση των ακαδημαϊκών επιδόσεων, αλλά
και στην αυτοπεποίθηση των μαθητών, τη συνεργασία και την προώθηση της ισότητας των φύλων.
Το 2000 η Μελέτη για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη από τα Ηνωμένα Έθνη, επέλεξε τον Escuela
Nueva ως ένα από τα τρία μεγαλύτερα επιτεύγματα της χώρας.

Ξεκίνησε:
1998
Σκοπός:	Η αντιμετώπιση κοινωνικών και εκπαιδευτικών ζητημάτων
Τοποθεσία:
Κολομβία (έχει εμπνεύσει μεταρρυθμίσεις σε άλλες 16 χώρες)
Website:
http://www.escuelanueva.org/portal/en.html
Καινοτομία:
Τα έργα και οι παρεμβάσεις του οργανισμού έχουν δουλέψει στις ακόλουθες
χώρες: Βραζιλία, Εκουαδόρ, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Γουιάνα, Ονδούρα,
Ινδία, Μεξικό, Παναμάς, Περού, Δομινικανή Δημοκρατία, το Ανατολικό Τιμόρ
και το Βιετνάμ.
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9. Forum for African Women Educationalists

Περιγραφή
Πέντε γυναίκες υπουργοί παιδείας ένωσαν τις δυνάμεις τους το 1992 για να δημιουργήσουν το
FAWE, τον πρώτο οργανισμό του είδους στην Αφρικανική ήπειρο. Σε αντίθεση με τους περισσότερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που επικεντρώνονται στη βελτίωση των συνθηκών μιας συγκεκριμένης περιοχής, ο FAWE συγκεντρώνει την ενέργεια του πολυεθνικού του συνασπισμού στην
προώθηση και προάσπιση της εκπαίδευσης, απευθυνόμενο σε κυβερνήσεις και κοινότητες.
Ως παν-Αφρικανικός μη κυβερνητικός οργανισμός, ο FAWE δραστηριοποιείται ως ένα δίκτυο για
ερευνητές, συνηγόρους της εκπαίδευσης, και κρατικούς αξιωματούχους με στόχο την ενδυνάμωση
της εκπαίδευσης στην περιοχή. Είναι χαρακτηριστικό, ότι 34 από τα 55 αναγνωρισμένα κράτη της
Αφρικής έχουν ένα εθνικό παράρτημα.

Ξεκίνησε:
1992
Σκοπός:
Ευαισθητοποίηση σε θέματα εκπαίδευσης
Τοποθεσία:
34 Αφρικανικές χώρες
Website:
http://www.fawe.org
Καινοτομία:	Η πρωτοβουλία με τίτλο Tuseme («Αφήστε μας να μιλήσουμε») χρησιμοποιεί
δράμα, τραγούδι, και δημιουργικές τέχνες, για να εκπαιδεύσει κορίτσια
να εντοπίζουν, να κατανοούν, να αναφέρουν, και να λύνουν τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν.
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10. “Game on!” Διαγωνισμός για τα τμήματα Marketing εταιριών παιχνιδιών
από τη ΜΚΟ Toy Industry Foundation

Περιγραφή
Ο διαγωνισμός ενθάρρυνε τα τμήματα Marketing εταιριών παιχνιδιών να ανταγωνιστούν μεταξύ
τους για να κερδίσουν μια χρηματοδότηση από το Toy Industry Foundation (TIF), την οποία θα δώριζαν σε ένα φιλανθρωπικό οργανισμό για παιδιά που θα επέλεγαν αυτές.
Ζητήθηκε από τους διαγωνιζόμενους να αναπτύξουν μια καμπάνια χρηματοδότησης, που ενδεχομένως θα γίνονταν και δημοφιλής στα κοινωνικά δίκτυα, την οποία να μπορούσε να εφαρμόσει ο
TIF και να συγκεντρώσει $50,000 με τα οποία θα χρηματοδοτούσε ορισμένα από τα προγράμματά
του, τα οποία προσφέρουν παιχνίδια σε παιδιά που είναι άρρωστα, έχουν σωθεί από κακοποίηση, ή
είναι άπορα.
Η Κριτική Επιτροπή του διαγωνισμού απαρτίζονταν από ηγέτες του κλάδου των παιχνιδιών και
της νεανικής ψυχαγωγίας. Εκτός από το μεγάλο νικητή, υπήρξαν και άλλοι δύο νικητές, ο δεύτερος
και ο τρίτος, που έλαβαν $2,500 και $1,500 αντίστοιχα.
O TIF εκπροσωπεί τις προσπάθειες του κλάδου παιχνιδιών της Βόρειας Αμερικής να βελτιώσουν τις ζωές παιδιών που έχουν ανάγκη λόγω φτώχειας, έλλειψης στέγης, κακοποίησης και παραμέλησης, αρρώστιας, επειδή οι οικογένειές τους υποφέρουν από φυσικές καταστροφές, ή επειδή
είναι παιδιά με ειδικές ανάγκες. Με την υποστήριξη του κλάδου των παιχνιδιών, συμπεριλαμβάνοντας τους κατασκευαστές, τους λιανέμπορους, και διανομείς, τους δικαιοπάροχους, καθώς και το
ευρύ κοινό, ο TIF έχει καταφέρει να βελτιώσει την ποιότητα ζωής 5 εκατομμυρίων παιδιών μόνο
το 2014.

Ξεκίνησε:
Σκοπός:

2003
Δίνει χρήματα και παιχνίδια σε φιλανθρωπικά ιδρύματα για παιδιά
ανά τον κόσμο
Τοποθεσία:
Παγκόσμια δράση
Website:
http://www.toyindustryfoundation.org/
Καινοτομία:	Ο διαγωνισμός “Game on!” απευθύνονταν στα τμήματα Marketing εταιρειών,
και όχι σε ιδιώτες, και αφορούσε τη δημιουργία μιας διαφημιστικής εκστρατείας
ως δωρεά.
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11. Give Directly

Περιγραφή
Ο οργανισμός δίνει τη δυνατότητα στους δωρητές να εκτρέπουν κατευθείαν κεφάλαια σε ιδιώτες ή οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Πριν τη δημιουργία του Give Directly δεν υπήρχε κάτι παρόμοιο, που να παρακάμπτει τους ενδιάμεσους και τα σχετιζόμενα έξοδα. Και ο οργανισμός αυτός έχει
θεμελιωδώς δημιουργηθεί πάνω σε αυτή την αρχή.
Το σκεπτικό πίσω από τη λειτουργία του Give Directly είναι πραγματικά απλό: 1) δωρίζεις μέσω
της ιστοσελίδας, 2) ο οργανισμός εντοπίζει φτωχά νοικοκυριά στην Κένυα και την Ουγκάντα, 3) ο οργανισμός μεταφέρει ηλεκτρονικά τη δωρεά σου στον παραλήπτη μέσω τηλεφώνου, 4) ο δικαιούχος
χρησιμοποιεί τη συνεισφορά για να καλύψει την ανάγκη που επιθυμεί.
Ο οργανισμός σημείωσε μεγάλη επιτυχία από τα πρώτα του βήματα, καθώς αποδείχτηκε πολύ
αποτελεσματικός, και το 2013 αναδείχτηκε ως ένας από τα κορυφαία φιλανθρωπικά ιδρύματα με το
βραβείο Give Well’s Top Charities for Giving Season 2013.

Ξεκίνησε:
Σκοπός:
Τοποθεσία:
Website:
Καινοτομία:

2011
Να μπορούν οι δωρητές να κάνουν δωρεές κατευθείαν
σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, χωρίς ενδιάμεσους
Κένυα και Ουγκάντα
https://www.givedirectly.org
Ένας ριζικά καινούργιος τρόπος να προσφέρεις απευθείας
σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
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12. Global Inheritance

Περιγραφή
Μέλη του οργανισμού Global Inheritance δώρισαν 65 επανασχεδιασμένους κάδους ανακύκλωσης, οι οποίοι θύμιζαν μεγάλα παγωτά, ήρωες από κινούμενα σχέδια, ρομπότ, κτλ. σε σχολεία και
εκπαιδευτικά ιδρύματα, για να προτρέψουν τους περαστικούς να τα προσέξουν και να τα χρησιμοποιήσουν. Η πρωτοβουλία περιλάμβανε, επίσης, τη δημιουργία φυλλαδίων με οδηγίες και χρήσιμες
πληροφορίες σχετικές με την ανακύκλωση. Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν μαθητές οι οποίοι με
αυτή την αφορμή καθάρισαν τα σχολεία τους και τοποθέτησαν τους κάδους.
Ο οργανισμός χρησιμοποιεί τη δύναμη της διαφήμισης και των δημιουργικών μορφών τέχνης
για να προκαλέσει θετικές αλλαγές στην κοινωνία. Μέσα από τη μουσική, τις ταινίες, τα παιχνίδια, και
τις τέχνες, επιδιώκει να αναδείξει τα πιο σύγχρονα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, από την
ανακύκλωση, μέχρι τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Ανάμεσα στα μέλη του οργανισμού βρίσκονται σχεδιαστές, αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες, παραγωγοί, και μηχανικοί, και ο οργανισμός χρησιμοποιεί τις γνώσεις και την εμπειρία τους για την ενίσχυση των προσπαθειών του.

Ξεκίνησε:
2002 / 2015
Σκοπός:
Να ενισχύσει το ενδιαφέρον του κόσμου για την ανακύκλωση
Τοποθεσία: 	ΗΠΑ
Website:
http://www.globalinheritance.org
Καινοτομία:
Συνηθισμένοι κάδοι ανακύκλωσης επανασχεδιάζονται και μετατρέπονται
σε έργα τέχνης με αποτέλεσμα να ομορφαίνουν τους χώρους στους οποίους
τοποθετούνται, και να προτρέπουν τα παιδιά να τους χρησιμοποιήσουν.
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13. GOOD Ideas for Cities

Περιγραφή
Το έργο περιλάμβανε τη δημιουργία ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού που θα βοηθούσε διαμεσολαβητές και οργανισμούς στέγασης αστέγων στο Λος Άντζελες να καταγράψουν τρέχουσες διαδικασίες τους, με απώτερο σκοπό να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν τα περιττά βήματα της διαδικασίας, και να μειωθεί η διάρκεια της διαδικασίας στις 10 ημέρες.
Μέσα από τη δημιουργία του παιχνιδιού, η οποία βοήθησε στη χαρτογράφηση όλων των βημάτων της σχετικής διαδικασίας, προέκυψε από πολύ νωρίς, ότι εμπλέκονται πολλές και διαφορετικές
υπηρεσίες στο κλάδο της στέγασης, καθώς επίσης και πολύ γραφειοκρατία. Το επιτραπέζιο παιχνίδι
έδωσε τη δυνατότητα σε μια ομάδα από δημιουργικούς ανθρώπους να προσεγγίσουν από διαφορετική σκοπιά μια παγιωμένη διαδικασία, και να μπορέσουν να αναδείξουν τυχόν αδυναμίες και να
προσφέρουν αντίστοιχες λύσεις.
Η πρωτοβουλία αυτή είναι μέρος της καμπάνιας με τίτλο GOOD Ideas for Cities του ηλεκτρονικού περιοδικού GOOD: A magazine for the global citizen (http://www.goodnet.org). Από το 2008, η
πρωτοβουλία έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 25 εκδηλώσεις σε 10 πόλεις παράγοντας 120
λύσεις σε σύγχρονα προβλήματα πόλεων των Η.Π.Α.

Ξεκίνησε:
Σκοπός:

2008
Φέρνει σε επαφή ανθρώπους που επιθυμούν να λύσουν με δημιουργικό
τρόπο υφιστάμενα αστικά προβλήματα, και να παρουσιάσει τις λύσεις τους
μέσα από ζωντανές εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ
Τοποθεσία: 	ΗΠΑ
Website:
http://magazine.good.is/articles/good-ideas-for-cities-a-board-game-toend-homelessness
Καινοτομία:	Η δημιουργία ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού για τη μείωση των προβλημάτων
των αστέγων.
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14. Health Class 2.0

Περιγραφή
Το HealthClass 2.0 είναι ένα βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στοχεύει στην ενδυνάμωση των νέων της Νέας Υόρκης, ώστε να συμμετάσχουν ενεργά σε ένα νέο διάλογο για την υγεία,
τη διατροφή, και την άσκηση. Η προσέγγιση περιλαμβάνει συναρπαστικές προπονήσεις, υγιεινή
διατροφή, και συνεργατική έρευνα. Το πρόγραμμα στηρίζει τους μαθητές στην προσπάθειά τους
να ενημερωθούν για σημαντικά θέματα υγείας, παρέχοντάς τους ένα ισχυρό, πολυεπίπεδο πλαίσιο,
που συνδυάζει ασκήσεις με φωνητικές επιβεβαιώσεις, συμμετοχή σε υγιεινό φαγητό, ενισχύοντας
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του ατόμου μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο.
Η ολιστική προσέγγιση του προγράμματος αντιμετωπίζει τα ζητήματα φυσικής κατάστασης και
σωστής διατροφής ως καθοριστικά στην ανάπτυξη γενικότερων ικανοτήτων κριτικής σκέψης, και
όχι μόνο ενθαρρύνει τους μαθητές να αποκτούν υγιεινές συνήθειες για τον εαυτό τους, αλλά τους
παροτρύνει να λαμβάνουν υπόψη δομικούς παράγοντες που συνεισφέρουν σε θέματα ανασφάλειας
γύρω από την υγεία και τη διατροφή σε πολλές κοινότητες που χαρακτηρίζονται από έλλειψη πόρων. Μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από 700 μαθητές.

Ξεκίνησε:
Σκοπός:

2011
Να εμπλέξει τους νέους σε έναν διάλογο για την υγεία, τη διατροφή,
και την άσκηση
Τοποθεσία: 	ΗΠΑ
Website:
http://healthclass.org/
Καινοτομία:
Μια ολιστική βιωματική προσέγγιση στην εκπαίδευση θεμάτων υγείας
και διατροφής.
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15. Neighborhood Postcard Project

Περιγραφή
Η πρωτοβουλία υλοποιείται με πολύ απλό τρόπο. Ζητείται από ανθρώπους μιας γειτονιάς να
γράψουν για το μέρος που ζούνε πάνω στο πίσω μέρος μιας καρτ ποστάλ που τους δίνεται. Στη
συνέχεια, οι υπεύθυνοι της πρωτοβουλίας συγκεντρώνουν τις καρτ ποστάλ και τις αποστέλλουν σε
ανθρώπους που ζουν σε άλλες γειτονιές, επιλέγοντας τις διευθύνσεις των παραληπτών στην τύχη,
μέσα από τηλεφωνικούς καταλόγους.
Συνήθως επιλέγονται γειτονιές με κοινωνικο-οικονομικές διαφορές, π.χ. μια περιοχή με πλούσιους κατοίκους και μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από χαμηλά εισοδήματα, ή μια περιοχή που έχει
κυρίως ντόπιους και μια περιοχή με πολλές εθνότητες.
Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, καθώς συχνά οι παραλήπτες των καρτ ποστάλ επικοινωνούν με τους διοργανωτές επιθυμώντας να συναντηθούν ή να μιλήσουν με τους αποστολείς, κάτι το
οποίο οι διοργανωτές επιδιώκουν και διευκολύνουν. Η εμπειρία δείχνει ότι σε σχετικές συναντήσεις
που έγιναν, οι δύο άνθρωποι ανακαλύπτουν πολλά κοινά, όπως π.χ. ότι είχαν διαβάσει το ίδιο βιβλίο
πριν λίγες εβδομάδες, κτλ. Δεν ακούγεται ιδιαίτερα εντυπωσιακό, και όντως δεν θα έπρεπε να είναι,
καθώς ο σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να φέρει σε επαφή ανθρώπους από διαφορετικές κουλτούρες, με διαφορετικό τρόπο ζωής, ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν περισσότερα κοινά, παρά
διαφορές.

Ξεκίνησε:
2013
Σκοπός:
Να ενώσει κατοίκους από διαφορετικά μέρη της πόλης
Τοποθεσία:
Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ
Website:
http://www.hunterfranks.com/
Καινοτομία:	Η απλότητα της ιδέας και η επιτυχία του τρόπου λειτουργίας.
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16. Nordoff Robbins

Περιγραφή
Η οργάνωση χρησιμοποιεί τη δύναμη της μουσικής για να θεραπεύσει, να ενδυναμώσει, και τελικά να αλλάξει προς το καλύτερο τη ζωή των ανθρώπων που βοηθά. Η μουσική χρησιμοποιείται
ως όχημα βελτίωσης της σωματικής υγείας, αλλά και για να επιφέρει συναισθηματικές και συμπεριφορικές αλλαγές, καθώς και να αναπτύξει επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες. Το μοντέλο
με το οποίο προσεγγίζει τους ανθρώπους που στηρίζει αυξάνει επίσης την αυτοπεποίθηση και την
αυτοεκτίμηση.
Η οργάνωση εκπαιδεύει μουσικούς θεραπευτές, οι οποίοι εργάζονται για να υλοποιήσουν τους
στόχους της οργάνωσης σε νοσοκομεία, σχολεία, και στα κέντρα της ίδιας της οργάνωσης. Η θεραπεία ποικίλει ανάλογα με το άτομο και τις ιδιαίτερες ανάγκες του, συμπεριλαμβάνοντας το παίξιμο
διαφορετικών μουσικών οργάνων, κινησιολογία, γράψιμο τραγουδιών, τραγούδι, δημιουργία ιστοριών με βάση τη μουσική, πρόβες και εκτέλεση.
Η οργάνωση αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα αλλά και απόδειξη ότι μια ΜΚΟ που χρησιμοποιεί τις θεραπευτικές ιδιότητες της μουσικής μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη ζωή ανθρώπων με
προβλήματα, όπως αυτό του αυτισμού και της σχιζοφρένειας.

Ξεκίνησε:
Σκοπός:
Τοποθεσία:
Website:
Καινοτομία:

1974
Θεραπεύει και ενδυναμώνει ευάλωτα παιδιά και ενήλικες χρησιμοποιώντας
τη θετική επίδραση της μουσικής
Μεγάλη Βρετανία
http://www.nordoff-robbins.org.uk/
Ένας οργανισμός που χρησιμοποιεί τη μουσική για να φτάσει σε πολλούς
ανθρώπους, σε πολλά και διαφορετικά περιβάλλοντα, και με υψηλά επίπεδα
εξειδίκευσης.
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17. Room to Read

Περιγραφή
Οι προσπάθειες του οργανισμού εστιάζουν στην οικοδόμηση της παιδείας και την εδραίωση της
συνήθειας του διαβάσματος στα παιδιά του δημοτικού, καθώς και την ενδυνάμωση των κοριτσιών
προκειμένου να ολοκληρώσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να προχωρήσουν και ακόμα περισσότερο εάν το θελήσουν.
Ένα από τα στοιχεία που κάνουν τον οργανισμό ιδιαίτερο είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει την παγκόσμια κοινότητα. Ακολουθώντας ένα μοντέλο παρόμοιο με αυτό της Διεθνούς Αμνηστίας, το Room to Read έχει 50 παραρτήματα σε 16 χώρες, με περισσότερους από 11.000 εθελοντές.
Εκτός από τη δημιουργία ενός παγκόσμιου κινήματος, το μοντέλο λειτουργίας του οργανισμού
περιλαμβάνει: προγράμματα για την υποστήριξη των κοριτσιών (τόσο οικονομικά, όσο και συναισθηματικά, και στο σχολείο και μετά την αποφοίτηση), την οικοδόμηση νέων σχολείων, και την παροχή εκπαίδευσης ή συμπληρωματικών υλικών στους δασκάλους, τη δημιουργία βιβλιοθηκών, και
την έκδοση βιβλίων στην τοπική γλώσσα.
Ανάμεσα σε άλλα, ο οργανισμός έχει ιδρύσει περισσότερες από 15.000 βιβλιοθήκες και έχει
επηρεάσει τις ζωές περισσότερων από 7,8 εκατομμυρίων παιδιών. Το ντοκιμαντέρ του με τίτλο Girl
Rising έχει γίνει πασίγνωστο στις Η.Π.Α.
(trailer: https://www.youtube.com/watch?v=BJsvklXhYaE&feature=youtu.be)

Ξεκίνησε:
2000
Σκοπός: 	Η οικοδόμηση της εκπαίδευσης και η ισότητα των φύλων
Τοποθεσία:
10 χώρες στην νότια Αφρική και την Ασία
Website:
http://www.roomtoread.org
Καινοτομία:
Το πρόγραμμα απασχολεί ντόπιους συγγραφείς για να γράφουν
τα βιβλία των παιδιών στη μητρική τους γλώσσα.
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18. Show difference – discover similarities: Lithuania without xenophobia

Περιγραφή
Η πρωτοβουλία στόχευσε στην καταπολέμηση της ξενοφοβίας στη Λιθουανία και απευθυνόταν
κυρίως στους νέους.
Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο ήταν όλοι αλλοδαποί που εργάζονταν ή σπούδαζαν στη Λιθουανία που πρότειναν ιδέες για την καταπολέμηση της ξενοφοβίας. Μια από τις ιδέες που προέκυψαν
ήταν ένας διαγωνισμός φωτογραφίας, με τίτλο: «Πώς να φας το χυλό σου», ο οποίος καλούσε τους
ανθρώπους να φωτογραφηθούν καθώς έτρωγαν χυλό. Η ιδέα πίσω από το διαγωνισμό ήταν ότι παρόλο που το φαγητό φέρνει τους ανθρώπους κοντά, είναι επίσης ένα σημείο το οποίο καθορίζεται
από πολιτισμικές διαφορές. Άνθρωποι από διαφορετικές κουλτούρες τρώνε διαφορετικά είδη φαγητού και καταναλώνουν το φαγητό τους με διαφορετικούς τρόπους. Το μήνυμα του διαγωνισμού
ήταν, ότι ενώ είμαστε όλοι παρόμοιοι, είμαστε παρόλα αυτά όλοι μοναδικοί, και αυτό είναι κάτι που
πρέπει να γιορτάζεται.
Το σλόγκαν της δράσης ήταν «δείξε τη διαφορά – ανακάλυψε τις ομοιότητες», και προέκυψε από
ένα σεμινάριο στο οποίο συμμετείχαν νέοι από έξι χώρες, και διοργανώθηκε στα πλαίσια του έργου
ESu (Είμαι η ΕΕ).

Ξεκίνησε:
Σκοπός:
Τοποθεσία:
Website:
Καινοτομία:

2014
Καταπολέμηση της ξενοφοβίας
Λιθουανία
http://whatansu.lt/
Ο αντισυμβατικός τρόπος προσέγγισης του θέματος της ξενοφοβίας.

-84-

19. Stop Food Waste in Lithuania!

Περιγραφή
Η πρωτοβουλία στοχεύει να μειώσει τη σπατάλη των τροφίμων δωρίζοντας φαγητό που υπό
άλλες συνθήκες θα είχε πεταχτεί. Επιπλέον της προώθησης πλεονάζουσας τροφής σε ανθρώπους
που το έχουν ανάγκη, η δράση αυτή περιλαμβάνει επίσης δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινής
γνώμης, νομοθετικές πρωτοβουλίες πάνω στη μείωση της σπατάλης τροφίμων, καθώς και την παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ που θα μεταδοθεί σε τηλεοπτικούς σταθμούς και θα προβληθεί σε λύκεια
της Λιθουανίας.
Τέλος, 10 κινητές εκθέσεις πάνω στο θέμα θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα, με στόχο
τους φορείς λήψης αποφάσεων στον κλάδο των τροφίμων, τους κλάδους του λιανεμπορίου και της
εστίασης, καθώς και εθνικούς και τοπικούς κυβερνητικούς φορείς, παιδιά, νέους, και γενικότερα την
κοινωνία.

Ξεκίνησε:
2014
Σκοπός:	Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης πάνω στο θέμα της σπατάλης
τροφίμων μέσω της κινητοποίησης των τοπικών κοινοτήτων
Τοποθεσία:
Λιθουανία
Website:
http://www.maistobankas.lt/
Καινοτομία:
Στα πλαίσια του έργου θα δημιουργηθεί ένας «χάρτης» πλεονάσματος
τροφίμων, ο οποίος θα συζητηθεί μέσω 10 περιφερειακών συναντήσεων
με φορείς λήψης αποφάσεων, καθώς και σε συμπληρωματικά σεμινάρια
πάνω στην καταπολέμηση της σπατάλης τροφής σε τοπικό επίπεδο.
Επίσης, τα αποτελέσματα του προγράμματος θα αποτελέσουν την πρώτη
ύλη για τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ στο ίδιο θέμα.
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20. Street Smart

Περιγραφή
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εθελοντική. Το πρόγραμμα αναφέρεται σε μια ξεχωριστή
κάρτα στο τραπέζι δίνοντας την επιλογή να χρεωθεί ο λογαριασμός του γεύματος με 1 λίρα ενώ οι
πελάτες έχουν δικαίωμα να μην επιβαρυνθούν. Οι περισσότεροι συνήθως το κάνουν με χαρά. Το
εστιατόριο δίνει τα χρήματα που συγκέντρωσε στη Street Smart, και εκείνοι τα μοιράζουν στους
άστεγους. Μερικά από τα χρήματα που συγκεντρώνονται πηγαίνουν σε βασικές ανάγκες αστέγων,
όπως παπούτσια και κρεβάτια, και άλλα στην αποκατάσταση και την προσπάθεια επανένταξής τους
στην κοινωνία. Τα εστιατόρια του Λονδίνου βοηθούν τους άστεγους του Λονδίνου, και τα εστιατόρια
του Νιούκασλ βοηθούν τους άστεγους στη βορειοανατολική Αγγλία.
Σήμερα η Street Smart έχει εξαπλωθεί σε 13 πόλεις σε όλη την Αγγλία. Τα πρώτα 7 χρόνια λειτουργίας της, συγκέντρωσε και μοίρασε σε άστεγους πάνω από 1.8 εκατομμύρια λίρες.

Ξεκίνησε:
1998
Σκοπός:
Να φύγουν οι άστεγοι από τους δρόμους και να σταθούν και πάλι στα πόδια τους
Τοποθεσία:
Μεγάλη Βρετανία
Website:
http://www.streetsmart.org.uk/
Καινοτομία:	Οι λογαριασμοί των εστιατορίων επιβαρύνονται με μια λίρα ως εθελοντική
ενίσχυση.
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21. Teach Twice

Περιγραφή
Στο μοντέλο λειτουργίας που έχει υιοθετήσει η Teach Twice, ένα μόνο βιβλίο – γραμμένο από
συγγραφείς από αναπτυσσόμενες χώρες – προσφέρει σε γονείς της παγκόσμιας αγοράς ιστορίες για
να διαβάζουν στα παιδιά, και ενισχύει οικονομικά σχολεία και φοιτητές στην χώρα από την οποία
προήλθε το βιβλίο. Κάθε βιβλίο περιέχει μια εικονογραφημένη παιδική ιστορία και χαρακτηρίζει μια
συγκεκριμένη χώρα. Οι συγγραφείς και οι κοινότητές τους ενδυναμώνονται μέσω της έκφρασης και
τα κέρδη από τη δουλειά τους, ενώ οι αναγνώστες μαθαίνουν για διαφορετικές κουλτούρες.

Ξεκίνησε:
2011
Σκοπός:	Η εκπαίδευση παιδιών και των κοινοτήτων τους μέσα από ιστορίες
και πολιτιστικές ανταλλαγές
Τοποθεσία:
Παγκόσμια δράση
Website:
http://www.teachtwice.org/
Καινοτομία:	Η δημιουργία αυθεντικών ιστοριών που δημιουργούνται από ντόπιους
σε συνεργασία με τον οργανισμό, γίνονται βιβλία για παιδιά, και πωλούνται
ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο. Τα κέρδη χρησιμοποιούνται για να στηρίξουν
την εκπαίδευση και τα σχολεία της χώρας από την οποία το βιβλίο δημιουργήθηκε.
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22. The Global Appreciation Project

Περιγραφή
Στις 24 Ιουλίου του 2011 η Krissa Curran αποφάσισε να δημιουργήσει ένα οπτικό έργο αφιερωμένο στην έννοια της ευγνωμοσύνης. Αρχικά χρησιμοποίησε το Tumblr (μια microblogging πλατφόρμα με στοιχεία Κοινωνικού Δικτύου), και για έναν ολόκληρο χρόνο έκανε δημοσιεύσεις κάθε μέρα, οι
οποίες ενέπνευσαν αρκετούς, δημιούργησαν ένα μεγάλο κοινό, και έδωσαν στο έργο δημοσιότητα.
Με την ολοκλήρωση του έργου, ένα χρόνο μετά, η Krissa Curran αποφάσισε να επεκτείνει και
να διευρύνει την πρωτοβουλία, μέσα από τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας με το όνομα The Global
Appreciation Project. H ιστοσελίδα διαθέτει μια επιμελημένη συλλογή από εικόνες, blogs, βίντεο,
μουσική, και άλλα, όλα αφιερωμένα στην έννοια της ευγνωμοσύνης. Το έργο συμπληρώνεται από
ένα online κατάστημα, όλα τα κέρδη του οποίου πηγαίνουν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Ξεκίνησε:
Σκοπός:

2011
Να κάνει τον κόσμο ένα πιο χαρούμενο και πιο υγιές μέρος μέσα από
μια παγκόσμια πρακτική βασισμένη στην ευγνωμοσύνη και την εκτίμηση
Τοποθεσία:
Παγκόσμια δράση
Website:
http://globalappreciationproject.com
Καινοτομία:	Ο τρόπος που επιλέχτηκε για να υπηρετήσει το σκοπό αυτό, αρχικά μέσα
από το Tumblr (η πρωτοβουλία ονομάστηκε 365 Ημέρες Ευγνωμοσύνης)
δημοσιεύοντας κάθε μέρα και από μια δημοσίευση σχετική με την έννοια
της ευγνωμοσύνης, για έναν ολόκληρο χρόνο, και στη συνέχεια μέσα από
ένα blog.
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23. The Street Store

Περιγραφή
Το αυτοσχέδιο μαγαζί ρούχων προσκαλεί τους περαστικούς να δωρίσουν ρούχα, παπούτσια,
κτλ. τα οποία το μαγαζί μπορεί να δωρίσει ταυτόχρονα στους άστεγους της περιοχής.
Πιο συγκεκριμένα, οι έτοιμες προς χρήση αφίσες που δημιουργήθηκαν για την υλοποίηση αυτής
της πρωτοβουλίας και είναι και διαθέσιμες στο διαδίκτυο προς χρήση σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιούνται σαν κρεμάστρες, πάνω στις οποίες οι περαστικοί που ενδιαφέρονται να δωρίσουν ρούχα
τα κρεμάνε οι ίδιοι στις αφίσες (ή αφήνουν παπούτσια σε ειδικά κουτιά).
Στη συνέχεια οι άστεγοι που περνάνε βλέπουν και διαλέγουν αυτό που τους χρειάζεται και τους
αρέσει, βιώνοντας μια πρωτόγνωρη για αυτούς εμπειρία, παρόμοια με αυτή των πραγματικών αγορών στα μαγαζιά, καθώς παράλληλα καλύπτουν βασικές τους ανάγκες.

Ξεκίνησε:
Σκοπός:
Τοποθεσία:
Website:
Καινοτομία:

2014
Να μπορεί ο καθένας να δωρίσει είδη ρουχισμού και παπούτσια
σε ένα «μαγαζί» που είναι φτιαγμένο από αφίσες και βρίσκεται πάνω στο δρόμο
Νότια Αφρική
http://thestreetstore.org/
Ένα αυτοσχέδιο μαγαζί ρούχων για άπορους που μπορεί να το φτιάξει
ο καθένας οπουδήποτε στον κόσμο.
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24. TheLi.st

Περιγραφή
Το TheLi.st είναι μια πλατφόρμα, και ένα δίκτυο, που απευθύνεται σε γυναίκες επαγγελματίες
από όλους του κλάδους, που είναι πρόθυμες να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους
για να βοηθήσουν η μία την άλλη να αναπτυχθούν.
Με όχημα την πλατφόρμα, ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο από δυναμικές γυναίκες
ανεξαρτήτου ηλικίας από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, των τεχνών, της τεχνολογίας,
των Πανεπιστημίων, των Μ.Μ.Ε. και άλλων, οι οποίες θα βοηθούν η μία την άλλη.
Μέχρι σήμερα η πλατφόρμα έχει φέρει σε επαφή ένα σημαντικό αριθμό από γυναίκες που κατέχουν διαφορετικές θέσεις και δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους με αποτέλεσμα τη
δημιουργία νέων συνεργασιών, ευκαιριών εργασίας, την πραγματοποίηση ομιλιών, και τη θετική
δημοσιότητα.
Η πλατφόρμα έχει λάβει σημαντική δημοσιότητα από τους New York Times, The Guardian, SAI
100, Lucky, Mashable, Fast Company, Refinery 29, CNN, MSHBC, και άλλα.

Ξεκίνησε:
2012
Σκοπός:	Η ενίσχυση της προβολής των γυναικών, και δημιουργία ενός δικτύου από
δυναμικές γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, των τεχνών, της τεχνολογίας, των Πανεπιστημίων, των Μ.Μ.Ε.
και άλλων, οι οποίες θα βοηθούν η μία την άλλη
Τοποθεσία:
Παγκόσμια δράση
Website:
http://theli.st/
Καινοτομία:	Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύο για την ενίσχυση της προβολής,
αλλά και τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου για τις γυναίκες.
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25. Tostan

Περιγραφή
Η ιδρύτρια του Tostan Molly Melching, αναγνώρισε την ανάγκη ενός συστήματος ανάπτυξης
προσαρμοσμένου στις ξεχωριστές αγροτικές κοινότητες της περιοχής, που να τις βοηθά να σχεδιάσουν τις δικές τους στρατηγικές ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, υιοθέτησε ένα αντισυμβατικό
μοντέλο για τον οργανισμό, το οποίο συνδύαζε εκπαιδευτικούς και αναπτυξιακούς στόχους μαζί, σε
ένα τριετές άτυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Το μοντέλο του Tostan ξεκινά με έναν συντονιστή, που του ανατίθεται να ζήσει και να εργαστεί
με την κοινότητα για τρία χρόνια. Παράλληλα, δημιουργούνται δυο τάξεις με 25 έως 30 μέλη από την
κοινότητα, μια με ενήλικες και μια με εφήβους. Στην πρώτη φάση των τάξεων, οι μαθητές εισάγονται
σε βασικές έννοιες γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και σε πρακτικές υγείας μέσω παραδοσιακών και άτυπων διδακτικών μεθόδων. Η δεύτερη φάση εστιάζει στην εκμάθηση ανάγνωσης
και μαθηματικών, καθώς και στη διαχείριση έργου και δημιουργίας εισοδήματος. Το πρόγραμμα του
Tostan βοηθάει επίσης στην εκπαίδευση μιας «Επιτροπής Κοινοτικής Διοίκησης», που αποτελείται
από 17 μέλη, η οποία εκλέγεται απευθείας από την κοινότητα για να υλοποιήσει τα διάφορα αναπτυξιακά έργα που έχουν προγραμματιστεί.
Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν συμμετάσχει άμεσα σε προγράμματα του Tostan
από τότε που ιδρύθηκε.

Ξεκίνησε:
Σκοπός:
Τοποθεσία:
Website:
Καινοτομία:

1991
Εκπαίδευση για την ανάπτυξη της κοινότητας
Τζιμπουτί, Γουινέα, Γουινέα-Μπισάου, Μάλι, Μαυριτανία, Σενεγάλη,
Σομαλία, Γκάμπια
http://www.tostan.org
Τουλάχιστον εννέα από τα 17 μέλη της δημοκρατικά εκλεγμένης Επιτροπής
για τη Διοίκηση της Κοινότητας σε κάθε χωριό πρέπει να είναι γυναίκες.
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26. Urban Spaces in Action

Περιγραφή
Το έργο πρότεινε μια πολύ-επίπεδη προσέγγιση η οποία περιλάμβανε τις ακόλουθες δραστηριό
τητες:
• Μια αστική κοινωνικο-ανθρωπολογική έρευνα με στόχο τη διερεύνηση των υφιστάμενων
πρακτικών στους δημόσιους χώρους τριών περιοχών του Βουκουρεστίου.
• Δημόσια συζήτηση πάνω στα αποτελέσματα της έρευνας.
• Δραστηριότητες αγωγής του πολίτη και αστικής παιδαγωγικής για παιδιά και εφήβους.
• Δραστηριότητες για την κινητοποίηση και τη δραστηριοποίηση των αστικών χώρων (αστικές παρεμβάσεις).
• Κοινοτικές εκδηλώσεις για την ενίσχυση της συνοχής της κοινότητας.
• Αστικά θεματικά φεστιβάλ.
• Εκπόνηση εκδόσεων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγές πληροφόρησης και τεχνογνωσίας πάνω στις διεπιστημονικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου και θα μπορούσαν να αντιγραφούν για την υλοποίηση παρόμοιων δράσεων.
Το έργο είναι μια πρωτοβουλία της Ένωσης Komunitas, μιας ΜΚΟ η οποία ειδικεύεται στις εφαρμοσμένες κοινωνικές επιστήμες, την άτυπη εκπαίδευση και την κοινοτική ανάπτυξη.

Ξεκίνησε:
Σκοπός:

Τοποθεσία:
Website:
Καινοτομία:

2014
Τα προβλήματα που θέλει να αντιμετωπίσει αυτό το έργο είναι η χαμηλή
ποιότητα των δημόσιων χώρων της περιοχής, η έλλειψη υπευθυνότητας
των κατοίκων της περιοχής για την ίδια τους την πόλη, η παθητικότητα
των νεώτερων γενιών πολιτών, και η έλλειψη αστικής εκπαίδευσης στα
σχολεία και τα λύκεια
Ρουμανία
http://asociatia-komunitas.ro/en/
Το έργο προτείνει μια πολύ ολοκληρωμένη και διεπιστημονική προσέγγιση,
που δουλεύει σε πολλά και διαφορετικά συμπληρωματικά επίπεδα. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται σε τρεις περιοχές στο Βουκουρέστι και συνδυάζει
γνώσεις και εμπειρία από το χώρο του αστικού σχεδιασμού, της αστικής ανθρωπολογίας, της αρχιτεκτονικής και της αστικής εκπαίδευσης για παιδιά
και εφήβους.
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27. Vision Aid Overseas

Περιγραφή
Εκατομμύρια ζευγάρια απόλυτα χρησιμοποιημένων γυαλιών πετιούνται στα σκουπίδια κάθε
χρόνο. Η πρωτοβουλία του οργανισμού αυτού επιτρέπει τη συγκέντρωση και ανακύκλωσή τους,
καθώς και τη χρήση τους σε χώρες της Αφρικής. Με αυτό τον τρόπο, πολλοί από τους κατοίκους της
περιοχής που ζουν σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές όπου δεν υπάρχουν οφθαλμίατροι, και
δεν έχουν χρήματα για εξετάσεις και γυαλιά, καταφέρνουν να αποκαταστήσουν την όρασή τους, και
με αυτό τον τρόπο να αλλάξουν τη ζωή τους προς το καλύτερο.
Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με τη βοήθεια εθελοντών. Αρχικά, σύλλογοι ροταριανών, σχολεία και εκκλησίες συγκεντρώνουν τα ανεπιθύμητα παλιά γυαλιά. Στη συνέχεια, κρατούμενοι από
επτά φυλακές διαχωρίζουν και αξιολογούν τα γυαλιά. Τέλος, ομάδες εθελοντών στέλνονται κάθε
χρόνο σε χώρες όπως η Γκάνα, η Ινδία, η Κένυα, το Μαλάουι, η Ουγκάντα και το Βιετνάμ. Κάθε ομάδα
αποτελείται από 4 έως 8 επαγγελματίες οπτικούς που έχουν μαζί τους χιλιάδες προσεκτικά διαλεγμένα ζευγάρια γυαλιών.
Η Vision Aid Overseas δεν χαρίζει μόνο γυαλιά, αλλά κάνει κανονικές εξετάσεις και γράφει τις
κατάλληλες συνταγές γυαλιών για τον καθένα ξεχωριστά. Είναι, επίσης, παράλληλα κέντρο συμβουλών ενώ οργανώνει και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Πολλά καταστήματα στην Αγγλία είναι και σημεία
συγκέντρωσης γυαλιών που προορίζονται για δωρεά στον οργανισμό.

Ξεκίνησε:
1987
Σκοπός:
Παρέχει βοήθεια και υπηρεσίες σε θέματα όρασης
Τοποθεσία:
Αναπτυσσόμενες χώρες της Αφρικής
Website:
www.visionaidoverseas.org/
Καινοτομία:	Η δημιουργία ενός μοντέλου ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων γυαλιών
από χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, και η επαναχρησιμοποίησή
τους σε χώρες της Αφρικής.
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28. Wild4life

Περιγραφή
Το μοντέλο που ανέπτυξε ο Wild4life περιλαμβάνει τη συνεργασία με τους οργανισμούς που
είναι ήδη εγκατεστημένοι σε απομακρυσμένες περιοχές και έχουν αναπτύξει σχέσεις με τις τοπικές
κοινότητες. Η προσέγγιση αυτή χρησιμεύει στην αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών, γνώσεων
και κοινωνικών δεσμών με το δίκτυο παρόχων υγείας του οργανισμού, προκειμένου να επιτευχθούν
θεραπείες και να παρασχεθεί στήριξη σε ανθρώπους πολύ δύσκολα προσεγγίσιμους σε μερικά από
τα πιο δυσπρόσιτα μέρη του πλανήτη. Ο οργανισμός δραστηριοποιείται σε 12 χώρες σε ολόκληρη
την Αφρική παρέχοντας παρεμβάσεις εξαιρετικά χαμηλού κόστους που είναι τόσο βιώσιμες όσο και
επεκτάσιμες.

Σκοπός:

Να υπηρετήσει ανθρώπους σε απομακρυσμένες αγροτικές κοινότητες,
που έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε παρόχους υπηρεσιών υγείας
Τοποθεσία:
12 χώρες της Αφρικής
Website:
http://www.wild4life.org/
Καινοτομία:	Ο οργανισμός ανέπτυξε ένα καινοτομικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών που
μεγιστοποιεί το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται για να φθάσει
σε περισσότερους ανθρώπους από ότι θα ήταν διαφορετικά δυνατόν.
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29. Women Win’s Goal Program

Περιγραφή
Το Goal είναι ένα βραβευμένο πρόγραμμα ανάπτυξης, το οποίο χρησιμοποιεί την εκπαίδευση
σε δεξιότητες αθλημάτων αλλά και ζωής για να βελτιώσει τις ζωές κοριτσιών που βρίσκονται στο
στάδιο της εφηβείας. Το πρόγραμμα προσφέρεται συνήθως σε εβδομαδιαία βάση, κατά τη διάρκεια
δέκα μηνών. Χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες, η κάθε μία εστιάζοντας σε μία από τις ακόλουθες δεξιότητες: επικοινωνία, υγεία και υγιεινή, δικαιώματα, και οικονομική παιδεία.
Ο οργανισμός έχει αναπτύξει μια θεωρία αλλαγής που βασίζεται στην πεποίθηση ότι όλα τα κορίτσια που βρίσκονται στη εφηβεία είναι γεννημένα αρχηγοί. Αυτή η θεωρία είναι το θεμέλιο όλων
των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων. Επιπλέον, οι δράσεις του οργανισμού διέπονται από
την πεποίθηση, ότι το να κατέχεις ηγετική θέση είναι το αποτέλεσμα ενός συνόλου δεξιοτήτων, συμπεριφορών, και δραστηριοτήτων, που μπορούν να διδαχθούν μέσω της εμπειρίας, της κατάλληλης
καθοδήγησης και της εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα λειτουργεί καλύτερα σε αστικές κοινότητες, προσφέροντας εβδομαδιαίες συνεδρίες σε κορίτσια που βρίσκονται στην εφηβεία και μπορεί να πηγαίνουν ή να μην πηγαίνουν στο
σχολείο, και προέρχονται από οικογένειες με πολύ χαμηλό εισόδημα. Το πρόγραμμα υλοποιείται με
επιτυχία σε πέντε χώρες, και είναι διαθέσιμο χωρίς χρέωση. Η σωστή χρήση του προϋποθέτει ότι θα
γίνει αντιληπτό ως ένας οδηγός, ο οποίος μπορεί, και θα πρέπει, να προσαρμοστεί στο πλαίσιο και
τις ανάγκες της κάθε περιοχής.

Ξεκίνησε:
Σκοπός:

2007
Ένα πρόγραμμα σπουδών αθλητισμού και δεξιοτήτων ζωής σχεδιασμένο
για κορίτσια 12 έως 18 χρονών από υποβαθμισμένες κοινότητες
Τοποθεσία:
Ινδία, Κίνα, Ιορδανία, Νιγηρία και Ζάμπια
Website:
http://goalprogramme.org/
Καινοτομία:	Οι αθλητικές δραστηριότητες χρησιμοποιούνται ως μέσο εκπαίδευσης
και ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής.
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