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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 

 

1. Απολογισμός Διαχειριστικής Χρήσης 2017. 
2. Διοικητικός απολογισμός του προηγούμενου έτους ( 2017 ). 

 

ΘΕΜΑ 1Ο : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2Ο : 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 

Το Δ.Σ. του Σωματείου Φίλων Α.Μ.Ε.Α. «Δράση Για Το Κάτι Άλλο» για το έτος 2017 

όρισε τα βασικά χαρακτηριστικά της δράσης του Σωματείου, τα οποία είναι άμεσα 

συνυφασμένα με τους στόχους και τη λειτουργία του.  

Ως βασικά χαρακτηριστικά έχουν οριστεί τα εξής:  

α) συλλογική δραστηριότητα - δηλαδή προώθηση του εθελοντισμού και της 

συνεργασίας,   

β) δραστηριότητα ποιότητας και διάρκειας,  

γ) καινοτόμος δραστηριότητα 

Οι στόχοι μας για το έτος 2017 σύμφωνα με τον αρχικό μας σχεδιασμό 

επιτεύχθηκαν. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξαν και στόχοι που τέθηκαν 
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κατά την διάρκεια της δράσης μας και που επίσης υλοποιήθηκαν, π.χ. ο 

εμπλουτισμός του προγράμματος απογευματινής απασχόλησης με την ενίσχυση 

εργαστηρίων εκπαίδευσης - ψυχαγωγίας και παραγωγικής διαδικασίας στον χώρο 

μας. 

Παρακάτω παρατίθενται οι στόχοι του Σωματείου, στους οποίους αποσκοπεί η 

δράση και η λειτουργία του, για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017. 

Στο Σώμα Φίλων ΑμεΑ «Δράση για το Κάτι Άλλο» δραστηριοποιούμαστε στην 

εκπαίδευση, την απασχόληση και την ψυχαγωγία ατόμων με αναπηρία, μέσα από 

το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ-MEA). Βασικός μας στόχος είναι η 

καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, της ανισότητας και των διακρίσεων 

που αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά. Οι τρόποι επίτευξης του στόχου αυτού, όπως 

και οι επιμέρους στόχοι αναλύονται παρακάτω, με κεντρικό άξονα τα 

προαναφερθέντα χαρακτηριστικά.  

 

Α) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Τόσο το πρόγραμμα πρωινής και απογευματινής απασχόλησης ΑμεΑ, όσο και οι 

διάφορες άλλες δράσεις του Σωματείου μας, σχεδιάζονται από το Δ.Σ. του 

Σωματείου και υλοποιούνται από μια ομάδα εργαζομένων και εθελοντών, σε 

συνεργασία με τους ίδιους τους νέους με Αναπηρία, τους γονείς και τους φίλους 

τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις δράσεις ενημέρωσης της κοινωνίας, των 

οικογενειών και των ίδιων των ατόμων με Αναπηρία για τις εξελίξεις στην Ειδική 

Αγωγή και την ιατρική, για νομικά και κοινωνικά θέματα, όπως και την 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων για τον εθελοντισμό σε φορείς ΑμεΑ 

κ.λπ. 

 

Στο Σώμα Φίλων ΑΜΕΑ ο εθελοντισμός αποτελεί την κινητήρια δύναμη. Οι 

εθελοντές του Σωματείου προέρχονται από πληθώρα επαγγελμάτων (ειδικοί 

παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, φροντιστές ΑμεΑ 

κ.α.) και κοινωνικο-οικονομικών στρωμάτων. Είναι άτομα ευαισθητοποιημένα σε 

θέματα που αφορούν την αναπηρία, που νιώθουν την ανάγκη να προσφέρουν στο 

κοινωνικό σύνολο και να κάνουν πράξη τα πιστεύω τους και γνωρίζουν τα όρια, 

τις ικανότητες και τις δυνάμεις τους. Οι εθελοντές του Σ.Φ.Α. θεωρούνται 

περισσότερο συνεργάτες παρά φιλάνθρωποι, συμμετέχουν ενεργά στη λειτουργία 

του Σωματείου, αναλαμβάνοντας σημαντικές αρμοδιότητες, χωρίς την εκτέλεσή 

των οποίων δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί το όλο πρόγραμμα. Οι νέοι εθελοντές 

εντάσσονται στη λειτουργία του Σωματείου, με τη βοήθεια και την υποστήριξη 

όλων των μελών, έτσι ώστε τα νέα πρόσωπα να αναλαμβάνουν  εξειδικευμένους 

ρόλους σταδιακά, σε πλήρη εναρμόνιση με τους κανόνες και τις πρακτικές του 

Σ.Φ.Α. Ως βασικά στοιχεία της προσωπικότητας του εθελοντή αναγνωρίζουμε τη 

θέληση για πρόσφορα και συνεργασία, την υπευθυνότητα, τη συνέπεια και την 

κατασταλαγμένη και ανεπηρέαστη απόφαση συμμετοχής στις δράσεις. Στην 

καθημερινή λειτουργία του Σωματείου μας, οι εθελοντές αποτελούν το κλειδί για 

την επίτευξη των στόχων μας και την πραγματοποίηση του οράματος μας. 
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Β) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Το Σωματείο δραστηριοποιείται από τις 09-04-2010. Το πρόγραμμα 

απογευματινής απασχόλησης και το πρόγραμμα πρωινής απασχόλησης 

αποτελούν και τις βασικές δραστηριότητες του Σωματείου. Το πρόγραμμα 

απασχόλησης ΑμεΑ. στηρίζεται σε μια μεγάλη ομάδα εργαζομένων και εθελοντών 

που δραστηριοποιείται με μια ομάδα νέων ατόμων με αναπηρία – ωφελούμενων 

(37 άτομα). Η λειτουργία του Κέντρου δίνει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους 

να βγουν από το σπίτι ή το χώρο φιλοξενίας τους. Παράλληλα, τους προσφέρει την 

ευκαιρία να εκπαιδευτούν και να συμμετέχουν δημιουργικά σε ποικίλες 

δραστηριότητες, ανάλογα με το νοητικό επίπεδο και τη φυσική τους αναπηρία. 

Μέσα σε ένα φιλόξενο περιβάλλον έχουν την ελευθερία να αλληλεπιδράσουν ο 

ένας με τον άλλον, αλλά και με τους εργαζόμενους και εθελοντές του 

προγράμματος και να διασκεδάσουν σαν μια μεγάλη παρέα. Μ’ αυτόν τον τρόπο, 

προωθείται η κοινωνικοποίηση των νέων ατόμων με αναπηρία, και ταυτόχρονα 

αναπτερώνεται η αυτοπεποίθησή τους, αφού νιώθουν πως δημιουργούν και 

προσφέρουν, όπως όλοι μας. Το πρόγραμμα διευκολύνει επίσης το έργο των 

οικογενειών, μέσω της διασφάλισης ελεύθερου χρόνου και παράλληλα παρέχει 

υποστηρικτικές δομές και υπηρεσίες και σε Ιδρύματα. 

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) έχει χωριστεί σε Τμήματα και 

Εργαστήρια. Καθένα από αυτά έχει διαμορφωθεί και εξοπλιστεί κατάλληλα, 

ανάλογα με τις ανάγκες των Συμμετεχόντων και της εκάστοτε Ομάδας που 

δραστηριοποιείται σε αυτούς τους χώρους. Το Πρόγραμμα Απασχόλησης 

στοχεύει στους παρακάτω τομείς: 

 

• Γνωστικός Τομέας (Απόκτηση Γνωστικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων)   

• Τομέας Προεπαγγελματικής Κατάρτισης. 

• Τομέας Ψυχαγωγίας (Μέσω δομημένων ομαδικών - βιωματικών 

εργαστηριών) 

• Τομέας Εικαστικής Έκφρασης και της Χρήσης της ως Μέσου Επικοινωνίας 

και Ανάπτυξης και Κοινωνικών Δεξιοτήτων  

• Τομέας Κοινωνικοποίησης (Έξοδοι, Εκδηλώσεις, Εκδρομές) 

 

Με βάση τους τομείς αυτούς έχουν διαμορφωθεί τα τμήματα και τα εργαστήρια 

που πραγματοποιούνται στο Κέντρο, το κάθε ένα  από τα οποία μπορεί να 

ανταποκρίνεται συνδυαστικά σε περισσότερους από έναν τομείς: 

• Εργαστήριο Αυτοεξυπηρέτησης 

• Εργαστήριο Κοινωνικών Δεξιοτήτων  

• Εργαστήριο Λεπτής Κινητικότητας 

• Εργαστήριο Οικιακής Οικονομίας 

• Εργαστήριο Επεξεργασίας Πηλού και Ξύλου 

• Εργαστήριο Διακόσμησης Σαπουνιού 

• Εργαστήριο Ομαδικού Παιχνιδιού 
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• Εργαστήριο Μουσικοκινητικής 

• Εργαστήριο Ειδικής Φυσικής Αγωγής 

• Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Αγωγής 

• Εργαστήριο Τσίρκου  

• Εργαστήριο Χορού 

• Εργαστήριο Μπομπονιέρας 

• Εργαστήριο Κηπουρικής  

• Εργαστήριο Κατασκευών 

• Εργαστήριο Εικαστικής Έκφρασης 

• Έξοδοι Κοινωνικοποίησης / Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Καφέ στην 

γειτονιά".  

• Ατομικά προγράμματα Παρέμβασης.  

• Εργαστήριο Αισθητηριακού Παιχνιδιού - "messy play" 

• Πρόγραμμα αποσυμφόρησης - χαλάρωσης 

• Εργαστήριο Παραγωγής Quite Books. 

 

Επίσης έχουν διαμορφωθεί χώροι για χαλάρωση και ανάπτυξη διαπροσωπικών 

σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων και των υπευθύνων. 

 

Η δράση του Σωματείου είναι σταθερή και ποιοτική, γεγονός που αποδεικνύεται 

από τις εκδηλώσεις και τις συνεργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί αυτό το 

χρονικό διάστημα. Για να προβάλλει το έργο των νέων που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα πρωινής - απογευματινής απασχόλησης Α.ΜΕ.Α., αλλά και για να 

επιτύχει σύνδεση – επαφή με την κοινωνία, το Σωματείο πραγματοποίησε 

τακτικές και έκτακτες δράσεις και  εκδηλώσεις. 

Κάποιες από αυτές ήταν: 

• Συμμετοχή σε Πασχαλινή Έκθεση με χειροποίητες λαμπάδες  σε κατάστημα 

της γειτονιάς μας, στα πλαίσια ευαισθητοποίησης της ευρύτερης 

κοινότητας και ενημέρωσης για την αναπηρία (Θεσσαλονίκη 27/03-

10/04/2017) 

• Συν-διοργάνωση Εκδήλωσης με την ποδοσφαιρική Ομάδα του ΠΑΟΚ στα 

πλαίσια ψυχαγωγίας των Συμμετεχόντων, αλλά και αλληλεπίδρασης / 

ευαισθητοποίησης για το θέμα της αναπηρίας (Γήπεδο ΠΑΟΚ 

11/04/2017) 

• Συμμετοχή στο 1ο Φεστιβάλ Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης για 

Άτομα με Αναπηρία, από το Δήμο Νεαπόλεως - Συκεών. Στόχος ήταν να 

γνωριστούν οι συνάδελφοι των διάφορων Φορέων μεταξύ τους σε μια 

διαλεκτική σχέση, στα πλαίσια ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, αλλά και 

εμπειρίας. Σε αυτό το διήμερο δόθηκε η δυνατότητα Συμμετέχοντες του 

Φορέα να προβάλλουν τις δημιουργικές τους ικανότητες στο χορό, τη 

μουσική και τα εικαστικά. (Κλειστό Γυμναστήριο Νεάπολης 05-

06/04/2017) 
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• Πραγματοποίηση ημερήσιας εκδρομής στην Κατερίνη και συγκεκριμένα στο 

"beach bar Alkyon, στα πλαίσια ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης, αλλά και 

επαφής με άλλους συμπολίτες μας, μέσω ανάπτυξης διάφορων ψυχαγωγικών 

παιχνιδιών (Κατερίνη 06|07|16) 

• Διεξαγωγή 1ου εκπαιδευτικού - Βιωματικού Σεμιναρίου για Εθελοντές, για 

το τρέχον έτος στα πλαίσια διεύρυνσης της γνώσης τους σχετικά με την 

υποστήριξη των ανθρώπων με αναπηρία, καθώς και να έρθουν σε επαφή με 

τις βασικές αξίες του Σωματείου (Θεσσαλονίκη 21 & 22/10/2017) 

• Παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και πιο ειδικά στο Τμήμα 

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το Σωματείο μας και τις 

δράσεις που αναπτύσσει, στα πλαίσια ευαισθητοποίησης των Φοιτητών 

(ΠΑΜΑΚ 16/10/2017) 

• Παρουσίαση στο Τμήμα Νηπιαγωγών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

της δράσης του Σωματείου μας, στα πλαίσια ευαισθητοποίησης των 

Φοιτητών (ΑΠΘ 6-7/11/2017) 

• Συν-διοργάνωση δραστηριοτήτων για παιδιά και νέους με και χωρίς 

αναπηρία στο χώρο του Γηπέδου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), 

σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα ΜΟΥΣΕΣ του ΠΑΜΑΚ και την ΚΑΕ 

ΠΑΟΚ, στα πλαίσια εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία. 

Το Σωματείο μας συμμετείχε με την οργάνωση δραστηριοτήτων 

προσομοίωσης στην αναπηρία και παραολυμπιακά αθλήματα 

(Θεσσαλονίκη, 03/12/2017). 

• Χριστουγεννιάτικο παζάρι με αντικείμενα που κατασκεύασαν συμμετέχοντες 

και εθελοντές στην έδρα του Σωματείου. (09 - 10 Δεκεμβρίου 2017) 

• Οργάνωση επίσκεψης στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης από ομάδα 

συμμετεχόντων του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ με την συνοδεία εργαζομένων και εθελοντών. 

Η επίσκεψη περιελάμβανε περιήγηση στους χώρους του Μουσείου, ξενάγηση 

για τα ιστορικά εκθέματα του Μουσείου από έμπειρη Ξεναγό με εξειδίκευση 

στα ΑμΕΑ. Στόχος της ανωτέρω δράσης, ήταν πέραν της ξενάγησης και η 

αλληλεπίδραση με άτομα χωρίς αναπηρία, τα οποία και συμμετείχαν στην 

ανωτέρω ξενάγηση(Βυζαντινό Μουσείο, 13/12/2017). 

• Δημιουργία και εκτύπωση ενημερωτικού υλικού και αφισών στα πλαίσια της 

προσπάθειας του Σωματείου για προώθησης του εθελοντισμού. Το υλικό 

μοιράστηκε και τοιχοκολλήθηκε σε διάφορα σημεία της πόλης και κυρίως σε 

χώρους δράσης και ψυχαγωγίας νέων π.χ. Πανεπιστήμια της πόλης, κεντρικά 

σημεία (Καμάρα, παραλία), καφετέριες, χώρους εστίασης κλπ.  

 

Γ) ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

i. Δομή του Σωματείου 

Η οργάνωση των δράσεων μας πραγματοποιείται από το Δ.Σ. του Σωματείου, το 

οποίο αποτελείται από άτομα με εμπειρία σε θέματα Αναπηρίας. Τα συγκεκριμένα 

άτομα πέρα από τις διοικητικές τους αρμοδιότητες συμμετέχουν ενεργά στην 

καθημερινή λειτουργία του προγράμματος απογευματινής απασχόλησης.  

Ο εθελοντικός χαρακτήρας του Σωματείου χαρακτηρίζει τόσο την καθημερινή 

λειτουργία του (προγράμματα πρωινής - απογευματινής απασχόλησης), την 
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ανάπτυξη δράσεων - εκδηλώσεων μέσα στην ευρύτερη Κοινότητα, όσο και το 

πρακτικό μέρος το οποίο περιλαμβάνει καθαριότητα - τακτοποίηση και 

συντήρηση του χώρου, δηλ. εργασίες οικοκυρικού χαρακτήρα.  Επιπρόσθετα ο 

εθελοντικός χαρακτήρας του Σωματείου αφορά και τη διεκπεραίωση του 

διοικητικού μέρους λειτουργίας του. Έχει προβλεφθεί η λειτουργία και των δύο 

(2) βαρδιών.  

Το πρόγραμμα έχει δομηθεί ώστε να στηρίζεται από το προβλεπόμενο 

απαιτούμενο προσωπικό και τις επιστημονικές ειδικότητες που ορίζει η νομοθεσία 

και ο Εσωτερικός Κανονισμός. 

 

ii. Πρακτικές, Καινοτομίες και Διαφοροποιήσεις του Σωματείου και των 

μεθόδων προσέγγισης που ακολουθεί 

 

1) Εξατομικευμένη προσέγγιση προς όλους τους ωφελούμενους (στόχο μας 

αποτελεί η συνθήκη στην οποία σε κάθε ωφελούμενο να αντιστοιχεί ένας 

εθελοντής). 

Το πρόγραμμα Δραστηριοποίησης προκύπτει από εξατομικευμένη διαδικασία 

αξιολόγησης αναγκών και δεξιοτήτων, με την οπτική ανάπτυξηs γνωστικών - 

κοινωνικών δεξιοτήτων σε προσωπικό επίπεδο διαχείρισης. 

 

2) Η Διεπιστημονική Ομάδα και το Δ.Σ. του Σωματείου συμμετέχουν ενεργά στην 

καθημερινή λειτουργία του. 

 

3) Αυτή καθαυτή η δομή του προγράμματος: 

• Εξειδικευμένο προσωπικό (σπουδές, εμπειρία και συγκεκριμένες ειδικότητες) 

• Πλήθος εργαστηρίων (15-25 ανάλογα με την περίοδο) 

• Ποιότητα εργαστηρίων: 

Έμφαση στα δυνατά σημεία και στις δεξιότητες των συμμετεχόντων ώστε να 

έχουν την καλύτερη απόδοση ανάλογα με τη φύση του στόχου (π.χ. 

παραγωγικότητα, συνεργασία, κοινωνικοποίηση, χαλάρωση, δημιουργικότητα, 

ομαδικότητα κ.α.) 

4) Πρόγραμμα Ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας: 

• Το Σωματείο μας πραγματοποιεί ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και προσομοίωση 

κατάστασης αναπηρίας (τύφλωση, κινητικές δυσκολίες) σε σχολεία, 

Πανεπιστημιακές Σχολές, Ιδιωτικές Σχολές, κατόπιν συνεννοήσεως με τους 

αρμόδιους 

• Μαθητές σε συνεργασία με τους Καθηγητές των Σχολείων τους επισκέπτονται το 

Σωματείο μας, ενημερώνονται για την Δράση μας, ευαισθητοποιούν και 

ευαισθητοποιούνται. 

• Μαθητές εμπλέκονται ενεργά και συμμετέχουν σε δράσεις του Σωματείου μας 

(π.χ. bazaar) 
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• Διοργανώνονται από τους μαθητές κάποια συγκεκριμένα project που αφορούν το 

Σωματείο (π.χ. θεατρικές παραστάσεις, αθλητικοί αγώνες, party κλπ.) 

• Άλλες ενημερωτικές δράσεις, βλ. ενότητα Β. 

5) 100 ενεργοί εθελοντές ετησίως, εκ των οποίων 25-30 εθελοντές συμμετέχουν 

καθημερινά στο πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης.  

 

6) 35 - 40 άτομα με αναπηρία – ωφελούμενοι συμμετέχουν καθημερινά στο 

πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης.  

 

7) Διατήρηση και συνεχής βελτίωση ενός χώρου μοντέρνου, νεανικού, σύγχρονης 

αισθητικής, σε αντίθεση με τους συνηθισμένους μίζερους και στενάχωρους 

χώρους των ιδρυμάτων, 

 

8) Εποπτεία του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ από Ειδήμονες - Επιστήμονες που πιστοποιούν την 

ποιοτική - ποσοτική λειτουργία του Καθημερινού Προγράμματος, την 

Διεπιστημονική Ομάδα και τις οργανωτικές δομές.  

 

 

iii) Χαρακτηριστικά του Σωματείου αναφορικά σε συνεργασίες και στον 

τρόπο διαχείρισης εξωτερικών συνεργατών και εποπτών  

 

• Συμφωνητικό με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και συνεργασία με συγκεκριμένους 

καθηγητές για την παρακολούθηση - εποπτεία της καθημερινής λειτουργίας και 

την πραγματοποίηση συνεδριών για την ποιοτική και εξειδικευμένη εξέλιξη των 

διαδικασιών και του προγράμματος.  

• Συνεργασία με φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διεξαγωγή Πρακτικών 

Ασκήσεων και Πτυχιακών εργασιών φοιτητών στα πλαίσια των ακαδημαϊκών 

τους σπουδών.  (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, Μητροπολιτικό Κολλέγιο, Αμερικάνικο Κολλέγιο, Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ 

κ.α.) 

• Συνεργασία με το Αμερικάνικο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης και συμμετοχή σε 

πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών από πανεπιστήμιο της Βοστόνης (φοιτητές 

ήρθαν και έκαναν εθελοντική εργασία στο χώρο του ΚΔΑΠ - ΜΕΑ έχοντας ευθύνη 

ολοκλήρωσης συγκεκριμένου προκαθορισμένου πρότζεκτ). 

• Συνεργασία με όλους τους φορείς Ειδικής Αγωγής της Θεσσαλονίκης τόσο σε 

επιστημονικό επίπεδο ανταλλαγής γνώσεων, όσο και στην παροχή υπηρεσιών σε 

συγκεκριμένους ωφελούμενους (Ελληνικό Παιδικό Χωριό, Εταιρεία Σπαστικών 

Βορείου Ελλάδος, Σύλλογος Αυτιστικών Αχτίδα, Συ ζωή, Άγιος Παντελεήμονας, 

Άγιος Δημήτριος, Σύλλογος Συνδρόμου Down Θεσσαλονίκης, ΕΛΕΠΑΠ, Εθελοντικό 

Καλαμαριάς). 

• Δημοσιεύσεις σε Τύπο - Τηλεόραση - Ραδιόφωνο.  

• Συνεργασία με την AIESEC του Πανεπιστημίου ΠΑΜΑΚ Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο 

προγράμματος ανταλλαγής εθελοντικού προσωπικού.  
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• Συνεργασία και εποπτεία με αναγνωρισμένους Ψυχίατρους που έχουν σχέση με 

την Ειδική αγωγή και συντονίζουν τόσο κάποιους ωφελούμενους όσο και τον 

τρόπο διεξαγωγής και λειτουργίας της Διεπιστημονικής Ομάδας. 

• Συνεργασία με πολλά δημόσια και ιδιωτικά σχολεία όλων των βαθμίδων της 

Θεσσαλονίκης τόσο μέσω της διαδικασίας της προσομοίωσης αναπηρίας, όσο και 

σε επίπεδο τακτικών επισκέψεων και συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

 

 


