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1. ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΥΡΖΖ 2019

Ισολογισμός 2019
Ζσοδα
Ταμειακό υπόλοιπο προθγοφμενου οικ. Ζτουσ (2018)

9.263,93€

Από κρατικζσ επιχορθγιςεισ (τακτικζσ & ζκτακτεσ)

2.999,52€

ΟΤΑ
Από ιδιϊτεσ (ςυνδρομζσ Μελϊν, Δωρεζσ κλπ

220.905,37€

Από αντίτιμο υπθρεςίεσ
Από άλλεσ πθγζσ (χορθγίεσ)
ΤΝΟΛΟΝ

233.168,82€

Ζξοδα
Ενοίκια

11.583,00€

Αμοιβζσ και Παροχζσ Τρίτων

18.112,20€

Αμοιβζσ & Εργοδ. Ειςφορζσ Προςωπικοφ
Αγορζσ Παγίων

154.296,78€
1.017,42€

Δαπάνεσ Πραγματοποίθςθσ Σκοποφ

29.667,58€

ΤΝΟΛΟΝ

214.676,98€
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ΕΚΘΕΗ ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΩΜΑ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΣΙ ΑΛΛΟ
ΕΣΟΤ 2019

Τθν 25θ Φεβρουαρίου 2020 και 17:00, τα μζλθ τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ του Σϊματοσ
Φίλων ΑΜΕΑ «Δράςθ για το κάτι άλλο» ςυνεδρίαςαν για τον ζλεγχο τθσ οικονομικισ
χριςθσ του ζτουσ 2019. Η Ελεγκτικι Επιτροπι ζλεγξε τα παραςτατικά και τα απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά από τθν 1θ Ιανουαρίου 2019 ζωσ και τισ 31 Δεκεμβρίου 2019.
Από τον ζλεγχο και τα ςτοιχεία που παρζκεςε θ ταμίασ Κϊνςτα Πελαγία του Νικολάου
προζκυψε ότι για το ζτοσ 2019:
1. Τα ζξοδα για τθν ςυγκεκριμζνθ περίοδο ανιλκαν ςτο ποςό των 214.676,98 €
2. Τα ζςοδα για τθν ίδια περίοδο ανιλκαν ςτο ποςό των 233.168,82 €
3. Διαπιςτϊκθκε ότι το λογιςτικό υπόλοιπο ςτον λογαριαςμό όψεωσ 231/440110-73
που τθρεί το ςωματείο ςτθν Εκνικι Τράπεηα κακϊσ και ςτο ταμείο του ςωματείου
τθν 31 Δεκεμβρίου 2019, ιταν 18.491,84 €, όπωσ προκφπτει από τα ςχετικά ζγγραφα
τα οποία επιδείχκθκαν από τθν ταμία κα. Κϊνςτα Πελαγία.
4. Κατά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν θ Ελεγκτικι Επιτροπι διαπίςτωςε εφαρμογι
των προβλεπόμενων από τον Νόμο διατάξεων για τθ χρθςτι διαχείριςθ των
οικονομικϊν του Σωματείου Φίλων ΑΜΕΑ από το διάςτθμα 1θ Ιανουαρίου 2019 ζωσ
τισ 31 Δεκεμβρίου 2019, διάςτθμα ςτο οποίο ζλεγξε και τα απαραίτθτα παραςτατικά.
Κατόπιν όλων των ανωτζρω ςτοιχείων εξάγεται το ςυμπζραςμα ότι οι δαπάνεσ ζγιναν με
υπευκυνότθτα και ςφνεςθ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο και προτείνουμε τθν ζγκριςθ των
υποβαλλόμενων ςτθ Γενικι Συνζλευςθ ςτθν οποία κα παρουςιαςτοφν τα δεδομζνα του
οικονομικοφ απολογιςμοφ για τθν οικονομικι χριςθ από 1θ Ιανουαρίου 2019 ζωσ 31θ
Δεκεμβρίου 2019.

Η ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ:
Παπαδόπουλοσ Πζτροσ του Ευστρατίου (Πρόεδρος)
Γραμμζνου Αριάδνθ -Χριςτίνα του Δημητρίου(Μζλος)
Κοτςίνα Κωνςταντίνα του Νικολάου(Μζλος)
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2. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηνηθεί ην ψκα Φίισλ ΑκεΑ- «Γξάζε γηα ην θάηη άιιν» σο
ζπιινγηθφ φξγαλν, ιακβάλνληαο απνθάζεηο ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη απφ ην
Καηαζηαηηθφ ηνπ. Απνηειείηαη απφ πέληε (5) κέιε, ηα νπνία εθιέρζεθαλ απφ ηε
Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ έηνπο 2019 ησλ ηαθηηθψλ κειψλ κε απφιπηε
πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ.
Αλαιπηηθά: Κα Κσλζηαληίλα Κίηζηνπ- Πξφεδξνο Γ.., Κνο Αξηζηείδεο
Παπαπνπιίδεο- Αληηπξφεδξνο Γ.., Κα Θενθαλή Αλησλνχδε- Γεληθή Γξακκαηέαο
Γ.., Κα Πειαγία Κψλζηα- Σακίαο Γ.. θαη Κα Παλαγηψηα Κσλζηαληηλίδνπ- Μέινο
Γ...
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, γηα ην έηνο 2019, ζπλεδξίαζε θάζε θνξά πνπ ην απαηηνχζε
ην Καηαζηαηηθφ, αιιά θαη νη αλάγθεο ηνπ ψκα Φίισλ ΑκεΑ- «Γξάζε γηα ην θάηη
άιιν» ζηελ έδξα ηνπ (Βηζπλίαο 30).
Σν 2019, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δξαζηεξηνπνηήζεθε ζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε ησλ
κειψλ κε ζθνπφ λα πξνσζήζεη ηε θηινζνθία θαη ηηο αμίεο ηνπ ψκα Φίισλ ΑκεΑ«Γξάζε γηα ην θάηη άιιν». Παξάιιεια, δεκηνχξγεζε ην θαηάιιειν έδαθνο γηα ηελ
εμεχξεζε λέσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ.
Σν Γ.. ηνπ σκαηείνπ ψκα Φίισλ ΑκεΑ.- «Γξάζε γηα ην θάηη άιιν» γηα ην έηνο 2019
φξηζε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δξάζεο ηνπ, ηα νπνία είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλα
κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ.
ην ψκα Φίισλ ΑκεΑ- «Γξάζε γηα ην θάηη άιιν» βαζηθφο ζθνπφο είλαη ε
θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηεο αληζφηεηαο θαη ησλ δηαθξίζεσλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία. Απηή ηε ζηηγκή ππξήλαο είλαη ην Κέληξν
Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο (ΚΓΑΠ-MEA), ε νκάδα ηνπ ψκα Φίισλ ΑκεΑ- «Γξάζε
γηα ην θάηη άιιν» δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο απαζρφιεζεο
θαη ηεο ςπραγσγίαο αηφκσλ κε αλαπεξία. Σν σκαηείν Φίισλ ΑκεΑ- «Γξάζε γηα ην
θάηη άιιν» εθηφο ηεο βαζηθήο ηνπ ζηνρνζεζίαο έρεη ζέζεη επηκέξνπο ζηφρνπο. Οη
επηκέξνπο ζηφρνη θαη νη ηξφπνη επίηεπμεο ηνπ βαζηθνχ ζθνπνχ θαη ησλ επηκέξνπο,
αλαιχνληαη παξαθάησ, κε θεληξηθφ άμνλα ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά.
Χο βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ νξηζηεί ηα εμήο:
α) ζπιινγηθή δξαζηεξηόηεηα - δειαδή πξνψζεζε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο
ζπλεξγαζίαο
β) δξαζηεξηόηεηα πνηόηεηαο θαη δηάξθεηαο
γ) θαηλνηόκνο δξαζηεξηόηεηα
Οη ζηφρνη γηα ην έηνο 2019 ζχκθσλα κε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ επηηεχρζεθαλ. Δπίζεο
αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ππήξμαλ θαη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δξάζεο
καο θαη πνπ επίζεο πινπνηήζεθαλ, π.ρ. ν εκπινπηηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο
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απνγεπκαηηλήο απαζρφιεζεο κε ηελ ελίζρπζε εξγαζηεξίσλ
ςπραγσγίαο θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζηνλ ρψξν καο.

εθπαίδεπζεο

-

Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη ζηφρνη ηνπ σκαηείνπ- βάζεη ησλ αλσηέξσ
ραξαθηεξηζηηθψλ- ζηνπο νπνίνπο απνζθνπεί ε δξάζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ, γηα ηελ
πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ – Γεθεκβξίνπ 2019.

Α. ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
Ο ζπλνιηθφο πξνγξακκαηηζκφο πνπ αθνξά ηφζν ην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ φζν θαη ζπλνιηθά ηε
δξαζηεξηφηεηα ηνπ σκαηείνπ ζρεδηάδνληαη απφ ην Γ.. ηνπ σκαηείνπ θαη
πινπνηνχληαη απφ κηα νκάδα εξγαδνκέλσλ θαη εζεινληψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
ίδηνπο ηνπο λένπο κε αλαπεξία, ηνπο γνλείο θαη ηνπο θίινπο ηνπο. Δλδεηθηηθά
αλαθέξνπκε ηηο δξάζεηο ελεκέξσζεο ηεο θνηλσλίαο, ησλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ ίδησλ ησλ
αηφκσλ κε αλαπεξία γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη ηελ ηαηξηθή, γηα λνκηθά θαη
θνηλσληθά ζέκαηα, φπσο θαη ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ λέσλ γηα ηνλ
εζεινληηζκφ ζε θνξείο ΑκεΑ θ.ιπ.
ην ψκα Φίισλ ΑΜΔΑ ν εζεινληηζκόο απνηειεί ηελ θηλεηήξηα δχλακε. Οη εζεινληέο
ηνπ σκαηείνπ είλαη άηνκα επαηζζεηνπνηεκέλα ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αλαπεξία,
πνπ ληψζνπλ ηελ αλάγθε λα πξνζθέξνπλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη θάλνπλ πξάμε ηα
πηζηεχσ ηνπο θαη γλσξίδνπλ ηα φξηα, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δπλάκεηο ηνπο. ην ζχλνιν
ηνπο είλαη άηνκα δηαθφξσλ ειηθηψλ (κε κφλν πεξηνξηζκφ ηελ ελειηθίσζε) πνηθίισλ
επαγγεικάησλ- εηδηθνηήησλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ, ηα νπνία δελ επηδέρνληαη
θαλέλα πεξηνξηζκφ κνξθσηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ θαηά ηελ
ζπκκεηνρή ζηηο δξάζεηο .Φ.Α. Οη εζεινληέο ηνπ .Φ.Α. ζεσξνχληαη ζπλεξγάηεο,
ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ σκαηείνπ, αλαιακβάλνληαο ζεκαληηθέο
αξκνδηφηεηεο, ρσξίο ηελ εθηέιεζή ησλ νπνίσλ δελ ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί ην φιν
πξφγξακκα. Οη λένη εζεινληέο εληάζζνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ σκαηείνπ, κε ηε
βνήζεηα θαη ηελ ππνζηήξημε φισλ ησλ κειψλ, έηζη ψζηε λα αλαιακβάλνπλ
εμεηδηθεπκέλνπο ξφινπο ζηαδηαθά, ζε πιήξε ελαξκφληζε κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο
πξαθηηθέο ηνπ .Φ.Α. Χο βαζηθά ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εζεινληή
αλαγλσξίδνπκε ηε ζέιεζε γηα πξφζθνξα θαη ζπλεξγαζία, ηελ ππεπζπλφηεηα, ηε
ζπλέπεηα θαη ηελ θαηαζηαιαγκέλε θαη αλεπεξέαζηε απφθαζε ζπκκεηνρήο ζηηο
δξάζεηο. ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ σκαηείνπ καο, νη εζεινληέο απνηεινχλ ην
θιεηδί γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ καο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ νξάκαηνο καο.

Β. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΜΔ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ
Σν σκαηείν δξαζηεξηνπνηείηαη απφ ηηο 09-04-2010.
Β.1. ΚΓΑΠ-ΜΔΑ «ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΟ ΚΑΣΗ ΑΛΛΟ»
Σν 2012 ηδξχζεθε ην Κέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο ην νπνίν βξίζθεηαη ζην
επίθεληξν ηεο πνιχπιεπξεο δξάζεο ηνπ σκαηείνπ.
Σν πξφγξακκα απαζρφιεζεο ΑκεΑ δίλεη θαζεκεξηλά ηελ επθαηξία ζε πεξηζζφηεξνπο
απφ 40 σθεινχκελνπο λα δξαζηεξηνπνηνχληαη. Η ιεηηνπξγία ηεο Γνκήο δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζε λένπο αλζξψπνπο λα βγνπλ απφ ην ζπίηη ή ην ρψξν θηινμελίαο ηνπο.
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Παξάιιεια, ηνπο πξνζθέξεη ηελ επθαηξία λα εθπαηδεπηνχλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ
δεκηνπξγηθά ζε πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ αλαπεξία ηνπο. Μέζα ζε
έλα θηιφμελν πεξηβάιινλ έρνπλ ηελ ειεπζεξία λα αιιειεπηδξάζνπλ ν έλαο κε ηνλ
άιινλ, αιιά θαη κε ηνπο εξγαδφκελνπο θαη εζεινληέο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα
δηαζθεδάζνπλ ζαλ κηα κεγάιε παξέα. Μ’ απηφλ ηνλ νκαιφ ηξφπν, πξνσζείηαη ε
θνηλσληθνπνίεζε ησλ λέσλ αηφκσλ κε αλαπεξία, θαη ηαπηφρξνλα αλαπηεξψλεηαη ε
απηνπεπνίζεζή ηνπο, αθνχ ληψζνπλ πσο δεκηνπξγνχλ θαη πξνζθέξνπλ, φπσο φινη
καο. Σν πξφγξακκα δηεπθνιχλεη επίζεο ην έξγν ησλ νηθνγελεηψλ, κέζσ ηεο
δηαζθάιηζεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη παξάιιεια παξέρεη ππνζηεξηθηηθέο δνκέο θαη
ππεξεζίεο θαη ζε Ιδξχκαηα.
Σν Κέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο (ΚΓΑΠ-ΜΔΑ) ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά βάζεη ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Γξαζηεξηνπνίεζεο πκκεηερφλησλ «Δθπαίδεπζε θαη Φπραγσγία γηα
φινπο». Σν πξφγξακκα απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο βαζηθνχο άμνλεο:
Α. Δθπαηδεπηηθφο ηνκέαο
Β. Φπραγσγηθφο ηνκέαο
Γ. Πξφγξακκα Απνζπκθφξεζεο
Γ. Σνκέαο Κνηλσληθνπνίεζεο (Έμνδνη, Δθδειψζεηο, Δθδξνκέο)
Μεηά απφ εθηελή αμηνιφγεζε αληρλεχνληαη νη αλάγθεο θαη νη δεμηφηεηεο ησλ
ζπκκεηερφλησλ, θαη έηζη νξίδεηαη ε εθπαηδεπηηθή ζεκαηηθή πνπ ζα θαηαπηαζηεί ε
εθάζηνηε νκάδα. Οη ππφινηπνη ηνκείο ηνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγνχλ απφ θνηλνχ γηα
φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ρξεζηκνπνηψληαο βέβαηα ηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο
θαηά πεξίζηαζε.
Η εθπαηδεπηηθή ζηνρνζεζία, αιιά θαη γεληθφηεξα ην Πξφγξακκα Γξαζηεξηνπνίεζεο
πκκεηερφλησλ νξγαλψλεηαη θαη νξίδεηαη βάζεη ζρνιηθνχ έηνπο. Γηα ην 2019-2020, κε
βάζε ηνπο αλσηέξσ ηνκείο έρνπλ δηακνξθσζεί ηα ηκήκαηα θαη ηα εξγαζηήξηα πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Κέληξν, ην θάζε έλα απφ ηα νπνία κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη
ζπλδπαζηηθά ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ηνκείο:
















Δξγαζηήξην Απηνθξνληίδαο
Δξγαζηήξην Κνηλσληθψλ Γεμηνηήησλ
Δξγαζηήξην Κηλεηηθψλ δεμηνηήησλ
Δξγαζηήξην Μνπζηθήο
Δξγαζηήξην Λεπηήο Κηλεηηθφηεηαο
Δξγαζηήξην Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο
Δξγαζηήξην Οκαδηθνχ Παηρληδηνχ
Δξγαζηήξην Δηδηθήο Φπζηθήο Αγσγήο
Δξγαζηήξην Σζίξθν
Δξγαζηήξην Υνξνχ
Δξγαζηήξην Καηαζθεπψλ
Δξγαζηήξην Δηθαζηηθήο Έθθξαζεο
Έμνδνη Κνηλσληθνπνίεζεο
Αηνκηθά πξνγξάκκαηα Παξέκβαζεο
Δξγαζηήξην Αηζζεηεξηαθνχ Παηρληδηνχ (messy play)
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Πξφγξακκα απνζπκθφξεζεο
Δξγαζηήξην Παξαγσγήο Quiet Books.

Β.2. ΓΡΑΔΗ
Η δξάζε ηνπ σκαηείνπ είλαη ζηαζεξή θαη πνηνηηθή, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ
ηηο εθδειψζεηο θαη ηηο ζπλεξγαζίεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απηφ ην ρξνληθφ
δηάζηεκα. Γηα λα πξνβάιιεη ην έξγν ησλ λέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα
πξσηλήο- απνγεπκαηηλήο απαζρφιεζεο ΑκεΑ., αιιά θαη γηα λα επηηεπρζεί ζχλδεζε–
επαθή κε ηελ θνηλσλία, ην σκαηείν πξαγκαηνπνίεζε ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο δξάζεηο
θαη εθδειψζεηο.
Οη δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ σκαηείνπ ρσξίδνληαη ζηηο
εμήο θαηεγνξίεο:
1.
2.
3.
4.

Γξάζεηο πνπ πξνσζνχλ ηηο αμίεο ηνπ σκαηείνπ
Γξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ σκαηείνπ
Γξάζεηο πνπ πινπνηεί ην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ
Δθπαηδεχζεηο θαη εκηλάξηα

Παξαθάησ παξαηίζεληαη αλά κήλα νη δξάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ γηα ην έηνο 2019,
θαζψο θαη κία ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπο, κε αλαθνξά ζην ζε πνηα απφ ηηο αλσηέξσ
θαηεγνξία εληάζζνληαη.
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2019
11-20.01.2019: Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ ζην εμσηεξηθό: ηα πιαίζηα
ζπλεξγαζίαο ηνπ Φνξέα καο κε ην You in Europe νη εξγαδφκελεο Αξηάδλε
Γξακκέλνπ θαη Παπαζαλαζίνπ Βαιεληίλε ζπκκεηείραλ ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
κε ηίηιν “All Included”, πνπ έιαβε ρψξα ζην επφιλν Κξαηέλζθη ηεο Πνισλίαο. Οη
ζπκκεηέρνπζεο ήξζαλ ζε επαθή κε επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ απφ Πνισλία, Ιηαιία,
Ληζνπαλία, Οπγγαξία, Λεηνλία, Ρνπκαλία, Βνπιγαξία θαη Πνξηνγαιία. ηόρνο ηεο
εθπαίδεπζεο ήηαλ νη ζπκκεηέρνληεο, λα γλσξίζνπλ ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο
πξνηάζεσλ αληαιιαγώλ Νέσλ κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Erasmus plus.
(Καηεγνξία: Δθπαηδεύζεηο θαη εκηλάξηα).
21.01.2019-25.01.2019: Δθπαίδεπζε Φνξέσλ: ηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ
Φνξέα καο κε ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ζπκκεηείρακε ζηνλ 2ν θύθιν ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ
εκηλαξίνπ
πξάμεο
Κ12κε
ηίηιν
PACES
(ProgressionofCentresinHigherEducationforStudentswithdisabilitiesinNorthAfrica) ζην
Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο (ΠΑΜΑΚ) πνπ δηεμήρζε ζηε Θεζζαινλίθε. Ο Φνξέαο καο
θιήζεθε λα δηεμάγεη έλα Βησκαηηθφ εκηλάξην ζε 20 πκκεηέρνληεο- πξνζσπηθφ
Παλεπηζηεκίσλ απφ ηε Ν. Αθξηθή θαη ηελ Δπξψπε. Θέκα ήηαλ ε ελεκέρωζε ηωλ
ζσκκεηετόληωλ γηα ηε δηαδηθαζία εθπαίδεσζες Εζειοληώλ θαη ηωλ βέιηηζηωλ
πραθηηθώλ ποσ τρεζηκοποηεί ο Φορέας κας. Σν Δξγαζηήξην δηεμήρζε κε
βησκαηηθφ ηξφπν, κε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. (Καηεγνξία: Δθπαηδεύζεηο θαη
εκηλάξηα).
ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2019
07.02.2019, 08.02.2019: Πξαγκαηνπνίεζε 1εο πλάληεζεο Γνλέσλ (Β' Βάξδηαο) κε
ηνπο θάησζη ζηφρνπο: α) Παξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο Β'
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Βάξδηαο θαζψο θαη νη επεξρφκελεο δξάζεηο ηνπ Φνξέα β) Αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο
Τπεπζχλνπο ησλ Σκεκάησλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ σθεινπκέλσλ ζην Πξφγξακκα γ)
Γνκεκέλνο ρξφλνο αιιειεπίδξαζεο ησλ Τπεπζχλσλ κε ηνπο γνλείο θαζψο θαη
κεηαμχ ησλ γνλέσλ δ) Αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο ησλ
πκκεηερφλησλ γηα ην πξφγξακκα θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο πκκεηέρνληεο. (Καηεγνξία:
Γξάζεηο πνπ πινπνηεί ην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ).
08.02.2019: πλάληεζε εξγαδνκέλσλ. ηφρνο ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ ε αληαιιαγή
απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ
πξνεγνχκελσλ εμσηεξηθψλ
εθπαηδεχζεσλ. (Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ πινπνηεί ην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ).
15.02, 19.02 & 22.02.2019: Πξαγκαηνπνίεζε 1εο πλάληεζεο Γνλέσλ (Α' θαη Β’
Βάξδηαο) κε ηνπο θάησζη ζηφρνπο: α) Παξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο Βάξδηαο θαζψο θαη νη επεξρφκελεο δξάζεηο ηνπ Φνξέα β)
Αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο Τπεπζχλνπο ησλ Σκεκάησλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ
σθεινπκέλσλ ζην Πξφγξακκα γ) Γνκεκέλνο ρξφλνο αιιειεπίδξαζεο ησλ
Τπεπζχλσλ κε ηνπο γνλείο θαζψο θαη κεηαμχ ησλ γνλέσλ δ) Αλαηξνθνδφηεζε απφ
ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο ησλ πκκεηερφλησλ γηα ην πξφγξακκα θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο
πκκεηέρνληεο. (Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ πινπνηεί ην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ).
18.02.2019: Πξαγκαηνπνίεζε εμόδνπ ζηνλ Πνιπρώξν Σέρλεο θαη Αζιεηηζκνύ,
¨ΜΟΝΟΚΤΚΛΟ": ηα πιαίζηα θνηλσληθνπνίεζεο θαη ςπραγσγίαο, Οκάδαο
πκκεηερφλησλ
πξαγκαηνπνίεζε
έμνδν
ζην
"ΜΟΝΟΚΤΚΛΟ"
φπνπ
δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζε δηάθνξεο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. (Καηεγνξία: Γξάζεηο
πνπ πινπνηεί ην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ).
25.02.2019: Πξαγκαηνπνίεζε εμόδνπ ζηνλ Πνιπρώξν Σέρλεο θαη Αζιεηηζκνύ,
¨ΜΟΝΟΚΤΚΛΟ": ηα πιαίζηα θνηλσληθνπνίεζεο θαη ςπραγσγίαο, Οκάδαο
πκκεηερφλησλ
πξαγκαηνπνίεζε
έμνδν
ζην
"ΜΟΝΟΚΤΚΛΟ"
φπνπ
δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζε δηάθνξεο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. (Καηεγνξία: Γξάζεηο
πνπ πινπνηεί ην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ).
28.02.2019: Σζηθλνparty: Πξαγκαηνπνίεζε απνθξηάηηθνπparty ηελ εκέξα ηεο
Σζηθλνπέκπηεο γηα φινπο -Γνλείο, εζεινληέο, πκκεηέρνληεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη
εξγαδνκέλνπο πξσηλήο θαη απνγεπκαηηλή Βάξδηαο ζην ρψξν ηνπ σκαηείνπ.
Δζεινληέο απφ ην Rodi Festival πιαηζίσζαλ ηελ δξάζε καο, κε δσληαλή κνπζηθή θαη
πνιχ ρνξφ. (Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ πινπνηεί ην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ).
ΜΑΡΣΙΟ 2019
01.03.2019: Δπίζθεςε θαη δξαζηεξηνπνίεζε ζην Πνζεηδψλην, ζηα πιαίζηα
δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ πκκεηερφλησλ ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα. (Καηεγνξία:
Γξάζεηο πνπ πινπνηεί ην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ).
07.03.2019: πλάληεζε Δξγαδνκέλσλ. ηφρνο ηεο ζπλάληεζεο ε παξνπζίαζε ηνπ
project ηνπ ηκήκαηνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ηίηιν “δεκηοσργούκε καδί ηο
πιάλο ηες επόκελες τροληάς”. Η πληνλίζηξηα ηνπ ηκήκαηνο παξνπζίαζε ηνλ
ζηφρν, ηηο δηάθνξεο θάζεηο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα θιεζνχλ λα ζπκκεηέρνπλ νη
εξγαδφκελνη. ηφρνο ηνπ Project ε δεκηνπξγία ξεαιηζηηθψλ πεξηγξαθψλ ζέζεσλ
εξγαζίαο, ε αλαηξνθνδφηεζε θαη ε δεκηνπξγία ηνπ πξνηεηλφκελνπ πιάλνπ ηνπ
επφκελνπ έηνπο ψζηε λα εμεηαζηεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε επφκελε θάζε.
(Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ πινπνηεί ην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ).
08.03.2019: Δπίζθεςε ζην MEDITERRANEAN COSMOS, ζηα πιαίζηα
θνηλσληθνπνίεζεο θαη ςπραγσγίαο ησλ πκκεηερφλησλ ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα.
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(Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ πινπνηεί ην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ).
14.03.2019: Πξαγκαηνπνίεζε εμφδνπ γηα Bowling ζην cafeJuris, ζηα πιαίζηα
δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ςπραγσγίαο ησλ πκκεηερφλησλ ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα.
(Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ πινπνηεί ην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ).
16.03.2019: πλάληεζε Δζεινληώλ. ην πιαίζην εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ
εζεινληψλ, ε ζπγθεθξηκέλε ζπλάληεζε είρε ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ηεο νκάδαο
εζεινληψλ. πδεηήζεθαλ ζέκαηα φπσο πξνηάζεηο γηα αλνημηάηηθεο / θαινθαηξηλέο
Γξάζεηο θαη απνδξάζεηο, κνίξαζκα ηδεψλ ζρεηηθά κε ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο ηελ
επφκελε Υξνληά θαη δφζεθαλ απαληήζεηο ζε δηάθνξεο εξσηήζεηο ησλ Δζεινληψλ.
(Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ πινπνηεί ην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ).
Με ηελ Αξηζ.1623/18-03-2019 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (Σνκέαο
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο) εγθξίζεθε ε επηρνξήγεζε Γξάζεο γηα ην ππνέξγν 1 ζην
πιαίζην ηνπ έξγνπ "Οπγάνωζη και Ενίζσςζη Δπάζεων Κοινωνικήρ Σηήπιξηρ ΑμεΑ &
Εςπαθών Ομάδων και Φοπέων Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ ηηρ Μακεδονίαρ και
Θπάκηρ", κε δηαθξηηηθφ ηίηιν "ΣΖΡΗΕΧ". (Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ πξνσζνύλ ηηο
αμίεο ηνπ σκαηείνπ).
20.03.2019: Δπίζθεςε ζηελ Γεσξγηθή ρνιή Οκάδαο πκκεηερφλησλ ζηα πιαίζηα
θνηλσληθνπνίεζεο θαη ςπραγσγίαο ηνπο ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα. (Καηεγνξία:
Γξάζεηο πνπ πινπνηεί ην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ).
29.03.2019: Δπίζθεςε ζηελ ΓΔΘ Οκάδαο πκκεηερφλησλ ζηα πιαίζηα ελεκέξσζεο
γηα ηελ δηαδηθαζία αλαθχθισζεο "ZEROWASTE".(Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ
πινπνηεί ην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ).
30.03.2019: Παξνπζίαζε. πκκεηνρή ηνπ Φνξέα ζην Festival κε ηίηιν “Open
Schools” πνπ δηνξγαλψλεη θάζε ρξφλν ην 28ν ΓΔΛ Θεζζαινλίθεο. ηα πιαίζηα
απηά, δεκηνπξγήζεθε ηαζκφο κε δξαζηεξηφηεηεο πξνζνκνίσζεο ηεο αλαπεξίαο κε
ηελ ππνζηήξημε ηξηψλ εζεινληξηψλ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ καζεηέο απφ ηα ζρνιεία
ηεο πεξηνρήο καδί κε θίινπο θαη γνλείο. (Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ πξνσζνύλ ηηο
αμίεο ηνπ σκαηείνπ).
ΑΠΡΙΛΙΟ 2019
01.04.2019: Πξαγκαηνπνίεζε εμόδνπ ζηνλ Πνιπρώξν Σέρλεο θαη Αζιεηηζκνύ,
¨ΜΟΝΟΚΤΚΛΟ": ηα πιαίζηα θνηλσληθνπνίεζεο θαη ςπραγσγίαο, Οκάδαο
πκκεηερφλησλ
πξαγκαηνπνίεζε
έμνδν
ζην
"ΜΟΝΟΚΤΚΛΟ"
φπνπ
δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζε δηάθνξεο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. (Καηεγνξία: Γξάζεηο
πνπ πινπνηεί ην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ).
03.04. & 10.04.2019: Πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςεο θαη πξαγκαηνπνίεζε
δξάζεσλ ζηνλ Πνιπρώξν Σέρλεο θαη Αζιεηηζκνύ, "ΜΟΝΟΚΤΚΛΟ", ζηα πιαίζηα
ςπραγσγίαο θαη θνηλσληθνπνίεζεο ησλ πκκεηερφλησλ ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα.
(Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ πινπνηεί ην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ).
05.04.2019: Δπίζθεςε ζηελ Γεσξγηθή ρνιή Οκάδαο πκκεηερφλησλ ζηα πιαίζηα
θνηλσληθνπνίεζεο θαη ςπραγσγίαο ηνπο ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα. (Καηεγνξία:
Γξάζεηο πνπ πινπνηεί ην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ).
09.04.2019: Πξαγκαηνπνίεζε εμόδνπ ζηνλ Πνιπρώξν Σέρλεο θαη Αζιεηηζκνύ,
¨WE": ηα πιαίζηα θνηλσληθνπνίεζεο θαη ςπραγσγίαο, Οκάδαο πκκεηερφλησλ
πξαγκαηνπνίεζε έμνδν ζην "WE" φπνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζε δηάθνξεο νκαδηθέο
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δξαζηεξηφηεηεο. (Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ πινπνηεί ην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ).
10.04.2019: Πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςεο Οκάδαο πκκεηερφλησλ ζην VEGAFUN,
ζηα πιαίζηα θνηλσληθνπνίεζεο θαη ςπραγσγίαο ηνπο ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα.
(Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ πινπνηεί ην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ).
12.04.2019: Πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςεο ζηνλ Πνιπρώξν Σέρλεο θαη
Αζιεηηζκνύ, ¨WE": ηα πιαίζηα θνηλσληθνπνίεζεο θαη ςπραγσγίαο, Οκάδαο
πκκεηερφλησλ πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε ζηνλ Πνιπρψξν "WE" , ζπκκεηέρνληαο
ζηελ Δθδήισζε Αιιειέγγπσλ ρνιείσλ φπνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζε δηάθνξεο
νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. (Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ πινπνηεί ην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ).
14.04.2019: Δθδήισζε. πκκεηνρή ηνπ σκαηείνπ ζηνλ 14ν Γηεζλή Μαξαζώλην
“Μέγαο Αιέμαλδξνο” ζηνπο Γξφκνπο Τγείαο θαη Γπλακηθνχ Βαδίζκαηνο 10.000κ.
θαη 5000κ. (Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ
σκαηείνπ)
16.04.2019: Πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςεο Οκάδαο πκκεηερφλησλ ζηελ ΓΔΘ ζηα
πιαίζηα
ελεκέξσζεο
γηα
ηελ
δηαδηθαζία
ηεο
Αλαθχθισζεο
"ZEROWASTELAB".(Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ πινπνηεί ην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ).
17.04.2019: Παξνπζίαζε. Καηφπηλ Πξνζθιήζεσο, πξαγκαηνπνηήζεθε Παξνπζίαζε
ζε Οκάδα Μαζεηψλ ηνπ 14νπ ΓΔΛ Θεζζαινλίθεο απφ Οκάδα παξνπζίαζεο ηνπ
Φνξέα καο. Η ελ ιφγσ Παξνπζίαζε είρε βησκαηηθφ ραξαθηήξα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο
ζηόρεπαλ ζηελ ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ γηα ην θνηλσληθό απνθιεηζκό ησλ
αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ηελ θηλεηνπνίεζε γηα θνηλσληθή ελζσκάησζε.
(Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ πξνσζνύλ ηηο αμίεο ηνπ σκαηείνπ).
17.04.2019: Δπίζθεςε ζην εζηηαηφξην "ΦΑΨ ΣΟ ΚΟΤΣΗ" Οκάδαο πκκεηερφλησλ,
φπνπ είραλ ηελ επθαηξία λα έξζνπλ ζε επαθή κε δηάθνξα πιηθά καγεηξηθήο, λα
καγεηξέςνπλ κε ηελ ζπλδξνκή ησλ ηδηνθηεηψλ θαη καγείξσλ, απνιακβάλνληαο ζην
ηέινο φινη καδί ην γεχκα πνπ εηνίκαζαλ. (Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ πινπνηεί ην
ΚΓΑΠ-ΜΔΑ).
19.04.2019: Ξελάγεζε Οκάδαο πκκεηερφλησλ ζην Οιπκπηαθφ Μνπζείν ελεκέξσζε γηα ηερλνινγία αζιεκάησλ - δηαδξαζηηθά παηρλίδηα, ζηα πιαίζηα
ελεκέξσζεο θαη ςπραγσγίαο ηνπο ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα. (Καηεγνξία: Γξάζεηο
πνπ πινπνηεί ην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ).
19.04.2019: Δπίζθεςε Οκάδαο πκκεηερφλησλ ζηε ζεαηξηθή Παξάζηαζε "Μακά ηί
είλαη ε Ληιηπνχπνιε", ζηνλ Κηλεκαηνζέαηξν "Αιέμαλδξνο", ζηα πιαίζηα
θνηλσληθνπνίεζεο θαη ςπραγσγίαο. (Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ πινπνηεί ην ΚΓΑΠΜΔΑ).
20.04.2019:
πλάληεζε
Δξγαδνκέλσλ.
Πξαγκαηνπνίεζε
πλάληεζεο
Δξγαδνκέλσλ κε ζηφρν ηελ πλ-δεκηνπξγία ηνπ πιάλνπ γηα ηελ επφκελε Υξνληά, ζηα
πιαίζηα ηνπ project "δεκηνπξγνχκε καδί ην πιάλν γηα ηελ επφκελε ρξνληά (Νένη
Δπηβάηεο) (Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ πινπνηεί ην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ).
ΜΑΙΟ 2019
10.05.2019: πκκεηνρή κε Γξάζε ζην Φεζηηβάι ΚΓΑΠ-ΜΔΑ πθεώλ. Σίηινο ηνπ
έξγνπ: "UNDER PRESURE"- QUEEN. ηελ ελ ιφγσ Γξάζε ζπκκεηείραλ
Δξγαδφκελνη θαη 20 πκκεηέρνληεο. (Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ πινπνηεί ην ΚΓΑΠ-
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ΜΔΑ).
14.05.2019: Δπίζθεςε ζε δσληαλή πξφβα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο "Paranaoue" , ζηα
πιαίζηα γλσξηκίαο κε απηά ηα κνπζηθά φξγαλα (θξνπζηά), ηελ εκπεηξία παξνπζίαο ζε
δσληαλή πξφβα, θαζψο θαη θνηλσληθνπνίεζεο ηνπο. (Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ
πινπνηεί ην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ).
15.05.2019: Δπίζθεςε ρνιείνπ-Δπαηζζεηνπνίεζε: Πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςεο
απφ ην 16ν Γεκνηηθό ρνιείν ζην σκαηείν. Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ην έξγν θαη ηηο
δξάζεηο πνπ αλαπηχζζνπκε, πξαγκαηνπνίεζε θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ
ελεξγφ ζπκκεηνρή σθεινπκέλσλ αιιά θαη καζεηψλ. (Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ
πξνσζνύλ ηηο αμίεο ηνπ σκαηείνπ).
27.05.2019: Πξαγκαηνπνίεζε εμόδνπ ζην ¨WE": ηα πιαίζηα θνηλσληθνπνίεζεο
θαη ςπραγσγίαο, Οκάδαο πκκεηερφλησλ πξαγκαηνπνίεζε έμνδν ζην "WE" φπνπ
δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζε δηάθνξεο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. (Καηεγνξία: Γξάζεηο
πνπ πινπνηεί ην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ).
30.05.2019: Πξαγκαηνπνίεζε Ηκεξήζηαο εθδξνκήο κε ηνπο πκκεηέρνληεο ηεο Α'
Βάξδηαο ζηελ Λίκλε Κεξθίλεο . Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε επίζθεςε ζην Γεκνηηθφ
Δλπδξείν Βπξψλεηαο, αθνινχζεζε Δπίζθεςε / μελάγεζε ζην Δλπδξείν θαη ζηε
ζπλέρεηα αθνινχζεζε επίζθεςε ζην Κέληξν Πιεξνθφξεζεο Κεξθίλεο, φπνπ έγηλε
πξνβνιή κηθξνχ κήθνπο ηαηλία γηα ηνλ πδξνβηφηνπν. Η εθδξνκή νινθιεξψζεθε κε
κεζεκεξηαλφ γεχκα ζηνλ Πνιπρψξν Δισδία (ζηελ Κεξθίλε). (Καηεγνξία: Γξάζεηο
πνπ πινπνηεί ην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ).
ΙΟΤΝΙΟ 2019
09.06.2019: Δπίζθεςε θαη δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ Καηαζθήλσζε "ΣΑΦ-ΣΟΤΦ"
ζηα πιαίζηα γλσξηκίαο-εμνηθείσζεο κε ηνλ ρψξν, ςπραγσγίαο αιιά θαη γλσξηκίαο
ησλ Δζεινληψλ - κειινληηθψλ πλνδψλ ησλ πκκεηερφλησλ ζηελ ελ ιφγσ
Καηαζθήλσζε. (Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ πινπνηεί ην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ).
21.06.2019: Teambuilding/ Closing Party, πλάληεζε θαη Party Δζεινληώλ: ηα
πιαίζηα ελδπλάκσζεο ηεο Οκάδαο ηνπ αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ
εθείλε ηελ εκέξα δχν (2) Γξάζεηο. Σν πξψην ήηαλ Πάξηπ θιεηζίκαηνο ρξνληάο, θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ Γνλείο, Δζεινληέο, πκκεηέρνληεο θαη εξγαδφκελνη,
δηαζθέδαζαλ θαη ζπκκεηείραλ ζε απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηεο, αιιειεπίδξαζαλ θαη
ρφξεςαλ ζε ξπζκνχο ηνπ κνπζηθνχ ζρήκαηνο TootSweet, πνπ πιαηζίσλαλ ην
πάξηπ. Δλ ζπλερεία αθνινχζεζε πλάληεζε θαη party Δζεινληψλ, κε ζηφρν ηελ
απφδνζε αλαηξνθνδφηεζεο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνπο εζεινληέο, ηε ζχζθημε
ησλ κεηαμχ καο ζρέζεσλ, αληαιιαγήο απφςεσλ αιιά θαη κνίξαζκα θνηλψλ
εκπεηξηψλ. (Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ πινπνηεί ην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ).
ΙΟΤΛΙΟ 2019
01.07.2019-10.07.2019: πκκεηνρή ζε θαηαζθελσηηθφ Πξόγξακκα ηνπ ΦΑ ζηελ
Μεηακόξθσζε Υαιθηδηθήο. πκκεηείραλ ζπλνιηθά 25 πκκεηέρνληεο καδί κε 8
Δξγαδφκελνπο ηνπ σκαηείνπ. (Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ πινπνηεί ην ΚΓΑΠΜΔΑ).
ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2019
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01.09.2019: Teambuilding. Πξαγκαηνπνίεζε 1εο πλάληεζεο Δξγαδνκέλσλ ζηα
πιαίζηα γλσξηκίαο κε ηα λέα Μέιε ηνπ Πξνζσπηθνχ, ελδπλάκσζεο ηεο νκάδαο θαη
ζχζθημεο ησλ κεηαμχ καο ζρέζεσλ. (Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ πινπνηεί ην ΚΓΑΠΜΔΑ).
03.09.2019: Παξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξαζηεξηνπνίεζεο ΚΓΑΠ-ΜΔΑ
«Δθπαίδεπζε θαη Φπραγσγία γηα όινπο-εο» γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020 ζηνπο
εξγαδφκελνπο ηεο Γνκήο, νξγάλσζε θαη ζηνρνζεζία ηεο ρξνληάο. (Καηεγνξία:
Γξάζεηο πνπ πινπνηεί ην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ).
10-11.09.2019: Οκάδηθεο ζπλαληήζεηο γνλέσλ ηνπ ΚΓΑΠ-ΜΔΑ κε ηελ εμήο
ζηνρνζεζία: α) Παξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο Βάξδηαο
θαζψο θαη νη επεξρφκελεο δξάζεηο ηνπ Φνξέα β) Γνκεκέλνο ρξφλνο αιιειεπίδξαζεο
ησλ Τπεπζχλσλ κε ηνπο γνλείο θαζψο θαη κεηαμχ ησλ γνλέσλ δ) Αλαηξνθνδφηεζε
απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο ησλ πκκεηερφλησλ γηα ην πξφγξακκα θαη ηνπο ίδηνπο
ηνπο πκκεηέρνληεο. (Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ πινπνηεί ην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ).
12.09.2019: 1ε πλάληεζε Δζεινληώλ γηα ηε Νέα ρνιηθή Υξνληά: Η ζπλάληεζε
έιαβε ρψξα ζην ρψξν ηνπ σκαηείνπ θαη ζπκκεηείραλ νη εξγαδφκελνη ηνπ σκαηείνπ,
ηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ καδί κε 29 εζεινληέο. ηφρνη ηεο ζπλάληεζεο
ήηαλ ε γλσξηκία κεηαμχ ησλ εζεινληψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, ε δεκηνπξγία θιίκαηνο
επηθνηλσλίαο θαη εκπηζηνζχλεο κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη εζεινληψλ, θαζψο θαη ε
εμνηθείσζε ησλ εζεινληψλ κε ηνλ Φνξέα. (Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ πξνσζνύλ ηηο
αμίεο ηνπ σκαηείνπ).
ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2019
10.10.2019: 1ε Δθπαίδεπζε Δζεινληώλ γηα έληαμε ζηελ Οκάδα Παξνπζηάζεσλ:
Η ζπγθεθξηκέλε εθπαίδεπζε απεπζχλεηαη ζηελ νκάδα ησλ Δξγαδνκέλσλ πξναηξεηηθή ζπκκεηνρή- θαζψο θαη ζηελ νκάδα Δζεινληψλ πνπ έρνπλ δειψζεη
ελδηαθέξνλ γηα ηελ έληαμε ζηελ νκάδα παξνπζηάζεσλ ηνπ Φνξέα, ησλ νπνίσλ ε
ζπκκεηνρή είλαη ππνρξεσηηθή θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
παξνπζηάζεηο ηνπ Φνξέα. Ζ ζπγθεθξηκέλε εθπαίδεπζε απνηειεί ηελ έλαξμε
ελόο θύθινπ ζπλαληήζεσλ πξνεηνηκαζίαο θαη εθπαίδεπζεο ηεο νκάδαο. ηελ
ζπγθεθξηκέλε ζπλάληεζε αλαιχζεθαλ ηα παξαθάησ ζέκαηα.:Οξηζκφο ΠαξνπζίαζεοΒαζηθέο Αξρέο ζρεδίαζεο, ραξαθηεξηζηηθά αθξναηεξίνπ- Γηαθνξνπνίεζε,
παξνπζίαζε γηα Large Groups, παξνπζίαζε γηα Small Groups, Power Point.
(Καηεγνξία: Δθπαηδεύζεηο θαη εκηλάξηα).
12.10.2019: Teambuilding. ηε ζπγθεθξηκέλε Γξάζε πξναηξεηηθήο ζπκκεηνρήο
εξγαδνκέλσλ, δέθα (10) άηνκα απφ ηελ νκάδα Δξγαδνκέλσλ ζπκκεηείραλ ζε Γξάζε
πνπ έιαβε ρψξα ζε Escape Room. Η νκάδα ρσξίζηεθε ζε δχν κηθξφηεξεο ππφνκάδεο θαη πξνζπάζεζαλ λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε έλα θνηλφ
ζηφρν, ηελ απφδξαζε. Η δξάζε είρε σο ζηφρν ηελ γλσξηκία θαη ην δέζηκν ησλ κειψλ
ηεο νκάδαο. ΟΙ εξγαδφκελνη δηαζθέδαζαλ, είραλ ηελ επθαηξία λα αιιειεπηδξάζνπλ
πην έληνλα θαη θηιηθά, αλαπηχζζνληαο ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο.
(Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ πινπνηεί ην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ).
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19.10.2019: Δθδήισζε. Σν ψκα Φίισλ ΑκεΑ Γξάζε γηα ην θάηη άιιν ζπκκεηείρε
ζηνλ 8ν Γηεζλή Νπρηεξηλό Ζκη-καξαζώλην. πκκεηείραλ 15 δξνκείο κε θπζηθή
παξνπζία, έλαο εθ ησλ νπνίσλ έηξεμε ζηα 21 km ελψ νη ππφινηπνη δξνκείο
ζπκκεηείραλ ζην δπλακηθφ βάδελ 5km. Σν θιίκα ήηαλ πνιχ επράξηζην, θαζψο φινη νη
δξνκείο γλσξίζηεθαλ κεηαμχ ηνπο, θνχζθσζαλ κπαιφληα κε ην ινγφηππν ηνπ θνξέα,
ηα νπνία θαη κνηξάζηεθαλ ζε πεξαζηηθνχο θαη άιινπο δξνκείο. (Καηεγνξία:
Γξάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ σκαηείνπ)
21.10.2019: Παξνπζίαζε ηνπ Φνξέα θαη ηνπ έξγνπ ηνπ ζην ΠΑΜΑΚ. Σξεηο
εζειφληξηεο ηεο νκάδαο Παξνπζηάζεσλ θαη δχν εξγαδφκελεο, κε πληνλίζηξηα
δξάζεο ηελ πληνλίζηξηα ηνπ ηκήκαηνο Α.Γ. παξνπζίαζαλ ηηο δξάζεηο θαη ην
πξόγξακκα ηνπ εζεινληηζκνύ ζε 150 πξσηνεηείο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο ΔΚΠ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζηα πιαίζηα ηνπ Μαζήκαηνο “Δηζαγσγή ζηελ
Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε”. Η παξνπζίαζε έγηλε κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο
Καζεγήηξηαο θ.Λεπθήο Καξηαζίδνπ. Οη θνηηεηέο ελεκεξψζεθαλ ζρεηηθά κε ην
πξφγξακκα δξαζηεξηνπνίεζεο "Ψσταγωγία θαη Γλώζε γηα όιοσς θαη γηα όιες".
Αλαπηχρζεθαλ ζηε ζπδήηεζε ηνκείο φπσο ηα δεκηνπξγηθά εξγαζηήξηα πνπ
ιακβάλνπλ ρψξα ζην σκαηέην, ηελ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία κεηέρνπλ νη
πκκεηέρνληεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη θπξίσο γηα ην πξφγξακκα εζεινληηζκνχ, ηελ
εθπαίδεπζε θαη θαζνδήγεζε ηνπο απφ ηνπο Τπεπζχλνπο ηεο Γνκήο. ηφρνο ηεο
ελεκέξσζεο ήηαλ ε επηθνηλσλία ησλ Γξάζεσλ ηνπ Φνξέα, ε θηλεηνπνίεζε ησλ λέσλ
γηα εζεινληηζκφ, θαζψο θαη ε πξνζέιθπζε λέσλ εζεινληψλ γηα ην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ ηνπ
Φνξέα καο. (Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ πξνσζνύλ ηηο αμίεο ηνπ σκαηείνπ).
26.10.2019: πκκεηνρή θαη παξνπζίαζε ηνπ θνξέα ζην ζπλέδξην
«AbilitiesDays», πνπ δηνξγάλσζε ε Humane κε ζηφρν ηελ παξνπζίαζε
εγρεηξεκάησλ θαη ηελ θνηλνπνίεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηηο νξαηέο θαη
ηηο αφξαηεο αλαπεξίεο. (Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ πξνσζνύλ ηηο αμίεο ηνπ
σκαηείνπ).
31.10.2019: πλάληεζε Δξγαδνκέλσλ. Πξαγκαηνπνηήζεθε ε 2ε ζπλάληεζε
εξγαδνκέλσλ κε ζέκα ηελ δηαρείξηζε Δζεινληηθήο νκάδαο. ηφρνο ηεο
ζπλάληεζεο ήηαλ ε δεκηνπξγία θνηλνχ επηπέδνπ γλψζεο γηα φινπο, δειαδή ησλ
εξγαδνκέλσλ, ησλ δηεπηζηεκνληθψλ Οκάδσλ, ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο
ηεο νκάδαο Δζεινληψλ. Δμεηάζηεθαλ δηεμνδηθά νη παξαθάησ ζεκαηηθέο ελφηεηεο:
α)Γπλακηθφ Δζεινληηθήο Οκάδαο 2019-2020. β)Μνλνπάηη Δζεινληηζκνχ.
γ)Γηαδηθαζία
εκπινθήο
Δζεινληψλ/ξηψλ.
δ)Γηαδηθαζία
Δθπαίδεπζεο
Δζεινληψλ/ξηψλ. ε)Γηαρείξηζε Δζεινληηθήο Οκάδαο. ζη)Ρφινο Δξγαδνκέλσλ- Ρφινο
Δζεινληψλ- Πεξηγξαθή ζέζεο Δξγαζίαο / Γξαζηεξηνπνίεζεο. Η ζπλάληεζε απνηειεί
κέξνο ζπλαληήζεσλ ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ γχξσ απφ ηε
δηαρείξηζε ηεο νκάδαο ησλ εζεινληψλ. (Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ πξνσζνύλ ηηο
αμίεο ηνπ σκαηείνπ).
ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2019
04.11.2019: Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνύ ζε δεηήκαηα Ππξνπξνζηαζίαο, ζε
ζπλεξγαζία κε ην 3ν Ππξνζβεζηηθφ ψκα Θεζζαινλίθεο. (Καηεγνξία:
Δθπαηδεύζεηο θαη εκηλάξηα).
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07.11.2019: πλάληεζε Δζεινληώλ. Πξαγκαηνπνηήζεθε ε 2ε ζπλάληεζε
εζεινληψλ. πκκεηείραλ πεξίπνπ 30 παιαηνί θαη λένη εζεινληέο. ηφρνο ηεο
ζπλάληεζεο ήηαλ λα “ζπάζεη ν πάγνο”, νη εζεινληέο λα γλσξηζηνχλ κεηαμχ ηνπο, λα
κνηξαζηνχλ ηδέεο, ελδηαθέξνληα, αλεζπρίεο, κέζσ δηαδξαζηηθψλ παηρληδηψλ,
δεκηνπξγία θαηαζθεπψλ θαη ρεηξνηερληψλ. ε δεχηεξε θάζε, ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο,
ζηηο νπνίεο αλαηέζεθε λα παξνπζηάζνπλ έλα απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: Φηινζνθία
θαη αμίεο σκαηείνπ, κνλνπάηη εζεινληηζκνχ, εθπαίδεπζε εζεινληψλ, πξφγξακκα
ΚΓΑΠ-ΜΔΑ "Φπραγσγία θαη γλψζε γηα φινπο θαη φιεο 2019-2020", νξγάλσζε θαη
δηνίθεζε ηνπ Φνξέα. Με ηελ ππνζηήξημε ηεο νκάδαο εξγαδνκέλσλ νη εζεινληέο
ζπδήηεζαλ, αλέπηπμαλ ηηο γλψζεηο θαη έιπζαλ απνξίεο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ δνκή θαη
ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Φνξέα. Η ζπγθεθξηκέλε ζπλάληεζε ιεηηνχξγεζε
εληζρπηηθά ζην δέζηκν ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη ζηελ ζπζπείξσζή ηνπο γχξσ απφ
ην φξακα ηνπ σκαηείνπ. (Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ πξνσζνύλ ηηο αμίεο ηνπ
σκαηείνπ).
08.11.2019: Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνύ απφ ηελ Δξγνζεξαπεχηξηα θα Μπνπληφια
Διέλε γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο κε ην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ, κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε
ησλ πκκεηερφλησλ. (Καηεγνξία: Δθπαηδεύζεηο θαη εκηλάξηα).
20.11.2019: Δπίζθεςε καζεηώλ-Παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηνπ Φνξέα.
Παξεπξέζεθαλ ζην ρψξν ηνπ σκαηείνπ37 καζεηέο θαη καζήηξηεο ηνπ Γεκνηηθνχ
ρνιείνπ ησλ Ιδησηηθψλ Δθπαηδεπηεξίσλ Μαληνπιίδε. Μέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο
πνπ ζπκκεηείραλ νη καζεηέο, αλαθέξζεθαλ ηα εξγαζηήξηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη
ζην ρψξν καο, κε γλψκνλα ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ ζπκκεηερφλησλ/νπζσλ, ηα νπνία θαη ζπλδέζακε κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα ρφκπη ησλ καζεηψλ,
ηνλίδνληαο φηη φινη έρνπκε ηηο ίδηεο αλάγθεο. Μηιήζακε γηα ηηο αμίεο πνπ δηέπνπλ ην
σκαηείν. Αθνινχζεζε μελάγεζε ζηνπο ρψξνπο ηνπ σκαηείνπ απφ δχν (2)
σθεινχκελνπο ηνπ πξσηλνχ Πξνγξάκκαηνο κε πληνλίζηξηα ηελ Τπεχζπλε Βάξδηαο.
Οινθιεξψλνληαο ηελ μελάγεζε, ρσξίζηεθαλ - πκκεηέρνληεο θαη Μαζεηέο-,ζε δχν
ππν-νκάδεο θαη παίμακε ην "αεξφζηαην", ην νπνίν ζπληφληδε ν Γπκλαζηήο ηεο Γνκήο.
Οη καζεηέο ηνπ ρνιείνπ επαηζζεηνπνηήζεθαλ ζην ζέκα ηεο αλαπεξίαο θαζψο ήξζαλ
ζε επαθή θαη αιιειεπίδξαζαλ κε πκκεηέρνληεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο καο, έθαλαλ
δηάθνξεο εξσηήζεηο θαη δηαζθέδαζαλ κε ηα απφ θνηλνχ παηρλίδηα πνπ έιαβαλ ρψξα.
(Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ πξνσζνύλ ηηο αμίεο ηνπ σκαηείνπ).
16.11-30.11 & 07.12.2019: Teambuilding. Bazaar Pre-Events. ηα πιαίζηα ησλ
πξνεηνηκαζηψλ ηνπ Υξηζηνπγελληάηηθνπ Bazaar ην αλζξψπηλν δπλακηθνχ ηνπ
σκαηείνπ- εξγαδφκελνη, εζεινληέο, γνλείο, θίινη- θιήζεθε λα ζπκκεηάζρεη ζηα ηξία
άββαηα πξνεηνηκαζηψλ. ηφρνο απηψλ ησλ εκεξψλ ήηαλ ε ελδπλάκσζε ησλ
ζρέζεσλ κεηαμχ ΚΓΑΠ-ΜΔΑ θαη ηνπηθήο θνηλφηεηαο, θαζψο θαη ε θαηαζθεπή
δηαθφξσλ εηδψλ γηα ην Υξηζηνπγελληάηηθν παδάξη. Οη ζπκκεηέρνληεο έδεημαλ κεγάιν
ελδηαθέξνλ, αιιειεπίδξαζαλ πνιχ ζεηηθά, κέζα ζε έλα πνιχ φκνξθν θαη δεζηφ
θιίκα. (Καηεγνξία: Δθπαηδεύζεηο θαη εκηλάξηα).
16.11.2019: Δθπαίδεπζε Δζεινληώλ πνπ ζηειερώλνπλ ην Ro.di.: Παξάιιεια κε
ηελ αλσηέξσ Γξάζε, πξαγκαηνπνηήζεθε Δθπαίδεπζε Δζεινληψλ πνπ ζηειερψλνπλ
ηελ Οκάδα Ro.di. κε ζέκα: «Μηα άιιε καηηά ζηελ λοεηηθή αλαπερία.
Δραζηερηόηεηες προζέγγηζες θοηλωληθού κοληέιοσ αλαπερίας». ηφρνο ηεο
αλσηέξσ Δθπαίδεπζεο ήηαλ ε ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζηελ λνεηηθή αλαπεξία θαη ηα
δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξίεο, πξνψζεζε ηνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ ηεο

14

αλαπεξίαο θαη ε εζηίαζε ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ αλζξψπσλ (Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ
πξνσζνύλ ηηο αμίεο ηνπ σκαηείνπ).
21.11.2019: Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνύ ζηηο Βαζηθέο Α’ Βνήζεηεο απφ ηελ
Δπίιεθηε Οκάδα Δηδηθψλ Απνζηνιψλ Θεζζαινλίθήο (Καηεγνξία: Δθπαηδεύζεηο θαη
εκηλάξηα).
23.11.2019: Πξαγκαηνπνίεζε 1νπ εκηλαξίνπ Δθπαίδεπζεο Νέσλ Δζεινλησλ
(γηα ην ζρνιηθφ Έηνο 2019- 2020): ηφρνο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ εκηλαξίνπ Δζεινληψλ
είλαη ε απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ αλαθνξηθά κε ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα πνπ
απνηεινχλ θαη ηνλ βαζηθφ άμνλα ηεο εξγαζίαο ησλ Δζεινληψλ ζην σκαηείν, θαζψο
θαη ε πξνψζεζε ηξφπσλ ππνζηήξημεο ησλ πκκεηερφλησλ κε αλαπεξία.
(Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ πξνσζνύλ ηηο αμίεο ηνπ σκαηείνπ).
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2019
01.12.2019: Δθπαίδεπζε εξγαδνκέλσλ. ηα πιαίζηα ηεο ζπλερνχο επηκφξθσζεο
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΚΓΑΠ-ΜΔΑ πξαγκαηνπνηήζεθε εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην κε
ζεκαηηθή ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζψο θαη ηελ
κάζεζε κέζσ ησλ αηζζήζεσλ. (Καηεγνξία: Δθπαηδεύζεηο θαη εκηλάξηα).
05.12.2019: Δθδήισζε-Παξνπζίαζε. ηα Πιαίζηα ηνπ 2νπ Φεζηηβάι Ro.Di (03.12.10.12.2019) θαη κε αθνξκή ηε Παγθφζκηα εκέξα Δζεινληηζκνχ, δηεμήρζε εθδήισζε,
αλνηρηή πξνο ην θνηλφ κε ηίηιν “Δζεινληηθέο Γξάζεηο", φπνπ ζπκκεηείρε θαη ν
Φνξέαο καο. Αξρηθά έγηλε παξνπζίαζε ησλ Φνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ. Δλ ζπλερεία
νη παξεπξηζθφκελνη θιήζεθαλ λα δηαζθνξπηζηνχλ ζηηο παξάιιειεο δξάζεηο θαη λα
γλσξίζνπλ ηνπο δηάθνξνπο θνξείο. ρεηηθά κε ηνλ Φνξέα καο νη παξεπξηζθφκελνη
κπνξνχζαλ λα πεξάζνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηξηψλ (3)
δηαθνξεηηθψλ ζηαζκψλ πνπ είραλ ζηεζεί γη' απηφ ηνλ ζθνπφ, θαζψο θαη απφ ην ζηαλη
ελεκέξσζεο. ΟΙ ηξεηο (3) ηαζκνί ήηαλ: Έλαο ζηαζκφο πξνζνκνίσζεο απηηζκνχ,
έλαο ζηαζκφο ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε
αλαπεξία θαη έλαο ζηαζκφο εξγαζηεξίνπ αηζζεηεξηαθφ παηρλίδη. ηφρνο ήηαλ λα
έξζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζε επαθή κε ην θνηλσληθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο θαη ηα
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Δπίζεο ζηφρν είραλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ην πψο κπνξνχλ
λα πξνζθέξνπλ θαη λα επσθειεζνχλ απφ ην Πξφγξακκα Δζεινληηζκνχ ζηνλ Φνξέα
καο. Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο Δθδήισζεο παξεπξηζθφκελνη έδεημαλ ην ελδηαθέξνλ
ηνπο θαη ζπκκεηείραλ κε ελζνπζηαζκφ. (Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ πξνσζνύλ ηηο
αμίεο ηνπ σκαηείνπ).
14.12.2019-15.12.2019: Πξαγκαηνπνίεζε Υξηζηνπγελληάηηθνπ Bazaar ζην σκαηείν
κε αληηθείκελα πνπ θαηαζθεχαζαλ ζπκκεηέρνληεο θαη εζεινληέο ζηελ έδξα ηνπ
σκαηείνπ. (Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ
σκαηείνπ)
18.12.2019: Δθδήισζε: ηα Πιαίζηα ηεο Υξηζηνπγελληάηηθεο Δθδήισζεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ην σκαηείν θιήζεθε λα ζπκκεηέρεη κε κία Γξάζε
ελεκέξσζεο. ηφρνο ηεο εθδήισζεο ήηαλ ε εμσηεξίθεπζε ηνπ Φνξέα. ηελ
εθδήισζε παξεπξέζεθαλ πεξίπνπ 70 θνηηεηέο θαη πξνζσπηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
(Καηεγνξία: Γξάζεηο πνπ πξνσζνύλ ηηο αμίεο ηνπ σκαηείνπ).
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Γ. ΚΑΗΝΟΣΟΜΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
Γ.1. ΓΟΜΖ ΧΜΑΣΔΗΟΤ
Η νξγάλσζε ησλ δξάζεσλ καο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ
σκαηείνπ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ άηνκα κε εκπεηξία ζε ζέκαηα Αλαπεξίαο. Σν
πξφγξακκα έρεη δνκεζεί ψζηε λα ζηεξίδεηαη απφ ην πξνβιεπφκελν απαηηνχκελν
πξνζσπηθφ θαη ηηο επηζηεκνληθέο εηδηθφηεηεο πνπ νξίδεη ε λνκνζεζία θαη ν Δζσηεξηθφο
Καλνληζκφο.
Ο εζεινληηθφο ραξαθηήξαο ηνπ σκαηείνπ ραξαθηεξίδεη ηφζν ηελ θαζεκεξηλή
ιεηηνπξγία ηνπ (πξνγξάκκαηα πξσηλήο - απνγεπκαηηλήο απαζρφιεζεο), ηελ αλάπηπμε
δξάζεσλ- εθδειψζεσλ κέζα ζηελ επξχηεξε Κνηλφηεηα, φζν θαη ην πξαθηηθφ κέξνο ην
νπνίν πεξηιακβάλεη θαζαξηφηεηα- ηαθηνπνίεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ ρψξνπ, δει.
εξγαζίεο νηθνθπξηθνχ ραξαθηήξα. Δπηπξφζζεηα ν εζεινληηθφο ραξαθηήξαο ηνπ
σκαηείνπ αθνξά θαη ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ κέξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Έρεη
πξνβιεθζεί ε ιεηηνπξγία θαη ησλ δχν (2) βαξδηψλ.

Γ.2. ΠΡΑΚΣΗΚΔ, ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΔ ΚΑΗ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΔΗ ΧΜΑΣΔΗΟΤ ΚΑΗ
ΣΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΔΗ
1) Δμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε πξνο φινπο ηνπο σθεινχκελνπο (ζηφρν καο
απνηειεί ε ζπλζήθε ζηελ νπνία ζε θάζε σθεινχκελν λα αληηζηνηρεί έλαο εζεινληήο).
Σν πξφγξακκα Γξαζηεξηνπνίεζεο πξνθχπηεη απφ εμαηνκηθεπκέλε δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο αλαγθψλ θαη δεμηνηήησλ, κε ηελ νπηηθή αλάπηπμεs γλσζηηθψλθνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζε πξνζσπηθφ επίπεδν δηαρείξηζεο.
2) Ζ Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα θαη ην Γ.. ηνπ σκαηείνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ
θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ.
3) Απηή θαζαπηή ε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο:
 Δμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ (ζπνπδέο, εκπεηξία θαη ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο)
 Πιήζνο εξγαζηεξίσλ (15-25 αλάινγα κε ηελ πεξίνδν)
 Πνηφηεηα εξγαζηεξίσλ:
Έκθαζε ζηα δπλαηά ζεκεία θαη ζηηο δεμηφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ψζηε λα
έρνπλ ηελ θαιχηεξε απφδνζε αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ ζηφρνπ (π.ρ.
παξαγσγηθφηεηα, ζπλεξγαζία, θνηλσληθνπνίεζε, ραιάξσζε, δεκηνπξγηθφηεηα,
νκαδηθφηεηα θ.α.)
4) Πξόγξακκα Δλεκέξσζεο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο:
 Σν σκαηείν καο πξαγκαηνπνηεί ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη
πξνζνκνίσζε θαηάζηαζεο αλαπεξίαο (ηχθισζε, θηλεηηθέο δπζθνιίεο) ζε
ζρνιεία, Παλεπηζηεκηαθέο ρνιέο, Ιδησηηθέο ρνιέο, θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε
ηνπο αξκφδηνπο
 Μαζεηέο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Καζεγεηέο ησλ ρνιείσλ ηνπο επηζθέπηνληαη
ην σκαηείν καο, ελεκεξψλνληαη γηα ηελ Γξάζε καο, επαηζζεηνπνηνχλ θαη
επαηζζεηνπνηνχληαη.
 Μαζεηέο εκπιέθνληαη ελεξγά θαη ζπκκεηέρνπλ ζε δξάζεηο ηνπ σκαηείνπ καο
(π.ρ. bazaar)
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Γηνξγαλψλνληαη απφ ηνπο καζεηέο θάπνηα ζπγθεθξηκέλα project πνπ αθνξνχλ
ην σκαηείν (π.ρ. ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, αζιεηηθνί αγψλεο, party θιπ.)
 Άιιεο ελεκεξσηηθέο δξάζεηο, βι. ελφηεηα Β.
5) 100 ελεξγνί εζεινληέο εηεζίσο, εθ ησλ νπνίσλ 25- 30 εζεινληέο ζπκκεηέρνπλ
θαζεκεξηλά ζην πξφγξακκα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο.
6) 35- 40 πεξίπνπ άηνκα κε αλαπεξία- σθεινχκελνη ζπκκεηέρνπλ θαζεκεξηλά ζηα
πξφγξακκα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο.
7) Γηαηήξεζε θαη ζπλερήο βειηίσζε ελόο ρώξνπ κνληέξλνπ, λεαληθνχ, ζχγρξνλεο
αηζζεηηθήο.
8) Δπνπηεία ηνπ ΚΓΑΠ- ΜΔΑ απφ Δηδήκνλεο- Δπηζηήκνλεο πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ
πνηνηηθή- πνζνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Καζεκεξηλνχ Πξνγξάκκαηνο, ηελ Γηεπηζηεκνληθή
Οκάδα θαη ηηο νξγαλσηηθέο δνκέο.
9) Οξγάλσζε θαη ζπληνληζκόο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κε βάζε ζηαζεξφ
νξγαλφγξακκα επηθνηλσληψλ θαη ζπλεξγαζίαο.
10) Γηαδηθαζία Briefing απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ησλ βαξδηψλ ηνπ ΚΓΑΠ- ΜΔΑ ζρεηηθά
κε ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο θάζε εκέξαο.
















Γ.3. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΧΜΑΣΔΗΟΤ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΤΝΔΡΓΑΗΔ ΚΑΗ
ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΠΣΧΝ
Έλαξμε πλεξγαζίαο κε ηνλ Φνξέα "You In Europe" ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Erasmus + .
πλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ζηα πιαίζηα δηνξγάλσζεο θνηλψλ
δξάζεσλ θαη αληαιιαγήο θαιψλ πξαθηηθψλ, θαζψο θαη κε άιινπο θνξείο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο γηα ηε δηεμαγσγή Πξαθηηθψλ Αζθήζεσλ (Μεηξνπνιηηηθφ Κνιιέγην,
Ακεξηθάληθν Κνιιέγην, Ι.Ι.Δ.Κ. ΓΔΛΣΑ, Ι.Ι.Δ.Κ. ΑΚΜΗ, θ.α.) θαη Πηπρηαθψλ/
Μεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ θνηηεηψλ ζηα πιαίζηα ησλ αθαδεκατθψλ ηνπο ζπνπδψλ
(ΠΑΜΑΚ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην, θηι.)
πλεξγαζία κε ην Ακεξηθάληθν Κνιιέγην Θεζζαινλίθεο θαη ζπκκεηνρή ζε πξφγξακκα
αληαιιαγήο θνηηεηψλ απφ παλεπηζηήκην ηεο Βνζηφλεο (θνηηεηέο ήξζαλ θαη έθαλαλ
εζεινληηθή εξγαζία ζην ρψξν ηνπ ΚΓΑΠ- ΜΔΑ έρνληαο επζχλε νινθιήξσζεο
ζπγθεθξηκέλνπ πξνθαζνξηζκέλνπ project).
πλεξγαζία κε θνξείο Δηδηθήο Αγσγήο ηεο Θεζζαινλίθεο ηφζν ζε επηζηεκνληθφ
επίπεδν αληαιιαγήο γλψζεσλ, φζν θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο
σθεινχκελνπο (Διιεληθφ Παηδηθφ Υσξηφ, Δηαηξεία παζηηθψλ Βνξείνπ Διιάδνο,
χιινγνο Απηηζηηθψλ Αρηίδα, «π δσή», Άγηνο Παληειεήκνλαο, Άγηνο Γεκήηξηνο,
χιινγνο πλδξφκνπ Down Θεζζαινλίθεο, ΔΛΔΠΑΠ, Δζεινληηθφ Καιακαξηάο).
πλεξγαζία κε ηνπο Πνιπρψξνπο Αζιεηηζκνχ θαη Σέρλεο «ΜΟΝΟΚΤΚΛΟ» θαη «WE».
πλεξγαζία κε ηελ «Friends for Life» ηνπ θνπ Σάθε Πεηξφπνπινπ, ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο εμνηθείσζεο ησλ σθεινχκελσλ ηνπ ΚΓΑΠ- ΜΔΑ κε ζθχινπο- βνεζνχο
γηα ΑκεΑ.
πλεξγαζία κε ηελ Φπρνιφγν, θα Έιελα Ρίδνπ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Οκάδεο Γνλέσλ» κε ζθνπφ ηελ εκςχρσζε θαη ζηήξημε ησλ γνλέσλ- θεδεκφλσλ ησλ
σθεινχκελσλ ηνπ ΚΓΑΠ- ΜΔΑ.
πλεξγαζία κε ηελ ΚΟΙΝ..ΔΠ. Πξσηφιεην Φ- Φπρνινγηθή θαη Φπρνθνηλσληθή ηήξημε.
πλεξγαζία κε πνιιά δεκφζηα θαη ηδησηηθά ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο
Θεζζαινλίθεο ηφζν κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξνζνκνίσζεο αλαπεξίαο, φζν θαη ζε
επίπεδν ηαθηηθψλ επηζθέςεσλ θαη ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα.
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3. ΘΔΣΟΝΣΑ ΣΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΔΥΔ ΓΗΑΣΖΜΑ
Όπσο πξνλαθέξζεθε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ σκαηείνπ ψκα Φίισλ Α.Μ.Δ.Α.«Γξάζε Γηα Σν Κάηη Άιιν» γηα ην έηνο 2019 φξηζε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
δξάζεο ηνπ, ηα νπνία είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ.
πλερίδνληαο αδηάθνπα λα πξνσζεί ην ζθνπφ ηνπ, ζέηεη πεξαηηέξσ ζηφρνπο γηα ην
πξνζερέο δηάζηεκα.
Όζνλ αθνξά ηε ζπιινγηθή δξαζηεξηόηεηα, δειαδή ηε πξνψζεζε ηνπ εζεινληηζκνχ
θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ζθνπφο καο είλαη ε δηάρπζε ησλ ζηφρσλ θαη ηεο θηινζνθίαο ηνπ
ψκα Φίισλ ΑκεΑ- «Γξάζε γηα ην θάηη άιιν». Η ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη ελεξγή
ζπκκεηνρή ηεο εζεινληηθήο νκάδαο παξακέλεη σο έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο καο,
ελψ παξάιιεια είλαη θαη ην πξψην βήκα γηα ηε δηάρπζε γλψζεσλ κεηαμχ φισλ ησλ
εκπιεθφκελσλ θαη ηελ ελεκέξσζε θαη εκπινθή ηεο θνηλφηεηαο.
ρεηηθά κε ηε δξαζηεξηόηεηα πνηόηεηαο θαη δηάξθεηαο, θαίξην κέιεκα καο είλαη ε
παξνρή ελφο πςεινχ πνηνηηθά πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνπνίεζεο ΑκεΑ ζηα πιαίζηα
ηνπ ΚΓΑΠ- ΜΔΑ. Γηα ην πξνζερέο δηάζηεκα, ζηφρνο καο είλαη ν ζρεδηαζκφο κηαο λέαο
δνκήο πνπ λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ νηθνγελεηψλ θαη αηφκσλ κε αλαπεξία, ελψ
παξάιιεια γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ έξγνπ καο απνζθνπνχκε ζηελ εθαξκνγή βέιηηζησλ
πξαθηηθψλ γηα ηελ εμεχξεζε πφξσλ.
Σέινο, ζε ζρέζε κε ηελ θαηλνηόκν δξαζηεξηόηεηα, ζθνπφο καο είλαη ε ζπλερήο
αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο νκάδαο ηνπ σκαηείνπ ζε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ψζηε
λα αλαβαζκίζνπκε ηηο ππεξεζίεο καο βάζεη πξσηνπνξηαθψλ πξνγξακκάησλ.
Παξάιιεια, ε ζπλερήο αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο νκάδαο ηνπ σκαηείνπ ζε
δηνηθεηηθφ επίπεδν ζέηεη σο ζηφρν καο ηελ επηθνηλσλία θαη δηνίθεζε ζε νξηδφληηα βάζε.

Γξάζε γηα ην Κάηη Άιιν
ώκα Φίισλ ΑκεΑ

-Βηζπλίαο 30, Κάησ Σνχκπα
54453, Θεζζαινλίθε
Σ 2310 838790

www.drasigiatokatiallo.gr
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