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   2. Το 2020
Α. Κείμενο του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου 
 
Αγαπητές και αγαπητοί,

Το έτος 2020 ήταν για το ΣΦΑμεΑ Δράση για το Κάτι Άλλο ένα ιδιαίτερο σε πολλά επίπεδα έτος λόγω της πανδημίας που αποτέλεσε
ανασταλτικό παράγοντα σε προγραμματισμένες δράσεις. Η αλληλεπίδραση με τους συμμετέχοντες, τους γονείς και τους εθελοντές
διαφοροποιήθηκε σε σχέση με άλλες χρονιές και προσδιορίστηκαν νέα πλαίσια εξέλιξης της.

Με αίσθημα αυξημένης ευθύνης, κατανόησης και συνεργασίας διαχειριστήκαμε προβληματικές που προέκυψαν από την πανδημία.
Συνεχίστηκαν σχεδόν απρόσκοπτα οι δράσεις των εργαστηρίων μας στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ με σκοπό την ενθάρρυνση και τη στήριξη των
συμμετεχόντων ώστε να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες τους.

Ξεχωριστή αναφορά οφείλουμε στην ενδυνάμωση της ομάδας εθελοντών μέσω ενημερωτικών συναντήσεων και εκπαιδευτικών εργαστηρίων που
πραγματοποιήθηκαν με μέριμνα του επιστημονικού προσωπικού του ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Επιπλέον συνεχίστηκαν πολύτιμες συνεργασίες, ενώ
παράλληλα εγκαινιάστηκαν και νέες.

Το Σωματείο κατάφερε να διευρύνει τις δράσεις για τη διάδοση και προβολή των αρχών και των ιδεών του αλλά και αυτές για την εθελοντική
οικονομική υποστήριξη του μέσα από μία επιτυχημένη διαδικτυακή προώθηση τους. 

Περαιτέρω το Σωματείο εξασφάλισε την ενημέρωση των μελών του μέσω εξ αποστάσεως επικοινωνίας και τηρήθηκαν στο ακέραιο οι
θεσμοθετημένες διαδικασίες όπως  το καταστατικό προβλέπει. Με χαρά και ικανοποίηση  διαπιστώνουμε πως, παρά τις δύσκολες συνθήκες της
χρονιάς  2020,  συνεχίζουμε να οραματιζόμαστε και να πορευόμαστε με αισιοδοξία και δημιουργική διάθεση. 

Στις παρακάτω σελίδες, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε αναλυτικά όλους τους τρόπους δραστηριοποίησης μας για το έτος 2020, αλλά και
συνολικά για τα 10 χρόνια λειτουργίας του ΣΦΑ- “Δράση για το κάτι άλλο”. Άξιο να αναφερθεί είναι ότι, πίσω από όλα αυτά τα νούμερα που θα
σας παρουσιαστούν, βρίσκονται άνθρωποι που με ένα  ζεστό πάντα χαμόγελο, προσπαθούν να φτιάξουν ένα κόσμο για όλους, έναν κόσμο που
δεν περισσεύει κανείς. 

Εκ μέρους λοιπόν όλων όσων εργάζονται αδιάκοπα, οφείλουμε ένα από καρδιάς «ευχαριστώ» για την υποστήριξή σας τα τελευταία 10 χρόνια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Β. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
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2.α Οι δράσεις του 2020

10 χρόνια δράσης

Συμμετοχή στο πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ ΙΙ

Ειδική Πιστοποίηση Προνοιακών Φορέων

Συμμετοχή στο πρόγραμμα ACCELERATOR 13

Συμμετοχή του Work Spectrum στο SKG in Action

Το 2020 αποτέλεσε μια χρονιά ορόσημο για το Σώμα Φίλων ΑμεΑ-"Δράση για το κάτι άλλο" διότι με τη λήξη αυτής της χρονιάς συμπληρώθηκαν 10 χρόνια
γεμάτα πλήθος δράσεων ενημέρωσης της κοινότητας, εκπαιδεύσεων, προγραμμάτων για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειες τους, καθώς και
συνεργασίες με νέα πρόσωπα. 

Το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, που χρηματοδοτήθηκε από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ), είχε ως στόχο την ενδυνάμωση της Κοινωνίας Πολιτών στην
Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα. Το έργο αφορούσε κατά κύριο λόγο στη μελέτη του οικοσυστήματος των ΜΚΟ στην Ελλάδα αλλά και, σε πιο πρακτικό επίπεδο,
στην καταγραφή (mapping) και αξιολόγησή (evaluation) τους. Το Σώμα Φίλων ΑμεΑ-"Δράση για το κάτι άλλο" κατά το 2020 συμμετείχε στον δεύτερο κύκλο
του προγράμματος ΘΑΛΗΣ, ο οποίος  έχει διάρκεια δύο (2) ετών και υλοποιείται από το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου σε συνεργασία με τη ΜΚΟ HIGGS.

Εφόσον είχε προηγηθεί ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου, πραγματοποιήθηκε η κατάθεση των ζητηθέντων δικαιολογητικών στην
αρμόδια υπηρεσία Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την Επιχορήγηση
Προνοιακών Φορέων έτους 2020. Το Δ.Σ. ενημερώθηκε ότι μετά από αξιολόγηση των κατατεθέντων εγγράφων, πληροί τις προϋποθέσεις
επιχορήγησης. Στις 31/12/2020 πιστώθηκε στον λογαριασμό τραπέζης του Σωματείου Σώμα Φίλων ΑμεΑ- «Δράση για το κάτι άλλο», το
ποσό επιχορήγησης ύψους 23.940€.

To Accelerator του HIGGS είναι ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό πρόγραμμα για Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις (ΜΚΟ),
με σκοπό να τις υποστηρίξει σε θέματα στρατηγικής, που επηρεάζουν τόσο τη γενικότερη λειτουργία της οργάνωσης όσο και την εξέλιξη
των υπό διαμόρφωση προτάσεών τους. Κατά το 2020 το Σώμα Φίλων ΑμεΑ- "Δράση για το κάτι άλλο" συμμετείχε στο Bootcamp
(υποχρεωτική εντατική εκπαίδευση 4 εβδομάδων σε 16 θεματικές) και σε μερικά Workshops με θεματικές αντίστοιχες του σκοπού.

To Work Spectrum είναι ένα project που φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ποικιλόμορφο εργασιακό περιβάλλον, σύμφωνα με το οποίο δεν θα
υπάρχουν περιορισμοί και θα παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε όλους και όλες. Το Work Spectrum είναι ένα διαδικτυακό πρόγραμμα
εκπαίδευσης και ενημέρωσης  εργοδοτών αναφορικά με τα συμπεριληπτικά περιβάλλοντα εργασίας. Η ομάδα του Work Spectrum
συμμετείχε σε ένα διήμερο διαδικτυακό event που πραγματοποιήθηκε από το νεοσύστατο κέντρο της ActionAid Hellas στη Θεσσαλονίκη
και την ομάδα της Youthnest, και έγινε η αφορμή για θετικές αλλαγές σε τοπικό επίπεδο, στους τομείς της προσβασιμότητας, του
περιβάλλοντος και των τεχνών.  Περισσότεροι από 50 συμμετέχοντες και συμμετέχουσες σχημάτισαν 18 ομάδες και υπέβαλαν τις προτάσεις
τους προς διαμόρφωση.”  Το πρόγραμμα βραβεύτηκε με το χρηματικό έπαθλο των 1000€, με σκοπό να συμβάλλει στην πραγματοποίηση
του.

1
10 χρόνια
δράσης

Τα Ορόσημα του έτους 



2.β Οι δράσεις του 2020

 

Σωματείο ΣΦΑ- «Δράση για το κάτι άλλο»

17.02.2020: Ενημέρωση μαθητών 30ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης για ζητήματα που αφορούν την αναπηρία  (αριθμός
συμμετεχόντων: 30/ ώρες: 1.15)

27.02.2020: Συνάντηση εθελοντικής ομάδας με σκοπό την ανατροφοδότηση της φθινοπωρινής περιόδου (αριθμός
συμμετεχόντων: 26/ ώρες: 3)

1.09.2020: Έναρξη συνεργασίας με την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Κανίογλου Δ.- Μπουτόπουλος Β. Ο.Ε.» και
διακριτικό τίτλο «Ωδείο Σείριος» αναλαμβάνοντας τις ευθύνες σχετικά με την παροχή συμβουλών σε θέματα οικονομικής
διαχείρισης στο Σωματείο.

1.10.2020: Συνάντηση εθελοντικής ομάδας (αριθμός συμμετεχόντων: 32/ ώρες: 1.30 )

15.10.2020: Συνάντηση εθελοντικής ομάδας παρουσιάσεων του φορέα (αριθμός συμμετεχόντων: 8/ ώρες: 1.30)

18- 20.09.2020: Δράση Ενημέρωσης στην Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης (αριθμός συμμετεχόντων:30/ 15 ώρες/ κοινωνικός
αντίκτυπος: 2456 άτομα)

1.10.2020: Συνάντηση Εθελοντών (αριθμός συμμετεχόντων: 3/ 2 ώρες)

12.11.2020:  Συνάντηση Εθελοντών (αριθμός συμμετεχόντων: 15/ 1,5 ώρες)

30.11.2020: Παρουσίαση φορέα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (αριθμός συμμετεχόντων: 4/ ώρες: 45'/ κοινωνικός αντίκτυπος:
178 άτομα)

5.12.2020: Παρουσίαση στο φεστιβάλ R.ο.D.I. (Reflection of disability) (αριθμός συμμετεχόντων: 5/ ώρες: 45'/ κοινωνικός
αντίκτυπος: 180 άτομα)

14.12.2020: Δημιουργία λέσχης ανάγνωσης για ζητήματα που αφορούν την αναπηρία

14.12.2020- 31.12.2020: Δράση οικονομικής ενίσχυσης: Xmas 2020 (αριθμός συμμετεχόντων: 5/ ώρες: 11/  αντίκτυπος: 70 δωρεές)

18.12.2020- 31.12.2020: Μουσική δράση-Xmas 2020 (αριθμός συμμετεχόντων:23/ ώρες: 39'/ κοινωνικός αντίκτυπος: 8598
προβολές)

Λίστα δραστηριοποίησης σύμφωνα με τις υπηρεσίες του Σώμα Φίλων ΑμεΑ- "Δράση για το κάτι άλλο

Work Spectrum

1.10.2020- 31.10.2020: Δημιουργία προγράμματος Work Spectrum (άτομα: 6/ ώρες:55)

6- 7.11.2020: Συμμετοχή στο “SKG in action”

7.11.2020: Επιχορήγηση από την “Actionaid Hellas” ύψους 1000€ για την υλοποίηση και εφαρμογή του προγράμματος



Διεπιστημονικές Συναντήσεις (αριθμός συμμετεχόντων: 8/ ώρες: 400)
Συναντήσεις Briefing  εργαζομένων υπευθύνων ομάδας ΑμεΑ (αριθμός συμμετεχόντων: 7/ ώρες: 100)

ΚΔΑΠ ΜΕΑ- «Δράση για το κάτι άλλο»

Συμμετοχή στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ  “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019- 2020 και 2020- 2021”

“Η δράση αφορά την παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας σε ...παιδιά και Άτομα με Αναπηρία σε δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς… και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ). Υλοποιείται μέσα από
ετήσιο κύκλο Πρόσκλησης, που αντιστοιχεί στο σχολικό έτος 2019- 2020 (και 2020- 2021), μέγιστης διάρκειας 11 μηνών, όσο
και η μέγιστη διάρκεια ισχύος της “αξίας τοποθέτησης” (voucher) για τις/ τους ωφελούμενες-ους. Ο συνολικός
προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται ετησίως στο ποσό των 279.000€ .”

Εφαρμογή Αναλυτικού  Προγράμματος “Εκπαίδευση και Ψυχαγωγία για όλους και όλες’ μέσω 21 καινοτόμων εργαστηρίων
απασχόλησης ΑμεΑ

Εργαστήριο Αυτοφροντίδας
Εργαστήριο Κοινωνικών Δεξιοτήτων
Εργαστήριο Κινητικών δεξιοτήτων
Εργαστήριο Μουσικής
Εργαστήριο Λεπτής Κινητικότητας
Εργαστήριο Οικιακής Οικονομίας
Εργαστήριο Ειδικής Φυσικής Αγωγής
Εργαστήριο Τσίρκο
Εργαστήριο Κατασκευών
Εργαστήριο Εικαστικής Έκφρασης
 7 Ατομικά προγράμματα Παρέμβασης
Πρόγραμμα αποσυμφόρησης 

Έξοδοι Κοινωνικοποίησης
10/01/2020 Έξοδος κοινωνικοποίησης στη Γειτονιά
28/01/2020, 10/02/2020 και στις 11/02/2020: Επίσκεψη στον Πολυχώρο αθλητισμού WE
30/01/2020 και 21/02/2020: Επίσκεψη στον Πολυχώρο «Μονόκυκλο»
27/02/2020 και στις 28/02/2020: Επίσκεψη Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

Συναντήσεις Εργαζομένων

1.02.2020: Συνάντηση Team Building Ανθρώπινου Δυναμικού του ΚΔΑΠ ΜΕΑ (αριθμός συμμετεχόντων: 20/ ώρες: 2)

20.02.2020: 2 Συναντήσεις Team Building Εργαζομένων ΚΔΑΠ ΜΕΑ (αριθμός συμμετεχόντων: 20/ ώρες: 3)

2.04.2020: Συνάντηση HR αξιολόγησης (αριθμός συμμετεχόντων: 20/ ώρες: 23)

30.08.2020: Συνάντηση Team Building Εργαζομένων (αριθμός συμμετεχόντων: 20/ ώρες: 3)

31.08.2020: Συνάντηση παρουσίασης και έναρξης νέας σχολικής χρονιάς (αριθμός συμμετεχόντων: 20/ ώρες: 2)

21-25.09.2020: Ατομικές συναντήσεις υπευθύνων ομάδων ΑμεΑ (αριθμός συμμετεχόντων: 8/ώρες: 8)

14.11- 11.12: Ατομικές συναντήσεις εργαζομένων ψυχολογικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης (αριθμός συμμετεχόντων: 19/ 19
ώρες)



 

Mentoring εθελοντών (αριθμός συμμετεχόντων: 10/ώρες: 103)

14 Ομαδικές Συναντήσεις γονέων (αριθμός συμμετεχόντων: 82/ ώρες: 15)

Ατομικές και Ομαδικές Συνεδρίες φροντιστών ΑμεΑ- (αριθμός συμμετεχόντων: 35/ ώρες: 59)

 
Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων

21.01.2020: Συμμετοχή σε Εργαστήριο του Social Dynamo : «Ο ρόλος της ηγεσίας στη διαχείριση ομάδων και ΜΚΟ» (αριθμός
συμμετεχόντων:2/ ώρες:4)

7.03.2020:Σεμινάριο Νέων Εθελοντών (αριθμός συμμετεχόντων: 27/ 7 ώρες)

15.4.2020- 27.05.2020 και 12.11.- 20.11.2020: 2 κύκλοι ενημέρωσης με 48 συναντήσεις ομάδας εργαζομένων για ζητήματα που
αφορούν την πανδημία C19 και τις οικογένειες των ΑμεΑ - Η ομάδα των εργαζομένων συμμετείχε στο παραπάνω πρόγραμμα
υλοποιώντας δραστηριότητες σεναρίων και προσομοιώσεων αναφορικά με την πανδημία. (αριθμός συμμετεχόντων: 20/ 96
ώρες)

16.11.2020- σε εξέλιξη 1 κύκλος εκπαιδεύσεων με 21 συναντήσεις για εκπαίδευση εθελοντικής ομάδας για οργάνωση εργαστηρίων
(αριθμός συμμετεχόντων:19/ ώρες: 31)

2.11.2020-.2020: Συμμετοχή στο πρόγραμμα στο εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό πρόγραμμα για Μη Κερδοσκοπικές
Οργανώσεις (ΜΚΟ) “Accelerator” του HIGGS, με σκοπό να τις υποστηρίξει σε θέματα στρατηγικής, που επηρεάζουν τόσο τη
γενικότερη λειτουργία της οργάνωσης όσο και την εξέλιξη των υπό διαμόρφωση προτάσεών τους. (αριθμός συμμετεχόντων: 2/
200 ώρες/ 40 ώρες προετοιμασίας)

2.12.2020- 12.12.2020: Συμμετοχή στο σεμινάριο "Empowering the Greek not- profit (NPO) eco system during Covid-19.
(αριθμός συμμετεχόντων: 2/ ώρες: 10)

4.12.2020: Εκπαίδευση εθελοντών για τη χρήση του προγράμματος Discord (αριθμός συμμετεχόντων: 6/ 1 ώρες)

16.12.2020: Εκπαίδευση Εθελοντών: Εκπαιδευτικές ανάγκες και δημιουργία υλικού (αριθμός συμμετεχόντων: 19/ 2 ώρες)

Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Οικογενειών 



3.Οι Προκλήσεις του 2020
Η χρονιά που πέρασε έφερε μαζί της και μια σειρά προκλήσεων, τις οποίες αντιμετωπίσαμε με καλή διάθεση, οργάνωση,
προσαρμοστικότητα και σκέψη για τους στόχους που είχαμε ήδη θέσει.

Η πανδημία Covid- 19 ανέτρεψε πολλά μέχρι τότε δεδομένα για τους τρόπους δράσης μας. Δημιούργησε ένα καθεστώς
ανησυχίας αναφορικά με την ασφάλεια όλων, με τους τρόπους δραστηριοποίησης μας και ακόμη και με την πηγή
χρηματοδότηση μας.

Με διάθεση για αλληλεγγύη, φροντίδα και στήριξη καταφέραμε να προσπεράσουμε και να προσδώσουμε νέα
χαρακτηριστικά στους τρόπους δραστηριοποίησης μας, να βρούμε λύσεις έτσι ώστε να νιώθει καθένας από τα μέλη της
ομάδας ασφαλής.

Διεκδικήσαμε και ενημερωθήκαμε σχετικά με λύσεις που αφορούν την χρηματοδότηση μας. Η δράση μας ανέπτυξε
περεταίρω χαρακτηριστικά αναφορικά  με τις διαδικασίες υποστήριξης των άμεσα ωφελούμενων μας. Η εθελοντική
ομάδα που σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούσε να παρέχει την υποστήριξη της δια ζώσης, προσφέρει πια και
διαδικτυακά. 

Σίγουρα, ο προηγούμενος σχεδιασμός μπορεί να αντιμετώπισε πολλά εμπόδια και ένα γενικό κλίμα κοινωνικής
αστάθειας. Βέβαια, συνολικά καταφέραμε με σταθερότητα να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση της χρονιάς τους 2020.
 

4.Οικονομικά στοιχεία του 2020



5.ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΣΑΜΕ ΤΗΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ
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Σύστημα
ασφαλείας: 

ενισχύσαμε την
ασφάλεια της έδρας

του Σωματείου

 

Τρόφιμα: 
Έγινε διανομή στους
άμεσα ωφελούμενους 

Παιχνίδια 
και Βιβλία:

χρησιμοποιήθηκαν
στο ΚΔΑΠ μεΑ και  για
οικονομική ενίσχυση

του Σωματείου 

Εθελοντική
υποστήριξη

1800 ώρες
δραστηριοποίησης



Ενημέρωση της κοινότητας για ζητήματα που αφορούν την αναπηρία
Διασφάλιση βιωσιμότητας του φορέα

Ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με νοητική αναπηρία στην εκπαίδευση και την ψυχαγωγία

Εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία

Εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την καινοτομία των υπηρεσιών του Σωματείου

Ενδυνάμωση οικογενειών που έχουν μέλη με αναπηρίες, με στόχο την αποφυγή του κοινωνικού στίγματος

Αυτόνομη διαβίωση ατόμων με αναπηρία
Ίδρυση Στέγης

Βασικός σκοπός μας είναι, το Σώμα Φίλων ΑμεΑ- «Δράση για το κάτι άλλο» να αποτελέσει το μέσο για να ενημερωθεί η ευρύτερη
κοινότητα γύρω από ζητήματα που σχετίζονται με την αναπηρία, ώστε να συμβάλλει σημαντικά στην εξάλειψη των στερεοτύπων. 

Με επίκεντρο  τις αξίες μας, οραματιζόμαστε την ομάδα του Σωματείου και των δομών του να μεγαλώνουν. Μέσω της ίδρυσης δομών και
της υλοποίησης δράσεων και προγραμμάτων, να δημιουργηθούν χωρίς περιορισμούς περισσότερες ευκαιρίες στην εκπαίδευση,
ψυχαγωγία, εργασία και κοινωνικότητα σε άτομα με αναπηρία αλλά και στις οικογένειες τους. 

Το κάθε μέλος της, να μπορεί εμπνέεται από τη φιλοσοφία και τις αξίες του και να τα κάνει δικά του ατομικά χαρακτηριστικά. Να μπορεί
να συνεργάζεται και να εκπαιδεύεται δια βίου. Να αποτελεί ενεργό μέλος της κοινότητας μας. Για μας όραμα είναι το Σωματείο να
αποτελέσει για εκείνον και εκείνη ένα σημείο συνάντησης αλληλεγγύης, συνεργασίας και εμπιστοσύνης τόσο κυριολεκτικά όσο και
συμβολικά.

Αναλυτική Στοχοθεσία Έτους:

Σωματείο ΣΦΑ- «Δράση για το κάτι άλλο»

ΚΔΑΠ ΜΕΑ- «Δράση για το κάτι άλλο»

Work Spectrum

Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων

Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Οικογενειών

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα και Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

6. Στόχοι για το έτος 2021 

7.Οικονομικός Προϋπολογισμός  έτους 2021



ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ 'ΜΑΣ

«ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ 
“ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ” ΚΑΙ 

“ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ” 
ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΠΟΛΥ ΖΕΣΤΟΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ»

«ΟΝΤΩΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ. ΑΥΤΟ
ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΓΙΑ ΤΑ

ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙΑ»

«ΕΚΕΙ ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
ΜΕ “ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΡΔΙΑ”. ΕΙΝΑΙ

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ
ΠΟΡΕΥΕΣΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ»

«ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ
ΤΟΣΟ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΟΣΟ ΚΑΙ

ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ»

«ΕΚΕΙ ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΛΕΠΤΟ
ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ

ΠΑΙΔΙΟΥ»

«ΧΑΜΟΓΕΛΑ, ΠΟΛΥ ΦΙΛΙΚΟΥΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΑΓΚΑΛΙΕΣ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ.»

Σοφία, εθελόντρια

Μαρία, μητέρα ωφελούμενου

Ζαχαρίας, συνεργάτης 

Ιωάννα, μητέρα άμεσα ωφελούμενου

Γεράσιμος, εθελοντής Αναστασία, μητέρα ωφελούμενου

Μαριάνθη, συνεργάτιδα



CALLS TO ACTION
 
 

ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΟΥ 

 

Κάθε χρόνο η παρέα μας μεγαλώνει και πλέον
έχουμε τη χαρά να αριθμούμε πάνω από 100
ενεργούς εθελοντές ετησίως. Όλοι άνθρωποι με κέφι
και όρεξη για δημιουργία. 

Αν θέλεις κι εσύ να προσφέρεις έργο και να γίνεις
μέλος της μεγάλης μας παρέας έλα μαζί μας και
στήριξε έμπρακτα τις κοινές μας αξίες.

Μάθε πώς: https://drasigiatokatiallo.gr/tropoi-stirixis#ethelontes

Ως Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο βασιζόμαστε στην
υποστήριξη σου για τη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας μας. 

Η καθημερινή και έκτακτη συντήρηση του χώρου
και η υποστήριξη των δραστηριοτήτων μας απαιτεί
υλική και χρηματική υποδομή.

Μάθε πώς: https://drasigiatokatiallo.gr/tropoi-stirixis#dorea

PAYPAL
HTTPS://WWW.PAYPAL.COM/DONATE/?CMD=_S-XCLICK&HOSTED_BUTTON_ID=NDZJK9BE4B9KQ

 
TΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 239/440110-73

IBAN: GR1301102390000023944011073
SWIFT/BIC: ETHNGRAA

ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΥΛΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

 

Ακόμα και ένα μικρό ποσό αποτελεί μία μεγάλη χειρονομία. Ένα μεγαλύτερο ποσό μπορεί να κάνει μικρά θαύματα.
Δες ενδεικτικά πώς αξιοποιούμε τη χρηματική σου συνεισφορά.

 

10€
Αρκούν για την

αγορά πρώτων υλών
για δημιουργικά

εργαστήρια! 
 
 
 
 
 
 
 
 

50€
Καλύπτουν τις

εβδομαδιαίες ανάγκες
μας σε αναλώσιμα υλικά!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100€
Εξασφαλίζουν καλές

συνθήκες υγιεινής
στους χώρους μας!

 
 
 
 
 
 
 

500€
Καλύπτουν πλήρως τη

λειτουργία του
προγράμματος μας για

έναν μήνα!
 
 



 

 

Δράση για το Κάτι Άλλο
Σώμα Φίλων ΑμεΑ 

 

Βιθυνίας 30, Κάτω Τούμπα

544 53, Θεσσαλονίκη 

Τ 2310 838790

 

www.drasigiatokatiallo.gr


