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1. Το 2021
1.Α. Κείμενο του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου 

Το έτος 2021 υπήρξε για το ΣΦΑμεΑ Δράση για το Κάτι Άλλο μία χρονιά με προκλήσεις αλλά και
ταυτόχρονα πολλά υποσχόμενη. Σηματοδοτήθηκε από την έντονη επιθυμία να εκπληρωθούν στόχοι
που έμειναν μερικώς ικανοποιημένοι το προηγούμενο έτος εξαιτίας των συνθηκών της πανδημίας. 

Σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν δράσεις οι οποίες στόχευαν στην αποδοτική λειτουργία του ΚΔΑΠ
αλλά και στην υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου. 

Ο τρόπος υλοποίησης των δράσεων καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό -για μια ακόμη χρονιά- από την
δύσκολη περίοδο με τα αυστηρά υγειονομικά μέτρα. 

Παρόλα αυτά ήταν συνεχής η μέριμνα για αναζωογόνηση του Σωματείου, στελεχώθηκαν τα εργαστήρια
του ΚΔΑΠ και επαναλειτούργησε δια ζώσης η εθελοντική ομάδα. 

Προικισμένοι με τις εμπειρίες προηγούμενων ετών συνεχίσαμε συνεργασίες με αλληλέγγυους φορείς
και οργανώσεις . Επίσης εγκαινιάστηκαν νέες συνεργασίες με εκπαιδευτικούς οργανισμούς και άλλες
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Παράλληλα επιμείναμε σε δράσεις αλληλεπίδρασης με την τοπική κοινωνία αλλά και ενημερωτικές
δράσεις για το έργο και τον σκοπό του Σωματείου . Προκρίναμε δράσεις εξωστρέφειας του
Σωματείου έχοντας υπόψη τα κενά κοινωνικοποίησης που είχε επιφέρει η προηγούμενη χρονιά
εξαιτίας του υποχρεωτικού εγκλεισμού και των αυστηρών μέτρων προστασίας. 

Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα έγινε η διαχείριση των κρίσιμων οικονομικών καταστάσεων αλλά
και των ιδιαίτερων συνθηκών του έτους. 

Οι εθελοντές και οι εργαζόμενοι , πεισματικά αντίθετοι σε κάθε γενικευμένη τάση απραξίας, κατέθεσαν
κέφι, μεράκι και δημιουργικότητα ώστε το Σωματείο να συνεχίζει ενεργά να υπηρετεί τους σκοπούς
του. 

Επιμένοντας στις βασικές αξίες μας σχεδιάζουμε τα μελλοντικά μας βήματα και συνεχίζουμε με πίστη
στην υπόσχεση μας : Να φτιάχνουμε έναν κόσμο όπου δεν περισσεύει κανείς!

Με εκτίμηση,
Παναγιώτα Κωνσταντινίδου- Μέλος Δ.Σ.



1.Β. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 



2.ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 2021

2.Α. Milestones 

Ειδική Πιστοποίηση Προνοιακών Φορέων

Συνεργασία με την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ- “Παρέμβαση στην Κοινότητα”

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 2021. Το Δ.Σ. ενημερώθηκε ότι μετά από αξιολόγηση των
κατατεθέντων εγγράφων, πληροί τις προϋποθέσεις επιχορήγησης. Τον Δεκέμβριο πιστώθηκε
στον λογαριασμό τραπέζης του Σωματείου Σώμα Φίλων ΑμεΑ- «Δράση για το κάτι άλλο», το
ποσό επιχορήγησης ύψους 15.038€. 

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΙΑΣΙΣ» δραστηριοποιείται στο χώρο της Ψυχικής Υγείας,
της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης και της Αποασυλοποίησης συμμετέχοντας ενεργά στη
μεταρρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τον Μάρτιο του
2020, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες που αναδύθηκαν μέσα στην περίοδο της
πανδημίας και έχοντας στο ενεργητικό της σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση
προγραμμάτων που στοχεύουν στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στο πλαίσιο
της Κοινότητας, ξεκίνησε το εθελοντικό πρόγραμμα «Παρέμβαση στην Κοινότητα». Το εν λόγω
πρόγραμμα αποβλέπει στην ολική στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και
συγκεκριμένα σε άτομα της τρίτης ηλικίας καθώς και σε άτομα με αναπηρία που δεν δύνανται
να μετακινηθούν με ευκολία, που έχουν υποστεί τεχνικές (αδυναμίααγοράς τροφίμων,
υποστήριξη σε τεχνολογικά θέματα) και ψυχολογικές (μοναξιά, κατατονία, έκπτωση της
γενικότερης λειτουργικότητας) δυσκολίες ή/και επιπτώσεις. 



Έγκριση προγράμματος “ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ- ΕΣ”

Εξασφάλιση πληρότητας της Δομής του ΚΔΑΠΑμεΑ

Συνεργασία με το πρόγραμμα Erasmus+ European Solidarity Corps

Συνεργασία με την ομάδα Give Back Globally

Άρση περιοριστικών μέτρων του Covid-19

Έλεγχος οικονομικής δραστηριότητας από Ορκωτό λογιστή

Με σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εγκρίνεται για το 2021-22 η
υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο " Ένα σχολείο που δεν περισσεύει κανείς" .
Το πρόγραμμα υλοποιείται από το μη κερδοσκοπικό Σωματείο Σώμα Φιλων ΑμεΑ "ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ" και απευθύνεται σε μαθητές-τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα προωθεί την κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη, υποστηρίζει τα
ανθρώπινα δικαιώματα, τον εθελοντισμό και την συμπερίληψη. Έχει στόχο την πληροφόρηση
των μαθητών -τριών και την ανάπτυξη των σχετικών δεξιοτήτων μέσα από βιωματικά
εργαστήρια. Το πρόγραμμα " Ένα σχολείο που δεν περισσεύει κανείς" μπορεί να υλοποιηθεί
στο πλαίσιο λειτουργίας Ομίλων αλλά συνδέεται άμεσα και με το εκπαιδευτικό πλαίσιο των
Εργαστηρίων Δεξιοτήτων (Άξονας 3- ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ).

Κατά το έτος 2020- 2021 εξασφαλίστηκε η πληρότητα της Δομής του ΚΔΑΠΑμεΑ- Δράση για το
κάτι άλλο. 50 συμμετέχοντες και οι οικογένειες επωφελήθηκαν από τις δράσεις του Σωματείου. 

Από τον Ιανουάριο ως και τον  Δεκέμβριο του 2021 σε συνεργασία με την μη κερδοσκοπική
εταιρεία You In Europe,  3 εθελοντές και 3 εθελόντριες από την Ευρώπη, προερχόμενοι από το
πρόγραμμα European Solidarity Corps, στελέχωσαν το πρόγραμμα των Δομών του Σωματείου. 

Το Give Back Globally στοχεύει να συνδέσει τον κόσμο μέσα από εμπνευσμένες ιστορίες
ελπίδας από κάθε έθνος, δημιουργώντας παράλληλα ευαισθητοποίηση γύρω από την έννοια
της προσφοράς. Έχουν ταξιδέψει σε 22 χώρες μέχρι στιγμής και αναμένουν για το ταξίδι 173
χωρών. Για την χρονιά το 2021, ένα από τα ταξίδια τους ήταν στην Ελλάδα με σκοπό να
συνεργαστούν με το Σώμα Φίλων ΑμεΑ- "Δράση για το κάτι άλλο" και να πραγματοποιήσουν
συνεντεύξεις και υλικό προώθησης για τον φορέα, που θα έχει διεθνή απεύθυνση. 

Κατά το 2021 έγινε άρση των περιοριστικών μέτρων που αφορούσαν την πανδημία C-19 και
αυτό έφερε ως αποτέλεσμα την επαναφορά και ενασχόληση μας με δράσεις εξωστρέφειας με
φυσική παρουσία. Παράλληλα, έγινε άρση του μέτρου περί περιορισμού της εθελοντικής
υποστήριξης και επανήλθε η από εξ αποστάσεως δραστηριοποίηση των εθελοντών και
εθελοντριών σε δια ζώσης συμμετοχή σε δράσεις και υπηρεσίες.

Κατά τον μήνα Δεκέμβρη του 2021 με σχετική ομόφωνη απόφαση από το Δ.Σ. του Σωματείου
έγινε η έναρξη συνεργασίας με ορκωτό λογιστή με σκοπό να διασφαλιστεί η διαφάνεια του
Σωματείου.



2.Β.   Κατάλογος Δραστηριοποίησης 2021 

Σωματείο ΣΦΑ- «Δράση για το κάτι άλλο»

01.2021 Έναρξη συνεργασίας με το International Hellenic University με σκοπό την υλοποίηση
πρακτικής άσκησης μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου.
13.02.2021 Διαδικτυακή συνάντηση εργαζομένων Κοπή Βασιλόπιτας (αριθμός συμμετεχόντων:
14/ώρες: 2) 
25.02.2021 Διαδικτυακή συνάντηση εθελοντών με στόχο την ενδυνάμωση της ομάδας. Κοπή
Βασιλόπιτας (αριθμός συμμετεχόντων: 30/ώρες: 2) 
08.03.2021 Ανοιξιάτικη Δράση (αριθμός συμμετεχόντων: 18/ώρες: 2) 
18.03.2021 Συμμετοχή στο 2ο Open Day Event "TGE (Transnational Giving Europe) Network
& ΜΚΟ(Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις)".(αριθμός συμμετεχόντων:1, διάρκεια: 2 ώρες)
21.03.2021 Διαδικτυακιακή κινηματογραφική βραδιά (αριθμός συμμετεχόντων:12/ώρες:3) 
23.03.2021 Διαδικτυακή επίσκεψη του 30ου ΓΕΛ (αριθμός συμμετεχόντων: 24/ώρες: 1) 
27.03.2021 Library in Action/Βιβλιοθήκη σε Δράση με θέμα την Προσβασιμότητα (αριθμός
συμμετεχόντων: 1/ώρες: 3) 
28.03.2021 Συνάντηση Λέσχης Ανάγνωσης (αριθμός συμμετεχόντων: 5/ώρες: 1) 
04. 2021 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
04.04.2021 και 18.04.2021 Διαδικτυακές Κινηματογραφικές βραδιές (αριθμός συμμετεχόντων:
10/ώρες: 6) 
14.04.2021 Τηλεδιάσκεψη της αίτησης για πιστοποίηση Φορέα για το πρόγραμμα Erasmus+
(αριθμός συμμετεχόντων: 3/ώρες: 1) 
24.04.2021 θέατρο Φ improv live show  (αριθμός προβολών: 424/ώρες: 2) 
28.04.2021 Πασχαλινή Δράση Εθελοντών (αριθμός συμμετεχόντων: 25/ώρες: 3) 
06.2021 Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης  έγκριση αίτησης για την φιλοξενία εθελοντών. Έγκριση
αίτησης Δράσης ESC52- Quality Label με κωδικό 2020-1-EL02-ESC52-006875
??.2021 : Έναρξη συνεργασίας με την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ 
10.06.2021 ACTIONAID-Συμμετοχή σε διαδικτυακή Δράση (αριθμός συμμετεχόντων: 1/ώρες: 2) 
19.06.2021 Summer Party (αριθμός συμμετεχόντων: 35/ώρες: 3) 
8.2021 Έγκριση Προγράμματος “Ένα σχολείο για όλους- ες”
13.10.2021 Συνάντηση εθελοντών με στόχο την γνωριμία και την ενδυνάμωση της ομάδας,
(αριθμός συμμετεχόντων: 23, ώρες: 2)
10.2021 Υποδοχή 3 νέων εθελοντών μέσω προγράμματος European Solidarity Corps.
22.11.2021 Παρουσίαση φορέα σε πρωτοετής φοιτητές του τμήματος ΕΚΠ του ΠΑΜΑΚ με στόχο
την προώθηση αξίας του εθελοντισμού και την προσέλκυση νέων εθελοντών. (αριθμός
συμμετεχόντων: 173, ώρες: 1)
05.12.2021 Διαδικτυακή Παρουσίαση RoDi Festival (αριθμός συμμετεχόντων: 127/ώρες: 1) 
03.12.2021 Δράση Σύμπραξης με 30ο και 28ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων
με αναπηρία (αριθμός συμμετεχόντων: 350/ώρες:2)
11. 12.2021 Χριστουγεννιάτικο Παζάρι (αριθμός συμμετεχόντων:500 /ώρες:10)
18.12.2021 Πραγματοποίηση Παιδικής Θεατρικής Παράστασης “Ο ραφτάκος των λέξεων” από
την Θεατρική Ομάδα Μικρός Βορράς (αριθμός συμμετεχόντων: 75, ώρες:1,30)



ΚΔΑΠAμεΑ- «Δράση για το κάτι άλλο» 

Συμμετοχή στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕΤΑΑ “Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής 2020- 2021 και 2021- 2022”

“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 (ΚΔΑΠAμεΑ). Υλοποιείται μέσα από ετήσιο κύκλο Πρόσκλησης, που αντιστοιχεί στο
σχολικό έτος 2020- 2021 (και 2021- 2022), 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 279.000.000€ .”

Εφαρμογή Αναλυτικού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Ψυχαγωγία για όλους και όλες
μέσω 24 καινοτόμων εργαστηρίων απασχόλησης ΑμεΑ 
Εργαστήριο Αυτοφροντίδας 
Εργαστήριο Αυτόνομης Διαβίωσης
Εργαστήριο Κοινωνικών Δεξιοτήτων 
Εργαστήριο Κινητικών δεξιοτήτων 
Εργαστήριο Μουσικής 
Εργαστήριο Λεπτής Κινητικότητας 
Εργαστήριο Γνωστικών Δεξιοτήτων
Εργαστήριο Οικιακής Οικονομίας 
Εργαστήριο Ειδικής Φυσικής Αγωγής 
Εργαστήριο Αισθητηριακού Παιχνιδιού 
Εργαστήριο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
Εργαστήριο Βίωσης Εαυτού
Εργαστήριο Τσίρκο
Εργαστήριο Διατροφής
Εργαστήριο Παραδοσιακών χορών
Εργαστήριο Δραματοποίησης
Εργαστήριο Εικαστικής Έκφρασης 
7 Ατομικά προγράμματα Παρέμβασης 
Πρόγραμμα αποσυμφόρησης 
Έξοδοι Κοινωνικοποίησης:
6/7/2021 Δράση κοινωνικοποίησης στην γειτονιά (αριθμός συμμετεχόντων:5) 
7/7/2021 Δράση κοινωνικοποίησης στην γειτονιά (αριθμός συμμετεχόντων:5) 
8/7/2021 Δράση κοινωνικοποίησης στην παραλία Αρετσούς (αριθμός συμμετεχόντων:10) 
12/07/2021 Δράση κοινωνικοποίησης στο φράγμα Θέρμης (αριθμός συμμετεχόντων:11) 
14/07/2021 Δράση κοινωνικοποίησης στην γειτονιά (αριθμός συμμετεχόντων:5)  
14/07/2021 Δράση κοινωνικοποίησης στην γειτονιά (αριθμός συμμετεχόντων:9)  
15/07/2021 Δράση κοινωνικοποίησης στην γειτονιά (αριθμός συμμετεχόντων:17) 
29/07/2021 Δράση κοινωνικοποίησης στην γειτονιά (αριθμός συμμετεχόντων:12)  
30/07/2021 Δράση κοινωνικοποίησης στην γειτονιά (αριθμός συμμετεχόντων:16)  
7/10/2021 Επίσκεψη στο Οδοντιατρείο “Βig Smiles” (αριθμός συμμετεχόντων:7)  
15/10/2021 Επίσκεψη στο Οδοντιατρείο “Βig Smiles” (αριθμός συμμετεχόντων:7)  
12/10/2021 Επίσκεψη στο Οδοντιατρείο “Βig Smiles” (αριθμός συμμετεχόντων:6) 
22/10/2021 Δράση κοινωνικοποίησης στην γειτονιά (αριθμός συμμετεχόντων:14) 
27/10/2021 Δράση κοινωνικοποίησης στην παραλία Αρετσούς (αριθμός συμμετεχόντων:14)  
5/11/2021 Δράση κοινωνικοποίησης στην γειτονιά (αριθμός συμμετεχόντων:9)  
10/11/2021 Περίπατος στο δάσος (αριθμός συμμετεχόντων:8) 
11/11/2021 Περίπατος στο δάσος (αριθμός συμμετεχόντων:6) 
24/11/2021 Δράση κοινωνικοποίησης στην γειτονιά (αριθμός συμμετεχόντων:6) 
6/12/2021 Επίσκεψη στον πολυχώρο “Λυρικός μικρός πλανήτης” (αριθμός συμμετεχόντων:8)



Συναντήσεις Εργαζομένων
Διεπιστημονικές Συναντήσεις (αριθμός συμμετεχόντων: 8/ ώρες: 400)
Συναντήσεις Briefing εργαζομένων υπευθύνων ομάδας ΑμεΑ (αριθμός συμμετεχόντων: 7/ ώρες: 100) 
01.2021: Ατομικές συναντήσεις εργαζομένων ψυχολογικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης (αριθμός
συμμετεχόντων: 15/ 50 ώρες)
02.2021 Παρουσίαση βιωματικού εργαστηρίου για το Πρόγραμμα Αποσυμφόρησης (αριθμός
συμμετεχόντων: 12/ώρες: 9)
03.2021: Συναντήσεις HR αξιολόγησης (αριθμός συμμετεχόντων: 20/ ώρες: 23) 
18.03.2021 Παρουσίαση Project πρόληψης εργασιακής εξουθένωσης/Burn Out από την Ψυχολόγο
(αριθμός συμμετεχόντων: 18/ώρες: 2) 
05.2021: Ατομικές συναντήσεις υπευθύνων ομάδων ΑμεΑ (αριθμός συμμετεχόντων: 12/ώρες:17) 
09.2021: Συνάντηση παρουσίασης και έναρξης νέας σχολικής χρονιάς (αριθμός συμμετεχόντων: 17/ ώρες:
2) 
22.10.2021    Συνάντηση εργαζομένων με στόχο την εκπαίδευση και την οργάνωση της ομάδας σχετικά με
το πρόγραμμα εθελοντισμού. (αριθμός συμμετεχόντων: 12, ώρες: 2)

Work Spectrum
24.03.2021 HIGGS Finalist Pichting “WORK SPECTRUM” (αριθμός συμμετεχόντων: 1/ώρες:2)
05.2021 Παρουσίαση HIGGS (αριθμός συμμετεχόντων:1/ώρες:1) 
09.2021 Δράση ενημέρωσης project Work Spectrum(αριθμός συμμετεχόντων:200/ώρες: 8) 
10.2021 Συμμετοχή στο Unlimited Abilities Days(αριθμός συμμετεχόντων: 5/ώρες: 10) 

Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων
Mentoring εθελοντών (αριθμός συμμετεχόντων: 3/ώρες: 180) 

20-27-29/01/21, 02/02/2021: Πρόγραμμα εκπαίδευσης: Empowering the Greek not-for-profit (NPO)
ecosystem during COVID-19 (αριθμός συμμετεχόντων: 1/ώρες: 8) 
02-05.2021 Accelerator 13 Β’ Φάση (αριθμός συμμετεχόντων: 2, ώρες: 200)
20.02.2021 Εκπαίδευση εργαζομένων (αριθμός συμμετεχόντων: 14/ώρες: 2) 
27.02.2021 Εκπαίδευση Ομάδας Εργαζομένων (αριθμός συμμετεχόντων: 14/ώρες:2)
01-03.2021 Εκπαίδευση εθελοντών ως υπεύθυνοι εργαστηρίου δεξιοτήτων και γνωστικών αντικειμένων.
(αριθμός συμμετεχόντων: 7/ώρες: 45) 
30.03.2021 Συνάντηση εθελοντών για οργάνωση επερχόμενων δράσεων (αριθμός συμμετεχόντων: 17/
ώρες: 2) 
14.04.2021  Συμμετοχή σε εκπαίδευση του HIGGS στην θεματική: Προγράμματα ERASMUS+. (αριθμός
συμμετεχόντων:1 , ώρες: 2).
15.04.2021 Διαδικτυακή Επιμόρφωση Εθελοντών(αριθμός συμμετεχόντων: 15/ώρες: 2) 
17.04.2021 Εκπαίδευση Ομάδας Εργαζομένων (αριθμός συμμετεχόντων: 14 /ώρες: 2) 
28.11.2021  Εκπαιδευτικό σεμινάριο νέων εθελοντών. (αριθμός συμμετεχόντων: 19, ώρες: 1)

Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης “Στηρίζοντας αυτούς-ές που στηρίζουν”
11. 2021 διαδικτυακές συναντήσεις με ωφελούμενες οικογένειες για πρόγραμμα δραστηριοποίησης
(αριθμός συμμετεχόντων: 50/ ώρες:70)

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 
07.2021 Συμμετοχή στο κατασκηνωτικό Πρόγραμμα της ΠΟΣΓΚΑμεΑ (αριθμός συμμετεχόντων: 45/ ημέρες:
6 )

Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
11.2021 Κατάθεση Μελέτης Βιωσιμότητας με την υποστήριξη του IHU (αριθμός συμμετεχόντων:4/ ώρες:
100)
12. 2021 Έναρξη Μελέτης Σκοπιμότητας 



3. ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2021 

Η χρονιά που μας πέρασε μας έκανε να αντιμετωπίσουμε μια σειρά σημαντικών προκλήσεων. Η
διαχείριση κάθε μιας από τις προκλήσεις ξεχωριστά καθώς και ο συνδυασμός των απαιτητικών
συνθηκών της πανδημίας μας έφεραν αντιμέτωπους-ες με όσα μέχρι στιγμής δημιουργήσαμε με μεράκι
και αγάπη και θέλαμε να προστατεύσουμε.

Αρχικά, η κύρια πηγή χρηματοδότησης διαμόρφωσε νέες προϋποθέσεις για την εξασφάλιση και συνέχιση
της. Έτσι, διαχειριστήκαμε κάθε φορά τις αλλαγές και με σθένος διεκδικήσαμε ή προσαρμοστήκαμε.

Παράλληλα, πέρα  των ανωτέρω προκλήσεων, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε νέες συνθήκες που
διαμορφώθηκαν βάσει νέων    νομοσχεδίων (*νομοσχέδιο για την άδεια και τρόπο λειτουργίας των
ΚΔΑΠΑμεΑ, νομοσχέδιο για ΟΚοιΠ και Εθελοντισμό, νομοσχέδιο για την Παιδική Προστασία)  
 Απαιτήθηκαν άμεσες τροποποιήσεις, άλλοτε εξειδικευμένες και άλλοτε γενικής φύσεως. Η διαφύλαξη της
αξιοπιστίας του Σωματείου στην περίπτωση αυτή ήταν η κύρια μέριμνα μας. Χρειαστήκαμε χρόνο και
επιπλέον νομική καθοδήγηση.  Προσανατολιστήκαμε στο να αξιοποιήσουμε γόνιμα τα θετικά
αποτελέσματα των αλλαγών χωρίς παρέκκλιση από την βασική στοχοθεσία μας.

Άμεσο επακόλουθο των αυστηρών απαιτήσεων της διαχείρισης ήταν η αναβολή και ο
επαναπρογραμματισμός σχεδίων όπως π.χ. η ίδρυση της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

Ακόμη όμως και αν τα σχέδια μας αναπροσαρμόστηκαν, εμείς μείναμε σταθεροί στις ανάγκες και τα
οράματα μας, επαναφέροντας, σχεδιάζοντας και οργανώνοντας για την χρονιά που διανύουμε!

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
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7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

6. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2022 (Αναλυτική Στοχοθεσία Έτους ανά Υπηρεσία)

Σωματείο ΣΦΑ- «Δράση για το κάτι άλλο»
Προώθηση σκοπών και έργου του Σωματείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Ενημέρωση σε σχολικές μονάδες σε σχέση με την  φιλοσοφία γύρω από την αναπηρία μέσω του
προγράμματος «ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ»
Διασφάλιση βιωσιμότητας του φορέα 

ΚΔΑΠAμεΑ- «Δράση για το κάτι άλλο» 
Ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με νοητική αναπηρία στην εκπαίδευση και την ψυχαγωγία

Work Spectrum και Πρόγραμμα Εργασιακής Ετοιμότητας σε συνεργασία με την Actionaid
Εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία 

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

Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Οικογενειών “Στηρίζοντας αυτούς-ές που
στηρίζουν”
Ενδυνάμωση οικογενειών που έχουν μέλη με αναπηρίες, με στόχο την αποφυγή του κοινωνικού
στίγματος
Δημιουργία υπηρεσίας Προσωπικών Βοηθών

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα και Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
Αυτόνομη διαβίωση ατόμων με αναπηρία
Συμμετοχή στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΠΟΣΓΚΑμεΑ με στόχο την προσομοίωση της
διαδικασίας
Ίδρυση Στέγης 
Μελέτη Σκοπιμότητας
Χρηματοδότηση Στέγης



ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ*
*από τη δράση παγκόσμιας ημέρας ΑμεΑ σε συνεργασίας με 30ο και 28ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης.

"Τα γύρω στενά ξεχείλισαν από νέους ανθρώπους που μαζεύτηκαν έξω από την
πόρτα του Σωματείου με έναν τρόπο κινηματογραφικό σαν μήνυμα ότι την

παγκόσμια ημέρα αναπηρίας όλη η κοινωνία συναντιέται εκεί, υπενθυμίζοντας
πως η αναπηρία δεν μας χωρίζει αλλά μας ενώνει. Η συγκεκριμένη δράση είναι
σίγουρα μια πολύ όμορφη κίνηση και μια πολύ καλή αρχή για να «σπάμε» σιγά

σιγά τα ταμπού γύρω από το θέμα της αναπηρίας.. "
 

Parallaximag

“Το Σωματείο μας έδινε εδώ και χρόνια την
ευκαιρία να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές μας
στην αντίληψη και το τι σημαίνει αυτό για όλους
μας. Οι μαθητές [..] έρχονταν σε επαφή με την
αναπηρία, όχι σαν θέμα “έκθεσης”, αλλά στην

πράξη."
 

Εκπαιδευτικός 28ού ΓΕΛ Θεσ/νίκης

"[..] η αναπηρία δεν διαχωρίζει, δεν
απομονώνει, δεν πρέπει να κρύβεται.."

Μαθητής 30ού ΓΕΛ Θεσ/νίκης

Αυτή την εικόνα που ξεκινά από την πόρτα του Δράση για το κάτι Άλλο και
ξεχύνεται στην πόλη θέλουμε να την κρατήσουμε. Είναι ο τόπος και η αφορμή για

συνάντηση με ένα κόσμο που δεν περισσεύει κανείς.. μας!
 

Μαθήτρια 28ού ΓΕΛ Θεσ/νίκης

 
 

“Η πόρτα του Σωματείου, που για εμάς ήταν
ανοιχτή 9 χρόνια, μας έδειξε ότι η αναπηρία

είναι θέμα αντίληψης και ότι δυνητικά
ανάπηροι είμαστε όλοι.”

 
Εκπαιδευτικός 28ού ΓΕΛ Θεσ/νίκης






