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Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
 

 

Η ΑΜΥΜΩΝΗ είναι Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα 

Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες που ιδρύθηκε το 1993 στην Αθήνα, είναι Ν.Π.Ι.Δ. και φέρει 

7μελες διοικητικό συμβούλιο. Δραστηριοποιείται κυρίως στην περιοχή της Αττικής και πρόσφατα και 

στη Θεσσαλονίκη και στοχεύει να επεκτείνει τις υπηρεσίες της σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για 

σωματείο ειδικώς αναγνωρισμένο ως φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πιστοποιημένο από 

το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

 

Ο Σύλλογος μας απευθύνεται σε γονείς παιδιών με προβλήματα όρασης (είτε ολική, είτε μερική 

απώλεια της όρασης τους) και πρόσθετες αναπηρίες όπως νοητική υστέρηση, αυτισμό, σύνδρομα, 

νευρολογικές διαταραχές και κινητικά προβλήματα.  

 

 Για την εξυπηρέτηση και τη σωστή εκπαίδευση και απασχόληση των παιδιών μας, με την ευθύνη της 

Διοίκησης του Συλλόγου, πραγματοποιούνται τα παρακάτω προγράμματα: 

 

1) «ΙΡΙΔΑ», Κέντρο Διημέρευσης και απασχόλησης για Άτομα με προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες 

Αναπηρίες, που εδρεύει στην περιοχή του Ελληνικού.   

 

2) «ΠΟΛΙΧΝΗ», Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Αυτόνομη Διαβίωση που πραγματοποιείται σε 

κατοικία στην περιοχή του Χαλανδρίου. 

 

3) «ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», Πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 0 – 7 ετών με τις προαναφερόμενες 

αναπηρίες, το οποίο εκπονείται σε συνεργασία με το Blindeninstitutusiftung της Γερμανίας. Οι 

συνεδρίες γίνονται στο σπίτι του κάθε παιδιού από ειδικευμένους εκπαιδευτές. 

 

4) «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ‘ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ’», το πρώτο σπίτι στην 

Ελλάδα, δομημένο ειδικά για την δια βίου παραμονή ανθρώπων με προβλήματα όρασης και πολλαπλές 

αναπηρίες. Βρίσκεται στο Πικέρμι και λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2012.  

 

Έχουμε το βλέμμα μας στο μέλλον, σε νέες ιδέες και νέους ανθρώπους, εφαρμόζοντας Σύστημα 

Διαχείρισης της με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 μέσα από το οποίο επιζητούμε 

συνεχή ποιοτική βελτίωση, τηρώντας παράλληλα όλο το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο 

λειτουργείας και διαχείρισης χρηματοδοτούμενων έργων. 

 

Μέσα από το συνεχή κύκλο ανίχνευσης των αναγκών των άμεσα και έμμεσα ωφελούμενων μας, της 

καθιέρωσης στόχων και της επανεξέτασης τους έχουμε επί χρόνια επιτύχει την ικανοποίηση όχι μόνο 

των ωφελούμενων των δράσεων μας, αλλά και όλων όσων εργάζονται, προσφέρουν ή προσφέρουν 

στήριξη με κάθε τρόπο στη δράση μας. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΛΛΟΥ 
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