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Αμυμώνης

Παρασκευή Μπέλλου
Πρόεδρος Δ.Σ.  

Το 2020 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά για όλους μας.

Μια χρονιά που άλλαξε τις ισορροπίες και τις

προτεραιότητές μας, ανέτρεψε όσα θεωρούσαμε

δεδομένα και μας έφερε αντιμέτωπους με

πρωτόγνωρους κινδύνους και προκλήσεις.  Η

Αμυμώνη, από την πρώτη στιγμή, με γνώμονα την

υγεία των παιδιών και των εργαζομένων,

ανταποκρίθηκε στις νέες συνθήκες που

δημιούργησε η πανδημία COVID-19, εφαρμόζοντας

αυστηρά πρωτόκολλα και υλοποιώντας εξ'

αποστάσεως δράσεις, εκπαιδεύσεις και

προγράμματα. 

Όμως, πέρα από τις δυσκολίες, το 2020 έφερε και

χαρές! Αναπτύξαμε νέες συνεργασίες,

υλοποιήσαμε προγραμματισμένες αλλά και νέες

δράσεις, δημιουργήσαμε νέα κανάλια επικοινωνίας

και επικεντρωθήκαμε στην οικονομική βιωσιμότητα

του οργανισμού.

Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους

υποστηρικτές μας, χορηγούς και εθελοντές, πολλοί

από τους οποίους έχουν γίνει οικογένειά μας, για

τη συγκινητική τους υποστήριξη.

Οφείλουμε το μεγαλύτερο ευχαριστώ στους

εργαζόμενους των δομών μας, που στάθηκαν

δίπλα στα παιδιά μας και ανταποκρίθηκαν στα

καθήκοντά τους με ευελιξία, σεβασμό και

υπευθυνότητα, διασφαλίζοντας την εύρυθμη

λειτουργία τους.

Κλείνοντας, ας κρατήσουμε όλα όσα διδαχθήκαμε

και ας συνεχίσουμε την πορεία μας με πίστη,  

 αλληλεγγύη και αισιοδοξία.

Πάμε αγκαλιά στα σύννεφα 
να πιάσουμε ούρανο,
ποτέ δε μπορεί στ' αλήθεια η βροχή 
να σβήσει τ' όνειρο
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κάθε άνθρωπος με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες στην Ελλάδα να

λαμβάνει την εκπαίδευση και τις θεραπείες που χρειάζεται, 

να αξιοποιεί στο μέγιστο τις δυνατότητές του και 

να ζει κατά το δυνατό αυτόνομα και με αξιοπρέπεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, 

κι ακόμα,  η οικογένειά του να έχει την απαραίτητη υποστήριξη και φροντίδα 

ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες του.

Η Αμυμώνη είναι ο πρώτος Πανελλήνιος Φορέας που
παρέχει εκπαίδευση, φροντίδα και θεραπείες σε παιδιά
και ενήλικες με προβλήματα όρασης και πρόσθετες
αναπηρίες καλύπτοντας όλο το ηλικιακό τους φάσμα,
στηρίζοντας παράλληλα με κάθε τρόπο τις οικογένειές
τους.

Έχουμε ήδη προσφέρει υπηρεσίες σε
περισσότερες από 480 οικογένειες, παρέχοντας

εκπαίδευση, θεραπεία, συμβουλευτική και
στήριξη. 

 
Σήμερα παρέχουμε υπηρεσίες σε 90 άτομα

από βρέφη έως ενήλικες μέχρι 45 ετών.



Υπογράφηκε η τελική πρόταση της Lamda Development SA σχετικά με τη δημιουργία χώρων
στέγασης του Συλλόγου εντός του Μητροπολιτικού Πόλου  Ελληνικού‐Αγίου Κοσμά. 
Η εν λόγω πρόταση εξασφαλίζει τη λειτουργία των δομών, ικανοποιώντας τις ανάγκες του
Συλλόγου σε ένα σύγχρονο και πρότυπο κτηριακό συγκρότημα υψηλών προδιαγραφών στο πλαίσιο
του εμβληματικού έργου του Ελληνικού. 

Μεγίστης σημασίας για το μέλλον της Αμυμώνης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακός Πολιτισμός» πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο η εγγραφή
της Αμυμώνης στο μητρώο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως Φορέας που μπορεί και
εκπονεί προγράμματα σχετικά με τον Πολιτισμό.

Πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης του Συλλόγου ΑΜΥΜΩΝΗ για το αντικείμενο «Διαχείριση
έργων», σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015.

Στο πλαίσιο εναρμόνισης με το νέο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με την προστασία
προσωπικών δεδομένων, η Αμυμώνη σε συνεργασία με την εταιρεία GDPRTEAM έχει προβεί σε
ενέργειες συμμόρφωσης. 

Συμμετοχή στο έργο ΘΑΛΗΣ ΙΙ «Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση των Μη Κερδοσκοπικών
Οργανώσεων στην Ελλάδα», που υλοποιείται από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών
Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση HIGGS σε
συνεργασία με ερευνητές από 3 πανεπιστήμια και με χρηματοδότηση από ιδιωτικούς πόρους. 
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Διοικητικό Συμβούλιο 2020
Πρόεδρος

Η Αντιπρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
Ο Ταμίας

Μέλος
Μέλος

Παρασκευή Μπέλλου
Ανέστη Γεωργία
Μακρυγιάννης Σπυρίδων
Θεοφανίδης Άγγελος-Χαράλαμπος
Κακαλής Γεώργιος
Μωραΐτη Γιασεμή
Ζήκα Παναγιώτα

Κατά το έτος 2020 το Δ.Σ. συνεδρίασε σε 17 τακτικές και 3 έκτακτες συνεδριάσεις. 

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά
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Μέτρα προστασίας από το νέο κορωνοϊό, SARSCoV-2

 webinars

25 Μαρτίου, EASPD

Υπηρεσίες υποστήριξης και άτυποι φροντιστές – Η σημασία της συνεργασίας κατά τη διάρκεια
της πανδημίας COVID-19

Διαχείριση άγχους εν μέσω Covid

Help Desk on support to social services to respond to Covid-19 crisis

Επισκόπηση της εφαρμογής των αρχικών μέτρων και αναθεώρησή τους, όπου
κρινόταν απαραίτητο σύμφωνα πάντοτε με τις ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις
και διατάξεις ως προς τις παραμέτρους λειτουργίας της εκάστοτε δομής και τις
παρεχόμενες υπηρεσίες και τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα. Το σύνολο των
μέτρων συνόδευαν ειδικές επιμέρους οδηγίες για το προσωπικό και τις οικογένειες
των εξυπηρετούμενων ανά δομή και παραρτήματα που αφορούσαν στις Οδηγίες
για τη Λειτουργία Μονάδων Φροντίδας ΑΜΕΑ, τη σωστή χρήση των ατομικών
μέσων προστασίας και οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης των επιφανειών ενώ
προβλέφθηκε και ορίστηκε ο τρόπος διαχείρισης ύποπτου πιθανού κρούσματος
στις δομές του συλλόγου.

Μάρτιος
Αναστολή λειτουργίας των δομών του Συλλόγου, εκτός της ΣΥΔ Λίλιαν Βουδούρη
για την λειτουργία της οποίας εφαρμόστηκαν μέτρα προστασίας ανάλογα με αυτά
που προβλέπονταν για τις μονάδες κλειστής φροντίδας και της Πρώιμης
Παρέμβασης, που διεξήχθη αποκλειστικά μέσω τηλεδιασκέψεων.

Ιούνιος
Ορισμός ενός συνόλου μέτρων προστασίας για την ασφαλή επαναλειτουργία των
δομών λαμβάνοντας υπόψη την οργάνωση λειτουργίας, την αξιοποίηση των
ανθρώπινων και υλικών πόρων που διατίθεντο στην κάθε δομή καθώς και τις
αναπτυξιακές δυνατότητες των ωφελούμενων και τις αυξημένες  ανάγκες τους για
σωματική επαφή σε φροντίδα και εκπαίδευση. Τα ανωτέρω μέτρα εγκρίθηκαν από
το Δ.Σ. και το προσωπικό και οι οικογένειες ενημερώθηκαν και συμφώνησαν στους
τρόπους εφαρμογής τους προκειμένου να συμβάλλουν στο απαιτητικό έργο που
επέβαλλαν οι νέες συνθήκες.

Σεπτέμβριος

4 
Ensuring Staff Continuity in Social Services during the COVID-19 pandemic

15 Απριλίου, EASPD

3 Ιουνίου, EASPD

8 Μαΐου, Social Dynamo



Συνέχιση της επιτυχημένης πορείας υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο: «Κέντρο
Διημέρευσης/Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία – Μικτό Κέντρο Διημέρευσης για
άτομα με πολλαπλές αναπηρίες «ΙΡΙΣ», του Πανελλήνιου Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και
Φίλων ατόμων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες «Η ΑΜΥΜΩΝΗ»,
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ». Δόθηκε τριετής παράταση της
διάρκειας υλοποίησης της Πράξης, έως 31/12/2023.
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Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Εθνικά & Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ψηφιακός Πολιτισμός

Η δράση υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού από τον Σεπτέμβριο του 2020
έως τον Ιούλιο του 2021 και  αποτελεί τη συνέχεια της
πρώτης ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης παραμυθιών για παιδιά
με προβλήματα όρασης, η οποία δημιουργήθηκε στο
πλαίσιο του προγράμματος “Σημεία Στήριξης” 2018-2019.
Η Αμυμώνη σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο
στοχεύει στην ανάπτυξη της υπάρχουσας βιβλιοθήκης με
την οπτικοποίηση επτά ακουστικών παραμυθιών και την
προσθήκη ακόμη δέκα οπτικοποιημένων. 

Παραμύθι χωρίς όρια ΙΙ
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Δίνοντας ζωή στις εικόνες
Η Δράση «Δίνοντας ζωή στις εικόνες» αφορά στη δημιουργία μιας ψηφιακής
βιβλιοθήκης με 3D εικονογράφηση για παιδιά με προβλήματα όρασης. Η δράση
αποσκοπεί στο να προσφέρει σε παιδιά με οπτική αναπηρία μέσω 3D απεικόνισης
(για απτική διέγερση) καλύτερη κατανόηση παραμυθιών. Η πιλοτική εφαρμογή θα
στηριχθεί στη βιβλιοθήκη παραμυθιών για παιδιά με προβλήματα όρασης
«Παραμύθι χωρίς όρια», που υλοποίησε το 2019 η Αμυμώνη στο πλαίσιο του
προγράμματος “Σημεία Στήριξης 2018-2019”. 

Σημεία Στήριξης - Points of Support

Erasmus +KA2

Ολοκλήρωση του Έργου "PrECIVIM''- Promoting Effective
Communication for Individuals with a Vision Impairment and
Multiple Disabilities, στο πλαίσιο του προγράμματος
Erasmus+KA2. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο
σύμπραξης με συντονιστή εταίρο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
και φορέα διαχείρισης το ΙΚΥ.

Early Intervention Services for Families with Children with Vision Impairment and
Additional Disabilities, με συντονιστή φορέα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και
φορέα διαχείρισης το ΙΚΥ. 10 οργανισμοί αποτελούν το εταιρικό σχήμα του Έργου
και μοιράζονται τις γνώσεις, την εμπειρία τους και τους στόχους του σχεδίου. Τα
αποτελέσματα του προγράμματος αναμένεται να συμβάλλουν στο σχεδιασμό και
στην ανάπτυξη αποτελεσματικών προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, στην
ενδυνάμωση των επαγγελματιών καθώς και στην υποστήριξη των οικογενειών με
παιδιά  με αναπηρία όρασης και πολλαπλές αναπηρίες.

PrECIVIM

ErISFaVIA



Επίκεντρο του  “ΔΙΚΤΥΟΥ”  είναι η προαγωγή της ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων
υπηρεσιών, η προώθηση της επιστημονικής έρευνας και η ανταλλαγή καλών πρακτικών και
τεχνογνωσίας, η ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων σε θέματα σχετικά με τη διάγνωση,
παρέμβαση, εκπαίδευση και θεραπεία, αποκατάσταση, κοινωνική ένταξη και βελτίωση της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρία, τη διάδοση και αξιοποίηση
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και η αποτελεσματικότερη εκπροσώπηση των φορέων και
των ωφελούμενών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Το ΔΙΚΤΥΟ είναι μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου EASPD. 
Στο Διοικητικό Συμβούλιο του νεοσύστατου ΔΙΚΤΥΟΥ, η κ. Παρασκευή Μπέλλου, Πρόεδρος της
Αμυμώνης, έχει το ρόλο της Αντιπροέδρου.

Μετά από δύο χρόνια συζητήσεων και σχεδιασμού,
ιδρύθηκε το “ΔΙΚΤΥΟ” με την Αμυμώνη να αποτελεί έναν
από τους εμπνευστές και βεβαίως ιδρυτικούς φορείς του. 
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Η ΑΜΥΜΩΝΗ είναι μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου EASPD/European
Association of Service Providers for Persons with Disabilities. Το EASPD
διαθέτει 15.000 μέλη που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες για
ανθρώπους με αναπηρία και τις οικογένειές τους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Δικτύωση

Δίκτυο παροχών υπηρεσιών για ΑμεΑ (Το Δίκτυο)

Σχεδιασμός Εθνικής Στρατηγικής Αποϊδρυματοποίησης
Η Αμυμώνη συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και του EASPD για το
σχεδιασμό Εθνικής Στρατηγικής Αποϊδρυματοποίησης από την αρχή των διαβουλεύσεων. Στόχος της
εμπλοκής μας είναι να αναδειχθεί η Πρώιμη Παρέμβαση σε στρατηγικό στόχο της Εθνικής
Στρατηγικής για την αποϊδρυματοποίηση σε επίπεδο πρόληψης για την ενδυνάμωση της οικογένειας
και σε επίπεδο υποστήριξης της οικογένειας μετά από υιοθεσία ή αναδοχή

Στις 16 Δεκεμβρίου η Υπεύθυνη Συντονισμού της Αμυμώνης, Χριστιάνα
Ζώτου, συμμετείχε στη διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση του
Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, έπειτα
από πρόσκληση του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και του
Υπουργού Επικρατείας κ. Γεωργίου Γεραπετρίτη. 

Διαδικτυακή συζήτηση: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των
Ατόμων  με Αναπηρία

Η κ. Ζώτου ξεκίνησε επίσημα την εκπαίδευση στην Κινητικότητα και τον
Προσανατολισμό στην Ελλάδα το 1991 και την Πρώιμη Παρέμβαση το 2004 με την

Αμυμώνη.
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Ο  Σύλλογος  μεριμνά  και  προσφέρει  διαρκώς  ευκαιρίες  για
εκπαίδευση  στους  εργαζόμενους ,  εξασφαλίζοντας  με  αυτόν  τον

τρόπο  τη  διαρκή  αναβάθμιση  της  θεωρητικής  και  πρακτικής
κατάρτισης  του  ανθρώπινου  δυναμικού  του .

εισηγήτρια κ. Ειρήνη Λογοθέτη, εργοθεραπεύτρια – εκπαιδεύτρια
στην Πρώιμη Παρέμβαση, 9 και 14 Απριλίου 2020

«Εργοθεραπευτική προσέγγιση σε πρόωρα νεογνά & Πρώιμη Παρέμβαση»

«Νευρικό Σύστημα και Αναπηρία»
εισηγητής κ. Γεώργιος Τσιρτσιρίδης, εκπαιδευτής στο Κέντρο

Ημέρας "Ίριδα", 10 Σεπτεμβρίου 2020

Σεμινάρια, Ημερίδες & Συνέδρια

«Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών για ΆμεΑ»
εκπαιδεύτρια κ. Maarit Aalto, M.A. Education & Survey,

expert στο Lighthouse Network, 1-4 Δεκεμβρίου



εισηγητής κ. Κωνσταντίνος Τσούκας, Κέντρο Παιδιού και
Εφήβου, 22 Φεβρουαρίου

Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών

Perkins School for the Blind, στο πλαίσιο του έργου
ErISFaVIA, 28 Σεπτεμβρίου -  28 Νοεμβρίου

Εκπαίδευση & Εξειδίκευση στη φλοιώδη (εγκεφαλική) τύφλωση (CVI)

Εκπαίδευση στο πλαίσιο του έργου ‘PrECIVIM’
 Μάιος 2019 – Φεβρουάριος 2020
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Social Dynamo (του Ιδρύματος Μποδοσάκη)

"Οργανώσεις χωρίς Burn Out; Κι όμως γίνεται!" 
"Project Management" 
"Τεχνολογία 3D printing: εφαρμογές και λύσεις για όλους"
"Ανάπτυξη Στρατηγικού Πλάνου" 

Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων
ΕΦΕΤ, 20 και 22 Ιανουαρίου

Σεμινάριο Εκπαίδευσης ECC Φροντιστών 

TACT HELLAS, 29-31 Ιανουαρίου, 
πιστοποιητικό ικανότητας κοινωνικού φροντιστή 

28 Ιανουαρίου

31 Μαρτίου

12 Μαΐου

18 Ιουνίου 

Online EASPD Conference 
"Road to Employment in the Open Labour Market"

«Ο δρόμος προς την απασχόληση για Άτομα με Αναπηρίες»,
EASPD σε συνεργασία με τη L'ADAPT, 4-6 Μαΐου

Online EASPD Conference -
The Art of Inclusion "Disability and Diversity in Arts and Culture"

«Η Τέχνη της κοινωνικής ενσωμάτωσης»,
EASPD σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικών Κέντρων (ENCC)

και το Ίδρυμα Cope, 14-15 Οκτωβρίου



Πρώιμη Παρέμβαση

Κέντρο Ημέρας Ίριδα

Πολίχνη

ΣΥΔ Λίλιαν Βουδούρη

1.

2.

3.

4.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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Το  πρόγραμμα  της  Πρώιμης  Παρέμβασης  κατά  το
έτος  2020, συνέχισε  να  παρέχει  τις  υπηρεσίες

του  σε  παιδιά  και  τις  οικογένειες  τους ,  καθώς  και
σε  όλα  τα  εμπλεκόμενα  άτομα  των  συστημάτων
υποστήριξης .  Μετακίνηση  του  προσωπικού  που
είχε  συμβεί ,  άλλαξε  τον  αριθμό  υποστήριξης
οικογενειών  στην  Αττική  και  την  επαρχία .

Ειδικότερα ,  μέσα  στο  2020 επωφελήθηκαν  από  το
πρόγραμμα  της  Πρώιμης  Παρέμβασης  της

Αμυμώνης  συνολικά  58 οικογένειες .

Πρόγραμμα
Πρώιμης
Παρέμβασης

έλαβαν υπηρεσίες οι οποίες αφορούσαν τη λήψη του ιατρικού ιστορικού, 
 ενημερωτική επίσκεψη στην οικία τους, σε συστηματική βάση  
σε 5 από τις οικογένειες αυτές τα παιδιά έλαβαν αξιολόγηση της λειτουργικής
όρασης και των εκπαιδευτικών τους αναγκών

37 παιδιά 37 οικογενειών εξυπηρετήθηκαν σε συστηματική βάση 
12 επιπλέον οικογένειες

4 παιδιά
εντάχθηκαν για πρώτη φορά 

στο πρόγραμμα 
(από τα παιδιά της Αττικής)

 7 παιδιά
αποχώρησαν 

για προσωπικούς λόγους
της οικογένειας

 4 παιδιά
ολοκλήρωσαν 
το πρόγραμμα

533 διά ζώσης & 190 online εκπαιδευτικές συναντήσεις έλαβαν χώρα στην Αττική σε παιδιά που διαμένουν
σε ολόκληρο τον νομό

49 συναντήσεις συμβουλευτικής από τον επιστημονικά υπεύθυνο, την ψυχολόγο και τη κοινωνική
λειτουργό, προκειμένου να υποστηριχθούν κατάλληλα οι γονείς των
παιδιών του προγράμματος

19 επαφές με ειδικούς (δια ζώσης αλλά και τηλεφωνικά), που αφορούσαν την παροχή υποστηρικτικών
υπηρεσιών σε επαγγελματίες με ειδικότητες

8 εκπαιδευτικές αξιολογήσεις παιδιών και εκπαιδευτικές προτάσεις για την οικογένεια και τους εκπαιδευτές
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9 παιδιά
21 κατ' οίκον συναντήσεις

39 διαδικτυακές
8 πόλεις της Περιφέρειας

1 ταξίδι

Εξυπηρετήθηκαν συνολικά 9 παιδιά 9 οικογενειών σε ολόκληρη την Ελληνική περιφέρεια, εκ των
οποίων 

τα 6 παιδιά σε συστηματική βάση, ενώ 
τα 3 εντάχθηκαν σε ευέλικτες υπηρεσίες
 

Βάση του συνόλου των παιδιών προέκυψαν 39 δομημένες διαδικτυακές συναντήσεις μέσω
τηλεδιάσκεψης (skype). Ακόμη πραγματοποιήθηκαν  21 κατ’ οίκων συναντήσεις με τα παιδιά και τις
οικογένειες του συγκεκριμένου προγράμματος. 

Το πρόγραμμα της Επαρχίας κάλυψε  τις εξής περιοχές: Πελοπόννησος: Κόρινθος, Πάτρα, Καλαμάτα.
Στερεά Ελλάδα: Βόλος, Θεσπρωτία, Άρτα,  Αγρίνιο. Νησιά: Εύβοια.

Πραγματοποιήθηκε συνολικά 1 ταξίδι στην περιοχή του Αγρινίου έπειτα από αίτημα οικογένειας για
αξιολόγηση της λειτουργική όρασης της κόρης τους.
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Το  πρόγραμμα  μετά  την  ολοκλήρωση  της
χρηματοδότησης  του  από  το  Ίδρυμα

Σταύρος  Νιάρχος  (Νοέμβριος  2019) έθεσε
τους  στόχους  και  τις  προτεραιότητες  για

τα  επόμενα  έτη .  

 

Οι  στόχοι  αυτοί  καλύπτουν  3 πυλώνες
ανάπτυξης

Ανάπτυξη του Προγράμματος
Το πρόγραμμα της ΠΠ ενισχύθηκε με τη δημιουργία νέας θέσης Συμβούλου για την στήριξη της
Οικογένειας η οποία αναλαμβάνει και συντονιστικό ρόλο στη Διεπιστημονική Ομάδα. 
Με την εξέλιξη αυτή αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες ενδυνάμωσης της οικογένειας και το πρόγραμμα ενισχύει
περαιτέρω τον οικογενειοκεντρικό του χαρακτήρα. Η οικογένεια απολαμβάνει συστηματικής και συνεχούς
στήριξης για όσο καιρό χρειάζεται προκειμένου να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με μεγαλύτερη δυνατή
γνώση και αυτοπεποίθηση. 

Κατά την περίοδο covid 
Tο Πρόγραμμα ΠΠ ανταποκρίθηκε άμεσα στις νέες ανάγκες, καλύπτοντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις
οικογένειες και τα παιδιά τους με προβλήματα όρασης. Κατά την περίοδο του lockdown  πέρασε άμεσα
στην διαδικτυακή παροχή υπηρεσίας, προσάρμοσε τα εργαλεία και τον τρόπο επικοινωνίας με τις
οικογένειες ώστε να λαμβάνεται όσο το δυνατό υψηλότερη παροχή υπηρεσίας. Η ευελιξία και η
ευρηματικότητα αποτέλεσαν βασικά στοιχεία της περιόδου αυτής, δεδομένης της πρωτόγνωρης
κατάστασης τόσο για τις οικογένειες και τα παιδιά όσο και για τους εκπαιδευτές – οι οποίοι χρειάστηκε να
ανατρέξουν στις τεχνικές της παροχής υπηρεσίας στην επαρχία, προσαρμόζοντας ανάλογα. 

Οι πρακτικές και τα αποτελέσματα της περιόδου αυτής παρουσιάστηκαν αναλυτικά σε σχετικό webinar του
ΕΑSPD αλλά παρουσιάστηκαν και σε σχετικό αφιέρωμα του ΙΣΝ. 
Μετά την λύση του lockdown, το Πρόγραμμα σε συνεργασία με τον Επιστημονικά υπεύθυνο της Αμυμώνης
σχεδίασε και εφάρμοσε νέο πρωτόκολλο λειτουργίας, με στόχο την αυστηρή τήρηση των μέτρων υγιεινής
για τις οικογένειες, τα παιδιά και τους εκπαιδευτές.

Πυλώνες Ανάπτυξης

Την παροχή υπηρεσιών σε πρόωρα
βρέφη και τις οικογένειες τους

Την ανάπτυξη  δράσεων
συνηγορίας  για την ένταξη του
προγράμματος Πρώιμης
Παρέμβασης στο θεσμικό πλαίσιο
της Πολιτείας και την αναγνώριση
του ως κυρίαρχου για την πρόληψη
της Ιδρυματοποίησης αλλά και ως
μία παροχή ουσιαστικής κοινωνικής
φροντίδας σύμφωνη με τις
δεσμεύσεις της χώρας σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο και 

Τη διασφάλιση της χρηματοδότησης
για την απρόσκοπτη συνέχιση του
προγράμματος στις οικογένειες που
το έχουν ανάγκη 

1

2

3
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Ένταξη του προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης στο θεσμικό πλαίσιο της Πολιτείας και
σύνδεση με την Αποϊδρυματοποίηση

Παρουσίαση του Προγράμματος της Πρώιμης Παρέμβασης στο Υπουργείο Υγείας, στη Περιφέρεια
Νοτίου Τομέα Αττικής, προκειμένου να γίνει ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του
προγράμματος
Παρουσίαση της Πρώιμης Παρέμβασης στο Υπουργείο Εργασίας, και ειδικότερα σε ομάδα εργασίας με
αντικείμενο την αποϊδρυματοποίηση.
Παρουσίαση της κατάστασης του νομοθετικού πλαισίου στην Ελλάδα και ιδιαίτερη μνεία του
προγράμματος όπως λειτουργεί στην Αμυμώνη, στο πλαίσιο σύνταξης έκθεσης για την Ελλάδα στην
εξαμηνιαία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα την Πρώιμη Παρέμβαση
Συμμετοχή στις εργασίας για την αποϊδρυματοποίηση και ανάδειξη του ρόλου της Πρώιμης Παρέμβασης
ως προληπτική υπηρεσία αλλά και ως υπηρεσία στήριξης της ανάδοχης οικογένειας. Συμμετοχή στις
εργασίες ομάδων του Υπουργείου Εργασίας για την αποϊδρυματοποίηση, και στο Δίκτυο Εναλλακτικής
Φροντίδας υπό τον συντονισμό του Συνηγόρου για τα δικαιώματα του Παιδιού. 
Προσπάθεια ένταξης της ΠΠ στο Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης του Υπουργείου Εργασίας, προκειμένου
να συμπεριληφθεί στους σχεδιασμούς του υπουργείου. 
Συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης του Σχεδίου για την Αναπηρία, με έμφαση στα σημεία που
αφορούν την ΠΠ. 

Δράσεις ανά  πυλώνα ανάπτυξης

Παροχή υπηρεσιών σε πρόωρα βρέφη και τις οικογένειες τους
Ολοκλήρωση του προωθητικού βίντεο animation για το πρόγραμμα με το οποίο αποσκοπούμε στην όσο
το δυνατόν εγκυρότερη ενημέρωση των οικογενειών, ώστε οι οικογένειες να απευθύνονται στο
πρόγραμμα μας από τις πρώτες κιόλας μέρες της επιστροφής τους  από τα μαιευτήρια προκειμένου να
διαγνωστεί η επικινδυνότητα ενός βρέφους να αναπτύξει προβλήματα όρασης.
Σχεδίαση νέου προγράμματος για την ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής με στόχο την ενημέρωση,
εκπαίδευση και παροχή υπηρεσιών στις οικογένειες πρόωρων βρεφών με στόχο την ενδυνάμωση και
στήριξη τους. Το πρόγραμμα υποβλήθηκε στο πλαίσιο των ΕΑΑ Grants/Active Citizen Fund και στο
Κahane Foundation. Ωστόσο δεν εγκρίθηκε. Αναζητείται νέα πηγή χρηματοδότησης. 
Επαφή με γιατρούς αναπτυξιολόγους του Αττικού Νοσοκομείου (κ. Ντινόπουλο ) προκειμένου να ενταθεί
η συνεργασία με τους γιατρούς και οι γονείς να ενημερώνονται έγκαιρα για τις υπηρεσίες ΠΠ. 
Σεμινάριο για την Προωρότητα και στάδια ανάπτυξης του βρέφους από την εκπαιδεύτρια ΠΠ Λογοθέτη
Ειρήνη.

Χρηματοδότηση του Προγράμματος
Κατά το έτος 2020 η Lamda Development και η Εθνική Τράπεζα εντάχθηκαν στο χρηματοδοτικό σχήμα
του προγράμματος της Πρώιμης Παρέμβασης
Υποβολή Νέας αίτησης στο ΙΣΝ για χρηματοδότηση του προγράμματος η οποία εγκρίθηκε με τη μορφή
matching fund,  με διπλασιασμό κάθε χορηγίας από τρίτους στο πρόγραμμα και μέχρι το ποσό των
100.000 €
Νέες υποβολές στα Ιδρύματα Αγγελικούση και Κανελλόπουλου, σε εταιρείες, αλλά και μέσα από
διάφορες δράσεις επικοινωνίας π.χ. Σπουδαία events, novibet κλπ σε συνεργασία με το τμήμα Διοίκησης
και το Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων. 
Χρηματοδότηση του προωθητικού Βίντεο animation της ΠΠ από το ΙΣΝ. 



Τρεις εκπαιδευτές έλαβαν e-learning εκπαίδευση για το CVI από το Perkins School for the Blind. Η

πιστοποίηση αυτή είναι ιδιαίτερης σημασίας δεδομένης της συνεχούς ένταξης παιδιών στο

πρόγραμμα με χαρακτηριστικά CVI (ΕγκεφαλικήςΤύφλωσης)

Διήμερο Online course of development of the quality in services for persons with disabilities, Maarit

Alto, Finland.

HIGGS Open Workshop "MKO & Active Citizens Fund 2020".

Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης με εξειδικευμένα βιβλία εκπαίδευσης του προσωπικού. 

Πραγματοποίηση εποπτειών 2 φορές τον μήνα.

Η Αμυμώνη μέσω του Προγράμματος της Πρώιμης Παρέμβασης είχε την τιμή να φιλοξενήσει στις

εγκαταστάσεις της τον Παιδονευρολόγο κ. Ντινόπουλο και τον ορθοπαιδικό χειρουργό κ. 

 Κουλουβάρη.

Η ομάδα της πρώιμης παρέμβασης παρακολούθησε ένα webinar από το Perkins School for the Blind

με θέμα “ From hospital to home”.

3 νέες προσλήψεις έγιναν κατά τον Ιούνιο-Ιούλιο:

1 Εκπαιδεύτρια Πρώιμης Παρέμβασης, η κ. Κατερίνα Λυμπεροπούλου, Ειδική Παιδαγωγός

1 Ψυχολόγος, κ. Σοφία Παπαγεωργίου  

1 Κοινωνική Λειτουργός, κ. Παυλίνα Τασούλη

Κατά τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι εκπαιδεύσεις συνολικής διάρκειας 19 ωρών από τους

εκπαιδευτές της Πρώιμης Παρέμβασης στους νέους εκπαιδευτές σε συνδυασμό με την κοινή επίσκεψη

περιστατικών για την ομαλή μετάβαση τόσο των οικογενειών όσο και των εκπαιδευτών. 

Αλεξάνδρα Κολοκυθά θέμα «CVI»

Ανδρέας Κωνσταντάκης θέμα “Μάτι και Εγκέφαλος”

Ελένη Βερναδάκη θέμα “Διαδικαστικά Πρώιμης Παρέμβασης” και “Ανάπτυξη του παιδιού”

Χριστιάνα Ζώτου θέμα «Προσανατολισμός και Κινητικότητα ατόμων με προβλήματα όρασης»

Εκπαιδευτικές δράσεις για το προσωπικό
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Δράσεις προβολής του Προγράμματος
& Συνεργασίες

 απολογισμός 2020

EASPD Το πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης συμμετείχε συστηματικά στις εργασίες του EASPD
κατά το 2020. Ειδικότερα συμμετείχε ενεργά στην ομάδα εργασίας της Πρώιμης
Παρέμβασης, παρουσίασε καλές πρακτικές σε σχετικό webinar, αναφορικά με τη χρήση της
τεχνολογίας και την παροχή υπηρεσίας ΠΠ κατά την περίοδο του lockdown με συμμετοχές
από 140 φορείς πανευρωπαϊκά. 

Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος

Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα ΠΠ στα 3 γραφεία του ΙΣΝ στην Ελλάδα, τη Νέα Υόρκη
και το Μονακό. Η αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος είχε σαν στόχο την
ενημέρωση όλων των συναδέλφων του ΙΣΝ ανά τον κόσμο για το πρόγραμμα που
χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από το ΙΣΝ επί 3 συναπτά έτη, το τρόπο λειτουργίας
του και τα αποτελέσματα που έφερε η χρηματοδότηση του. Η παρουσίαση αυτή
στέφτηκε με μεγάλη επιτυχία, και οδήγησε στη διασύνδεση του προγράμματος με τους
εξαίρετους καθηγητές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και της Παιδιατρικής κλινικής
του Αττικού Νοσοκομείου.

ErISFaVIA Ξεκίνησε το Πρόγραμμα ErISFaVIA στο οποίο η Αμυμώνη και το Πρόγραμμα της Πρώιμης
Παρέμβασης συμμετέχει ως εταίρος. Στη πρώτη φάση του προγράμματος που
ολοκληρώθηκε, το ΠΠ παρουσίασε αναλυτικά το τρόπο και μοντέλο λειτουργίας του, ενώ οι
οικογένειες και οι εκπαιδευτές απαντήσαν σε ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών. Του
προγράμματος ηγείται το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/Τμήμα Ειδικής Αγωγής το οποίο μετά το
πέρας του προγράμματος θα εντάξει σχετικό μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών του.

ERASMUS+ KA2
Κατατέθηκε πρόταση ERASMUS+ KA2 με θέμα το burnout των επαγγελματιών της Πρώιμης Παρέμβασης και
των οικογενειών, με leader την Αμυμώνη. Κατά την υποβολή η ΠΠ και το τμήμα ευρωπαϊκών προγραμμάτων
του φορέα συνεργάστηκαν στενά με ειδικό σύμβουλο του EASPD σε θέματα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Στη πρόταση συμμετείχαν 10 εταίροι από 8 χώρες με τη συμμετοχή 2 πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και του
EASPD. To πρόγραμμα αποκλείστηκε για λίγους βαθμούς και αποφασίστηκε η επανυποβολή τους στο νέο
κύκλο.  

ACF
Έναρξη συνεργασίας στο πλαίσιο του ACF με φορείς του εξωτερικού και εμπείρους Έλληνες για την σύσταση
εκπαιδευτικού πρωτοκόλλου για τα πρόωρα βρέφη

Κι ακόμα....
Παρουσίαση από 2 εκπαιδεύτριες του cvi στο διαδικτυακό συνέδριο της Σχολής Τυφλών Κύπρου

Παραχώρηση των δικαιωμάτων  στα ελληνικά του Ευρωπαϊκού Οδηγού για την Πρώιμη Παρέμβαση

που αφορά τη μεταφορά καλών πρακτικών και οδηγιών για την παροχή υπηρεσιών ΠΠ. Η

μετάφραση του εγχειριδίου θα γίνει από συνεργάτες της ομάδας της ΠΠ και το τμήμα Ευρωπαϊκών

Προγραμμάτων. Τα δικαιώματα παραχωρήθηκαν από το EASPD και το EURLYAID.

Συστηματική προώθηση του ενημερωτικού video  για την ΠΠ σε συνεργασία με το τμήμα

Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.



Παρά  τις  αντιξοότητες  της  χρονιάς  2020 – 2021 που  επέφερε  η  εξάπλωση  του  ιού
COVID 19 και  την  άμεση  αναγκαιότητα  προσαρμογής  στις  νέες  συνθήκες  σε

εκπαιδευτικό ,  κοινωνικό  και  οικονομικό  επίπεδο ,  ο  Σύλλογος  ΑΜΥΜΩΝΗ  κατάφερε  να
συνεχίσει  την  παροχή  ποιοτικών  προγραμμάτων  εκπαίδευσης  και  αποτελεσματικών

υποστηρικτικών  υπηρεσιών .  

 

Το  προσωπικό  του  Κέντρου  Hμέρας  ΙΡΙΔΑ ,  για  μια  ακόμη  χρονιά  ανταπεξήλθε  στις
δυσκολίες  των  καιρών  διατηρώντας  την  αξία  που  δίνεται  στην  εκπαίδευση  των  42

εκπαιδευόμενων  που  επωφελούνται  των  υπηρεσιών  του .  

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09), ο οποίος
συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με
Αναπηρία» (ΚΔΗΦ)

απολογισμός 2020

ERASMUS+ KA2 "Promoting Effective Communication for Individuals with a Vision Impairment
and Multiple Disabilities" (PrECIVIM)

Κέντρο Διημέρευσης &
Απασχόλησης ΊΡΙΔΑ

ΕΣΠΑ «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων –
Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής»



Η ΑΜΥΜΩΝΗ συμμετείχε στην
ολοκλήρωση της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης του
έργου  PrECIVIM (Promoting
Effective Communication for
Individuals with a Vision
Impairment and Multiple
Disabilities) του προγράμματος  
Erasmus+, Key Action 2, με
συντονιστή φορέα το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και
φορέα διαχείρισης το ΙΚΥ

PrECIVIM

Συμμετοχή της ΑΜΥΜΩΝΗΣ στο Διαδικτυακό Διακρατικό
Συνέδριο – κλείσιμο του  Ευρωπαϊκού προγράμματος PRECIVIM
με γενικό τίτλο: 
«Education of People with multiple disabilities and Visual
Impairment. Contemporary trends and challenges»

Η Αμυμώνη συμμετείχε 
με παρουσίαση που είχε τίτλο: 

«When structured Intervention and training lead to the
organization of behavior». 

5 Δεκεμβρίου 2020

27 Φεβρουαρίου 2020
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Λόγω του αυξημένου αριθμού εκπαιδευομένων, αλλά και των πολυποίκιλων αναγκών τους, στις 05/02
ξεκίνησε η λειτουργία ενός νέου τμήματος με το όνομα «Φαντασία». Εξαιτίας της πανδημίας και της
επιβεβλημένης αλλαγής λειτουργίας του Κέντρου, από τον Σεπτέμβριο 2020 έχει ανασταλεί προσωρινά η
λειτουργία του τμήματος και θα επαναλειτουργήσει όταν επανέλθουμε στην κανονική συνθήκη μας.

Λειτουργία νέου Τμήματος

Επισκέψεις Σχολείων -Κολλεγίων -Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Όλες οι προγραμματισμένες επισκέψεις ανεστάλησαν λόγω των μέτρων προστασίας για τον COVID 19

Συνεργασία με εκπαιδευτικά πλαίσια για πρακτικές ασκήσεις
Δεν έγιναν αποδεκτά τα αιτήματα πρακτικών ασκήσεων 
λόγω των μέτρων προστασίας για τον COVID 19.

ΔΡΑΣΕΙΣ
εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού, αθλητικού χαρακτήρα 
«Παραμυθοχώρα ή πριν χαθούν τα παραμύθια» 
Παρουσίαση θεατρικής παράστασης από τους «Αγγέλους
της Χαράς»  στις 09 Οκτωβρίου

Ομάδες Προσωπικού
Οργάνωση και συντονισμός ομάδων εργασίας ανά τμήμα (ψυχολογική υπηρεσία)
Οργάνωση ομάδας θεραπευτών (Συντονιστής: Υπεύθυνη τμήματος φυσικοθεραπείας)
Συναντήσεις των υπευθύνων των τεσσάρων προγραμμάτων της ΑΜΥΜΩΝΗΣ 
Πραγματοποίηση 50 ωριαίων ομάδων προσωπικού 
Πραγματοποίηση μιας (1) ετήσιας τελικής αξιολόγησης προσωπικού



Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών Για Γονείς της ΑΜΥΜΩΝΗΣ από το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, 27

Φεβρουαρίου

Συμμετοχή του προσωπικού της ΑΜΥΜΩΝΗΣ στο σεμινάριο ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ του ΕΚΑΒ

Συμμετοχή του προσωπικού της ΑΜΥΜΩΝΗΣ στο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

«Εργοθεραπευτικη παρέμβαση σε πρόωρα βρέφη» από την εργοθεραπεύτρια Λογοθέτη Ειρήνη

στις 28 Μαρτίου

Τρίωρο διαδικτυακό μάθημα με τίτλο «Συνεργατικές Πρακτικές» από την κα Ζώτου Χριστιάνα, στο

πλαίσιο του Μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας, 17 Οκτωβρίου 

Συμμετοχή εργαζομένων των Δομών της ΑΜΥΜΩΝΗΣ στο Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

με θέμα «Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών για Άτομα με αναπηρία» που

πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΙΡΙΔΑΣ από 1 έως 4 Δεκεμβρίου 2020 με τη

χρηματοδότηση του Lighthouse Network του EASPD και εκπαιδεύτρια την κ. Maarit Aalto, M.A.

Education & Survey, expert στο Lighthouse Network.

Συμμετοχή της ΑΜΥΜΩΝΗΣ στη διαδικτυακή παρουσίαση του βιβλίου + cd στις 4 Δεκεμβρίου

“ΟΤΑΝ ΟΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟ ΑΣΠΡΕΣ Ή ΜΟΝΟ ΚΙΤΡΙΝΕΣ” και στη συζήτηση με θέμα

«Προσβασιμότητα στο βιβλίο και στον Πολιτισμό» 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Διοργάνωση & Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις, Συνέδρια, Σεμινάρια,
Ημερίδες

Συμμετοχή σε Ερωτηματολόγια & Συνεντεύξεις
Θαλής II 
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από οικογένειες ωφελούμενων (τυχαία δειγματοληψία) στο πλαίσιο του
προγράμματος «ΘΑΛΗΣ II - Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων στην
Ελλάδα» το οποίο υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και από τον Μη Κερδοσκοπικό
Οργανισμό HIGGS, υπό την εποπτεία Επιστημονικής Επιτροπής απαρτιζόμενης από καθηγητές τριών
πανεπιστημίων

ΕΣΠΑ
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από οικογένειες ωφελούμενων (τυχαία δειγματοληψία)  της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ

Ραδιοφωνική συνέντευξη στις 6 Φεβρουαρίου στην ΕΡΑ Θεσσαλονίκης από την κα Ζώτου Χριστιάνα σχετικά
με τα προγράμματα της Αμυμώνης.

ΕΡΑ Θεσσαλονίκης 
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Δράσεις για την πρόληψη εξάπλωσης του
Covid 19

Γενική απολύμανση με τη μέθοδο της
νεφελοποίησης των εγκαταστάσεων της
Αμυμώνης
Πραγματοποίηση rapid τεστ για τον Covid 19 από
τον Ε.Ο.Δ.Υ. σε εκπαιδευόμενους και προσωπικό 
Χορήγηση ειδικών πρωτοκόλλων σε γονείς,
εκπαιδευτές, συνοδούς και οδηγούς σχολικών
λεωφορείων για την τήρηση των προληπτικών
μέτρων που έχουν ληφθεί
Προμήθεια επαρκούς ποσότητας υλικού
υγειονομικής προστασίας, όπως μάσκες, ασπίδες
προστασίας, απολυμαντικά διαλύματα, γάντια,
ατμοκαθαριστές κλπ.

1.

2.

3.

4.

1. Έναρξη συνεργασίας (Ιανουάριος 2020) με την Εταιρία Προστασίας Σπαστικών, το Ι.Π.Α.Π «Η Θεοτόκος», το Κέντρο
Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Εστία» και το Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και φίλων ΑμεΑ «Το
Εργαστήρι» για τη διοργάνωση παράστασης στην Ιρλανδία (Οκτώβριος 2020) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού συνεδρίου
του EASPD. Για λόγους ανωτέρας βίας, η συνεργασία αυτή σταμάτησε τον Μάρτιο ’20.
2. Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού 
3. Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου (Δωρεά ορθοπεδικών βοηθημάτων)
4. HIGGS – Οργανισμός παροχής εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών προγραμμάτων σε μη κερδοσκοπικές
οργανώσεις (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
5. Γενικό Νοσοκομείο ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ (Τμήματα φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης –Πατατούκας Δημήτριος,
φυσίατρος & Ορθοπεδικό τμήμα)
6. Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» (Οφθαλμολογικό τμήμα)
8. Νοσοκομείο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» (Ψυχιατρικό τμήμα)
9. Γέροντας Άγγελος, Νευρολόγος στη Μονάδα Υγείας του ΠΕΔΥ Λεωφ. Αλεξάνδρας
10. Βούβουρας Θωμάς, Οφθαλμίατρος (Άγιος Δημήτριος)
11. Βήχας Γεώργιος, Καρδιολόγος στον ΕΟΠΥΥ Αγίου Δημητρίου
12. Μικροβιολογικό εργαστήριο Παπαδημητρίου (Αργυρούπολη)
13. Μιχαλάτου Πέρσα, Ποδολόγος (Περιστέρι)
14. Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (Ελληνικό)
15. ΜΚΟ «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
16. Εργαστήριο Ξυλουργικής του Ιδρύματος Προστασίας Παιδιών & Νέων με αναπτυξιακές διαταραχές “Η Θεοτόκος”
(Ίλιον)
17. Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (Αργυρούπολή)
18. ΚΕΑΤ (επισκευή μηχανών BRAILLE, Καλυμμίδης Γιώργος)
19. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
20. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
21. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ
22. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΟΥ
23. ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
24. Δικηγορικό γραφείο ΠΑΥΛΑΚΗ (Πειραιάς)
25. REHABLINE, Ορθοπεδικά είδη Γούγης – Χρονόπουλος (Κατεχάκη - Αθήνα)
26. ΔΕΔΕΡΗΣ, Ορθοπεδικά είδη (Αργυρούπολη)
27. ORTHOlife, Είδη Αποκατάστασης και Ιατρικής Φροντίδας (Μεσογείων – Αθήνα)

Συνεργασίες



Από  τον  Μάρτιο  του  2020 ως  και  τον  Ιούνιο  το  πρόγραμμα  έκλεισε  λόγω  κρατικών
υγειονομικών  οδηγιών  περί  καραντίνας ,  απαγόρευσης  κυκλοφορίας  και  οδηγίες  για

μη  λειτουργία  δομών  φιλοξενίας  για  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες .  

Το  πρόγραμμα  ξαναλειτούργησε  τον  Ιούλιο  και  από  τότε  λειτουργεί  με  μικρό
αριθμό  εκπαιδευόμενων  καθώς  ο  φόβος  των  γονέων  είναι  μεγάλος  εξαιτίας  της

πανδημίας  και  της  απαγόρευσης  κυκλοφορίας  

από  5/11/20 ως  τώρα .  

Εξατομικευμένο πρόγραμμα με στόχους και
δραστηριότητες
Ψυχολογική υποστήριξη 
Κοινωνικοποίηση, μέσω εορτασμών,  πάρτι
γενεθλίων, εξωτερικές δραστηριότητες όπως
πρόσβαση σε μίνι-μάρκετ της γειτονιάς για ψώνια
και συναλλαγές.
Δημιουργική απασχόληση με ψυχαγωγικό υλικό,
δραστηριότητες μαγειρικής, κηπουρικής.
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Κατά τη διάρκεια του έτους 2020 η Πολίχνη  παρείχε
σε 10 εκπαιδευόμενους, εκπαίδευση στην αυτόνομη
διαβίωση και υποστήριξη στις οικογένειές τους, με
τους εξής τρόπους:

"Πολίχνη" 
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Πώς διαμορφώθηκε το Πρόγραμμα
O αριθμός προσέλευσης των εκπαιδευόμενων μειώθηκε από τον Ιούλιο και μετά λόγω φόβου γονέων και
διαμορφώθηκε στους 5 εκπαιδευόμενους ανά μήνα, παρόλο που ο δηλωμένος αριθμός είναι στα 10
άτομα.
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται 2-3 φορές το μήνα ( για λόγους οικονομίας και έλλειψης εκπαιδευόμενων )
και ξεκινά από Παρασκευή 3 μμ, είτε ως Κυριακή 5μμ ή ως Δευτέρα 7πμ.
Όσον αφορά τον αριθμό των εκπαιδευτών, μειώθηκε στα 4 άτομα, από 6 που ήταν πέρυσι.
Δυστυχώς τα προγράμματα κοινωνικοποίησης όπως πάρτυ και γιορτές μειώθηκαν, όπως  καταργήθηκαν και
οι επισκέψεις σε καφετέριες καθώς είναι κλειστές.
Συνεχίζονται οι δραστηριότητες στο σπίτι, όπως δημιουργική απασχόληση, δραστηριότητες καθημερινής
διαβίωσης, καθώς και δραστηριότητες καλλωπισμού και μαγειρικής .
Επίσης, δεν λειτουργεί το πρόγραμμα με τους εθελοντές λόγω  μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοιού.



Προτεραιότητα αποτελεί η συνεχής γνωστοποίηση στο ευρύτερο κοινό και στην κοινότητα του
προγράμματος «Πολίχνη» εκπαίδευσης στην αυτόνομη διαβίωση ατόμων με ή χωρίς προβλήματα όρασης
και πρόσθετες αναπηρίες με κύριο στόχο την προσέλκυση νέων συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

Μεγαλύτερη και συχνή προσέλευση εκπαιδευόμενων στο πρόγραμμα

Ευαισθητοποίηση σχετικά με το πρόγραμμα και τις ανάγκες βιωσιμότητας του σε τοπικούς φορείς,
εθελοντικές ομάδες αλλά και χορηγούς, όπως δήμος, επιχειρήσεις και εταιρείες για επίτευξη χορηγιών και
προγραμμάτων επιχορηγήσεων.
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Η Πολίχνη στην πανδημία Covid

Στην Πολίχνη βεβαίως τηρούνται όλα τα απαραίτητα
μέτρα πρόληψης κατά του κορωνοιού. Αυτό σημαίνει 

rapid tests ανα 10 μέρες σε εκπαιδευόμενους και
εκπαιδευτές 
χρήση μάσκας αντισηπτικού και υγιεινομικού
υλικού
θερμομέτρηση
συνεχής εξαερισμός των χώρων του σπιτιού
αποφυγή συνωστισμού σε χώρους
λιγότεροι φιλοξενούμενοι
απαγόρευση προσέλευσης επισκεπτών και
εθελοντών

Στόχοι για το 2021



Το  2020 αποτέλεσε  μια  χρονιά
ορόσημο  εξελίξεων  και  αλλαγών ,  

όχι  μόνο  για  τη  Στέγη  και  την
Ελλάδα  αλλά  και  για  ολόκληρο  τον

πλανήτη .  

Η  παρουσία  της  εύκολα
μεταδιδόμενης  νόσου  που

επικράτησε  να  ονομάζεται  COVID-

19, άλλαξε  τη  ροή  των  ιστορικών
γεγονότων  και  αναδιαμόρφωσε  τις

ζωές  όλων .  

Η  Στέγη  Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης  «Λίλιαν  Βουδούρη» 

κατάφερε  εντυπωσιακά  να  πορευτεί
όλη  αυτή  τη  χρονιά  χωρίς

κρούσματα ,  

αλλά  και  χωρίς  να  αλλοιώσει  το
χαρακτήρα  της ,  ως  ενός  πρότυπου

και  οργανωμένου  χώρου
καθημερινής  ζωής ,  χαράς  και

εκπαίδευσης  των  ενοίκων  αλλά  και
των  εργαζομένων  της
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Πανδημία Covid 19
Με την αυγή του 2020 ο πλανήτης κυριεύθηκε από τη
ραγδαία εξάπλωση του νέου κορωναϊού SARS-CoV-2, που
προκαλεί αναπνευστικές λοιμώξεις με ποικίλη σοβαρότητα.
Στις αρχές του Μαρτίου του 2020 ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας κήρυξε ως πανδημία τη θανατηφόρα
ασθένεια COVID-19, γεγονός που οδήγησε σε ουσιαστικές
προτάσεις προφύλαξης από τον ιό, από την παγκόσμια
επιστημονική κοινότητα και πρωτοφανείς για την εποχή μας
δραστικές αποφάσεις από τις κυβερνήσεις όλων των
χωρών του πλανήτη.
Η Ελληνική κυβέρνηση όρισε αυστηρή καθολική
απαγόρευση μετακίνησης σε δύο χρονικές περιόδους [α)
Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος 2020 και β) Νοέμβριος-
Δεκέμβριος 2020]. Παράλληλα, επέβαλε μέτρα προστασίας
από την μετάδοση του ιού με κέντρο την κοινωνική
απομόνωση, την τήρηση φυσικών αποστάσεων μεταξύ των
πολιτών, τη χρήση μάσκας ιατρικού ή μη τύπου και την
ενίσχυση των μέτρων προσωπικής υγιεινής, όπως το
συχνό πλύσιμο των χεριών και το σχολαστικότερο
καθαρισμό τροφών και χώρων ζωής. 

Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
"Λίλιαν Βουδούρη"

Σ.Υ.Δ. «Λίλιαν Βουδούρη» & COVID-19

Διακόπηκε η φοίτηση των εξυπηρετούμενων της Στέγης στο κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας
φροντίδας «Ίριδα». 
Σταμάτησαν οι επισκέψεις γονέων, συγγενών και φίλων στους χώρους της. 
Διαμορφώθηκε εκ νέου το πρόγραμμα των βαρδιών του προσωπικού και των οικόσιτων βοηθών,
ώστε να ελαττωθούν οι μετακινήσεις τους και να μειωθούν οι κίνδυνοι μετάδοσης του ιού. 
Παράλληλα, άρχισε η καθημερινή καταγραφή της θερμοκρασίας των ενοίκων και των μελών της
ομάδας υποστήριξης. 
Τέλος, στα πλαίσια της προστασίας εκπαιδευόμενων και εργαζομένων από τη νόσο του νέου
κορωνoϊού μετά από επιτακτικό αίτημα του φορέα πραγματοποιήθηκαν τακτικές προληπτικές
εξετάσεις στους χώρους της Στέγης από ειδικά κλιμάκια του Εθνικού Οργανισμού Δημόσια Υγείας.

Όλες αυτές οι δυστοπικές εξελίξεις στον πλανήτη επηρέασαν αναμφίβολα την καθημερινή ζωή της Σ.Υ.Δ.
«Λίλιαν Βουδούρη», των ενοίκων αλλά και του προσωπικού της. Στη διάρκεια της επιβολής των
καθολικών απαγορεύσεων μετακίνησης, του κλεισίματος των σχολείων και των εμπορικών επιχειρήσεων,
η Στέγη λειτούργησε με επιτυχία ως δομή «κλειστού τύπου» με ό,τι αυτό ακολουθούσε την αλλαγή αυτή.

Συγκεκριμένα: 
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Προσωπικό
Αναμφισβήτητα οι εργαζόμενοι αποτέλεσαν το βασικό άξονα του προσφερόμενου έργου στη Σ.Υ.Δ.
«Λίλιαν Βουδούρη». Εν μέσω της πανδημίας το προσωπικό της ομάδας υποστήριξης και οι οικόσιτες
βοηθοί επωμίσθηκαν το σημαντικό έργο της προστασίας της υγείας των ενοίκων με ακόμα μεγαλύτερη
ευθύνη, ακολουθώντας κατά γράμμα τις αναγκαστικά αυστηρές οδηγίες του διοικητικού προσωπικού.
Το 2020 καταγράφεται σχετική σταθερότητα στην ομάδα του εργαζομένων της Στέγης σε σύγκριση με
όλες τις προηγούμενες χρονιές της λειτουργίας της καθώς δεν υπήρξαν παραιτήσεις. Η μόνη
διαφοροποίηση ήταν η απόλυση μιας φροντίστριας/εκπαιδεύτριας στο τέλος της πρώτης περιόδου της
καραντίνας λόγω ελλιπούς συμμόρφωσης με τους κανόνες της φροντίδας των εξυπηρετούμενων της
Σ.Υ.Δ. Η προκήρυξη της νέας θέσης, η επιλογή και η πρόσληψη της νέας φροντίστριας/εκπαιδεύτριας
έγιναν με ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα, εν μέσω της πανδημίας.

Εκπαίδευση προσωπικού
Αναφορικά με την εξέλιξη των δεξιοτήτων του
προσωπικού: 
Δύο μέλη του συμμετείχαν σε διήμερο σεμινάριο
εκμάθησης Α΄ Βοηθειών, που διοργάνωσε ο
φορέας στα κεντρικά του γραφεία. 
Ακόμα, τρία μέλη του προσωπικού έλαβαν
μέρος σε τετραήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
25 ωρών, για την απόκτηση του Ευρωπαϊκού
Πιστοποιητικού Φροντίδας (ECC – European
Care Certificate) της TACT HELLAS (Training
And Consultation Today in Hellas), το οποίο και
τους απονεμήθηκε μετά από εξετάσεις. 
Επιπλέον, οι οικόσιτες βοηθοί συμμετείχαν με
επιτυχία σε διήμερο σεμινάριο, διάρκειας 10
ωρών, για την εκμάθηση των Βασικών Αρχών
Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων που
πραγματοποιήθηκε από τον Ενιαίο Φορέα
Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). 
Επίσης, όλο το προσωπικό της ομάδας
υποστήριξης της Στέγης συμμετείχε σε διήμερο
σεμινάριο για τη Βελτίωση της Ποιότητας
Υπηρεσιών προς τα ΑμεΑ, το οποίο
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στην αγγλική
γλώσσα υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Παρόχων Υπηρεσιών προς ΑμεΑ
(European Association of Service Providers for
Persons with Disabilities – EASPD), της οποίας
ο σύλλογος «Η Αμυμώνη» αποτελεί ενεργό
μέλος. 
Τέλος ο διοικητικά υπεύθυνος της Σ.Υ.Δ. πήρε
μέρος σε ομάδα εστιασμένης συζήτησης στο
πλαίσιο έρευνας για άτομα με αναπηρία που
οργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού
Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Τσάτσου.

Ομάδες προσωπικού
Λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας
πραγματοποιήθηκαν δύο ομάδες
προσωπικού με τη συμμετοχή όλων των
εργαζομένων υποστήριξης, των οικόσιτων
βοηθών, του επιστημονικού διευθυντή και το
συντονισμό του διοικητικού διευθυντή. Σ’
αυτές καταγράφηκαν ανάγκες, δυσκολίες,
φόβοι και ανησυχίες. Κατατέθηκαν ιδέες και
προτάσεις, επιλύθηκαν προβλήματα που
προέκυψαν από την επιβεβλημένη
διαφοροποίηση της λειτουργίας της Σ.Υ.Δ.
και οριοθετήθηκαν οι στόχοι για την ομαλή
μετάβαση στη νέα πραγματικότητα, όπου η
απειλή της ασθένειας είναι διαρκής. 



Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, στα οποία συμμετείχαν
οι ένοικοι πραγματοποιήθηκαν με την αποκλειστική
επιμέλεια των εκπαιδευτών/φροντιστών της Σ.Υ.Δ. και
περιελάμβαναν, τόσο ατομικές δραστηριότητες
ενίσχυσης της λειτουργικότητάς τους, όσο και ομαδικές
ενότητες εκμάθησης τρόπων διαπροσωπικής
επικοινωνίας. Αυτή τη χρονιά και λόγω των συνθηκών
της πανδημίας ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην
περαιτέρω βελτίωση της προσωπικής υγιεινής των
εξυπηρετούμενων. Επίσης συνεχίστηκαν τα
προγράμματα φυσικοθεραπείας που
πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση στη Στέγη. 

Με γνώμονα τις απαγορεύσεις της κυβέρνησης για την
προφύλαξη της υγείας των πολιτών
πραγματοποιήθηκαν δύο εκδρομές. Η πρώτη σε
γνωστό εμπορικό κέντρο των Αθηνών (πριν την
επιβολή των αυστηρών μέτρων) και η δεύτερη στον
προστατευμένο χώρο της παιδικής χαράς της
Αμυμώνης στο Ελληνικό. Επιπλέον, μετά την ακύρωση
της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων στο
κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΠΟΣΓΚΑμεΑ αλλά και
με τη χαλάρωση των κυβερνητικών μέτρων το μήνα
Αύγουστο έλαβαν χώρα με ιδιαίτερη προσοχή έξι
εξωτερικά προγράμματα/θαλασσινά μπάνια στην
παραλία του “Παραρτήματος Αποθεραπείας και
Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Βούλας”.

Ο αριθμός των εξυπηρετούμενων παρέμεινε σταθερά στα επτά άτομα, όπως ορίζει ο
κανονισμός λειτουργίας της Στέγης, με ηλικίες από 29 έως 46 ετών.

Εκπαιδευτικά προγράμματα ενοίκων

Σύνδεση ενοίκων με το συγγενικό περιβάλλον
Υπό το καθεστώς των νέων συνθηκών ζωής η επαφή με τους κηδεμόνες και τους συγγενείς των
ενοίκων αναγκαστικά τροποποιήθηκε. Οι προγραμματισμένες επισκέψεις ακυρώθηκαν.
Επιπλέον, σταμάτησαν οι διανυκτερεύσεις των εξυπηρετούμενων στις οικίες των οικογενειών
τους. Ως αντίβαρο ενισχύθηκαν τόσο οι τηλεφωνικές συνομιλίες, όσο και οι διαδικτυακές
επικοινωνίες των εξυπηρετούμενων με τους συγγενείς τους, που αν και σε καμία περίπτωση δεν
αντικατέστησαν την εκ του σύνεγγυς επαφή, βοήθησαν όμως στη μείωση των αρνητικών
επιδράσεων αυτής της υποχρεωτικής κοινωνικής απομόνωσης.
Πραγματοποιήθηκε μια συμβουλευτική συνάντηση γονέων και κηδεμόνων στο χώρο της Σ.Υ.Δ.,
πριν την επιβολή των απαγορευτικών μέτρων. Τέλος, αυξήθηκαν και έγιναν πιο ουσιαστικές οι
τηλεφωνικές επικοινωνίες συγγενών και προσωπικού, όπου η αμοιβαία κατανόηση και
εμπιστοσύνη πρυτάνευσαν.
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Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών των εξυπηρετούμενων 
Τα έκτακτα περιστατικά περίθαλψης των
εξυπηρετούμενων καλύφθηκαν στο μεγαλύτερο
μέρος τους από τον ψυχίατρο της δομής που εκτελεί
και χρέη επιστημονικού διευθυντή του φορέα.
Ζητήματα που εκφεύγουν της ειδικότητας του
καλύφθηκαν από ειδικευμένους ιατρούς της περιοχής
(δερματολόγο, γαστρεντερολόγο, μικροβιολόγο,
παθολόγο). 
Βέβαια, όχι μόνο λόγω της πανδημίας αλλά και εξ’
αιτίας της φυσικής αύξησης των προβλημάτων υγείας
των εξυπηρετούμενων λόγω ηλικίας, σημειώθηκε η
αδήριτη ανάγκη υποστήριξης των ενοίκων από ένα
κέντρο ολοκληρωμένων παροχών πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας. 

Κοινωνική Δικτύωση & Εθελοντισμός
Συνεχίστηκαν, όσο βέβαια το επέτρεπαν οι εν εξελίξει
συνθήκες, οι προσπάθειες για τη σύνδεση της Σ.Υ.Δ. ως χώρου
ζωής και εκπαίδευσης των εξυπηρετούμενων της με την τοπική
κοινωνία και το Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, όπου και ανήκει
χωροταξικά. 
Στο ίδιο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης με τους τοπικούς
εμπορικούς φορείς διατηρήθηκε το πρόγραμμα προσφοράς
τροφίμων από την υπεραγορά του ομίλου ΑΒ Βασιλόπουλος
Πικερμίου. 
Ακόμα, η Στέγη αποδέχτηκε τη δωρεά της εταιρείας Αdelco για
την κάλυψη του μισθολογικού κόστους του φυσικοθεραπευτή
της.  
Επιπρόσθετα, διατηρήθηκε η σταθερή εθελοντική προσφορά
κτηνιατρικών υπηρεσιών από κτηνίατρο με έδρα στο γειτονικό
Δήμο Παλλήνης για τα δύο σκυλιά που φιλοξενούνται στο χώρο
της Στέγης. 

Βελτιώσεις των εγκαταστάσεων της ΣΥΔ
Τέλος, το 2020 πραγματοποιήθηκε στη Στέγη η εγκατάσταση νέου συστήματος συναγερμού για
την προστασία του χώρου με τη χορηγία του ομίλου εταιρειών Ο.Τ.Ε. Αυτό το γεγονός
αποτέλεσε το απαραίτητο δεύτερο βήμα μετά την περσινή αντικατάσταση των περισσοτέρων
φθαρμένων κουφωμάτων αλουμινίου της Σ.Υ.Δ. με σύγχρονης τεχνολογίας ενεργειακά και
συνέβαλε με τη σειρά του στη βελτίωση της λειτουργικότητας του κτηρίου.



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΠΟΡΩΝ

Γενικά νέα
Εργαλεία & μέσα επικοινωνίας
Χορηγίες & Δωρεές
Δράσεις
Συνεντεύξεις & Προβολή σε μέσα
Εθελοντές

1.
2.
3.
4.
5.
6.



Σε μία χρονιά που ανέτρεψε τα δεδομένα και δημιούργησε πρωτοφανείς συνθήκες για όλους μας, εμείς,
έχοντας ξεκινήσει ήδη να αναπτύσσουμε νέα ψηφιακά εργαλεία, ανταποκριθήκαμε άμεσα και
καταφέραμε να προσαρμόσουμε κατάλληλα τα κανάλια της επικοινωνίας μας προς το ευρύ κοινό,
καταρτιστήκαμε κατά το δυνατόν καλύτερα με τη συμμετοχή μας σε Webinars και αναδιαμορφώσαμε τον
τρόπο διεξαγωγής των δράσεων μας. Έτσι, καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε όσα είχαμε
προγραμματίσει, αφοσιωμένοι πάντα στους σκοπούς του Συλλόγου.

Το  2020 ήταν  μία  πολύ  ενδιαφέρουσα  και  γεμάτη  από  δράσεις  και  συνεργασίες
χρονιά ,  παρά  τις  δυσκολίες  και  την  προσωρινή  αναστολή  της  λειτουργίας

ορισμένων  δομών  του  Συλλόγου  που  προέκυψαν  από  την  πανδημία  Covid19. Για
εμάς ,  η  συνθήκη  αυτή  αποτέλεσε  μία  ευκαιρία  να  εξελιχθούμε ,  να

αναβαθμιστούμε  και  να  εξερευνήσουμε  νέα  μέσα  και  κανάλια  επικοινωνίας  του
οράματός  και  του  σκοπού  μας .  

Η ανακατασκευή του e-shop μας στα τέλη του 2019 αποτέλεσε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κατά της
διάρκεια της πανδημίας. Λόγω της αναστολής λειτουργίας των εμπορικών επιχειρήσεων όλες οι
συναλλαγές διενεργούνταν διαδικτυακά. Επιπλέον, τα νέα μέτρα απέτρεψαν την παρουσία της
Αμυμώνης στο «Golden Hall» καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκεια του έτους, αλλά ακόμη περισσότερο κατά τις
μεγάλες εορταστικές εποχιακές περιόδους και σε άλλα εμπορικά κέντρα που η Αμυμώνη έδινε το παρών.
Το κενό αυτό ήρθε να καλύψει η νέα αυτή πηγή εσόδων. 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ &
ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΠΟΡΩΝ
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Γενικά Νέα

Τα δύο παραπάνω εργαλεία, αξιοποιήθηκαν πλήρως  σε όλες τις φετινές καμπάνιες που
διενέργησε η Αμυμώνη ως μέσα για την ενίσχυση του Συλλόγου. 

Η ηλεκτρονική φόρμα που δημιουργήθηκε στη νέα μας ιστοσελίδα προς το τέλος του 2019, αποτέλεσε
μία ακόμη σημαντική πηγή εσόδων, τόσο σε επίπεδο ιδιωτικής πρωτοβουλίας, όσο και σε επίπεδο ΕΚΕ.

1) Ηλεκτρονική φόρμα δωρεών

2) Το e-shop της Αμυμώνης

Εργαλεία & Μέσα που αναπτύξαμε και μας αναπτύσσουν
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Στις 8 Οκτωβρίου με μεγάλο ενθουσιασμό αποστείλαμε το πρώτο μας newsletter σε περίπου 800
παραλήπτες μέσω της πλατφόρμας mailchimp και των υπηρεσιών που προσφέρει δωρεάν. Η λίστα των
παραληπτών όλο και μεγαλώνει, ξεπερνώντας τους 900 έως το τέλος του 2020.
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3) Newsletter

800 παραλήπτες
11 newsletters% OPENS

% CLICKS

4) Ενδυνάμωση social media

αύξηση απήχησης 100,8%

Συνολική απήχηση: 163.882

αύξηση απήχησης 128,5%

Συνολική απήχηση: 8.927

Για πρώτη φορά ξεκίνησε συστηματική διαφήμιση στο 
Facebook & το Instagram 

To 2020 δημιουργήθηκαν
και ενεργοποιήθηκαν
επιπλέον δύο μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, το
Twitter & το LinkedIn, τα
οποία μας επιτρέπουν να
επικοινωνούμε με  δύο
διαφορετικά «κοινά» 

YouTube Αμυμώνη

 

συνδρομητών

999% αύξηση 
προβολών 

157% αύξηση 

 36.814 επισκέψεις στην ιστοσελίδα μας

YouTube Αμυμώνη - Παραμύθι Χωρίς Όρια

Ο αντίκτυπος της δράσης μεγιστοποιήθηκε
κατά την περίοδο της πανδημίας
αναδεικνύοντας την αξία της και καθιστώντας
τα Παραμύθια καθημερινή ψυχαγωγία όχι μόνο
για τα παιδιά με προβλήματα όρασης, αλλά για
όλα τα παιδιά! 
Το 2020 απέκτησε 558 από τους 683 συνολικά
ακολούθους με τα παραμύθια να έχουν 59.124
προβολές. 
Μας χαροποιεί ιδιαιτέρως ότι το κανάλι
δημιουργήθηκε μόλις το Νοέμβριο 2019 κι έχει
αγαπηθεί τόσο από μικρούς και μεγάλους. 
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5) Μία εικόνα, χίλες λέξεις
Φέτος, μας δόθηκε η ευκαιρία να χτίσουμε και να αναδείξουμε την ταυτότητά μας μέσω δημιουργικών
εικαστικών και video. Η εικαστική επεξεργασία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος κάθε επικοινωνίας. 

6) Νέα λογότυπα
Στο πλαίσιο της δημιουργίας ενιαίας ταυτότητας, το Κέντρο Ημέρα ΙΡΙΔΑ και η ΠΟΛΙΧΝΗ απέκτησαν
δικά τους λογότυπα, τα οποία δημιουργήθηκαν από το Τμήμα Επικοινωνίας.

7) Πολιτική ανταποδοτικών οφελών
Σχεδιάστηκε και τηρείται πολιτική ανταποδοτικών
οφελών για τους χορηγούς μας, ανάλογα με το ύψος
της δωρεάς.
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Χορηγίες

Για  άλλη  μία  χρονιά  ήταν  δίπλα  μας  στηρίζοντας  το  έργο  μας ,  σταθεροί  αλλά  και
νέοι  υποστηρικτές ,  ιδιώτες  κι  εταιρείες ,  οι  οποίοι  ενίσχυσαν  την  Αμυμώνη  σε

είδος  ή  οικονομικά

Οικονομικές δωρεές

0Κ ευρώ 5Κ ευρώ 10Κ ευρώ 15Κ ευρώ 20Κ ευρώ

COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΟΤΕ ΑΕ 

ADELCO ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑ Α.Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ 

Δεχθήκαμε δωρεές από εταιρείες και Ιδρύματα που μας στηρίζουν χρόνια. Ενδεικτικά οι μεγαλύτερες:

Δωρεές από εταιρείες & Ιδρύματα

Δεχθήκαμε επίσης δωρεές από εταιρείες που μας στηρίζουν για πρώτη φορά. Ενδεικτικά Henkel,
Novibet, Wappier, ο οικονομικός απολογισμός των οποίων αντιστοιχεί στο 2021.
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Υγειονομικό υλικό για τις δομές

Η ανταπόκριση μας ήταν άμεση στην εξεύρεση
επαρκούς υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των
δομών και του Συλλόγου. Ξεκίνησε μία διαδικασία
αιτημάτων χορηγίας, τόσο σε παλιούς όσο και νέους
χορηγούς. 

Αποτέλεσμα ήταν μία καινούργια συνεργασία με τον
ΟΛΠ ο οποίος κάλυψε τις ανάγκες σε ένα πολύ
μεγάλο ποσοστό. 

Επίσης θετικά ανταποκρίθηκε και η εταιρεία Reckitt
Benckiser, προσφέροντάς μας απολυμαντικά σπρέι,
μαντηλάκια κι απορρυπαντικά.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τις τελευταίες ημέρες του έτους, ενέκρινε
τη συνθήκη matching fund για ένα χρόνο. Στη διάρκεια αυτής, κάθε
δωρεά στο Πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης θα διπλασιάζεται από
το ΙΣΝ πολλαπλασιάζοντας τον αντίκτυπο της δωρεάς!

Πολλαπλασιάζοντας τον αντίκτυπο 
μέσω του Matching fund

Το  2020 πραγματοποιήθηκαν  επαφές  και  αιτήματα  προς  πολλά  Κοινωφελή
Ιδρύματα ,  Τράπεζες  και  ιδιωτικές  Εταιρείες .  Ως  αποτέλεσμα  της  προσπάθειας

αυτής  πολλοί  ευαισθητοποιήθηκαν  και  ανταποκρίθηκαν  θετικά ,  υποστηρίζοντας
έμπρακτα  τις  προσπάθειες  της  Αμυμώνης .  
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Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου
Ελληνικά Πετρέλαια
Reckitt Benckiser
Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
Φιλεκπαιδετική Εταιρεία (Αρσάκεια -
Τοσίτσεια Σχολεία)
Demos N. Foundation Inc. Chicago,
Illinois
Demo S.A.
Γεννάδειος Σχολή
Ravago Chemicals
Lundbeck
Campion School
Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα - Λιναρδάτου
Μεγάλη Στοά της Ελλάδος
Εκπαιδευτήρια Καίσαρη
Lidl
AVIS
Ίδρυμα Marfin
Omega Pharma
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Αρωγοί Υποστηρικτές
Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν
Κωνσταντοπούλου
Spetses Mini Marathon
Maritime Inc. Millenia
Inner Wheel
Σπουδαία Events
Ίδρυμα Αντώνιος & Ιωάννης Αγγελικούσης
Goodyear
ΟΤΕ Ασφάλιση
Snapium
Forest View
Autogas Tsopelogiannis
Coral Shell Licensee
Eurobank
Motor Oil
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς

Χορηγοί Τροφίμων
ΑΒ Βασιλόπουλος
Γιώτης Α.Ε.
Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης ΑΕΕ
Ζαχαροπλαστείο Παπαπαρασκευάς
Ζαχαροπλαστείο Fresh
Φούρνος "Ελληνικόν"
Μπάρμπα Στάθης Α.Ε.Β.Ε.
Φ. Μπλάουελ & ΣΙΑ ΕΠΕ
«Μπορούμε» Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση
Τράπεζα Τροφίμων
Δ.Φλεριανός & ΣΙΑ Ε.Ε.
Γαλακτοκομική Τριπόλεως Παπαδόπουλος ΑΒΕΕ

Ιδιώτες Μεγάλοι Χορηγοί
κ. Κυριαζή Ιωάννα
Χριστιανική Κίνηση Νέας Σμύρνης

Χορηγοί ιατρικών υπηρεσιών
Παιδοοφθαλμολογικό Ελλάδος
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Μία sold out συναυλία για την ενίσχυση της Αμυμώνης!
Το μουσικό πρόγραμμα άνοιξε ο Θοδωρής Τσάτσος με
νέα δικά του αλλά και παλαιότερα τραγούδια. Σειρά
είχαν τα δικά μας “Ονειρέματα”, η Μαρία Πόθου, η
Μαριαλένα Θεοφανίδη και η Καλλιώ Μαρτυρίδου με την
μουσικοθεραπεύτρια που δημιούργησε το μουσικό
σύνολο, κ. Πελίνα Ευαγγέλου.
Τέλος, η Ανδριάνα Μπάμπαλη και ο Γιώργης
Χριστοδούλου ανέβηκαν στη σκηνή και ερμήνευσαν
αγαπημένα τραγούδια από τη μουσική τους πορεία.

Φεβρουάριος 2020 
Συναυλία «Συμπερίληψη»
Σταυρός του Νότου

Δράσεις

Η συναυλία προέκυψε μετά από διαδικτυακή ψηφοφορία που διεξήγαγαν τα Σπουδαία
Events, στην οποία η πλειοψηφία των συμμετεχόντων απάντησε πως θα επιθυμούσε να γίνει μία

εκδήλωση για την οικονομική και επικοινωνιακή ενίσχυση της Αμυμώνης.

Σεπτέμβριος 2020
Απονομή Χρυσού Δίσκου «Θα σ’ αγαπώ – Το τραγούδι της Αμυμώνης»

του Αλέξανδρου Ιακώβου
Cafe στον Κήπο του Νομισματικού Μουσείου

Την εκδήλωση παρουσίασε ο μουσικός παραγωγός
και δημοσιογράφος κ. Δημήτρης Μεϊδάνης. 
Η βραδιά ξεκίνησε με τον κ. Αλέξανδρο Ιακώβου,
δημιουργό του τραγουδιού και εμπνευστή της
σπουδαίας αυτής καλλιτεχνικής σύμπραξης.
Ακολούθησε ομιλία της κ. Παρασκευής Μπέλλου,
Προέδρου της Αμυμώνης, η οποία ευχαρίστησε όλους
τους συντελεστές και τους παρευρισκόμενους, και του
κ. Χρήστου Ασημακόπουλου, Καλλιτεχνικού
Υπεύθυνου της δισκογραφικής εταιρείας Ogdoo Music
Group. Στη συνέχεια, έγινε η απονομή του χρυσού
δίσκου στου βασικούς συντελεστές καθώς και
αναμνηστικών δώρων από την Αμυμώνη. 
Η βραδιά έκλεισε με μια μικρή συναυλία από τον
Αλέξανδρο Ιακώβου, τον οποίο πλαισίωσαν οι
μουσικοί Θοδωρής Δαμουράκης, Εύη Κανέλλου,
Στέλιος Φραγκούς και Δημήτρης Γαλίτης. 

Το τραγούδι μπήκε στην κορυφή των προτιμήσεων των αναγνωστών στην ψηφοφορία που
διοργάνωσε το MusicCorner.gr τον Ιανουάριο με 2.670 ψήφους και στην οποία ψήφισαν 7.936 άτομα.

Χορηγοί επικοινωνίας: NEVRONAS, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Χορηγός Φιλοξενίας: Café στο Νομισματικό Μουσείο

Χορηγός επικοινωνιακού υλικού: Tiposeme
Την εκδήλωση κάλυψε τηλεοπτικά ο σταθμός  ΣΚΑΪ &  προβλήθηκε στην εκπομπή «Αταίριαστοι».
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Μία συνάντηση γεμάτη χαρά

Κερδίζοντας σε προβολή

Την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου, είχαμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να
συναντήσουμε τον κ. Διονύση Σαββόπουλο με αφορμή την
απονομή του χρυσού δίσκου για το τραγούδι. Στο πλαίσιο της
συνάντησής μας, μιλήσαμε για τη σπουδαία αυτή καλλιτεχνική
σύμπραξη και τη χρυσή πορεία της, μα κυρίως για τη λειτουργία
των τεσσάρων δομών μας, τις καθημερινές κατακτήσεις αλλά και
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε.

Με αφορμή την απονομή χρυσού δίσκου για το
τραγούδι της Αμυμώνης, την Παρασκευή 16
Νοεμβρίου η Πρόεδρος της Αμυμώνης, Παρασκευή
Μπέλλου, ήταν καλεσμένη της Νάντιας
Κοντογεώργη στην εκπομπή ΦλΕΡΤ της ΕΡΤ.
Μαζί τους, η Πέννυ Μπαλτατζή, η οποία μίλησε για
την Αμυμώνη και τη συμμετοχή της στο τραγούδι!



Φέτος το χειμώνα στην Αμυμώνη κρατάμε τις καρδιές μας ζεστές
φτιάχνοντας ξύλινα προσανάμματα για το τζάκι από φυσικά υλικά! Η
επεξεργασία και η συσκευασία τους γίνεται από τους εκπαιδευόμενους
του Κέντρου Ημέρας ΙΡΙΔΑ με τη βοήθεια των εκπαιδευτών τους, ενώ τις
ξύλινες ράβδους προμηθευόμαστε από το Εργαστήριο Ξυλουργικής του
Ιδρύματος Προστασίας Παιδιών & Νέων με αναπτυξιακές διαταραχές «Η
Θεοτόκος». Κάθε συσκευασία περιέχει οκτώ (8) τεμάχια. 

Περήφανοι για τις δημιουργίες των παιδιών μας, προωθήσαμε τα φετινά Χριστούγεννα
«Το στολίδι της Αμυμώνης», φτιαγμένο με αγάπη από το τμήμα της Ανακύκλωσης με
μερικές πινελιές από τα χέρια εθελοντών μας.  Ένα στολίδι μαζί με κάρτα ευχών
αποστελλόταν με όλες τις παραγγελίες της χριστουγεννιάτικης περιόδου.
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Φέτος το χειμώνα «κρατάμε τις καρδιές μας ζεστές!»

Το στολίδι της Αμυμώνης

Χρησιμοποιώντας τα δύο νέα εργαλεία μας, τη φόρμα δωρεών και το e-shop, αναπτύξαμε
καμπάνιες με στόχο την ενίσχυση του Συλλόγου από ιδιώτες κι εταιρείες. 

"Βάλε το λιθαράκι σου"
Με αφορμή συμπλήρωση 26 χρόνων από την
ίδρυσή μας, εγκαινιάσαμε την καμπάνια «Βάλε το
λιθαράκι σου» για τα παιδιά της Αμυμώνης.
Πρόκειται για ένα νέο προϊόν στο e-shop μας που
δημιουργήθηκε με το λογότυπο της Αμυμώνης.
Το βραχιόλι διατίθεται σε 4 χρώματα.

Μαρτάκια

Λαμπάδες & Πασχαλινά

Προϊόντα με το λογότυπο της Αμυμώνης
Φέτος εγκαινιάσαμε μια νέα συλλογή με το λογότυπο της Αμυμώνης.
Η συλλογή αποτελείται από notebooks, μολύβια και στυλό σε λιτές
γραμμές από φυσικά υλικά και εμπλουτίστηκε με ημερολόγια προς το
τέλος του έτους.

Φέτος, διαθέσαμε για πρώτη φορά στο e-shop μας 30 ημερολόγια με το λογότυπο της Αμυμώνης, τα οποία
εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες χωρίς διαφήμιση.

Ημερολόγιο Αμυμώνη 2021



Τις Χριστουγεννιάτικες δημιουργίες των παιδιών, των γονέων, των εθελοντών και των ακούραστων
εργαζομένων μας προωθήσαμε στα μέσα μας, σ’ ένα κλίμα γιορτινό και αισιόδοξο! Τις γιορτινές αγορές
μπορούσαν να πραγματοποιήσουν εταιρείες και ιδιώτες, μέσω του e-shop μας, με παράδοση σε όλη την
Ελλάδα εντός 2 – 3 εργάσιμων ημερών.

Χριστουγεννιάτικο e-bazaar
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Εταιρικά Δώρα

Εταιρικά Bazaar

Η δράση που σήμανε την έναρξη των φετινών Χριστουγέννων, ήταν ο κατάλογος με τα χριστουγεννιάτικα
δώρα του Εργαστηρίου που αποστείλαμε σε όλες τις εταιρικές επαφές μας, εγκαίρως, από τις αρχές του
Νοέμβρη. 

Μία εβδομάδα αργότερα από την επικοινωνία για τα Εταιρικά δώρα ακολούθησαν τα Εταιρικά Bazaar. Η
Αμυμώνη, λόγω του ανακατασκευασμένου e-shop ήταν από τους λίγους φορείς που, έχοντας το
ανταγωνιστικό αυτό πλεονέκτημα, μπορούσαν φέτος να διεξάγουν διαδικτυακά τα bazaar τους, κερδίζοντας
έτσι το κομμάτι που μας αναλογούσε δεδομένης της κατάστασης. Όλες οι εταιρικές επαφές μας έλαβαν
πρόσκληση και ανταποκρίθηκαν όσες εταιρείες ήταν αντίστοιχα προετοιμασμένες με τη σχετική υποδομή στις
ιστοσελίδες τους (ΑΒ Βασιλόπουλος, Grand Thorton, SG Digital, OTE, Singular Logic).

Μένουμε Σπίτι, μένουμε δίπλα στα παιδιά της ΣΥΔ Λίλιαν Βουδούρη
Η πρώτη απόπειρα για δημιουργία καμπάνιας μέσω της φόρμας δωρεών έγινε στις 13 Απριλίου, εν μέσω
του πρώτου lockdown με κεντρική φωτογραφία από τα παιδιά και τους εκπαιδευτές της Στέγης. «Όλοι
εμείς, φροντιστές, εκπαιδευτές και διοικητικό προσωπικό, επιλέγουμε με αίσθημα ευθύνης και αισιοδοξία
να μείνουμε στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Λίλιαν Βουδούρη» και να στηρίξουμε τα παιδιά μας
που τόσο μας έχουν ανάγκη. Εσείς, μπορείτε να μας στηρίξετε κάνοντας μια δωρεά: Σας ευχαριστούμε
για τη βεβαιότητα, που μας χαρίζει η δική σας έμπρακτη υποστήριξη, ότι θα τα καταφέρουμε»



Το #GivingTuesday γεννήθηκε το 2012 ως μια απλή ιδέα: να δημιουργηθεί μια ημέρα που ενθαρρύνει τους
ανθρώπους να κάνουν το καλό. Τα τελευταία χρόνια, η ιδέα αυτή έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο κίνημα που
εμπνέει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους να προσφέρουν, να συνεργαστούν και να φέρουν μια αλλαγή
στον κόσμο μέσα από πράξεις γενναιοδωρίας και προσφοράς. Φέτος, η μέρα αυτή ήταν η 1η Δεκεμβρίου.
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«Τα παιδιά μας είναι οι ήρωές μας!» Giving Tuesday 2020

Για τις ανάγκες της καμπάνιας δημιουργήθηκε ένα video, το οποίο
προβάλλεται στο κανάλι μας στο YouTube καθώς και εικαστικά με
θέματα από την επίσημη σελίδα Giving Tuesday.

Σε μια περίοδο που όλοι κρατάμε τις απαραίτητες αποστάσεις, η
γενναιοδωρία μας φέρνει κοντά και δίνει σε όλους μας τη δύναμη
να κάνουμε μια θετική αλλαγή στις ζωές μας αλλά και στις ζωές
των γύρω μας. Η Αμυμώνη συμμετείχε φέτος για πρώτη φορά στο
#GivingTuesday με το μήνυμα:

Η καμπάνια δημοσιεύθηκε από τa BoomMag.gr, Nevronas.gr, Naftemporiki.gr , Eoty.gr. 

«Το Δέντρο των Ευχών της Αμυμώνης»

Για τις ανάγκες της δημιουργήθηκε ένα promo video,
το οποίο προωθήθηκε με διαφήμιση σε Facebook &
Instagram και προβαλλόταν επί δύο εβδομάδες στις
οθόνες της ΣΤΑΣΥ. 

Φέτος τα Χριστούγεννα στολίσαμε μαζί το Δέντρο των
Ευχών της Αμυμώνης με τις πιο αισιόδοξες κι
ελπιδοφόρες ευχές μας. Κάθε δωρεά αποτέλεσε και
μια ευχή για ένα πιο φωτεινό 2021 για όλους μας! 

Η καμπάνια δημοσιεύθηκε στα Naftemporiki.gr και Nevronas.gr. 
Ακουγόταν από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του Ομίλου Attica Media επί 10 ημέρες. 

Φέτος, για πρώτη φορά, πέρα από γονείς και εργαζόμενους, η λαχειοφόρος απευθύνθηκε σε ένα ευρύτερο
κοινό, καθώς διενεργήθηκε και διαδικτυακά μέσω της φόρμας ηλεκτρονικών δωρεών. Το αντίτιμο εκάστου
λαχνού ήταν 2,5 ευρώ. Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου. Στη φετινή μας λαχειοφόρο
συμμετείχαν 10 εταιρείες ως δωρητές και προσέφεραν 15 δώρα.

Λαχειοφόρος Αγορά

Hilton Athens
Grande Bretagne 
Ι.Ο. Κουβαρά
Royalty Hotel Athens
Roloikosmima.store
Aleria Restaurant
Hondronasios

Inner Wheel Γλυφάδας
Οπτικά Αντωνακάκης 
Benetton στο Athens
Metro Mall 
Adidas στο Athens
Metro Mall 
101 Hair
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Για δεύτερη φορά, η εταιρεία Reckitt – Benckiser, στο πλαίσιο του προγράμματος «Απλές πράξεις μεγάλης αξίας»,
στήριξε τις δράσεις της Αμυμώνης. Η δωρεά ήταν σε είδος (υγειονομικό υλικό και προϊόντα καθαριότητας) και
προέκυψε από τις αγορές συγκεκριμένων προϊόντων που πραγματοποιήθηκαν από τις 9 έως τις 22 Ιανουαρίου 2020
στα Καταστήματα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ. Για την καμπάνια δημιουργήθηκε  spot για την τηλεόραση.

Το YouBeHero είναι μια online  πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα σε όσους πραγματοποιούν τις αγορές τους online,
να κάνουν μια δωρεά προς την αγαπημένη τους οργάνωση. Με κάθε αγορά που κάνει κάποιος χρήστης σε ένα από τα
460+ καταστήματα, ένα ποσό πηγαίνει στην οργάνωση που διάλεξε ο χρήστης κατά την εγγραφή του. Όραμα του
YouBeHero είναι οι οργανώσεις να ανθίζουν επιτυγχάνοντας τους στόχους τους χωρίς να έχουν συχνά το άγχος της
εύρεσης πόρων!
Η Αμυμώνη ενώνει τις δυνάμεις της με το Youbehero, με πρώτο στόχο την αγορά στρωμάτων φυσικοθεραπείας –
εργοθεραπείας για τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Λίλιαν Βουδούρη». 
Στόχος σε εξέλιξη: 25,28%

Ιανουάριος 2020 - «Απλές πράξεις μεγάλης αξίας» Reckitt Benckiser & Σκλαβενίτης

Φεβρουάριος 2020 - «Η Αμυμώνη & το Youbehero ενώνουν τις δυνάμεις τους!»

Η ΑΒ Βασιλόπουλος γέμισε τα «καλάθια της
Ελπίδας» για την Αμυμώνη και μαζί γιορτάσαμε τη
10η χρονιά εθελοντισμού ΑΒ με τη συμμετοχή μας
στο βίντεο προώθησης της δράσης του ΑΒ
Βασιλόπουλος! Η Αμυμώνη επιλέχθηκε για τη
συμμετοχή της σε αυτό ανάμεσα σε πάνω από 265
φορείς και οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα.

Οκτώβριος 2020
«Μαζί κάνουμε τη διαφορά» 
ΑΒ Βασιλόπουλος & Αμυμώνη

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στην ΑΒ Βασιλόπουλος και σε όλους όσοι συμμετείχαν στη δράση! Μέσα από τα «καλάθια
της Ελπίδας» συγκεντρώθηκαν συνολικά 77 τόνοι τυποποιημένων τροφίμων που διανεμήθηκαν στους παραπάνω
φορείς.

Δεκέμβριος 2020 - Letter from Santa Claus από την ΕΛΕΔ
Η Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου μέσω της σελίδας letterfromsantaclaus.gr δημιούργησε τη φετινή ηλεκτρονική
χριστουγεννιάτικη κάρτα μας, προσφέροντάς μας εξ ολοκλήρου τα έσοδα από την πώλησή της. Η κάρτα πωλούνταν
6,99 ευρώ ανά τεμάχιο. 

Στο πρώτο Φιλανθρωπικό Gala της Novibet, την Παρασκευή 18
Δεκεμβρίου, η Τζούλια Νόβα παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους, γύρισε
τον Δωροτροχό της Αγάπης, χαρίζοντας στην Αμυμώνη το ποσό των
10.000 Ευρώ για την ενίσχυση του Προγράμματος της Πρώιμης
Παρέμβασης. Για κάθε προβολή της live πρεμιέρας, η Novibet αύξησε τη
δωρεά, συγκεντρώνοντας συνολικά 10.724 ευρώ.

Φιλανθρωπικό Gala της Novibet για τη στήριξη της Αμυμώνης

Ένα ξεχωριστό «Δες και βρες», με εκλεκτούς καλεσμένους και πολλές
εκπλήξεις, παρουσίασε ανήμερα των Χριστουγέννων ο Νίκος Κουρής,
από τη συχνότητα της ΕΡΤ1. Η Ναταλία Δραγούμη, η Νάντια
Κοντογεώργη, ο Δημήτρης Σταρόβας και ο Γιώργος Λέντζας
αναμετρήθηκαν σ’ ένα εορταστικό παιχνίδι και έβαλαν τα δυνατά τους,
ώστε να ξεχωρίσουν με τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους για την
ενίσχυση του Προγράμματος της Πρώιμης Παρέμβασης της Αμυμώνης.

Χριστουγεννιάτικο “Δες και βρες” για την Αμυμώνη
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Από  τις  δράσεις  μας  δεν  έλειψαν  κι  αυτές  που  είχαν  ως  στόχο   αποκλειστικά  την
επικοινωνία  και  την  ευαισθητοποίηση  του  κόσμου  για  το  έργο  μας .

Με τον τίτλο «Μικρές Παρεμβάσεις που Κάνουν
Μεγάλη Διαφορά σε Παιδιά με Προβλήματα
Όρασης» κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2020
το video για την Πρώιμη Παρέμβαση της
Αμυμώνης! Πρόκειται για ένα animation που
παρουσιάζει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα και τα
οφέλη για το παιδί και την οικογένεια μέσα από
τις υπηρεσίες του. 
Δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του
Ιδρύματος Σταυρός Νιάρχος σε δύο εκδοχές,
καθώς είναι διαθέσιμο και με ακουστική
περιγραφή για τους ανθρώπους με οπτική
αναπηρία. 
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στηρίζει το
Πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης της
Αμυμώνης από το 2016.

Τα 10 του χρόνια έκλεισε το πρωτοποριακό
αθλητικό γεγονός στην επαρχία Spetses Mini
Marathon. Ο αγώνας έχει πάρει παγκόσμιες
διαστάσεις, καθώς φιλοξενεί αθλητές από 42
διαφορετικές χώρες. Στον εορτασμό συμμετείχε η
Αμυμώνη λαμβάνοντας επετειακή πλακέτα και
μετάλλιο.

Φεβρουάριος 2020
10 χρόνια Spetses Mini Marathon

Αύγουστος 2020
Βίντεο Animation Πρώιμης Παρέμβασης

Νοέμβριος 2020
Live Instagram «Πέναλτι απόψεων» με τον Χάρη Ασλανίδη

Απρίλιος 2020 - Nevronas.gr | 
#ΜένουμεΣπίτι #ΜένουμεΔραστήριοι
Ο NEVRONAS έδωσε το βήμα σε όλους, ΑμεΑ,
ευπαθείς ομάδες, εκπροσώπους Φορέων & Συλλόγων
να εκφράσουν τη σκέψη τους, το συναίσθημά τους,
την άποψή τους και να στείλουν το δικό τους μήνυμα
για την πανδημία Covid 19. Από την Αμυμώνη
συμμετείχε η Χριστιάνα Ζώτου, Υπ. Συντονισμού.

Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, ο Χάρης Ασλανίδης συνομίλησε με τη Μαρία Χονδρονάσιου σε ένα διαδικτυακό
live για την Αμυμώνη! Ο Χάρης, γεννημένος με μυϊκή ατροφία τύπου 2, κατάφερε να γυρίσει τον κόσμο, να δει
αμέτρητες συναυλίες, να φτιάξει 2 εταιρίες digital marketing και πάνω από όλα να παραμείνει θαυμαστής της
ζωής. Τον περασμένο Φεβρουάριο, μαζί με την ομάδα των Σπουδαίων Events, διοργάνωσε τη συναυλία
«Συμπερίληψη» για την Αμυμώνη. Έκτοτε, είναι σταθερός υποστηρικτής μας και με αφορμή τη συνεργασία
μας και την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις μας, μοιράστηκε με τον κόσμο την εμπειρία του.

Για το 2021, το SNF θα χρηματοδοτήσει το μοντάζ του συγκεκριμένου video σε ένα
μικρότερης διάρκειας, με τις προδιαγραφές για διαφημιστική προβολή στα τηλεοπτικά μέσα.

Animation – Παραγωγή: TROUT 
Το video προβάλλεται στα κανάλια YouTube & Vimeo και δημοσιεύθηκε από: snf.org,

nevronas.gr,dinamiprosforas.gr, meallamatia.gr, newsbeast.gr,inewsgr.com, businessnews.gr, taxidromos.gr,
cyprusnews.eu, csrindex.gr, csrnews.gr.



Με αφορμή την ΠΗ Ατόμων με Αναπηρία (International Day of
Persons with Disabilities) η Αμυμώνη συμμετείχε στην
διαδικτυακή παρουσίαση του βιβλίου+cd “ΟΤΑΝ ΟΙ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟ ΑΣΠΡΕΣ Ή ΜΟΝΟ ΚΙΤΡΙΝΕΣ” και
στη συζήτηση με θέμα Προσβασιμότητα στο βιβλίο και στον
Πολιτισμό που έλαβε χώρα την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου.
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Δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
«Πολιτισμός & Αναπηρία», με τις εκδόσεις «ΑΠΑΡΣΙΣ»

Διαδικτυακή συζήτηση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πραγματοποίησε η ΟΝΝΕΔ με αφορμή την
σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Προσκεκλημένοι στη συζήτηση ήταν εκπρόσωποι
συλλόγων και σωματείων που υποστηρίζουν άτομα αναπηρίες. Καλεσμένη από την Αμυμώνη ήταν η κ.
Μαρία Χονδρονάσιου, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Συλλόγου.
Στη συζήτηση αναφέραμε τα προγράμματα που θα πραγματοποιήσει στο προσεχές διάστημα η
«ΑΜΥΜΩΝΗ» για την συνύπαρξη παιδιών με και χωρίς αναπηρία σε κοινές δραστηριότητες.

«Μένουμε Άνθρωποι»

Δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
Διαδικτυακή Συζήτηση Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης 

Μία δράση επικοινωνίας κι ευαισθητοποίησης αποτέλεσε η πρωτοβουλία της ευρωβουλευτή κας Άννα Μισέλ
Ασημακοπούλου την οποία ανέλαβε από κοινού με τον  Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Γιώργο Σταμάτη. Πρόκειται για την έκδοση ενός Ημερολογίου γραφείου για
το 2021 με στόχο την προβολή του έργου 12 κοινωνικών φορέων, έναν για κάθε μήνα, με δράση προσφοράς
και αλληλεγγύης σε συνανθρώπους μας. Στην Αμυμώνη αφιερώθηκε ο μήνας Μάρτιος.

Δεκέμβριος 2020

Το παραμύθι επιλέχθηκε να είναι ένα από τα παραμύθια που θα οπτικοποιηθούν από την ΑΜΥΜΩΝΗ, στο
πλαίσιο του προγράμματος «Παραμύθι χωρίς όρια ΙΙ» υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
Η διαδικτυακή παρουσίαση υλοποιήθηκε με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας Sparrow – Broadcasting & Media



NEVRONAS - Ναυτεμπορική - Η Δύναμη της προσφοράς - 
BOOM Magazine (Babies Of Outstanding Mommies) -  Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών - 

Με Άλλα Μάτια

Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεχόμενη  υποστήριξή τους:
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Ιανουάριος Παρουσίαση της Αμυμώνης στο BOOM Magazine - BoomMag.gr

Φεβρουάριος CSR ΕΡΤ: Συνέντευξη της Προέδρου της Αμυμώνης, κ. Παρασκευής Μπέλλου 

ΕΡΤ3 Εκπομπή «Καλημέρα» με την Αναστασία Γρηγοριάδου 
Η κ. Χριστιάνα Ζώτου, Υπεύθυνη Συντονισμού των Προγραμμάτων της Αμυμώνης
μίλησε  για την δράση "Παραμύθι Χωρίς Όρια"

Απρίλιος

Οκτώβριος

Συνέντευξη της Προέδρου της Αμυμώνης, κ. Παρασκευής Μπέλλου, στην «Στην
ARRENA της ζωής» του τηλεοπτικού σταθμού BLUESKY με παρουσιαστή τον Κώστα
Χαρδαβέλα 

Συνέντευξη Αμυμώνης στην εβδομαδιαία τοπική ανεξάρτητη εφημερίδα της Γλυφάδας
«Παλμός»

Συνεντεύξεις & Προβολή σε μέσα ενημέρωσης



Για την παρουσία στο περίπτερο στην Απονομή του Χρυσού δίσκου. 
Για το χριστουγεννιάτικο στολίδι της Αμυμώνης
Για την ψηφιακή αρχειοθέτηση αναρτήσεων
Για τη μετάφραση αποσπάσματος εγχειριδίου σίτισης από τα Γερμανικά στα Ελληνικά
Για τη μετάφραση του βιβλίου «Η ανάπτυξη του τυφλού παιδιού από 0 έως 3 ετών: από τις
θεωρητικές προσεγγίσεις στην πράξη»
Για τη συμμετοχή σε δράσεις της Πολίχνης 
Για τη συμβολή στο Τμήμα του Εργαστηρίου
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Το  2020 άφησε  πολύ  λίγο  χώρο  για  εθελοντισμό ,  καθώς  όλες  οι
εθελοντικές  δια  ζώσης  εργασίες  έπρεπε  να  παύσουν  μετά  το  Μάρτιο
λόγω  της  καραντίνας  και  αργότερα  βάσει  σχετικής  εγκυκλίου  που

αφορούσε  στην  πανδημία  Covid 19.

Για την αφιλοκερδή και πολύτιμη προσφορά τους, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους εθελοντές μας:

Επίσης
Δύο μαθητές της Β’ λυκείου από το Κολλέγιο Αθηνών και το CAMPION που ασχολήθηκαν με
μεταφράσεις και δακτυλογραφήσεις κειμένων για τις ανάγκες του Κέντρου Ημέρας ΙΡΙΔΑ

Και γονείς της Αμυμώνης προσέφεραν εθελοντικά:

Τους ευχαριστούμε  για τη συμβολή τους στο Τμήμα του Εργαστηρίου. 

Εθελοντές Αμυμώνης



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
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Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε τους ιατρούς του Ασκληπιείου Βούλας για την άμεση ανταπόκρισή τους
στις ανάγκες μας.
Ευχαριστούμε τον ιατρό καρδιολόγο κ. Βήχα και το ΙΚΑ Αγίου Δημητρίου.
Ευχαριστούμε τον ιατρό Παθολόγο κ. Σταυρόπουλο για την εθελοντική του παρουσία στη
ΣΥΔ ‘Λίλιαν Βουδούρη’.
Ευχαριστούμε τον παιδοφθαλμίατρο κ. Νικόλαο Κοζέη και την επιστημονική ομάδα του
Παιδοφθαλμολογικού Ελλάδος για την δωρεάν παροχή εκπαίδευσης και εποπτείας.
Ευχαριστούμε το μικροβιολογικό εργαστήριο της κ. Αλεξάνδρας Παπαδημητρίου για τις
αιματολογικές εξετάσεις των εκπαιδευομένων μας.
Ευχαριστούμε το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού για τη βοήθειά τους σε
εξοπλισμό για ΑμεΑ. 
Ευχαριστούμε την κ. Δήμητρα Ανδρώνη που επιμελείται την κόμμωση των παιδιών μας. 

 

Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας τον Αλέξανδρο Ιακώβου, ο οποίος εμπνεύστηκε
από την ιστορία της Αμυμώνης, έγραψε και χάρισε στην Αμυμώνη το τραγούδι της ‘Θα
σ’αγαπώ – Το Τραγούδι της Αμυμώνης’, καθώς και όλη την παρέα των εξαίρετων
καλλιτεχνών που το ερμήνευσαν με αποτέλεσμα την απονομή του χρυσού δίσκου· τον
Ορφέα Περίδη, τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, τον Χρήστος Θηβαίος, την Πέννυ Μπαλτατζή, την
Μαρίζα Ρίζου και τον Διονύση Σαββόπουλο.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Αλέξανδρο Ιακώβου, ο οποίος υποστηρίζει διαχρονικά το έργο
μας, αναλαμβάνοντας φέτος εθελοντικά τη μουσική επιμέλεια των παραμυθιών της δράσης
«Παραμύθι χωρίς όρια ΙΙ».
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Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ για τη δωρεάν παραχώρηση των
εγκαταστάσεων στις οποίες στεγάζεται ο Σύλλογός μας (Πρώην Αμερικάνικη βάση,
Ελληνικό).
Ευχαριστούμε τους μηχανικούς κ. Χριστίνα Ιωαννίδου και τον κ. Δημήτρη Αναστασίου
για τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών.
Ένα μεγάλο ‘Ευχαριστώ’ στις Διευθύνσεις των Εμπορικών Κέντρων Golden Hall (κ.
Ρενάτα Τσαούση), The Mall Athens (κ. Ευάγγελο Ζαρκαλή), Athens Metro Mall (κ.
Αθανάσιο Μακρή), καθώς και σε όλους τους συνεργάτες τους για τη φιλοξενία και για τη
βοήθεια που μας προσέφεραν κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων που
πραγματοποιήσαμε. 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κα Βίκυ Καγιά για τη θερμή υποστήριξη που προσφέρει
όλα αυτά τα χρόνια στην Αμυμώνη. 
Ευχαριστούμε το δικηγορικό γραφείο Pavlakis & Partners Law Firm για την παροχή
νομικών συμβουλών.

 

Ευχαριστούμε την εταιρεία Ελέδ – Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου για την αναβάθμιση
της ιστοσελίδας του Συλλόγου μας και την κατασκευή E-shop για την πώληση
χειροποίητων κατασκευών του εργαστηρίου μας.
Ευχαριστούμε τη VDF Πληροφορική και τον IT Manager κ. Βασίλη Φασόλη για την
τεχνική υποστήριξη των Η/Υ και περιφερειακών του Συλλόγου. 
Ευχαριστούμε την κ. Αναστασία Σταμόγλου για τη μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα
όλων των κειμένων στην ηλεκτρονική σελίδα της Αμυμώνης.



Συνέχιση της επιτυχημένης πορείας υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο: «Κέντρο
Διημέρευσης/ Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία – Μικτό Κέντρο Διημέρευσης για
άτομα με πολλαπλές αναπηρίες «ΙΡΙΣ», του Πανελλήνιου Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και
Φίλων ατόμων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες «Η ΑΜΥΜΩΝΗ», με κωδικό
ΟΠΣ 5002527, του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).
Συνέχιση της επιτυχημένης υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+, Key Action 2,
συντονιστής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας & φορέας διαχείρισης το ΙΚΥ - ErISFaVIA – Early
Intervention Services for Families with Children with Vision Impairment and Additional
Disabilities.
Συνέχιση των χρηματοδοτήσεων από τον ΕΟΠΥΥ για το Κέντρο Ημέρας Ίριδα και τη ΣΥΔ
‘Λίλιαν Βουδούρη’.
Συνέχιση της επιτυχημένης πορείας της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης παραμυθιών για παιδιά με
προβλήματα όρασης προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας που διατίθεται δωρεάν μέσω
του site της Αμυμώνης και εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με περισσότερα παραμύθια. Η
βιβλιοθήκη δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο «Καλειδοσκόπιο» και το ΜΚΟ
«Διαβάζω για τους άλλους», στο πλαίσιο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης-Points of
Support». Τον Σεπτέμβριο του 2020 τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού η
δράση «Παραμύθι χωρίς όρια ΙΙ» και προστέθηκαν 10 νέα παραμύθια στη βιβλιοθήκη. Η
δράση αναμένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2021.
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Διατήρηση της δυναμικής παρουσίας του
Συλλόγου μας μέσα από τα προγράμματά
του & αναζήτηση νέων πηγών
χρηματοδότησης, για τη διασφάλισης της
εύρυθμης λειτουργίας και της περαιτέρω
ανάπτυξής τους.
Αναζήτηση ευρωπαϊκών και εθνικών
προγραμμάτων χρηματοδότησης για την
ενίσχυση του έργου της Αμυμώνης.
Αναζήτηση δωρεάς δυο ακινήτων από
ιδιώτες χορηγούς ή το δημόσιο,  για τη
στέγαση του προγράμματος Πολίχνη και
την ίδρυση νέας Στέγης Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης, καθώς και αξιοποίηση της
ακίνητης περιουσίας της Αμυμώνης για το
σκοπό αυτό.

Προοπτικές & επιδιώξεις

Αύξηση του ποσού της ετήσιας
επιχορήγησης του Κέντρου Ημέρας
Ίριδα που λαμβάνουμε μέσω της
Περιφέρειας.
Έγκριση ποσού τακτικής
χρηματοδότησης από την Περιφέρεια για
τη στήριξη του, νευραλγικής σημασίας,
προγράμματος της Πρώιμης
Παρέμβασης. Τον Νοέμβριο του 2020,
το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,
πρωταρχικός υποστηρικτής του
προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης
της Αμυμώνης, ανανέωσε τη συνεργασία
μας, διπλασιάζοντας μέσω matching
fund κάθε δωρεά στο Πρόγραμμα, για το
έτος 2021.



Λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Ι (έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης νέας άδειας
ΚΔΒΜ και ο φάκελος είναι στη διαδικασία ελέγχου).
Έγκριση και υλοποίηση του Έργου ΔΙΚΤΥΟ GNOSIS+, στο πλαίσιο του Προγράμματος
Active Citizens Fund για την Ελλάδα. Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία Άτυπου Δικτύου
με στόχο την ανάπτυξη δράσεων που θα εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα και του Άτυπου
Δικτύου και των μελών του. Το Άτυπο Δίκτυο, στην πορεία, μπορεί να πάρει και τυπική
μορφή για την εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Ο φορέας υλοποίησης του έργου θα είναι η
Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών (ΕΠΣ) και η Αμυμώνη θα είναι ένας εκ των εταίρων.
Έγκριση και υλοποίηση της πρότασης με τίτλο ‘Burnout of Professionals and Parents with
Children with Disabilities: Prevention, common challenges and mutually empowering
methodologies and practices in Early Child Intervention’ που υπεβλήθη στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 Partnerships for Cooperation in adult education,
με Συντονιστή Φορέα το Σύλλογο ΑΜΥΜΩΝΗ.

απολογισμός 2020

Εμπλουτισμός του Εργαστηρίου της
Αμυμώνης με νέες, χειροποίητες
δημιουργίες, στοχεύοντας στην εξέλιξη της
ήδη επιτυχημένης πορείας του και
αναβάθμιση των προϊόντων του E-shop της
Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας  «Οι
Φίλοι Αμυμώνης» για την αύξηση της
επισκεψιμότητάς του. 

Ευχόμαστε την υλοποίηση των προοπτικών και των επιδιώξεων του Συλλόγου μας!

Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων-
σεμιναρίων για το σύνολο του προσωπικού,
με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών
αναγκών τους και την εναρμόνιση με τις
απαιτήσεις της σημερινής εποχής. 

Έναρξη της ανοικοδόμησης των νέων
κτιρίων που θα στεγαστεί η Αμυμώνη, ώστε
να γίνει το όραμά μας πραγματικότητα σε
έναν καινούριο χώρο, που ευχόμαστε να
ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ισολογισμός 2020

Έσοδα 2020

1.

2.



 απολογισμός 2020

Οικονομικά στοιχεία - Ισολογισμός 2020

Από την έκθεση ελέγχου, χορηγηθείσα την 12η Μαΐου 2021

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΔΗΜΟΛΕΝΗΣ
ΑΜ/ΣΟΕΛ 39091



 απολογισμός 2020

Οικονομικά στοιχεία - Έσοδα 2020



Τα παιδιά μας είναι οι ήρωές μας! 
Στήριξε το έργο μας και γίνε ο δικός τους

Κάνε μία δωρεά στο amimoni.gr

#embrace_our_heroes

Λ. Βουλιαγμένης (Πρ. Αμερικάνικη Βάση), 
Ελληνικό, Τ.Κ. 16777 / Τ.Θ.73842

www.amimoni.gr / info@amimoni.gr / 210-9631441

amimoni1993 amimoni1993 Amimoni1993 ΑΜΥΜΩΝΗ
Παραμύθι χωρίς Όρια_Αμυμώνη

amimoni

http://www.amimoni.gr/
https://www.facebook.com/amimoni1993
https://www.instagram.com/amimoni1993/
https://twitter.com/Amimoni1993
https://www.youtube.com/channel/UCp6J6zyVL_d9Z3HyLfd97Jg
https://www.youtube.com/channel/UCSaKWed-2HcMT_nEkdt8Vow
https://www.linkedin.com/company/amimoni/

