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Το 2021 αποτέλεσε μια χρονιά ανάκαμψης για την
Αμυμώνη. Μια χρονιά κατά την οποία
ξαναβρήκαμε το βηματισμό μας, μετά από μια
μακρά περίοδο περιορισμών λόγω της πανδημίας.
Τηρώντας ευλαβικά όλα τα απαραίτητα μέτρα για
τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, με
ευσυνειδησία και ενσυναίσθηση, σταθήκαμε πλάι
στα παιδιά μας και τις οικογένειές τους,
υλοποιώντας δράσεις και προγράμματα που
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους στη δύσκολη
καθημερινότητα.

Παράλληλα, ενδυναμώσαμε με εκπαιδευτικά
σεμινάρια και προγράμματα το προσωπικό μας,
αναπτύξαμε νέες συνεργασίες, ανοίξαμε δρόμους
μέσα από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα,
ενισχύσαμε το ψηφιακό μας αποτύπωμα και
εστιάσαμε στην οικονομική βιωσιμότητα του
φορέα.

Ευχαριστούμε θερμά τους υποστηρικτές μας,
χορηγούς και εθελοντές, που ανεξάρτητα από τις
συνθήκες που αλλάζουν, παραμένουν σταθερά
στο πλευρό μας και γίνονται συνοδοιπόροι στο
όραμά μας.
Ευχαριστούμε ολόψυχα όλους τους εργαζόμενους
των δομών μας, που βρίσκονται καθημερινά
δίπλα στα παιδιά μας, στηρίζοντας τις ανάγκες
τους.

Κλείνοντας, ας ευχηθούμε η πείρα και η γνώση
μας να μετουσιωθεί σε νέους στόχους με
ορίζοντες ανοιχτούς, που θα εξασφαλίσουν ένα
καλύτερο αυριο για όλους μας, και κυρίως για τα
παιδιά μας. Γιατί τα παιδιά μας είναι το αύριο.

Η Πρόεδρος Δ.Σ. της Αμυμώνης
Παρασκευή Μπέλλου

1.ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ1.ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ



Όραμά μας είναι 
 

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.

2. ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ2. ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Παρέχοντας στους ανθρώπους και στις
οικογένειές τους εξατομικευμένες υπηρεσίες
μέσα από 4 διαφορετικά προγράμματα και
ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εθνικότητας ή
κοινωνικής κατάστασης.

Υλοποιώντας δράσεις που προάγουν την
εκπαίδευση και τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης στην απαιτητική καθημερινότητά
τους, ενώ παράλληλα έχουν σημαντικό
κοινωνικό αντίκτυπο.

Η Αμυμώνη είναι ο μόνος 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.

Αποστολή μας από το 1993 είναι να παρέχουμε σε
κάθε άνθρωπο με προβλήματα όρασης και την
οικογένειά του δια βίου εκπαίδευση, φροντίδα και
υποστήριξη, καλύπτοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες
του σε κάθε ηλικία, για όσο χρειάζεται η οικογένεια: 

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.

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 όσοι εργάζονται ή προσφέρουν
στήριξη με κάθε τρόπο στο έργο μας.



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 2021 το Δ.Σ. συνεδρίασε σε 18 τακτικές και 7 έκτακτες συνεδριάσεις. 

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η πρόταση για το Burnout FREE ήταν η 1η σε βαθμολογία από τις 98 προτάσεις που
υποβλήθηκαν. 
Επίσης, το Stories4ALL που υλοποιούμε με την E-nable ειχε τη μεγαλύτερη
βαθμολογία στα έργα μικρής κλίμακας. 

Λίγο πριν την εκπνοή του 2021, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του
σχεδίου Συμπράξεων Συνεργασίας ΚΑ220, Τομέας Εκπαίδευσης
Ενηλίκων, Erasmus+2021 με τίτλο “Burnout of Professionals and
Parents with Children with Disabilities: Prevention, common
challenges, and mutually empowering methodologies and
practices in Early Child Intervention Services”- Burnout FREE
ECI Project, το οποίο υπέβαλε η ΑΜΥΜΩΝΗ ως Συντονιστής
Φορέας.

Το έργο Stories4ALL εστιάζει στην υποστήριξη εκπαιδευτών και
οικογενειών μαθητών με προβλήματα όρασης, μετατρέποντας
ψηφιακές εικόνες παραμυθιών σε απτικές εικόνες με την τεχνολογία
3DPprinting.



4. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ4. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακός Πολιτισμός» έχει υλοποιηθεί 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.

Μέσα στο 2021 η εταιρεία OLYMPIA Α.Ε. (Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη
Εταιρεία) διενήργησε τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη
χρήση του έτους 2020.

Συμμετοχή της Αμυμώνης στο έργο ΘΑΛΗΣ ΙΙ «Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση
των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων στην Ελλάδα»: 
Στο πεδίο “Κοινωνική ένταξη – Πρόνοια”, η Αμυμώνη έλαβε τη δεύτερη θέση
ανάμεσα σε 53 ΜΚΟ, ενώ συνολικά έλαβε την υψηλότερη αξιολόγηση που
συγκεντρώθηκε απο τις συμμετέχουσες οργανώσεις (4 αστέρια). Η αξιολόγηση
των οργανώσεων βασίστηκε σε 3 κριτήρια: Αποτελεσµατικότητα, Οργάνωση
και ∆ιαφάνεια.



Επιδιώκοντας την ασφαλή λειτουργία των δομών μας, πάντοτε
σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις και διατάξεις,  τις οδηγίες

λειτουργίας των Μονάδων Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία και τις
συστάσεις του Ε.Ο.Δ.Υ.  για την προστασία της δημόσιας υγείας

από τον νέο κορωνοϊό, SARSCoV-2,  έχουμε καταρτίσει ένα εύληπτο
σχέδιο ασφαλούς λειτουργίας, το οποίο συχνά αποδεικνύεται
αυστηρότερο από τους επικαιροποιημένους κανονισμούς που

επιβάλλει η Πολιτεία.  

5. Μέτρα προστασίας από το νέο5. Μέτρα προστασίας από το νέο
κορωνοϊό, κορωνοϊό, SARSCoV-2SARSCoV-2

Η αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλούς λειτουργίας των δομών της ΑΜΥΜΩΝΗΣ είχε ως
αποτέλεσμα - πριν καν γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός του συνόλου των εργαζομένων
και των ενηλίκων ωφελουμένων - να λειτουργήσουμε σχεδόν απρόσκοπτα και με ελάχιστα
επιβεβαιωμένα κρούσματα από τον Ιούνιο 2020 μέχρι και σήμερα, χωρίς μάλιστα να
υπάρξουν επιπλοκές σοβαρής νόσησης. 
Τέλος, σημειώνεται ότι ο υποχρεωτικός από 16.08.2021 εμβολιασμός του συνόλου των
εργαζομένων και των ενηλίκων ωφελουμένων εφαρμόστηκε χωρίς εναντιώσεις, πέρα από
τη διατύπωση εύλογων φόβων, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει εκροή ωφελουμένων και
πολύτιμων συνεργατών.

Το σύνολο των ισχυόντων μέτρων
και των οδηγιών που
εφαρμόζονται, συντάχθηκαν από
την Επιτελική Διεπιστημονική
Ομάδα της «ΑΜΥΜΩΝΗΣ», υπό
την ευθύνη του Επιστημονικού
Διευθυντή–ψυχιάτρου παιδιών &
εφήβων, είναι εναρμονισμένες με
τις ισχύουσες Υπουργικές
Αποφάσεις, έγιναν αποδεκτές από
το Δ.Σ. του Συλλόγου, έχουν
κοινοποιηθεί σε όλους τους
εμπλεκομένους και ισχύουν για το
χρονικό διάστημα που δεν έχουν
επιβληθεί πρόσθετα αυστηρότερα
μέτρα από τις αρμόδιες
Κυβερνητικές Υπηρεσίες.



6. ΕΘΝΙΚΑ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ6. ΕΘΝΙΚΑ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Κέντρο Διημέρευσης / Ημερήσιας Φροντίδας
Ατόμων με Αναπηρία – Μικτό Κέντρο Διημέρευσης
για άτομα με πολλαπλές αναπηρίες «ΙΡΙΣ»

Ολοκλήρωση της χρηματοδότησης του Προγράμματος της
Πρώιμης Παρέμβασης από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για 1 έτος
(2020-2021) μέσω της διαδικασίας matching fund. 

Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης

Υλοποίηση του Έργου ‘ErISFaVIA’ - Early
Intervention Services for Families with
Children with Vision Impairment and
Additional Disabilities

Η δράση αφορά τη δημιουργία μιας ψηφιακής
βιβλιοθήκης παραμυθιών για τρισδιάστατη
εκτύπωση, βασισμένη στο «Παραμύθι χωρίς
όρια» και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την
e-nableGreece. 



Ολοκλήρωση της δράσης που υποβλήθηκε  στο Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Ψηφιακός Πολιτισμός» και αφορά στην ανάπτυξη της
ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης Παραμυθιών με τίτλο «Παραμύθι χωρίς
όρια ΙΙ». 

6. ΕΘΝΙΚΑ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ6. ΕΘΝΙΚΑ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Έγκριση χρηματοδότησης του σχεδίου Συμπράξεων Συνεργασίας ΚΑ220,
Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Erasmus+2021 με τίτλο “Burnout of
Professionals and Parents with Children with Disabilities: Prevention,
common challenges, and mutually empowering methodologies and
practices in Early Child Intervention Services”. Η ΑΜΥΜΩΝΗ είναι ο
Συντονιστής Φορέας στο σχέδιο ενώ συμμετέχουν 9 Εταίροι/Partners.
Στόχος του Έργου είναι η ενδυνάμωση γονέων με παιδιά με αναπηρία και
Επαγγελματιών στο χώρο της Πρώιμης Παρέμβασης ως προς το να
αντιμετωπίσουν τη “γονεϊκή και επαγγελματική εξουθένωση” (Burnout) και
να προσφέρουν με το πιο αποτελεσματικό τρόπο υποστήριξη και
φροντίδα στα παιδιά



Έγκριση χρηματοδότησης του Σχεδίου Συμπράξεων Μικρής
Κλίμακας ΚΑ210, Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης του
προγράμματος Erasmus+ 2021,με τίτλο «Story Making and
Reading for ALL». Συντονιστής Φορέας του σχεδίου είναι η e-
Nable Greece και εταίροι είναι ο Σύλλογος ΑΜΥΜΩΝΗ και ο 
 οργανισμού Microkosmos (Ιταλία). Το Stories4ALL εστιάζει στην
υποστήριξη εκπαιδευτών και οικογενειών μαθητών με προβλήματα
όρασης, μετατρέποντας ψηφιακές εικόνες παραμυθιών σε απτικές
εικόνες με την τεχνολογία 3D printing.

Το σχέδιο συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία από τις
προτάσεις που υποβλήθηκαν στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης-ΚΑ210 Συμπράξεις μικρής
κλίμακας.

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.

‘PrECIVIM’ 
 

Stories4ALL
 

6. ΕΘΝΙΚΑ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ6. ΕΘΝΙΚΑ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ



Η Αμυμώνη είναι μέλος του “ΔΙΚΤΥΟΥ” (ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ), αποτελώντας έναν από
τους εμπνευστές και βεβαίως ιδρυτικούς φορείς του. Ο στόχος του
“ΔΙΚΤΥΟΥ” είναι καταρχάς η συνεργασία Φορέων που παρέχουν
υπηρεσίες σε ΑμεΑ, προκειμένου να αναπτυχθούν και να
προαχθούν επιστημονικές και τεκμηριωμένες μέθοδοι εξέλιξης,
εκπαίδευσης και αποκατάστασης καθώς και η προώθηση θεμάτων
των ανθρώπων με αναπηρία προς το Κράτος αλλά και προς την
επικράτεια. 

ΔΙΚΤΥΑ

7. ΔΙΚΤΥΩΣΗ7. ΔΙΚΤΥΩΣΗ

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
οικογένειες τους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Μια σημαντική εκπροσώπηση για τη χώρα μας
Η Γενική Συνέλευση του EASPD ενέκρινε την υποψηφιότητα της
Αγάπης Παπαδάκη, Υπεύθυνης του Προγράμματος της Πρώιμης
Παρέμβασης ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του. Η
υποψηφιότητα προτάθηκε από το ΔΙΚΤΥΟ Ελλήνων Παρόχων
Υπηρεσιών σε Άτομα με Αναπηρία και την Αμυμώνη. Η θητεία της
θα διαρκέσει 4 χρόνια και αποτελεί τη μόνη αυτή τη στιγμή,
εκπροσώπηση της χώρας στο ΔΣ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού.

Είναι ένα πρόγραμμα όπου επικεντρώνεται στην υποστήριξη και ανάπτυξη του
οικογενειοκεντρικού χαρακτήρα προσέγγισης της Πρώιμης παιδικής Παρέμβασης
στην Ελλάδα. 
Η διάρκειά του είναι 2 χρόνια και σε αυτό συμμετέχουν συνολικά 7 φορείς. Οι 3
φορείς είναιτου δημόσιου τομέα και οι υπόλοιποι 4 φορείς  είναι μη κερδοσκοπικοί
οργανισμοί, 1 εκ των οποίων είναι και η Αμυμώνη.



Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον κ.
Σταμάτη Γεώργιο, Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων καθώς και με την κ.
ΔόμναΜιχαηλίδου, Υφυπουργό Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων. Πραγματοποιήθηκαν
επίσης συναντήσεις με τον κο Νίκο Πέππα,
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Περιφέρειας
Αττικής  και με τον κ. Νικόλσκυ Δημήτριο,
Τμηματάρχη του Τμήματος Ενίσχυσης Παιδιού
με Αναπηρία του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Με αφορμή το εορταστικό επεισόδιο “Δες και
βρες”, που χάρισε στην Αμυμώνη 6.000 Ευρώ, ο
ηθοποιός και παρουσιαστής του τηλεπαιχνιδιού,
Νίκος Κουρής, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις
του Συλλόγου μας στο Ελληνικό. Μέσα από τη
συνάντησή μας είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε
για τις δομές και τα προγράμματα του Συλλόγου
μας, να περιηγηθούμε στους χώρους του
Κέντρου Ημέρας “Ίριδα” και να παρουσιάσουμε
το έργο μας μέσα από την καθημερινότητα των
παιδιών μας.

Η συνάντησή μας έκλεισε με την παράδοση της
επιταγής, η οποία διατέθηκε για την ενίσχυση του
Προγράμματος της Πρώιμης Παρέμβασης για
βρέφη και παιδιά έως 6 ετών με προβλήματα
όρασης.

Την Τετάρτη 16/12 η Υπεύθυνη Συντονισμού
της Αμυμώνης, Χριστιάνα Ζώτου, η οποία
ξεκίνησε επίσημα την εκπαίδευση στην
Κινητικότητα και τον Προσανατολισμό στην
Ελλάδα (1991), αλλά και την Πρώιμη
Παρέμβαση (2004) με την Αμυμώνη,
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. Στην
εκδήλωση συμμετείχαν η Υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.
Δόμνα Μιχαηλίδου, και ο Γενικός Γραμματέας
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης
της Φτώχειας, κ. Γεώργιος Σταμάτης.
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Επίσκεψη κ. Δόμνας Μιχαηλίδου -
Υφυπουργού Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων

Την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 είχαμε τη
χαρά να υποδεχτούμε την Υφυπουργό
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Δόμνα
Μιχαηλίδου στις εγκαταστάσεις μας στο
Ελληνικό.
Η Υφυπουργός περιηγήθηκε από την κ.
Παρασκευή Μπέλλου, Πρόεδρο, και την κ.
Χριστιάνα Ζώτου, Υπεύθυνη Συντονισμού της
Αμυμώνης, στους χώρους του Κέντρου Ημέρας
“Ίριδα” και της Πρώιμης Παρέμβασης, όπου
συνομίλησε με τους εργαζόμενους και τους
ωφελούμενους. Μέσα από την αλληλεπίδραση
με τα παιδιά και το ειλικρινές ενδιαφέρον για το
έργο μας, η κ. Δόμνα Μιχαηλίδου,
ενημερώθηκε σχετικά με τα προγράμματα και
τις υπηρεσίες που παρέχει ο Σύλλογός μας. Η
επίσκεψη έκλεισε με τραγούδια, παρέα με το
μουσικό σχήμα της Αμυμώνης, που
απαρτίζεται από ωφελούμενους και
εργαζόμενους! 

«Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την κοινωνική πολιτική της
χώρας παλεύουμε για μια κοινωνία συμπεριληπτική και ισότιμη. Η
Αμυμώνη, λειτουργεί ακούραστα, υπέρ του σκοπού αυτού. Αποτελεί το
μοναδικό Φορέα πανελλαδικά που παρέχει φροντίδα σε παιδιά με
τύφλωση και πολλαπλές αναπηρίες. Σήμερα, γνωρίζοντας κι από κοντά
τους ανθρώπους και τη λειτουργία της Αμυμώνης, επιθυμούμε ακόμη
περισσότερο να στηρίξουμε αυτό το έργο. Όπως λέμε από την πρώτη
μέρα, δεν αφήνουμε κανέναν πίσω» – Δόμνα Μιχαηλίδου
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Με τα Κέντρα Τυφλών και πολυανάπηρων Γαλλίας «LA PÉPINIÈRE»
και Γερμανίας «Blindeninstitut»

Με το Ευρωπαϊκό Οργανισμό EASPD (European Association of
Service Providers for Persons with Disabilities)

Με την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και
Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες, αποτελεί το δευτεροβάθμιο
κοινωνικό – συνδικαλιστικό όργανο των Γονέων και Κηδεμόνων,
Ατόμων με Αναπηρία

Με την ΕΣΑμεΑ, Εθνική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία 

Με την «ΜΕΛΕΔΩΝΗ», Πανελλήνια Ένωση Φορέων Στήριξης Ατόμων
με Νοητική Υστέρηση

Με τον Σύνδεσμο Θεραπευτικής Ιππασίας. 

Με τους Δήμους: Χαλανδρίου, Ραφήνας – Πικερμίου, Ελληνικού –
Αργυρούπολης και Γλυφάδας 
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Το πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης κάλεσε την
φυσικοθεραπεύτρια κ. Παπατζίκου Μαρία για τον εμπλουτισμό
της εκπαίδευσής του. Στις 3 συναντήσεις που έλαβαν χώρα
συζητήθηκαν και αναλύθηκαν περιστατικά της πρώιμης
παρέμβασης, δόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες για την
ομαλοποίηση του μυϊκού τόνου, καθώς και εργονομικές
παρεμβάσεις και τροποποιήσεις, με σκοπό την ολιστική
προσέγγιση του παιδιού για την διευκόλυνση της οπτικής
διέγερσης. Οι συναντήσεις έλαβαν χώρα στις 22/03/2021,
12/04/2021 και στις 17/05/2021.
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Η online εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης
του έργου ‘ErISFaVIA- Early Intervention Services for Families with
Children with Vision Impairment and Additional Disabilities’, του
προγράμματος Erasmus+, Key Action 2,  με συντονιστή φορέα το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και φορέα διαχείρισης το ΙΚΥ το διάστημα
Φεβρουάριο – Μάρτιο & Μάιο – Ιούλιο 2021. 
Ενδεικτικά αναπτύχθηκαν οι εξής θεματολογίες:
1. Στρατηγικές μάθησης κινητικών δεξιοτήτων για παιδιά με
προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες.
2. Ενίσχυση όρασης-Μέρος I: Στοιχεία αξιολόγησης της
λειτουργικής όρασης στην Πρώιμη Παρέμβαση- μελέτη περίπτωσης. 
3. Χαρακτηριστικά του Ατομικού Μοντέλου Υποστήριξης,
Στοχοθεσία και Δημιουργία Λειτουργικών Δραστηριοτήτων.
4. Ενίσχυση Πρώιμης Επικοινωνίας, Ενίσχυση όρασης-Μέρος II:
Παρεμβάσεις, Στρατηγικές και Εκτιμήσεις
5. Χτίζοντας την Επαγγελματική Ικανότητα για την Ενδυνάμωση του
Γονεϊκού Ρόλου-Επαγγελματικές Σχέσεις στην Πρώιμη Παρέμβαση
6. Η Ανάπτυξη των Τυφλών Παιδιών-Ιδέες και Πρακτικές για τα
Παιδιά και τις Οικογένειες 
7. Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση: Εμπειρίες πεδίου-Mali dom, Zagreb
και η Γονεϊκή Ενημερότητα για την κινητικότητα και την επικοινωνία
στην πρώιμη ανάπτυξη του παιδιού
8. Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια επικοινωνιακή σχέση με παιδιά
χωρίς ικανότητα ομιλίας

Παρακολούθηση του webinar «Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των
οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών» – Για οργανώσεις με
αντίστοιχη εμπειρία σε χρηματοδοτικά προγράμματα (για αιτήσεις
επιχορήγησης έως 80.000€) που διοργάνωσε το Social Dynamo του
Ιδρύματος Μποδοσάκη στις 12/2/2021.

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & WEBINARS
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

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.
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12 Απριλίου "Διαδικασίες Διαχείρισης & Μέτρηση Αποδοτικότητας"

23 Απριλίου "Αναπτύσσοντας τη στρατηγική της επιτυχίας"

13-14 Μαϊου "Κατάρτιση επικοινωνιακής στρατηγικής"

19 Μαϊου "Social Media για ΜΚΟ: Instagram, LinkedIn, Twitter"

20 Μαϊου "Social Media για ΜΚΟ: Δημιουργία περιεχομένου"

8 Ιουνίου "Ανάπτυξη πλάνου βιωσιμότητας"

15-16 Ιουνίου "Digital Fundraising για ΜΚΟ: οι καλύτερες τακτικές"

22 Ιουνίου "Crowdfunding: Πολλά περισσότερα από μια μέθοδο χρηματοδότησης"

14 Ιουλίου "Βασικές Αρχές Διαχείρισης Έργου"

Παρακολούθηση webinar «Ένα έτος μετά: Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και COVID-19»
από το  EASPD στις 10/3/2021. 

Παρακολούθηση Διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος με σκοπό την κατάρτιση για την
απόκτηση του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Φροντίδας (ECC) που διοργάνωσε η Tact Hellas
από τις 5/3/2021 έως τις 7/3/2021.

Παρακολούθηση webinar «Τεχνολογικές τάσεις που ενισχύουν την αυτόνομη ζωή» από το
EASPD στις 26/5/2021.

8. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ8. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

https://www.socialdynamo.gr/wp-admin/admin.php?page=gf_entries&view=entry&id=3&lid=3441&order=ASC&filter=&paged=1&pos=0&field_id=0&operator=contains


Παρακολούθηση μιας σειράς διαδικτυακών
σεμιναρίων (webinars) σχετικά μετην
Τρισδιάστατη Εκτύπωση που αφορά κυρίως
τάξεις ένταξης που συμπεριλαμβάνουν
μαθητές μεπροβλήματα όρασης. Τα webinars
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της
υλοποίησης του έργου Erasmus+ «INSIDE»,
Η e-Nable Greece, εταίρος στο έργο,
διοργανώνει και υλοποιεί τα μαθήματα.
(Οκτώβριος 2021-Μάιος 2022).

Παρακολούθηση webinar ‘Early childhood
intervention during Covid-19’ στις 10/06/2021.

Παρακολούθηση του webinar «Digital
Fundraising για ΜΚΟ: οι καλύτερες τακτικές»
που διοργάνωσε το Social Dynamo του
Ιδρύματος Μποδοσάκη στις 15-16/6/2021.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
“ErISFaVIA- Early Intervention Services for
Families with Children with Vision Impairment
and Additional Disabilities”, του προγράμματος
Erasmus+, Key Action 2, με συντονιστή φορέα
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και φορέα
διαχείρισης το ΙΚΥ,

8. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ8. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Παρακολούθηση webinar ‘Emergency session:
Impact of second COVID-19 wave on disability
services’στις 12/11/2021.

οι εκπαιδευτές της Πρώιμης Παρέμβασης είχαμε
την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τη δια ζώσης
εκπαίδευση που διοργάνωσε το Mali dom –
Zagreb day center for rehabilitation of children
and youth στο Ζαγκρεμπ της Κροατίας από τις 8
έως τις 11 Νοεμβρίου 2021. Μαζί με την
«Αμυμώνη» συμμετείχαν ευρωπαϊκοί φορείς
πρώιμης παρέμβασης παιδιών με προβλήματα
όρασης και Πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Στην εκπαίδευση, η οποία έλαβε χώρα στις
εγκαταστάσεις του Mali dom, μας δόθηκε η
ευκαιρία να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις και τις
πρακτικές μας, δίνοντας έμφαση στην σημασία
της διεπιστημονικής ομάδας και στις
τεκμηριωμένες πρακτικές στην παρέμβαση. Η
αλληλεπίδραση με συναδέλφους από διαφορετικές
ευρωπαϊκές χώρες μας επέτρεψε να μοιραστούμε
κοινές ανησυχίες, προβληματισμούς και ιδέες και
ενίσχυσε το αίσθημα ενός κοινού στόχου: Την
ευημερία των παιδιών και των οικογενειών τους.

https://enabling.gr/
http://www.malidom.hr/en


Συμμετοχή στο μεγάλο Ευρωπαϊκό Συνέδριο «To Inclusive Education and BEYOND» που
διοργάνωσε το EASPD σε συνεργασία με το CECD MiraSintra και το έργο BEYOND και
πραγματοποιήθηκε στις 5-6-7/5/2021. Το Συνέδριο συγκέντρωσε βασικούς ενδιαφερόμενους
για να διερευνήσουν πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να υποστηρίξουμε τη μετάβαση
προς την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη.
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Συμμετοχή του Συλλόγου στο Παγκόσμιο Συνέδριο Διεθνούς Εθελοντισμού (IVCO–
International Volunteering Cooperation Organizations) που διοργανώνεται φέτος, για πρώτη
φορά στην Ελλάδα, από την ActionAidHellas σε συνεργασία με το Forum.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, 16-20 Οκτωβρίου 2021 και η κύρια θεματική του
ήταν Συμπεριληπτικός Εθελοντισμός για την Παγκόσμια Ισότητα (Inclusive Volunteering for
Global Equality). Για πρώτη φορά φέτος πραγματοποιήθηκε και η 1η Διαδικτυακή Παγκόσμια
Έκθεση Εθελοντισμού, παράλληλα με το Συνέδριο και η ομάδα της Αμυμώνης ήταν εκεί.



Συμμετοχή στο διαδικτυακό Συνέδριο
ολοκλήρωσης του έργου Agora με τίτλο
«Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση - για ένα
βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς μέλλον
"Αλλάζοντας την αρχή της ιστορίας,
αλλάζουμε ολόκληρη την ιστορία"» στις 08
Ιουνίου 2021.

Συμμετοχή στο Συνέδριο The future is now:
Person Centred Technology to empower
people and disability services που οργάνωσε
το EASPD. Το EASPD γιόρτασε τα 25 χρόνια
από την ίδρυσή του διοργανώνοντας ένα
Επετειακό Συνέδριο στις 13-14 Οκτωβρίου
2021 στις Βρυξέλλες με θέμα την Τεχνολογία
με επίκεντρο τον άνθρωπο για την
ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, έλαβαν χώρα
εξαιρετικά ενδιαφέροντα workshops και
παρουσιάσεις εστιασμένες στις νέες
τεχνολογίες και τη συμβολή τους στη
ανεξάρτητη διαβίωση, την προσβασιμότητα
και την υποστήριξη των ατόμων με
αναπηρία. Φορείς από όλη την Ευρώπη
είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες,
προβληματισμούς αλλά και καλές πρακτικές
στην μετα-covid εποχή, με στόχο τη διαρκή
βελτίωση των υπηρεσιών τους. 
Κατά τη διάρκεια του Dinner Gala έγινε η
απονομή των Βραβείων Καινοτομίας σε
φορείς και οργανισμούς που διακρίθηκαν για
τη δράση τους σε επιμέρους τομείς. Με
ιδιαίτερη συγκίνηση και ευγνωμοσύνη
ευχαριστήσαμε για τη μακρά του πορεία και
την αμέριστη στήριξή του, τον Luk Zelderloo,
ιδρυτή και Γενικό Γραμματέα του EASPD, ο
οποίος παρέδωσε τη σκυτάλη στη Maya
Doneva, νυν Γενική Γραμματέα του EASPD.
Μετά το πέρας του Συνεδρίου έγινε μια
σύντομη παρουσίαση του νεοσύστατου
ελληνικού Δικτύου από την Αγάπη
Παπαδάκη, Υπεύθυνη του Προγράμματος
της Πρώιμης Παρέμβασης της Αμυμώνης και
Μέλος Δ.Σ. του EASPD, η οποία έκλεισε με
ένα ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους
φορείς και την έμπρακτη υποστήριξή του
από το EASPD.

Παρακολούθηση του διαδικτυακού τελικού
Συνεδρίου για την «Τεχνική υποστήριξη για
την αποϊδρυματοποίηση στην Ελλάδα», το
οποίο πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου
2021. Το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων υλοποίησε το έργο
με την υποστήριξη της τεχνικής βοήθειας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παρόχων
Υπηρεσιών για τα Άτομα με Αναπηρία και
την συνεργασία της Γενικής Διεύθυνσης
Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
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https://www.easpdconference.eu/


Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “10 Χρόνια ΣΥΔ– 10 Βήματα Μπροστά”. Στο πλαίσιο
του Διεθνούς Συνεδρίου στις 20 Νοεμβρίου 2021 στο Divani Caravel Hotel, που διοργανώθηκε
από το Κέντρο Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση ΕΣΤΙΑ, έγινε παρουσίαση της ΣΥΔ
Λίλιαν Βουδούρη με εισηγητή τον Αλέξανδρο Αντωνίου, Υπεύθυνο της ΣΥΔ Λίλιαν Βουδούρη της
Αμυμώνης και προβλήθηκε το βίντεο με τίτλο: ‘Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Λίλιαν
Βουδούρη» – Η πρώτη και μοναδική ΣΥΔ στην Ελλάδα για τυφλούς ανθρώπους με πρόσθετες
αναπηρίες’. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας υποδεχτήκαμε τους προσκεκλημένους του Συνεδρίου
στο σπίτι μας, και μέσα από ένα σύντομο βίντεο τους κάνουμε κοινωνούς της καθημερινής μας
ζωής εκεί!
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https://www.eseepa.gr/
https://amimoni.gr/programs/stegi-yposthrizomenis-diaviosis-lilian-voudouri/


Σε κλίμα χαράς και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021, στο Café
στον Κήπο του Νομισματικού Μουσείου, η εκδήλωση παρουσίασης της δράσης «Παραμύθι
χωρίς Όρια ΙΙ». Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο κ. Γεώργιος Σταμάτης, Γενικός Γραμματέας
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, η κ. Παρασκευή Μπέλλου,
Πρόεδρος Δ.Σ. Αμυμώνης, η κ. Αγάπη Παπαδάκη, Υπεύθυνη Διαχείρισης & Ανάπτυξης
Προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης για παιδιά με προβλήματα όρασης και η κ. Κατερίνα
Θανοπούλου, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, εκπροσωπώντας τις Εκδόσεις «Άπαρσις».Τη
συζήτηση που ακολούθησε συντόνισε η κ. Χριστιάνα Ζώτου, Υπεύθυνη Συντονισμού της
Αμυμώνης, ενώ για την εμπειρία της συμμετοχής τους στη δράση μίλησαν: η κ. Αλέξα
Αποστολάκη, εκδότρια των «Εκδόσεων Καλειδοσκόπιο», η κ. Χρυσέλλα Λαγαρία,
Συνιδρύτρια «Black Light» και Μέλος Δ.Σ. της οργάνωσης «Διαβάζω για τους άλλους», η κ.
Εύη Γεροκώστα, Συγγραφέας και αφηγήτρια παραμυθιών και η κ. Τζούλια Καψουλάκη,
μητέρα παιδιού του Προγράμματος της Πρώιμης Παρέμβασης της Αμυμώνης.  Στην
εκδήλωση παρευρέθηκε ο κ. Δημήτρης Νικόλσκυ Προϊστάμενος πολιτικών ενίσχυσης
παιδιών με αναπηρία στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και
εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν
3 από τα 20 παραμύθια της νέας βιβλιοθήκης και η βραδιά έκλεισε με τον Αλέξανδρο
Ιακώβου, ο οποίος επιμελήθηκε την μουσική των παραμυθιών της δράσης.
Χορηγοί επικοινωνίας: ΕΡΤ, Nevronas.gr

Εκδήλωση παρουσίασης δράσης 
«Παραμύθι χωρίς Όρια ΙΙ» 

Μια παραμυθένια βραδιά για μικρούς και μεγάλους!

10. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ10. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

https://cafe-nomismatiko-mouseio.business.site/
https://amimoni.gr/paramythi-choris-oria-ii-i-vivliothiki-paramythion-gia-paidia-me-provlimata-orasis-megalonei/
https://amimoni.gr/paramythi-choris-oria-ii-i-vivliothiki-paramythion-gia-paidia-me-provlimata-orasis-megalonei/
https://amimoni.gr/paramythi-choris-oria-ii-i-vivliothiki-paramythion-gia-paidia-me-provlimata-orasis-megalonei/
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Με αφορμή το κλείσιμο μιας ακόμη
εκπαιδευτικής χρονιάς, το Κέντρο Ημέρας
“Ίριδα” της Αμυμώνης ετοίμασε μια όμορφη
μουσική γιορτή με πρωταγωνιστές τα παιδιά
και τους εργαζόμενους.

Την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη παρουσίαση της δράσης μας “Δίνοντας ζωή στις
εικόνες” στο Σύλλογο γονέων ατόμων με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες
“Συζωή” στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για την πρώτη ψηφιακή βιβλιοθήκη παραμυθιών
με τρισδιάστατη εικονογράφηση, που υλοποιείται από την Αμυμώνη σε συνεργασία με
την e-Nable Greece, με την επιχορήγηση και υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πλαίσιο του προγράμματος «Έργα και δράσεις
ψηφιακού πολιτισμού 2021».
Στην εκδήλωση παρουσίασης παρευρέθηκαν οι εργαζόμενοι της Συζωής καθώς και
εκπρόσωποι του ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης, που υποδέχθηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό τη
δράση μας, ενώ μετά το τέλος της παρουσίασης ακολούθησαν ασκήσεις
προσομοίωσης.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής μας, είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στις
εγκαταστάσεις της Συζωής, να ανταλλάξουμε γνώσεις και καλές πρακτικές με το
προσωπικό καθώς και να αλληλεπιδράσουμε με τους ωφελούμενους.

 Ο Σύλλογος “Συζωή” ιδρύθηκε το 2006
με την επωνυμία “Αμυμώνη – Σύλλογος
Θεσσαλονίκης” και την καθοριστική
συμβολή της Αμυμώνης στην ίδρυσή
του, οι άνθρωποι της οποίας
ενέπνευσαν, υποστήριξαν και
καθοδήγησαν στα πρώτα του βήματα το
Σύλλογο.
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Συμμετοχή στο διαδικτυακό focus group ‘Art & Inclusion’ την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021, με την
πρωτοβουλία της Equal Society–Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών. Η συζήτηση είχε αρκετές αναφορές
στην ένταξη και στην συμπερίληψη των ΑμεΑ μέσω των Τεχνών, και παρά τα βήματα που
επισημάνθηκε ότι χρειάζεται να γίνουν, έκλεισε με μια αισιόδοξη νότα για όσα ήδη έγιναν, με
διάθεση για αλλαγή, νέα μοντέλα και αναδιαμόρφωση στάσεων, συνθηκών και δράσεων. Στο
διαδικτυακό focus group συμμετείχαν η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, ο Σύλλογος
Περπατώ και η Αμυμώνη με την Κωνσταντίνα Κατοστάρη, μουσικοθεραπεύτρια στο Κέντρο
Ημέρας ΙΡΙΔΑ, με στόχο:
·τη συλλογή καλών πρακτικών καλλιτεχνικών δράσεων που έχουν συμβάλει στην προώθηση της
κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία
·τη συλλογή και ανταλλαγή, μεταξύ επαγγελματιών και οργανισμών, καλών πρακτικών 
 καλλιτεχνικών και όχι μόνον δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της μη τυπικής
εκπαίδευσης
·την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών στην εκπαίδευση ενηλίκων
Σε επόμενο στάδιο, οι καλές πρακτικές που θα επιλεγούν θα συμπεριληφθούν σε σχετικό κείμενο
εργασίας το οποίο θα διανεμηθεί σε πληθώρα σχετικών φορέων και επαγγελματιών με στόχο την
ενδυνάμωσή τους.

Τη Δευτέρα 24 Μαΐου, η ομάδα της Πρώιμης Παρέμβασης της Αμυμώνης παρουσίασε το έργο της
σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο του μαθήματος “ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:
ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ” με διδάσκουσα τη Δρ. Παπαζαφείρη Μαρία. Στόχος
του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στην έννοια της έγκαιρης εκπαιδευτικής
παρέμβασης για μικρά παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή παιδιά «υψηλού κινδύνου» για
εμφάνιση αναπηρίας. Η παρουσίαση έγινε με αλφαβητική σειρά από τους: Ελένη Βερναρδάκη,
Κατερίνα Λυμπεροπούλου, Ματίνα Νάσση, Σοφία Παπαγεωργίου, Μελίνα Παπαλέξη
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Με μια όμορφη, συναισθηματικά φορτισμένη και θερμή συγκέντρωση στους καταπράσινους και
φιλόξενους κήπους του ΙΠΑΠ «Θεοτόκος», τη 1η Ιουλίου 2021, το νεοσύστατο, ελληνικό
«ΔΙΚΤΥΟ» Παρόχων Υπηρεσιών για Άτομα με Αναπηρία, η ελληνική πολιτεία και η
πανευρωπαϊκή ομπρέλα των -20.000 και πλέον- φορέων παροχής υπηρεσιών σε Α με Α, EASPD,
έκαναν την επίσημη ανακοίνωση της έναρξης της συνεργασίας τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο.

10. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ10. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η Αμυμώνη συμμετείχε στην «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» την
Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου το απόγευμα με
δραστηριότητες και παιχνίδια για μικρούς και
μεγάλους!  Οι συμμετέχοντες κλείνοντας τα
μάτια τους βίωσαν καθημερινές
λειτουργίες… αλλιώς! Για πέμπτη
συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Αγίου
Δημητρίου συμμετείχε στην «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», που
πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε πολλές
χώρες τις Ευρώπης από τις 16 έως τις 22
Σεπτεμβρίου και στην Ελλάδα στηρίζεται
από Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 
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Τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του προγράμματος της Πρώιμης
Παρέμβασης της Αμυμώνης στο πλαίσιο του μαθήματος “Έγκαιρη εκπαιδευτική παρέμβαση:
μοντέλα και πρακτικές υποστήριξης” που διεξάγεται στο ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών,
μετά από πρόσκληση της επίκουρης καθηγήτριας Αριστέας Φύσσα.
Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία, όπου είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε σε ανοιχτό διάλογο με τους
φοιτητές, να συζητήσουμε τους προβληματισμούς τους και να ανταλλάξουμε σκέψεις για το
μέλλον.
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Το 2021 μετά από μια μακρά περίοδο περιορισμών λόγω της

πανδημίας, ξεκίνησε να μπαίνει και πάλι ο εθεοντισμός στην

καθημερινότητα του Συλλόγου μας. 

Εθελοντές που συμμετέχουν σταθερά τα τελευταία χρόνια στις δράσεις της Αμυμώνης.
αλλά και νέοι εθελοντές συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες
των παιδιών, στο εργαστήρι μας και στα Bazaars, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα
ασφαλείας που ορίζονται από τα σχετικά πρωτόκολλα. 

Επίσης, το 2021 έγινε ακόμα πιο επιτακτική η αναγκη υλοποίησης εθελοντικών δράσεων
με εργαζόμενους σε εταιρείες που μας στηρίζουν είτε μέσω οικονομικής ενίσχυσης, είτε
μέσα από την κάλυψη αναγκών σε είδος.

Τέλος, πάντα διπλα μας έχουμε τους γονείς και κηδεμόνες του Συλλόγου, που
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του εργαστηρίου και των Bazaars, ειδικά σε
περιόδους αυξημένης κίνησης.
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 Το πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης κατά το έτος 2021,

συνέχισε να παρέχει τις υπηρεσίες του σε παιδιά και τις

οικογένειες τους, καθώς και σε όλα τα εμπλεκόμενα άτομα των

συστημάτων υποστήριξης. Ειδικότερα, μέσα στο 2021

επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης της

Αμυμώνης συνολικά 56 οικογένειες.
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44 παιδιά 
44 οικογενειών

33 εκ των οποίων εξυπηρετήθηκαν σε συστηματική βάση 

5 παιδιά
εντάχθηκαν

 για πρώτη φορά 
στο πρόγραμμα 

(από τα παιδιά της Αττικής)

 12 παιδιά
αποχώρησαν 

για προσωπικούς 
λόγους

της οικογένειας

651 διά ζώσης & 66
δομημένες online

εκπαιδευτικές συναντήσεις

έλαβαν χώρα στην Αττική σε παιδιά που διαμένουν σε
ολόκληρο τον νομό: 
 Πλ. Αττικής, Χαλάνδρι, Αργυρούπολη, Γλυφάδα, Π.
Φάληρο, Κερατσίνι, Πειραιάς, Ίλιον, Πετρούπολη,
Περιστέρι, Ηράκλειο, Α. Λιόσια, Μέγαρα

118 συναντήσεις
συμβουλευτικής

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

46 επαφές με ειδικούς

εργοθεραπευτών
λογοθεραπευτών
φυσικοθεραπευτών
οφθαλμιάτρων
οπτομετρών
φροντιστών παιδιών 
κοινωνικών λειτουργών
ανεύρεσης συνεργασιών

(δια ζώσης αλλά και τηλεφωνικά), που αφορούσαν την
παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε επαγγελματίες με
τις ειδικότητες: 

 4 παιδιά
ολοκλήρωσαν 
το πρόγραμμα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ &Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ



τα 8 παιδιά σε συστηματική βάση, ενώ 
τα 2 εντάχθηκαν σε ευέλικτες υπηρεσίες

Εξυπηρετήθηκαν συνολικά 12 παιδιά 12 οικογενειών
σε ολόκληρη την Ελληνική περιφέρεια, εκ των οποίων 

 
Βάσει του συνόλου των παιδιών προέκυψαν 31
δομημένες διαδικτυακές συναντήσεις μέσω
τηλεδιάσκεψης (skype). Ακόμη πραγματοποιήθηκαν 
 47 κατ’ οίκον συναντήσεις με τα παιδιά και τις
οικογένειες του προγράμματος. 

Το πρόγραμμα της Επαρχίας κάλυψε  τις
εξής περιοχές: ·Κόρινθος,  Αγρίνιο,
Εύβοια, Δήλεσι, Ωρωπός, Ιωάννινα, και
υπήρξε 1 παιδί από το Λονδίνο όπου
έλαβε συστηματικές υπηρεσίες. 

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 14 ταξίδια.
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Από την Κοινωνική Λειτουργό έγινε πληροφόρηση και καθοδήγηση σε όλες τις οικογένειες σχετικά
με μία αλλαγή στις παροχές που δικαιούνται, τα επιδόματα και την διαδικασία για την αλλαγή
ασφαλιστικού ταμείου. Υπήρχε διαρκής επικοινωνία με τον ΟΠΕΚΑ και τον ΕΦΚΑ, για την
επιπλέον πληροφόρηση και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα των οικογενειών. Επίσης
πραγματοποιήθηκε διασύνδεση με την κοινωνική υπηρεσία 2 δημόσιων φορέων “Αττικόν”
Νοσοκομείο και ΠΙΚΠΑ Πεντέλης,  για την πληροφόρηση σχετικά με 2 παιδιά όπου διαμένουν εκεί
και την πλήρη ενημέρωση των δομών αυτών για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος της
πρώιμης παρέμβασης. Επίσης έγινε προσπάθεια κλεισίματος ραντεβού για ιατρικές εξετάσεις στο
νοσοκομείο, καθώς και βοήθεια στη συμπλήρωση στοιχείων σχετικά με την επιτροπή ΚΕΣΥ.
Συντάχθηκαν κοινωνικές εκθέσεις για 3 οικογένειες οι οποίες αιτήθηκαν οικονομικής
διευκόλυνσης.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της δικτύωσης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης των οικογενειών της
Πρώιμης Παρέμβασης, οργανώθηκε από το πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης γιορτή
«Έναρξης της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς»  στην παιδική χαρά με τη συμμετοχή των παιδιών
αλλά και των αδελφών τους στις 24 Σεπτεμβρίου 2021 . Η μικρή αυτή γιορτή είχε σαν στόχο οι
γονείς να γνωριστούν μεταξύ τους και τα παιδιά να περάσουν ένα όμορφο απόγευμα με άλλα
παιδιά και τα αδέλφια τους, σε ένα χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο που επιτρέπει τη συμμετοχή
όλων χωρίς αποκλεισμούς στο παιχνίδι.
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Η Αμυμώνη είναι ένας από τους 7 φορείς που συμμετέχουν στο “Technical Support to
implement reforms to support the development of family centered early childhood
intervention services in Greece - ECI Greece” project. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο
επικεντρώνεται στην υποστήριξη και ανάπτυξη ενός μοντέλου με έμφαση στον
οικογενειοκεντρικό χαρακτήρα της Πρώιμης παιδικής Παρέμβασης στην Ελλάδα. Πρόκειται
για ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιλοτικής εφαρμογής του συγκεκριμένου μοντέλου
Πρώιμης Παρέμβασης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, το οποίο υλοποιεί το EASPD (European Association of Service Providers for
Persons with Disabilities) με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός συνεκτικού νομοθετικού
πλαισίου στη χώρα για την Πρώιμη Παρέμβαση.
Υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+  Erisfavia, με συντονιστή το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας και 9 εταίρους από 6 χώρες. Στα πλαίσια του οποίου έγινε ανταλλαγή καλών
πρακτικών και έρευνα για την δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με σκοπό την ένταξη
αντίστοιχου μαθήματος στον πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου. 
Έγκριση του Προγράμματος Erasmus + KA2 Burnout Free for parents and professionals on
Early Intervention Services, με συντονιστή την Αμυμώνη και 9 ακόμα εταίρους από 8 χώρες
διάρκειας 3 ετών. Στόχος του είναι η ενδυνάμωση γονέων με παιδιά με αναπηρία και
Επαγγελματιών στο χώρο της Πρώιμης Παρέμβασης προκειμένου να αποτρέψουν και να
αντιμετωπίσουν τη “γονεϊκή και επαγγελματική εξουθένωση” (Burnout) και να προσφέρουν
με το πιο αποτελεσματικό τρόπο υποστήριξη και φροντίδα στα παιδιά, διασφαλίζοντας τις
πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις εξέλιξης κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους.
Έγκριση του προγράμματος Erasmus +, Stories4all με τη συμμετοχή 3 εταίρων από 2 χώρες
και στόχο την εκπαίδευση στη χρήση τρισδιάστατων εκτυπώσεων για κατασκευή
εκπαιδευτικού υλικού και παραμυθιών για παιδιά με οπτική αναπηρία.

1.

2.

3.

4.
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Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης με εξειδικευμένα βιβλία εκπαίδευσης του προσωπικού. 
Πραγματοποίηση εποπτειών σε μηνιαία βάση για όλο το προσωπικό της Πρώιμης
Παρέμβασης για θέματα εύρυθμης λειτουργίας της διεπιστημονικής ομάδας και
συμβουλευτικής.
Προστέθηκε συστηματική εποπτεία – σε μηνιαία βάση - των εκπαιδευτών της πρώιμης
παρέμβασηςαπό την εξειδικευμένη φυσικοθεραπεύτρια βρεφών Κα. Παπατζίκου Μαρία, για
την υποστήριξη των εκπαιδευτών με στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της
συνεδρίας κυρίως σε βρέφη και πολύ μικρά παιδιά, αλλά και την κατάρτιση στις βασικές αρχές
φυσικοθεραπείας με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής όρασης και την εν γένει βελτίωση της
λειτουργικότητα του παιδιού. 
Επιπλέον εντάχθηκε εκπαιδευτική εποπτεία των εκπαιδευτών της πρώιμης παρέμβασης με
την κα. Ζώτου Χριστιάνα εκπαιδεύτρια κινητικότητας και προσανατολισμού με σκοπό την
ενδυνάμωση και κατάλληλο προσανατολισμό στις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.   
Δύο εκπαιδευτές έλαβαν  εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως για το CVI και σχετική πιστοποίηση για
το εργαλείο αξιολόγησης CVI Rangeαπό το Perkins School for the Blind. Η πιστοποίηση αυτή
είναι ιδιαίτερης σημασίας δεδομένης της συνεχούς ένταξης παιδιών στο πρόγραμμα με
χαρακτηριστικά CVI (ΕγκεφαλικήςΤύφλωσης) καθιστώντας το πρόγραμμα το μοναδικό με
πιστοποιημένους εκπαιδευτές στη συγκεκριμένη μέθοδο στην Ελλάδα. 
Πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια στον χώρο της πρώιμης από την εξειδικευμένη
φυσικοθεραπεύτρια βρεφών Κα. Παπατζίκου Μαρία, με έμφαση στις ανάγκες των παιδιών με
προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες.
Στα πλαίσια του προγράμματος Erisfavia όλη η διεπιστημονική ομάδα τις πρώιμης
παρέμβασης παρακολούθησε εκτενή διαδικτυακή εκπαίδευση μέσω 8 workshops στις
ακόλουθες ενότητες: 

α) Στρατηγικές μάθησης κινητικών δεξιοτήτων για παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες
αναπηρίες. 
β) Ενίσχυση όρασης-Μέρος I: Στοιχεία αξιολόγησης της λειτουργικής όρασης στην Πρώιμη
Παρέμβαση- μελέτη περίπτωσης. 
γ) Χαρακτηριστικά του Ατομικού Μοντέλου Υποστήριξης, Στοχοθεσία και Δημιουργία
Λειτουργικών Δραστηριοτήτων. 
δ) Ενίσχυση Πρώιμης Επικοινωνίας, Ενίσχυση όρασης-Μέρος II: Παρεμβάσεις, Στρατηγικές και
Εκτιμήσεις. 
ε) Χτίζοντας την Επαγγελματική Ικανότητα για την Ενδυνάμωση του Γονικού Ρόλου-
Επαγγελματικές Σχέσεις στην Πρώιμη Παρέμβαση. 
στ) Η Ανάπτυξη των Τυφλών Παιδιών-Ιδέες και Πρακτικές για τα Παιδιά και τις Οικογένειες. 
ζ) Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση: Εμπειρίες πεδίου- Mali dom, Zagreb και η Γονεϊκή Ενημερότητα
για την κινητικότητα και την επικοινωνία στην πρώιμη ανάπτυξη του παιδιού. 
η) Επικοινωνία.
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Η ομάδα της Πρώιμης παρουσίασε το πρόγραμμα της Πρώιμης
Παρέμβασης στους τεταρτοετής φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος
Ειδικής Αγωγής του πανεπιστημίου της Θεσσαλίας, στα πλαίσια του
μαθήματος "Έγκαιρη εκπαιδευτική παρέμβαση: μοντέλα και πρακτικές
υποστήριξης" με διδάσκουσα τη Δρ. Παπαζαφείρη Μαρία. Η
παρουσίαση-διάρκειας 3 ωρών – περιελάβανε τις εξής θεματικές:
μεθοδολογία, οργάνωση και διαδικασίες του Προγράμματος,
εκπαιδευτικό υλικό, παθήσεις του ματιού αναπτυξιακοί τομείς που
επικεντρώνεται η εκπαιδευτική παρέμβαση, παρουσίαση κλινικών
περιπτώσεων και δια δραστικές ασκήσεις.
Η ομάδα της Πρώιμης παρουσίασε το πρόγραμμα της Πρώιμης
Παρέμβασης στους τεταρτοετής φοιτητές από το Τμήμα Επιστημών της
Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) του
Πανεπιστημίου Πατρών, στα πλαίσια του μαθήματος "Έγκαιρη
εκπαιδευτική παρέμβαση: μοντέλα και πρακτικές υποστήριξης" με
διδάσκουσα τη κα. Φύσσα Αριστέα. Η παρουσίαση-διάρκειας 3 ωρών –
περιελάβανε τις εξής θεματικές: μεθοδολογία, οργάνωση και διαδικασίες
του Προγράμματος, εκπαιδευτικό υλικό, παθήσεις του ματιού
αναπτυξιακοί τομείς που επικεντρώνεται η εκπαιδευτική παρέμβαση,
παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων και δια δραστικές ασκήσεις.
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Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος οι εκπαιδευτές της Πρώιμης Παρέμβασης έλαβαν
εκπαίδευση από τους πλέον αναγνωρισμένους φορείς Πρώιμης Παρέμβασης στην Ευρώπη,
το Μali Dom στο Zagreb της Κροατίας και στο BlindenInstitut του Μονάχου στη Γερμανία. 
Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συζήτηση με την Αμερικανίδα ειδική σύμβουλο σε θέματα
Πρώιμης Παρέμβασης Emily Vargas αναφορικά με βέλτιστες πρακτικές ένταξης και
συμμετοχής της οικόγενειας στις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. 



Συμμετοχή 2 εκπαιδευτριών σε ημερίδα στα πλαίσια του ευρωπαΪκού Προγράμματος
Erasmus+ Precivim υπό την αιγίδα της Σχολής Τυφλών “Άγιος Βαρνάβας” όπου
παρουσιάστηκε η αξιολόγηση της λειτουργικής όρασης σε παιδιά 0-5 ετών με CVI (φλυώδης
εγκεφαλική τύφλωση) σε όλους τους συμμετέχοντες φορείς.
Μετάφραση του εκπαιδευτικού εργαλείου «Συνιστώμενες Καλές Πρακτικές για τη Πρώιμη
Παρέμβασης/ Ένας οδηγός για επαγγελματίες». Πρόκειται για ένα πλήρες εκπαιδευτικό
εγχειρίδιο για επαγγελματίες Πρώιμης Παρέμβασης, το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο
του τριετούς προγράμματος ECI AGORA project – το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη συμβολή έγκριτων επιστημών, συμβούλων, παρόχων
υπηρεσιών και κρατικών φορέων από την Πορτογαλία και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 
Από το Μάρτιο του 2021, η Αμυμώνη εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕASPD
από την υπεύθυνη διαχείρισης και ανάπτυξης του Προγράμματος της Πρώιμης Παρέμβασης,
κα Παπαδάκη Αγάπη. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετείχε ως εκπαιδεύτρια
Σε τρίημερο σεμινάριο «Αρχές και εργαλεία για την Αποϊδρυματοποίηση» για Κοινωνικούς
Λειτουργούς
Σε διαδικτυακή εκπαίδευση με θέμα τη χρήση της τεχνολογίας στην παροχή υπηρεσιών
Πρώιμης Παρέμβασης
Σε διαδικτυακή παρουσίαση καλών πρακτικών στη παροχή υπηρεσιών Πρώιμης
Παρέμβασης κατά την διάρκεια της Πανδημίας
Επιπλέον το πρόγραμμα εκπροσωπείται στην ομάδα εργασίας Member Forum για την
Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση του EASPD, συμμετέχοντας παράλληλα και σε δράσεις που
αφορούν:

-Την συμμετοχή σε ομάδα εργασίας για την δημιουργία Ποιοτικών Υπηρεσιών σε άτομα με
αναπηρία (Service of Excellence Task Force)
-Tην συμμετοχή στη σύνταξη έκθεσης για το καθεστώς των υπηρεσιών Πρώιμης Παρέμβασης σε
πέντε χώρες των Βαλκανίων και παρουσίαση των αποτελεσμάτων
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Η εκπαιδευτική χρονιά 2021 προσαρμόστηκε στις συνθήκες που επέβαλε ο
ιός COVID 19.  Προσωπικό, ωφελούμενοι και οικογένειες βίωσαν δύσκολες

περιόδους που όμως με καλή συνεργασία, επιμονή και υπομονή δεν
επηρέασαν τη συνεχή λειτουργία του Κέντρου. Λόγω θετικών κρουσμάτων

ανεστάλη η λειτουργία του Κέντρου μόνο μία φορά (από 31/03 – 04/04) ,
ενώ κατά περιόδους θετικά κρούσματα ωφελούμενων, εργαζόμενων και

γονέων/κηδεμόνων αντιμετωπίστηκαν κατά περίπτωση ακολουθώντας τα
σχετικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ περί στενών επαφών. 

Το προσωπικό του Κέντρου ημέρας ΙΡΙΔΑ με την υποστήριξη του Δ.Σ.  του
Συλλόγου παρά την επαγγελματική και συναισθηματική εξουθένωση

προσπάθησε να διατηρήσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
μεριμνώντας για την εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων που

παρακολουθούσαν συστηματικά.

ΕΣΠΑ - Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας
Προτεραιότητας (09) «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της
Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», που
συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας
Ατόμων με Αναπηρία» (ΚΔΗΦ)

1.

1.Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Αμυμώνης είναι μέλος του Δ.Σ. του ΔΙΚΤΥΟΥ
2.Συμμετοχή στελεχών της ΑΜΥΜΩΝΗΣ στο Δίκτυο Υπηρεσιών για Άτομα με Αναπηρία
(Ζώτου Χριστιάνα - Υπεύθυνη Συντονισμού, μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Δικτύου,
Βασιλάρα Διονυσία – Κοινωνική Λειτουργός, μέλος Επιστημονικής επιτροπής Δικτύου)

13. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ13. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
"ΙΡΙΔΑ""ΙΡΙΔΑ"



Όλες οι προγραμματισμένες επισκέψεις ανεστάλησαν λόγω των μέτρων προστασίας για τον
COVID 19.

Χαροκόπου Σπυριδούλα – Βοηθός Εργοθεραπείας, ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Τσικνοπέμπτη στην ΙΡΙΔΑ – 04/03
Γιορτή λήξης της εκπαιδευτικής
χρονιάς πλαισιωμένη με μουσικό
δρώμενο – 30/07
Χριστουγεννιάτικη γιορτή
απαρτιζόμενη από
χριστουγεννιάτικα δρώμενα ανά
τμήμα ακολουθώντας το
πρωτόκολλο των μέτρων
προστασίας κατά της COVID 19 –
22/12
Επισκέψεις των εκπαιδευόμενων
(ομαδικά ή μεμονωμένα) του
Κέντρου ΙΡΙΔΑ στην πρότυπη
παιδική χαρά για ΑΜΕΑ της
ΑΜΥΜΩΝΗΣ
Εκδρομές κοντινών αποστάσεων σε
ανοιχτά πάρκα αναψυχής και σε
εξωτερικούς χώρους καταστημάτων
κοινωνικής εστίασης λόγω COVID
19
Εβδομαδιαία επίσκεψη
συγκεκριμένων εκπαιδευόμενων σε
όμορο του Κέντρου SUPER
MARKET στο πλαίσιο του
εκπαιδευτικού τους προγράμματος
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑ (έναρξη
φθινόπωρο 2021)
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Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης (διάθεση κάδων ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ στο πλαίσιο του

προγράμματος της ανταποδοτικής ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ)

Γενικό Νοσοκομείο ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ (Τμήματα φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης –

Πατατούκας Δημήτριος, φυσίατρος & Οδοντιατρικό τμήμα για ΑΜΕΑ)

Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» (Οφθαλμολογικό τμήμα)

Αθανασόπουλος Ανδρέας, ψυχίατρος (Άλιμος)

Γέροντας Άγγελος, Νευρολόγος - Διευθυντής στη Μονάδα Υγείας του ΠΕΔΥ Λεωφ. Αλεξάνδρας

MKO "Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ"

Μικροβιολογικό εργαστήριο Παπαδημητρίου (Αργυρούπολη)

Μιχαλάτου Πέρσα, Ποδολόγος (Περιστέρι)

Σωματείο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων «ΕΡΜΗΣ» (Ελληνικό)

Εργαστήριο Ξυλουργικής του Ιδρύματος Προστασίας Παιδιών & Νέων με αναπτυξιακές

διαταραχές “Η Θεοτόκος” (Ίλιον)

Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (Αργυρούπολή)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

REHABLINE, Ορθοπεδικά είδη Γούγης – Χρονόπουλος (Κατεχάκη - Αθήνα)

ORTHOlife, Είδη Αποκατάστασης και Ιατρικής Φροντίδας (Μεσογείων – Αθήνα)

Rehab Care, Ορθοπεδικά και είδη αποκατάστασης (Ηλιούπολη)
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http://www.theotokos.gr/


ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ -
ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Συμμετοχή στο διαδικτυακό Επιστημονικό Συμπόσιο «Καινοτόμες Δράσεις και
Δημιουργικότητα στην Κοινωνική Εργασία», Ημερομηνίας Διεξαγωγής 08.12, Διοργανωτές
Noesi – ΣΚΛΕ - ΤΕπΕΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών 
Συμμετοχή εργαζομένων των Δομών της ΑΜΥΜΩΝΗΣ στο Διεθνές Συνέδριο ¨10 Χρόνια
ΣΥΔ-10 Βήματα Μπροστά!¨, 19/11 & 20/11, διοργανωτής ΕΣΤΙΑ
Συμμετοχή της ΑΜΥΜΩΝΗΣ στη δράση «Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας», Ημερομηνία
Διεξαγωγής 16/09 - 22/09, Διοργανωτής Δήμος Αγίου Δημητρίου
Συμμετοχή της Αμυμώνης στο Focus Group ART & INCLUSION όπου με πρωτοβουλία της
Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών διοργανώθηκε ένα διαδικτυακό focus group στο
οποίο συμμετείχαν η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, ο Σύλλογος Περπατώ και η
Αμυμώνη με την Κωνσταντίνα Κατοστάρη, μουσικοθεραπεύτρια στο Κέντρο Ημέρας ΙΡΙΔΑ,
21.04 
Συμμετοχή στη Γενική Συνομοσπονδία Εθελοντικών Οργανώσεων, 16/04
Συμμετοχή μέρους του προσωπικού της ΑΜΥΜΩΝΗΣ στο διαδικτυακό σεμινάριο «Βασικές
αρχές σίτισης», Ημερομηνίας Διεξαγωγής 30/01, Διοργανωτής Διεπιστημονικό Κέντρο
Ηπείρου
Διάφορες συμμετοχές σε διαδικτυακά σεμινάρια αναφορικά με τον COVΙD 19

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
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Εμβολιασμός μέρους των ωφελούμενων και του προσωπικού κατά της COVID 19 στις
εγκαταστάσεις του Κέντρου ΙΡΙΔΑ από τον ΕΟΔΥ (1ηΔΟΣΗ 26/02, 2η ΔΟΣΗ 19/03, 3η 
 ΔΟΣΗ 09/12)
Πραγματοποίηση RAPID TEST από την ιατρονοσηλευτική υπηρεσία της ΑΜΥΜΩΝΗΣ και τον
ΕΟΔΥ στις εγκαταστάσεις του Κέντρου ΙΡΙΔΑ
Επικαιροποίηση και χορήγηση ειδικών πρωτοκόλλων για τα μέτρα προστασίας κατά της
COVID 19  σε οικογένειες, εκπαιδευτές, συνοδούς και οδηγούς σχολικών λεωφορείων 
Προμήθεια επαρκούς ποσότητας υλικού υγειονομικής προστασίας, όπως μάσκες,
απολυμαντικά διαλύματα, γάντια, ατμοκαθαριστές κλπ.

1.

2.

3.

4.

Οργάνωση και συντονισμός ομάδων εργασίας ανά τμήμα (ψυχολογική υπηρεσία)

Οργάνωση ομάδας θεραπευτών (Συντονιστής: Υπεύθυνη τμήματος φυσικοθεραπείας)

Συναντήσεις των υπευθύνων των τεσσάρων προγραμμάτων της ΑΜΥΜΩΝΗΣ (ΙΡΙΔΑ, ΣΥΔ,

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΠΟΛΙΧΝΗ)

Πραγματοποίηση 35 ωριαίων ομάδων προσωπικού 

Πραγματοποίηση δύο (2) ετήσιων τελικών αξιολογήσεων προσωπικού

Ετήσιος αντιγριπικός εμβολιασμός ωφελούμενων και προσωπικού από την ιατρονοσηλευτική
υπηρεσία της ΑΜΥΜΩΝΗΣ

1.
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Το πρόγραμμα λειτούργησε όλο τον χρόνο με μικρό αριθμό

εκπαιδευόμενων καθώς ο φόβος των γονέων είναι μεγάλος εξαιτίας της

πανδημίας και των υγειονομικών μέτρων κατά της πανδημίας του

κορωνοιού.

Εξατομικευμένο πρόγραμμα με στόχους και
δραστηριότητες
Ψυχολογική υποστήριξη 
Κοινωνικοποίηση , μέσω εορτασμών , πάρτυ
γενεθλίων, εξωτερικές δραστηριότητες όπως
πρόσβαση σε μίνι-μάρκετ της γειτονιάς για ψώνια
και συναλλαγές.
Δημιουργική απασχόληση με ψυχαγωγικό υλικό,
δραστηριότητες μαγειρικής, κηπουρικής.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2021 η Πολίχνη παρείχε
σε 8 εκπαιδευόμενους, εκπαίδευση στην αυτόνομη
διαβίωση και υποστήριξη στις οικογένειες τους, με
τους εξής τρόπους:
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Στην Πολίχνη βεβαίως τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης κατά του κορωνοιού. Αυτό
σημαίνει rapid test 24ωρο πριν την εισαγωγή εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών, χρήση μάσκας,
αντισηπτικού και υγιειονομικού υλικού, θερμομέτρηση, συνεχής εξαερισμός των χώρων του σπιτιού,
αποφυγή συνωστισμού σε χώρους, λιγότεροι φιλοξενούμενοι, απαγόρευση προσέλευσης επισκεπτών
και εθελοντών. Ως εκ τούτου ο αριθμός προσέλευσης των εκπαιδευόμενων μειώθηκε λόγω φόβου
γονέων και διαμορφώθηκε στους 5 εκπαιδευόμενους ανά μήνα, παρόλο που ο δηλωμένος αριθμός
είναι στα 8 άτομα.



Προτεραιότητα αποτελεί η συνεχής
γνωστοποίηση στο ευρύτερο κοινό και στην
κοινότητα του προγράμματος «Πολίχνη»
εκπαίδευσης στην αυτόνομη διαβίωση ατόμων
με ή και 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 χορηγειών και προγραμμάτων
επιχορηγήσεων.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται 2-3 φορές το
μήνα (για λόγους οικονομίας και έλλειψης
εκπαιδευόμενων) και ξεκινά από Παρασκευή 3
μ.μ., είτε ως Κυριακή 5 μ.μ. ή ως Δευτέρα 7π.μ.
 
Προσφέρει ένα ευχάριστο διάλειμμα στους
εκπαιδευόμενους σε συνδυασμό με εκπαίδευση
στην ημιαυτόνομη διαβίωση αλλά και
ψυχαγωγία, επιπροσθέτως όμως προσφέρει
ξεκούραση και ανασυγκρότηση δυνάμεων στις
οικογένειες και φροντιστές τους.

 Όσον αφορά τον αριθμό των εκπαιδευτών είναι
5 άτομα, από 4 που ήταν το 2020. Συνεχίζονται
οι δραστηριότητες στο σπίτι, όπως δημιουργική
απασχόληση, δραστηριότητες καθημερινής
διαβίωσης, καθώς και δραστηριότητες
καλλωπισμού και μαγειρικής. 

Η κοινωνικοποίηση κι επαφή με την κοινότητα
επιτυγχάνεται με εξωτερικές δραστηριότητες
όπως βόλτες, επισκέψεις σε καφετέριες και
ψώνια στο μίνι μάρκετ.
Δυστυχώς και το 2021 δε λειτούργησε το
πρόγραμμα με τους εθελοντές λόγω μέτρων
κατά της εξάπλωσης του κορωνοιού.
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Για μια ακόμη χρονιά, μεγάλος χορηγός του
προγράμματος της Πολίχνης ήταν το Ίδρυμα
Α.Γ. Λεβέντη.



Το 2021 αποτέλεσε μια χρονιά με πολλές δυσκολίες τόσο για την Ελλάδα όσο

και για ολόκληρο τον πλανήτη λόγω της επικράτησης για δεύτερη συνεχή

χρονιά της πανδημίας του νέου Κορωναίου SARS-COV-2.  Σ ’  αυτή την

ιστορική συγκυρία η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης “Λίλιαν Βουδούρη”

του φορέα “Η Αμυμώνη” έπρεπε να αντιμετωπίσει,  τόσο την απειλή της

θανατηφόρας πανδημίας, όσο και τις ασθένειες μελών της ομάδας των

εξυπηρετούμενων της. Δύο πιεστικά γεγονότα, που ενώ τελικά είχαν αίσια

έκβαση, εγγράφηκαν ως ιδιαιτέρως δραματικά στη σκέψη και στη μνήμη του

προσωπικού της. Παρ’ όλα αυτά η λειτουργία της Σ.Υ.Δ.  και αυτή τη χρονιά

ήταν υποδειγματική με την αγαστή σύμπραξη όλου του προσωπικού υπό την

καθοδήγηση του διοικητικού αλλά και του επιστημονικού διευθυντή της.

Η πανδημία της COVID-19, η οποία συνεχίστηκε
με μεταλλάξεις και κορυφώθηκε στο τέλος του
2021, με τη εκθετική αύξηση του αριθμού των
κρουσμάτων της, συνοδεύτηκε από τη σπουδαία
σε αξία εξέλιξη, στην αυγή της ίδιας χρονιάς, της
προσφοράς στην παγκόσμια κοινότητα από την
επιστημονική, μιας σειράς εμβολίων για την
προφύλαξη της υγείας του πληθυσμού της γης. 
Την ίδια χρονική περίοδο η Ελληνική Κυβέρνηση
επέβαλε μέτρα προστασίας των πολιτών της από
τη ραγδαία μετάδοση του ιού, ως συνέχεια των
αυστηρών μέτρων του 2020 με κέντρο τους την
επιβολή περιοδικών απαγορεύσεων μετακίνησης,
τη θέσπιση της υποχρεωτικότητας του
εμβολιασμού σε κάποιες εργασιακές ομάδες, το
κλείσιμο σχολείων και των εμπορικών
επιχειρήσεων, τη διατήρηση της τηλεργασίας, τη
συνέχιση της κοινωνικής απομόνωσης, την
τήρηση φυσικών αποστάσεων μεταξύ των
πολιτών, τη χρήση μάσκας ειδικού τύπου και την
αυστηροποίηση των μέτρων προσωπικής υγιεινής. 
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Όλοι οι εξυπηρετούμενοι και το προσωπικό της εμβολιάστηκαν πριν από τη θέσπιση της
υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. 
Όλη τη χρονιά εξυπηρετούμενοι και εκπαιδευτές υποβλήθηκαν αγόγγυστα σε πολλές δοκιμασίες
διαγνωστικού ελέγχου για την πιθανή ύπαρξη της COVID-19. 
Η Στέγη λειτούργησε με επιτυχία ως δομή “κλειστού τύπου” με συστηματικά μέτρα απολύμανσης των
χώρων, των τροφών και των ρούχων, με κατάργηση εξόδων και με απαγόρευση επισκέψεων. 
Στο διάστημα των δώδεκα μηνών της χρονιάς τρεις φορές (μία εκ των οποίων λόγω της κακοκαιρίας
“Μήδεια”, η οποία έπληξε με σφοδρή χιονόπτωση και την Αττική) διακόπηκε το πρόγραμμα της
εκπαίδευσης των εξυπηρετούμενων της Στέγης στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας
“Ίριδα”, με συνέπεια τις αναγκαστικές αλλαγές στα προγράμματα των βαρδιών του προσωπικού και
των οικόσιτων βοηθών της Σ.Υ.Δ. 

Οι εργαζόμενοι της Σ.Υ.Δ. στο σύνολο τους τήρησαν με ευλάβεια τις κυβερνητικές απαγορεύσεις και τις
επιστημονικές προτροπές ως εξής: 

Τον Απρίλιο ένας εξυπηρετούμενος της Στέγης βρέθηκε θετικός στο νέο κορωναϊό, παρ΄ όλο τον πλήρη
εμβολιασμό του, ο οποίος είχε προηγηθεί. Μεταφέρθηκε με ήπια συμπτώματα μετά από την απόφαση
του διοικητικού συμβουλίου του φορέα στο χώρο στον οποίο λειτουργεί το πρόγραμμα της “Πολίχνης” για
την περίοδο της καραντίνας του, απ’ όπου και επέστρεψε χωρίς τη νόσο. Η φροντίδα που του
προσφέρθηκε εκεί αποτέλεσε συνέχεια της φροντίδας της Στέγης, καθώς έγινε από υπάλληλο της Σ.Υ.Δ.
με τη συνεργασία συναδέλφου από το Κ.Δ.Η.Φ. “Ίριδα” της “Αμυμώνης”. 
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Στις αρχές του Φεβρουαρίου υπήρξε η
παραίτηση του μόνιμου φυσικοθεραπευτή της
Σ.Υ.Δ. μετά από τέσσερα χρόνια εργασίας και
προσφοράς. 
Νέα πρόσληψη φυσικοθεραπεύτριας αυτή τη
φορά έγινε ύστερα από τις απαραίτητες
διαδικασίες της προκήρυξης της θέσης και
των συνεντεύξεων με τους υποψήφιους στα
μέσα Απριλίου. Τέσσερις μήνες μετά, στο
τέλος του Αυγούστου, υπήρξε η παραίτηση
της, καθώς η ίδια δεν μπόρεσε να
ανταποκριθείς στις απαιτήσεις του έργου, το
οποίο είχε αναλάβει. Στη συνέχεια, άλλες
προσπάθειες για την εύρεση νέου/ας
φυσικοθεραπευτή/τριας αποδείχτηκαν
ατελέσφορες. 
Το Μάιο έγινε τόσο η παραίτηση μιας
εκπαιδεύτριας/φροντίστριας, όσο και η
αντικατάσταση της με έκτακτη πρόσληψη
νέας συναδέλφου που μέχρι τότε προσέφερε
περιοδικά εθελοντικό έργο στη Σ.Υ.Δ.

Αναμφισβήτητα, οι εργαζόμενοι αποτέλεσαν και
αποτελούν 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
επωμίστηκαν το σημαντικό έργο της προστασίας
της υγείας των ενοίκων με ακόμα μεγαλύτερη
ευθύνη.
Η ανάγκη για τη σταθερότητα του προσωπικού,
δυστυχώς δεν επιτεύχθηκε το 2021, όπου
σημειώθηκαν οι παρακάτω αλλαγές: 

Αναφορικά με την εξέλιξη των δεξιοτήτων του
προσωπικού, το Μάρτιο ένα μέλος του
παρακολούθησε τριήμερο πρόγραμμα
σύγχρονης τηλεκπαίδευσης συνολικής διάρκειας
εικοσιπέντε ωρών, για την απόκτηση του
Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Φροντίδας (ECC –
European Care Certificate) της TACT HELLAS
(Training And Consultation Today in Hellas), το
οποίο και του απονεμήθηκε μετά από εξετάσεις.
Ακόμα, ένα μέλος του προσωπικού συμμετείχε
σε εκπαιδευτικό σεμινάριο μέσω τηλεδιάσκεψης,
το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αγγλική
γλώσσα, το Σεπτέμβριο, 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, με τίτλο: “Lobby &
advocacy for inclusive living”. 
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A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



Όλα τα μέλη του προσωπικού συμμετείχαν
στην πολύωρη μαγνητοσκόπηση και
δημιουργία ενός ψηφιακού βίντεο σε
συνεργασία με την ομάδα “De Poetica Films”
με τίτλο: “ΣΥΔ Λίλιαν Βουδούρη - Η πρώτη
και μοναδική Στέγη στην Ελλάδα για
ανθρώπους με προβλήματα όρασης και
πρόσθετες αναπηρίες”, το οποίο αναρτήθηκε
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του “YouTube”. 
Τέλος, ο διοικητικά υπεύθυνος της Σ.Υ.Δ.
παρουσίασε εισήγηση για το πολύπλευρο
έργο της Στέγης στο Διεθνές Συνέδριο με
τίτλο “10 Χρόνια ΣΥΔ - 10 Χρόνια Μπροστά”,
το οποίο διοργανώθηκε από το “Κέντρο
Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική
Υστέρηση Εστία” στις 19 & 20 Νοεμβρίου
στην Αθήνα, στο οποίο και προβλήθηκε για
πρώτη φορά το παραπάνω βίντεο. 

Λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας
COVID-19 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 από τις έκτακτες και όχι μόνο
αυξημένες ανάγκες των εξυπηρετούμενων της και
οριοθετήθηκαν οι στόχοι για την ομαλή μετάβαση
στη νέα πραγματικότητα, όπου η απειλή της
ασθένειας ήταν σταθερά έντονη. 
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Ο αριθμός των εξυπηρετούμενων
παρέμεινε στα επτά άτομα, όπως
ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας της
Στέγης, με ηλικίες από 30 έως 47
ετών.

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 ειδικών συνθηκών
της πανδημίας ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην
περαιτέρω βελτίωση της προσωπικής υγιεινής
των εξυπηρετούμενων.

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
επτά εξωτερικά προγράμματα/θαλασσινά
μπάνια στην παραλία του “Παραρτήματος
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με
Αναπηρίες Βούλας”.

15. ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ15. ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
"ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ""ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ"

Β. ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ



Υπό το καθεστώς των νέων συνθηκών ζωής
η επαφή με τους κηδεμόνες και τους
συγγενείς των ενοίκων αναγκαστικά
τροποποιήθηκε. Οι προγραμματισμένες
επισκέψεις ακυρώθηκαν. Επιπλέον,
αναβλήθηκαν 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.

Τα έκτακτα περιστατικά περίθαλψης των εξυπηρετούμενων καλύφθηκαν στο μεγαλύτερο
μέρος τους από τον ψυχίατρο της δομής που εκτελεί και χρέη επιστημονικού διευθυντή
ολόκληρου του φορέα. Ζητήματα που εκφεύγουν της ειδικότητας του καλύφθηκαν από
ειδικευμένους ιατρούς της περιοχής (δερματολόγο, γαστρεντερολόγο, μικροβιολόγο και
παθολόγο). 
Παράλληλα, υπήρξε μια νέα συνεργασία με τους γιατρούς του Οδοντιατρικού Τμήματος ΑμεΑ
του “Γενικού Νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας” για τη φροντίδα των οδοντιατρικών αναγκών
των εξυπηρετούμενων, η οποία ελπίζουμε να διατηρηθεί και στο μέλλον. 
Τέλος, τρεις νέες αλλά με συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο εξωτερικές συνεργασίες
πραγματοποιήθηκαν προς το τέλος της χρονιάς. Η πρώτη με ειδικό φυσικοθεραπευτή
τοπικού φυσικοθεραπευτηρίου του Πικερμίου, όπου βρίσκεται η Στέγη. Η δεύτερη με ειδικό
λογοθεραπευτή που πραγματοποίησε ορισμένες εβδομαδιαίες συνεδρίες. Και η τρίτη με
ειδικό ποδολόγο. Όλες αυτές οι συνεργασίες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της
προσπάθειας αντιμετώπισης έκτακτων προβλημάτων των εξυπηρετούμενων. 

15. ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ15. ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
"ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ""ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ"



Συνεχίστηκαν και το 2021, 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 για τρίτη χρονιά της εταιρείας Αdelco για
την κάλυψη του μισθολογικού κόστους του φυσικοθεραπευτή της.
Η Σ.Υ.Δ. με την άοκνη διαμεσολάβηση και την καταλυτική βοήθεια του τμήματος
επικοινωνίας του φορέα έλαβε ως δωρεές: μαρμελάδες και γλυκά του κουταλιού από την
εταιρεία “Ήδιστον”, χαρτικά και πάνες ενηλίκων από τη εταιρεία “Softex”, μικροέπιπλα και
βοηθητικά είδη μπάνιου από την εταιρεία “IKEA", ένα στεγνωτήριο και μια τηλεόραση από
ιδιώτη δωρητή και καδράκια τοίχου από ελληνίδα καλλιτέχνιδα. 
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. 

Τέλος, το Δεκέμβριο του 2021
υλοποιήθηκε με τη χορηγία της
Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών η
αντικατάσταση όσων φθαρμένων
κουφωμάτων αλουμινίου της Σ.Υ.Δ. δεν
είχαν αντικατασταθεί με την
προηγούμενη προσπάθεια αλλαγής τους
που είχε γίνει στο τέλος του 2019. Με
την ολοκλήρωση της αλλαγής και των
τελευταίων αυτών κουφωμάτων έλαβε
χώρα και η ουσιαστική ενεργειακή
αναβάθμιση του κτηρίου.

Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
& ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ.Υ.Δ.
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Η ανακατασκευή του e-shop μας στα τέλη του 2019 αποτέλεσε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε
σχέση με άλλους φορείς κατά της διάρκεια της πανδημίας και έθεσε τις βάσεις για μια σταθερή
ροή εσόδων για τον φορέα, με σταθερή επισκεψιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και
ιδιαίτερα αυξημένη επισκεψιμότητα κατά τις εορταστικές περιόδους.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δέχτηκε, εκτός από τηλεφωνικές και εταιρικές, διπλάσιες σε σχέση
με τα περσινά δεδομένα παραγγελίες προϊόντων.

Η δημιουργία νέων πηγών εσόδων ήταν και είναι
επιτακτική συνθήκη για τις ανάγκες της Αμυμώνης,
οι οποίες ολοένα και μεγαλώνουν. 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, καθώς νέοι ιδιώτες κάνουν δωρεές
με ηλεκτρονική πληρωμή μέσω κάρτας, όσο και σε
επίπεδο ΕΚΕ, όπου διευθετούνται πλέον εταιρικές
χορηγίες. 
Η φόρμα υποστηρίζεται από την Alpha Bank.

Την τεχνική υποστήριξη της σελίδας μάς παρέχει η ΕΛΕΔ. 
Τις παραγγελίες μας παραδίδει η Speedex.

Τα προϊόντα του e-shop προβάλλονται και στο bestprice.gr.
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Από τον Φεβρουάριο του 2021 η Αμυμώνη έχει εισαχθεί σε 2 διεθνείς πλατφόρμες χρηματοδότησης, τη
Benevity και τη YourCause. Μέσα από αυτές τις πλατφόρμες έχουμε τη δυνατότητα να δεχόμαστε
δωρεές από όλο τον κόσμο, από εργαζόμενους σε πολυεθνικές εταιρείες, να διοργανώνουμε δράσεις
προς χρηματοδότηση και εθελοντικές δράσεις για εργαζόμενους.



απολογισμός 2020

Η σελίδα μας στο Facebook παραμένει ενεργή
με τους ακολούθους να αυξάνονται αργά και
σταθερά. Δημοσιεύσεις γίνονται πλέον σε
καθημερινή βάση με ποικίλα νέα και τρόπους
(stories, videos, photos, shares, διαφημίσεις) για
το Σύλλογο. 

Πιο ενεργή ήταν και η σελίδα μας στο Instagram
με καθημερινές αναρτήσεις αλλά και stories και
αναδημοσιεύσεις από τρίτους χρήστες.

Facebook

Twitter & LinkedIn
Ενεργά είναι πλέον δύο ακόμη μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, το Twitter & το LinkedIn, τα οποία
μας επιτρέπουν να επικοινωνούμε με  δύο
διαφορετικά «κοινά» 

Instagram
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Τα #hashtags που καθιερώσαμε φέτος είναι:
#αμυμώνη #embrace_our_heroes #ShareOurVision

Κανάλι «Αμυμώνη»

Το κανάλι της Αμυμώνης εμπλουτίστηκε με
19 νέα video, με υλικό από συνεντεύξεις,
δραστηριότητες των παιδιών, καμπάνιες και
τηλεοπτικά σποτ.

Κανάλι «Αμυμώνη 
Παραμύθι Χωρίς Όρια»

 
Ο αντίκτυπος της δράσης
μεγιστοποιήθηκε με την προσθήκη
ακόμα 10 παραμυθιών στην
ηλεκτρονική μας βιβλιοθήκη, μέσω της
δράσης "Παραμύθι χωρίς όρια ΙΙ".

Το 2021 απέκτησε 930 (από τους 683
το 2020) συνολικά ακολούθους με τα
παραμύθια να έχουν 94.478 προβολές
από 59.124 προβολές το 2020.

YouTube

59% αύξηση 
προβολών 

 
17% αύξηση 

συνδρομητών

Για δεύτερη συνεχή χρονιά όλα μας τα νέα
αποστέλλονται μέσω newsletter σε περίπου
1.149 παραλήπτες (από 800  το 2020) μέσω της
πλατφόρμας mailchimp και των υπηρεσιών που
προσφέρει δωρεάν. Η λίστα των παραληπτών
όλο και μεγαλώνει, ενώ συνολικά το 2021
δημιουργήσαμε 13 καμπάνιες.



Το 2021 πραγματοποιήθηκαν επαφές και αιτήματα προς πολλά
Κοινωφελή Ιδρύματα, φορείς και ιδιωτικές εταιρείες ενώ έγινε εγγραφή
και σε 2 διεθνείς πλατφόρμες χρηματοδότησης. Ως αποτέλεσμα της
προσπάθειας αυτής, η ομάδα των χορηγών μας μεγάλωσε,
υποστηρίζοντας έμπρακτα τις προσπάθειες της Αμυμώνης. 

Συγκεκριμένα, το 2021 ολοκληρώθηκε η δωρεά του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος για το πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης μέσω
matching fund, καθώς και η δωρεά του Demos N. Foundation. Επίσης
μας στήριξαν μέσω χορηγιών ή δωρεών σε είδος Ιδρύματα, Τράπεζες
και Εταιρείες όπως η Eurobank, η Lamda Development SA,
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., o Όμιλος Εταιρειών ΟΤΕ, το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, η
ΑΒ Βασιλόπουλος, η Lundbeck Hellas S.A., ο Όμιλος Ελληνικά
Πετρέλαια ΑΕ,  η Adelco S.A.,  η Logflex Limited (Novibet), η
Wappier, ο Όμιλος Γιαννακόπουλου, η ABC A.E, η Henkel, η
Pharmasept και οι Αφοί Βότση Ο.Ε.

Συνέχισαν να στηρίζουν το Σύλλογό μας καλύπτοντας τις ανάγκες των
δομών μας οι εταιρείες ΑΒ Βασιλόπουλος, Τράπεζα Τροφίμων,
ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε., Μπάρμπα-Στάθης, Δ. Φλεριανός & ΣΙΑ Ε.Ε., το
Ζαχαροπλαστείο Fresh προσφέροντας είδη διατροφής, η εταιρεία
Ελληνικές Υπεραγορές ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ με τη διάθεση
δωροεπιταγών σε μηνιαία βάση, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός
Μπορούμε, η Reckitt Benckiser με απορρυπαντικά και καθαριστικά, η
INTERTRADE HELLAS και η Softex Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με χαρτικά
είδη, η Βιανέξ Α.Ε. με φαρμακευτικά προϊόντα, ο Φρεσκούλης με
φρούτα και λαχανικά, η ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με χαρτικά, υγειονομικό υλικό,
απορρυπαντικά και τρόφιμα, οι εταιρείες Pharmex AE και ΜΕΓΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ με υγειονομικό υλικό, η ΙΚΕΑ
(Όμιλος Φουρλή) με δωρεά οικιακού εξοπλισμού, η Pharmasept με
προϊόντα καθημερινής φροντίδας και οι εταιρείες RAFARM AEBE και
ΒΙΑΝ Α.Ε. (μέσω του δικτύου της GIVMED) με φαρμακευτικά
προϊόντα.
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Με πίστη στο όραμά μας και αμέριστη στήριξη στις ανάγκες των
παιδιών μας, το Ίδρυμα «Λίλιαν Βουδούρη» αποτελεί διαχρονικά έναν
από τους μεγαλύτερους χορηγούς του Συλλόγου μας με τεράστια
συμβολή στη δημιουργία και στην ανάπτυξη των υποδομών μας.

Το 2012, το Ίδρυμα συνέβαλε καθοριστικά στην ίδρυση της ομώνυμης
Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης της Αμυμώνης, εξασφαλίζοντας
την αγοράτου οικήματος και μέρος της ανακαίνισής των εσωτερικών
χώρων. Το 2000, το Ίδρυμα εξασφάλισε τη μετακίνηση 16
ωφελούμενών μας από και προς το Κέντρο Ημέρας “Ίριδα”, με τη
δωρεά ενός σχολικού λεωφορείου ΑμεΑ. Σήμερα, τη θέση του παίρνει
ένα νέο, σύγχρονο λεωφορείο, για να διανύσει ακόμα περισσότερα
χιλιόμετρα για τα παιδιά μας.
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https://www.lilianvoudouri.gr/
https://amimoni.gr/programs/stegi-yposthrizomenis-diaviosis-lilian-voudouri/
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ΙΔΡΥΜΑ Α.Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ 

Το 2021 δεχθήκαμε δωρεές από εταιρείες και Ιδρύματα που μας στηρίζουν διαχρονικά. 
Ενδεικτικά οι μεγαλύτερες:

Δεχθήκαμε επίσης δωρεές από εταιρείες που μας στήριξαν για πρώτη φορά το 2021 και
συνεχίζουν, όπως η Henkel και η Wappier.

Softex και Intertrade, που κάλυψαν τις ετήσιες
ανάγκες μας σε χαρτικά και είδη καθημερινής υγιεινής. 
ΜΕΓΑ, που κάλυψε τρέχουσες ανάγκες σε είδη
καθημερινής υγιεινής και αντισηπτικά
Pharmasept, που κάλυψε τρέχουσε ανάγκες μας σε
αφρόλουτρα και σαμπουάν
My Market, που καλύπτουν σταθερά τις τρέχουσες
ανάγκες μας σε καθαριστικά και τρόφιμα κατλα τις
εορταστικές περιόδους
Φρεσκούλης, που καλύπτει σε εβδομαδιαία βάση τις
ανάγκες μας σε φρούτα και λαχανικά
Reckitt Benckiser, που πλέον μας στηρίζει με έως 5
δράσεις το χρόνο, με τηλεοπτική προβολή και κάλυψη
των αναγκών μας σε καθαριστικά και απορρυπαντικά.

Μια νέα συνεργασία ξεκίνησε με τις εταιρείες:
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Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου
Ελληνικά Πετρέλαια
Reckitt Benckiser
Softex
Metro AEBE
Intertrade Hellas
Φιλεκπαιδετική Εταιρεία (Αρσάκεια -
Τοσίτσεια Σχολεία)
Demo S.A.
Γεννάδειος Σχολή
Ravago
Lundbeck
Campion School
Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα -
Λιναρδάτου
Μεγάλη Στοά της Ελλάδος
Εκπαιδευτήρια Καίσαρη
AVIS

Ίδρυμα Marfin

Omega Pharma

El-Translations

Pharmasept

Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών

ΙΚΕΑ
Maritime Inc. Millenia
Inner Wheel
Goodyear
ΟΤΕ Ασφάλιση
Snapium
Forest View
Autogas Tsopelogiannis
Coral Shell Licensee
Ίδρυμα Αγγελικούση
IMERYS
Benefit
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Το Εργαστήρι μας κάθε χρόνο δημιουργεί μια
μοναδική συλλογή από χειροποίητα γούρια,
κοσμήματα, διακοσμητικά και γιορτινά
στολίδια, φτιαγμένα με τέχνη, αγάπη και υλικά
από τα εργαστήρια των παιδιών μας! Τις
χειροποίητες δημιουργίες μας διαθέσαμε και
φέτος μέσω του e-shop και του περιπτέρου
μας στο Golden Hall και στο Mall Athens

Χριστουγεννιάτικο Bazaar

Φέτος, διαθέσαμε για δεύτερη χρονιά, διαθέσαμε μέσω
του e-shop μας περίπου ημερολόγια, αυτή τη φορά πάνω
από 250 ημερολόγια, τα οποία απεστάλησαν και ως
δώρο σε χορηγούς και συνεργάτες. Επίσης, για πρώτη
φορά διαθέσαμε χριστουγεννιάτικες κάρτες σε φυσική και
ηλεκτρονική μορφή.

Ημερολόγιο & Κάρτα Αμυμώνη 2022

To e-shop μας για άλλη μια χρονιά αποτέλεσε μια σταθερή πηγή

εσόδων για την Αμυμώνη, που ειδικά κατά την περίοδο των

περιορισμών λόγω πανδημίας, κάλυψε το μεγάλο κενό των δια ζώσης

Bazaars που ματαιώθηκαν.

Αρωματικές λαμπάδες, χειροποίητα δώρα,
αυγά και λαγουδάκια γέμισαν με ανοιξιάτικα
χρώματα το e-shop μας! Το Πάσχα λόγω των
συνθηκών της πανδημίας, το Bazaar της
Αμυμώνης διενεργήθηκε αποκλειστικά
ηλεκτρονικά και φιλοξένησε διαδικτυακά
Bazaars εταιρειών.

Πασχαλινό e-Bazaar
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Εταιρικά Δώρα Εταιρικά Bazaar

Οι δυο μεγάλες εορταστικές περίοδοι, των
Χριστουγέννων και του Πάσχα, ξεκίνησαν με
την αποστολή του καταλόγου με τα εταιρικά
μας δώρα σε εταιρείες και Ιδρύματα.

23 εταιρείες επέλεξαν να στηρίξουν την
Αμυμώνη μέσα από την αγορά εταιρικών
δώρων:

VAMP AE, X-TREME STORES, Ethelon,
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΕ, KONRAD ADENAUER
STIFTUNG, Reckitt Benckiser, Ελληνική
Αναπτυξιακή Εταιρεία, Βουλή των Ελλήνων,
Lamda Development, ΒΕΚΟΠ ΕΠΕ, Πεδίο
βολής Κρήτης, Μόκας, Παυλάκης και
συνεργάτες, ΟΠΑΠ ΑΕ, Ιωάννινα Ανάπτυξη
ΑΕ, Choose Εταιρεία επικοινωνίας, Siemens
ΑΕ, Black light ΚΟΙΝΣΕΠ, INFO QUEST,
Adelco AE, ENΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΜΙLLENIA
MARITIME, Προεδρία της Δημοκρατίας.

Και 4 το Πάσχα:

SYNAPSIS SA, Ζουμπουλάκη & Σια, ΟΤΕ
Ασφάλιση, Σκλαβενίτης, Seaworld
Management & Trading, ΒΙΑΝΕΞ, Reckitt
Benckiser, ΟΤΕ Ασφάλιση

Η Αμυμώνη, τόσο κατά τη διάρκεια των
Χριστουγέννων, όσο και κατά την πασχαλινή
περίοδο, υλοποίησε διαδικτυακά εταιρικά Bazaars,
ενώ τα Χριστούγεννα διενεγήθηκαν και δια ζώσης.
 
5 εταιρείες επέλεξαν να στηρίξουν την Αμυμώνη
τα Χριστούγεννα:

ICR IOANNOU, Ideal Standard, Lauder Σχολείο
Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, SG Digital,
Oracle

Και 10 εταιρείες και σχολεία ανταποκρίθηκαν
θετικά το Πάσχα διοργανώνοντας διαδικτυακό
Bazaar:

ΑΒ Βασιλόπουλος, Advantage, ΒΙΑΝΕΞ, Grand
Thorton, Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα - Λιναρδάτου,
Εκπαιδευτήρια Καίσαρη, Ελληνικά Πετρέλαια,
Oracle, Pharmathen, Vodafone

Οι λαμπάδες της Αμυμώνης στα
καταστήματα Notos Galleries!

Το Πάσχα του 2021, η συνεργασία μας με το
δίκτυο καταστημάτων Notos Galleries μεγαλώνει!
Οι λαμπάδες μας διατέθηκαν στα φυσικά
καταστήματα της Αθήνας, του Πειραιά και της
Θεσσαλονίκης καθώς και στο notos.gr
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Το 2021 στη συλλογή των προϊόντων της
Αμυμώνης με το λογότυπο του Συλλόγου
ήρθε να προστεθεί το μπρελόκ μα το
σύμβολο της σταγόνας, σε επάργυρο και
επίχρυσο, με σμάλτο σε γαλάζια απόχρωση
και χαραγμένο το λογότυπο στην πίσω όψη.

Το μπρελόκ της Αμυμώνης

Η ομάδα πίσω από τη διαδικτυακή πλατφόρμα
nevronas.gr εργάζεται αδιάκοπα με στόχο την
ενημέρωση γύρω από ζητήματα που
απευθύνονται σε Άτομα με και χωρίς Αναπηρία
και σχετίζονται με την υγεία, την εκπαίδευση, την
τεχνολογία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον
πολιτισμό, τον αθλητισμό, την προσβασιμότητα
και τη συμπερίληψη. Τον Μάρτιο του 2021
εγκαινίασε μια νέα δράση με 3 μοναδικά
προϊόντα που φιλοτέχνησε ο εικαστικός
Αλέξανδρος Κατηγούδης (Al3x!) για τη στήριξη
του έργου μας.

Τα μαρτάκια της Αμυμώνης φέρνουν την Άνοιξη!

Πλέκουμε κόκκινες με λευκές
κλωστές κι ετοιμαζόμαστε να
υποδεχτούμε τον Μάρτη! Με αυτό
μήνυμα παρουσιάσαμε τα μαρτάκια
μας για το 2021, τα οποία διαθέσαμε
αποκλειστικά μέσω e-shop λόγω
των περιορισμών της πανδημίας.

Η νέα συλλογή του nevronas.gr για την Αμυμώνη!
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Δωρεά
Δωρεά για κάλυψη αναγκών (Δες εδώ τις τρέχουσες
ανάγκες μας)
Δωρεά εις μνήμην
Δωρεά αντί δώρου

Φέτος, αναδιαμορφώσαμε τη φόρμα δωρεών μας με
την προσθήκη του πεδίου "Είδος δωρεάς".

Κάθε μήνα, ανανεώνουμε τη λίστα με τις τρέχουσες
ανάγκες μας και δίνουμε την ευκαιρία σε εταιρείες και
ιδιώτες να μας στηριξουν είτε μέσω δωρεάς σε είδος,
είτε μέσω δωρεάς του οικονομικού αντιτίμου για τις
ανάγκες μας.

Η Giving Tuesday δημιουργήθηκε το 2012 ως μια απλή ιδέα: μια
ημέρα μέσα στο χρόνο, που θα ενθαρρύνει τους ανθρώπους να
κάνουν μια καλή πράξη. Τα τελευταία 9 χρόνια η ιδέα αυτή έχει
εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο κίνημα που εμπνέει κάθε χρόνο
εκατομμύρια ανθρώπους να προσφέρουν, να συνεργάζονται και να
γιορτάζουν τη γενναιοδωρία!
Η Αμυμώνη συμμετείχε για δεύτερη χρονια στην Παγκόσμια Ημέρα
Προσφοράς με το μήνυμα 

Ευκαιρίες Συνεισφοράς

#ShareOurVision Giving Tuesday 2021

Η εταιρεία FLEXA, μέσα από το
e-shop της, cozykids.gr, στο
πλαίσιο του Giving Tuesday,
έδωσε το 20% των εσόδων του
για το φυσικοθεραπευτήριο του
Κέντρου Ημέρας Ίριδα της
Αμυμώνης.
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Φέτος, για δεύτερη φορά, πέρα από γονείς και εργαζόμενους, η λαχειοφόρος απευθύνθηκε σε ένα
ευρύτερο κοινό, καθώς διενεργήθηκε και διαδικτυακά μέσω της φόρμας ηλεκτρονικών δωρεών, όπου
άνθρωποι απ' όλη την Ελλάδα μπορούσαν να αγοράσουν λαχνούς στηρίζοντας το έργο μας. Το
αντίτιμο εκάστου λαχνού ήταν 2,5 ευρώ. Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου.

Λαχειοφόρος Αγορά

Πακέτο 4 διανυκτερεύσεων σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό στο Century Resort στην Κέρκυρα
Πακέτο 2 διανυκτερεύσεων σε δίκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή στο Paradise Hotel Corfu
Πακέτο 2 διανυκτερεύσεων για 2-4 άτομα στο Agni Suites στη Λευκάδα
Πακέτο 2 διανυκτερεύσεων 2-4 άτομα στο Agni Suites στη Λευκάδα
Smartwatch Garmin Venu 2S Slate Grey, χορηγία της εταιρείας Quality Printing Solutions
Δωροεπιταγή 200 Ευρώ για ποδήλατο Gatsoulis Bicycles
Toshiba Android TV 32”, χορηγία της εταιρείας Ginbits
Πακέτο 2 Μαθημάτων Ιππασίας από τον Αττικό Όμιλο Ιππασίας
Γυναικεία τσάντα parkhouse.gr

Στη φετινή μας λαχειοφόρο συμμετείχαν 10 εταιρείες ως δωρητές και προσέφεραν 15 δώρα.

Λίστα Δώρων
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Για πέμπτη συνεχή χρονιά, τα Πασχαλινά Αβγά της ΑΒ Βασιλόπουλος ήταν αφιερωμένα σε
πράξεις προσφοράς, που αλλάζουν τον κόσμο των παιδιών προς το καλύτερο.
Με κάθε αγορά ενός πασχαλινού αβγού ΑΒ, 0,30€ προσφέρθηκαν στο έργο της Αμυμώνης, ενώ η
ΑΒ Βασιλόπουλος διπλασίασε το ποσό. Τα Πασχαλινά Αβγά διακοσμήθηκαν με παιδικές
ζωγραφιές «μεγάλης αξίας» που έχουν ζωγραφίσει τα παιδιά μας!

Για τρίτη χρονιά, η εταιρεία Reckitt – Benckiser, στο
πλαίσιο του προγράμματος «Απλές πράξεις μεγάλης
αξίας», στήριξε τις δράσεις της Αμυμώνης. Η δωρεά
ήταν σε είδος και προέκυψε από τις αγορές
συγκεκριμένων προϊόντων κατά τη διάρκεια της
καμπάνιας στα Καταστήματα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ. Για την
καμπάνια προβλήθηκαν τηλεοπτηκά spot.

Μια ξεχωριστή πασχαλινή
δράση για την ενίσχυση του
έργου μας, είχαμε τη χαρά να
υλοποιήσουμε σε συνεργασία
με τον Όμιλο ΒΙΑΝΕΞ. H
Αμυμώνη δημιούργησε για το
προσωπικό του Ομίλου μια
μοναδική λαμπάδα με την πιο
επίκαιρη ευχή!
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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. 
Η Αμυμώνη, μετά από 7 μήνες, με δωρεές από 72 διαφορετικούς δωρητές μέσω των αγορών
τους κατάφερε να ολοκληρώσει τον πρώτο της στόχο, την αγορά ενός στρώματος
φυσικοθεραπείας για τις θεραπείες των παιδιών.
Επόμενος στόχος, η κάλυψη 3 κατ’ οίκον θεραπευτικών συνεδριών σε βρέφη και παιδιά με
προβλήματα όρασης.

18 φωτογράφοι – νέοι αλλά και πιο παλιοί μαθητές- των
τμημάτων φωτογραφίας αρχάριων και προχωρημένων
του  Ανδρέα Κατσικούδη παρουσίασαν τις καλύτερες
φωτογραφίες τους.
Μελαγχολικά αστικά τοπία, ελληνική φύση λουσμένη στο
φως, κλειστοφοβικά noir σκηνικά, σκηνοθετημένη
φωτογραφία, φωτογραφία δρόμου, έγχρωμες εικόνες σε
αντιπαραβολή με ασπρόμαυρες, απλή καταγραφή της
ομορφιάς κι από την άλλη στημένα θέματα με κρυμμένα
νοήματα.
Οι φωτογραφίες τέθηκαν προς πώληση στη συμβολική
τιμή των 10 ευρώ και τα έσοδα θα δόθηκαν στην
Αμυμώνη.
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Το μπλε λυκάκι της Άννας
Μαυρουδή κυκλοφορεί από τις
Εκδόσεις Ηλιαχτίδα και μέρος
των εσόδων από τις αγορές θα
στηρίξει το έργο του Συλλόγου
μας.

Με πολλή χαρά καλωσορίσαμε μια υπέροχη
πρωτοβουλία από τον Τομέα Καλλυντικών Henkel
σε συνεργασία με τα My Market, που στηρίζουν το
έργο του Συλλόγου μας καλύπτοντας το κόστος
100 κατ’ οίκον εκπαιδευτικών συνεδριών. Οι
συνεδρίες υλοποιούνται από το πρόγραμμα της
Πρώιμης Παρέμβασης της Αμυμώνης και
απευθύνονται σε βρέφη και παιδιά έως 6 ετών και
με προβλήματα όρασης καθώς και στις οικογένειές
τους.

Η Pharmasept δημιούργησε
ένα ολοκαίνουριο πακέτο
βρεφικής περιποίησης, το
οποίο διατίθεται σε ειδική τιμή
και στόχο έχει να ενισχύσει το
έργο του Συλλόγου μας!
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Για ένα περίπου μήνα το τηλεοπτικό σποτ της Πρώιμης
Παρέμβασης προβλήθηκε σε όλους τους τηλεοπτικούς
σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας στο πλαίσιο της δωρεάν
μετάδοσης κοινωνικών μηνυμάτων. 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.
Animation – Παραγωγή: TROUT 

Από τις δράσεις μας δεν έλειψαν κι αυτές που είχαν ως κύριο στόχο την

επικοινωνία και την ευαισθητοποίηση του κόσμου για το έργο μας.

Με αφορμή το εορταστικό επεισόδιο “Δες και βρες”, τα Χριστούγεννα του 2020, που χάρισε στην
Αμυμώνη 6.000 Ευρώ, ο ηθοποιός και παρουσιαστής του τηλεπαιχνιδιού, Νίκος Κουρής, επισκέφθηκε
τις εγκαταστάσεις του Συλλόγου μας στο Ελληνικό. Το ρεπορτάζ προβλήθηκε στην εκπομπή ΦλΕΡΤ
την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021.
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Ευχαριστούμε τους ιατρούς του Mediterraneο Hospital και του Ασκληπιείου Βούλας
για την άμεση ανταπόκρισή τους στις ανάγκες μας.
Ευχαριστούμε τον ιατρό καρδιολόγο κ. Βήχα και το ΙΚΑ Αγίου Δημητρίου.
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.
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. 
Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας τον Αλέξανδρο Ιακώβου, τον Αναστάση
Διαμαντάρα, τη Δανάη Παρουνιάδη και τη Χρυσέλλα Λαγαρία για της πολύτιμη
εθελοντική προσφορά τους στις δράσεις μας.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον υποστηρικτή μας, Κρίτωνα Κουνελάκη, ο οποίος
καλύπτει σταθερά τις ανάγκες του Συλλόγου μας και υποστηρίζει τις δράσεις μας.
Ευχαριστούμε το δικηγορικό γραφείο Pavlakis & Partners Law Firm για την παροχή
νομικών συμβουλών.
Ευχαριστούμε την εταιρεία Ελέδ – Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου για την τεχνική
υποστήριξη της ιστοσελίδας του Συλλόγου μας και του E-shop μας.
Ευχαριστούμε τη VDF Πληροφορική και τον IT Manager κ. Βασίλη Φασόλη για την
τεχνική υποστήριξη των Η/Υ και περιφερειακών του Συλλόγου. 
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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.
Θεσμική αναγνώριση του προγράμματος της Πρώιμης Παρέμβασης, ώστε να
εξασφαλιστεί η οικονομική του βιωσιμότητα.
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.
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.
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).
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. Το Έργο «Burnout FREE
ECI Project» αναμένεται να βοηθήσει τους ανθρώπους να ζήσουν μια καλύτερη ζωή
και να δημιουργήσουν ένα «μυ ανθεκτικότητας» σε περιόδους κρίσης. Η συνεργασία
μεταξύ γονέων και επαγγελματιών έχει απώτερο σκοπό να αλλάξει τα κοινωνικά
στερεότυπα για την αναπηρία και να ενθαρρύνει την ένταξη των παιδιών με
αναπηρία στην κοινωνία.
Υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο “Story Making and Reading for ALL –
Stories4ALL”, που υπεβλήθη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+
ΚΑ2 Partnerships for Cooperation – Small Scale partnerships, School Education, με
Συντονιστή Φορέα την e-Nable Greece. Το έργο αφορά στη δημιουργία και
μετατροπή εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακό αρχείο, το οποίο τυπώνεται σε 3d
printer προκειμένου να καταστεί προσβάσιμο σε παιδιά με οπτική αναπηρία. 
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Έγκριση και υλοποίηση της πρότασης με τίτλο ‘Supporting ageing of persons with
disabilities in the digital era’, που υπεβλήθη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 Partnerships for Cooperation in adult education, με
Συντονιστή Φορέα το Σύλλογο APPACDM. Το έργο στοχεύει στην εξεύρεση νέων
ιδεών και λύσεων για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες σε
μεγαλύτερη ηλικία, την υποστήριξη της ευημερίας τους και την παροχή βοήθειας για
να ζήσουν με αξιοπρέπεια. 
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. 
Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων - σεμιναρίων για το σύνολο του
προσωπικού, με στόχο την εξέλιξη και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και
την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της σημερινής εποχής. 
Λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Ι με τη μετεγκατάστασή μας στα νέα κτίρια.
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Ευχόμαστε η επόμενη χρονιά να
μας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στις

προοπτικές και επιδιώξεις του
Συλλόγου μας!



Με την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών μελέτης των νέων κτιριακών
εγκαταστάσεων και έγκρισής της για την ίδρυση και λειτουργία της δομής μας από την
Περιφέρεια, βρισκόμαστε ένα βήμα πριν τη μετάβασή μας στις νέες σύγχρονες
εγκαταστάσεις.
Η εκκίνηση των εργασιών αναμένεται εντός του 2022 και μέχρι την υλοποίηση του έργου
μας διακατέχει μια γλυκιά προσμονή, καθώς η μετάβασή μας πρόκειται να
σηματοδοτήσει μια νέα αρχή για το Σύλλογο και κυρίως μια ποιοτική καθημερινότητα
στη ζωή των παιδιών μας.

19. ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ19. ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ

Ευχαριστούμε θερμά τη Lamda Development και
τους ανθρώπους της, που με τόση θέρμη

οικοδομούν ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας!
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210 9631441 - info@amimoni.gr - www.amimoni.gr

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

με μια δωρεά στο amimoni.gr

#ShareOurVision

 


