Κέντρο Ειδικών Ατόµων

η «ΧΑΡΑ»

Ενημερωτικό Έντυπο
Δράσεων Ιδρύματος
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Κάθε χρόνο προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε μέσα από τις φωτογραφίες
και τις λέξεις στιγμές από την καθημερινότητα των παιδιών που φιλοξενεί
το Κέντρο Ειδικών Ατόμων η «Χαρά». Τη χρονιά που πέρασε συνεχίσαμε
την προσπάθεια για να προσφέρουμε και στα 56 παιδιά μία καλύτερη
ποιότητα ζωής, ενισχύοντας το καθημερινό τους πρόγραμμα με αθλητικές,
ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που στόχο έχουν τη βελτίωση
της φυσικής τους κατάστασης, την κοινωνικοποίηση, την αυτοεξυπηρέτησή
και την αυτονομία τους.
Η οικονομική σταθερότητα του οικοτροφείου είναι ένα θέμα που μας
απασχολεί ειδικά αυτή τη περίοδο που στη χώρα μας όλα είναι αβέβαια.
Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα και ελπίζουμε
να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες και τα εμπόδια
που αντιμετωπίζουμε το τελευταίο διάστημα, χωρίς να επηρεαστεί
η ζωή των παιδιών που εδώ και 30 χρόνια στηρίζουμε με μεγάλη
αγάπη και αφοσίωση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί και αναγνωρίζει τη γενναιοδωρία
όλων των φίλων και των εθελοντών που αφιερώνουν τον χρόνο τους
και μας στηρίζουν οικονομικά, οι οποίοι φωτίζουν τον δρόμο για ένα
καλύτερο αύριο για αυτά τα παιδιά. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε
ότι τα παιδιά του οικοτροφείου περιμένουν επίσκεψή σας για να σας
εκφράσουν την αγάπη τους.
Ελπίζουμε σε έναν καλύτερο χρόνο
για το 2013.

Εκδηλώσεις
Χριστουγεννιάτικο Bazaar στο
εμπορικό κέντρο Avenue:
Dinner στο StreetFood & Bar:
Τον Φεβρουάριο όλοι οι φίλοι του Κέντρου Ειδικών Ατόμων η «Χαρά», συναντήθηκαν στο StreetFood & Bar προκειμένου να στηρίξουν το έργο του οικοτροφείου.

Πασχαλινό
Bazaar:
Τον Απρίλιο οργανώσαμε το καθιερωμένο
μας πλέον πασχαλινό
bazaar, στα εμπορικά
κέντρα Athensheart και
Golden Hall.
Ta stand του οικοτροφείου
μας ήταν γεμάτα πασχαλινές δημιουργίες σε πολύ
χαμηλές τιμές.

Φθινοπωρινό
Dinner στο Blue Pine:

Στα πλαίσια του
Ραδιομαραθώνιου της
Marfin – Egnatia Bank,
συμμετείχαμε στο χριστουγεννιάτικο bazaar,
που διοργανώθηκε στο
εμπορικό κέντρο
Avenue.

Χριστουγεννιάτικο Bazaar
στο Οικοτροφείο:
Αυτή τη χρονιά το χριστουγεννιάτικο bazaar
έγινε στον ειδικό χώρο
του οικοτροφείου που
δημιουργήθηκε με τη
βοήθεια του κ. Αθηναγόρα Ανδριαδάκη. Οι
επισκέπτες είχαν τη
δυνατότητα να επιλέξουν πρωτότυπα δώρα σε προσιτή τιμή
και να απολαύσουν τη φιλοξενία του χώρου, με ζεστά ροφήματα, σπιτικές πίτες και ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Τον Σεπτέμβριο όλοι οι φίλοι του οικοτροφείου μας τίμησαν με την παρουσία τους στο εστιατόριο Blue Pine στην
Κηφισιά, σε μία ευχάριστη βραδιά, για να υποδεχθούμε
όλοι μαζί το Φθινόπωρο. Τα έσοδα διατέθηκαν για τους
σκοπούς του οικοτροφείου.
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Δραστηριότητες
Θεατρική Παράσταση

ος κάλεσε τους ενοίκους
Ο Πανευβοικός Σύλλογ
οτροφείου στην θεακαι το προσωπικό του οικ
θάλασσα συναισθήματρική παράσταση «Μια
η». Πέντε ένοικοι μαζί
τα ή μα που πήγε η αγάπ
ργό και δύο παιδαγωμε την κοινωνική λειτου
απόλαυσαν τη μουγούς παραβρέθηκαν και
ση. Γνωρίσαμε νέους
σικοχορευτική παράστα
ροκροτήσαμε τους
φίλους, γελάσαμε και χει
26.3.12
ηθοποιούς.

Αποκριάτικο Γλέντι

12.2.12
διοργανώμας,
οικοτροφείο
το
χρόνια
Τα τελευταία
νει αποκριάτικο γλέντι για τα παιδιά και τις οικογένειές σε ταβέρνα. Στόχος μας είναι η επαφή και η
διασκέδαση των παιδιών με τις οικογένειες τους.
Φέτος μας φιλοξένησε η ταβέρνα “ΜΟΝΑΞΙΑ”
στην Παλλήνη. Το προσωπικό, οι γονείς, τα παιδιά αλλά και αρκετοί φίλοι τους, γευμάτισαν,
χόρεψαν, τραγούδησαν και διασκέδασαν με
την ψυχή τους.
12.2.12

Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς

Στα μέσα περίπου της άνοιξης διορ
γανώθηκε
επίσκεψη στην ανθοκομική έκθεση
Κηφισιάς.
Τα παιδιά εκεί είχαν την ευκαιρία
να γνωρίσουν πολλές ποικιλίες φυτών και λουλ
ουδιών.
Αρχικά έγινε ξενάγηση σε όλη την
έκθεση,
ενώ στην συνέχει απόλαυσαν τον χυμ
ό τους
στον καταπράσινο χώρο. Κατά την
επιστροφή μας οι ένοικοι φαίνονταν χορτ
ασμένοι
από ήλιο και όμορφες ανθισμένες εικό
νες.
4.5.12

Αμερική
Εθελοντική Εργασία από την

«XAΡΑ» είναι δίπλα
Όπως είναι γνωστό, το Κ.Ε.Α
ία. Αυτός ο χρόνος
ουλ
σε κάθε εθελοντική πρωτοβ
ειρία καθώς μας
εμπ
η
μας χάρισε μια πρωτόγνωρ
από το ΙΛΙΝΟΙΣ
ν
διώ
παι
δα
επισκέφτηκε μια ομά
ασία. Οι εθελοντές
των ΗΠΑ για εθελοντική εργ
αν στην αποψίλωμαζί με τους ενοίκους βοήθησ
του οικοτροφείου.
ση του περιβάλλοντα χώρου
όλοι απόλαυσαν
Μετά το τέλος των εργασιών
στον κήπο μας.
ς
εδέσματα ελληνικής κουζίνα
ο θετικές αναμόν
Η συνεργασία αυτή άφησε
άθαρο περιτακ
πεν
ν
μνήσεις καθώς και ένα
βάλλοντα χώρο.
22.5.12

Ίδρυμα Θεοτό

κος
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Α.Μ.Ε.Α. «Θ
χώρους και τα
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στ
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ς
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ς
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υς νέους μας φ
ζητήσαμε από το
16.5.12
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ς
κό μα
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Ίδρυμα Στουπάθει

ο

Η ημέρα γνωριμία
ς φέτος πραγματο
ποιήθηκε
στο γειτονικό μας Στ
ουπάθειο. Τα παιδι
ά και το
προσωπικό μας υπ
οδέχτηκαν ένθερμα
και μας
περιήγηση στους
χώρους των δραστη
ριοτήτων τους. Εντυπωσι
ακό ήταν το δωμά
τιο
της
ημιαυτόνομης διαβί
ωσης καθώς και ο υπ
έροχος προαύλιος χώρο
ς. Η επίσκεψή μας κα
τέληξε στην αίθουσα
εκδηλώσεων, όπου
εκεί
τα παιδιά χόρεψαν
παραδοσιακούς χορο
ύς.
8.6.12
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Όπως κάθε χρόν
ο έτσι και φέτος
παραβρεθήκαμε στη καλοκαιρ
ινή θεατρική πα
ράσταση του
Κέντρου Δημιου
ργικής Απασχόλη
σης ατόμων
με ειδικές ανάγκε
ς στην Παλλήνη.
Έντεκα ένοικοι του οικοτροφ
είου μαζί με τέ
σσερεις συνοδούς παρακο
λουθήσανε την
παράσταση.
Ηθοποιοί ήταν
οι φίλοι τους απ
ό τα ΚΔΑΠ!!
Μετά το τέλος
της παράστασης
ακολούθησε χορός και ευ
χές για καλό κα
λο
καίρι και
καλές διακοπές.
21.6.12

ΧΛΟΗ

του ΕΣΠΑ, δύο ένοικοι
Στα πλαίσια προγράμματος
η να συμπεριληφθούν
του ΚΕΑ ΧΑΡΑ είχαν την τύχ
μετείχαν στο πρωινό
στα παιδιά εκείνα που θα συμ
κέντρου διημέρευκαθημερινό πρόγραμμα του
γκες «ΧΛΟΗ». Μετά
σης ατόμων με ειδικές ανά
αναπτύχθηκε μία
από αυτή τη συνεργασία
και το προσωπικό
όμορφη σχέση με τα παιδιά
την αποδοχή μας
α
της «ΧΛΟΗΣ» με αποτέλεσμ
ιρινή τους γιοροκα
καλ
σε πρόσκληση για την
τοποιήθηκε στον
τή. Η γιορτή αυτή πραγμα
μας συμμετείχαν
χώρο τους, όπου τα παιδιά
με μεγάλη χαρά.
22.6.12
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ν εκπαιδε

Καλοκαιρινή Γιορτή
Είναι πλέον θεσμός η καλοκαιρινή
θεατρική παράσταση που διοργανώνουμε στο χώρο του οικοτροφείου όπου τόσο τα παιδιά όσο
και οι γονείς την περιμένουν με ανυπομονησία. Έτσι λοιπόν και φέτος τα
παιδιά έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, εξωτερικεύοντας τα συναισθήματά
τους και δίνοντας μία υπέροχη παράσταση καταφέρνοντας να συγκινήσουν
και να αναγνωριστεί η προσπάθειά τους
από όλους τους φίλους και συγγενείς
που την παρακολούθησαν.
27.6.12

ρι Ζ
Π α τ ητ ή

αχαίος

με το
κεφτήκα
ισ
π
ε
ιο
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Νέα Γενιά Ζηρίδη
«Ημέρα Υγιεινής
Διατροφής»
Τον Νοέμβριο αποδεχθήκαμε την πρόσκληση για συμμετοχή στην ‘’Ημέρα Υγιεινού
Πρωινού’’ που διοργάνωσε το σχολείο
Νέα Γενιά Ζηρίδη. Το οικοτροφείο μας
συμμετείχε με συνολικά 5 παιδιά. Το σχολείο μας υποδέχτηκε με ιδιαίτερη χαρά.
Αρχικά τα παιδιά του οικοτροφείου μαζί
με τα παιδιά του σχολείου, ασχολήθηκαν
με τη ζωγραφική και στην συνέχεια δόθηκε η δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να απολαύσουν ένα υγιεινό
πρωινό. Δόθηκε έμφαση στην αξία της
σωστής διατροφής και κυρίως στην σημασία ενός υγιεινού πρωινού ως βάση
για κάθε δραστηριότητα κατά την διάρκεια της μέρας.
11.10.12

Παρέλαση

Παιδικό Μουσείο

ριοτήτων
ιδευτικών δραστη
Στα πλαίσια εκπα
ιδικό
εκδρομή στο Πα
πραγματοποιήσαμε
κορα
Πα
.
οχή της Πλάκας
ιΜουσείο στην περι
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,
ιές
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όγραμμα ‘‘Μυρ
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ς
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με τους θε
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φτ
υ
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και τους εθελοντέ
χεια
μπισκότα. Στη συνέ
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Η δραστηριότητα
του μουσείι
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με
όλοι οι εργαζό
ώ
εν
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κο
οί
εν
υς
το
έργο που επιγχαρητήρια για το
ου μας δώσανε συ
ι αγάπη που
για την φροντίδα κα
τελούμε αλλά και
του οικοτροφείου. 24.10.12
δίνουμε στα παιδιά

28.10.12

Οκτωβρίου ομάΚάθε χρόνο την 28η
«Η ΧΑΡΑ» δίνει
δα παιδιών του Κ.Ε.Α
ρωμένη παθιε
κα
το παρών στην
ρέλαση έλαβε
ρέλαση. Φέτος η πα
της Ανθούσας
μέρος στην περιοχή
ενθουσιασμέκαι τα παιδία ήταν
μεγαλύτερο
να αφού πήραν το
ν κόσμο.
χειροκρότημα από το

«Ημέρα Γνωριμίας» με το
Ίδρυμα Ελπίδα

Πατητήρι Ζαχαίο

ς «ελ

ιές»
5.12.12
Στα πλαίσια των
εξωτερικών προγ
ραμμάτων του οι
φείου πραγματο
κοτροποιήσαμε την εκ
παιδευτικού χαρα
επίσκεψή μας στ
κτήρα
ο Ζαχαίο, όπου
τα παιδιά παρα
θησαν όλη τη δι
κολούαδικασία της πα
ραγωγής του ελ
δου. Έτσι λοιπόν
αιόλαμάζεψαν τους κα
ρπούς από το έδ
φος, τους τοπο
αθέτησαν σε ένα
μηχάνημα που
πίεζε, έριχναν νε
τους
ρό και έβγαινε
σε δυο γούρνε
ς διαχωρισμένο
το νερό από το
λάδι. Αυτόν τον
τρόπο ακολουθο
ύσαν κατά την
αρχαιότητα, με
την πάροδο του
χρόνου βέβαια,
η παραγωγή γίνεται πλέον με σύ
γχρονα μέσα.

Επίσκεψη Κολλεγίου
Το Κέντρο Ειδικών Ατόμων η ‘’Η ΧΑΡΑ’’ για μια ακόμα φορά άνοιξε τις
πόρτες του και υποδέχτηκε σχολεία που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να
επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις του. Το Δεκέμβριο υποδεχτήκαμε την
Α΄ Γυμνασίου του Κολλεγίου Αθηνών. Η επίσκεψη ξεκίνησε με την
παρουσίαση του σκοπού του Σωματείου, καθώς και των δράσεων
που αναπτύσσει το Κ.Ε.Α.‘’Η ΧΑΡΑ’’. Στην συνέχεια οι μαθητές χωρίστηκαν σε δυο ομάδες και πραγματοποιήθηκε περιήγηση στους
χώρους του οικοτροφείου. Ακολούθως οι δυο ομάδες είχαν την
ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά σε δραστηριότητες που είχαν
προγραμματιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνεται η ευκαιρία για
επαφή και αλληλεπίδραση με τους ενοίκους του οικοτροφείου.
Η μία ομάδα συμμετείχε σε Πρωτάθλημα στόχων (Darts), δραστηριότητα που πραγματοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά στο
χώρο του οικοτροφείου μας. Όλοι διαγωνίστηκαν σε μεικτές
ομάδες μαθητών και ενοίκων. Η δεύτερη ομάδα μαθητών σε
συνεργασία με ενοίκους κατασκεύασαν ‘’χιονάνθρωπους’’ υπό
την επίβλεψη των παιδαγωγών. Για εμάς αποτελεί πάντοτε
ιδιαίτερη χαρά να υποδεχόμαστε σχολεία και να δίνουμε την
ευκαιρία στους νεαρούς μαθητές να έρχονται σε επαφή με τα
άτομα με αναπηρίες. Να γνωρίζουν κόσμο τους, τις δυνατότητες και τις πραγματικές τους ανάγκες.
19.12.12

Τον Δεκέμβριο προσκα
λέσαμε το «Κεντρο Ημ
έρας Ελπίδα» σε μια «Ημέρα Γνω
ριμίας». Οι ένοικοι αλλά
και
οι συνοδοί τους έλαβα
ν μέρος στην τελική φά
ση του
3ου Εσωτερικού Πρωτ
αθλήματος στόχων (Da
rts).
Σκοπός της εκδήλωσης
ήταν τόσο η κοινωνικ
οποίηση των παιδιών όσο
και η δυνατότητα να γνω
ριστούμε καλύτερα με
φορείς που μοιράζον
ται τις
ίδιες ανάγκες και φιλο
δοξίες με εμάς, εδώ
στο
Κ.Ε.Α.‘’Η ΧΑΡΑ’’. Στο τέλ
ος μιας διασκεδαστικ
ής
ημέρας όλοι έφυγαν με
χαμόγελο και με την ελπίδα ότι θα ξανασυνα
ντηθούμε...
20.12.12

Χρισ τουγεννιάτικη

Γιορτή

ιστα πλαίσια του εκπα
Τα τελευταία χρόνια
ι
ετα
άν
μβ
ιλα
ερ
μπ
ος συ
δευτικού προγράμματ
ικη γιορτή στην οποία
και η χριστουγεννιάτ
υν βιωματικά και κατα
τα παιδιά συμμετέχο
ν
τω
μα
ρταστικό πνεύ
νοούν καλύτερα το εο
ράσταση λαμβάνει
πα
Η
Χριστουγέννων.
ροφείου όπου προχώρα εντός του οικοτ
οι οι γονείς και φίσκεκλημένοι είναι όλ
απολαμβάνουν την
λοι των παιδιών που
22.12.12
όμορφη παράσταση.

• Συμμετείχαμε στο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «CSR IN GREECE», που
πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου 2012,
στο ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα με θέμα:
H Κρίση ως ευκαιρία για Αφύπνιση.
ΕΚΕ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα;
• Οι Φίλοι του Παλαιού Αυτοκινήτου (ΦΙΛΠΑ)
με κάθε ευκαιρία είναι δίπλα μας και στηρίζουν το έργο μας.
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Αθλητικές
Δραστηριότητες

Την Τετάρτη 9 Μαΐου 2012 το Κέντρο Ειδικών Ατόμων η
«Χαρά», σε συνεργασία με τα εκπαιδευτήρια Κωστέα – Γείτονα
και τα Special Olympics Hellas, διοργάνωσαν τους 5ους Αγώνες
Χαράς. Οι αγώνες ήταν αφιερωμένοι στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
Το αγωνιστικό πρόγραμμα είχε 2 ομαδικά (Unified Bocce και
Προσαρμοσμένο Unified Bowling) και 2 ατομικά (Ρίψη σε στό-
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οι
Αγώνες Χαράς

χο με εκκρεμές και Softball) αθλήματα. Στη διοργάνωση συμμετείχαν 160 αθλητές και 105 μαθητές γυμνασίου και λυκείου
από τα εκπαιδευτήρια Κωστέα – Γείτονα, ως αθλητές και εθελοντές.
Η διοργάνωση εκτός από τον αθλητικό της χαρακτήρα είχε σκοπό τη συνάντηση και τη γνωριμία των φορέων καθώς και την
ψυχαγωγία των συμμετεχόντων.

Ένωση Μαζί για το Παιδί
Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012, όσοι παρευρέθηκαν
στο Ηρώδειο, απόλαυσαν τον Στέφανο Κορκολή «Εφ’
Όλης της Ύλης», σε μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη
μουσική. Μία ξεχωριστή συναυλία για ένα μεγάλο φιλανθρωπικό σκοπό που ταξίδεψε «Στους Πέντε Ανέμους»
όλους, όσους είχαν την τύχη να την παρακολουθήσουν.
Τα έσοδα από τα εισιτήρια διατέθηκαν εξολοκλήρου στην
Ένωση Μαζί για το Παιδί.
Την Παρασκευή, 29 Ιουνίου στις 20.00, πάνω από 50 χορευτές με τον DJ Dimesion X στα Decks, ξάφνιασαν ευχάριστα περισσότερους από 300 περαστικούς στην Πλατεία
Συντάγματος, χορεύοντας όλοι μαζί για τα παιδιά της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί». Μία χορογραφία 2 πασίγνωστων
τραγουδιών του Michael Jackson ήταν αρκετή για να μετατρέψει το κέντρο της πλατείας σε μία πίστα χορού και
να κρατήσει το κέφι ανεβασμένο για πάνω από 1 ώρα!
300 συλλεκτικά T-shirts, ειδικά σχεδιασμένα γι’ αυτό
το Flash Mob, προσφορά του Hard Rock Cafe Athens,
πωλήθηκαν σε όσους θέλησαν να συνεισφέρουν
οικονομικά και τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, δόθηκαν για τους σκοπούς της Ένωσης
«Μαζί για το Παιδί»!
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Την Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012 – Ο ΟΤΕ και η
COSMOTE παρέδωσαν το συνολικό ποσό των 550.000
ευρώ σε δεκατέσσερις κοινωφελείς οργανισμούς για
παιδιά, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ στο Μαρούσι, αποδεικνύοντας το
ενδιαφέρον τους για τα παιδιά σε κάθε γωνιά της χώρας.
Η Ένωση Μαζί για το Παιδί έλαβε το ποσό των 166.666 €,
το οποίο μοίρασε στα 10 μέλη Σωματεία τα οποία στηρίζει.
Στα πλαίσια τιμητικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε
τη Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου, στα γραφεία των Ελληνικών
Πετρελαίων στην Αθήνα, ο Πρόεδρος της Ένωσης Μαζί για
το Παιδί κ. Χρήστος Μπαρτσόκας, παρέλαβε επιταγή ύψους
50.000 ευρώ για την οικονομική ενίσχυση των 10 σωματείων
της Ένωσης Μαζί για το Παιδί.
Σε μια σεμνή και συγκινητική τελετή, στα γραφεία της
Ένωσης Μαζί για το Παιδί, παραδόθηκαν από τη Μα
ρί Κυριακού, οι πρώτες επιταγές στα 12 Ιδρύματα, από
τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, στη ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ
ΑΓΑΠΗ. Πρόκειται για την οικονομική ενίσχυση των
Ιδρυμάτων μέσω του τηλεφωνικού μαραθωνίου
που δημιουργήθηκε πριν από περίπου 8 μήνες,
με πρωτοβουλία της Μαρί Κυριακού και υποστηρίχθηκε από την τηλεόραση του
ΑΝΤΕΝΝΑ.

Οικονομικός Απολογισμός
ΕΣΟΔΑ
1. Δωρεές ιδιωτών - εταιριών
2. Συνδρομές Τακτικών Μελών
3. Συνδρομές Αρωγών Μελών
4. Έκτακτη συνδρομή
5. Νοσήλεια - Τροφεία παιδιών
6. Νοσήλεια Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
7. Εφάπαξ εισφορά
8. Έσοδα Εκδήλωσεων (ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ)
9. Έσοδα Εκδήλωσεων
10. Έσοδα Δραστηριοτήτων
11. Πιστωτικοί Τόκοι

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά
κλειομένης
χρήσης 2012
341.490,91
4.800,00
8.600,00
47.390,00
616.009,71
258.072,99
16.100,00
35.000,00
37.210,00
17.125,00
235,53
1.382.034,14

ΔΑΠΑΝΕΣ
01. ΑΓΟΡΕΣ
- Τροφεία
- Πάνες - Γάντια κτλπ
- Φαρμάκων - Ειδών Φαρμ.
- Παιδαγωγικού υλικού
- Υλικών καθαριότητας
- Ιατρικές Εξετάσεις
02. Αμοιβές προσωπικού
ΙΚΑ
- Δικηγόρων
- Διάφοροι ISO
- Λογιστών
- Εξωτ.Συνεργάτες ΚΕΑ
03. ΔΕΗ - ΟΤΕ - ΕΥΔΑΠ
04. Ταχυδρομείο
05. Ενοίκιο Μπερδέκα
06. Ασφάλιστρα αυτ/του
07. Συντήρηση κτιρίου
08. Συντήρηση εξ.χώρων
09. Γραφική ύλη γραφείου - Διαφημιστικά
10. Φόροι - Τέλη
11. Έξοδα κίνησης - πετρελαίου
12. Έξοδα πετρελαίου θέρμανσης
13. Έξοδα εκδηλώσεων
14. Έξοδα Εργοθεραπείας
15. Έξοδα Δραστηριοτήτων
16. Γενικά έξοδα
17. Συνδρομές (Μισθοδοσία - Μαζί για το Παιδί)
15. Έξοδα τραπεζών

104.762,98
27.616,28
10.459,93
0,00
1.979,80
0,00
591.012,75
323.953,93
0,00
0,00
8.794,50
33.876,89
38.073,85
2.133,96
1.700,00
2.461,37
17.394,17
2.814,00
3.394,15
5.869,75
7.402,76
12.610,44
11.902,41
418,72
12.254,96
13.745,19
498,15
1.424,84

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.236.555,78

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

145.478,36

Οι δωρητές μας σε είδος
• Bake Hellas – Προσφέρουν ψωμί, για τα παιδιά
του οικοτροφείου.
• Rolco Vianil - Μας προσφέρει
προϊόντακαθαρισμού για όλο το χρόνο.
• Δανιήλ Σ. Γκατένιο & Υιός – Μας προσφέρει
γαλακτοκομικά προϊόντα.
• Εθνική Ασφαλιστική – Μας έχει ασφαλίσει τις
εγκαταστάσεις του οικοτροφείου.
• Zefxis Creative – Μας προσφέρει δωρεάν έντυπα
για όλες τις εκδηλώσεις μας.
• Aegean Oil – Προμηθεύει μία φορά το χρόνο
δωρεάν πετρέλαιο θέρμανσης.
• Johnson & Johnson – Καλύπτουν όλες μας τις
ανάγκες σε σαμπουάν και αφρόλουτρα.
• TÜV HELLAS (TÜV NORD) – Μας προσφέρει τις
υπηρεσίες της αφιλοκερδώς για το πεδίο
εφαρμογής «Παροχή Υπηρεσίας Διαμονής
και Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία».
• Paper Pack Τσουκαρίδης – Τυπώνει δωρεάν
τα επιστολόχαρτα του οικοτροφείου.
• Δέλτα – Μας διέθεσε δωρεάν γαλακτοκομικά
προϊόντα.
• Cretapharm – Μας προσέφεραν μεγάλη ποσότητα
προϊόντων αλλαντικών.
• Avin – Μας διέθεσε μία ποσότητα δωρεάν
πετρελαίου.
• Tui Hellas – Μας προσέφεραν έπιπλα τα οποία
κάλυψαν πολλές ανάγκες του οικοτροφείου.
• Genepharm – Οι εργαζόμενοι της εταιρίας
συγκέντρωσαν τρόφιμα και προϊόντα προσωπικής
υγιεινής για τα παιδιά του οικοτροφείου.
• Pharmathen - Οι εργαζόμενοι της εταιρίας για
τρίτη συνεχή χρονιά συγκέντρωσαν τρόφιμα και
προϊόντα προσωπικής υγιεινής για τα παιδιά του
οικοτροφείου.
• Ο κύριος Ανδρέας Ζομπανάκης μας προσφέρει
κάθε χρόνο μεγάλη ποσότητα βιολογικού
ελαιόλαδου, η οποία καλύπτει πλήρως τις ανάγκες
του οικοτροφείου.
• Το κατάστημα «Δημιουργίες Όνειρο» σε
συνεργασία με τα εκπαιδευτήρια «Βούλα
Καλάνδρου» στην Παλλήνη, δώρισαν 1 ευρώ από
κάθε πώληση κατά τη διάρκεια των εορτών στο
Κέντρο Ειδικών Ατόμων η «Χαρά».

Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ
στον κ. Παναγιώτη Κωνσταντινίδη και το
προσωπικό της καφετέριας «Nissakia Surf
Club», στη Λούτσα οι οποίοι κάθε εβδομάδα
μας υποδέχονται και περιποιούνται
όλα τα παιδιά με πολύ αγάπη.
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Πως μπορείτε να βοηθήσετε
το Κέντρο Ειδικών Ατόμων η «Χαρά»
1.

2.

3.

Μπορείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα «Φίλοι του
Χαρά», με την ετήσια συνδρομή των 100 €, για τα φυσικά
πρόσωπα και 500 €, για νομικά πρόσωπα.
Κάνοντας μία δωρεά στο Κέντρο Ειδικών Ατόμων η
«Χαρά», τιμώντας τη μνήμη ενός αγαπημένου σας
προσώπου, στηρίζετε τους σκοπούς του Σωματείου.
Εδώ στο Κέντρο Ειδικών Ατόμων η «Χαρά», με τη
βοήθεια των εθελοντών μας μπορείτε να δημιουργήσετε
προσκλήσεις και μπομπονιέρες για τη βάπτιση η το γάμο
σας σε πολύ προσιτές τιμές.

O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ :

Εθελοντές
Οι δύο κύριοι άξονες των προσδιοριζόμενων αναγκών για
εθελοντική προσφορά και δράση στο Κέντρο Ειδικών Ατόμων
η «Χαρά», βάσει των οποίων αναπτύσσεται το πρόγραμμα
εθελοντισμού μας είναι:
• Βοήθεια στην εκπαίδευση ή στη γενικότερη φροντίδα των
ενοίκων μας (όπου οι εθελοντές μας, παρέχουν σύμφωνα με
τις γνώσεις, την εμπειρία και το ενδιαφέρον τους, υπηρεσίες
ως βοηθοί του Επιστημονικού και λοιπού προσωπικού).
• Συμμετοχή σε προγράμματα κοινωνικοποίησης των ενοίκων
μας (λ.χ. συνοδεία σε καθημερινές ή περιστασιακές
δραστηριότητες στην κοινότητα).
• Συμμετοχή και υποστήριξη που αφορά τη δημιουργική
απασχόληση ή την εστιασμένη σε συγκεκριμένες δεξιότητες,
εκπαίδευση των ενοίκων.
• Συμμετοχή στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται εντός
και εκτός οικοτροφείου, για την ενίσχυση των σκοπών του
Σωματείου.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Κέντρο Ειδικών Ατόµων

η «ΧΑΡΑ»
Λ. Μαραθώνος 90, 153 51 Παλλήνη
Τηλ: 210.66.66.702 – 210.60.32.910
Fax: 210.60.30.619
info@kea-hara.gr
www.kea-hara.gr

Δωρεές
Ως Φιλανθρωπικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, βασιζόμαστε στους φίλους για να
δώσουμε ελπίδα και ανακούφιση στα παιδιά και
στις οικογένειες που φροντίζουμε.
• Εθνική Τράπεζα:
GR 860110 07500000 07548001093
• Alpha Bank:
GR 94 0140 1730 1730 02002004796
• Τράπεζα Πειραιώς:
GR 1101720780005078025531610
• Marfin – Egnatia Bank:
GR 94 0280 2180 0000 0041 7049 422

Διοικητικό Συμβούλιο
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Στέφας Δημήτριος
Α’ Αντιπρόεδρος: Μαρτίνου Αλεξάνδρα
Β’ Αντιπρόεδρος: Μηναΐδη Μαριλένα
Γ. Γραμματέας: Σταυριανάκη Καλή
Ειδική Γραμματέας: Ριζά – Σουρουλίδη Εριέττα
Ταμίας: Βαφειάς Νικόλαος
Έφορος: Ανδριόπουλος Χρήστος
Μέλος: Ζομπανάκης Ανδρέας
Μέλος: Τσούρτου Σοφία
Εξελεγκτική Επιτροπή:
Λυκούρης Αντώνης
Τσοπανάκη Χριστίνα
Αρμενάκα Παναγιώτα

