
Κέντρο Ειδικών Ατόµων 
η «ΧΑΡΑ»

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, 

όπως κάθε χρόνο με το έντυπο αυτό  
σας παρουσιάζουμε ένα σημαντικό μέρος  
των προγραμμάτων και των δράσεών μας.

Στο Κέντρο Ειδικών Ατόμων η «Χαρά», σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα 
φροντίδας σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού,  

ενσωματώνοντας παράλληλα σε αυτό τις ιδιαιτερότητες της ψυχικής 
και σωματικής του υγείας.

Ταυτόχρονα στηρίζουμε τις οικογένειες των παιδιών που φιλοξενούμε.  
Για τον σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί συμβουλευτική υπηρεσία  
με στόχο την ψυχολογική υποστήριξή των γονέων και την παροχή 

βοήθειας, σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης.

Έχοντας δίπλα μας την παρέα των φίλων της Χαράς,  
καταφέρνουμε να μείνουμε πιστοί στον στόχο μας,  
δηλαδή να παρέχουμε συνεχή φροντίδα σε άτομα  

που αντιμετωπίζουν καθημερινά πολλές  
και δύσκολες προκλήσεις. 

                  ΕΚΔΟΣΗ 2016

 
Ενημερωτικό 

Έντυπο Ιδρύμα
τος



Εκδήλωση Μωραΐτη
Η Κοινότητα της Σχολής Μωραΐτη (μαθητές, από-
φοιτοι, γονείς & καθηγητές) μαζί με 25 Κοινωφε-
λείς Οργανώσεις αφιέρωσαν την Κυριακή 15 Φε-
βρουαρίου 2015 στον άνθρωπο και τις ανθρώπινες 
αξίες, με στόχο την ανάδειξη του εθελοντισμού 
και της κοινωνικής προσφοράς. Η εκδήλωση πε-
ριελάμβανε παραστάσεις, βιωματικά εργαστήρια, 
εκθέσεις, ομιλίες, προβολές και παιχνίδια για μι-
κρούς και μεγάλους, που έχουν δημιουργηθεί κοι-
νωφελείς οργανώσεις. Συμμετείχαμε κι εμείς στη 
διοργάνωση παρουσιάζοντας το έργο του Κέντρου 
Ειδικών Ατόμων η «Χαρά».

Grant Thornton
Στις 13 Μαΐου 2015, ανταποκριθήκαμε με χαρά 
στην πρόσκληση της Grant Thornton, και διοργα-
νώσαμε ένα bazaar, στα πλαίσια ενός συνεδρίου 
που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μεγάλη 
Βρετάνια.

Πασχαλινό Bazaar
Για το Πάσχα, οι εθελοντές του Κέντρου Ειδικών 
Ατόμων η «Χαρά», δημιούργησαν πρωτότυπες 
χειροποίητες λαμπάδες, ενισχύοντας το έργο του 
οικοτροφείου.

Εκδηλώσεις

Εκδήλωση Moussou
Η οικογένεια χειροτεχνών της Moussou σε συνερ-
γασία με την Ένωση “Μαζί για το Παιδί” φώναξε 
δυνατά “Φτιάχνω καρδιές, χαμογελώ!” και μας 
προσκάλεσε στο πρώτο της Moussou House Project 
Event. Το Σάββατο 4 Απριλίου και την Κυριακή 5 
Απριλίου, όπου άνοιξε τις πόρτες του χειροποίητου 
σπιτιού της στο Varkiza Resort Prive. το Κέντρο Ειδι-
κών Ατόμων η “Χαρά” συμμετείχε στην εκδήλωση 
με χειροποίητες λαμπάδες.

Only for You
Για Τρίτη συνεχή χρονιά η Only for You βρέθηκε στο 
Golden Hall με πολύ όμορφα γούρια για το 2016, 
με σκοπό την ενίσχυση του έργου του Κέντρου Ει-
δικών Ατόμων η «Χαρά»!
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Bazaar στα γυμναστήρια  
theConcept Terminal,  
L.A. Fitness & Holmes Place
Στις 14, 16 & 17 Δεκεμβρίου φιλοξενηθήκαμε στο 
the concept terminal, L.A. Fitness & Holmes Place 
όπου διοργανώσαμε χριστουγεννιάτικα bazaar με 
χειροποίητα χριστουγεννιάτικα στολίδια, κοσμή-
ματα και αξεσουάρ.

Bazaar Eurobank
Η Eurobank πραγματοποίησε το 1ο Χριστουγεννιά-
τικο Bazaar αγάπης, στις 17 & 18 Δεκεμβρίου, στο 
Συνεδριακό της Κέντρο στη Νέα Ιωνία, με σκοπό 
την ενίσχυση 20 Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Κατά τη διάρκεια του 2ήμερου bazaar, οι εργαζό-
μενοι της Eurobank στην Αττική και οι οικογένειές 
τους, είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν τα δώρα 
των εορτών, συνεισφέροντας στο έργο των ΜΚΟ.

Ελληνική Αστυνομία
Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και του Νέου 
Έτους, προγραμμάτισε και υλοποίησε πανελλήνια εθελοντική συγκέντρωση ειδών και δώρων. Τα δώρα και τα είδη 
συγκεντρώθηκαν εθελοντικά από το αστυνομικό προσωπικό
Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Τζανέτος Φιλιππά-
κος και ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας παρέδωσαν 
στο Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η Χαρά» τα συγκεντρωθέντα είδη και δώρα, συνοδευόμενοι από τον Προϊστάμενο 
Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Υποστράτηγο Δημήτριο Δήμου.

Χριστουγεννιάτικο Bazaar
Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρί-
ου πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά το 
Χριστουγεννιάτικο Bazaar του οικοτροφείου, 
στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας, που ευγε-
νικά μας παραχώρησε ο Δήμος Γλυφάδας. 
Σε μία πολύ ζεστή γιορτινή ατμόσφαιρα, οι 
επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να διαλέξουν 
τα δώρα των Χριστουγέννων ανάμεσα σε 
χειροποίητα στολίδια, γλυκά, γούρια, κο-
σμήματα, ρούχα και αξεσουάρ.
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Δραστηριότητες

ΣΚΕΠ – 25/2/15
Ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέ-
ους μας προσκάλεσε στα Καλλιτεχνικά & Αθλητικά 
Διαδραστικά Βιωματικά Εργαστήρια «Αποτυπώμα-
τα» του Σ.Κ.Ε.Π. στο Μουσείο Βορρέ, στα πλαίσια 
του Έργου «Δες το Αλλιώς». Τα παιδιά που συμμε-
τείχαν είχαν την ευκαιρία να παίξουν Unified Bocce, 
να κάνουν κολλάζ και να ζωγραφίσουν με δικές τους 
στάμπες τα μπλουζάκια τους. Στο τέλος της δραστη-
ριότητας πήραν μαζί τους τις δημιουργίες τους.

Γυμνάσιο Μωραΐτη – 31/3/15
Το Μάρτιο το Γυμνάσιο Μωραΐτη, επισκέφτηκε 
το Κέντρο Ειδικών Ατόμων η «Χαρά». Ξεναγήθη-
κε στις εγκαταστάσεις, γνώρισε το προσωπικό και 
τους ενοίκους, ενημερώθηκε για την καθημερινή 
λειτουργία του οικοτροφείου και τα ημερήσια 
προγράμματα που πραγματοποιούνται.

ΟΤΕ – Εθελοντές – 24/3/15 
Τον Μάρτιο, εργαζόμενοι του ομίλου ΟΤΕ επισκέ-
φτηκαν τον χώρο του οικοτροφείου μας. Ξεναγή-
θηκαν στις εγκαταστάσεις, γνωρίστηκαν με προ-
σωπικό και ενοίκους και όλοι μαζί στολίσαμε τις 
πασχαλινές μας λαμπάδες. Στη συνέχεια διάβασαν 
παραμύθια στα παιδιά του οικοτροφείου.

Ημέρα γνωριμίας – Εθελοντές από Βασιλόπουλο – 31/5/15
Στα πλαίσια της Ημέρας Εθελοντισμού των εργαζομένων της ΑΒ Βασιλόπουλος, διοργανώσαμε τη δράση “Γνωρίζω 
το Χαρά, Παίζω για μένα, Χορεύω για όλους”, στην Κεντρική Πλατεία Γέρακα, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και 
την ενημέρωση της κοινότητας της οποίας ανήκει το Κέντρο Ειδικών Ατόμων η “Χαρά” και παράλληλα τη διασκέ-
δαση τόσο των παιδιών που φιλοξενούμε, αλλά και όλων των παιδιών που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση. Στην 
εκδήλωση συμμετείχε και το συγκρότημα Batala Atenas. 
Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκαν δράσεις σε όλα τα καταστήματα της ΑΒ Βασιλόπουλος πανελλαδικά. Η δράση 
μας επιλέχθηκε μέσα στις 5 καλύτερες και για το λόγο αυτό λάβαμε χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ. 

Παιδικό Μουσείο – 17/3/15
Ο Κώστας, η Στέλλα, η Μαρία, ο Παρασκευάς, ο 
Αντώνης και ο Δημήτρης επισκέφτηκαν το Παιδικό 
Μουσείο στην Πλάκα. Γνώρισαν τα υλικά που χρει-
άζονται για να φτιάξουν μπισκότα, τα έπλασαν, τα 
έψησαν και φυσικά τα γεύτηκαν κάνοντας μια βόλ-
τα στην γραφική Πλάκα.
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Campion School  
Ενημέρωση 25/9/15
Το Campion School οργάνωσε ημέρα ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης για τους μαθητές του. Η 
επιστημονική ομάδα του Κέντρου Ειδικών Ατόμων 
η «Χαρά», παρουσίασε σε μαθητές και καθηγητές 
το έργο του οικοτροφείου, την καθημερινότητα 
μας, αλλά και την σπουδαιότητα του εθελοντισμού 
σε όλες μας τις δράσεις. 

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου
Όπως κάθε χρόνο τα παιδιά του Κέντρου Ειδικών 
Ατόμων η «Χαρά», έλαβαν μέρος στην παρέλαση 
της 28ης Οκτωβρίου του Δήμου Παλλήνης.

Θεατρική παράσταση - Στέγη 
γραμμάτων και τεχνών - 16/11/15
Τον Νοέμβριο, η θεατρική ομάδα «Στέγη Γραμμά-
των και Τεχνών» παρουσίασε το έργο του Ρίτσαρντ 
Μπαχ «Ο Γλάρος Ιωνάθαν Λίβινγκστον». Οι ένοικοι 
παρακολούθησαν την παράσταση η οποία παρουσι-
άζει μέσα από την περιπέτεια της πτήσης ενός πολύ 
ξεχωριστού γλάρου, την επιλογή του να υπερασπι-
στεί και να βιώσει την διαφορετικότητα του.
Ατόμων η «Χαρά», έλαβαν μέρος στην παρέλαση 
της 28ης Οκτωβρίου του Δήμου Παλλήνης.

Καλοκαιρινή γιορτή – 1/7/15
Τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκε η καλοκαιρινή μας 
γιορτή στην οποία διαδραματίστηκαν οι ομορφιές 
και τα λαογραφικά στοιχεία διάφορων νησιών της 
Ελλάδος. Οι ένοικοι χόρεψαν και διασκέδασαν με 
συγγενείς και φίλους.

Ημέρα υγιεινής διατροφής  
Ζηρίδης – 15/10/15
Για ακόμα μία χρονιά συμμετείχαμε στην ημέρα 
υγιεινής διατροφής που διοργάνωσε η Νέα Γενιά 
Ζηρίδη. Οι ένοικοι του οικοτροφείου μαζί με μαθη-
τές του σχολείου έπαιξαν και διασκέδασαν σε ένα 
ξεχωριστό πρωινό!

Πρωινά Αγάπης – 17/3/15
Στα πλαίσια της δράσης Πρωινά Αγάπης από τα μπι-
σκότα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, όλα τα σχολεία που επισκέ-
φθηκαν το εργοστάσιο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ενημερώ-
θηκαν για την αξία της ισορροπημένης διατροφής 
και ιδιαίτερα του πρωινού και έφτιαξαν μπισκότα. 
Η εταιρία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ για κάθε ένα μπισκότο 
που έφτιαξαν τα παιδιά έστειλε αντίστοιχα μπισκό-
τα σε παιδιά που έχουν ανάγκη, στα ιδρύματα που 
ανήκουν στην Ένωση Μαζί για το Παιδί.

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 
Golden Hall – 9/12/15
Το εμπορικό κέντρο Golden Hall σε συνεργασία 
με τον ραδιοφωνικό σταθμό Easy διοργάνωσε μία 
πολύ ωραία χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, για τα 
παιδιά δέκα διαφορετικών οργανώσεων. Η εκδή-
λωση περιελάμβανε ζωγραφική και διαδραστική 
θεατρική παράσταση με την Κάρμεν Ρουγγέρη. 
Από μία τέτοια εκδήλωση δεν θα μπορούσε να λεί-
πει και ο Άγιος Βασίλης ο οποίος μοίρασε δώρα και 
χαμόγελα σε όλους! 
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Δραστηριότητες

Μουσείο Αεροπορίας
Για πρώτη φορά οι ένοικοι του Κέντρου Ειδικών 
Ατόμων «Η ΧΑΡΑ» επισκέφτηκαν το Μουσείο της 
Αεροπορίας. Όλοι μας καλοδέχτηκαν και μας ξενά-
γησαν στην ιστορία των πολεμικών αεροπλάνων. 
Είδαμε βίντεο, αλλά και αεροπλάνα που σημάδε-
ψαν την ιστορία της Ελλάδας. 

Επίσκεψη Συλλόγου Γονέων 
& Κηδεμόνων Γυμνασίου 
Ανθούσας – 23/12/15
Λίγο πριν τα Χριστούγεννα μας επισκέφτηκε ο Σύλ-
λογος Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου Ανθούσας 
με τη χορωδία των μαθητών του γυμνασίου της 
Ανθούσας και μας τραγούδησαν τα κάλαντα. Οι 
ένοικοι απόλαυσαν την παρέα τους και τους συνό-
δευσαν με τις δικές τους φωνές.

Πάσχα 2015
Όπως κάθε χρόνιο έτσι και φέτος δεν έλλειψε το 
πασχαλινό γλέντι στον κήπο μας.

“Gentle Carousel” Miniature Therapy Horses
Η ομάδα του “Gentle Carousel” Miniature Therapy Horses, επισκέπτονται συχνά το Κέντρο Ειδικών Ατόμων η 
«Χαρά» και δίνουν μεγάλη χαρά και αγάπη σε όλα τα παιδιά του οικοτροφείου.
Το “Gentle Carousel” είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ξεκίνησε από την Florida πριν 15 χρόνια και 
σήμερα επισκέπτεται 25.000 ασθενείς κάθε χρόνο σε πολλές πόλεις της Αμερικής όπου άνθρωποι, παιδιά η ενή-
λικες, χρειάζονται την βοήθεια του. Το “Gentle Carousel φιλοξενείται στο “Magic Garden” στο Μπλε Λιμανάκι της 
Ραφήνας, ένας ιδανικός χώρος για τα υπέροχα αλογάκια και για τους μικρούς και μεγάλους φίλους τους. Τα μικρο-
σκοπικά αλογάκια με την μεγάλη καρδιά και τα γαλάζια μάτια είναι μιας σπάνιας ράτσας από την Αργεντινή, είναι 
8η γενιά σήμερα θεραπευτικά άλογα και κάνουν θαύματα εκεί που μόνο θαύματα χρειάζονται…

Χριστουγεννιάτικη γιορτή 
17/12/15
«Χριστούγεννα με την κυρία Κρίση», ήταν ο τίτλος 
της θεατρικής παράστασης που παρουσίασαν τα 
παιδιά στην χριστουγεννιάτικη γιορτή του οικο-
τροφείου. Ήταν μια ευκαιρία να έρθουμε όλοι πιο 
κοντά, ξεχνώντας τις δυσκολίες μας και να συνει-
δητοποιήσουμε ότι με πολύ απλά πράγματα, μπο-
ρούμε να καταφέρουμε και να κάνουμε την ζωή 
μας πιο εύκολη και δημιουργική. Την ημέρα εκείνη 
τα παιδιά της Α’ Γυμνασίου του Κολλεγίου Αθηνών, 
παρακολούθησαν την παράσταση και τραγούδη-
σαν μαζί μας. Επίσκεψη 3ου Δημοτικού 

Γέρακα – 22/12/15
Τα παιδιά του 3ου δημοτικού σχολείου Γέρακα, 
μας επισκέφτηκαν τα Χριστούγεννα και μας πρό-
σφεραν χειροποίητα χριστουγεννιάτικα στολίδια, 
γλυκά και ένα μπλοκ με ζωγραφιές τους. Οι ένοικοι 
για να τους ανταποδώσουν την χαρά τους, παρου-
σίασαν τη θεατρική τους παράσταση.
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Αθλητικές   

Δραστηριότητες

Special Olympics - Μαραθώνας
Ο ένοικος του οικοτροφείου μας και αθλητής Judo των Special Olympics Ασπράς Κώστας συμμετείχε στην τελετή 
βράβευσης των αθλητών των Special Olympics που έλαβε χώρα στον Δήμο Μαραθώνα. Στην τελετή τιμήθηκαν όλοι 
οι αθλητικές με αξιοσημείωτες επιδόσεις στις διεθνείς διοργανώσεις του περασμένου έτους.

ΕπΙδΕΙξη του προγρΑμμΑτος ΕξΑςκηςης κΙνητΙκΩν δΕξΙοτητΩν Special OlympicS(μΑτρ-motor activities Training program)
πέμπτη 5 μαρτίου 2015, ώρα 10.00-13.00
πολιτιστικό & Αθλητικό κέντρο δαΐς

Τel. +30 211 2011 000  |  Fax +30 211 2011 006  |  Email info@specialolympicshellas.gr   |  www.specialolympicshellas.gr   |  facebookSpecialOlympicsHellas   |  twitter@SOHellas

me THN yποςτηρΙξη τΩν

Αγώνες Bowling Περιστέρι  
18/2/15
Τον Φεβρουάριο συμμετείχαμε σε Αγώνες Bowling 
στο Περιστέρι με επτά αθλητές. Στους αγώνες συμ-
μετείχαν αθλητές από φορείς και ιδρύματα της Ατ-
τικής. Ήταν μια ημέρα χαράς και διασκέδασης κα-
θώς οι ένοικοι του οικοτροφείου μας συνάντησαν 
φίλους και συναθλητές.

Εκδήλωση MATP 
5/3/15 – Special Olympics
Όπως κάθε χρόνο το Κ.Ε.Α. «Η Χαρά» διοργανώ-
νει από κοινού με τα Special Olympics Hellas και 
τα εκπαιδευτήρια «Δούκα» ημέρα επίδειξης του 
προγράμματος MATP στον πολυχώρο ΔΑΪΣ.
Το πρόγραμμα αφορά αθλητές που αντιμετωπί-
ζουν κινητικές δυσκολίες και δεν μπορούν να εντα-
χθούν στα επίσημα αγωνίσματα χαμηλών ικανοτή-
των των Special Olympics.
Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο και 
είχαν σημαντική απήχηση καθώς συμμετείχαν 10 
σωματεία με 80 παιδιά, από σχολεία και ιδρύματα 
από ολόκληρη την περιφέρεια Αττικής. 
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Αθλητικές   

Δραστηριότητες

8οι Αγώνες Χαράς
Το οικοτροφείο μας για 8η συνεχή χρονιά διοργάνωσε τους ετήσιους «Αγώνες 
Χαράς». Το 2015 οι αγώνες μας φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις του ιδιωτικού 
εκπαιδευτηρίου CAMPION στην Παλλήνη. Οι αγώνες ήταν μικτοί, με συμμετοχή 
παιδιών από φορείς και ιδρύματα ολόκληρης της Αττικής αλλά και με την άμεση 
εμπλοκή των μαθητών του CAMPION είτε ως αθλητές ως εθελοντές.
Η διοργάνωση αποτέλεσε μια πρώτης τάξης ευκαιρία για τους μαθητές του σχο-
λείου ώστε να έρθουν σε επαφή με την «διαφορετικότητα» και να καλλιεργήσουν 
ευρύτερες κοινωνικές δεξιότητες σε μια μέρα χαράς και διασκέδασης για όλους.

Θεραπευτική Ιππασία
Στα πλαίσια του προγράμματος των εξωτερικών 
δραστηριοτήτων για δεύτερη χρονιά πραγματο-
ποιήθηκε το πρόγραμμα θεραπευτικής ιππασίας, 
το οποίο έχει ως βασικό σκοπό την αποκατάσταση 
(κινητική, κοινωνική, κτλ) των παιδιών, και τη βελ-
τίωση της υγείας και της ζωής τους. Το άλογο στην 
περίπτωση αυτή γίνεται θεραπευτικό μέσο.

Αθλητικοί Αγώνες Έδρα  
18/3/15
Το οικοτροφείο μας συμμετείχε με δεκαμελή απο-
στολή στους ετήσιους αγώνες της Έδρας. Οι αγώ-
νες έλαβαν χώρα στο κλειστό μπάσκετ του Δήμου 
Ιλίου. Οι αθλητές μας διακρίθηκαν στις ελεύθερες 
βολές και την σκυταλοδρομία.
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Συναυλία 
Την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, η Ένωση Μαζί για το 
Παιδί διοργάνωσε συναυλία στο Ηρώδειο, γεμάτη νε-
ανική ενέργεια από τους Imam Baildi, τον Ορέστη και 
τον Λύσανδρο Φαληρέα με την 8μελή μπάντα τους. 
Μαζί τους ήταν η μοναδική Δήμητρα Γαλάνη και το 
ρετρό-ποπ συγκρότημα από την Πάτρα Carte Postale. 
Τα έσοδα από τις εισπράξεις μοιράστηκαν τα 10 Σω-
ματεία της Ένωσης Μαζί για το Παιδί.

Hellenic Initiative
Η «Ελληνική Πρωτοβουλία» και τα μέλη της Ελληνικής 
ομογένειας, μέσω της Ένωσης Μαζί για το Παιδί και 
της υπηρεσίας «Προσφέρω γιατί Νοιάζομαι» στήριξε 
και το 2015 τις δράσεις των 10 Σωματείων μελών της 
Ένωσης, με τη δωρεά ύψους $135.000. 

ΟΠΑΠ
Η ΟΠΑΠ χάρισε χαμόγελα στα παιδιά που υποστη-
ρίζει η Ένωση «Μαζί για το Παιδί», υλοποιώντας 
το Κοινωνικό Πρόγραμμα «Ευχοστολίδια». Στόχος 
του προγράμματος ήταν να γίνουν πραγματικό-
τητα πάνω από 3.000 παιδικές ευχές ενώ με την 
ολοκλήρωση του θα υλοποιηθούν έργα υποδομής 
στις εγκαταστάσεις των 10 Σωματείων της Ένωσης 
καθώς και σε τρεις ακόμα συνεργαζόμενους με την 
Ένωση φορείς, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες 
στην καθημερινότητα των παιδιών. 
Περισσότερα από 3.000 παιδιά αποτύπωσαν σε 
ζωγραφιές το δώρο που ήθελαν να λάβουν αυτά 
τα Χριστούγεννα, γράφοντας παράλληλα και τη 
δική τους Χριστουγεννιάτικη ευχή. Οι ευχές αυτές 
παρουσιάστηκαν από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 
έως και τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου στα εμπορικά 
κέντρα The Mall Athens, Athens Metro Mall και 
Mediterranean Cosmos στην Θεσσαλονίκη. Ο κα-
θένας μπορούσε να συμμετάσχει ενεργά, κάνοντας 
τις ευχές των παιδιών πραγματικότητα επιλέγοντας 
μία παιδική ζωγραφιά-ευχή που θέλει να εκπληρώ-
σει αυτά τα Χριστούγεννα.

Μπάρμπα Στάθης
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής (16 
Οκτωβρίου) η εταιρεία Μπάρμπα Στάθης υλοποίησε 
την ενέργεια «1 Share = 1 κιλό λαχανικά Μπαρμπά 
Στάθης» με τελικούς αποδέκτες τα παιδιά που στηρί-
ζει η Ένωσης Μαζί για το Παιδί. Προσκαλώντας το κοι-
νό από τις 16 Οκτωβρίου έως τις 19 Οκτωβρίου να κά-
νει share το σχετικό video στη σελίδα www.facebook.
com/barbastathis.gr, η εταιρεία Μπάρμπα Στάθης 
προσέφερε ένα κιλό λαχανικά για τις ανάγκες σίτισης 
των παιδιών που έχουν ανάγκη. Μέσω της ενέργειας, 
έγιναν 9.867 shares τα οποία αντιπροσωπεύουν 10 
τόνους λαχανικών που κάλυψαν τις ανάγκες σίτισης 
περισσοτέρων από 10.000 παιδιών που προστατεύει 
η Ένωση «Μαζί για το Παιδί».

HSBC
Η τράπεζα HSBC στήριξε την προσπάθειά μας, στην 
ολοκλήρωση ενός Sensory Room πολυαισθητηρια-
κού χώρου, τοποθετώντας έναν σωλήνα (Maxi Bubble 
Tube), δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να βελτιώ-
σουν την ισορροπία τους, την ανάπτυξη της αντίλη-
ψης και της εξάσκησης του σώματός τους. 

Χορηγία από τον κ. Samih Sawiris
Ο κ. Samih Sawiris, Chairman και CEO της Orascom 
Developement, δώρισε το ποσό των 100.000 δολαρί-
ων στην Ένωση Μαζί για το Παιδί και από αυτά λάβα-
με 10.000 δολάρια, με τα οποία καλύψαμε το κόστος 
των εξωτερικών δραστηριοτήτων, στις οποίες συμμε-
τέχουν τα παιδιά που φιλοξενούμε.

OTE
Ο ΟΤΕ όπως κάθε χρόνο, στα πλαίσια του προγράμμα-
τος της χριστουγεννιάτικης δωρεάς κλήσεων του ΟΤΕ, 
κατά τη διάρκεια των εορτών, ενίσχυσε την Ένωση 
Μαζί για το Παιδί με το ποσό των 170.000 €, το οποίο 
μοιράστηκε στα 10 Σωματεία της Ένωσης. Λάβαμε το 
ποσό των 17.000 € με το οποίο καλύψαμε το κόστος 
αγοράς τροφίμων για τα 57 παιδιά που φιλοξενούμε, 
για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2015.

Το Κέντρο  

Ειδικών Ατόμων  

η «Χαρά»,  

είναι μέλος της Ένωσης 

Μαζί για το Παιδί
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• Bake Hellas: Προσφέρουν ψωμί, για τα παιδιά του 
οικοτροφείου.

• Rolco Vianil: Μας προσφέρει προϊόντα καθαρισμού για 
όλο το χρόνο.

• Δανιήλ Σ. Γκατένιο & Υιός: Μας προσφέρει 
γαλακτοκομικά προϊόντα.

• Zefxis Creative: Σχεδιάζει τα έντυπα για τις εκδηλώσεις 
μας και προσφέρει δωρεάν ορισμένες εκτυπώσεις.

• 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».

• Ο κύριος Ανδρέας Ζομπανάκης μας προσφέρει κάθε 
χρόνο μεγάλη ποσότητα βιολογικού ελαιόλαδου, η 
οποία καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του οικοτροφείου.

• Το ίδρυμα Καπετάν Βασίλη μας κάλυψε για τον 
εξοπλισμό της κουζίνας μας, αγορά διακριβωμένων 
θερμομέτρων και αφυγραντήρα για το φαρμακείο.

• Δικηγορικό Γραφείο Ποταμίτης-Βεκρής: Μας 
προσφέρουν αφιλοκερδώς νομικές υπηρεσίες.

• Με τη βοήθεια της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας 
«Μπορούμε», λαμβάνουμε καθημερινά τρόφιμα από 
το. ΑΒ Βασιλόπουλο και τον φούρνο Απολλώνιο.

• Palco: Μας διέθεσε δωρεάν εσώρουχα για όλα τα 
παιδιά του οικοτροφείου

• ΕΛΙΝΟΙΛ: Προμηθεύουν μία φορά το χρόνο δωρεάν 
πετρέλαιο θέρμανσης.

• Η κυρία Αθηνά Μαρτίνου μας δώρισε μεγάλη 
ποσότητα ελαιόλαδου.

• Η κυρία Lois Στάγγου μας δώρισε έναν ηλεκτρικό 
διάδρομο.

• Η Επιτροπή Συμπαράστασης Παιδικών Ιδρυμάτων 
της Ελλάδας, Magic Mission, μας δώρισε ρούχα και 
τρόφιμα.

• Η SK - Εισαγωγική μας διέθεσε πατατάκια για τα παιδιά 
του οικοτροφείου.

• Tupperware: Μας διέθεσε δωρεάν προϊόντα 
σερβιρίσματος και φύλαξης τροφίμων.

• Η Βασιλική Πρεσβεία της Δανίας στην Ελλάδα, μας 
δώρισε δύο φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και έναν 
καταστροφέα χαρτιού. 

• Εθελοντές του Κόσμου: Μας διέθεσαν δωρεάν 
μπουρνούζια για όλα τα παιδιά του οικοτροφείου.

• Ελαΐς-Unilever: Μας δώρισαν απορρυπαντικά και 
προϊόντα προσωπικής φροντίδας.

• Οικιστικό Συγκρότημα Λόφος Έντισον: Μας έφεραν 
μεγάλη ποσότητα τροφίμων και ειδών προσωπικής 
φροντίδας για όλα τα παιδιά του οικοτροφείου.

• Τα Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια μας δώρισαν 
πάνες για τα παιδιά του οικοτροφείου.

• Η κυρία Χριστίνα Θωμαίδη μας διέθεσε δωρεάν 
μπισκότα και δημητριακά.

Οι δωρητές μας σε είδος Δωρεές σε είδος για το 

Χριστουγεννιάτικο Bazaar

• Ευχαριστούμε τον Δήμο Γλυφάδας για την παραχώρηση 
του Παλαιού Δημαρχείου Γλυφάδας.

• Ευχαριστούμε θερμά την κ. Αλίκη Βεκρή, την κ. 
Βιργινία Ματσέλη και την κ. Μικέλλα Λουδάρου 
για την πολύτιμη βοήθειά τους στη διοργάνωση του 
Χριστουγεννιάτικου Bazaar.

• Ευχαριστούμε τις εταιρείες:  

• Fresh Line
• Rainbow Waters
• Όμιλος Λεμονή
• Το Παιχνίδι
• Begins catering
• Καραγεωργίου Στέλιος 

Α.Ε.
• Nannuka
• Κτήμα Παλιβός
• Audio - Tech
• Κτήμα Χαρλαύτη 

• Πύρνα - Μη 
Κερδοσκοπική 
Πολιτιστική Αστική 
Εταιρία

• Zayianna
• Intermed
• Mothercare
• Era
• Fashion Box
• Οίκος
• Το Χωριάτικο

• Ευχαριστούμε επίσης:

• Kα Clive-Worms Eugene
• Κα Αλιβιζάτου Μόνικα
• Κα Αρβανίτη Σόφη
• Κα Αρτοπούλου 

Μαριέττα
• Κα Αρτούν Έλια
• Κα Βαφειά Κατερίνα
• Κα Βαφειά Νινέττα
• Κα Βεζανή Πέγκυ
• Κα Βεκρή Λυδία
• Κα Γιαννοπούλου Έλσα
• Κα Γκατένιο Έτη
• Κα Γκατένιο Έτη
• Κα Ζαφειροπούλου 

Μάγια
• Κα Θεοδόση Χριστίνα
• Κα Ισμυρίδη Λένα
• Κα Κανελλοπούλου 

Αγγελική
• Κα Κανελλοπούλου Έλλη
• Κα Καραγεωργίου Γιόλα
• Κα Καρατζά Χάρις
• Κα Κεφάλα Δωροθέα 
• Κα Κόκκαλη Ελένη
• Κα Κοσσίβα Αλεξάνδρα
• Κα Κουλουβάτου Μήνα
• Κα Λαναρά Κατερίνα
• Κα Λάτση Μαριάννα
• Κα Λεκανίδη Ξένια
• Κα Μάνεση Αγγέλα
• Κα Μαρινοπούλου 

Σάντρα
• Κα Μαρτίνου Αλίκη
• Κα Μαρτίνου Αταλάντη 

• Κα Μαρτίνου Ελένη
• Κα Μαρτίνου Ιωάννα
• Κα Μαρτίνου Μαρίνα
• Κα Μήτση Ευαγγελία
• Κα Μητσοπούλου Εύη
• Κα Μοσχοβίτη Μαρία
• Κα Μπακίρα Κατερίνα
• Κα Μπογδάνου Αμαλία
• Κα Νικολαίδου Νάντια
• Κα Ντάβαρη Λίζα 
• Κα Οικονόμου Έρικα
• Κα Παμούκογλου Άγκυ
• Κα Παναγιωτίδη Γιάννα
• Κα Παπαπολίτη Πένυ
• Κα Πατέρα Τιτίνα
• Κα Πατρικίου Άντα
• Κα Προκοπίου - 

Χρυσάκη Ελίζα
• Κα Προκοπίου Ελένη
• Κα Προκοπίου Μικέλα
• Κα Σαμαρά Ελένη
• Κα Σαπουτζή Badou
• Κα Σταφυλοπάτη 

Μαριάννα
• Κα Τζαρτζούρα Ελένη
• Κα Τζελεπή Εριέττα
• Κα Τσουκαρίδη Βίκυ
• Κα Τσουκαρίδη Βίκυ 
• Κα Φέλιου Μυρσίνη
• Κο Θεοδοσίου Γιώργο
• Κο Κερκύρα Σπύρο
• Κο Κοκκοτό Σπύρο
• Κο Προκοπίου Γιάννη
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Ε Σ Ο Δ Α 
Ποσά κλειομ. 
χρήσης 2014

01. Δωρεές ιδιωτών - εταιριών 97.322,52

02. Συνδρομές Τακτικών Μελών 2.900,00

03. Συνδρομές Αρωγών Μελών 5.200,00 

04. Έκτακτη συνδρομή 46.227,00

05. Νοσήλεια - Τροφεία παιδιών 419.682,03

06. Νοσήλεια Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 373.702,82 

07. Εφάπαξ εισφορά 10.000,00

08. Έσοδα Εκδηλώσεων ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 55.896,86

09. Έσοδα Εκδηλώσεων 49.059,79 

10. Έσοδα Δραστηριοτήτων 34.847,95 

11. Πιστωτικοί Τόκοι 22,74 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.094.861,71

Δ Α Π Α Ν Ε Σ

01. ΑΓΟΡΕΣ  

- Τροφεία 87.245,27

- Πάνες - Γάντια κτλπ 26.599,75

- Φαρμάκων - Ειδών φαρμ. 0,00

- Υλικών καθαριότητας 1.101,16

02. Αμοιβές προσωπικού 495.157,47

       ΙΚΑ 240.091,24

- Εκδρομές 5.035,36

- Λογιστών 10.147,50

- Εξωτ. Συνεργάτες 12.137,00

03. ΔΕΗ - ΟΤΕ - ΕΥΔΑΠ 42.980,86

04. Ταχυδρομείο 782,77

05. Ενοίκιο Μπερδέκα 0,00

06. Έξοδα αυτοκινήτου 3.442,34

07. Συντήρηση κτιρίου 23.184,56

08. Συντήρηση εξ. χώρων 2.733,93

09. Γραφ. ύλη γραφ. - Διαφημ. 1.374,85

10. Φόροι - Τέλη 2.017,01

11. Έξοδα κίνησης - πετρελαίου 5.419,72

12. Έξοδα πετρελαίου θέρμανσης 6.866,37

13. Έξοδα εκδηλώσεων 16.005,67

14. Έξοδα εργοθεραπείας 719,72

15. Έξοδα δραστηριοτήτων 21.161,55

16. Γενικά έξοδα 5.237,61

17. Συνδρομές 1.057,74

18. Έξοδα τραπεζών 1.237,40

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.011.736,85

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 83.124,86

Οικονομικός Απολογισμός

Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι ΚΟ  Σ Υ Μ Β ΟΥΛ Ι Ο 

• 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

Ε ξ Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

• Πάλλη-Γιαννακοπούλου Αλεξάνδρα
• Λυκούρης Αντώνης
• Τσοπανάκη Χριστίνα

Διοικητικό Συμβούλιο
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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

Δωρεές

1. Μπορείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα 
«Φίλοι του Χαρά», με την ετήσια συνδρομή των 
100 €, για τα φυσικά πρόσωπα και 500 €, για 
νομικά πρόσωπα.

2. Κάνοντας μία δωρεά στο Κέντρο Ειδικών Ατόμων 
η «Χαρά», τιμώντας τη μνήμη ενός αγαπημένου 
σας προσώπου, στηρίζετε τους σκοπούς του 
Σωματείου.

3. Εδώ, στο Κέντρο Ειδικών Ατόμων η «Χαρά», 
με τη βοήθεια των εθελοντών μας μπορείτε να 
δημιουργήσετε προσκλήσεις και μπομπονιέρες για 
τη βάπτιση ή το γάμο σας σε πολύ προσιτές τιμές.

Πως μπορείτε να βοηθήσετε  

το Κέντρο Ειδικών Ατόμων η «Χαρά»

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, όπως 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.

Εθελοντές

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η «ΧΑΡΑ»

Λ. Μαραθώνος 90, 153 51 Παλλήνη
Τηλ: 210 66 66 702, 210 60 32 910
Fax: 210 60 30 619
Email: info@kea-hara.gr

www.kea-hara.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας
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