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Ενημερωτικό Έντυπο
Δράσεων Ιδρύματος

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Το 2O13 γιορτάσαμε τα 3O χρόνια λειτουργίας  
του οικοτροφείου μας. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε  

με αγάπη και φροντίδα να στηρίξουμε τα παιδιά  
που έχουν τόσες ιδιαιτερότητες.

Παρόλη τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας 
μας, καταφέραμε να αντεπεξέλθουμε στις δυσκολίες  
και να διατηρήσουμε το επίπεδο των υπηρεσιών μας.  
Με τη δική σας υποστήριξη εξοπλίσαμε το οικοτροφείο 
με ειδικά θεραπευτικά εργαλεία, ώστε τα παιδιά να έχουν 
πρόσβαση στην τεχνολογία, στη μουσική και τις τέχνες.

Επίσης λάβαμε μεγάλη βοήθεια από οργανισμούς  
και εταιρείες, οι οποίοι με την προσφορά τους  

διευκόλυναν τα προγράμματά μας.

Τέλος σημαντικό ρόλο παίζουν οι εθελοντές μας  
οι οποίοι αφιερώνουν μέρος από τον πολύτιμο  

χρόνο τους στηρίζοντας το έργο μας.

Aπολογισμός έτους 2O13

Ενημερωτικό Έντυπο
Δράσεων Ιδρύματος



Πασχαλινό 
Bazaar
Τον Απρίλιο 
διοργανώσαμε το 
καθιερωμένο μας 
πασχαλινό bazaar 
στο εμπορικό κέντρο 
Athens Heart και στο 
χώρο του οικοτροφείου μας, όπου διαθέσαμε τις πασχαλινές 
λαμπάδες που κατασκευάζουν κάθε χρόνο οι εθελοντές μας.

Χριστουγεννιάτικο 
Bazaar
Στο τέλος 
Νοεμβρίου 
διοργανώθηκε  
στο χώρο του 
οικοτροφείου 
χριστουγεννιάτικο 
bazaar με στολίδια, 
γλυκά, ρούχα και 
αξεσουάρ. 

Bazaar ICAP
Η εταιρία ICAP μας 
προσκάλεσε να διοργανώσουμε 
μαζί ένα χριστουγεννιάτικο bazaar, στα γραφεία της εταιρίας 
με τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων.

Bazaar Deree College
Το ACG Cares του 
Αμερικανικού Κολλεγίου 
Ελλάδος – Deree, 
οργάνωσε ημέρα 
Αλληλεγγύης και 
Ευαισθητοποίησης με 
θέμα «Get to Know 
our NGOs», μαζί με 
εορταστικό Bazaar.

Εκδηλώσεις
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Ελληνική Οικολογική Εταιρία  
Vivo Verde
Η Ελληνική Οικολογική Εταιρεία Vivo Verde στην κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας διοργάνωσε λαχειοφόρο αγορά, 
τα έσοδα από την οποία διατέθηκαν στο Κέντρο Ειδικών 
Ατόμων η «Χαρά».

Φιλανθρωπικό Dinner
Τον Μάρτιο διοργανώσαμε φιλανθρωπικό dinner στο 
εστιατόριο Dulcis in Fundo, στη Γλυφάδα.

Hot Yoga
Τον Απρίλιο η 
εταιρία Hot Yoga 
Glyfada, διοργάνωσε 
Hot Fashion Day, 
συγκεντρώνοντας ρούχα 
από γνωστούς οίκους 
και vintage ρούχα από 
το βεστιάριο της 
γνωστής ηθοποιού 
κ. Μιμής Ντενίση. 
Τα έσοδα από τις 
πωλήσεις διατέθηκαν 
για τους σκοπούς 
του Κέντρου Ειδικών 
Ατόμων η «Χαρά».



Δραστηριότητες
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Επίσκεψη στους  
Δεινόσαυρους
Το πάρκο Γουδί 
φιλοξένησε τους 
δεινόσαυρους 
Παταγονίας και 
άνοιξε την πόρτα σε 
φίλους, εξερευνητές 
και λάτρεις να 
τους επισκεφτούν. 
Το κατάλληλο 
εκπαιδευμένο 
προσωπικό του μουσείου μετέδωσε τις γνώσεις του, στους 
επισκέπτες του και τους έδωσε την χαρά να ανακαλύψουν 
θαμμένα οστά από εξαφανισμένα είδη δεινοσαύρων. 

Ημέρα ζαχαροπλαστικής  
Σχοινιάς
Για ακόμα μια χρονιά 
βρεθήκαμε στις 
εγκαταστάσεις των 
Sailing Academy 
στο Σχοινιά, όπου 
συμμετείχαμε 
στην ημέρα 
ζαχαροπλαστικής! 
Οι ένοικοι 
χωρίστηκαν σε 
μικρές ομάδες 
και με την βοήθεια των θεραπευτών 
έφτιαξαν ζύμη και πλάσανε λαχταριστά κουλουράκια! 
Παίξαμε και ψαρέψαμε φρούτα στο σιντριβάνι σοκολάτας, 
ενώ είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε νέες γεύσεις από 
διάφορα γλυκά! Λαχταριστή εμπειρία για όλους!!

Ημέρα Ιστιοπλοΐας
Μία από τις εξορμήσεις των ενοίκων σε χώρους αναψυχής, 
ήταν η επίσκεψη μας στο SAILING ACADEMY, στο Σχοινιά. 
Εκεί εξειδικευμένο προσωπικό, ενημέρωσε τους ενοίκους για 
τα βασικά μέρη του ιστιοπλοϊκού και τη σημασία τους.

Απόκριες
Κάθε χρόνο 
διοργανώνουμε 
αποκριάτικο πάρτι, 
όπου γονείς φίλοι 
και παιδιά, χορεύουν, 
διασκεδάζουν, 
τραγουδούν και 
περνούν υπέροχες 
στιγμές δίπλα στους 
ανθρώπους που 
αγαπούν. 

Ταβέρνα 
Σαμψών
Οπως κάθε χρόνο,  έτσι 
και φέτος οι ένοικοι, το 
προσωπικό και οι γονείς 
έδωσαν ραντεβού 
για χορό, φαγητό 
και διασκέδαση! Με 
μεγαλύτερη συμμετοχή φέτος από γονείς και 
προσωπικό! Μια μεγάλη παρέα που διασκέδασε μέχρι τις 
πρώτες πρωινές ώρες και ανανέωσε το ραντεβού της για 
την επόμενη χρονιά!!! Αυτή η συνάντηση μας ενώνει και 
μας δένει σαν ομάδα έχοντας όλοι τον ίδιο σκοπό! Την 
βελτίωση της ζωής των ενοίκων του οικοτροφείου.

Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων
Φέτος οι ένοικοι του ΚΕΑ «Η ΧΑΡΑ» δέχτηκαν μια 
ευχάριστη πρόσκληση. Οι δάσκαλοι και οι μαθητές του 
δημοτικού σχολείου Βριλησσίων μας υποδέχτηκαν στο 
χώρο τους με κάλαντα και πολλή, πολλή αγάπη! όλοι μαζί 
φτιάξαμε μυρωδάτους κουραμπιέδες και ανταλλάξαμε 
ευχές για καλή χρονιά! Στη συνέχεια παρακολουθήσαμε 
με μεγάλο ενδιαφέρον την Χριστουγεννιάτικη παράσταση 
τους και στο τέλος δεχτήκαμε πολλές σακούλες με δώρα 
από τους μικρούς μας φίλους!!!

Γενέθλια
Στο Κέντρο Ειδικών 
Ατόμων η «Χαρά», 
το προσωπικό σε 
συνεργασία με τους 
γονείς των παιδιών, 
διοργανώνουν πάρτι για 
κάθε ένοικο την ημέρα 
των γενεθλίων τους.
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Κηπουρική
Με την βοήθεια της 
Νίκης, εθελόντριας 
γεωπόνου, μια ομάδα 
τεσσάρων ενοίκων 
ξεκίνησε να ανακαλύπτει 
το μαγικό κόσμο των 
φυτών και της φύσης! 
Μια φορά την εβδομάδα 
οι ένοικοι έχουν την ευκαιρία να ποτίσουν, να σκαλίσουν, 
να φυτέψουν και να καλλιεργήσουν το νέο μας παρτέρι! 
Φράουλες και αρωματικά φυτά κοσμούν τον κήπο του 
οικοτροφείου!

Καλοκαιρινή γιορτή  
30 χρόνια Χαρά
Οπως κάθε χρόνο 
έτσι και φέτος 
οι ένοικοι του 
οικοτροφείου με την 
ένθερμη στήριξη 
των εκπαιδευτών, 
των ατόμων που 
διεκπεραίωναν 
την πρακτική 
τους αλλά και 
των εθελοντών 
ανέβασαν την 
καλοκαιρινή τους 
θεατρική παράσταση 
με σκηνές από 
τον ελληνικό 
κινηματογράφο. Η 
φετινή γιορτή ήταν 
αφιερωμένη στα 30 
χρόνια λειτουργίας του 
οικοτροφείου. Φίλοι και οι συγγενείς συγκινημένοι και πολύ 
ενθουσιασμένοι παρακολούθησαν και χειροκρότησαν τους 
“ηθοποιούς” της παράστασης και τους συγχάρηκαν για την 
προσπάθειά τους.

Μουσείο Αφής
Ενα μουσείου ξεχωριστό από 
τα άλλα!! πώς είναι άραγε να 
προσπαθείς να αναγνωρίσεις 
ένα αντικείμενο χωρίς να 
το βλέπεις? Οι ένοικοί μας 
χρησιμοποιώντας τα χέρια 
τους προσπάθησαν να 
αγγίξουν αγάλματα και 
άλλα αντικείμενα έχοντας 
κλειστά τα μάτια! μια 
δραστηριότητα που άρεσε σε όλους.

Ημέρα μοτοσυκλέτας
Στις αρχές του Μαρτίου οι ένοικοι είχαν την ευκαιρία 
να γνωρίσουν όχι μόνο τις μοτοσυκλέτες αλλά και τον 
σωστό τρόπο συμπεριφοράς 
στο δρόμο. Μέσα από 
διαδραστικά παιχνίδια 
γνώρισαν την λειτουργία 
των φαναριών στους 
δρόμους την κίνηση και 
τον τρόπο προφύλαξης του 
οδηγού μοτοσυκλέτας. 
Η επίσκεψη στους 
Μαραθώνιους Ορίζοντες 
τελείωσε με την παρέλαση από τις μηχανές.

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
Τα Χριστούγεννα δεχτήκαμε με χαρά την επίσκεψη από 
την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, που γνώρισε στα παιδιά 
καινούργια μουσικά όργανα και τραγούδησε μαζί τους 
Χριστουγεννιάτικους σκοπούς.

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος
Στα πλαίσια των εξωτερικών προγραμμάτων του 
κέντρου, περιλαμβάνεται το κάλεσμα στον Ιστιοπλοϊκό 
Ομιλο του Φαλήρου. Τα 
παιδιά χωρίστηκαν 
σε τρεις ομάδες για 
να ακολουθήσουν 
διαφορετικές 
δραστηριότητες:

• ζωγραφική 
• εκμάθηση ψαρέματος και 
• βόλτα με το σκάφος.

Ηταν μια πρωτόγνωρη και μοναδική εμπειρία που ακόμα 
τη συζητούν και τους έχει μείνει αξέχαστη.

Δραστηριότητες
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Πάσχα
Μέσα στα πλαίσια 
των εορταστικών 
εκδηλώσεων, είναι 
το σούβλισμα του 
οβελία το Πάσχα.
Τα παιδιά έχουν μία 
ιδιαίτερη χαρά, αφού 
συμμετέχουν ενεργά 
στην όλη διαδικασία 
του σουβλίσματος. Στη 
συνέχεια, προσωπικό 
και παιδιά γίνονται ένα, 
αφού τρώνε, πίνουνε 
και διασκεδάζουν  
όλοι μαζί.

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή
Λίγο πριν την αλλαγή του έτους οι ένοικοι προσκάλεσαν 
τους συγγενείς και τους φίλους τους στην χριστουγεννιάτικη 
γιορτή που φέτος ήταν βασισμένη στο έργο του Ευγένιου 
Τριβιζά, «Ενα δέντρο μία φορά». Εφοδιασμένοι με χαρά, 
πείσμα, υπομονή και πολύ θετική ενέργεια από όλους 
μας, κατάφεραν να ξεπεράσουν κάθε δυσκολία και 
έφεραν εις πέρας την θεατρική τους παράσταση, η οποία 
επιβραβεύτηκε και καταχειροκροτήθηκε από όλους.

Επισκέψεις

 Θεραπευτικά Αλογάκια
Τη χρονιά που μας πέρασε είχαμε τη χαρά να υποδεχτούμε τα θεραπευτικά 

αλογάκια από το Magic Garden στην Ραφήνα που μας ήρθαν από πολύ μακριά 
και πιο συγκεκριμένα από τη Φλόριντα της Αμερικής. Οι μικροί φίλοι της magic garden 

θα επισκέπτονται το Κέντρο σε εβδομαδιαία βάση και έτσι τα παιδιά μας θα έχουν τη 
δυνατότητα να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να χτίσουν σιγά-σιγά μια γέφυρα φιλίας 
και εμπιστοσύνης. Και τα ονόματα αυτών :Καλυψώ, Καλλιόπη, Ομηρος, Ηβη, Ηρα, 
Οδυσσέας, διαφορετικά αλογάκια με διαφορετικές προσωπικότητες, αλλά με ένα  
κοινό στόχο, να κάνουν πολλά προσωπάκια να χαμογελάσουν.

 Κολλέγιο Αθηνών
Το Δεκέμβριο υποδεχτήκαμε 25 μαθητές της Α΄ Γυμνασίου του Κολλεγίου 

Αθηνών, οι οποίοι σε μεικτές ομάδες μαθητών και ενοίκων, συμμετείχαν σε 
πρωτάθλημα στόχων (Darts). 

Πατητήρι 
Ζαχαίος
Το Σεπτέμβριο μας 
άνοιξε την πόρτα 
του το Πατητήρι 
Ζαχαίος στην 
Παιανία, δίνοντας 
την δυνατότητα 
στους ενοίκους να έρθουν 
σε επαφή με τα σταφύλια 
αλλά και με τον μούστο. 
Η ομάδα είχε την ευκαιρία 
να πατήσει τα σταφύλια 
και να γνωρίσει την 
εξελικτική πορεία 
της δημιουργίας του 
κρασιού αλλά και του 
μούστου με τον οποίο 
έφτιαξαν πεντανόστιμα 
μουστοκούλουρα.

Παρέλαση 
2013
Η 28η Οκτωβρίου 
έφτασε και το Κ.Ε.Α 
“ Η ΧΑΡΑ ” δεν θα 
μπορούσε να μην 
δώσει το παρών στην 
ετήσια παρέλαση. Η 
ομάδα μας παρέλασε 
μαζί με τα υπόλοιπα 
σχολεία και φορείς στην λεωφόρο Μαραθώνος και 
χειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους.



Δεν είναι το μέγεθος των πράξεών μας
που έχει σημασία, αλλά η ποσότητα  
της αγάπης που βάζουμε σε αυτές

6οι Αγώνες 
Χαράς

 
Το Κέντρο Ειδικών Ατόμων  

η «Χαρά», είναι μέλος της Ένωσης 
Μαζί για το Παιδί

  Την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου, η Ενωση Μαζί για το Παι-
δί διοργάνωσε φιλανθρωπική συναυλία με την Ελευθερία  
Αρβανιτάκη, στο Ηρώδειο.
Η Ελευθερία Αρβανιτάκη, χάρισε στο Αθηναϊκό κοινό μια μο-
ναδική εμπειρία, μέσα από μουσικές διαδρομές που σημάδε-
ψαν τον ελληνικό κινηματογράφο. Στη συναυλία συμμετείχε 
ο Βασιλικός, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, η Ορχήστρα των 
Κυκλάδων, με καλλιτεχνικό διευθυντή το Νίκο Κυπουργό. 
Τα έσοδα από τα εισιτήρια μοιράστηκαν στα 10 Σωματεία 
της Ενωσης Μαζί για το Παιδί.

  Για δεύτερη συνεχή χρονιά η οργανωτική επιτροπή 
του Spetses Mini Marathon στήριξε την Ενωση Μαζί 

για το Παιδί, δωρίζοντας μέρος του ποσού (20%) 
της εγγραφής κάθε αθλητή στον αγώνα για 

τους σκοπούς της Ενωσης. Επίσης στη γραμματεία των 
αγώνων υπήρχε κουμπαράς στον οποίο δρομείς και επι-
σκέπτες μπορούσαν να καταθέσουν οποιαδήποτε ποσό 
επιθυμούσαν για τους σκοπούς της ένωσής μας.

  Συγκινητική υπήρξε η ανταπόκριση του κόσμου στο κά-
λεσμα των εργαζομένων του Ομίλου Folli Follie στο μεγάλο 
φιλανθρωπικό bazaar που στόχο είχε τη συγκέντρωση χρη-
μάτων για την κάλυψη αναγκών των 10 σωματείων της Ενω-
σης «Μαζί για το Παιδί». Την Παρασκευή 6, Σάββατο 7 και 
Κυριακή 8 Δεκεμβρίου χιλιάδες κόσμου βρέθηκαν στο bazaar 
Ομίλου Folli Follie που πραγματοποιήθηκε στην Γλυφάδα, 
για να στηρίξουν την πρωτοβουλία και να βοηθήσουν παι-
διά και οικογένειες που έχουν πραγματική ανάγκη.

  Ο ΟΤΕ και η COSMOTE κάθε χρόνο στηρίζουν τους σκο-
πούς της Ενωσης Μαζί για το Παιδί, προσφέροντας μέ-
ρος των εσόδων από τις κλήσεις των πελατών του ΟΤΕ 
που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια των χριστου-
γεννιάτικων εορτών καθώς και από τα πρωτο-
χρονιάτικα SMS και MMS των πελατών της 
COSMOTE.

Ένωση Μαζί για το Παιδί

6οι
  

Αγώνες  
Χαράς
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   Τον Απρίλιο πραγματοποιήθηκαν οι 6οι Αγώνες Χαράς στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων «Κωστέα – Γείτονα». Στους αγώνες συμμετεί-

χαν 138 ΑμεΑ αθλητές από 17 φορείς και 332 μαθητές/μαθήτριες - εθελοντές από το 
Γυμνάσιο και Λύκειο του σχολείου. Μαθητές, αθλητές, συνοδοί, γονείς και καθηγητές, 
ενώθηκαν σε μια γιορτή με σύνθημα την αλληλεγγύη. Μέσω της εθελοντικής συμμετο-

χής, οι μαθητές ένιωσαν συναισθήματα αγάπης, χαράς, συγκίνησης ενώ ταυτόχρο-
να συνειδητοποίησαν τη σπουδαιότητα της κοινωνικής προσφοράς.

Αθλητικές 
  Δραστηριότητες



6οι Αγώνες 
Χαράς

Μεγάλες χορηγίες
• ΕΤΕ: Η Εθνική Τράπεζα κάθε χρόνο είναι δίπλα μας ως μέγας 

υποστηρικτής μας.
• Ομάδα Θεάτρου: Η Ομάδα Θεάτρου 08’ μας στήριξε για ακόμη 

μία φορά διαθέτοντας τα έσοδα από τις πωλήσεις των εισιτηρίων 
της παράστασης «Η Χαρτοπαίχτρα», για τους σκοπούς του 
Σωματείου.

•  Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών 
στηρίζει την προσπάθειά μας μας, για να βελτιώσουμε την 
καθημερινότητα των 57 παιδιών που φιλοξενούμε και μας κάλυψε 
το ετήσιο κόστος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και τη 
δαπάνη για τις πάνες των παιδιών.

• Playland: Οι γονείς και τα παιδιά του παιδικού σταθμού Playland 
στη Βάρκιζα, στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του 
σχολείου, συγκέντρωσαν είδη προσωπικής υγιεινής για τα παιδιά 
του οικοτροφείου μας και μας τα παρέδωσαν την Παρασκευή 13 
Δεκεμβρίου 2013.

• Moirazomai: Οι εθελοντές του «Μοιράζομαι» άκουσαν την 
ανάγκη μας για αφρόλουτρα και σαμπουάν, το κοινοποίησαν και 
άμεσα βρέθηκε ο δωρητής ο οποίος κάλυψε τη συγκεκριμένη 
ανάγκη και τον ευχαριστούμε πολύ.

• Desmos: Ο Δεσμός βρίσκεται πάντα κοντά μας και προσπαθεί να 
καλύψει κάθε ανάγκη μας σε είδος που παρουσιάζεται. Τη χρονιά 
που μας πέρασε μας έδωσαν έναν καναπέ και πολυθρόνες για 
τα παιδιά του οικοτροφείου και αρωματικά αφρόλουτρα για το 
χριστουγεννιάτικο bazaar. 

• Μπορούμε: Μέσω του Μπορούμε η εταιρεία Απολλώνιο μας 
προμηθεύει καθημερινά με κρουασάν, κέικ και πολλά προϊόντα 
που παρασκευάζουν, για τα παιδιά του οικοτροφείου.

• ΔΕΣ: Οι γονείς και τα παιδιά του Διαδραστικού Ελληνικού Σχολείου 
συγκέντρωσαν χρήματα από τη χριστουγεννιάτικη γιορτή τους και 
ήρθαν να γνωρίσουν από κοντά τα παιδιά του οικοτροφείου και 
να παίξουν όλοι μαζί.

• Speak & Write: Τα παιδιά του φροντιστηρίου «Speak and Write», 
στην Παλλήνη, συγκέντρωσαν είδη πρώτης ανάγκης 

• Ευρωγνώση: Τα παιδιά του φροντιστηρίου Ευρωγνώση, στα 
Βριλήσσια, συγκέντρωσαν είδη προσωπικής υγιεινής και τρόφιμα 
για τα παιδιά του οικοτροφείου.

• Λεόντειος: Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος τα παιδιά από τη 
Λεόντειο Σχολή συγκέντρωσαν τρόφιμα και είδη προσωπικής 
υγιεινής.

• Εκπαιδευτήρια Δούκα: Τα παιδιά των εκπαιδευτηρίων Δούκα, 
συγκέντρωσαν είδη προσωπικής υγιεινής και τρόφιμα.

• Zefxis Creative: Μας προσφέρει δωρεάν έντυπα για όλες τις 
εκδηλώσεις μας.

• Κορρές: Μας προσέφερε σαμπουάν και αφρόλουτρα.
• Rolco: Μας προσφέρει προϊόντα καθαρισμού για όλο το χρόνο.
• Bake Hellas: Μας προσφέρουν ψωμί για τα παιδιά του 

οικοτροφείου. 
• Johnson & Johnson: Καλύπτουν τις ανάγκες μας σε σαμπουάν  

και αφρόλουτρα.
• Jotun: Μας διέθεσαν δωρεάν χρώματα για το βάψιμο μίας 

μεγάλης σιδηροκατασκευής στο οικοτροφείο και μας κάλυψαν 
το κόστος μίας εβδομαδιαίας παραγγελίας τροφίμων στο 
supermarket.

• Creta Farm: Μας προσέφεραν μεγάλη ποσότητα σε αλλαντικά. 
• Η κυρία Μέμη Γκέρτσου μας διέθεσε ένα πλυντήριο πιάτων.
• Η κυρία Εππη Τσαούσογλου μας διέθεσε δύο παιδικά καρότσια 

για τα παιδιά του οικοτροφείου.

Χορηγίες σε είδος

• Ela p.c.: Η εταιρία Ela p.c. μας διέθεσε 20 βερμούδες.
• Duty Free: Η εταιρία Duty Free μας προσέφερε ρολόγια,  

τα οποία διαθέσαμε στο χριστουγεννιάτικο bazaar.
• Ευχαριστούμε τις κυρίες:

Και τους κυρίους: Αλέξη Μαρινόπουλο, Απόστολο 
Αλαμανή και Σοφοκλή Παπανικολάου για την πολύτιμη 
προσφορά τους στο χριστουγεννιάτικο bazaar.

Δωρεές σε είδος  
για το χριστουγεννιάτικο bazaar

• Μαρία Μοσχοβίτη – 
Σγουμποπούλου

• Λιλέττα Μπούδα
• Γιόλα Καραγεωργίου
• Κατερίνα Βαφειά
• Νινέττα Βαφειά
• Δέσποινα Θανοπούλου
• Μίνα Κουλουβάτου
• Κάρεν Μαυρίδη

• Αγκυ Παμούκογλου
• Μαρίνα Μαρτίνου
• Ελένη Μαρτίνου 
• Ντέπη Καραγεωργίου
• Νάντας Πεντάρη
• Ελένη Προκοπίου
• Δανάη Ζαούση
• Δανάη Αντωνοπούλου
• Ελενα Γαβριηλίδη
• Βίκυ Δόλκα

ΔΑΠΑΝΕΣ
01. ΑΓΟΡΕΣ  

- Τροφεία 92.797,22
- Πάνες - Γάντια κτλπ 11.749,97
- Φαρμάκων - Ειδών φαρμ. 0,00
- Υλικών καθαριότητας 1.860,99

02. Αμοιβές προσωπικού 591.012,75
      ΙΚΑ 323.953,93

- Εκδρομές 0,00
- Λογιστών 0,00
- Εξωτ. Συνεργάτες 8.794,50

03. ΔΕΗ - ΟΤΕ - ΕΥΔΑΠ 33.876,89
04. Ταχυδρομείο 38.073,85
05. Ενοίκιο Μπερδέκα 2.133,96
06. Ασφάλιστρα αυτ/του 1.700,00
07. Συντήρηση κτιρίου 2.461,37
08. Συντήρηση εξ.χώρων 17.394,17
09. Γραφ. ύλη γραφ. - Διαφημ. 2.814,00
10. Φόροι - Τέλη 3.394,15
11. Εξοδα κίνησης - πετρελαίου 5.869,75
12. Εξοδα πετρελαίου θέρμανσης 7.402,76
13. Εξοδα εκδηλώσεων 12.610,44
14. Εξοδα εργοθεραπείας 11.902,41
15. Εξοδα δραστηριοτήτων 418,72
16. Γενικά έξοδα 12.254,96
17. Συνδρομές 13.745,19
18. Εξοδα τραπεζών 498,15

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.068.415,71

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 242.547,34

ΕΣΟΔΑ 
Ποσά κλειομ. 
χρήσης 2013

1.   Δωρεές  ιδιωτών - εταιριών 266.379,05
2.   Συνδρομές Τακτικών Μελών 5.700,00
3.   Συνδρομές Αρωγών Μελών 7.100,00
4.   Εκτακτη συνδρομή 55.755,00
5.   Νοσήλεια - Τροφεία παιδιών 436.853,89
6.   Νοσήλεια Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 437.958,92
7.   Εφάπαξ εισφορά 4.030,00
8.   Εσοδα Εκδήλωσεων (ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ) 35.000,00
9.   Εσοδα Εκδήλωσεων 40.662,00
10. Εσοδα Δραστηριοτήτων 21.173,00
11. Πιστωτικοί Τόκοι 351,19

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.310.963,05

Οικονομικός Απολογισμός
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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

Πως μπορείτε να βοηθήσετε  
το Κέντρο Ειδικών Ατόμων η «Χαρά»
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.

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.

Το Κέντρο Ειδικών Ατόμων η «Χαρά» έχει πιστοποίηση του 

συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN 

ISO 9001:2008, με φορέα πιστοποίησης την ΤŰV HELLAS (TŰV 

NORD), η οποία μας προσέφερε τις υπηρεσίες της αφιλοκερδώς, 

για το πεδίο εφαρμογής Παροχή Υπηρεσίας Διαμονής και 

Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία. Επίσης μας προσέφεραν 

δωρεάν τις επιθεωρήσεις των ανελκυστήρων από την TÜV 

HELLAS, που αφορούν στη διενέργεια αρχικών και περιοδικών 

ελέγχων, για την εξακρίβωση της ασφαλούς λειτουργίας τους.

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

Διοικητικό Συμβούλιο

Κέντρο Ειδικών Ατόµων η «ΧΑΡΑ»
Λ. Μαραθώνος 90, 153 51 Παλλήνη, Τηλ: 210 66 66 702 - 210 60 30 619
Fax: 210 6030619, email: info@kea-hara.gr, website: www.kea-hara.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας
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