
Κέντρο Ειδικών Ατόμων
“ΧΑΡΑ”

Όλοι εμείς μαζί, τα παιδιά, οι οικογένειες, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο και το προσωπικό του Κέντρου Ειδικών Ατόμων η ÒΧαράÓ, εί-
μαστε μία ομάδα που συνεχώς αγωνιζόμαστε για το καλύτερο δυνατόν 
αποτέλεσμα. Έχουμε δεσμευτεί να προσφέρουμε σε αυτά τα παιδιά 
όλα τα εφόδια, ώστε να μπορέσουν να φτάσουν στο μέγιστο των δυ-
νατοτήτων τους. Για να πετύχει αυτό οφείλουμε να εξασφαλίσουμε σε 
κάθε παιδί χωριστά ένα περιβάλλον ασφαλές και με πολλά ερεθίσματα 
πράγμα που μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει με τη δική σας βοήθεια. 
Και είμαστε γιÕ αυτό όλοι, γονείς και παιδιά, ευγνώμονες.

Σήμερα φιλοξενούμε 56 παιδιά και ενήλικες, όμως οι ανάγκες φιλο-
ξενίας περισσοτέρων παιδιών αυξάνονται, γεγονός που καθιστά απα-
ραίτητη τη λειτουργία νέων τμημάτων. Με τη βοήθεια του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος, του Ιδρύματος Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπού-
λου, του Ιδρύματος Μποδοσάκη και φίλων ιδιωτών, έχουμε ξεκινήσει 
την προσπάθεια δημιουργίας της νέας πτέρυγας, η οποία θα έχει τη 
δυνατότητα φιλοξενίας 32 παιδιών επιπλέον.

Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε την ευκαιρία να σας καλωσορίσουμε 
στο κέντρο μας, για να δείτε από κοντά το έργο μας.

Ενημερωτικό Έντυπο Δράσεων Ιδρύματος



Η συμμετοχή σε αγώνες και δραστηριότητες άθλησης 
και αναψυχής λειτουργούν ως μέσο κοινωνικοποίησης και 
δημιουργίας ποικίλων ερεθισμάτων και εκτόνωσης. Το 2011 δό-
θηκε η δυνατότητα σε πολλούς ενοίκους να λάβουν μέρος σε αθλητικά 
δρώμενα που διοργανώθηκαν τόσο από τη δική μας δομή, όσο και από 
άλλους φορείς και σχολεία.

Οι δραστηριότητές μας

• Εσωτερικό πρωτάθλημα στόχων: Για 
πρώτη φορά οι ένοικοι και το προσωπικό του οι-
κοτροφείου κλήθηκαν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις 
τους στο εσωτερικό πρωτάθλημα στόχων, που 
πραγματοποιήθηκε στο χώρο του γυμναστηρίου. 
Η μεγάλη συμμετοχή και ο ενθουσια σμός απο
τέλεσε κίνητρο για την καθιέρωση του εσωτερικού 
πρωταθλήματος ως θεσμού.

• Αποκ ριάτικο γλέντι: Το Φεβ ρου
άριο συναντηθήκαμε παιδιά, γονείς και 
προσωπικό στο “Στέκι του Ανδρέα” στα 
Σπάτα για να γιορτάσουμε τις Αποκριές 
με πολύ κέφι και χορό.

• 4οι Αγώνες Χαράς: Την Τετάρτη 6 Απρι λίου 2011, πραγματοποιήθηκαν 
οι 4οι Αγώνες Χαράς για ΑμεΑ, τους οποίους συνδιοργάνωσαν το Κέντρο 
Ειδικών Ατόμων η “Χαρά”, τα Special Olympics Ελλάς και τα Εκπαιδευτήρια 
KωστέαΓείτονα.

Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκε η 1η δοκιμαστική οργάνωση του Προ-
γράμματος Εξάσκησης Κινητικών Δεξιοτήτων (MATP) των Special Olympics 

Ελλάς, από αντιπροσωπεία αθλητών που συμμετείχαν στους 
Παγκόσμιους Αγώνες Special Olympics  ΑΘΗΝΑ 2011. Το (πρό-
γραμμα) MATP είναι ένα μοναδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα που 
απευθύνεται σε άτομα που λόγω του επιπέδου των δεξιοτήτων 
τους και/ή της λειτουργικότητάς τους αδυνατούν να συμμετά-
σχουν στα επίσημα αγωνίσματα των Special Olympics. Στους 
αγώνες συμμετείχαν 140 αθλητές από 17 φορείς και 260 μαθη-
τέςεθελοντές από τα Εκπαιδευτήρια KωστέαΓείτονα. Η εκδήλω-
ση ήταν αφιερωμένη στον Εθελοντισμό, καθώς 2011 ήταν Ευρω-
παϊκό Έτος Εθελοντισμού. Οι αγώνες έγιναν μέσα σε ένα κλίμα 

αλληλεγγύης, συγκίνησης και ανείπωτης χαράς. Οι αθλητές έδωσαν τον όρκο τους 
τονίζοντας ότι συμμετέχουν στους αγώνες για να προσπαθήσουν, ενώ οι μαθητές 
κατέθεσαν ψυχή και σώμα για να στηρίξουν την προσπάθεια και να εκφράσουν 
στο τέλος των αγώνων το θαυμασμό τους, αλλά και την αξία της μοναδικής αυτής 
εμπειρίας που απέκτησαν.

• Special Olympics: Ιδιαί-
τερη αναφορά, τέλος, πρέπει 
να γίνει στη συμμετοχή πέντε 
ενοίκων στους Παγκόσμιους 
Αγώνες Special Olympics, 
που πραγματοποιήθηκαν 
τον Ιούλιο στη χώρα μας. Οι 
αθλητές που εκπροσώπησαν 
τον φορέα μας προετοιμάστη-
καν κατάλληλα όλη τη χρονιά 
για να λάβουν μέρος στο 
πρόγραμμα ΜΑΤP. Με πολύ 
κόπο και διάθεση κατάφεραν και πραγματοποίησαν με επιτυχία όλα τα 
αγωνίσματα. Διακρίθηκαν, πήραν μετάλλια και καταχειροκροτήθηκαν από 
όλους τους θεατές του γηπέδου!!! Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για 
την προσπάθειά τους!

• Τουρνουά Bocce: Δύο ένοικοι η Μαρία και ο Κώστας, 
είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε Τουρνουά Bocce και να 
καταλάβουν τη 2η θέση στην κατηγορία τους. Το τουρνουά δι-
οργανώθηκε στο Γαλατά του Πόρου από το ΕΕΕΕΚ της περιοχής, 
σε συνεργασία με τα Special Olympics Hellas. Η υποδοχή και η 
φιλοξενία των διοργανωτών ήταν πραγματικά αξιοσημείωτη.

• Εκδρομή στο Πάρκο Αντώνης Τρίτσης: 
Στις αρχές Μαΐου οργανώσαμε μία ημερήσια 
εκδρομή στο Πάρκο Αντώνης Τρίτσης.

• Γύρος της Αθήνας: 
Σημαντική, ήταν και η 
παρουσία μας στο Γύρο της 
Αθήνας, όπου ένοικοι με συ-
νοδεία εκπαιδευτικού προ-
σωπικού έτρεξαν στην ειδική 
διαδρομή και διασκέδασαν 
στην πλατεία Συντάγματος, 
μαζί με άλλους αθλητές.

• Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, οι Μαραθώνιοι Ορίζοντες μας 
προσκάλεσαν στο Sailing Academy, για να λάβουμε μέρος σε δύο 
δράσεις με θέμα την “τηλεφωνία” και τη “ναυτιλία”. Μέσα από διαδρα-
στικά παιχνίδια και χειροτεχνίες οι ένοικοι διασκέδασαν, εμπλούτισαν τις 
γνώσεις τους και ανέπτυξαν φιλικές σχέσεις με άλλους συμμετέχοντες.

• Καλοκαιρινή γιορτή: Για πρώτη φορά 
φέτος το Κέντρο Ειδικών Ατόμων η “Χαρά” 
παρουσίασε τη μουσικοχορευτική παράσταση 
“Ο γάμος του Χαραλάμπη” η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε στον 

κήπο του οικοτροφεί-
ου. Στην παράσταση 
πήραν μέρος 15 ένοι-
κοι του οικοτροφείου, 
με νοητική υστέρηση 
οι οποίοι με διάθεση 

και κόπο κατάφεραν να ανταπεξέλθουν στις 
απαιτήσεις του ρόλου τους σαν κανονικοί 
ηθοποιοί!!!

• Ζαχαίος: Στο πλαίσιο των εξωτερικών προγραμμάτων 
συμπεριλαμβάνονται και οι επισκέψεις των ενοίκων σε διάφορα 
μέρη εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Ένα απ’ αυτά τα μέρη ήταν η 
περιήγηση στο σύγχρονο οινοποιείο ‘Ζαχαίος’, όπου οι ένοι-
κοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη διαδικασία 
παραγωγής κρασιού. Στο παλιό παραδοσιακό πατητήρι μάς 
υποδέχτηκε η ξεναγός, η οποία μας διηγήθηκε την ιστορία του 
κρασιού κατά την αρχαιότητα. Ακολούθησε ενημέρωση για την 
εμφιάλωση και παρακολουθή-
σαμε ταινίες σχετικές με το θέμα. 
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε 
ξενάγηση στο χώρο των μηχα-
νημάτων παραγωγής κρασιού 
και παρασκευής αρτοποιημάτων 
από μούστο, όπου συμμετείχαν 
ενεργά και οι ένοικοι.

Στο τέλος της επίσκεψης η 
ομάδα είχε τη δυνατότητα να 
δημιουργήσει το δικό της κρασί πατώντας 
τα σταφύλια. Κατά την αποχώρησή μας η 
διεύθυνση του οινοποιείου μάς προσέφερε 
προϊόντα παραγωγής τους.



• Deree College: Το Νοέμβριο συμ μετείχαμε στο 
“Commu nity Contribution Days”, που διοργάνωσε το 
Αμερικ. Κολλέγιο Ελλάδος  Deree σε συνεργασία με 
το Community Contribution Club για τους φοιτητές και 
εργαζόμενους του Deree. Στόχος της διοργάνωσης ήταν να 
ευαισθητοποιήσει κυρίως τους φοιτητές για τα κοινωνικά 
θέματα, να ενημερώσει και να δώσει τη δυνατότητα σε 

όποιον ενδιαφέρεται να έρθει σε επαφή με τα ιδρύματα που συμμετείχαν και να προ-
σφέρει είτε εθελοντική εργασία, είτε παράπλευρη βοήθεια όπως ρουχισμό, παιχνίδια και 
τρόφιμα. Στην προσπάθειά μας ήταν κοντά μας κυρία Όλγα Μηναΐδη η οποία για αρκετά 
χρόνια προσφέρει εθελοντική εργασία στο οικοτροφείο μας.

Οι εκδηλώσεις μας

Ευχαριστούμε την κυρία Νινέττα 
Βαφειά που με αφορμή τα γενέ-
θλιά της, διοργάνωσε ένα πάρτι 
και ζήτησε από τους καλεσμένους 
της να ενισχύσουν το Κέντρο 
Ειδικών Ατόμων η “Χαρά”.

Ευχαριστούμε και τις μικρές μας, 
Φανή Κανόμη, Όλγα Κεφαλά, 
Αθηνά Φραγκούλη και Σωσάνα 
Γουλάκου, που διοργάνωσαν ένα 
πάρτι και συγκέντρωσαν χρήματα 
τα οποία προσέφεραν στο Κέντρο 
Ειδικών Ατόμων η “Χαρά”.

• Ημέρα γνωριμίας: Στο πλαίσιο των εξωτερικών 
προγραμμάτων του οικοτροφείου μας, συμπεριλαμβά-
νεται και η διοργάνωση Ημέρας Γνωριμίας με άλλους 
φορείς. Στόχος μας είναι η επαφή, η αλληλοαποδοχή, η 

αλληλοϋποστήριξη και η συ-
νεργασία των παιδιών μεταξύ 
τους. Ξεκινήσαμε την γνωριμία 
μας με τους νέους φίλους στο 
οικοτροφείο Άγιοι Ανάργυροι! 
Η πρώτη επαφή μεταξύ τους 
έγινε μέσω οργανωμένου 
παιχνιδιού γνωριμίας. Στη 
συνέχεια μεταφερθή-
καμε στην αίθουσα 
εκδηλώσεων. Τα 
παιδιά άκουσαν 
μουσική, μπήκαν στο 

ρυθμό, χωρίστηκαν άλλοι σε μικρές και άλλοι 
σε μεγαλύτερες ομάδες, έφαγαν, χόρεψαν και 
διασκέδασαν. Η επαφή με νέα πρόσωπα κάνει 
καλό στα παιδιά, γιατί τους μαθαίνει να προσαρ-
μόζονται, να συνεργάζονται, να εκφράζουν το 
λόγο και το συναίσθημά τους ακόμα και να συνυ-
πάρχουν σε ξένο περιβάλλον.

• ΚΔΑΠ Παλλήνης: Μετά 
από πρόσκληση των φίλων 
μας στο Κέντρο Δημιουργικής 
Απασχόλησης ΑμεΑ του Δήμου Παλλήνης, μια τετραμελής κοριτσοπαρέα 
του ΧΑΡΑ ξεκίνησε την απογευματινή του βόλτα! Η Λίλα και η Μαρία 
φόρεσαν τα καλά τους και περίμεναν με ανυπομονησία την στιγμή που θα 
ερχόταν η ώρα να φύγουν μαζί με τις θεραπεύτριές τους. Η ώρα έφτασε 
και τα τραγούδια μέσα στο αμάξι δεν έλεγαν να σταματήσουν Μια θερμή 
υποδοχή μάς περίμενε όλους στην είσοδο του ΚΔΑΠ. Μετά από λίγο τα 
φώτα χαμήλωσαν και η χριστουγεννιάτικη παράσταση ξεκίνησε! Χορός, 
τραγούδι και θεατρικοί διάλογοι είχαν την τιμητική τους! Η Λίλα από 
την χαρά της ξεκινάει το τραγούδι και όλοι μαζί γινόμαστε μια παρέα! Ο 
Δήμαρχος Παλλήνης έδωσε συγχαρητήρια για την προσπάθειά μας. Η 
ώρα πέρασε και ήρθε η ώρα της αποχώρησης! Μια ευχάριστη έκπληξη 
περίμενε την Λίλα και την Μαρία!!! Ένα χριστουγεννιάτικο χειροποίητο 
δωράκι φτιαγμένο από τους εξυπηρετούμενους του κέντρου!!! Κουρα-
σμένοι αλλά πολύ χαρούμενοι ξεκινήσαμε για τον γυρισμό ανανεώνοντας 
το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντησή μας!!!

• Χριστουγεννιάτικη γιορτή: 
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το 
παιδαγωγικό προσωπικό διοργά-
νωσε τη χριστουγεννιάτικη γιορτή 
του οικοτροφείου. Τα πρόγραμμα 
περιελάμβανε θεατρικό δρώμε-
νο, τραγούδι, φαγητό και πολλή 
διασκέδαση. Το παρών έδωσαν 
οι γονείς των παιδιών καθώς και 
παιδιά του Κέντρου διημέρευσης 
και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με 
ειδικές ανάγκες “Χλόη”.

• Χριστούγεννα με τη “Χλόη”: Φέτος τα 
παιδιά με χαρά αποδέχτηκαν την πρόσκληση 
της ‘Χλόης’ για την χριστουγεννιάτική τους 
εκδήλωση. Κατά την άφιξή μας εκεί το καλω-
σόρισμα απ’ τα παιδιά και το προσωπικό ήταν 
θερμό. Σε μια μεγάλη αίθουσα γεμάτη μουσι-
κά όργανα, τα παιδιά χόρεψαν και τραγούδη-
σαν. Η έκπληξη ήταν η εμφάνιση του Αη Βασί-
λη που μοίρασε δώρα σε όλους.

• Ηρώδειο: Στις αρχές Σεπτεμβρίου η Ένωση Μαζί για 
το Παιδί, στο πλαίσιο της διοργάνωσης της συναυλίας του 
Σταύρου Ξαρχάκου, κάλεσε όλα τα παιδιά των Σωματείων 
που εκπροσωπεί, να παρακολουθήσουν την πρόβα της 
συναυλίας. Μια μικρή ομάδα με δυο εκπαιδευτικούς του 
χώρου παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εξαί-
ρετη συναυλία του μεγάλου μας καλλιτέχνη.

Στο τέλος της παράστασης τα παιδιά ρωτούσαν “πότε θα 
ξαναέρθουμε;” Σύντομα παιδιά…. πολύ σύντομα, και ελπί-
ζουμε η ομαδούλα μας να είναι μεγαλύτερη.

• Dinner: Στις 26 Ιανουαρίου 2011, πραγματοποι-
ήθηκε φιλανθρωπικό dinner, που διοργανώσαμε για 
την ενίσ χυση των σκοπών του Σωματείου μας, στο 
εστιατό ριο 21 στη Κηφισιά. Στην εκδή λωση παρευ
ρέθησαν πολλοί “Φίλοι του Χαρά”, οι οποίοι με την 
παρουσία τους βοηθούν συστηματικά το οικοτροφείο.

• Έκθεση Φωτογραφίας: Όλα τα παιδιά του Νηπιαγωγεί-
ου και παιδιά της α΄, β΄και γ΄ τάξης του Δημοτικού της Σχολής 
Μωραΐτη ζωγράφισαν για την εκδήλωση “Παιδική Χαρά” 
της Image Gallery των Αθηνών. Τα έργα τους, μαζί με άλλες 
παιδικές ζωγραφιές, πλαισίωσαν την έκθεση φωτογραφίας του 
Ηλία Κοσίντα. Τα έσοδα από τις πωλήσεις των παιδικών έργων 
διατέθηκαν για την ενίσχυση του Κέντρου Συμπαράστασης Παι-
διών και Οικογένειας “Δράση”, του Κέντρου Ειδικών Ατόμων 
“Χαρά” και της Εταιρίας για τη Φροντίδα Παιδιών και Οικογενει-
ών στην αρρώστια και στο θάνατο “Μέριμνα”.

• Χριστουγεννιάτικο Bazaar: Την Τετάρτη 
16 Νοεμβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε το 
χριστουγεννιάτικο bazaar στον Αθλητικό Όμιλο 
Κηφισιάς. Όπως κάθε χρόνο η χριστουγεννιάτικη 
αγορά είχε χριστουγεννιάτικα στολίδια τα οποία 
είχαν κατασκευάσει οι γονείς των οικότροφων 
και οι εθελοντές του οικοτροφείου, αντικείμενα 
για το σπίτι, καθώς και επώνυμα αξεσουάρ. Για 
ακόμη μία φορά είχαμε κοντά μας 10 μαθήτριες 
από τη Σχολή Μωραΐτη οι οποίες είναι πάντα δίπλα μας και τις ευχαριστούμε πολύ. Στη 
συνέχεια το χριστουγεννιάτικο bazaar, συνεχίστηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα στις 14 
& 15 Δεκεμβρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Παλλήνης.

• Έκθεση ζωγραφικής: Η Τάνια Δημητρα-
κοπούλου άνοιξε την καρδιά της στα παιδιά 
του κέντρου Ειδικών Ατόμων η “Χαρά”, και 
παρουσίασε τα έργα της προσφέροντας μέρος 
των εσόδων, για την ενίσχυση του οικοτροφεί-
ου. Η έκθεση με τίτλο “της θάλασσας και της 
πόλης”, φιλοξενήθηκε από 28 Νοεμβρίου έως 
3 Δεκεμβρίου, στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών 
που παραχωρήθηκε αφιλοκερδώς για τους 
σκοπούς του Σωματείου.

• Πασχαλινό Bazaar: Το Κέντρο 
Ειδι κών Ατόμων η “Χαρά”, την 
Παρα σκευή 8 Απριλίου, το Σάββα-
το 9 Απριλίου και το Σάββατο 16 
Απριλίου 2011, βρέθηκε στο Athens 
Heart και στο Golden Hall με πολλά 
δώρα, γλυκά και πασχαλινές λα-
μπάδες που είχαν κατα σκευάσει τα 
παιδιά του οικοτροφείου σε συνερ-
γασία με τους εθελο ντές μας.

• Θεατροπαρέα 08’: Το Μάιο η Θεατροπα-
ρέα 08’, για ακόμη μία φορά μάς προσέφερε 
μέρος των εσόδων από την παράσταση “Υπάρ-
χει και Φιλότιμο”, που παρουσίασαν στο Κέντρο 
Τεχνών American Community School of Athens 
(ACS).Επίσκεψη του ΑΒΥ Πρίγκιπα της Σερβίας 
Philip: Την Τετάρτη 20 Απριλίου 2011, ο ΑΒΥ 
Πρίγκιπας Philip της Σερβίας μαζί με τους γονείς 
του ΑΒΥ Πρίγκιπα Αλέξανδρο και Πριγκίπισσα 
Αικατερίνη, επισκέφτηκαν το Κέντρο μας, ξενα-

γήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος και 
προσέφεραν τσουρέκια και παιχνίδια στα παιδιά 
για τις γιορτές του Πάσχα. Ο πρίγκιπας προσέφε
ρε την μετατροπή ενός οχήματος στο Κέντρο Ει-
δικών Ατόμων η “Χαρά”, για να διευκολύνεται 
η μεταφορά των αναπήρων παιδιών που φιλο-
ξενούμε. Επίσης Ο πρίγκιπας μέσω του ανθρω-
πιστικού οργανισμού Lifeline Hellas συμμετείχε 
στο Μαραθώνιο της Αθήνας και προσέφερε τις 
χορηγίες που έλαβε στο οικοτροφείο.

• Εγκαίνια Baron Cafe: Η 
Chiquita Hellas και οι ιδιοκτήτριες 
του Baron Café restaurant στη 
Γλυφάδα, κυρίες Αλεξ. και Αφρ. 
Σταθοκωστοπούλου, διοργάνωσαν 
ένα all day φιλανθρωπικό gala, στη-
ρίζοντας τους σκοπούς του κέντρου.



Αξιολογώντας τις δυνατότητες των ενοίκων και 
λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις 
και τα ενδιαφέροντά τους, διαφορετικοί κάθε φορά 
αθλητές συμμετείχαν στους παρακάτω αγώνες:

• Τουρνουά Μπάσκετ 
(Παμμακάριστος “Ίδρυμα για το παιδί”)

• Αθλητικοί Αγώνες Στίβου 
(Μουσικοκινητικό Εργαστήρι 
Δήμου Αγ. Παρασκευής)

• 6οι Παναττικοί Αγώνες 
(Πρωτοπόροι- Έδρα)

Αγώνες Bowling
(Πρωτοπόροι)

(Διαχείριση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2011)
ΕΣΟΔΑ
Δωρεές ιδιωτών 163.012,62
Δωρεές εταιριών 56.973,00
Συνδρομές Τακτικών Μελών 8.550,00
Έκτακτη συνδρομή 33.920,00
Νοσήλεια  Τροφεία παιδιών 710.190,79
Νοσήλεια ΟΠΑΔ 227.639,44
Έσοδα Εκδήλωσεων  16.735,00
Πιστωτικοί Τόκοι 45,94 1.217.066,79

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
 Τροφεία 111.190,19
 Πάνες  Γάντια κτλπ 27.600,33
 Φαρμάκων  Ειδών Φαρμ. 24.078,45
 Παιδαγωγικού υλικού 1.300,00
 Υλικών καθαριότητας 1.783,78
 Ιατρικές Εξετάσεις 0,00
Αμοιβές προσωπικού 607.975,10
 ΙΚΑ 228.088,66
 Δικηγόρων 321,00
 Διάφοροι ISO 1.236,00
 Λογιστών 8.819,10
 Εξωτ.Συνεργάτες ΚΕΑ 34.977,00
ΔΕΗ  ΟΤΕ  ΕΥΔΑΠ 33.811,24
Ταχυδρομείο 2.412,63
Ενοίκιο Μπερδέκα 2.166,79
Ασφάλιστρα αυτ/του 1.735,00
Συντήρηση κτιρίου 32.206,32
Συντήρηση εξ.χώρων 3.296,40
Γραφική ύλη γραφείου  3.631,73
Φόροι  Τέλη 4.727,01
Έξοδα κίνησης  πετρελαίου 7.818,98
Έξοδα πετρελαίου θέρμανσης 16.568,69
Διαφημιστικά 3.474,53
Γενικά έξοδα 39.384,15
Έξοδα τραπεζών 948,09 1.199.551,17

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  17.515,62

Τον Νοέμβριο του 2011 στο Κέντρο Ειδικών Ατόμων η ÒΧαρά 
ολοκληρώσαμε την πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης 
ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001: 2008, 
με φορέα πιστοποίησης την T†V HELLAS (T†V NORD), 
η οποία μας προσέφερε τις υπηρεσίες της αφιλοκερδώς, 
για το πεδίο εφαρμογής Παροχή Υπηρεσίας 
Διαμονής και Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία.

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος 

Στέφας Δημήτριος
Α’ Αντιπρόεδρος 

Μαρτίνου Αλεξάνδρα
Β’ ΑντΙπρόεδρος 

Μηναίδη Μαριλένα
Γεν. Γραμματέας 

Θερμού - Δεδεηλία Μαρία
Ειδική Γραμματέας 

Εριέττα Ρίζα - Σουρουλίδη
Ταμίας 

Βαφειάς Νικόλαος
Έφορος 

Ανδριόπουλος Χρήστος
Μέλος 

Ζομπανάκης Ανδρέας
Μέλος 

Τσούρτου Σοφία

Εξελεγκτική Επιτροπή
Μιχαηλίδης Χρήστος

Βεληβασάκης Νικόλαος
Τσοπανάκη Χριστίνα

• Η εταιρεία TROLLBEADS είναι γνωστή για την κοινω-
νική της ευαισθησία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακολου-
θώντας τη φιλοσοφία και το παράδειγμα της μητρικής 
εταιρείας, και υποκινούμενη από την αγάπη για τα παι-
διά, η TROLLBEADS Ελλάδας επέλεξε να συνεισφέρει 
στο έργο της Ένωσης Σωματείων “Μαζί για το Παιδί”. 
Για τον σκοπό αυτό, δημιούργησε ένα ξεχωριστό, συλ-
λεκτικό βραχιόλι, έσοδα από την πώληση του οποίου 
θα διατεθούν υπέρ της Ένωσης.

• Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 
11 Σεπτεμβρίου, η Συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου 

στο Ηρώδειο, για τους σκοπούς της Ένω-
σης Μαζί για το Παιδί. Ο Σταύρος Ξαρχάκος, η 
Έλλη Πασπαλά, η Μάρθα Φριντζήλα, η Ηρώ Σαΐα 
και η Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής, καθή-
λωσαν κυριολεκτικά τους 5.000 παρευρισκομένους με 
τις μελωδίες και τις ερμηνείες τους. Το ποσό που συγκε-
ντρώθηκε μοιράστηκε στα 10 Σωματεία της Ένωσης.

• Όπως κάθε χρόνο έτσι και το 2011, ο ΟΤΕ διέθεσε 
ένα ποσό από τις κλήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια 
των εορτών, στην Ένωση Μαζί για το Παιδί. 

Εκδηλώσεις Μαζί για το Παιδί

Τομέας Προσαρμοσμένης
Κινητικής Αγωγής

Ημερίδα αθλητικών δραστηριοτήτων
(Αγ. Νικόλαος)

Πιστοποίηση ISO

Απολογισμός χρήσης της 31ης Δεκεμβρίου 2010

Στο Κέντρο Ειδικών Ατόμων η ÒΧαράÓ, φροντίζουμε ώστε να αναδεικνύεται το αμοιβαίο όφελος 
της οργανωμένης εθελοντικής δραστηριότητας και ανταποδίδουμε το ενδιαφέρον των εθελο-
ντών που απευθύνονται σε εμάς, υποδεικνύοντας τον πλούτο της προσωπικής εμπειρίας που 
οι εθελοντές αποκτούν με την συμμετοχή τους σε μια πληθώρα δράσεων και δραστηριοτήτων. 



Δωρεές
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

Οι δωρητές μας σε είδος 

Κέντρο Ειδικών Ατόμων
η “Χαρά”

Λ. Μαραθώνος 90 153 51 Παλλήνη
Τηλ.: 210 6666 702, 210 6032 910 Fax: 210 6030 619

info@keahara.gr • www.keahara.gr

Αθλητικός Όμιλος Κηφισιάς

Ίδρυμα Τσιχριτζή

Εκπαιδευτήρια ΚωστέαΓείτονα

Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα

Margi House

Kassimatis Cycling

Consortium Travel

ABN AMRO Bank

Lifeline Hellas

Βαφειάς Νικόλαος

Ζομπανάκης Ανδρέας

Θεατροπαρέα 08’

Ι.Μ. Μεσογαίας & Λαυρεωτικής

Ίδρυμα Marfin

Κάτσικας Μάριος

Λαιμός Νικόλαος

Μαρτίνου Αθηνά

Οικογ. Δημητρίου Γκέρτσου

Οικονόμου Γεώργιος

Περατικός Κωνσταντίνος

Προκοπίου Γεώργιος

Ρηγόπουλος Χρήστος

Φραγκίστα Μαρίλυ

Alpha Tankers & Freighters 
International Ltd.

Ancora Investment Trust Inc.

Equinox Maritime

Groupe Eyssautier

Minerva Marine Inc.

Oceanmaris Management Inc.

Εμπορική Τράπεζα

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Ίδρυμα Νικολάου Πατέρα

Καρρά Μαρία  Θάλεια

Κοινωφελές Ίδρυμα 
Αριστοτέλη Σ. Ωνάση

Κόκκαλης Σωκράτης & Ελένη

Κομνηνός Αντώνης

Κουμάνταρος Γεώργιος

Λαναρά Νάντια

Λεβεντάκης Νικόλαος

Μαρινόπουλος Αλέξης

Μουνδρέας Γεώργιος

Προκοπίου Δημήτρης

Προκοπίου Ελίζα

Σαμαράς Αλέξανδρος

Σταθοκωστοπούλου 
Αλεξάνδρα & Αφροδίτη

Τσαβλίρης Νίκος

Τσαούσογλου Κωνσταν.

Χαράκογλου Στέλιος

Ευχαριστούμε όλα τα μέλη μας και φίλους του “Χαρά”, για την υποστήριξη που μας προσφέρουν.

ΥποστηρικτέςΥποστηρικτές
στις εκδηλώσεις μας

Χορηγοί

•  Yalco  Μας διέθεσε δωρεάν εργαλεία 
κουζίνας.

•  Bake Hellas  Μας προσφέρουν ψωμί, 
για τα παιδιά του οικοτροφείου.

•  Rolco Vianil Μας προσφέρει προϊό-
ντα καθαρισμού για όλο το χρόνο.

•  Δανιήλ Σ. Γκατένιο & Υιός  Μας προ-
σφέρει γαλακτοκομικά προϊόντα.

•  Εθνική Ασφαλιστική  Μας έχει ασφα-
λίσει τις εγκαταστάσεις.

•  Zefxis Creative  Μας προσφέρει δωρε-
άν έντυπα για όλες τις εκδηλώσεις μας.

•  Οκύτυπον  Μας προσέφερε τα έντυπα 
για το 2ο Χριστουγεννιάτικο Bazaar.

•  Aegean Power  Μας προσφέρει μία 
φορά το χρόνο δωρεάν πετρέλαιο 
θέρμανσης.

•  Johnson & Johnson  Καλύπτουν 
όλες μας τις ανάγκες σε σαμπουάν και 
αφρόλουτρα.

•  Δημοτικό Σχολείο Ανθούσας  Το 
Δεκέμβριο μας επισκέφθηκαν τα 
παιδιά του Δημοτ. Σχολείου Ανθού-
σας και έφεραν τρόφιμα που είχαν 
συγκεντρώσει για τα παιδιά του οι-
κοτροφείου.

•  Unilever Hellas  Οι εργαζόμενοι 
της Unilever Hellas συγκέντρωσαν 
τρόφιμα και προϊόντα προσωπικής 

υγιεινής για τα παιδιά του οικοτρο-
φείου.

•  Τα παιδιά του φροντιστηρίου “Speak 
and Write” της κυρίας Βίκυς Κουρ-
μούζη, στην Παλλήνη, συγκέντρωσαν 
αρκετά τρόφιμα και τα προσέφεραν 
στο οικοτροφείο μας.

•  Τον Οκτώβριο το Σωματείο “ΠΝΟΗ  
Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού” 
πραγματοποίησε δωρεάν σεμινάριο 
Α’ Βοηθειών για όλο το προσωπικό 
μας στο χώρο του οικοτροφείου.

•  Microsoft: Μας προσέφεραν δωρεάν 
λογισμικό για τους υπολογιστές του 
γραφείου μας.


