ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2016 ΑΠΟ ΤΗ GLOBAL SUSTAIN
Η ΜΚΟ «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» και η «ΠΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» οι αποδέκτες της
φετινής χρηματοδότησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΨΗΦΩΝ

ΜΚΟ

635

ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

604

Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος

602

Γιατροί του Κόσμου

522

ΚΕΘΕΑ

503

Ελληνική Ομάδα Διάσωσης

486

Emfasis Foundation

396

Χατζηκυριάκειο ίδρυμα Παιδικής Προστασίας

391

ΟΕΚΚ ΑΓΚΑΛΙΑ ΖΩ

361

ΣΩΜΑ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ "ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ"

354

Σ.Υ.Δ. Μ. ΚΟΚΚΟΡΗ

333

PRAKSIS

308

Σύλλογος ΠΕΡΠΑΤΩ

291

Ethelon

278

Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων

277

Εταιρεία Ν. Alzheimer Ηρακλείου "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ"

271

Ελληνική Ένωση Αντιμετώπισης Σκλήρυνσης κατά πλάκας

270

Σύλλογος "Κ.Ε.Φ.Ι." Αθηνών

266

ΗΡΟΔΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

254

ΙΚΕ – Χατζηπατέρειο – Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών

246

Ανθρώπινοι Άνθρωποι

241

ΠΕΚΑμεΑ

237

Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου

233

Ι.Ο.ΑΣ. "ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ"

223

Δικαίωμα στη Ζωή

222

Εταιρείας Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών.

219

ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

200

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Η ΠΙΣΤΗ

185

Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας

177

ΑΜΚΕ "Ομάδα Αλληλεγγύης Αλιβερίου

168

Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. "ΕΔΡΑ"

161

Επέκεινα Χώρα

148

GIVMED

148

50ΚΑΙ ΕΛΛΑΣ

142

ΕΛΕΑΝΑ-Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα

140

Ινστιτούτο Prolepsis

131

ΠΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

129

AIESEC in Athens

92

AKTI Project and Research Centre

ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ: 10.844

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Συνοπτική παρουσίαση των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν
ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: "Πρόγραμμα Στέγη για την μόνη Μητέρα και το Παιδί"
Ένας από τους στόχους του πατρός Αντωνίου είναι να μην ιδρυματοποιούνται τα
παιδιά, αλλά να παραμένουν μαζί με τη μητέρα τους. Για το σκοπό αυτό, οι
άστεγες αλλά και άπορες μητέρες ενισχύονται μηνιαίως οικονομικά, πληρώνοντας
100 μισθώματα μικρών κατοικιών και οικονομικά βοηθήματα.
Τα οικονομικά βοηθήματα δίδονται στις μητέρες αυτές, για να μπορέσουν να
κρατήσουν τις στέγες τους, για την πληρωμή λογαριασμών νερού και ηλεκτρικού
ρεύματος, και παράλληλα γίνεται προσπάθεια εύρεσης εργασίας για τη μητέρα με
απώτερο σκοπό να σταθεί στα πόδια της, να πάρει τη ζωή στα χέρια της και την
ευθύνη των παιδιών της.

ΠΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: "ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ:
ταυτότητας τους στο σωφρονιστικό πλαίσιο"

Επαναπροσδιορισμός

της

Ο σκοπός μας είναι να συμβάλλουμε στην διαχείριση της επαφής της μητέρας με
το παιδί της, την υιοθέτηση μιας υγιούς στάσης απέναντι στις πολλαπλές
ταυτότητες που καλείται να διαχειριστεί.

Στοχεύουμε:
•
Στην αποδοχή της υπάρχουσας κατάστασης.
•
Στην ενίσχυση/ενδυνάμωση του ρόλου της ως μητέρα διαχωρίζοντας την
ποινή της από τον γονεϊκό ρόλο.
•
Στην ποιοτική επαφής της με το παιδί κατά την διάρκεια των επισκεπτηρίων.
•
Στην αντιμετώπιση τυχόν ψυχοπιεστικών παραγόντων που απορρέουν από τον
αποχωρισμό της με το παιδί.
•
Στην χρησιμότητα της γενικής διαχείρισης του χρόνου της μέσα στην φυλακή
και την παρότρυνση για συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν
ψυχοθεραπευτικές ιδιότητες.
Βασικός πυρήνας κάθε παρέμβασης αποτελεί η θεραπευτική ομάδα, δομημένη σε
στάδια και δραστηριότητες. Η ομάδα θα συναντιέται για ένα προκαθορισμένο
διάστημα, μία φορά την εβδομάδα και κατά τη διάρκειά της θα παρέχεται υλικό
από τους επαγγελματίες, το οποίο οι έγκλειστοι θα μελετήσουν και θα
επεξεργαστούν τόσο μέσα όσο και έξω από την ομάδα.
Ο άξονας θεματικών και δραστηριοτήτων έχει σχεδιαστεί από τους επαγγελματίες
με στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μελών , στις πολιτισμικές τους
ιδιαιτερότητες με απώτερο στόχο συνδυαστικά και πολλαπλά οφέλη τόσο για τους
γονείς όσο και για τα παιδιά τους.
Ο κάθε κύκλος θα έχει διάρκεια γύρω στους 3 με 4 μήνες, ανάλογα με τις ανάγκες
της ομάδας, και πρόθεση μας είναι να επαναλαμβάνεται το εργαστήριο κατά τακτά
χρονικά διαστήματα.

