ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2014 ΑΠΟ ΤΗ GLOBAL SUSTAIN
Η ΜΚΟ «Μείνε Δυνατός» και η «Γραμμή Ζωής» οι αποδέκτες της φετινής
χρηματοδότησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΟ 2014
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ
ΨΗΦΩΝ
Ψήφοι: 718
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Ψήφοι: 384
Ψήφοι: 294
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Ψήφοι: 144
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Ψήφοι: 108
Ψήφοι: 95
Ψήφοι: 86
Σύνολο ψήφων: 7.953

Μ.Κ.Ο.
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ "ΜΕΙΝΕ ΔΥΝΑΤΟΣ"
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΣΤΟΡΓΗ
ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ
ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.) Ν. Σ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ - Σ.Κ.Ε.Π.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»
ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
ΑΡΤΟΣ ΔΡΑΣΗ
Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ»
TACT HELLAS
ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50ΚΑΙ ΕΛΛΑΣ
ΑΘΗΝΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Συνοπτική παρουσίαση των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ "ΜΕΙΝΕ
ΔΥΝΑΤΟΣ"
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Συνέχιση λειτουργίας για το 2015 της Εθνικής Γραμμής
Υποστήριξης Ανθρώπων που εμπλέκονται με τον Καρκίνο 1069»
Οποιοσδήποτε πολίτης που εμπλέκεται με τον καρκίνο από όλη την Ελλάδα,
μπορεί να καλεί το 1069, μέσω σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας. Η χρέωση για τον
καλούντα είναι αυτή της αστικής κλήσης, του τηλεπικοινωνιακού παρόχου που έχει
σχετική σύμβαση. Στην γραμμή βρίσκονται και απαντούν ειδικευμένοι επιστήμονες
της ψυχικής υγείας παρέχοντας πληροφόρηση & ψυχολογική υποστήριξη!
Από την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 9.00 π.μ., ξεκίνησε η λειτουργία της
πρότυπης για τα ελληνικά δεδομένα γραμμής υποστήριξης, μέσω του εθνικού
τετραψήφιου αριθμού 1069, που έχει σαν στόχο την ψυχοκοινωνική στήριξη των
ανθρώπων που εμπλέκονται με τον καρκίνο.
Για την δημιουργία του τηλεφωνικού κέντρου έχουν χρησιμοποιηθεί όλες οι
προηγμένες τεχνολογικές & τηλεπικοινωνιακές υποδομές εκείνες, ώστε η
λειτουργία του να γίνεται με αρτιότητα παρέχοντας το
ποιοτικότερο αποτέλεσμα στην επικοινωνία.
Στην γραμμή βρίσκονται και απαντούν ειδικευμένοι επιστήμονες της ψυχικής
υγείας όπως: συμβουλευτικοί ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές, ψυχολόγοι υγείας,
κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι. Η γραμμή λειτουργεί με 4 ειδικούς ψυχικής
υγείας με μόνιμο προσωπικό αλλά & με εθελοντές. Έως και σήμερα έχουν δεχτεί
υποστήριξη 6000 άτομα από όλη την Ελλάδα που κάλεσαν στην γραμμή 1069.
Το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το 2010 και το
2012.
Το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον έχει δημιουργήσει πολλές δυσκολίες στη
συνέχιση λειτουργίας της γραμμής 1069, καθώς οι πόροι έχουν μειωθεί δραματικά
και δεν μπορεί η οργάνωση, να ανταποκριθεί στα ετήσια έξοδα λειτουργίας της.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 35.000 ΕΥΡΩ

ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Silver Alert”
* Όταν η ΠΡΟΛΗΨΗ ολοκληρωθεί,
* Όταν η ΘΕΡΑΠΕΙΑ δεν μπορεί να προσφέρει τίποτε άλλο,
* Όταν η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ εξουδετερωθεί,
* Όταν η ΠΡΟΣΟΧΗ αποσπασθεί,
το Silver Alert είναι Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΛΠΙΔΑ, είναι εκεί, μας ενώνει, μας ενεργοποιεί,
γεμίζει τις καρδιές μας ανθρωπιά, μας βγάζει στο δρόμο, μας κάνει πιο
παρατηρητικούς, ψάχνουμε δυναμικά με πάθος, και καταφέρνουμε να εντοπίσουμε
τον ηλικιωμένο που εξαφανίσθηκε, δεν έχει μνήμη, χάθηκε, κινδυνεύει η ζωή του,
αγωνιούν οι δικοί του άνθρωποι, γρήγορα με αγάπη και στοργή τον γυρίζουμε στο
περιβάλλον που τον περιμένει με καρτερία και αγωνία.
Δύο λέξεις (Silver Alert) ισοδυναμούν με ένα ολόκληρο κόσμο (15 αμειβόμενους
συνεργάτες, 1.838 εγγεγραμμένοι εθελοντές αναζήτησης, 3 οχήματα, επαγρύπνηση
24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο, χιλιάδες συμπολίτες μας από όλη την
Ελλάδα που συμπαρίστανται.
Υπό την ΕΠΟΠΤΕΙΑ της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, με άδεια λειτουργίας από
το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ το Silver
Alert συνδέει αρμονικά τις υπηρεσίες του κράτους με τους ενεργούς πολίτες και τα
ΜΜΕ σε ένα ανιδιοτελή ιερό σκοπό - την επιστροφή του ηλικιωμένου, που
κτυπημένος από κατάθλιψη, Alzheimer ή άνοια χάνεται, εξαφανίζεται, στο
περιβάλλον του με τους δικούς του ανθρώπους.
Τον Νοέμβριο του 2012 βραβεύθηκε στις Βρυξέλες ως ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ από το
δίκτυο φορέων από 27 χώρες με την ονομασία WeDo που έχει στόχο την προώθηση
της ποιότητας των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας στην Ευρώπη.
Λειτουργεί σε δύο κατευθύνσεις 1ο Για την αναζήτηση ηλικιωμένων γνωστών
στοιχείων που έχουν εξαφανισθεί και 2ο Για την αναζήτηση του οικείου
περιβάλλοντος αμνημόνων ηλικιωμένων που περιπλανώνται στους δρόμους ή στην
ύπαιθρο αβοήθητοι.
• Ηλικιωμένοι ΓΝΩΣΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
499 εξαφανίσεις ηλικιωμένων έχουν δηλωθεί στην υπηρεσία Silver Alert σε 38
μήνες (12/04/11 – 30/06/14) και ενεργοποιήθηκαν αντίστοιχα Silver Alert
Συχνότητα εξαφανίσεων 14 περιστατικά κάθε μήνα ή 3-4 περιστατικά κάθε
εβδομάδα
200 Silver Alert προβλήθηκαν από τα ΜΜΕ
Συχνότητα προβολής στα ΜΜΕ 5-6 περιστατικά κάθε μήνα ή 1-2 κάθε εβδομάδα

162 ηλικιωμένοι βρέθηκαν
93 εντοπίστηκαν σώοι
299 ηλικιωμένοι εντοπίσθηκαν σώοι αμέσως μετά την ανάρτηση του Silver Alert
στην Ιστοσελίδα μας, στα κοινωνικά δίκτυα, στα BLOGS και λίγο πριν προβληθεί το
Silver Alert από τα ΜΜΕ.
Στατιστικά
92,38 % των ηλικιωμένων που δηλώθηκε η εξαφάνισή τους βρέθηκαν.
78,55 % των ηλικιωμένων που δηλώθηκε η εξαφάνισή τους βρέθηκαν σώοι και
επέστρεψαν στους δικούς τους.
• Ηλικιωμένοι ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Έχουμε αναζητήσει το περιβάλλον 27 αμνημόνων ηλικιωμένων σε διάστημα 12
μηνών, οι οποίοι εντοπίσθηκαν περιπλανώμενοι εντός Ελλάδος.
Επιπλέον έχουμε εντοπίσει το περιβάλλον 4 αμνημόνων Ελλήνων ηλικιωμένων
που εντοπίσθηκαν περιπλανώμενοι σε χώρες της Ευρώπης. Τα περιστατικά και τον
επαναπατρισμό τους διαχειριστήκαμε σε συνεργασία με τις αρχές κάθε κράτους.
Στατιστικά
100% των ηλικιωμένων που εντοπίσθηκαν αμνήμονες περιπλανώμενοι βρήκαν
ανακούφιση σε οικείο περιβάλλον .
Συγκεκριμένα, 29 επέστρεψαν στο συγγενικό τους περιβάλλον και 2 φροντίσαμε
να γίνουν μόνιμοι τρόφιμοι Δημόσιας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Το ετήσιο κόστος για την
λειτουργία του Silver Alert είναι 167.000 ΕΥΡΩ

