Υπημαηοδόηηζη από ηη Global Sustain για ηο 2013
H ΕΛΕΠΑΠ και η Ψστογηριαηρική Εηαιρεία «Ο Νέζηωρ» οι αποδέκηες ηης θεηινής τρημαηοδόηηζης

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟ ΦΗΦΧΝ
607

ΜΚΟ
Δλληνική Δηαιπία Πποζηαζίαρ και Αποκαηάζηαζηρ Αναπήπων Παίδων (ΔΛΔΠΑΠ)

556

ύλλογορ Αηόμων με κλήπςνζη Καηά Πλάκαρ

467

Μείνε Γςναηόρ (Κοινωθελήρ Μη Κεπδοζκοπική Οπγάνωζη Φίλων ηος Καπκίνος)

456

Η Καπδιά ηος Παιδιού

419

Κένηπο Παιδιού και Δθήβος

353

Δλληνική Ομάδα Γιάζωζηρ

333

S.A.VE (Stray Animals’ Voice)

319

Φςσογηπιαηπική Δηαιπεία «Ο ΝΔΣΧΡ»

309

PRAKSIS (Ππογπάμμαηα Ανάπηςξηρ, Κοινωνικήρ ηήπιξηρ και Ιαηπικήρ ςνεπγαζίαρ)

301

ΔΔΑΚΠ (Δλληνική Ένωζη για ηην Ανηιμεηώπιζη, ηηρ κλήπςνζηρ Καηά Πλάκαρ, Γςηικήρ Δλλάδαρ)

259

Δλληνική Δηαιπεία για ηην Ινώδη Κςζηική Νόζο

234

ύνδεζμορ θεπαπεςηικήρ Ιππαζίαρ Δλλάδαρ

218

Ινζηιηούηο Οδικήρ Αζθάλειαρ (I.O.A.) «Πάνορ Μςλωνάρ»

218

Γιογένηρ ΜΚΟ

209

Δλληνική Δηαιπία Πποζηαζίαρ ηηρ Φύζηρ

206

Όμιλορ για ηην UNESCO Πειπαιώρ και Νήζων

169

Κοινωνία Ίζων Δςκαιπιών

159

Γιεθνήρ Γιαθάνεια-Δλλάρ

137

Γωδεκανηζιακόρ ύλλογορ Αςηοάνοζων Νοζημάηων Απθπίηιδαρ και Λύκος «Θάλεια»

5.929

ΤΝΟΛΟ ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΜΔΝΧΝ ΦΗΦΧΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
ςνοπηική παποςζίαζη ηων ππογπαμμάηων πος θα σπημαηοδοηηθούν
Δλληνική Δηαιπία Πποζηαζίαρ και Αποκαηάζηαζηρ Αναπήπων Παίδων (ΔΛΔΠΑΠ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Δκπαίδεςζη & θεπαπεία μέζω ηλεκηπονικών ςπολογιζηών»
«Για τοσς περισσοτέροσς η τετνολογία κάνει τα πράγματα απλά εσκολότερα, για τα άτομα με αναπηρία
τα κάνει ευικτό», Judy Heumann.
Τν ηκήκα λέσλ ηερλνινγηώλ ρξεζηκνπνηεί ηελ ππνζηεξηθηηθή ηερλνινγία, ε νπνία δίλεη ηελ δπλαηόηεηα
ζηα παηδηά κε αλαπεξία λα είλαη ιεηηνπξγηθά ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο.
Ο ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο απνηειεί ζεκαληηθό εξγαιείν ηεο ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο, θαζώο νη
εθαξκνγέο ηνπ κπνξνύλ λα ζεκάλνπλ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο ησλ παηδηώλ κε αλαπεξία θαη
λα ηα δηεπθνιύλνπλ ζηελ θαηάθηεζε ελόο πςεινύ επηπέδνπ απηνλνκίαο, αλεμαξηεζίαο θαη
ιεηηνπξγηθήο επάξθεηαο.
Μέζσ ελόο Η/Υ, ηεο ρξήζεο θαηάιιεισλ ινγηζκηθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ, ηα παηδηά κε αλαπεξία
κπνξνύλ λα αλαπηύμνπλ «ιεηηνπξγίεο» πνπ αθνξνύλ:






ηελ επηθνηλσλία
ηελ θνηλσληθνπνίεζε
ηελ εξγαζία
ηελ ςπραγσγία
ηελ εθπαίδεπζε

Τν παηδί επηηπγράλεη ηηο παξαπάλσ «ιεηηνπξγίεο» κέζσ ελόο ηερλνινγηθνύ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν
απνηειείηαη από έλα ζύζηεκα πξόζβαζεο θαη κηα ή πεξηζζόηεξεο ηερλνινγηθέο ζπζθεπέο. Αμίδεη λα
ζεκεησζεί πσο ην ηερλνινγηθό απηό πεξηβάιινλ πξνζαξκόδεηαη πάληνηε ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε
παηδηνύ.
Η παξέκβαζε απνηειείηαη από ηελ αμηνιόγεζε ηνπ παηδηνύ θαη ηελ εθκάζεζε ησλ απαξαίηεησλ
δεμηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ηθαλό λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ηερλνινγηθό πεξηβάιινλ θαη λα
επσθειεζεί από απηό.
Ξεθηλώληαο από ην πξνζαξκνζκέλν θάζηζκα ην νπνίν εμαζθαιίδεη κέγηζηε ιεηηνπξγηθόηεηα κε
ειάρηζην θόζηνο ελέξγεηαο, ζπλερίδεηαη κε ηελ αλεύξεζε ηεο ή ησλ ειεγρόκελσλ θηλήζεσλ ηνπ αηόκνπ
θαη νινθιεξώλεηαη κε ηελ επηινγή, πξνζαξκνγή θαη εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνύ ζηε ρξήζε κηαο
ζπζθεπήο ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο.
Τν Πξόγξακκα μεθίλεζε θέηνο κε ζπλνιηθό αξηζκό 15 παηδηώλ, ηα νπνία παξαθνινπζνύλ ζπλεδξία 1
ώξαο εβδνκαδηαίσο.
Σσνολικό εκτιμώμενο κόστος προγράμματος (σε εσρώ): 30.000 / έτος

Φςσογηπιαηπική Δηαιπεία «Ο Νέζηωπ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Κοινωνική ζηήπιξη ηλικιωμένων»
H Ψπρνγεξηαηξηθή Εηαηξεία «Ο Νέζησξ» πινπνηεί πξόγξακκα ζίηηζεο θαη ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο
ζε δεθάδεο νηθνγέλεηεο πνπ πιήηηνληαη από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε.
Τν πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε:
1. ειηθησκέλνπο πνπ θξνληίδνπλ αλήιηθα ηέθλα,
2. ειηθησκέλνπο πνπ θξνληίδνπλ άηνκα κε άλνηα θαη
3. κνλαρηθνύο ειηθησκέλνπο κε πνιιαπιά θνηλσληθά πξνβιήκαηα.
Πεξηιακβάλεη:





ρνξήγεζε κεληαίνπ παθέηνπ ζίηηζεο (πξντόληα καθξάο δηαξθείαο, θαηεςπγκέλα είδε) θαη είδε
θαζαξηόηεηαο θαη πξνζσπηθήο πγηεηλήο (απνξξππαληηθά, ραξηηθά, ζαπνύληα θ.ιπ.). Τν
κεληαίν παθέην πεξηιακβάλεη όια ηα ηξόθηκα ηνπ κήλα γηα θάζε εμππεξεηνύκελε νηθνγέλεηα,
ζε ζπλελλόεζε κε ηνπο εζεινληέο.
κεληαία επίζθεςε ζην ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο από 2 εζεινληέο θαη εβδνκαδηαίεο ηειεθσληθέο
επαθέο ησλ εζεινληώλ κε ηνπο επσθεινύκελνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
επνπηεία ησλ εζεινληώλ από επαγγεικαηίεο πγείαο ηεο Ψπρνγεξηαηξηθήο Εηαηξείαο «Ο
Νέζησξ».

Σεκαληηθό θνκκάηη ηεο δξάζεο απηήο είλαη ν εζεινληηζκόο. Σαλ εζεινληήο θάπνηνο κπνξεί λα
πξνζθέξεη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη ζπληξνθηά κέζσ ησλ κεληαίσλ επηζθέςεσλ ζηηο νηθνγέλεηεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη εζεινληέο θαηαγξάθνπλ επηπιένλ αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζηελ ζπλέρεηα
γίλεηαη ε πξνζπάζεηα θάιπςεο απηώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κνηλσληθή Υπεξεζία ηεο
Ψπρνγεξηαηξηθήο Εηαηξείαο «Ο Νέζησξ». Με ηε δξάζε απηή αλαπηύζζεηαη ε θνηλσληθή επαθή πνπ
παξακέλεη εμίζνπ βαζηθή αλάγθε κε ηε ζίηηζε.
Τν πξόγξακκα ζηεξίδεηαη από θηιαλζξσπηθά ηδξύκαηα θαζώο θαη κέζσ ρνξεγηώλ από εηαηξείεο θαη
δσξεέο απιώλ πνιηηώλ.
Σην πξόγξακκα δελ απαζρνιείηαη έκκηζζν πξνζσπηθό, αιιά ζπληνλίδεηαη από επαγγεικαηίεο πγείαο
ηεο εηαηξείαο καο, νη νπνίνη θαη ζπκκεηέρνπλ εζεινληηθά ζε απηό καδί κε απινύο εζεινληέο. Η θάζε
νηθνγέλεηα πνπ ζπκκεηέρεη ζην Πξόγξακκα ιακβάλεη κεληαίσο παθέην θόζηνπο 100 επξώ. Άκεζνο
ζηόρνο είλαη ε έληαμε 5 αθόκε νηθνγελεηώλ ζην Πξόγξακκα πνπ βξίζθνληαη ζε ιίζηα αλακνλήο.
Σσνολικό εκτιμώμενο κόστος προγράμματος (σε εσρώ): 36.000 / έτος

