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Πρόγραμμα «Συνδρομή
Αλληλεγγύης» στο περιοδικό
δρόμου «Σχεδία»

Πρόγραμμα
Επισιτιστικής Βοήθειας
για Ηλικιωμένους

Διογένης

Ένωση Κυριών Δράμας

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Διογένης εκδίδει
το περιοδικό δρόμου «Σχεδία» και εποπτεύει το δίκτυο
διανομής του από το 2013. Το περιοδικό είναι μέλος του
Διεθνούς Δικτύου Περιοδικών Δρόμου (International
Network of Streetpapers) και πωλείται μόνο σε συγκεκριμένα σημεία από το δίκτυο διαπιστευμένων πωλητών που
προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες πληθυσμού,
όπως άστεγοι και άνθρωποι που ζουν κάτω από το όριο της
φτώχειας. Με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος ξεκίνησε
μια νέα υπηρεσία συνδρομών στο περιοδικό, στην οποία
εργάζονται άνθρωποι που έχουν δυσκολία να πραγματοποιήσουν πώληση στο δρόμο, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω
προβλημάτων υγείας.

Από το 2014 το Ίδρυμα, σε συνεργασία με το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, στηρίζει την Ένωση Κυριών Δράμας για την
κάλυψη βασικών διατροφικών αναγκών των ωφελούμενων
της οργάνωσης. Δύο κοινωνικοί λειτουργοί ανέλαβαν να
οργανώσουν και να υλοποιήσουν τη δράση που περιλαμβάνει, εκτός από την προμήθεια τροφίμων μέσω διατακτικών, την κοινωνική υποστήριξη, τη συμβουλευτική και
την ενδυνάμωση των ωφελούμενων που προέρχονται από
ιδιαίτερα ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως οικογένειες
άνω των 2 ατόμων με ηλικιωμένο μέλος, ηλικωμένος-η με
άνεργο παιδί, ζευγάρια ηλικιωμένων και μοναχικά άτομα.

12 άνθρωποι, κυρίως τρίτης ηλικίας, εργάστηκαν συνολικά στο πρόγραμμα των συνδρομών
μέχρι το τέλος του 2015.

74 περίπου οικογένειες από τη Δράμα
λαμβάνουν μηνιαίως τρόφιμα μέσω του
προγράμματος.

122 περιοδικά δρόμου από 41 χώρες εντάσσονται στο Διεθνές Δίκτυο Περιοδικών Δρόμου.

Η ΑΜΚΕ Διογένης ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό να υποστηρίξει
πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ένταξη και την επανένταξη
αστέγων και κοινωνικά αποκλεισμένων στον κοινωνικό ιστό. Εκτός
από το περιοδικό «Σχεδία», στις δραστηριότητες της οργάνωσης
συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η πρωτοβουλία «Γκολ στη
Φτώχεια», στην οποία εντάσσεται η Εθνική Ομάδα Αστέγων, και
οι «Αόρατες Διαδρομές», πρόγραμμα περιηγήσεων στην Αθήνα με
ξεναγούς άστεγους συνανθρώπους μας.

Η Ένωση Κυριών Δράμας ιδρύθηκε το 2002 στη Δράμα με στόχο
την παροχή πολύπλευρης στήριξης σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
της ευρύτερης περιοχής. Μεταξύ άλλων, λειτουργεί το «Σπίτι
Ανοικτής Φιλοξενίας» για τη φιλοξενία γυναικών και παιδιών που
το έχουν ανάγκη, καθώς και τη «Γραμμή βοήθειας κακοποιημένου
παιδιού και γυναίκας» για κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη.
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