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ΔΡΑΣΕΙΣ
Διανομή Ψωμιού
Για το έτος 2016 διανεμήθηκαν συνολικά 11.520 κιλά ψωμί.
Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς μας, οι οποίοι
υποστηρίζουν την δράση αυτή, τους φούρνους Γατίδη, Κιοσσέ
και Πινακωτή.
Διανομή Δεμάτων
Για το έτος 2016 διανεμήθηκαν συνολικά 4.372 δέματα.
Συσσίτιο
Δύο φορές την εβδομάδα σε συνεργασία με το τμήμα
μαγειρικής του Δημοσίου ΙΕΚ Δράμας
πραγματοποιήθηκε η δράση του συσσιτίου, η οποία είχε
ως σκοπό την προσφορά του σε μοναχικούς συμπολίτες
μας. Η δράση αυτή ενισχύθηκε και από το catering του
Δραμινού χορηγού μας «Αντωνίου». Για το έτος 2016
διανεμήθηκαν 374 μερίδες φαγητού.
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ΔΡΑΣΕΙΣ
Στέγη προσφοράς και αγάπης
Στην Στέγη προσφοράς και αγάπης, στον
αυτοτελή αυτό χώρο, οι εθελόντριες
λαμβάνουν, κάνουν διαλογή και ταξινομούν
είδη ένδυσης, υπόδησης και παιχνίδια. Για το
έτος 2016 δόθηκαν τα ως άνω σε 1236
ωφελούμενους του Φορέα μας. Η δράση
αυτή στηρίζεται εξ ολοκλήρου, από δωρεές
των συμπολιτών μας. Φέτος η δράση της
στέγης προσφοράς και αγάπης
υποστηρίχθηκε από 606 συμπολίτες μας.
Επιπλέον, διαθέτουμε ιδιόκτητο χώρο, ο
οποίος λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, ως
Αποθήκη επίπλων και οικιακών
συσκευών.
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ΔΡΑΣΕΙΣ
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Ένωση Κυριών Δράμας, κατά το σχολικό έτος 2015-2016 ανακοίνωσε με
Δελτίο Τύπου, ότι ξεκινάει Κοινωνικό Φροντιστήριο σε παιδιά Δημοτικού,
Γυμνασίου και Λυκείου ωφελούμενων οικογενειών του Φορέα. Σκοπός του
Κοινωνικού Φροντιστηρίου δεν ήταν μόνο η φροντιστηριακή μάθηση των
παιδιών αυτών, αλλά και η κοινωνική τους εμψύχωση και αναπτέρωση. Για
το λόγο αυτό ανά τακτά διαστήματα τα παιδιά έπαιρναν μέρος σε
παράλληλες δράσεις, ενώ είχαν τη δυνατότητα και τα παιδιά και οι
οικογένειες τους να κάνουν ατομικές συνεδρίες με Κοινωνικό Λειτουργό ή
Ψυχολόγο, εθελοντή του Φορέα μας.
Για το έτος 2015-2016 το Κοινωνικό Φροντιστήριο παρακολούθησαν 21
παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και υποστηρίχθηκε από 13
εθελοντές εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων.

13
Εκπαιδευτικοί

21
Μαθητές

1.204 ώρες
Κοινωνικού
Φροντιστηρίου
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ΔΡΑΣΕΙΣ
Mobile School
Το mobile school-κινητό σχολείο είναι μια καινούργια δράση η οποία
ξεκίνησε τον Ιανουάριο τον 2016. Η δεκαπενταμελής (15) εθελοντική
ομάδα που υποστηρίζει την δράση αυτή έλαβε δυο εκπαιδεύσεις street
work
1. Στις 18 και 19 Ιανουαρίου 2016 σε συνεργασία με την Μ.Κ.Ο. PRAKSIS
έγινε η πρώτη εκπαίδευση των εθελοντών.
2. Στις 29 Φεβρουαρίου με 4 Μαρτίου 2016 έγινε η δεύτερη εκπαίδευση
των εθελοντών από την συντονίστρια του οργανισμού του Mobile School
στο Βέλγιο Joke Verreth.
Οι εθελοντές βασιζόμενοι σε τρεις άξονες: παρατήρηση, καταγραφή
στοιχείων και παρέμβαση έκαναν για το έτος αυτό είκοσι μία (21)
παρεμβάσεις στους καταυλισμούς των Ρομά που κατοικούν στην Δράμα
και εφτά (7) παρεμβάσεις στη λαϊκή αγορά της Δράμας.
Υποστήριξη Φοιτητών
Ο Φορέας μας, στηρίζει οικονομικά 6 άπορους Δραμινούς
φοιτητές, σε συνεργασία με την Φιλόπτωχο Αδελφότητα
Ανδρών Θεσσαλονίκης, παρέχοντάς τους στέγη, ενώ
ακόμη 1 φοιτητής εξασφαλίζεται οικονομικά από τη
συνεργασία μας με την οργάνωση "Πάνος & Χρυσηίδα–
Βοήθεια στα παιδιά",
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ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Γραμμή Βοήθειας Κακοποιημένων Παιδιών και Γυναικών
Η Γραμμή Βοήθειας Κακοποιημένων Παιδιών και Γυναικών, η
οποία λειτουργεί από το 2009 απευθύνεται σε όσους
αναζητούν πληροφόρηση για θέματα που αφορούν την βία
στην οικογένεια και την παιδική κακοποίηση καθώς και σε
όσους αναζητούν βοήθεια για προβλήματα κακοποίησης.
Για το έτος 2016 η γραμμή βοήθειας δέχτηκε 189 κλήσεις.
Συγκεκριμένα οι 163 κλήσεις έγιναν από γυναίκες και οι 26
από άντρες.
Άνδρες
14%

Γυναίκες
86%
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ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Θέματα που απασχόλησαν τη Γραμμή:
Άρρεν (άλλο)
3%
Άρρεν (νομικό)
3%
Άρρεν (κοινωνικό
4%
Άρρεν (ψυχολ.)
2%

Θήλυ (ψυχολογικό
26%

Θήλυ (άλλο)
11%

Θήλυ (νομικό)
20%

Θήλυ (κοινωνικό)
31%
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ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΕΒΑ
Η Ένωση Κυριών Δράμας ως εταίρος της
Κοινωνικής Σύμπραξης του Δήμου Δράμας στο
πλαίσιο του Προγράμματος «Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/
FEAD) πραγματοποίησε δεκαπέντε (15) διανομές για
το έτος 2016, οι οποίες περιελάμβαναν κοτόπουλο,
τρόφιμα μακράς διάρκειας, φρούτα,
οπωροκηπευτικά, λάδι, κρέας, βασικά υλικά
συνδρομής και φέτα στις 132 ωφελούμενες
οικογένειες του Προγράμματος, και συγκεκριμένα
στα 254 μέλη οικογενειών.
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ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αποστολή Άνθρωπος
Η Ένωση Κυριών Δράμας σε συνεργασία με την Οργάνωση Αποστολή
Άνθρωπος ξεκίνησαν την υλοποίηση του Προγράμματος «Στηρίζουμε:
Ιατροφαρμακευτική Φροντίδα για όλους». Το εν λόγω πρόγραμμα,
στοχεύει στην κάλυψη ιατρικών και φαρμακευτικών αναγκών,
ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων ατόμων. Επίσης, στόχος
αποτελεί η άμβλυνση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών
κοινωνικών ομάδων.
Στατιστικά στοιχεία:
Αριθμός ωφελουμένων : 17
Φύλο: 9 γυναίκες – 8 άντρες
Συνταγές: 179
Φαρμακευτικά Σκευάσματα: 622
Φαρμακευτικά Αναλώσιμα: 3 (για σακχαρώδη διαβήτη)
Ιατρικές εξετάσεις: 5 (2 μαγνητικές τομογραφίες πυελού & 3 αξονικές
τομογραφίες)
Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη διαμεσολάβηση του Κοινωφελούς
Ιδρύματος ΤΙΜΑ.
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία
Ετήσια έκθεση Προγράμματος «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία»
Περιόδου 01/01/2016-31/12/2016
Η Ένωση Κυριών Δράμας σε συνεργασία με το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα και το
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2014 την υλοποίηση
του προγράμματος «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία».
Το πρόγραμμα αφορούσε στην μηνιαία παροχή διατακτικών για την αγορά
τροφίμων και προϊόντων πρώτης ανάγκης σε ηλικιωμένους άνω των εξήντα ετών.
Από το πρόγραμμα αυτό ωφελήθηκαν εβδομήντα τέσσερις (74) οικογένειες, οι
οποίες είχαν χωριστεί σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το εισόδημά τους και τα μέλη
της οικογένειας και είχε διάρκεια δύο ετών. Παράλληλα στόχος του προγράμματος
ήταν η ενημέρωση των επωφελουμένων σε θέματα υγιεινής διατροφής, ασφάλειας,
υγείας καθώς επίσης στόχος αποτελούσε η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, η
ψυχολογική τους αναπτέρωση και η κοινωνικοποίηση τους ώστε να έχουν καλύτερη
ποιότητα ζωής.
Βιωσιμότητα:
Το πρόγραμμα, ωστόσο συνεχίζεται κανονικά, και βασισμένο στην ίδια φιλοσοφία,
στο πλαίσιο της βιωσιμότητας. Η Κοινωνική Ανθρωπολόγος του προγράμματος, με
τη βοήθεια των υπολοίπων στελεχών του φορέα, εργάζεται καθημερινά, για την ορθή
λειτουργία του, παρέχοντας σε μηνιαία βάση δέματα με συσκευασμένα τρόφιμα
μακράς διαρκείας, νωπά προϊόντα αλλά και προϊόντα ατομικής υγιεινής. Τέλος, σε
ό,τι αφορά το κομμάτι της κοινωνικοποίησης και ψυχολογικής αναπτέρωσης των
ηλικιωμένων συνεχίζουν να πραγματοποιούνται δράσεις και ομιλίες.
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
Δημογραφικά Στοιχεία Ωφελουμένων
Ανήλικοι
7%

18-64 ετών
32%
65 ετών και άνω
61%

Αποτελέσματα από την υλοποίηση του Προγράμματος
Το Πρόγραμμα συνέβαλε αποτελεσματικά στην αυτόνομη διαβίωση των
ωφελουμένων μέσω της οικονομικής βοήθειας (μηνιαίες διατακτικές επιταγές)
που λάμβαναν για αγορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Στην
ψυχοκοινωνική τους αναπτέρωση μέσω της δημιουργίας τμημάτων χορωδίας,
πλεκτικής, καλλιτεχνικής χειροτεχνίας αλλά και μέσω των περιπάτων,
εκδρομών και γευμάτων που πραγματοποιήθηκαν. Τέλος, οι άνθρωποι της
Τρίτης Ηλικίας ενημερώθηκαν σε θέματα υγιεινής διατροφής, αυτόνομης
διαβίωσης και υγείας μέσω ομιλιών οι οποίες πραγματοποιούνταν σε μηνιαία
βάση από διακεκριμένους στον τομέα τους ομιλητές.
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
Δεσμός για τους Νέους
Η Ένωση Κυριών Δράμας σε συνεργασία με το Μη Κυβερνητικό Σωματείο
«ΔΕΣΜΟΣ» υλοποίησαν το Πρόγραμμα «Δεσμός για τους Νέους». Το
Πρόγραμμα «Δεσμός για τους Νέους» ξεκίνησε ύστερα από ένα ανοιχτό
κάλεσμα σε κοινωφελείς οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Τον Ιανουάριο του 2016, το Πρόγραμμα δημιούργησε δεκαπέντε (15) νέες
θέσεις εργασίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Δράμα. Η Ένωση Κυριών
Δράμας ήταν ένας από τους επιλεχθέντες οργανισμούς και από τον
Ιανουάριο του 2016 έως και τον Ιανουάριο του 2017 απασχόλησε ένα
στέλεχος πλήρους απασχόλησης για την υποστήριξη των δράσεών της.
Πιο συγκεκριμένα, χάρις στη συμμετοχή της Ένωσης Κυριών Δράμας στο
Πρόγραμμα «Δεσμός για τους Νέους», ο φορέας υλοποίησε τις δράσεις
«Κοινωνικό Φροντιστήριο» και «Mobile School-Κινητό Σχολείο».
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Τον Οκτώβριο του 2015 η Ένωση Κυριών Δράμας με Δελτίο Τύπου
ανακοίνωσε ότι ξεκινάει τη δράση του Κοινωνικού Φροντιστηρίου. Η
επιλογή των παιδιών έγινε κάτω από αυστηρά οικονομικά και κοινωνικά
κριτήρια.
Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών κατέθεσαν στην Ένωση Κυριών
Δράμας δικαιολογητικά, τα οποία επικαιροποιούνται συνεχώς.
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Για το σχολικό έτος 2015-2016
το Κοινωνικό Φροντιστήριο
παρακολούθησαν είκοσι ένα
παιδιά (21) παιδιά
Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αγόρια
38%

Κορίτσια
62%

Βαθμίδα Εκπαίδευσης
Ειδική Αγωγή
5%
Λύκειο
24%
Δημοτικό
48%

Γυμνάσιο
24%
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
Το Κοινωνικό Φροντιστήριο υποστηρίχθηκε από 13
εθελοντές εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων.
Τα μαθήματα υλοποιήθηκαν για το έτος 2016
καθημερινά, κατά τις απογευματινές ώρες. Συνολικά
λειτούργησαν τριάντα εφτά (37) τμήματα καθώς τα
περισσότερα παιδιά έκαναν μάθημα με την μορφή
ιδιαιτέρων.
Επίσης, το Κοινωνικό Φροντιστήριο υποστηρίχθηκε
και από στελέχη των Ανθρωπιστικών Σπουδών,
συγκεκριμένα από Κοινωνικούς Λειτουργούς,
Ψυχολόγους και Κοινωνιολόγους, οι οποίοι
βοήθησαν με το καλύτερο δυνατό τρόπο τα παιδιά
του Κοινωνικού Φροντιστηρίου και τις οικογένειές
τους.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017
Τον Σεπτέμβριο του 2016 με δελτίο τύπου η Ένωση Κυριών ανακοίνωσε
την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για δεύτερη συνεχή χρονιά.
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των παιδιών καθώς και οι στόχοι ήταν οι ίδιοι.
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Το Κοινωνικό Φροντιστήριο
κατά το σχολικό έτος 20162017 παρακολουθούν τριάντα
πέντε (35) παιδιά
Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κορίτσια
40%

Αγόρια
60%

Κατά το σχολικό έτος 20162017 το Κοινωνικό
Φροντιστήριο υποστηρίζεται
από δεκαέξι (16) εθελοντές
εκπαιδευτικούς όλων των
ειδικοτήτων.
Επιπλέον, τα παιδιά έλαβαν
μέρος σε παράλληλες δράσεις,
οι οποίες είχαν ως στόχο την
ψυχο-κοινωνική τους
αναπτέρωση και την
κοινωνικοποίηση τους.

Βαθμίδα Εκπαίδευσης
Ειδική Αγωγή
6%
Λύκειο
20%

Δημοτικό
37%

Γυμνάσιο
37%
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
MOBILE SCHOOL
Ομάδα στόχου: Το Mobile School απευθύνεται κυρίως σε παιδιά Ρομά,
σε παιδιά που ζουν και εργάζονται στον δρόμο και δεν πηγαίνουν
σχολείο. Επίσης, το Κινητό Σχολείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σε
σχολεία με σκοπό την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των παιδιών σε
θέματα ρατσισμού-διαφορετικότητας, σεξουαλικότητας κ.α..
Η εθελοντική ομάδα της Ένωσης Κυριών είχε την ευκαιρία να
παρακολουθήσει δυο εκπαιδεύσεις :
• 18-19.01.2016
• 29.2.2016-04.03.2016
Οι τρεις βασικοί άξονες του Mobile School-Κινητού σχολείου:
• Παρατηρήσεις
• Καταγραφή στοιχείων
• Παρεμβάσεις
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 28 παρεμβάσεις ενώ η δράση
υποστηρίχθηκε από δεκαπέντε (15) εθελοντές διάφορων ειδικοτήτων.
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)
Το στέλεχος του Προγράμματος «Δεσμός για τους Νέους» ήταν υπεύθυνο για:
• Την παραλαβή των προϊόντων από τις αποθήκες του Δήμου Δράμας.
• Τον συντονισμό των εθελοντών για την μεταφορά των προϊόντων στην Ένωση
Κυριών Δράμας.
• Την ενημέρωση των ωφελουμένων.
• Την διανομή των προϊόντων.
• Συμμετοχή σε προπαρασκευαστικές ενημερωτικές συναντήσεις με τους εταίρους
του Κοινωνικής Σύμπραξης του Δήμου Δράμας.
Για το έτος 2016 η Ένωση Κυριών Δράμας πραγματοποίησε δεκαπέντε (15) διανομές
προϊόντων.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ»
Σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του Προγράμματος «Δεσμός για τους
Νέους», το στέλεχος σε καθημερινή βάση είχε την ευθύνη:
• Του τηλεφωνικού κέντρου
• Την τακτοποίηση της εξερχόμενης και εισερχόμενης αλληλογραφίας
• Την έκδοση προσωπικών καρτών τους νέους ωφελούμενους
• Την διευθέτηση όλων των διοικητικών υποθέσεων
• Την οργάνωση των ραντεβού για την κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη των
γυναικών που έχρηζαν βοήθειας, καθώς σκοπός ήταν η συνέχιση του Προγράμματος
«Διέξοδος».
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η Ένωση Κυριών Δράμας εξασφάλισε τη βιωσιμότητα του Προγράμματος για ένα
εξάμηνο. Η βιωσιμότητα του Προγράμματος καλύφθηκε από το Πρόγραμμα της
Vodafone, Vodafone World of Difference.
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