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Ετοιμασία κειμένων και γενική επιμέλεια έκδοσης-  
Συντονισμός έκδοσης και γλωσσική επιμέλεια:Ομάδα Αλληλεγγύης
Σχεδιασμός: Σταυροπούλου Βούλα
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Ο«Αντιεφησυχαστικός Σύλλογος Τωρινών
Ονειροπόλων – Επικοινωνούμε» ιδρύθηκε το
2000.Είναι ένας καθαρά εθελοντικός σύλλο-
γος που πιστεύει βαθιά στην ουσιαστική επι-

κοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. 
Ο Α.Σ.Τ.Ο. προτείνει έναν άλλο τρόπο ζωής που θυμίζει
σε όλους τους πολίτες ότι διατηρούμε το δικαίωμα να
αυτοοργανωνόμαστε, να ονειρευόμαστε και να δρούμε.
Σήμερα αριθμεί πάνω από 300 μέλη ηλικίας 18 και
άνω, μοιρασμένα σε 18 ομάδες και δραστηριοποιείται
κυρίως σε θέματα που αφορούν τον πολιτισμό, το πε-
ριβάλλον καθώς και τα προβλήματα της τοπικής κοινω-
νίας.
Η φιλοσοφία μας βασίζεται στην εθελοντική δημιουρ-
γία, την κοινωνική και προσωπική πρόοδο με κύριο χα-
ρακτηριστικό του τρόπου δράσης μας τη δημιουργία

μικρών ομάδων με συγκεκριμένα θέματα και ανάλογο
τρόπο δράσης. Η παρουσία των ομάδων μας είναι αι-
σθητή σε διάφορες εκδηλώσεις της πόλης μας (συναυ-
λίες, εκθέσεις, φεστιβάλ, εκδηλώσεις αλληλεγγύης σε
συνανθρώπους μας, συμμετοχή στο καρναβάλι κ.ά.)
Μέσα στο πλαίσιο του ΑΣΤΟ-Επικοινωνούμε αναπτύχ-
θηκε από τον Οκτώβριο του 2018 μια νέα ομάδα η
οποία συγκεντρώνει τις δραστηριότητες του Συλλόγου
που έχουν σαν σκοπό την ανιδιοτελή και άνευ διακρί-
σεων προσφορά προς τα μέλη της κοινωνίας που για
οποιοδήποτε λόγο βρίσκονται σε ευάλωτη θέση.Ταυτό-
χρονα ερευνά, εντοπίζει και σχεδιάζει τρόπους αλλη-
λέγγυας παρέμβασης, μέσω της ενημέρωσης όπως γί-
νεται με αυτόν τον Οδηγό ή με στοχευμένες
δραστηριότητες όπως η συμμετοχή στο Let’s do it Gre-
ece, η συλλογή αγαθών και βιβλίων για συνανθρώ-
πους, η συνεργασία με ιδρύματα π.χ έκθεση φωτογρα-
φίας στο κατάστημα κράτησης Αγ.Στεφάνου.

Λίγα λόγια για τον ΑΣΤΟ 
και την ομάδα Αλληλεγγύης
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Συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο 
με τις εξής ερωτήσεις: 

α) Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;
β) Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;
γ) Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότε-

ρα;
δ) Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;
ε)  Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;
στ) Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;
ζ) Με τι συχνότητα (σταθερά στο χρόνο, κάποιες ώρες όταν υπάρχει

φόρτος εργασιών ή εποχιακά;)
η) Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε

να υποστηρίξει τις δράσεις σας;
..και αφήσαμε χώρο για Προαιρετικές συμπληρωματικές δηλώσεις

Στη συνέχεια επικοινωνήσαμε μαζί τους είτε με επίσκεψη στο χώρο
τους, είτε τηλεφωνικά, είτε διαδικτυακά, συλλέγοντας τις απαντή-
σεις τους, οι οποίες δημοσιεύονται παρακάτω με τυχαία σειρά. Η
έρευνα ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2018 και ολοκληρώθηκε το Μάιο
του 2019 από τα μέλη της ομάδας Αλληλεγγύης ενώ στη γραφιστι-
κή διαμόρφωση του Οδηγού συμμετείχαν εθελοντικά μέλη του Συλ-
λόγου.

Στην περίπτωση που παρά την έρευνά μας, έχουμε παραλείψει να
επικοινωνήσουμε με οργανισμούς που θα μπορούσαν να είναι στον
Οδηγό, θα συμπεριληφθούν στην επικαιροποίησή του τον επόμενο
χρόνο μαζί με ακόμη περισσότεροι φορείς. 

Τι είναι ο Οδηγός

Μια καταγραφή των οργανισμών στην πόλη της Πάτρας με φιλαν-
θρωπική, φιλοζωική και φιλοπεριβαλλοντική δραστηριότητα. 
Οι οργανισμοί μπορεί να είναι δημοτικοί, εκκλησιαστικοί, ιδιωτικοί,
χρηματοδοτούμενοι από το κράτος, από προγράμματα ΕΣΠΑ, από
χορηγίες πολιτών ή εταιρειών, είτε αυτοσυντηρούμενοι, εν γένει μη
κερδοσκοπικοί.
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n Ενίσχυση Φοιτητών (Οικονομική βοήθεια και σε φοιτητές εξωτερι-
κού)

n Ξενώνας για άπορους φοιτητές 
n Εκκλησιαστικός Παιδικός Σταθμός 
n Στέγες Αγάπης: Ενορίες (Ενίσχυση με τρόφιμα-Συσσίτια, Διανομή

Μητροπολίτη Νεοφύτου)Κοινωνικό Παντοπωλείο (Κελάρι της Αγά-
πης)

n Ομάδα Αγάπης κάθε μήνα σε νοσηλευτικά ιδρύματα (Ρούχα, παιχνί-
δια σε άριστη κατάσταση)

n Κοινωνικό φροντιστήριο: Αγ.Μαρίνα (6932371500) Εγλυκάδα

Όποιος έχει ανάγκη (σωματική, ηθική, πνευματική)

09.00-13.00
Σχεδόν σε κάθε ενορία υπάρχει και ενα φιλοπτωχο (59 στο συνολο)
που συνεδριάζουν όποτε κριθεί αναγκαίο 

Διεύθυνση: Βότση 34Τηλέφωνο: 2610-320602

Τα φιλοπτωχα απαρτίζονται μονο από εθελοντές συνεπώς όποιος άλ-
λος επιθυμεί πηγαίνει σε ενορία ή Μητρόπολη και δηλώνει την επιθυμία
του να συνεισφέρει

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
Ενορίες Ιεράς Μητρόπολης Πατρών

Ιερά Μητρόπολη Πατρών 

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Χρησιμοποιείτε εθελοντές;  Αν ναι, πως συνεισφέρουν;
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Όλον τον χρόνο - κάθε μέρα

Ναι (Βότση 34 και στις Ενορίες για τρόφιμα)

Να σταματήσουν όλα αυτά (πείνα, φτώχεια)(δηλωση μητροπολιτη και
υπολοίπων εκεί)

Με τι συχνότητα (σταθερά στο χρόνο, κάποιες ώρες όταν υπάρχει
φόρτος εργασιών ή εποχιακά;)

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, 
πως θα μπορούσε να υποστηρίξει τις δράσεις σας;

Προαιρετικές συμπληρωματικές δηλώσεις



Τρόφιμα (κάθε τέλος του μήνα) 
Κοινωφελή φροντιστήρια (Γυμνάσιο, Λύκειο)
Πνευματική Τροφή Αιμοδοσία

Όλοι

Προσφορά τροφίμων και στήριξης

Όλες τις ώρες

Ιστοσελίδα: inpp.com.gr
Facebook: Ι.Ν Παντοκράτορος Πατρών

Ναι, είτε εξειδικευμένους π.χ: εκπαιδευτικούς είτε άνευ ειδικότητας π.χ
για το φιλόπτωχο ταμείο

Όποτε υπάρχει ανάγκη

Ενορίες Ιεράς Μητρόπολης Πατρών 
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Ιερός Ναός Παντοκράτωρ 
& Ιερός Ναός Αγ.Αναργύρων

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;

Με τι συχνότητα (σταθερά στο χρόνο, κάποιες ώρες όταν υπάρχει
φόρτος εργασιών ή εποχιακά;)
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Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;

Με βιβλία, τρόφιμα

Επίσης λειτουργούν Κατηχητικά σχολεία-Κύκλους Αγίας Γραφής

Προαιρετικές συμπληρωματικές δηλώσεις
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Ιερός Ναός Αγίας Τριάδας Πατρών 

Συσσίτιο (60 άτομα καθημερινά)
Συλλογή Τροφίμων
Οικονομική βοήθεια (ενοίκιο, ΔΕΗ)
Φιλόπτωχο ταμείο Ομάδα Αγάπης (π.χ επισκέψεις σε ιδρύματα)

Όλοι όσοι έχουν ανάγκη

Κάθε μέρα

Διεύθυνση: Πλ.ΒουδΤηλέφωνο: 2610-321122

Ναι, με κάθε τρόπο

Καθημερινά

Ναι, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας (2610-321122)

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;

Με τι συχνότητα (σταθερά στο χρόνο, κάποιες ώρες όταν υπάρχει
φόρτος εργασιών ή εποχιακά;)

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;
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Ιερός Ναός Αγίας Σοφίας Πατρών

Καθημερινό Συσσίτιο, Κοινωνικό Φροντιστήριο,Τμήμα χορού, βυζαντι-
νής μουσικής, χορωδία για όλες τις ηλικίες,Τμήμα μουσικών
οργάνων,Τμήμα απασχόλησης παιδιών με αυτισμό.

Όλοι 

Υπήρχε δομή φιλοξενίας παιδιών από τον πόλεμο Γιουγκοσλαβίας και
συνεχής βοήθεια με τρόφιμα, ρουχισμό, φιλοξενία σε οικογένειες εκτός
δομής

09.00-12.00 κ. Κωνσταντίνα Πρωινά στην Εκκλησία. Όποτε χρήζει
ανάγκη

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;
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Τηλέφωνο: 2610-420951Ναός Αγ.Σοφίας

Ναι - Είτε εθελοντές στο μαγείρεμα ή στο φιλόπτωχο, είτε ειδικευμένοι
εθελοντές (π.χ εκπαιδευτικοί, γιατροί)

Καθημερινά και όποτε χρήζει ανάγκης πιο πολύ

Μπορούν να βοηθήσουν όλοι είτε ιδιώτες (π.χ ένα απλό γεύμα) είτε
επιχειρηματίες φέρνοντας εμπόρευμα

Ανοιχτοί σε όλες τις προτάσεις (π.χ μια νέα δομή)

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;

Με τι συχνότητα (σταθερά στο χρόνο, κάποιες ώρες όταν υπάρχει
φόρτος εργασιών ή εποχιακά;)

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;

Προαιρετικές συμπληρωματικές δηλώσεις



Εθελοντικές οργανωσεις
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Παιδικοί Σταθμοί, Τμήμα ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ-Παιδικές κατασκηνώσεις, ΚΑΠΗ-
Βοήθεια στο σπίτι, Συμβουλευτικό Κέντρο ατόμου και οικογένειας, Τρά-
πεζα Τροφίμων-Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κέντρα Κοινότητας Γραφείο
Αστέγων.

Όσοι έχουν ανάγκη

Πρωινές ώρες.

Ιστοσελίδα: www.kodip.gr 
Γούναρη 76 ή Βενιζέλου 38 & Σολωμού. Τηλέφωνο: 2610-390971

Ναι, με εγγραφή στην Αντιδημαρχία Πρόνοιας (ΝΕΟ)

Ανάλογα με τις συνθήκες (π.χ όταν υπήρχε φόρτος με μετανάστες ήθε-
λαν βοήθεια σε καθημερινή βάση)

Δέχονται από όλους

Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων 

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;

Με τι συχνότητα (σταθερά στο χρόνο, κάποιες ώρες όταν υπάρχει
φόρτος εργασιών ή εποχιακά;)



Συλλογή τροφίμων, φρέσκα και μαγειρευτά ή ξηρά τροφή, Είδη προσω-
πικής υγιεινής

Οικονομικά άποροι με παιδιά έως 16 ετών

Προσφέρουμε δωρεάν λογοθεραπεία, φροντιστήριο, παιδοψυχολόγο,
ψυχολόγο, δημιουργική απασχόληση

Κάθε απόγευμα 17.30-20.00

Ιστοσελίδα: www.foteinoasteri.org
Facebook: To Φωτεινό Αστέρι
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 122

Εθελοντικές οργανωσεις
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Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Το Φωτεινό Αστέρι

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;



Εθελοντικές οργανωσεις
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Ναι, ανάλογα με τις γνώσεις. Επίσης εκπαιδεύουμε εθελοντές για κατα-
σκευές, πακετάρισμα, διαλογή, διανομή

Καθημερινά, κυρίως πριν τις εορτές Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς
επίσης και στις αρχές Αυγούστου

Κυρίως σε τρόφιμα και είδη υγιεινής

Οι ωφελούμενες οικογένειες δεν υποχρεούνται συνδρομής.

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;

Με τι συχνότητα (σταθερά στο χρόνο, κάποιες ώρες όταν υπάρχει
φόρτος εργασιών ή εποχιακά;)

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;

Προαιρετικές συμπληρωματικές δηλώσεις



Βοηθάμε όπου μας ζητηθεί βοήθεια. Προσφέρουμε εθελοντική εργασία
στα νοσοκομεία και όχι μόνο. Οργανώνουμε ομιλίες γιατρών για ενημέ-
ρωση του κόσμου

Όποιοι έχουν ανάγκη βοήθειας ή μπορούν να  μας βοηθήσουν δινοντας
μας οτιδήποτε εκτός από χρήματα

Συλλογή και προσφορά τροφίμων, ειδών προσωπικής υγιεινής, ειδών
καθαριότητας, παιδικών ρούχων, προίκας μωρού, πανών, παιδικού γά-
λακτος, ηλεκτρικών ειδών, ιατροφαρμακευτικού υλικού, βιβλίων. Προς
το ΠΓΝΠ και σε συνανθρώπους που έχουν ανάγκη πατερίτσες, περιπα-
τητήρες, αναπηρικά αμαξίδια, κουβέρτες, σεντόνια,μαξιλάρια. Διοργά-
νωση Ιατρικών ημερίδων, σεμιναρίων πρώτων βοηθειών, εθελοντικών
ιατρικών επισκέψεων στην Ιθάκη. Παρεμβάσεις στους χώρους ΠΓΝΠ
(Επιτοίχιες ζωγραφιές, τοποθέτηση λουλουδιών, παιδικές βιβλιοθήκες)
Επίσκεψη σε ιδρύματα για συντροφιά και ψυχαγωγικές δράσεις

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μαζευόμαστε όποτε προκύπτει
ανάγκη

Facebook: ΣΥΝάνθρωποι

Εθελοντικές οργανωσεις
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ΣΥΝάνθρωποι

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;



Χρησιμοποιούμε μόνο εθελοντές. Μπορούν να προσφέρουν είτε προ-
σωπική εργασία είτε πράγματα που χρειαζόμαστε κάθε φορά αλλά όχι
χρήματα  

Μαζευόμαστε όταν υπάρχει ανάγκη να συντονίσουμε τις δράσεις μας

Δίνοντάς μας τα πράγματα που έχουμε ανάγκη κάθε φορά αλλά όχι
χρήματα  

Εθελοντικές οργανωσεις 
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Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;

Με τι συχνότητα (σταθερά στο χρόνο, κάποιες ώρες όταν υπάρχει
φόρτος εργασιών ή εποχιακά;)

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;



Εθελοντικές οργανωσεις
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Χέρι-Χέρι

Τρόφιμα, Ρούχα, Υπηρεσίες (Προετοιμασία Γ’ Λυκείου),Γιατρούς, Έπιπλα,
Σχολικά είδη (όχι χρήματα)

Όσοι έχουν ανάγκη με παιδιά

Εκδηλώσεις για συλλογή τροφίμων Παλαιότερα υπήρχε και δράση με
γιατρούς

Ώρες σχολείου 08.00-14.00

Facebook: χέρι  χέρι

Ναι, υποστηρίζουν οι συνάδελφοι, τα ΚΤΕΛ με δωρεάν μεταφορά, συ-
νεργαζόμαστε και με άλλους συλλόγους σε όλη την Ελλάδα - Μπορεί
να βοηθήσει όποιος θέλει

Κάθε εβδομάδα - Σημεία Διανομής : ΚΑΠΟΤΑΣ Αγ.Βασίλης ΧΑΝΤΡΕΣ
(Κωνσταντινουπόλεως) ΠΛΕΞΙΣ ΙΔΕΑ (Γεροκωστοπούλου-Καραϊσκάκη)
ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΑΒΙ (Παιδικός Σταθμός)

ΝΑΙ, όποιος θέλει με υλικά (όχι χρήματα).

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;

Με τι συχνότητα (σταθερά στο χρόνο, κάποιες ώρες όταν υπάρχει
φόρτος εργασιών ή εποχιακά;)

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;



Εθελοντικές οργανωσεις-Υπηρεσίες Υγείας 
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Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών 
Νομού Αχαΐας Ο “ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ”

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ο Σύλλογός μας, όπως ρητά αναφέρεται και στο καταστατικό μας, κα-
λύπτει τα πολυμεταγγιζόμενα άτομα της μονάδας μεσογειακής αναιμίας
του Καραμανδανείου νοσοκομείου παίδων Πατρών και στον βαθμό που
οι συνθήκες το επιτρέπουν, τον άγνωστα πάσχοντα συνάνθρωπο που
έχει ανάγκη αίματος

Όλος ο υγιής πληθυσμός που είναι από 18 έως 65 ετών και προτίθεται
να ενημερωθεί και να αιμοδοτήσει. Επίσης, ήδη ενεργοί αιμοδότες που
επιθυμούν να ενταχθούν στον σύλλογό μας, καθώς και άτομα που χρή-
ζουν βοήθειας όσον αφορά την κάλυψή τους σε αίμα - αιμοδότες μας
που έχουν σταματήσει λόγω ηλικίας ή προβλημάτων υγείας να αιμοδο-
τούν, αιμοδότες μας που χρειάζονται κάλυψη για πρόσωπα με α’ βαθμό
συγγένειας κλπ.

Ο Σύλλογος μας με 40 χρόνια ιστορίας στην Πατραϊκή και όχι μόνο κοι-
νωνία, έχει να επιδείξει μία τεράστια γκάμα δραστηριοτήτων, εκδηλώ-
σεων και προωθητικών ενεργειών, όπως το 2004 η συμμετοχή μας στο
πρόγραμμα κάλυψης και ασφάλειας, όσον αφορά το αίμα, για τους
Ολυμπιακούς αγώνες που διεξήχθησαν στην πόλη μας, η «Γιορτή της
Σταγόνας» το 2007 και άλλα πολλά. Πριν και πάνω από όλα όμως αξί-
ζει να αναφέρουμε ότι πραγματοποιούμε εξορμήσεις σε όλη την ευρύ-
τερη περιοχή της Αχαΐας και έχουμε και τις τακτικές μας αιμοληψίες κά-
θε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα καθ’ όλο το έτος.

Καθημερινά, το γραφείο ενημέρωσης του Συλλόγου μας που λειτουργεί
Μαιζώνος 110 & Φιλοποίμενος, είναι ανοιχτό από τις 8:30 πμ έως τις

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ



12:30 μμ. Το γραφείο μας Βότση 51 & Κανακάρη, είναι ανοιχτό κάθε
Δευτέρα και Τετάρτη από τις 17:30 μμ έως τις 21:00 μμ, καθ’ όλο το
έτος, πλην των επίσημων αργιών, μιας κι εκεί πραγματοποιούνται οι τα-
κτικές μας αιμοληψίες.

Πληροφορίες για τον Σύλλογό μας, μπορείτε να αντλήσετε, μέσω του
διαδικτύου, στην  σελίδα μας στο κοινωνικό δίκτυο του facebook, μέσω
των μηχανών αναζήτησης με την επωνυμία μας «Σύλλογος Εθελοντών
Αιμοδοτών Ν. Αχαΐας «Ο ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ», μέσω του τοπικού τύπου από
τις κατά καιρούς δημοσιεύσεις, από το γραφείο πληροφοριών   Μαιζώ-
νος 110 & Φιλοποίμενος και φυσικά από τους ίδιους τους αιμοδότες
μας.

Ο Σύλλογος μας, αποτελείται από 9μελές διοικητικό συμβούλιο, 3μελές
πειθαρχικό συμβούλιο και 3μελή εξελεγκτική επιτροπή, όργανα τα
οποία προκύπτουν από αρχαιρεσίες που διεξάγονται κάθε τρία χρόνια
και λειτουργεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με εθελοντές! 

Ο αγώνας για εμάς είναι ο ίδιος καθ’ όλο το έτος, μιας και οι ανάγκες
σε αίμα δεν σταματούν ποτέ. 

Οι ανάγκες μας είναι πολύ μεγάλες και η συνεισφορά μηδαμινή. Ο εν-
διαφερόμενος χορηγός θα μπορούσε να μας στηρίξει με οικονομική
ενίσχυση, χρηματοδοτώντας τις εξορμήσεις μας και τις εκδηλώσεις μας
ή με απευθείας κατάθεση στο ταμείο μας, με την παροχή μηχανημάτων
απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου μας ή ακόμη
και με την παροχή των όποιων προϊόντων του είτε για να χρησιμοποι-
ηθούν στην κάλυψη των πάγιων αναγκών μας, είτε για να προσφερ-
θούν στους αιμοδότες μας. 

Εθελοντικές οργανωσεις-Υπηρεσίες Υγείας 
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Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Με τι συχνότητα (σταθερά στο χρόνο, κάποιες ώρες όταν υπάρχει
φόρτος εργασιών ή εποχιακά;)

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;



Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Φ.Σ.ΑΧΑΙΑΣ και του Δήμου Πατρέων,είναι
μια δομή που υπάρχει από τα τέλη του  2010. Ξεκίνησε η λειτουργία
του  για να καλύψει τις ανάγκες των μεταναστων που είχαν τότε δημι-
ουργήσει τις πρώτες ομάδες και είχαν εγκατασταθεί  γύρω από το λι-
μάνι της πόλης.Στην συνέχεια  ήρθε η οικονομική κρίση  και οι ανάγκες
πολλαπλασιαστηκαν . Σήμερα το Κοινωνικό Φαρμακείο, μετά την νομο-
θεσία που καλύπτει τους ανασφάλιστους ως προς την φαρμακευτική
αγωγή, στηρίζει τα ιδρύματα  και άσυλα της ευρύτερης περιοχής μας,
τις φυλακές του Αγ.Στεφάνου,καθώς και όλους τους πληθυσμούς μετα-
ναστών και προσφύγων  που έχουν έρθει  στην περιοχή κατα περιό-
δους,όχι μόνο στον νομό Αχαίας αλλα και στον νομό Ηλείας ενίοτε. 

Όλα τα ιδρύματα που ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνονται στα τη-
λέφωνα του Φ.Σ. Αχαϊας ώστε να συζητηθεί η πιθανή τους στήριξη από
την δομή. 

Με την κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων και της εργασίας οδη-
γηθήκαμε στην εκτίναξη των ανασφάλιστων σε πρωτοφανή νούμερα
για την χώρα μας.Το κοινωνικό φαρμακείο στάθηκε αρωγός των ανα-
σφάλιστων για πολλά χρόνια και σε πλήρη ανάπτυξη είχε 750 περίπου
οικογένειες ωφελούμενες και προσέφεραν εθελοντική εργασία 75 πε-
ρίπου  φαρμακοποιοί της  πόλης μας, ενώ ο χώρος παραχωρήθηκε από
τον  Δήμο  Πατρέων  και εξακολουθεί να παραχωρείται μέχρι σήμερα.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο βρίσκεται στην πλατεία Εργατικών Κατοικιών
του Νέου Δρόμου  πίσω από το super market ΑΒ-Βασιλόπουλος και
δέχεται φάρμακα από το κοινό κάθε  1η και 3η Τετάρτη του μήνα  6-8
μμ . 

Εθελοντικές οργανωσεις-Υπηρεσίες Υγείας  
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Κοινωνικό Φαρμακείο

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;



Πληροφορίες  υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Φαρμακευτικού Συλλό-
γου Αχαΐας. https://fsax.gr/

Όλοι οι εθελοντές του διαχρονικά υπήρξαν και είναι  μόνο φαρμακο-
ποιοί και φαρμακουπάλληλοι του Φ.Σ.ΑΧΑΙΑΣ.Λόγω της ιδιαιτερότητας
του  φαρμάκου δεν μπορούν να εμπλακούν στην εθελοντική λειτουργία
πολίτες που δεν έχουν σχέση με το φάρμακο. Αρκετές φορές έχουμε
δεχτεί βοήθεια και από φοιτητές του Φαρμακευτικού Τμήματος του Πα-
νεπιστημίου Πατρων . 

Το κοινωνικό φαρμακείο του Φ.Σ.ΑΧΑΪΑΣ, δέχεται μόνο φάρμακα από
τους πολίτες, δεν δέχεται χρήματα ή άλλου είδους ενισχύσεις, από εται-
ρείες, φορείς, ΜΚΟ.
Επιπλέον! 
-Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός www.redcross.gr
-Κέντρο Ενημέρωσης και προσέλκυσης εθελοντών Δοτών Μυελού των
Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών www.xarisezoi.gr

Εθελοντικές οργανωσεις -Υπηρεσίες Υγείας 
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Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;



Εθελοντικές οργανωσεις - Βοήθεια σε φροντίδα ΑΜΕΑ 
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Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων του 3/θ Ειδικού Δημοτικού Σχολείου
Κωφών - Βαρηκόων Πάτρας Παιδιά Βαρήκοα - Κωφά (+2 παιδιά με
αυτισμό/μωρό από 6 μηνών (πρώιμη εκπαίδευση) Νηπιαγωγείο-Δημοτι-
κό.

Όσοι έχουν θέματα βαρηκοΐας

Καθημερινά

Ιστοσελίδα: www.sholeiokofon.gr 
Σύλλογος Γονέων Τηλέφωνο: 2610-461272

Ναι, με οποιοδήποτε τρόπο

Οποιαδήποτε στιγμή κατόπιν συνεννόησης

Ναι, ειδικά σε εκδηλώσεις μόνο χορηγοί βοηθάνε(π.χ ιστοσελίδα χορη-
γία της ΓΕΦΥΡΑ, θέρμανση χορηγία της COSMOTE)

Δύναμη

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Με τι συχνότητα (σταθερά στο χρόνο, κάποιες ώρες όταν υπάρχει
φόρτος εργασιών ή εποχιακά;)

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;

Βοήθεια σε φροντίδα ΑΜΕΑ



Φιλοξενία ατόμων με σωματικές αναπηρίες, άνω των 18 ετών

Ενήλικες, με οποιαδήποτε σωματική αναπηρία εκτός καρκίνου ή τύ-
φλωσης, ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΠΥ.

Ιατρική και νοσηλευτική παρακολούθηση, φαρμακευτική καλυψη

24ωρη περίθαλψη

Ιστοσελίδα: www.asylonaniaton.gr

Ομάδα Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ Ατομικά
Ανεξάρτητος Εθελοντισμός

Εβδομαδιαία επίσκεψη όλο το χρόνο

Δωρεές (χρήματα, τρόφιμα, ιματισμός, φάρμακα και υγειονομικό υλικό
για τους ασθενείς)

Εθελοντικές οργανωσεις - Βοήθεια σε φροντίδα ΑΜΕΑ 
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Άσυλο Ανιάτων

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;

Με τι συχνότητα (σταθερά στο χρόνο, κάποιες ώρες όταν υπάρχει
φόρτος εργασιών ή εποχιακά;)

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;



Τμήμα απασχόλησης παιδιών με αυτισμό 

Όλοι 

Υπήρχε δομή φιλοξενίας παιδιών από τον πόλεμο Γιουγκοσλαβίας και
συνεχής βοήθεια με τρόφιμα, ρουχισμό, φιλοξενία σε οικογένειες εκτός
δομής 

09.00-12.00 κ. Κωνσταντίνα. Πρωινά στην Εκκλησία. Όποτε χρήζει
ανάγκη.

Τηλέφωνο: 2610-420951- Ναός Αγ.Σοφίας

Εθελοντικές οργανωσεις - Βοήθεια σε φροντίδα ΑΜΕΑ 
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Ι.Ν Αγίας Σοφίας

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;



Το ‘ΦΡΟΝΤΙΖΩ’ είναι ένας ΜΚΟ που ασχολείται με ΑΜΕΑ και ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες. Τα τελευταία 4 χρόνια έχει εστιάσει στην παροχή
υπηρεσιών σε άτομα που πάσχουν από άνοια και τις οικογένειές τους.

Στο ‘ΦΡΟΝΤΙΖΩ’ μπορούν να απευθυνθούν άτομα που είναι φροντιστές
ανοϊκών ατόμων, άτομα που θέλουν μια γενικότερη ενημέρωση σχετικά
με την άνοια, ή άτομα που επιθυμούν να λάβουν υπηρεσίες νευροψυχο-
λογικής αξιολόγησης 

Τμήμα ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ-Παιδικές κατασκηνώσεις

Όσοι έχουν ανάγκη

Πρωινές ώρες

Ιστοσελίδα: www.kodip.gr
Γούναρη 76 ή Βενιζέλου 38 & Σολωμού. 
Τηλέφωνο: 2610-390971

Εθελοντικές οργανωσεις Βοήθεια σε φροντίδα ΑΜΕΑ 
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ΚΟΔΗΠ

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

ΦΡΟΝΤΙΖΩ

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;
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Το ‘ΦΡΟΝΤΙΖΩ’ υλοποιεί από το 2015, εξάμηνη κατ’οίκον παρέμβαση
από επαγγελματίες υγείας (ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, φυσικο-
θεραπευτής, γυμναστής και νοσηλεύτρια) παρέμβαση σε σπίτια ατόμων
με άνοια, στα πλαίσια της οποίας πραγματοποιούνται νοητική και σω-
ματική ενδυνάμωση στα άτομα με άνοια καθώς και νοσηλευτικές υπη-
ρεσίες. Παράλληλα εκπαιδεύονται οι φροντιστές στη διαχείριση της κα-
θημερινότητας με τον ανοϊκό ασθενή.Το Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής
και φροντίδας ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ ‘ΦΡΟΝΤΙΖΩ’ έχει ξεκινήσει στη

Πάτρα τη λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης της Μνήμης, μιας δο-
μής που θα εξυπηρετεί κατοίκους της περιοχής των Πατρών και των
όμορων δήμων, άνω των 55 ετών που αντιμετωπίζουν προβλήματα
μνήμης ή φροντίζουν μέλη της οικογένειάς του που πάσχουν από άνοια.
Στη συγκεκριμένη δομή παρέχονται κατόπιν ραντεβού, από ψυχολόγο,
κοινωνικό λειτουργό και άλλες ειδικότητες οι κάτωθι υπηρεσίες: α)
Νευρολογική αξιολόγηση σε άτομα άνω των 65 ετών με σκοπό την έγ-
καιρη διάγνωση των πρώιμων συμπτωμάτων της άνοιας και την παρα-
πομπή σε νευρολόγο όπου κρίνεται απαραίτητοβ) ενημέρωση για τον
τρόπο πρόληψης άνοιας νοητική ενδυνάμωση, σωματική άσκηση, υγιει-
νή διατροφή)γ) Ενημέρωση-συμβουλευτική για την αντιμετώπιση της

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;



άνοιας σε ανθρώπους που πρόσφατα διαγνώστηκαν με κάποιας μορ-
φής άνοιαΣυμβουλευτική-ψυχοεκπαίδευση στους οικογενειακούς
φροντιστές (διαχείριση της ανοϊκής πραγματικότητας, ενημέρωση για
τις κοινωνικές παροχές, νοσηλευτική συμβουλευτική)Δύο φορές το
χρόνο υλοποιεί σεμινάρια φροντιστών, όπου επαγγελματίες που ασχο-
λούνται με την άνοια ενημερώνουν τους φροντιστές για θέματα που
αφορούν τη διαχείριση της ασθένειαςΠαράλληλα υλοποιεί δράσεις
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας αναφορικά με την
άνοια.

Το ‘ΦΡΟΝΤΙΖΩ’ λειτουργεί καθημερινά 09.00-17.00

Ιστοσελίδα: www.frodizo.gr - Τηλέφωνο: 2610-240242

Ο οργανισμός διαθέτει εθελοντές οι οποίοι κατά κύριο λόγο παρέχουν
υπηρεσίες στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο φορέας

Οι εθελοντικές υπηρεσίες παρέχονται όταν πραγματοποιείται κάποια
εκδήλωση από το φορέα 

Κατά καιρούς έχει χρειαστεί η υποστήριξη από χορηγούς στα πλαίσια κά-
λυψης των εκδηλώσεων ή σε έντυπο υλικό προς ενημέρωση του κοινού.

Επιπλέον!
Κιβωτός Αγάπης www.kivotosagapis.gr
ΜΕΡΙΜΝΑ https://merimna-patras.gr
Μαχητές www.maxites.gr

Εθελοντικές οργανωσεις Βοήθεια σε φροντίδα ΑΜΕΑ 
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Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;

Με τι συχνότητα (σταθερά στο χρόνο, κάποιες ώρες όταν υπάρχει
φόρτος εργασιών ή εποχιακά;)

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;



Οι δράσεις του οργανισμού απευθύνονται σε άτομα με Σακχαρώδη
Διαβήτη τύπου 1 και 2

Όσοι νοσούν από σακχαρώδη διαβήτη

Οι δραστηριότητές μας αφορούν την ενημέρωση,την πρόληψη και την
εκπαίδευση του κοινού για το σακχαρώδη διαβήτη. Ημερίδες, μετρήσεις
σακχάρου, ενημέρωση σε σχολεία και εκπαίδευση πάνω στο διαβήτη.

Ώρες λειτουργίας 17.00-19.00 κάθε Τετάρτη

Facebook: Ζωή Γλυκιά, 
email: zwiglikiapatras@hotmail.com - Τηλέφωνο: 6934030028
Επιπλέον! Ελληνική Ένωση για την Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης
Κατά Πλάκας Δυτικής Ελλάδας http://eeaskp.gr

Σε μεγάλες εκδηλώσεις χρησιμοποιούμε εθελοντές για την καλύτερη
διαχείριση των εκδηλώσεων

Όλο το χρόνο

Θα μας ενδιέφερε

Εθελοντικές οργανωσεις - Δίκτυα Νοσούντων από χρόνιες πάθησεις 
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ΔΙΚΤΥΑ ΝΟΣΟΥΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Σωματείο Ατόμων με Σακχαρώδη 
Διαβήτη Πάτρας “ΓΛΥΚΙΑ ΖΩΗ’

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;

Με τι συχνότητα (σταθερά στο χρόνο, κάποιες ώρες όταν υπάρχει
φόρτος εργασιών ή εποχιακά;)

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;



Βελτίωση σχέσεων και απεγκλωβισμό από συνεξαρτητικές σχέσεις

Όλοι όσοι έχουν αδυναμία να διατηρήσουν λειτουργικές σχέσεις

Ομάδες αυτοβοήθειας 

Σάββατο 18:00-19:30 

Στην ιστοσελίδα μας: synexartimenoianonimoi.blogspot.com και στο
χώρο μας: Πλατεία Β. Γεωργίου 30, 1ος όροφος (εντός στοάς) 

Εθελοντές είμαστε οι ίδιοι. 

Είμαστε αυτοχρηματοδοτούμενοι. 

Εθελοντικές οργανωσεις - Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Α) Ψυχολογική Υποστήριξη

ΣΥΝΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;
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Παρέχουμε δωρεάν και σε ολοήμερη βάση τιςπαρακάτω υπηρεσίες:
Ψυχιατρική αξιολόγηση και βασικές θεραπευτικές οδηγίες σε ενήλικες,
εφήβους και παιδιά. Ατομική και ομαδική συμβουλευτική-υποστήριξη
για ψυχικά πάσχοντες αλλά και άτομα από την ευρύτερη κοινότητα που
δεν έχουν οικονομική δυνατότητα ή οι ανάγκες τους δεν μπορούν να
καλυφθούν από τις δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Ομάδες ψυχο-
κοινωνικής αποκατάστασης μέσα από ομαδικές δημιουργικές δραστη-
ριότητες όπως: μουσική, χορός, εικαστικά, μαγειρική, εκμάθηση ξένων
γλωσσών(αγγλικά, γερμανικά), εκμάθηση Η/Υ και χρήσης του διαδι-
κτύου, φωτογραφία, κουκλοθέατρο, θεατρικό παιχνίδι, σύνταξη περιο-
δικού κτλ.4) Ενδυνάμωση και ψυχοεκπαίδευση των ψυχικά πασχόντων
και των οικογενειών τους (ομάδες λόγου ψυχικά πασχόντων, ομάδες
υποστήριξης φροντιστών, ομάδεςψυχοεκπαίδευσης ).5) Λειτουργία Κοι-
νωνικής Λέσχης αυτοεκπροσώπησης και ενδυνάμωσης των ανθρώπων
με ψυχιατρικά προβλήματα με την επωνυμία «ΕΚΚΙΝΗΣΗ».6) Δράσεις
πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας στην ευρύτερη κοινότητα.

Ο Σύλλογος μας σήμερα αριθμεί περί τα 450 μέλη, χρόνιους ψυχιατρι-
κούς ασθενείς και τις οικογένειες τους ενώ από το 2015 έως σήμερα
έχουν λάβει τις υπηρεσίες που προσφέρουμε πάνω από 1200 άτομα
που ανήκουν ευρύτερα στην κοινότητα.

Ο φορέας μας λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00 –
20.00. Οι ώρες συναντήσεων προσαρμόζονται ανάλογα με την διάθεση
χρόνου του εκάστοτε εργαζομένου.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 2610.621.273 και
6977452647 ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

ΣΟΨΥ

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;
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από την ιστοσελίδα www.sopsipatron.gr καθώς και στις σελίδες κοι-
νωνικής δικτύωσης.

Οι εθελοντές μας, ανάλογα την ειδικότητα  και την εμπειρία τους στο
κάθε αντικείμενο, παίρνουν το ρόλο του εμψυχωτή και συνεμψυχωτή
αντίστοιχα, σε ομάδες που πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση.

Οι εθελοντές βοηθούν εβδομαδιαία στην διεξαγωγή ομάδων που αφο-
ρούν το ολοήμερο πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Ο χρό-
νος διάρκειας της προσφοράς αυτής είναι μια ώρα την εβδομάδα.

Γενικά η Δομή λειτουργεί μέχρι και σήμερα με προγράμματα κοινωφε-
λών ιδρυμάτων, (Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος & ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα).
Μέσω αυτών των δωρεών εξασφαλίζονται οι μισθοδοσίες των εργαζο-
μένων, ωστόσο αν στο μέλλον  ενδιαφερόταν κάποιος χορηγός θα μπο-
ρούσε να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα του φορέα μας, που μέχρι σή-
μερα καλύπτονται από δωρεές από ευαισθητοποιημένους πολίτες και
οργανώσεις. 

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;

Με τι συχνότητα (σταθερά στο χρόνο, κάποιες ώρες όταν υπάρχει
φόρτος εργασιών ή εποχιακά;)

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;



Ψυχική υγεία, φτώχεια – αστεγία.

Άστεγοι και ψυχικά πάσχοντες.

Ψυχική υγεία (οικοτροφείο και ΠΔ, Αθήνα), φτώχεια – αστεγία ( Κοινω-
νικές Δομές Ηλιδας,  Δ. Δυτικής Αχαΐας, Δ. Ερυμάνθου) και αποϊδρυμα-
τοποίηση των παιδιών του Σκαγιοπουλείου και του ξενώνα κακοποι-
ημένων γυναικών. Όλα τα έργα μας χρηματοδοτούνται από το
Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εργασίας και ΕΣΠΑ Περιφέρειας Δυτι-
κής Ελλάδας.Γραμμή αυτοκτονικότητας.

8.00-16.00 καθημερινά

Στην ιστοσελίδα http://somateio-ikelos.gr, στη σελίδα facebook Σω-
ματείο “Ικελος”-NGO Ikelos και στην έδρα μας, Κορίνθου 270. 

Ναι 

Σε δράσεις. 

Σε είδος (τρόφιμα, βρεφικά είδη, εξοπλισμός) 
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ΙΚΕΛΟΣ 

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;

Με τι συχνότητα (σταθερά στο χρόνο, κάποιες ώρες όταν υπάρχει
φόρτος εργασιών ή εποχιακά;)

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;
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Ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο και υποστήριξη των ασθενών και των
οικογενειών τους.

Όλοι οι καρκινοπαθείς.

Εθελοντές στα νοσοκομεία δίπλα στους ασθενείς, ημερίδες, ομιλίες,
φυλλάδια, ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών.

Καθημερινά, ώρες καταστημάτων.

Στην ιστοσελίδα μας: ellok.org - Facebook: Όμιλος ΑγκαλιάΖΩ Νο-
μού Αχαΐας. Στο γραφείο μας: Αράτου 21

Ναι. Μετά από εκπαίδευση 9 εβδομάδων χρησιμοποιούνται σε προ-
γράμματα ευαισθητοποίησης, στις δωρεάν εξετάσεις και στη στήριξη
των ασθενών και των οικογενειών τους.

Ανάλογα με τις ανάγκες. 

Με υλικά για τα νοσοκομεία, για αυτούς που έχουν ανάγκη και με χρή-
ματα για τα λειτουργικά έξοδα του ομίλου. 

ΑγκαλιάΖΩ

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;

Με τι συχνότητα (σταθερά στο χρόνο, κάποιες ώρες όταν υπάρχει
φόρτος εργασιών ή εποχιακά;)

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;



Προσπαθούμε σε ό,τι  χρειάζεται  κάθε μέλος – πόνους, ψυχολογική
κατάσταση κ.λ.π. 

Άτομα με ρευματικά νοσήματα, οι οικογένειές τους, φίλοι και γενικά
όλος ο πληθυσμός. 

Ενημέρωση, ημερίδες, ψυχολογική υποστήριξη, φυσικοθεραπευτική
άσκηση, διατροφολόγους, Φεστιβάλ Υγείας κ.α. 

Τετάρτη 6.30 -8 μ.μ. ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης 

Τηλέφωνο: 210-8237302 email :info-arthritis.org.gr 

Όλα τα προγράμματά μας στηρίζονται σε εθελοντές. 

Όταν γενικά τους χρειαζόμαστε. 

Ανάλογα με τη χορηγία που μπορεί να μας διαθέσει. 
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ΕΛΕΑΝΑ

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;

Με τι συχνότητα (σταθερά στο χρόνο, κάποιες ώρες όταν υπάρχει
φόρτος εργασιών ή εποχιακά;)

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;



Ατομικές και κοινωνικές ανάγκες. Η Πρόταση υλοποιεί προγράμματα
πρόληψης εξαρτητικών ουσιών και συμπεριφορών, προτείνοντας πα-
ράλληλα λύσεις για καλύτερη ποιότητα ζωής, Ομάδες εθελοντών με
συγκεκριμένο έργο ΚΔΑ δημιουργική απασχόληση 4-17 ετών, εργαστή-
ρια νηπίων 4-7 ετών, ενημερώσεις σχολείων Πρόγραμμα Πρόνοια Ομά-
δα Γονέων (εκπαίδευση, σεμινάρια).

Η κοινότητα σε όλες της τις μορφές, άνθρωποι όλων των ηλικιών, γο-
νείς, παιδιά, γείτονες,συνταξιούχοι, νέοι, φοιτητές ανεξαρτήτως ειδικο-
τήτων και γνώσεων. Σεμινάριο νέων μελών το φθινόπωρο.

Κ.Δ.Α για παιδιά, ομάδες εθελοντών ενηλίκων, ανοιχτή ομάδα γειτονιάς,
σεμινάρια και δράσεις πρόληψης στην κοινότητα, έκδοση περιοδικού e-
Πρόσωπο κάθε 3 μήνες.

Πενθήμερο Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-15.00 
και απόγευμα 18.00-20.00

Διεύθυνση: Σαρανταπόρου 20
Τηλέφωνο: 2610451790
email: protasi@pat.forthnet.gr,
facebook: Κίνηση Πρόταση για έναν άλλον τρόπο ζωής
Ιστοσελίδα: www.protasi.org.gr 

Λειτουργούν ομάδες εθελοντών ενηλίκων με εθελοντική συμμετοχή σε
έργο και οικονομική συνδρομήΟι εμψυχωτές των παιδιών είναι απαραί-
τητο να έχουν σχετική εξειδίκευση 
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Κίνηση-Πρόταση Αγ.Σοφίας

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;



Τακτικά 2 φορές το μήνα και εκτάκτως όταν υπάρχει φόρτος λόγω εκ-
δηλώσεων Μία φορά το μήνα για την ομάδα φορέων της γειτονιάς
(κάθε 4η Τετάρτη του μήνα)

Προσφορά χορηγίας είτε οικονομικής, είτε σε είδος, είτε παροχή υπηρε-
σιών

“Ξαναχτίζουμε τη σύγχρονη γειτονιά μας επειδή μας αφορά” 
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Με τι συχνότητα (σταθερά στο χρόνο, κάποιες ώρες όταν υπάρχει
φόρτος εργασιών ή εποχιακά;)

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;

Προαιρετικές συμπληρωματικές δηλώσεις;)



Δράσεις στην πρωτογενή πρόληψη της εξάρτησης από ουσίες και συμ-
περιφορές και σε θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας

Γονείς, εκπαιδευτικοί, νεαροί ενήλικες, πολίτες, σχολεία κλπ

Ομάδες γονέων, εκπαιδευτικών, νέων, εθελοντών, εφήβων. Ανοιχτές
ομιλίες, προγράμματα μαθητών, συμβουλευτική.

Καθημερινά 08.00-15.00. Όλες τις ημέρες υπάρχουν ομάδες και προ-
γράμματα που λειτουργούν  απογευματινές ώρες (βγαίνει πρόγραμμα
του μήνα στο site)

Τηλέφωνα: 2610-226948, 2610-623290
Ιστοσελίδα: www.kpachaia.gr
email: kpachaia@pat.forthnet.gr
Facebook: Kentro Prolipsis Achaias Kallipolis

Ναι, οι εθελοντές του Κ.Π σε ομάδες εθελοντών σε περιοχές του
Ν.Αχαΐας π.χ Αίγιο, Παραλία, Βραχναίικα κλπ
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Β) ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ
Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων 

και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής
Υγείας Αχαΐας «Καλλίπολις»

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;



Σταθερά 2 φορές το μήνα και επιπλέον όταν οργανώνουν παρεμβάσεις
πρόληψης στις περιοχές τους

Με την έκδοση έντυπου υλικού και με την υποστήριξη σε ανοιχτές εκ-
δηλώσεις

Οι Ναρκομανείς Ανώνυμοι (ΝΑ) είναι ομάδες αυτοβοήθειας που πραγ-
ματοποιούνται σε καθορισμένο χώρο και χρόνο παρέχοντας ένα ασφα-
λές περιβάλλον σε ναρκομανείς που αναζητούν ανάρρωση από τον εθι-
σμό. Επίσης παρέχουν μια σειρά από Υπηρεσίες προς την κοινωνία με
ενημερωτικές παρουσιάσεις για το ευρύ κοινό και τους φορείς που σχε-
τίζονται με τα ναρκωτικά, ομάδες σε ιδρύματα και φυλακές, τηλεφωνι-
κή γραμμή βοήθειας κ.α. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εθισμένους και σε όσους νομίζουν ότι
έχουν πρόβλημα με τα ναρκωτικά.Επίσης επαγγελματίες ή και εκπρό-
σωποι φορέων σχετικά με τα  ναρκωτικά απευθύνονται στο ΝΑ και πα-
ραπέμπουν τους πελάτες/ασθενείς στις ομάδες ΝΑ. 

Οι ομάδες του ΝΑ είναι η κύρια υπηρεσία που αυτό παρέχει. Το ΝΑ
παγκοσμίως συνεργάζεται με διάφορους φορείς και σε πολλά επίπεδα.
Ομάδες σε φυλακές, σε κέντρα απεξάρτησης, παρουσιάσεις σε πανεπι-
στήμια, σχολεία, ψυχιατρεία και συνεργασίες σε κρατικό επίπεδο, πα-
ρουσίαση στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο,
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Με τι συχνότητα (σταθερά στο χρόνο, κάποιες ώρες όταν υπάρχει
φόρτος εργασιών ή εποχιακά;)

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;

Ναρκομανείς Ανώνυμοι

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;



παρουσία σε συνέδρια της επιστημονικής κοινότητας, συνεργασία με το
σύστημα δικαιοσύνης κ.α.

Στην Ελλάδα λειτουργούν ομάδες σε 17 πόλεις (συμπεριλαμβανομένου
και νησιών) με 150 περίπου συγκεντρώσεις εβδομαδιαίως. Στην Πάτρα
η ομάδα συγκεντρώνεται κάθε Παρασκευή στις 18:30 – 20:00, στο Μέ-
γαρο «Λόγου και Τέχνης» του Δήμου Πάτρας, στη πλατεία Γεωργίου.

Στα site: na.org (Παγκόσμιο Γραφείο Υπηρεσιών), 
nagreece.gr (Ελληνική Κοινότητα) 

και στα τηλέφωνα: 210 3474777 και 2310 625355.

Στο ΝΑ δεν υπάρχουν επαγγελματίες. Η εμπειρία έχει δείξει πως η θε-
ραπευτική αξία ενός ναρκομανή που βοηθάει έναν άλλο ναρκομανή δεν
έχει παράλληλο. Οι ομάδες και οι υποεπιτροπές της Δομής Υπηρεσιών
λειτουργούν αποκλειστικά από μέλη, με ορισμένες θητείες και με τη μέ-
θοδο της διαδοχής. Εκπαιδεύονται από παλαιότερα μέλη και εκπαι-
δεύουν τους επόμενους. Έτσι δεν υπάρχουν πρόσωπα ή κέντρα εξου-
σίας, οι υπηρεσίες γίνονται ομαδικά.  
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Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;



Σταθερά όλο το χρόνο.  

Το ΝΑ είναι απολύτως αυτοσυντήρητο και οι ομάδες του είναι αποκλει-
στικά εθελοντικές. Δε δέχεται εξωτερικές συνεισφορές για να αποφεύ-
γονται ζητήματα γοήτρου ή χρημάτων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα οι
ομάδες να μένουν απερίσπαστες στο σκοπό τους. Όλα τα έσοδα του
οργανισμού καλύπτονται από τις εθελοντικές συνεισφορές των μελών
τα οποία προσφέρουν επίσης εθελοντικά τις υπηρεσίες στην Δομή Υπη-
ρεσιών του ΝΑ. Ωστόσο σε πλαίσιο συνεργασίας οι ομάδες στεγάζονται
σε χώρους του Δήμου ή της Εκκλησίας, κρατικών φορέων ή ακόμα και
ιδιωτικούς, πάντοτε έναντι ενοικίου. 

Το ΝΑ έχει ένα πρωταρχικό σκοπό: να μεταφέρει το μήνυμα πως «οποι-
οσδήποτε ναρκομανής μπορεί να σταματήσει τη χρήση, να χάσει την
επιθυμία για χρήση και να βρει ένα καινούργιο τρόπο ζωής ελεύθερο
από τα ναρκωτικά». Είναι πρόγραμμα πλήρους αποχής από όλες τις ου-
σίες. Πυρήνας του προγράμματος είναι τα 12 Βήματα και οι 12 Παρα-
δόσεις, απλές καθοδηγητικές αρχές που εφαρμόζουν τα μέλη στη κα-
θημερινή τους ζωή. 
Δεν υπάρχουν κριτήρια αναφορικά με φυλή, φύλο, κοινωνικό υπόβα-
θρο, θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις, σεξουαλικό προσανατολι-
σμό, βάσει των οποίων γίνεται κάποιος μέλος. Η μόνη προϋπόθεση για
να είναι κάποιος μέλος είναι η επιθυμία να σταματήσει τη χρήση. Το
πρόγραμμα είναι δωρεάν και δεν υπάρχουν οποιαδήποτε έξοδα εγγρα-
φής ή συνδρομές. 
Επίσης δεν παρέχονται εγγυήσεις ή πιστοποιητικά, νομική κάλυψη, στε-
γαστική μέριμνα και άσυλο.  Μπορεί εντούτοις να δοθεί μια και μόνο
υπόσχεση:  η ελευθερία από τον ενεργό εθισμό. 
Αν έχεις πρόβλημα με τα ναρκωτικά, οι Ναρκομανείς Ανώνυμοι μπο-
ρούν να βοηθήσουν. 
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Με τι συχνότητα (σταθερά στο χρόνο, κάποιες ώρες όταν υπάρχει
φόρτος εργασιών ή εποχιακά;)

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;

Προαιρετικές συμπληρωματικές δηλώσεις



Οι Αλκοολικοί Ανώνυμοι είναι μία αδελφότητα ανδρών και γυναικών
που μοιράζονται την πείρα, τη δύναμη και την ελπίδα τους για να μπο-
ρέσουν να λύσουν το κοινό τους πρόβλημα και να βοηθήσουν κι άλ-
λους ανθρώπους να αναρρώσουν από τον αλκοολισμό.

Μοναδική προϋπόθεση για να γίνει κανείς μέλος είναι η επιθυμία να
σταματήσει να πίνει. Η συμμετοχή στους Α.Α. δεν χρειάζεται καμίας
μορφής υποχρεωτική συνδρομή.

Λειτουργία ομάδων. Τοποθέτηση φυλλαδίων σε σταντ στο ΙΚΑ και στα
Νοσοκομεία. Δημόσια πληροφόρηση.

Δευτέρα, Τετάρτη, 8.30 μ.μ., Σάββατο 7:00 μ.μ., Κυριακή 10:30 π.μ.Κάθε
1η Τετάρτη η συγκέντρωση είναι «ανοιχτή»

Ιστοσελίδα http://aa-greece.gr. Τηλέφωνο 6940 639 146 και στην
ομάδα (Πλατεία Γεωργίου 30 (Στοά), 2ος όροφος).

Εθελοντές είναι τα μέλη της ομάδας. Η λειτουργία μας βασίζεται στην
εθελοντική προσφορά των μελών, που αναλαμβάνουν υπηρεσίες. Εθε-
λοντής μπορεί να γίνει ο καθένας που προτρέπει έναν αλκοολικό να
αναζητήσει βοήθεια στην ομάδα μας.

Δεν δεχόμαστε συνεισφορές. Αυτοσυντηρούμαστε με τις δικές μας 
συνεισφορές.
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Αλκοολικοί Ανώνυμοι 

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;



Αλλάζουμε τη στάση και τη συμπεριφορά των οικογενειών και των φί-
λων των αλκοολικών, δουλεύοντας πολύ τον εαυτό μας.

Οι οικογένειες και οι φίλοι των αλκοολικών.

Συναντήσεις, συνέδρια, ημερίδες, διανομή φυλλαδίων.

Κάθε Τετάρτη 6 μ.μ. Η 1η Τετάρτη κάθε μήνα είναι ανοικτή

Ιστοσελίδα www.alanon.gr, στο χώρο μας Πλ. Γεωργίου 50, 2ος  όρο-
φος.  Τηλέφωνο: 6943806946

Είμαστε όλοι εθελοντές. 

Δεν δεχόμαστε χορηγίες. Είμαστε αυτοσυντηρούμενοι. 
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ΑΛ-ΑΝΟΝ

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;



Καλύπτουν ανάγκες ανθρώπων που έχουν επηρεαστεί από την εξάρτη-
ση συγγενικού ή φιλικού προσώπου. Λειτουργούμε αλληλοϋποστηρικτι-
κά. Οι εμπειρίες που μοιράζονται τα μέλη βοηθούν στην αντιμετώπιση
του προβλήματος.

Απευθυνόμαστε σε συγγενείς και φίλους εξαρτημένων ανθρώπων από
ουσίες, internet, χαρτιά  με απόλυτη εχεμύθεια

Το Α και το Ω είναι οι συγκεντρώσεις των μελών. Επίσης συνέδρια, δια-
νομή φυλλαδίων στα Νοσοκομεία, ΕΕΣ κ.α.

Δευτέρα και Πέμπτη 17:30-19:30.

Ιστοσελίδα: www.familiesanonymous.org.gr
Τηλέφωνο: 6984189714

Οι εθελοντές είναι από τα μέλη. 

Δεν δεχόμαστε χορηγίες. 
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Ανώνυμες Οικογένειες

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;



Πνευματικές, συναισθηματικές και διατροφικές

Όσοι έχουν διατροφικά προβλήματα: βουλιμία, ανορεξία, υπερφαγία

Ομάδες υποστήριξης. Συμμετοχή σε φεστιβάλ υγείας

Τρίτη και Παρασκευή  7-8.30 μ.μ. Την 1η Τρίτη κάθε μήνα η συγκέν-
τρωση είναι ανοικτή

Ιστοσελίδα: www.anonymoi-yperfagoi.org.gr 

Όλοι είμαστε εθελοντές. 

Διαρκής ροή σε εβδομαδιαία βάση. 

Όχι, είμαστε αυτοχρηματοδοτούμενοι και δεν δεχόμαστε χορηγίες. 
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Ανώνυμοι Υπερφάγοι

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;

Με τι συχνότητα (σταθερά στο χρόνο, κάποιες ώρες όταν υπάρχει
φόρτος εργασιών ή εποχιακά;)

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;



Το Δίκτυο Θεραπευτικών Υπηρεσιών ΓΕΦΥΡΑ του ΟΚΑΝΑ στην Πάτρα
λειτουργεί από τον Ιούνιο του 1998. Είναι ένα Θεραπευτικό Πρόγραμ-
μα που απευθύνεται σε ενήλικα άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα
χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, συμπεριλαμβανομένου και του αλκοόλ,
καθώς και στις οικογένειές τους. 
Είναι ένα εθελοντικό, πολυφασικό, στεγνό (δεν χρησιμοποιούνται υπο-
κατάστατα ή φάρμακα) Θεραπευτικό Πρόγραμμα. Παρέχει δωρεάν τις
υπηρεσίες του σε εξαρτημένα άτομα ανεξάρτητα από τη φυλή, το δόγ-
μα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, τις σεξουαλικές προτιμήσεις,
τη σωματική αναπηρία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, το ποινικό μητρώο
και την οικονομική κατάσταση, με σεβασμό στο απόρρητο και χωρίς λί-
στα αναμονής. 
Αποτελείται από τις παρακάτω δομές: Συμβουλευτικός Σταθμός: Μέσα
από ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες, παρέχεται ενημέρωση- ευαισθητο-
ποίηση σε εξαρτημένα άτομα, τις οικογένειές τους και στο γενικό πλη
θυσμό. Στόχοι είναι να περιορίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της χρή-
σης ουσιών, η συμβουλευτική –κινητοποίηση για διακοπή της χρήσης
και η ένταξη σε ομάδα Ενδυνάμωσης & Απεξάρτησης. Ομάδα Ενδυνά-
μωσης & Απεξάρτησης: Στην ομάδα εντάσσονται άτομα που έχουν ολο-
κληρώσει το πρόγραμμα του ΣΣ, αποδεδειγμένα διακόψει τη χρήση ψυ-
χοδραστικών ουσιών και έχουν δηλώσει την επιθυμία τους να
συνεχίσουν. 
Μέσα από την ομάδα τα μέλη ενισχύονται να διατηρούν τις δραστηριό-
τητες που έχουν (πχ σπουδές, εκπαιδεύσεις, χόμπι, εργασία κ.α.) παράλ-
ληλα με την προσπάθειά τους για απεξάρτηση. Πρόγραμμα Κοινωνικής
επανένταξης: Αφορά τα μέλη που έχουν ολοκληρώσει την συμμετοχή
τους στην Ομάδα Ενδυνάμωσης & Απεξάρτησης και δηλώνουν επιθυ-
μία να συνεχίσουν. Σ’ αυτή τη φάση ο θεραπευόμενος μπορεί να δια-
σφαλίσει τις συνθήκες που θα του επιτρέψουν την επαγγελματική απο-
κατάσταση και εξέλιξη, να σταθεροποιήσει τις δυνατότητες και
ικανότητες αυτοσυντήρησης και να επιλύσει δυσκολίες και προβλήματα
που αντιμετωπίζει. Πρόγραμμα Οικογένειας: Εντάσσεται η στενή και ευ-
ρύτερη οικογένεια του θεραπευόμενου μέλους, όπου ακολουθεί μια
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ΓΕΦΥΡΑ
Δίκτυο Θεραπευτικών Υπηρεσιών Πάτρας

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;



παράλληλη πορεία με τη δική του. Στόχοι του Προγράμματος Οικογέ-
νειας είναι η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με το  Θεραπευτικό Πρό-
γραμμα, τις παρεχόμενες υπηρεσίες του και γενικότερα για ζητήματα
απεξάρτησης. 

Όλα τα ενήλικα άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης εξαρτη-
σιογόνων ουσιών, συμπεριλαμβανομένου και του αλκοόλ, καθώς και
στις οικογένειές τους. Επίσης, οποιοσδήποτε φορέας ή φυσικό πρόσω-
πο χρειάζεται ενημέρωση-πληροφόρηση σε θέματα απεξάρτησης. 

Το Δίκτυο υλοποιεί τακτικά πολλαπλές δράσεις ενημέρωσης –ευαισθη-
τοποίησης –κινητοποίησης φορέων, επαγγελματιών υγείας, καθώς και
του γενικού πληθυσμού για το  Θεραπευτικό Πρόγραμμα, τις παρεχόμε-
νες υπηρεσίες του και γενικότερα για ζητήματα απεξάρτησης.

Εθελοντικές οργανωσεις - Αντιμετώπιση εξαρτήσεων

48

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;



Το Δίκτυο Θεραπευτικών Υπηρεσιών ΓΕΦΥΡΑ λειτουργεί Δευτέρα έως
Παρασκευή 09.00 έως 17.00. 

Τηλέφωνο του Δικτύου: 2610 279795. Internet: www.okana.gr
Στην ανοιχτή Τηλεφωνική Γραμμή SOS: 1031 

Στο Δίκτυο δεν απασχολούνται εθελοντές. Παρέχεται όμως εκπαίδευση
σε φοιτητές κοινωνικών επιστημών και ψυχικής υγείας κατόπιν αιτήμα-
τός τους στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης.

Όταν προκύπτει σχετικό αίτημα και σύμφωνα με το τι ορίζει το πλαίσιο
της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών και της εύρυθμης λειτουργίας
του Δικτύου. 

Λειτουργεί ο Σύλλογος Οικογένειας της Θεραπευτικής Κοινότητας ΓΕ-
ΦΥΡΑ που ιδρύθηκε το 2002 από τα μέλη των οικογενειών του Δι-
κτύου Θεραπευτικών Υπηρεσιών ΓΕΦΥΡΑ με σκοπό να οργανώνει και
να υλοποιεί υποστηρικτικές, προς τη λειτουργία του Δικτύου, δράσεις.
Δέχεται οικονομικές χορηγίες αλλά και χορηγίες σε είδη πρώτης ανάγ-
κης. Αριθμός λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος: 225/
230934-37 Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ./fax: 2610-272535, κινητό:
6981795006. E-mail: sygefyra@otenet.gr, http://sylgefyraokana.gr  
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Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;

Με τι συχνότητα (σταθερά στο χρόνο, κάποιες ώρες όταν υπάρχει
φόρτος εργασιών ή εποχιακά;)

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;



Ανάγκες ενημέρωσης, συμβουλευτικής, θεραπείας

Οποιοσδήποτε έχει ανάγκη για τον ίδιο είτε για άλλους. Υποστηρίζουμε
και οικογένειες. Κάθε περίπτωση περνάει από αξιολόγηση που γίνεται
από μια ομάδα ψυχικής υγείας

Ενημέρωση για την πρόληψη, ενημέρωση τι σημαίνει θεραπεία σπάσιμο
ταμπούΥποστήριξη κρατουμένωνΕνημέρωση προς τα έξω σε πληθυ-
σμούς που εμπλέκονται, συλλόγους, ομάδεςΣυνεργασία με Δήμο, ΠΝΓ,
ΤΕΙ, σχολεία

Δευτέρα με Παρασκευή 08.00-16.00

Ιστοσελίδα: www.kethea.gr, Facebook: ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ, φυλλάδια,
μέσα από τις δράσεις μας

Ναι, περνάνε από αξιολόγηση ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού.
Υπάρχει και αντίστοιχη εκπαίδευση

Όλα

Δημόσια χρηματοδότηση υπάρχειΔωρεές σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό εί-
ναι επιθυμητές
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ΚΕΘΕΑ Οξυγόνο

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;

Με τι συχνότητα (σταθερά στο χρόνο, κάποιες ώρες όταν υπάρχει
φόρτος εργασιών ή εποχιακά;)

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;



Ανάγκες ατόμων και οικογενειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα με
το αλκοόλ

Όλοι όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με το αλκοόλ, οι ίδιοι είτε μέλη
της οικογένειάς τους, είτε φίλοι τους

Πληθώρα δράσεων θεραπευτικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών

5 ΚΟΠΑ στην πόλη της Πάτρας (και σε Ηράκλειο, Κρήτη, Αθήνα)

Υπάρχει γραμμή βοήθειας 6984814013, Facebook: Escopa, 
Ιστοσελίδα: www.escopa.gr, email: copapatras@gmail.com

Όλοι όσοι προσφέρουν είναι εθελοντές

Πέντε ΚΟΠΑ. Ένα για κάθε μέρα της εβδομάδας σταθερή ώρα και μέρα

Έχουν υπάρξει χορηγοί
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ΚΟΠA
Κλαμπ Οικογενειών με Προβλήματα από το Αλκοόλ

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;

Με τι συχνότητα (σταθερά στο χρόνο, κάποιες ώρες όταν υπάρχει
φόρτος εργασιών ή εποχιακά;)

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;



Η Πρόταση υλοποιεί προγράμματα πρόληψης εξαρτητικών ουσιών και
συμπεριφορών, προτείνοντας παράλληλα λύσεις για καλύτερη ποιότητα
ζωής

Η κοινότητα σε όλες της τις μορφές, άνθρωποι όλων των ηλικιών, γο-
νείς, παιδία γείτονες,συνταξιούχοι, νέοι, φοιτητές ανεξαρτήτως ειδικο-
τήτων και γνώσεων. Σεμινάριο νέων μελών το φθινόπωρο

Κ.Δ.Α για παιδιά, ομάδες εθελοντών ενηλίκων, ανοιχτή ομάδα γειτονιάς,
σεμινάρια και δράσεις πρόληψης στην κοινότητα, έκδοση περιοδικού e-
Πρόσωπο κάθε 3 μήνες

Πενθήμερο Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-15.00 και απόγευμα 18.00-
20.00

Διεύθυνση: Σαρανταπόρου 20.Τηλέφωνο: 2610451790
email: protasi@pat.forthnet.gr
facebook: Κίνηση Πρόταση για έναν άλλον τρόπο ζωής
Ιστοσελίδα: www.protasi.org.gr 
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Κίνηση-Πρόταση Αγ.Σοφία

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;



Η ΜΕΨΥ – Μονάδα Εντατικής Ψυχοκοινωνικής Απεξάρτησης είναι μία
από τις τέσσερις δομές απεξάρτησης του ΟΚΑΝΑ στην Πάτρα. Παρέχει
υπηρεσίες απεξάρτησης σωματικής και ψυχολογικής σε εξαρτημένα
άτομα.  Με την χορήγηση υποκατάστατου αντιμετωπίζει, στην φάση ει-
σαγωγής των θεραπευομένων, τα στερητικά συμπτώματα και ταυτόχρο-
να με ψυχοκοινωνική υποστήριξη ενισχύει τα άτομα να σταθεροποι-
ηθούν στην κουλτούρα της μη χρήσης, με τελικό στόχο την πλήρη
απεξάρτησή τους. 

Η δομή μας απευθύνεται σε ενήλικες χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών.

Εβδομαδιαίες ατομικές και ομαδικές συναντήσεις των εξαρτημένων.
Συμμετοχή των μελών της οικογένειας των εξαρτημένων σε εβδομαδι-
αίες ομαδικές ή/και ατομικές συναντήσεις. Οικογενειακές συναντήσεις.
Εκπαιδευτικά προγράμματα. Διασύνδεση με άλλους φορείς με στόχο
την κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων όπως ξενώνας προστα-
σίας κακοποιημένων γυναικών, παροχή νομική κάλυψης, πρόνοια, ιατρι-
κή περίθαλψη κτλ.  

Η δομή είναι ανοιχτή από τις 8.00-16.00. Οι ώρες των συναντήσεων
ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελούμενων.

Στο site του Οργανισμού: okana.gr και στα αντίστοιχα τηλέφωνα 

Όχι
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ΟΚΑΝΑ-ΜΕΨΥ Γέφυρα

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;



Συλλογή τροφίμων, φρέσκα και μαγειρευτά ή ξηρά τροφή, Είδη προσω-
πικής υγιεινής

Οικονομικά άποροι με παιδιά έως 16 ετών

Προσφέρουμε δωρεάν λογοθεραπεία, φροντιστήριο, παιδοψυχολόγο,
ψυχολόγο, δημιουργική απασχόληση

Κάθε απόγευμα 17.30-20.00

Ιστοσελίδα: www.foteinoasteri.org, Facebook: To Φωτεινό Αστέρι,
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 122
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6) ΠΑΙΔΙΑ - ΕΦΗΒΟΙ
Το Φωτεινό Αστέρι

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;



Φιλοξενία 52 οικογενειών από όλη την Ελλάδα στους τέσσερις ξενώ-
νες  για όσο διάστημα πρέπει να παραμείνουν στην Αθήνα για τη θερα-
πεία των παιδιών  στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία  Αγ. Σοφία και
Αγλαΐα & Παναγιώτης Κυριακού και σε εφήβους από τον Αγ. Σάββα και
άλλα νοσοκομεία ενηλίκων εφήβων.Κάλυψη ιατρικών εξετάσεων που
δεν καλύπτουν τα ασφαλιστικά ταμεία και οικονομική στήριξη -κατά το
δυνατόν -των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών. Την εφαρμογή
προγράμματος “Νοσηλεία στο Σπίτι”  σε συνεργασία με τα ογκολογικά
τμήματα των παιδιατρικών νοσοκομείων. Καλύπτει τις ανάγκες στα παι-
διατρικά νοσοκομεία ( Αγ. Σοφία και Α & Π Κυριακού ) και το ΕΛΠΙΔΑ
(μισθοί ιατρών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, γραμματέων, εξο-
πλισμός, αναλώσιμα, εκτυπωτές, αντιδραστήρια, Η/Υ, κλιματιστικά, δια-
φανοσκόπια κ.λ.π.) . Η  ίδρυση και λειτουργία του μοναδικού στην Ελ-
λάδα Ακτινοθεραπευτικού τμήματος παίδων στο Νοσοκομείο Α. & Π.
Κυριακού οφείλεται αποκλειστικά στη « ΦΛΟΓΑ». Χρηματοδότηση ταυ-
τοποίησης δειγμάτων μυελού των οστών σε συνεργασία με το ΚΕΔ-
ΜΟΠ  “Χάρισε Ζωή”. Ελληνικό Μητρώο  για παιδιά με Νεοπλασματική
ασθένεια (ΕΜΠΝΑ) Η ΦΛΟΓΑ προσφέρθηκε και ανέλαβε τον σχεδια-
σμό , την δημιουργία και την συντήρηση του λογισμικού συστήματος
που φιλοξενεί την ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου ασθε-
νών σε όλη την Ελλάδα- Registry. 

Οι οικογένειες που τα παιδιά τους νόσησαν ή νοσούν από το καρκίνο.
Οι πολίτες και οργανισμοί που θέλουν να έχουν τη δυνατότητα της κοι-
νωνικής προσφοράς

1.Διοργάνωση εκδηλώσεων για την ψυχαγωγία των παιδιών  2.Συνερ-
γασία με τις κατασκηνώσεις Barretstown στην Ιρλανδία και  Dynamo
Camp στην Ιταλία. 3. Διοργάνωση συναυλιών, παζαριών, e -shop κ.α. 4.
Διοργάνωση εκδηλώσεων για την ενημέρωση της κοινής γνώμης για
τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας, τη διάδοση του μηνύματος της ΦΛΟ-
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ΦΛΟΓΑ

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;



ΓΑΣ , τη συγκέντρωση χρημάτων για την ενίσχυση του έργου της. 5.
Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς. 

To γραφείο της ΦΛΟΓΑΣ στη Πάτρα είναι  ανοιχτό από Δευτέρα έως
Παρασκευή από τις 09.30π.μ. με 13.30 μ.μ. Οι ώρες συναντήσεων είναι
συνήθως πρωινές και όταν παραστεί ανάγκη εκτός γραφείου οποιαδή-
ποτε ώρα της ημέρας. 

Πληροφορίες για το Σύλλογο ΦΛΟΓΑ στα παραρτήματα σε όλη την Ελ-
λάδα  και στην επίσημη ιστοσελίδα μας www.floga.org.gr 

Το έργο της «ΦΛΟΓΑΣ» στηρίζεται αποκλειστικά σε εθελοντές γονείς
και εθελοντές φίλους σε μια αρμονική συνεργασία προς όφελος των
παιδιών και της κοινωνίας. Όπως άλλωστε και όλο το έργο της «ΦΛΟ-
ΓΑΣ» στηρίζεται οικονομικά στις προσφορές της κοινωνίας. Των απλών
πολιτών, των ευαισθητοποιημένων επιχειρηματιών καθώς δεν έχει απο-
λύτως καμία κρατική, ευρωπαϊκή ή άλλης μορφής επιχορήγηση. Γονείς
και εκπρόσωποι απ’ όλη την Ελλάδα ευαισθητοποιούν τις τοπικές κοι-
νωνίες για το παιδί που νοσεί και τις ανάγκες του, προσφέρουν το χρό-
νο και την ψυχή τους για να κρατήσουν τη ΦΛΟΓΑ αναμμένη. Μοιρά-
ζονται τους φόβους και τις αγωνίες τους  και το κυριότερο
προσφέρουν αλληλεγγύη και συμπαράσταση σε όσους κτυπά ο κεραυ-
νός . Εθελοντές φίλοι βρίσκονται δίπλα στη ΦΛΟΓΑ δημιουργώντας
ένα κύμα αλληλεγγύης και προσφοράς μέσω της δημιουργίας εκδηλώ-
σεων και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και συμπαράστασης στα
παιδιά που πάσχουν από καρκίνο. Ο καθένας μπορεί να γίνει κοινωνός
του έργου της «ΦΛΟΓΑΣ» να επισκεφτεί τους ξενώνες,  να επισκεφτεί
τα νοσοκομεία να μιλήσει με τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όλο
το προσωπικό. Να δει τα μηχανήματα και τις μονάδες που έχει αναπτύ-
ξει. Μα πάνω απ’ όλα να ακούσει το γονιό που μέσα στην ατυχία της
διάγνωσης του παιδιού του με καρκίνο βρέθηκε η «ΦΛΟΓΑ» που του
κράτησε το χέρι  έμπρακτα και ουσιαστικά δίνοντας απαντήσεις σε όλα
τα προβλήματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει σε αυτό τον αγώνα ζωής.
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Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;



Η συχνότητα συμμετοχής των εθελοντών γονιών και φίλων του Συλλό-
γου είναι σταθερή όλο το χρόνο. 

Ένας ενδιαφερόμενος χορηγός θα μπορούσε να στηρίξει τις ανάγκες
του Συλλόγου που περιγράψαμε παραπάνω με χρηματοδότηση. Η
ΦΛΟΓΑ ενισχύεται από απλούς πολίτες και οργανισμούς, δεν παίρνου-
με κρατικές επιχορηγήσεις και προγράμματα . 

Προαιρετικές συμπληρωματικές δηλώσεις Το επόμενο βήμα για
εμάς τους γονείς είναι η  δημιουργία Αρχείου Νεοπλασιών σε συνεργα-
σία με τη Ελληνική Εταιρεία Παιδιάτρων Ογκολόγων (ΕΠΑΟ). Η ΦΛΟ-
ΓΑ θα συνεχίσει : - Όσο ο καρκίνος σκοτώνει το ένα από τα τρία παιδιά
που νοσούν.  - Όσο ο καρκίνος θεωρείται επάρατος και όσο ο λαός μας
φοβάται ακόμα και να προφέρει το όνομα του. - Όσο η πολιτεία δεν
ανταπεξέρχεται ικανοποιητικά στις υποχρεώσεις της. 

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;
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Με τι συχνότητα (σταθερά στο χρόνο, κάποιες ώρες όταν υπάρχει
φόρτος εργασιών ή εποχιακά;)



Κοινωφελή φροντιστήρια (Γυμνάσιο, Λύκειο)

Όλοι

Προσφορά τροφίμων και στήριξης

Όλες τις ώρες

Ιστοσελίδα: inpp.com.gr, Facebook: Ι.Ν Παντοκράτορος Πατρών

Κοινωνικό Φροντιστήριο, Τμήμα χορού, βυζαντινής μουσικής, χορωδία
για όλες τις ηλικίες, Τμήμα απασχόλησης παιδιών με αυτισμό 

Όλοι 

Υπήρχε δομή φιλοξενίας παιδιών από τον πόλεμο Γιουγκοσλαβίας και συνε-
χής βοήθεια με τρόφιμα, ρουχισμό, φιλοξενία σε οικογένειες εκτός δομής
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Ι.Ν.Παντοκρατωρ & Αναργύρων φροντιστήρια

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Ι.Ν Αγίας Σοφίας

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;



09.00-12.00 κ. Κωνσταντίνα Πρωινά στην Εκκλησία. Όποτε χρήζει
ανάγκη

Τηλέφωνο: 2610-420951, Ναός Αγ.Σοφίας

Παιδικοί Σταθμοί Τμήμα ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ-Παιδικές κατασκηνώσεις

Όσοι έχουν ανάγκη

Πρωινές ώρες

Ιστοσελίδα: www.kodip.gr, Γούναρη 76 ή Βενιζέλου 38 & Σολωμού.
Τηλέφωνο: 2610-390971

Επιπλέον!
Το Χαμόγελο του Παιδιού www.hamogelo.gr 
Αντωνοπούλειο Ίδρυμα
Γιατροί του Κόσμου https://mdmgreece.gr

Εθελοντικές οργανωσεις - Παιδιά - Έφηβοι

59

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

ΚΟΔΗΠ
Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;



Συμβουλευτική στήριξη σε γυναίκες θύματα βίας και πολλαπλών δια-
κρίσεων. Νομική συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνική
στήριξη και συμβουλευτική απασχόλησης.

Γυναίκες από 18 ετών και άνω –θύματα βίας και πολλαπλών διακρίσε-
ων (πρόσφυγες-μετανάστριες – άνεργες – ΑΜΕΑ- μονογονείς κλπ)

Συμβουλευτική. Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση τοπικής κοινότητας σε
θέματα βίας, ισότητας των φύλων. Δικτύωση με τοπικούς φορείς.

Ανοικτό καθημερινά 8.00-16.00 εργάσιμες ημέρες. Οι συναντήσεις κα-
τόπιν ραντεβού διαρκούν 45 λεπτά με μια ώρα. 

Ιnternet. Φυλλάδια. Συμβουλευτικό Κέντρο Πάτρας. 

Όχι, λόγω εχεμύθειας και απορρήτου. 

Με τη χρηματοδότηση δράσεων ευαισθητοποίησης. 
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7) ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Συμβουλευτικά Κέντρα για τη Βία 
κατά των Γυναικών της ΓΓΙΦ

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;



Ψυχολογική και οικονομική στήριξη της μητέρας και του παιδιού (π.χ.
στην πρώτη βρεφική ηλικία παρέχουμε γάλα, pampers, είδη ρουχισμού
και έπιπλα) 

Οι έγκυες που βρίσκονται σε δίλημμα λόγω μιας ανεπιθύμητης εγκυμο-
σύνης. 

Ενημέρωση, παροχή ψυχολογικής και οικονομικής στήριξης, ημερίδες,
bazaar.  
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Σύλλογος Πατρών για την
Προστασία του Αγέννητου Παιδιού

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;



Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη 5-7 μ.μ. 

Στο χώρο μας (Μητρ. Νεοφύτου 14 , τηλέφωνο: 2610 225675) και
στην ιστοσελίδα: www.agenitopaidi.gr

Ναι. Συνεισφέρουν προϊόντα για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων
και στηρίζουν το έργο μας. 

Εποχιακά, 4-5 φορές το χρόνο. 

Με παροχή τροφίμων, τύπωση φυλλαδίων και οικονομική στήριξη. 

Προαιρετικές συμπληρωματικές δηλώσεις
Όποιος εμφορείται από διάθεση να προσφέρει στο συνάνθρωπο, να
προσφέρει σ’ αυτή τη δύσκολη στιγμή της ζωής. 

Εθελοντικές οργανωσεις - Στήριξη Γυναικών

62

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;

Με τι συχνότητα (σταθερά στο χρόνο, κάποιες ώρες όταν υπάρχει
φόρτος εργασιών ή εποχιακά;)

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;



Οι δράσεις του Συλλόγου απευθύνονται στη γυναίκα που νοσεί με καρ-
κίνο μαστού και την οικογένειά της. Τα προγράμματα του Συλλόγου πε-
ριλαμβάνουν την ψυχοκοινωνική υποστήριξη με την παροχή ενημέρω-
σης, ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής, παροχή χρηστικών
ειδών (περούκες, προσθέσεις, στηθόδεσμοι) στη γυναίκα που έρχεται
αντιμέτωπη με τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.Ακόμα, παρέχεται

οργανωμένη αλληλοβοήθεια όπου γυναίκες που έχουν αντιμετωπίσει
τη νόσο στο παρελθόν και έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα, επισκέπτονται
γυναίκες που τώρα νοσούν και βρίσκονται στη φάση της θεραπείας
τους στα δημόσια νοσοκομεία της πόλης. Επιπλέον ο σύλλογος υλοποι-
εί προγράμματα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για το γενικό πλη-
θυσμό, τα οποία περιλαμβάνουν ενημερωτικές εκδηλώσεις και κλινικές
εξετάσεις μαστού
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Άλμα Ζωής

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;



Οι γυναίκες που έχουν νοσήσει με καρκίνο μαστού, καθώς και μέλη των
οικογενειών τους που χρειάζονται ενημέρωση ή και ψυχολογική υπο-
στήριξη. Ακόμα, δεχόμαστε αιτήματα από φορείς της ευρύτερης περιο-
χής που επιθυμούν να διοργανώσουμε από κοινού ενημερωτικές εκδη-
λώσεις με σκοπό την προώθηση της προληψης και έγκαιρης διάγνωσης
του καρκίνου του μαστού. 

Ο Σύλλογος έχοντας ως στόχο την ευαισθητοποίηση του γενικού πλη-
θυσμού πραγματοποιεί ενημερωτικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με το-
πικούς φορείς αλλά και σεμινάρια ενημερωτικού χαρακτήρα για θέματα
που αφορούν τον καρκίνο του μαστού. Πραγματοποιούνται δωρεάν
κλινικές εξετάσεις από εξειδικευμένους χειρουργούς για το μαστό και
δίνονται παραπεμπτικά για δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις. Ακόμα, τα
τελευταία 6 χρόνια πραγματοποιείται η δράση ‘Pink the city’, μια διορ-
γάνωση με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού
για τον καρκίνο του μαστού, την απομυθοποίηση της ασθένειας, τη
συγκέντρωση πόρων για διεξαγωγή προγραμμάτων από το Άλμα Ζωής
Ν.Αχαΐας και την αγορά και παροχή χρηστικών ειδών στην ανασφάλι-
στη, άπορη γυναίκα που νοσεί. 

Το πρόγραμμα λειτουργίας του Συλλόγου είναι από Δευτέρα έως Πα-
ρασκευή 9:00-16:00. Οι ώρες συναντήσεων για rv με την ψυχολόγο
και την κοινωνική λειτουργό του Συλλόγου γίνονται κατόπιν τηλεφωνι-
κής συνεννόησης

Ιστοσελίδα: www.almazoispatras.gr
Social media: Facebook & Instragram: almazoispatras 
Twitter: ALMAZOISPATRAS
https://pinkthecity.gr
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Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;



Εθελοντές αξιοποιούνται κάθε χρόνο στα πλαίσια της διοργάνωσης
Pink the City. Ακόμα, εθελοντική προσφορά παρέχουν και οι εκπαιδευ-
μένες εθελόντριες που είναι μέλη του Συλλόγου και βρίσκονται κάθε
εβδομάδα στα δύο δημόσια νοσοκομεία της περιοχής δίνοντας ελπίδα
και θάρρος στη γυναίκα που νοσεί μέσα από την προσωπική τους εμ-
πειρία με τον καρκίνο του μαστού.

Η αξιοποίηση των εθελοντών γίνεται σε σταθερή βάση μέσα στο χρόνο
αλλά και σε περιπτώσεις φόρου εργασιών μέσα στο χρόνο

Η λειτουργία του Συλλόγου οφείλεται αποκλειστικά σε χορηγίες και
δωρεές. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει δωρεά χρηματικού πο-
σού στο Σύλλογο ή να ενημερωθεί για το χορηγικό πακέτο όλων των
προγραμμάτων του Συλλόγου. Ο Σύλλογος υπογράφει ειδική σύμβαση
χορηγίας με τον κάθε χορηγό η οποία περιλαμβάνει ανταποδοτικά οφέ-
λη. 
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Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;

Με τι συχνότητα (σταθερά στο χρόνο, κάποιες ώρες όταν υπάρχει
φόρτος εργασιών ή εποχιακά;)

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;



Τις ανάγκες γυναίκας και παιδιού που προκύπτουν σε θέματα ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων, υγείας, παιδείας, περιβάλλοντος, κοινωνικής αλλη-
λεγγύης.

Όλες οι γυναίκες που έχουν όραμα και σκοπό την εθελοντική προσφο-
ρά στο κοινωνικό σύνολο. 

Οι δράσεις πολλές, περίπου μία ανά μήνα, με στόχο εκπαίδευση, γνωρι-
μία, διασκέδαση, εκπλήρωση ευχών παιδιών σε συνεργασία με το MA-
KE A WISH. 

Συναντούμεθα πάντα Τετάρτη 7 μ.μ. στο ξενοδοχείο «Αστήρ» όπου τυ-
πικά είναι η έδρα του ομίλου, αφού η κα Μεντζελοπούλου είναι από τα
ιδρυτικά μας μέλη. 
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Σοροπτιμιστικός Όμιλος Πάτρας
Δανιηλίς

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;



Στην γραμματέα Γεωργία Μαντέλη (ΤΗΛ.6974127687 – 2610241211),
στην κα Μεντζελοπούλου στον Αστέρα, σε site όπου θα βρείτε και την
Ομοσπονδία και το διεθνή Σοροπτιμισμό και την Σ.Ε.Ε. (ΣΟΡΟΠΤΙΜΙ-
ΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ). 

Πολύ θα θέλαμε να έχουμε για όποιες ανάγκες εκδηλώσεων κλπ και
ομιλιών μας και όπου δραστηριοποιούμεθα. Ωστόσο εκτός από ενεργά
μέλη μας χρησιμοποιούμε και εθελοντές από άλλους φορείς.

Συνήθως στις εκδηλώσεις μας.

Πολύ θα μας βοηθούσε κάποιος χορηγός προκειμένου να κάνουμε πε-
ρισσότερα και μεγαλύτερα έργα στους στόχους μας. Ωστόσο δεν υπάρ-
χουν.
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Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;

Με τι συχνότητα (σταθερά στο χρόνο, κάποιες ώρες όταν υπάρχει
φόρτος εργασιών ή εποχιακά;)

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;



Τις ανάγκες των προσφύγων και των μεταναστών της πόλης μας σε: -
ρουχισμό, σίτιση, -στέγαση  ( τους προωθούμε  εφόσον γίνεται σε δο-
μές στέγασης της πόλης μας) - στοιχειώδη  νομική βοήθεια,  -Ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη ( τους προωθούμε και τους συνοδεύουμε σε
δομές υγείας) -εκμάθηση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. 

Απευθύνονται σε μας οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Καθώς και  εθε-
λοντές ατομικά ή ομάδες,  κάποιες δομές αλληλεγγύης, σχολεία και
οποιοσδήποτε άλλος θέλει. 

Στο παρόν φροντίζουμε μετανάστες και πρόσφυγες που ζουν στο εργο-
στάσιο του Λαδόπουλου, στην Πολιτεία, κάποιους που μένουν σε εγκα-
ταλελειμμένα  ή σε ενοικιαζόμενα  σπίτια. Κάνουμε εκδηλώσεις με σκο-
πό την οικονομική ενίσχυση της κίνησης για την κάλυψη  των ανωτέρω
αναγκών, την ευαισθητοποίηση στο μεταναστευτικό  και την ανάπτυξη
ενός κινήματος αλληλεγγύης . Δεχόμαστε επισκέψεις σχολείων, μαθη-
τών για την ευαισθητοποίησή στο μεταναστευτικό (οι μαθητές μιλούν
με μετανάστες)  και σε θέματα αλληλεγγύης και ρατσισμού. Παλιότερα
κάναμε τις ίδιες δραστηριότητες ο αριθμός των μεταναστών και οι δυ-
νατότητές μας ήταν διαφορετικές. 

Γενική συνέλευση κάθε Τρίτη στις 9μμ ( ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμε-
νο) Μαθήματα: Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη  7-9 μμ  Δευτέρα έως  Πα-
ρασκευή 10.00-12.00 

Εθελοντικές οργανωσεις - Πρόσφυγες - Μετανάστες
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Κίνηση Υπεράσπισης Δικαιωμάτων 
Προσφύγων και Μεταναστών/Μεταναστριών

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

8) ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ



Facebook: Κίνηση Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μετα-
ναστών . Στο στέκι μας  Ιωάννου Βλάχου 19 στις παραπάνω ώρες και
Στα τηλέφωνα: Νίκος Παπαγεωργίου 6950654775,
Ιωάννα Αραμπατζή 6946796424  

Ναι. Συμμετέχουν  σαν δάσκαλοι, και σαν  εθελοντές σε όλες τις παρα-
πάνω δράσεις της Κίνησης. 

Οι ανάγκες είναι σχεδόν καθημερινές.   Τώρα οι εθελοντές συμμετέχουν
από 2 ώρες την εβδομάδα μέχρι όσο μπορεί ο καθένας. Σίγουρα όταν
υπάρχει κάποια δράση οι ανάγκες είναι πιο μεγάλες. 

Με εθελοντική εργασία . Με προσφορά τροφίμων, ρούχων, φαρμάκων
και γενικά ειδών πρώτης ανάγκης. Με την διδασκαλία ελληνικών και
αγγλικών. 
Προαιρετικές συμπληρωματικές δηλώσεις Η Κίνηση είναι μια
εθελοντική συλλογικότητα ( Όχι ΜΚΟ) στηρίζεται στις συνδρομές των
μελών της και οποιουδήποτε άλλου  θέλει να την στηρίξει. Ανώτερο
όργανο είναι η συνέλευση και υπάρχει άμεση και οριζόντια επικοινωνία
των μελών της μέσω λίστας google. Στόχος μας είναι οι φροντίδα των
μεταναστών και  να αναπτύξουμε ένα κίνημα αλληλεγγύης. 

Εθελοντικές οργανωσεις - Πρόσφυγες - Μετανάστες
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Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;

Με τι συχνότητα (σταθερά στο χρόνο, κάποιες ώρες όταν υπάρχει
φόρτος εργασιών ή εποχιακά;)

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;



Οικολογική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού κυρίως σε θέ-
ματα προστασίας του γενικότερου περιβάλλοντος. Αντιμετώπιση περι-
βαλλοντικών προβλημάτων της ευρύτερης περιοχής μας  και όχι μόνο.

Πολίτες, συλλογικότητες, σχολεία 

Αποκάλυψη παρανομιών στο φυσικό, ανθρωπογενές, κοινωνικό περι-
βάλλον. - Διατύπωση προτάσεων για οικολογικά  ζητήματα - Ενίσχυση
περιβαλλοντικών θεσμών όπως Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ανακύ-
κλωση κ.λπ. - Συμμετοχή σε τοπικά δευτεροβάθμια σχήματα όπως Σύν-
δεσμος Περιβαλλοντικών  Οργανώσεων Ευρύτερης Περιοχής Πάτρας
(ΣΠΟΕΠΠ), Δίκτυο κατά της Ηχορύπανσης,  αντικαπνιστικοί σύλλογοι
κλπ - Συμμετοχή σε διεθνή  προγράμματα με άλλες ευρωπαϊκές  ΜΚΟ
-Αναδασώσεις, καθαρισμοί κοινόχρηστων χώρων (δασυλλίου, παρα-
λιών, έλους Αγυιάς κ.ά.) -Εκδηλώσεις λόγου και ακτιβισμοί με σκοπό
την άμεση  προσοχή του κοινού σε οξυμένα κατά καιρούς  περιβαλλον-
τικά προβλήματα -Προβολή ταινιών οικολογικού περιεχομένου στα
γραφεία μας  (Σαχτούρη 68) -Εκδρομές σε τόπους υψηλού οικολογικού
και πολιτισμικού ενδιαφέροντος -Έκδοση της μηνιαίας εφημερίδας «Εν
αιθρία» 

Ανοιχτές συναντήσεις κάθε Δευτέρα στο στέκι μας μας 21:00, με συμ-
μετοχή οποιουδήποτε χωρίς διαδικασίες εγγραφής- διαγραφής. -
Δεν υπάρχουν όργανα και προεδρεία, οι αποφάσεις παίρνονται με την
αρχή της πλειοψηφίας και με ισότιμη ψήφο παλιών και νέων μελών

Εθελοντικές οργανωσεις - Περιβάλλον
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ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ

9) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;



Καθημερινά λειτουργεί γραμματεία εργάσιμες μέρες και ώρα 19:00-
21:00  

Στα γραφεία μας τις ώρες λειτουργίας της γραμματείας τηλ.: 2610-
321010. Στο site της ΟΙΚΙΠΑ www.oikipa.gr. Στο αρχείο των εφημε-
ρίδων μας και το λεύκωμα για τα 30 χρόνια που διατίθεται  δωρεάν
στα γραφεία μας. Facebook: Οικολογική Κίνηση Πάτρας (ομάδα)

Όλοι οι συμμετέχοντες στις δευτεριάτικες συναντήσεις μας είναι εθε-
λοντές και συνεισφέρουν ανάλογα με το χρόνο και τις γνώσεις-δεξιό-
τητές τουςΤην κίνηση στηρίζουν εθελοντικά πολλοί συμπολίτες με την
οικονομική τους υποστήριξη και τη συμμετοχή σε δράσεις - εκδηλώσεις
της κίνησης

Υπάρχει ανάγκη εθελοντικής προσφοράς όλο το χρόνο εκτός του καλο-
καιριού (Ιούλιος - Αύγουστος) όπου λειτουργεί ομάδα εκτάκτων αναγ-
κών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας

Με την οικονομική του υποστήριξη Με τη διαφήμισή του μέσω της
εφημερίδας μας

Προαιρετικές συμπληρωματικές δηλώσεις.
Στο οικονομικό επίπεδο έχουμε υποστηρικτές της κίνησης με ενδεικτικό
ποσό 15€ στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η δωρεάν αποστολή της
εφημερίδας μας «ΕΝ ΑΙΘΡΙΑ»
Επιπλέον!
Φιλοδασικός Προοδευτικός Σύλλογος Σαραβαλίου

Εθελοντικές οργανωσεις - Περιβάλλον
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Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Με τι συχνότητα (σταθερά στο χρόνο, κάποιες ώρες όταν υπάρχει
φόρτος εργασιών ή εποχιακά;)

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;



Περισυλλογή, περίθαλψη, φιλοξενία, υιοθεσία ζώων

Αυτοί που θέλουν συμβουλή για να σώσουν, φιλοξενήσουν ζώο ή να
κάνουν καταγγελία. ΟΧΙ αυτοί που θέλουν να δώσουν το ζώο τους ή
να κάνουμε εμείς γι’ αυτούς ό,τι μπορεί να κάνει ο κάθε πολίτης. 

Περισυλλογή, περίθαλψη, φιλοξενία, υιοθεσία ζώων

Εθελοντικές οργανωσεις - Αδέσποτα
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Αχαϊκός Σύλλογος 
για τη Μέριμνα των Ζώων

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;

10) ΑΔΕΣΠΟΤΑ



Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Ό,τι κάνουμε είναι ενταγμένο μέσα στη ζωή
μας ως αναπόσπαστο κομμάτι. Δεν αφιερώνουμε κάποιες ώρες, έχουμε
εντάξει αυτό που κάνουμε στην καθημερινότητα μας

Ιστοσελίδα: ascapatras.org, 
Facebook: Achaic Society for the Care of Animals, Patras Greece -
ASCA

Μόνο εθελοντές για περισυλλογή, περίθαλψη, φιλοξενία, υιοθεσία
ζώων.

Καθημερινά. Κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει πότε θα χρειαστεί περισ-
σότερη βοήθεια

Καλό φαγητό. Όχι φτηνό φαγητό διότι δημιουργεί περισσότερα προ-
βλήματα και στα ζώα και σε  έμας

Επιπλέον
Ιστοσελίδα: Save Patras Strays
Facebook: Φιλοζωοι Εθελοντες Πατρας SAVE PATRAS STRAYS
(SPS)

Εθελοντικές οργανωσεις - Αδέσποτα
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Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων; 

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;

Με τι συχνότητα (σταθερά στο χρόνο, κάποιες ώρες όταν υπάρχει
φόρτος εργασιών ή εποχιακά;) 

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;



Εκπαίδευση της κοινωνίας σε συλλογικές και εθελοντικές δράσεις. Πα-
ραγωγή έργου μέσω ανιδιοτελούς συμμετοχής και παροχή βοήθειας
στο κοινωνικό πεδίο  

Όλοι όσοι θέλουν να προσφέρουν στο χτίσιμο μιας άλλης κοινωνίας  

Αφορούν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την παροχή αν-
θρωπιστικής βοήθειας, την προστασία του περιβάλλοντος και της ποι-
ότητας της ζωής, την προαγωγή του πολιτισμού και τη ανάδειξη πολιτι-
σμικών στοιχείων και τέλος την προαγωγή της υγείας 

Η Γραμματεία της ΚΟΙΝΟΤΟΠΙΑΣ λειτουργεί Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη
11 πμ-2μμ και Πέμπτη και Παρασκευή 7-9 μμ στον πολυχώρο της ορ-
γάνωσης επί της οδού Μαιζώνος 139, 4ο όροφο στην Πάτρα

Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού ΚΟΙΝΟ_ΤΟΠΙΑ www.koi-
notopia.gr, 2615.002009, info@koinotopia.gr και στο fb Κοινο_Τοπία

Η οργάνωση είναι 100% εθελοντική. Οι εθελοντές διαθέτουν χρόνο και
μεράκι στα στάδια απόφαση, προετοιμασία, διεκπεραίωση και στήριξη
των εκδηλώσεων – δράσεων της Κοινο_Τοπίας
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Εθελοντικές οργανωσεις - Ανθρώπινα δικαιώματα

11) ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Κοινοτοπία

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;



Ενορίες Ιεράς Μητρόπολης Πατρών 
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Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του καθενός είναι και οι αρμοδιότητές
του

Με πολλούς και διαφόρους τρόπους (είδη, χρήματα, παροχή εξοπλι-
σμού, αναλώσιμα κ.α.)

Προαιρετικές συμπληρωματικές δηλώσεις
«Το μεγαλύτερο ταξίδι μας το κάνουμε με την ψυχή μας»

Νίκος Καζαντζάκης

Με τι συχνότητα (σταθερά στο χρόνο, κάποιες ώρες όταν υπάρχει
φόρτος εργασιών ή εποχιακά;)

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;
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Καλύπτουν ανάγκες συνανθρώπων, ομάδων, συλλόγων και σωματείων
που χρειάζονται στήριξη. 

Όλοι. 

Οργανώνουμε bazaar, εκθέσεις, χορούς κ.α. 

Δεν έχουμε συγκεκριμένο. 

Στο internet. 

Λειτουργεί μόνο με εθελοντές, που συμμετέχουν στις δραστηριότητές
του. 

Σταθερά. 

Με χορηγία. 

Εθελοντικές οργανωσεις - Ανθρώπινα δικαιώματα

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;

Με τι συχνότητα (σταθερά στο χρόνο, κάποιες ώρες όταν υπάρχει
φόρτος εργασιών ή εποχιακά;)

Σκοπός Ζωής

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;
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Εθελοντικές οργανωσεις

Όταν κάποιος φορέας χρειάζεται εθελοντές μας τηλεφωνεί και καλύ-
πτουμε όποιες ανάγκες μπορούμε. 

Φορείς, ιδιώτες, σύλλογοι. Όποιος χρειάζεται βοήθεια.

Παροχή βοήθειας με οποιοδήποτε τρόπο. 

Επικοινωνούμε μέσω facebook και τηλεφώνου, αλλά κάνουμε και συ-
ναντήσεις για ανταλλαγή απόψεων.

Είτε από την Άντα Ρεμούντη είτε από το facebook ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΑΝ-
ΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ

Είμαστε εθελοντές. Κάνουμε ταξιθεσία σε θέατρα, μοιράζουμε νερό και
κλείνουμε δρόμους σε αθλητικές διοργανώσεις, συγκεντρώνουμε τρό-
φιμα και ρούχα, καθαρίζουμε ακτές, πλατείες κ.α.

Πάντα, όταν υπάρχει ανάγκη. 

Θα θέλαμε. 

Εθελοντές Πανταχού Παρών

Τι ανάγκες καλύπτουν οι δράσεις του οργανισμού;

Ποιοί άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;

Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας, στο παρόν αλλά και παλιότερα;

Ποιό το πρόγραμμα λειτουργίας, ώρες συναντήσεων;

Που μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό;

Με τι συχνότητα (σταθερά στο χρόνο, κάποιες ώρες όταν υπάρχει
φόρτος εργασιών ή εποχιακά;)

12) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Χρησιμοποιείτε εθελοντές; Αν ναι, πως συνεισφέρουν;

Αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος χορηγός, πως θα μπορούσε
να υποστηρίξει τις δράσεις σας;
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ΑΣΤΟ - Επικοινωνούμε

Περίληψη - Κλείσιμο
Ευελπιστούμε ο Οδηγός να κατευθύνει οποιονδήποτε αναζητά να λάβει
ή να προσφέρει συμπαράσταση και πρακτική βοήθεια όπως επίσης και
να αναδείξει το πλούσιο έργο των φορέων αλληλεγγύης που υλοποιεί-
ται στην Πάτρα. 

Πίσω από όλα αυτά τα ερωτηματολόγια που λειτουργούν σαν φωτο-
γραφίες κάθε φορέα υπάρχουν ανθρώπινες ιστορίες, που συμβαίνουν
γύρω μας. 

Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει φαίνεται πως δεν είμαστε μόνοι μας. 

Ευχαριστίες
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές που συνέβαλλαν

Αναστασία, Άννα, Βάσια, Βασίλης, Βούλα, Ειρήνη, Judy, Νάντια, Μαρίνα,
Παναγιώτα, Τάκης

Και βέβαια στους φορείς που συνεργάστηκαν μαζί μας. 
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