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Καλοκαιρινές δραστηριότητες!! 

 

Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και τα καλοκαιρινά μας προγράμματα ήδη ξεκίνησαν και 

τρέχουν. Το ενδιαφέρον μεγάλο όπως κάθε χρόνο, οι δράσεις εμπλουτισμένες, αφού σκοπός όλων 

μας στο ΑΛΜΑ είναι το καλοκαίρι για τα παιδιά μας να περάσει όσο γίνεται πιο όμορφα με 

προγράμματα και δραστηριότητες  που διασκεδάζουν και επιμορφώνουν.  

 

Το πρωινό πρόγραμμα εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης απευθύνεται σε  παιδιά και 

νέους με νοητική αναπηρία και αυτισμό και διεξάγεται όπως κάθε χρόνο στον χώρο της παιδικής 

χαράς της Αγίας Σκέπης και στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Παλαιού Φαλήρου . 
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Το πρόγραμμα ξεκίνησε ήδη στις 22/06/2021 και θα διαρκέσει μέχρι 

και τις 30/07/2021 . 

Ώρα προσέλευσης: 9.00 

Ώρα αποχώρησης : 14.00 

Σε όλα τα παιδιά παρέχεται καθημερινά τυποποιημένο φαγητό από 

τον σύλλογο ΑΛΜΑ.  

 

Καλοκαιρινές διακοπές…. 

Όλα είναι  έτοιμα και για τις καλοκαιρινές πολυήμερες εκδρομές μας! 

Ο ενθουσιασμός και η ανυπομονησία περισσεύουν και οι αποσκευές 

μας είναι έτοιμες γεμάτες μαγιό, βερμούδες καπέλα και αντηλιακά.  

Τα εκδρομικά προγράμματα για παιδιά και νέους με αυτισμό και 

νοητική αναπηρία που διοργανώνει ο σύλλογος ΑΛΜΑ έχουν διάρκεια 

7 ημερών και θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο ΑΛΜΑ στα 

Καμένα Βούρλα.  

Το πρόγραμμα είναι χωρισμένο σε 3 περιόδους 

Α΄ περίοδος Δευτέρα 05/07/2021 - Δευτέρα 12/07/2021 

Β΄ περίοδος Δευτέρα 12/07/2021 - Δευτέρα 19/07/2021 

Γ΄ περίοδος Δευτέρα 23/08/2021 - Δευτέρα 30/08/2021  
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Για τρίτη συνεχή χρονιά ο σύλλογός μας με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού σχεδίασε και υλοποιεί  ένα πρόγραμμα που 
φέρνει σε επαφή παιδιά και εφήβους με και χωρίς αναπηρία με τα μουσεία και καλλιεργεί τη 
γνωριμία τους με αυτά. 

Η σύγχρονη τέχνη συχνά δεν είναι προσιτή, καθώς είναι κρυμμένη πίσω από τη θεωρία και η αρχαία 

τέχνη σπάνια ξεδιπλώνεται, καθώς ο συμβολισμός του μύθου ξεχνιέται. Διερευνούμε τον κόσμο της 

τέχνης, καλώντας τους συμμετέχοντες να βιώσουν και να εξερευνήσουν τα συναισθήματά τους μέσα 

από το εκπαιδευτικό δράμα με αφορμή έργα τέχνης.  

Στόχος μας είναι μέσα από τις εικαστικές τέχνες και τις 

τεχνικές του αυτοσχεδιασμού, της αναπαράστασης και 

του θεατρικού παιχνιδιού να δημιουργήσουμε συνθήκες 

απελευθέρωσης, χαράς και επικοινωνίας δίνοντας τη 

δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αυτενεργήσουν και 

να παρέμβουν στην πραγματικότητά τους, αλλάζοντάς 

την μέσα από τη σύμβαση του θεάτρου αλλά και με την 

εικαστική έκφραση.  
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Οι συμμετέχοντες μέσα από τους ρόλους τους καλούνται να 

ενεργοποιήσουν τη φαντασία αλλά και την κρίση τους, για να 

πάρουν αποφάσεις και να οδηγηθούν σε λύσεις.  

Χώρος: Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται στο χώρο του 

4ου Λυκείου Π.Φαλήρου 

Συχνότητα : δίωρο πρόγραμμα κάθε Πέμπτη 16.30 -18.30 Οι 

συναντήσεις αναπτύσσονται ως εξής: 

1η συνάντηση: Εισαγωγή στην ιστορία, επίσκεψη στο χώρο 

(δια ζώσης ή διαδικτυακά).  

2η-3η συνάντηση: Ανάπτυξη της ιστορίας με κομβικά σημεία 

της τα εκθέματα του μουσείου/αρχαιολογικού χώρου. 

4η συνάντηση: Αναστοχασμός της διαδρομής μέσα από 

εικαστική δημιουργία.  

5η-6η συνάντηση: Βιντεοσκόπηση της παρουσίασης, ώστε να 

την γίνει διαδραστική και προσιτή και σε  άλλα παιδιά που δεν 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα.  

Το καταπληκτικό είναι ότι η πρόταση αυτή ζωντανεύει τα 

εκθέματα των μουσείων δίνοντας πολλές εναλλακτικές 

προτάσεις και ανεξάντλητες πηγές έμπνευσης, τόσες όσες και 

τα εκθέματα των εν λόγω μουσείων. 

To πρόγραμμα απευθύνεται: σε παιδιά και εφήβους 

ηλικίας 10-15 χρόνων με και χωρίς αναπηρία με δυνατότητα 

εναλλαγής προσώπων ανά έκθεμα. Θα γίνει αξιολόγηση των 

αιτημάτων και θα ενημερωθείτε για τη συμμετοχή σας. 

 

 

 

Έναρξη προγράμματος:  Σεπτέμβριος 2021 

Οι αιτήσεις συμμετοχής έχουν ξεκινήσει. Μην χάσετε την ευκαιρία να συμπληρώσετε 

την αίτηση συμμετοχής σας ! 
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Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ σας προσκαλεί να συμμετέχετε 
στις ομάδες γονιών που θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο 2021. 
Θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον υπέροχο ρόλο - πρόκληση που μας χάρισε η ζωή, τον 
ρόλο του γονιού! 
Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τον δρόμο που μας φέρνει πιο κοντά στα παιδιά μας κι αποκαλύπτει 
το παιδί που έχουμε μέσα μας.  

 

Γιατί είμαστε ο καλύτερος γονιός για το παιδί μας! 
 
Σας περιμένουμε !! 
 
Χώρος: 4ο Λύκειο Π.Φαλήρου 
Συχνότητα: 2 φορές τον μήνα  
 

Εγγραφές από 1/9/2021 έως 30/09/2021  

Ξεκινάμε Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και ώρα 17.30- 19.30 
Ο κύκλος των συναντήσεων θα ολοκληρωθεί σε 7 δίωρες συναντήσεις. 
 
Συμμετέχοντες: μέχρι 15 γονείς, μπορείτε να συμμετέχετε και οι δυο γονείς.  
Κόστος συμμετοχής: Καλύπτεται από το Σύλλογο ΑΛΜΑ και την καλή σας διάθεση! Θα έχετε την 
δυνατότητα να υποστηρίξετε εθελοντικές δράσεις του ΑΛΜΑ.  
Οι συναντήσεις θα υποστηριχθούν από την κα Βάμβουρα Κωνσταντίνα. 



 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 - ΤΕΥΧΟΣ Νο5 

 

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 

«ΚΔΑΠμεΑ ΑΛΜΑ» 

Από το Σεπτέμβριο του 2020 στο 4ο Λύκειο Παλαιού 

Φαλήρου (Καρτσιβάνη 12 & Χαρίτων) λειτουργεί το 

Κέντρο Δημιουργικής  Απασχόλησης  παιδιών και νέων 

με αναπηρία ΑΛΜΑ.  

Ο χώρος παραχωρήθηκε από τον Δήμο Π. Φαλήρου, 

μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου, και  

διαμορφώθηκε με ευθύνη και δαπάνες του 

Πανελληνίου Συλλόγου Προσαρμοσμένων 

Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ. 

 Έτσι τα υπέροχα παιδιά και οι νέοι μας  κάθε απόγευμα περνούν δημιουργικά  τον χρόνο τους μέσα 

από ποικιλία δραστηριοτήτων όπως: εικαστικά, αθλητικές δραστηριότητες, κινητικά παιχνίδια, 

παραδοσιακοί χοροί, μουσικοθεατρική αγωγή και δραστηριότητες που προάγουν την αυτονομία. 
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Μπορείτε να συμμετέχετε στα προγράμματα είτε αυτόνομα είτε μέσω voucher από την ΕΕΤΑΑ. 

Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

(https://www.eetaa.gr/) για τη σχετική ανακοίνωση, με τις προϋποθέσεις και την έναρξη των 

αιτήσεων για το έτος 2021-2022 προκειμένου να λάβουν το σχετικό voucher και να συμμετέχουν 

δωρεάν στα προγράμματα του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. 
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Η νέα Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του συλλόγου ΑΛΜΑ, με το όνομα «ΜΑΡΙΣΜΗ», 

βρίσκεται πλέον σε λειτουργία. Στο νεόδμητο διαμέρισμα της οδού Κνωσού, στην Ηλιούπολη, 

διαμένουν τέσσερις ενήλικες, 2 άντρες και 2 γυναίκες με νοητική υστέρηση, οι οποίοι 

απολαμβάνουν τις ανέσεις του νέου τους σπιτικού.  

 

Η Στέγη «αγκαλιάζει» τους ενοίκους στοχεύοντας στην προσωπική τους εξέλιξη, τόσο μέσα από 

εξατομικευμένες παρεμβάσεις όσο και με τη συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα. Ενισχύεται η 

πρωτοβουλία και παρέχεται η δυνατότητα στον καθένα ξεχωριστά να δραστηριοποιείται ανάλογα 

με τις προσωπικές του κλίσεις σε δραστηριότητες εντός και εκτός του συλλόγου μας. 

 

Επιπλέον, στα εξωτερικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν οι ένοικοι, έχουν τη δυνατότητα 

να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους στην κυκλοφοριακή αγωγή, τη διαχείριση χρημάτων και τη 

λειτουργική κοινωνική συναναστροφή και επικοινωνία. Αποκτούν πλούσια ερεθίσματα και 

ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσεται η σύνδεση τους με φορείς και 

ανθρώπους της τοπικής κοινότητας αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας στην οποία ανήκουν. 

Απώτερος στόχος των εξωτερικών μας προγραμμάτων είναι η ισότιμη συμμετοχή των ενοίκων 

στα κοινά/πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας και η ενεργή παρουσία τους  σε καθένα από 

αυτά. 
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Στην στέγη μαζί μας ζουν ακόμη η Γωγώ και ο Γρηγόρης! 

Αυτοί όμως απολαμβάνουν τον υδάτινο κόσμο του ενυδρείου τους που με πολλή χαρά και ιδιαίτερη 

φροντίδα προετοίμασαν οι ένοικοι της ΣΥΔ ώστε να γίνει το σπίτι τους. Οι ένοικοι της στέγης μας 

ευχαρίστησαν με μία ευχετήρια κάρτα το pet shop «On Pet» στην Αργυρούπολη, που μας έκανε 

δωρεά τα ψαράκια μας αλλά και όλο τον εξοπλισμό τους. 
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Σαλπάρουμε και σας περιμένουμε στο νέο προπονητικό πρόγραμμα του συλλόγου μας σε 

συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Παλαιού Φαλήρου ΝΟΠΦ… 

Σύντομα θα έχετε νέα μας για τη διεξαγωγή των προπονήσεων, μέχρι τότε μάθετε κολύμβηση και να 

ετοίμαζετε την καλή σας διάθεση γιατί στο σκάφος θα δεχόμαστε μόνο χαμογελαστούς ναύτες! 
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