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Πιστοποιήσεις και Βραβεία

Πιστοποιήσεις

ISO 9001:2015

 (185)

ISO

Guinness World 
Record Holder Largest 

Recyclable Mosaic

Bραβεία

από την Πανελλήνια 
¨Ενωση Γενικών 

Γραμματέων Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 
“Κλεισθένης” 

ΜΚΟ της Χρονιάς στην 
κατηγορία Περιβάλλον 

(2020)
για το πρόγραμμα Fabric 
Republic από τα Hellenic 

Responsible Business 
Awards

Καλύτερης 
Εκδήλωσης 
(2019) στην 
κατηγορία 

Φιλανθρωπικές 
Εκδηλώσεις/CSR

 από τα Events 
Awards,

 για την εκδήλωση 
“Athens Against 
Climate Change” 
(Οκτώβριος του 
2018 στο πλαίσιο 

της “Guinness 
World Record 
Attempt in the 
Panathenaic 

Stadium”)

από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό 

Οικογένειας του ΟΗΕ 
για τις ψυχοκοινωνικες 
υπηρεσίες σε ευπαθείς 

οικογένειες

Διάκριση από το 
ίδρυμα Vodafone

 μέσω του 
προγράμματος World 
of Difference (2020) 

για το πρόγραμμα της 
ΑμΚΕ ΊΑΣΙΣ, Connect 

Your City  

AMIF project: 
Digital Welcome 
lifelong learning 

platform
από το lifelong 

learning platform

Connect Your city App 
finalist

 as best digital 
resource
από το 

all digital 
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Η δράση μας το 2021 σε αριθμούς

45.000
Άτομα υποστηρίχθηκαν

40.000
Διανυκτερεύσεις

15.000
Παρεμβάσεις στην Κοινότητα

65.000 
Μερίδες φαγητού προσφέρθηκαν

17.000 
Πακέτα τροφίμων διανεμήθηκαν

20.000 
Συνεδρίες Ψυχοθεραπείας πραγματοποιήθηκαν

40.000
Ώρες Εκπαίδευσης

35.000
Κιλά καθαρού ρουχισμού παραδόθηκαν σε 92 
Κοινωφελείς Φορείς

25.000
Κιλά ρουχισμού ανακυκλώθηκαν

5.500 
Χρήστες/Εθελοντές μέσω της εφαρμογής 
εθελοντισμού CONNECT YOUR CITY

12.000
Μοναδικές συμμετοχές σε Εθελοντικές Δράσεις

60 
Ενεργά προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης 

6.000.000 
Άτομα εύρος Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης 
μέσα από τα ΜΚΔ

500 
Συνεργασίες με Φορείς και Εταιρείες

7



Η δράση μας στην Ψυχική Υγεία

Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης – Οικοτροφεία

Το 2021, πιστοί στο όραμα μας 
συνεχίσαμε να προσφέρουμε 
αδιάλειπτα τις υπηρεσίες μας σε 
30 άτομα με νοητική υστέρηση και 
συνοδές ψυχικές διαταραχές με 
στόχο την ολιστική υποστήριξη τους.

Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης, Οικοτροφείο 
«Άγιος Νικόλαος» & Οικοτροφείο 
«Άγιος Κοσμάς» αποτελούμενες από 
ιατρικό και διοικητικό πρόσωπικο 
παρέχουν 24ώρη φροντίδα σε ενήλικα 
άτομα με νοητική υστέρηση και 
συνοδές ψυχικές διαταραχές. Στις 
δομές παρέχεται διαμονή, σίτιση, 
ψυχοκοινωνική, νοσηλευτική και 
ιατρική υποστήριξη, διασύνδεση και 
υποστήριξη στην εύρεση εργασίας.

Βασικοί στόχοι:
1. Παροχή οικείου χώρου 
διαβίωσης
2. Εξασφάλιση πνευματικής και 
σωματικής υγείας
3. Κοινωνική και εργασιακή 
επανένταξη 
4. Προαγωγή της ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασης των ενοίκων 
5. Ανάπτυξη & καλλιέργεια 
κριτικής ικανότητας
6. Προώθηση της ανάληψης 
πρωτοβουλιών 

Στις μονάδες τηρείται πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων ψυχαγωγικού, 
θεραπευτικού και εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα. Η συμμετοχή των ενοίκων 
στις ομαδικές δραστηριότητες 
αποτελεί βασικό στοιχείο για την 
ανάπτυξη των ικανοτήτων και των 
δεξιοτήτων τους, την καλλιέργεια της 
σκέψης και της κριτικής ικανότητας 
και την ανάληψη πρωτοβουλιών. 
Επιπλέον, εφαρμόζεται 

εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο 
εξέλιξης των ενοίκων, το οποίο 
εστιάζει στην απασχόληση τους σε 
θέματα καθημερινής διαβίωσης και 
συμβίωσης. 

Καθόλη τη διάρκεια του έτους  
ακολουθήθηκε  καθημερινό 
πρόγραμμα  δραστηριοτήτων 
ομαδικού και ατομικού τύπου 
ποικίλης θεματολογίας, εξωτερικών 
δραστηριοτήτων, ψυχοεκπαιδευτικών 
προγραμμάτων κ.α.. 

Αναλυτικότερα, υλοποιήθηκαν: 

- ομάδες κατασκευών, 
ζωγραφικής, χειροτεχνίας, 
- ομάδες αγωγής υγείας, 
- ομάδες έκφρασης και 
επικοινωνίας
- θεατρικές ομάδες
- ομάδες μουσικής
- ομάδες χορού
- επιτραπέζια παιχνίδια 
- ομάδες νοητικής ενδυνάμωσης
- περίπατοι
- εξωτερικές δραστηριότητες
- συμμετοχή σε πολιτιστικές 
δράσεις 
- εκδρομές

Στις εν λόγω δράσεις για το 2021 
- και ανάλογα με τις οδηγίες της 
εκάστοτε εγκυκλίου για τα μέτρα 
προστασίας από τον κορωνοϊό – 
συμμετείχαν επικουρικά και πάντα 
με την καθοδήγηση και εποπτεία 
του προσωπικού 56 εθελοντές και 
ασκούμενοι. 

Στο σημείο αυτό να αναφερθεί 
ότι στο πλαίσιο του περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού 
(Covid–19) το πρόγραμμα καθημερινής 
λειτουργίας και των δύο Μονάδων 

Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 
διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις 
σχετικές οδηγίες – εγκυκλίους. Με 
βάση αυτές και με γνώμονα την 
προστασία και την ασφάλεια των 
ίδιων και του προσωπικού, μία σειρά 
μέτρων τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή, 
για τα οποία ενημερώθηκαν όλοι οι 
ένοικοι και το προσωπικό. Η τήρηση 
και εφαρμογή των συγκεκριμένων 
μέτρων που κάθε φορά 
αποστέλλονταν επικαιροποιημένα 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες και 
το Υπουργείο Υγείας οδηγούσαν 
στη σχετική τροποποίηση του 
προγράμματος δραστηριοτήτων των 
ενοίκων, με σκοπό τη διασφάλιση και 
προστασία της υγείας και ασφάλειάς 
τους.

Στο πλαίσιο των καθημερινών 
δράσεων των δομών, σταθερή αξία 

παραμείνει  η έννοια της διασφάλισης 
της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών μέσα από το σχεδιασμό, 
την ανάπτυξη, την παρακολούθηση και 
τη δράση.  

Η λειτουργία των δύο Μονάδων 
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, 
Οικοτροφείο «Άγιος Νικόλαος» από 
το 2006 έως σήμερα στην περιοχή 
Άγιος Νικόλαος Αττικής  και του 
Οικοτροφείου «Άγιος Κοσμάς» από 
το 2018 έως σήμερα στην περιοχή 
της Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής 
πραγματοποίειται στο  πλαίσιο του 
Προγράμματος Αποασυλοποίησης 
«Ψυχαργώς Β’ Φάση» του Υπουργείου 
Υγείας και συγκεκριμένα της 
Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας.
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Η δράση μας στην Ψυχική Υγεία

Μονάδες Βραχείας Παραμονής

Επιπλέον, σε κάθε Οικοτροφείο 
λειτουργεί Μονάδα Μεταβατικής 
Φιλοξενίας Βραχείας
Παραμονής συνολικής 
δυναμικότητας οκτώ (8) θέσεων 
και μέγιστης διάρκειας παραμονής 
τριών (3) μηνών.
Οι Μονάδες αυτές απευθύνονται 
σε άτομα με ψυχικές διαταραχές, 
οι οποίοι διαβιούν στην κοινότητα 
και με σκοπό την αποφυγή 
υποτροπής λαμβάνουν τις 
υπηρεσίες της Μονάδας, έως ότου 
επιστρέψουν πάλι στην κοινότητα. 
Η δεύτερη Μονάδα ξεκίνησε τον 
Νοέμβριο του 2021.

Μέσα από τις μονάδες βραχείας 
παραμονής, στοχεύουμε στην 
διασφάλιση θεραπείας με αποτροπή 
ακούσιας νοσηλείας σε ψυχιατρικό 

νοσοκομείο, με επιστημονική εποπτεία 
και διασφάλιση των δικαιωμάτων του 
ασθενούς με συναίνεση του ίδιου 
(θεραπευτικό συμβόλαιο) και με 
παραπομπή από τον θεράποντα ιατρό 
του (ψυχιατρική γνωμάτευση). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
συστέγαση αυτών των μονάδων 
με τα Οικοτροφεία, δημιουργεί μία 
ατμόσφαιρα σπιτιού, και λειτουργεί 
ως υποστηρικτικό και ενθαρρυντικό 
περιβάλλον, ενώ η διασύνδεση και η 
παραπομπή προς το Κέντρο Ημέρας 
συνδράμει στην ψυχο-εκπαίδευση, 
την βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων 
και των δυνατοτήτων αυτο-φροντίδας 
των ατόμων και των οικογενειών 
αυτών και τέλος, στην καθοδήγηση 
και την εκ νέου ένταξη στη κοινότητα.

Προστατευμένα διαμερίσματα

Ως μεταβατικό εξελικτικό στάδιο 
των Οικοτροφείων, λειτουργούν 
δύο (2) Προστατευμένα 
Διαμερίσματα, ένα στην περιοχή 
του Αγίου Νικολάου Αττικής 
από το 2012, και ένα στην Νέα 
Φιλαδέλφεια από το 2018, 
όπου συνολικά διαμένουν 10 
ωφελούμενοι (6 στο ένα και 4 στο 
άλλο διαμέρισμα), στοχεύοντας 
στην ενίσχυση και κατάκτηση 
δεξιοτήτων που απαιτούνται για 
την ημιαυτόνομη διαβίωση, την 
προαγωγή της ποιότητας ζωής 
χρόνιων ψυχικά ασθενών και την 
ουσιαστική, και κοινωνική τους 
επανένταξη.

Το πρόγραμμα λειτουργίας 
συμπεριλαμβάνει ατομικές 
(βάσει ατομικού σχεδίου δράσης) 
και ομαδικές δραστηριότητες 
αυτοφροντίδας σε θέματα υγιεινής, 
ατομικής περιποίησης και προσωπικής 
εμφάνισης, φροντίδα προσωπικού 
χώρου, δημιουργικής απασχόλησης 
και έκφρασης αλλά κυρίως αφορούν 
στην ανάπτυξη κοινωνικών και λοιπών 
δεξιοτήτων με σκοπό την επανένταξη 
των ενοίκων στην κοινότητα.

46 
Άτομα υποστηρίχθηκαν 

16.120 
Διανυκτερεύσεις 

61.300 
Μερίδες φαγητού 

10.457
Αριθμός συνεδριών
ειδικοτήτων  

5.692 
Συμμετέχοντες 
σε Εκδηλώσεις 
/ Εκπαιδεύσεις /
Ενημερώσεις 
(δια ζώσης / online / 
τηλεφωνικά)

342
Εποπτείες Προσωπικού 
(διαδικτυακά) 

56 
Εθελοντές

«Το Οικοτροφείο είναι το σπίτι 
που ποτέ δεν είχα» Μ.Π.

«Νιώθω ότι πλέον έχω 
οικογένεια. Πραγματική» Α.Χ.

«Έμαθα μπάσκετ και μου 
αρέσει πολύ!» Ν.Μ.

«Πρώτη φορά συμμετείχα σε 
καλλιτεχνική έκθεση με τις 

ζωγραφιές μου» Χ.Μ.

Η δράση μας στην Ψυχική Υγεία
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Η δράση μας στην Ψυχική Υγεία

Κέντρο Ημέρας

Το Κέντρο Ημέρας της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ 
ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2008 
στην περιοχή της Βικτώριας στην 
Αθήνα. Πρόκειται για μια ανοιχτού 
τύπου δομή παροχής Υπηρεσιών 
Ψυχικής Υγείας, όπου μέσα από ένα 
δομημένο καθημερινό πρόγραμμα 
υλοποιούνται θεραπευτικές, 
εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές 
και συμβουλευτικές ομάδες 
απευθυνόμενες σε λήπτες υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας που διαβιούν στην 
κοινότητα του 9ου Τομέα Ψυχικής 
Υγείας (Το.Ψ.Υ.).

Στόχος της δομής είναι να δράσει 
τόσο στο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασης, μέσα από μια ποικιλία 
εκπαιδευτικών και θεραπευτικών 
παρεμβάσεων στην ομάδα-στόχο, σε 
ατομικό και ομαδικό επίπεδο, όσο και 
στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της 
ευαισθητοποίησης της κοινότητας 
για θέματα που άπτονται της Ψυχικής 
Υγείας.

Στο Κέντρο Ημέρας 
απασχολούνται επαγγελματίες 
διαφόρων ειδικοτήτων 
(ψυχίατρος, ψυχολόγος, 
κοινωνική λειτουργός, 
νοσηλευτής, εργοθεραπεύτρια) 
και όλοι μαζί αποτελούν την 
Πολυκλαδική Θεραπευτική 
Ομάδα, η οποία σχεδιάζει τόσο 
τις εξατομικευμένες παρεμβάσεις 
προς τους ωφελούμενους της 
δομής, όσο και τις ομαδικές 
θεραπευτικές και εκπαιδευτικές 
δράσεις.

Οι ομαδικές δραστηριότητες 
διακρίνονται σε εκπαιδευτικού,  
θεραπευτικού και ψυχαγωγικού 
τύπου και ως κύριο στόχο έχουν την 
κάλυψη ενός ευρύτερου φάσματος 
ενδιαφερόντων και αναγκών των 
συμμετεχόντων. Οι παρεμβάσεις 
αυτές εμπλουτίζονται, εναλλάσσονται 
ή/και τροποποιούνται κάθε εξάμηνο 
στοχεύοντας στην ανάπτυξη 

των κοινωνικών και προσωπικών 
δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, 
την έκφραση, την αυτογνωσία και τη 
δημιουργική απασχόληση, με απώτερο 
σκοπό την ψυχοκοινωνική τους 
αποκατάσταση, την ένταξή τους στην 
κοινωνία και την αγορά εργασίας.

Νέες ομάδες που διαμορφώθηκαν 
το 2021 ήταν η ομάδα φωτογραφίας, 
η ομάδα βιωματικών παιχνιδιών και 
η ομάδα προβολής μικρού μήκους 
ταινιών. Στο πλαίσιο της ομάδας 
αξιοποιήθηκε και το Connect Your 
City app, με σκοπό την ψηφιακή 
εξοικείωση των συμμετεχόντων 
μέσω της υλοποίησης ψηφιακών 
προκλήσεων. Εν έτη 2021 
δημιουργήθηκε και η θεατρική ομάδα 
RE-ACT όπου οι συμμετέχοντες 
εργάστηκαν πάνω σε δυο θεατρικά 
έργα, εκ των οποίων το ένα 
μαγνητοσκοπήθηκε και προβάλλεται 
στο επίσημο κανάλι της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ 
στο youtube. Σταθερές στο πρόγραμμα 
είναι οι ομάδες προσωπικής 
ανάπτυξης, συναισθηματικής 
αγωγής, νοητικής ενδυνάμωσης, 
εργοθεραπείας, ανάγνωσης βιβλίου, 
αγωγής υγείας και ατομικής υγιεινής.  
Λαμβάνοντας υπόψιν τις επιθυμίες 
των μελών του Κέντρου Ημέρας, 
υλοποιήθηκαν μέσα στο έτος και 
ομάδες εκμάθησης αγγλικών και 
γαλλικών με εστίαση στην χρήση της 
γλώσσας στην επικοινωνία, καθώς και 
ένα περιβαλλοντικό project.

Αξίζει να αναφερθεί ότι μέσω 
του Κέντρου Ημέρας επιδιώκεται 
συστηματικά η δικτύωση με 
άλλους φορείς και υπηρεσίες 
(νοσοκομεία, ψυχιάτρους και 
άλλους επαγγελματίες, δήμους, 
πολιτιστικά κέντρα κ.α.) για την 
προώθηση του έργου της δομής, 
καθώς και για την ενίσχυση της 
συνεργασίας και επικοινωνίας στο 
πλαίσιο της κοινωνικής ένταξης 
των ωφελούμενων. Ακόμη, στο 
πλαίσιο της ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης της κοινότητας, 

στο Κέντρο Ημέρας διοργανώνονται 
πολλές εκδηλώσεις, ημερίδες, 
συνέδρια, εργαστήρια (work-
shops) που απευθύνονται τόσο σε 
επαγγελματίες, όσο και στο ευρύ 
κοινό, με θέμα και στόχο την άρση 
του στίγματος της ψυχικής ασθένειας, 
την εξάλειψη των προκαταλήψεων 
και τον εξορθολογισμό των μύθων 
και των κοινωνικών στερεοτύπων που 
υφίστανται απέναντι στην ψυχική 
ασθένεια.

Εν όψει της πανδημίας το Κέντρο 
Ημέρας προσαρμόστηκε, ως 
όφειλε, στα νέα δεδομένα πάντα 
ακολουθώντας τις Υπουργικές 
οδηγίες για την διασφάλιση 
της δημόσιας υγείας. Οι 
ομάδες ήταν ολιγομελείς και 
τηρούσαν τις αποστάσεις και τις 
διαδικασίες ένταξης σε αυτές. 
Επιπλέον παρέχονταν υπηρεσίες 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και 
στον γενικό πληθυσμό μέσω του 
προγράμματος «Κανένας Μόνος 
στην Πανδημία». Το προσωπικό του 
Κέντρου παρείχε τις υπηρεσίες 
του ενεργά και  μέσω της εθνικής 
γραμμής ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης 10306. Ακολουθώντας 
τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας 
αναδιαμόρφωσε το παρεχόμενο 
πρόγραμμα, έτσι ώστε να δύναται 
να πραγματοποιείται μέρος αυτού 
και εξ’ αποστάσεως (webinars, 
συνεδρίες μέσω skype κτλ.)  για τους 
ανθρώπους που αδυνατούσαν να 
συμμετέχουν δια ζώσης.  Στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Κανένας Μόνος 
στην Πανδημία», το Κέντρο Ημέρας 
αποτέλεσε σημείο αναφοράς για 
τους υγειονομικούς, το προσωπικό 
και τους ασθενείς με Covid-19  του 
νοσοκομείου «Παμμακάριστος», 
προσφέροντας ηλεκτρονικό 
ενημερωτικό ψυχο-εκπαιδευτικό υλικό 
σε τακτά χρονικά διαστήματα, webi-
nars και συνεδρίες υποστηρικτικού 
τύπου.
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2.201
Ομαδικές Συνεδρίες 

4.275    
Ατομικές Συνεδρίες

193 
Εκπαιδεύσεις

468
Ενημερώσεις  

92
Εποπτείες

133
Λήπτες Υπηρεσιών 
Ψυχικής Υγείας 
συμμετείχαν 
στις δράσεις 

55 
Nέα Mέλη

«Ένα υπέροχο ταξίδι στα 
συναισθήματα. Ψυχές 

που αναζητούν στιγμές 
πραγματικής και ουσιαστικής 
επικοινωνίας. Ό,τι καλύτερο 
αυτές τις δύσκολες μέρες της 

καραντίνας»

«Σας νιώθω οικογένεια όλους 
σας και σας ευχαριστώ γιατί με 
μάθατε να αγωνίζομαι.»

«Να είστε καλά, σημασία έχει 
ότι αρχίζει να μου αρέσει και 

το μοιράζομαι με εσάς γιατί σας 
θεωρώ οικογένεια»

«Χθές συγκινήθηκα, μίλησα 
σε όλους για τα AμεA  στην 
γιορτή στη σχολή. Ανέφερα 

το γιατρό μου και  όλους 
εσάς που με βοηθάτε να 

κάνω βήματα στη ζωή μου.  
Ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί 
δεν πρέπει να ξεχνάμε τους 

ανθρώπους που μας  στήριξαν 
στα δύσκολα»

Η δράση μας στην Ψυχική Υγεία

Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Ψυχιατρικής Φροντίδας κατ’ οίκον

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
και ειδικότερα από τον Σεπτέμβριο 
του 2019 λειτουργεί η Υπηρεσία 
Ολοκληρωμένης Κοινοτικής 
Θεραπείας. Το πρόγραμμα αυτό 
παρέχει Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας 
Περίθαλψης Ψυχικής Υγείας και 
Πρόληψης. Βασικός στόχος της 
δράσης αυτής είναι η αποφυγή των 
εισαγωγών και νοσηλειών των ατόμων 
με σοβαρές ψυχικές διαταραχές, 
μέσω της έγκαιρης παρέμβασης 
και της διασφάλισης της συνέχειας 
στη θεραπεία. Είναι απαραίτητη, 
επομένως, η μετάβαση από ένα 
σύστημα διαχείρισης της κρίσης 
και εγκλεισμού του ασθενή, σε ένα 
σύστημα πρόληψης της υποτροπής 
της ψυχικής νόσου και γενικότερα 
μιας ολιστικής παρέμβασης.
Στην Υπηρεσία Ολοκληρωμένης 
Κοινοτικής Ψυχιατρικής Φροντίδας 
κατ’ οίκον, βασικός σκοπός είναι 
η δημιουργία μιας θεραπευτικής 
συμμαχίας με τον κάθε ψυχικά 
πάσχοντα- λήπτη των υπηρεσιών 
μας με στόχο την κινητοποίηση, την 
καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων 
(ανάληψη προσωπικής ευθύνης) και 
τη συμμετοχή του, όπως επίσης και 
της οικογένειάς του/ υποστηρικτικού 
του δικτύου καθ’ όλη τη διάρκεια της 
θεραπείας. Το έργο της Πολυκλαδικής 
Ομάδας Παρέμβασης, είναι η παροχή 
υπηρεσιών πρόληψης, νοσηλευτικής 
παρακολούθησης, συμβουλευτικής 
και ψυχιατρικής εκτίμησης  κατ’ οίκον 
και  η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση.

Η υπηρεσία συνέχισε αδιάκοπα 
να προσφέρει υπηρεσίες και 
μέσα στην πανδημία. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι το προσωπικό 
συμμετείχε επικουρικά και  

στην εθνική γραμμή 
Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη 10306.

902
Συνεδρίες 
Συμβουλευτικής/
Ψυχοθεραπείας

70    
Ψυχοεκπαιδευτικές 
Δράσεις

1725 
Συνεδρίες/
Παρεμβάσεις 
Ψυχοκοινωνικής 
Υποστήριξης

1396
Νοσηλευτικές 
Παρεμβάσεις

220
Ψυχιατρικές 
Εκτιμήσεις

18
Παρεμβάσεις σε Κρίση

114
Λήπτες Υπηρεσιών 
Ψυχικής Υγείας 
υποστηρίχθηκαν

71
Νέα περιστατικά
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«Η βοήθεια, η ανθρωπιά,  η καλοσύνη, ο σεβασμός,  η συζήτηση και 
η επικοινωνία  ήταν τρομερή. Ζητώ να συνεχιστεί το έργο σας και 
να επικοινωνώ με την ΙΑΣΙΣ όπως και να παρέχω και εγώ βοήθεια. 
Οι δύο κυρίες ήταν φοβερές και τρομερές. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. 
Σας ευχαριστώ»

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) 

H ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος με ενεργό τρόπο στον Κοινωνικό 
Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) στον 7ο Τομέα Ψυχικής Υγείας 
Αττικής. Τον Ιούνιο του 2014 δόθηκε γνωμοδότηση για τη σύστασή του με τη 
σχετική Άδεια Έγκρισης Σκοπιμότητας από την οικεία Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής 
Υγείας. Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Αρχιπέλαγος συστήνεται ώστε να επιδιώξουν οι λήπτες 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας την κοινωνική, οικονομική και επαγγελματική τους 
ένταξη, αλλά και την οικονομική τους αυτάρκεια. 

Ιδιαίτερη σημασία αποτελεί το γεγονός ότι τα άτομα με ψυχοκοινωνικά 
προβλήματα έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν και να συμβάλλουν ενεργά 
στη δημιουργία του επιχειρηματικού περιβάλλοντος δημιουργώντας τη δική 
τους επιχείρηση, σε ένα περιβάλλον εναλλακτικής και αλληλέγγυας κοινωνικής 
επιχειρηματικής δράσης.

Η δράση μας για την Κοινωνία

Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Ψυχιατρικής Φροντίδας κατ’ οίκον

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και ενίσχυση ηλικιωμένων ανθρώπων 
χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον, καθώς και ατόμων με αναπηρία που δεν 
δύνανται να μετακινηθούν με ευκολία, παρέχοντάς τους βασικές υπηρεσίες 
υποστήριξης:

Ψυχοκοινωνική στήριξη  

Συντροφιά/ Ψυχαγωγία/ Δημιουργική απασχόληση 

Υποστήριξη σε θέματα καθημερινής διαβίωσης/ επιβίωσης  

Πρόσβαση σε υπηρεσίες/ αγαθά (ρούχα, τρόφιμα, πληρωμή λογαριασμών, κλπ.)  

Διευκόλυνση σε ψηφιακά ζητήματα (άυλη συνταγογράφηση, κάρτα ανεργίας κλπ.) 

Υποστηρικτικές συνοδείες/ μετακινήσεις (όταν και όπου κρίνεται αναγκαίο)  

Υποστήριξη σε θέματα ατομικής φροντίδας και υγιεινής  

Εκπαίδευση στην αυτοφροντίδα/ αυτόνομη διαβίωση  

Άλλες προσωπικές/ εξατομικευμένες ανάγκες

Συνολικά για το έτος 2021 πραγματοποιήθηκαν 6.900 παρεμβάσεις 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Από τον Μάρτιο του 2020, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες που 
αναδύθηκαν  μέσα στην περίοδο της πανδημίας και έχοντας στο ενεργητικό 
της σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων που στοχεύουν στην 
υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στο πλαίσιο της Κοινότητας, ξεκίνησε 
σε εθελοντική βάση το πρόγραμμα «Παρέμβαση στην Κοινότητα».
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3.710 
Κατ’ οίκον παρεμβάσεις 

2.900    
Τηλεφωνικές 
παρεμβάσεις 

210 
Συνοδείες σε 
υπηρεσίες υγείας 

1.050 
Επισκέψεις για παρέα
 & συντροφιά 

200 
Παρεμβάσεις 
κοινωνικοπρονοιακής
υποστήριξης

440 
Παρεμβάσεις 
ψυχολογικής 
υποστήριξης 

1.100  
Μερίδες φαγητού 
παραδόθηκαν σε 
ευπαθείς ομάδες 

1.000  
Σακούλες τροφίμων 
δόθηκαν σε οικονομικά 
ευάλωτα άτομα

8,5+ τόνοι  
Ρουχισμού δόθηκαν σε 
ευάλωτους συμπολίτες 

140  
Νοικοκυριά 
υποστηρίχθηκαν από το 
έργο του προσωπικού & 
εθελοντών

90 
Άτομα έλαβαν 
υποστήριξη σε θέματα 
υγιεινής και διαβίωσης 

30
Συμπολίτες μας έλαβαν 
εκπαίδευση πάνω σε 
ψηφιακά ζητήματα

70
Άλλες ανάγκες 
εξυπηρετήθηκαν από 
το προσωπικό του 
προγράμματος

“Η Παρέμβαση Στην 
Κοινότητα με έχει βοηθήσει 

πολύ, είναι μεγάλο πράγμα να 
σε βοηθούν σε πράγματα της 
καθημερινότητάς σου, αλλά 

και να έχεις κάποιον να μιλάς! 
Αλήθεια, ευχαριστώ.”

Β.Δ., Θεσσαλονίκη

“Αυτό που μου έκανε 
εντύπωση στην υπηρεσία είναι 
οι εθελοντές που έρχονται με 
τόση καλοσύνη, ευγένεια και 
υπομονή. Με ακούν και μου 

δίνουν κουράγιο”
Π.Μ., Αθήνα

“Η εμπειρία του εθελοντισμού 
με έχει βοηθήσει να 

ανακαλύψω περισσότερα 
πράγματα για τον εαυτό 

μου, να κατανοήσω 
καλύτερα τον κόσμο γύρω 

μου και να αναπτύξω 
φιλίες με ανθρώπους που 
έχουμε κοινούς στόχους. 

Οι ωφελούμενοι του 
προγράμματος είναι πάντα 
πρόθυμοι να ανοίξουν το 
σπίτι και την καρδιά τους 
και τους ευχαριστώ για 

το κάθε χαμόγελο και την 
κάθε μοναδική ιστορία που 

επιλέγουν να μοιράζονται μαζί 
μου.”

Εθελόντρια, Αθήνα
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Η δράση μας για την Κοινωνία

Στέγη και εργασία για όλους -
Συμβολή στην αντιμετώπιση της φτώχειας και της αστεγίας

H ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ υλοποιεί από το 2015 ολοκληρωμένο σχέδιο στέγασης και 
επανένταξης.
Η υπηρεσία ξεκίνησε με την υποστήριξη 12 αστέγων στην Εύβοια, στο πλαίσιο του 
προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη και αναπτύχθηκε στη συνέχεια εντός του 
2017 στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, Κερατσινίου φτάνοντας πλέον στον 
αριθμό των 16 νοικοκυριών και 42
ωφελούμενων.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και µε 
Αρχή Διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού 
(Ε.Ι.Ε.Α.Δ.). 

Οι στόχοι του προγράμματος μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

• Στην στέγαση αστέγων και των οικογενειών τους, που είτε φιλοξενούνται σε 
Ξενώνες βραχείας φιλοξενίας είτε γενικά είναι καταγεγραμμένοι ως άστεγοι από 
τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα στέγασης, 
στερούνται οικονομικών και κοινωνικών πόρων, για εξασφάλιση χώρου διαμονής 
και των βασικών μέσων επιβίωσης και ταυτόχρονα βρίσκονται σε κατάσταση 
έκτακτης κοινωνικής ανάγκης. 

• Στην επανένταξη της παραπάνω ομάδας στόχου, στον κοινωνικό ιστό μέσω 
της αξιοποίησης και εφαρμογής εργαλείων, μεθοδολογιών που παρήχθησαν στο 
πλαίσιο προγραμμάτων που υλοποίησε η ΑμΚΕ «ΊΑΣΙΣ» για ευάλωτα, άστεγα και 
άνεργα άτομα.

Η δράση μας για την Κοινωνία

Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους «Α για τον Άνθρωπο»
και  «Ανακάμπτω»

Τα Σχέδια αφορούν το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με Αρχή Διαχείρισης το Εθνικό 
Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ). 

Σκοπός των Σχεδίων είναι η Στέγαση και η Εργασιακή ένταξη για διάστημα έως 
και δεκαοκτώ (18) μηνών στο πρόγραμμα, ατόμων που έχουν καταγραφεί από 
τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων ως άστεγοι που διαβιούν στο δρόμο ή σε 
ακατάλληλα καταλύματα ή φιλοξενούνται σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας 
Αστέγων ή Υπνωτήρια καθώς και η επανένταξη των ατόμων, μέσω της στέγασης, 
της εργασίας, της επιδοματικής πολιτικής και τις ολιστικής στήριξης τους.

Ο Δήμος Χαλκιδέων και η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ,  από το 2018 συνεργάζονται  για την 
υλοποίηση του Σχεδίου με τίτλο «Α για τον Άνθρωπο» και ο Δήμος Περιστερίου, 
η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «Έδρα»  από το 2020 συνεργάζονται  για την 
υλοποίηση του Σχεδίου με τίτλο «Ανακάμπτω».
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• Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής 
Υποστήριξης (ατομικές & 
ομαδικές)
• Νομική Συμβουλευτική
• Υπηρεσίες Διοικητικής 
υποστήριξης
• Διασύνδεση του 
ωφελούμενου με άλλους 
κοινωνικούς φορείς 
• Εργασιακή Συμβουλευτική 
– Εκπαίδευση
• Εργασιακή συμβουλευτική 
και επανένταξη στην αγορά 
εργασίας 
• Συνεργασία με τα τοπικά 
Κέντρα Προώθησης στην 
Απασχόληση του ΟΑΕΔ 
για παροχή υπηρεσιών 
συμβουλευτικής 
• Ενημέρωση για τα 
δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις στην εργασία, 
• Πληροφόρηση σχετικά 
με τις δυνατότητες 
εύρεσης νόμιμης εργασίας 
και παρακολούθησης 
προγραμμάτων εκπαίδευσης 
/ κατάρτισης, 
• Αναζήτηση εργασίας που 
να καλύπτει τις ανάγκες του 
κάθε ωφελούμενου,
• Υπηρεσίες Ψυχο-
κοινωνικής Υποστήριξης 
(ατομικές & ομαδικές)
• Νομική Συμβουλευτική
• Υπηρεσίες Διοικητικής 
υποστήριξης 

Στοχεύοντας στην επιτυχή 
Κοινωνική και Εργασιακή 
Επανένταξη της ομάδας στόχου, 
προσφέρθηκαν οι παρακάτω 
υπηρεσίες στους ωφελούμενους 
με σκοπό την ενδυνάμωσή τους 
και την υποστήριξη τόσο στο 
πεδίο ανεύρεσης εργασίας όσο 
και στο εργασιακό περιβάλλον: 

Για το Σχέδιο «Ανακάμπτω»:

Για την εύρεση 
των ωφελούμενων 
πραγματοποιήθηκε 
συνεργασία με 11 δήμους, 
με Κοινωνικούς Ξενώνες 
Φιλοξενίας, υπνωτήρια, 
στεγαστικές δομές, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις 
και χρήση street work. 

Συνολικά εντάχθηκαν 
σε στέγαση και 
υποστηρίχθηκαν 
κοινωνικοπρονοιακά 
12 νοικοκυριά των 25 
ατόμων.

Πραγματοποιήθηκαν  ομαδικές 
και ατομικές συνεδρίες με 
σκοπό την κάλυψη αναγκών, την 
ψυχοκοινωνική στήριξη και την 
επανένταξη στην καθημερινότητα. 
Πιο συγκεκριμένα καθ΄ όλη την 
διάρκεια του προγράμματος 
πραγματοποιούνται ατομικά και 
ομαδικά  ραντεβού με στόχο 
την συμβουλευτική για θέματα 
που ανακύπτουν και προσωπικές 
δυσκολίες των ωφελούμενων, την 
εργασιακή  συμβουλευτική και την 
προετοιμασία των ωφελούμενων 
για εργασία,  την καθοδήγηση 
για θέματα στέγασης, όπως 
κανόνες καλής γειτονίας, 

Για το Σχέδιο «Α για 
τον Άνθρωπο», το έτος 
2021 η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ 
σε συνεργασία με 
τον Δήμο Χαλκιδέων 
συνέχισε την υλοποίηση 
του Σχεδίου των 27 
νοικοκυριών με 279 
ημέρες επιδοτούμενης 
εργασίας για ένα 
επωφελούμενο 
νοικοκυριό του 
Σχεδίου και 50 
ατομικές συνεδρίες 
παρακολούθησης για 
τα ανωτέρω νοικοκυριά 
όπου προσφέρθηκε 
βοήθεια σε επίπεδο 
επιδοματικής πολιτικής, 
καθοδήγηση σε 
στεγαστικά ζητήματα 
και σε επίλυση γενικών 
προβλημάτων.

διαχείριση ζητημάτων γειτονιάς, 
ζητήματα ως προς την ένταξή 
τους στην γειτονιά, κανόνες 
τήρησης αποστολής ΔΕΚΟ και 
αποδεικτικών προς πληρωμή,  
διαχείριση προβλημάτων που 
ανακύπτουν. 

Για την επιδοτούμενη 
εργασία η ομάδα έργου του 
Σχεδίου διασυνδέθηκε  με 
εταιρίες στοχεύοντας να βρει 
επιδοτούμενες θέσεις εργασίας 
για τους ωφελούμενους. 
Πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικά 
και δια ζώσης ραντεβού με τους 
υπεύθυνους για την πρόσληψη 
προσωπικού και δημιουργήθηκαν 
συνεργασίες με εταιρίες και 
εργασιακούς συμβούλους που θα 
ωφελήσουν τους ωφελούμενους 
του προγράμματος.

Υλοποιήθηκαν 4 δράσεις 
δημοσιότητας, μία 
Εκπαιδευτική Πολιτισμική 
Δράση, μια δράση 
προαγωγής Υγείας, μια 
δράση με τον ΟΑΕΔ και 
μια Εθελοντική Δράση 
(δενδροφύτευση).
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Η δράση μας για την Κοινωνία

Επίκεντρο

Το Επίκεντρο είναι ένα Κέντρο Ενδυνάμωσης της ActionAid Hellas το οποίο  
προσφέρει σε συνεργασία με οργανώσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες, 
δωρεάν καινοτόμα προγράμματα και υπηρεσίες για παιδιά, εφήβους κι 
ενήλικες. Αντιμετωπίζει ολιστικά το σύνολο των αναγκών ενδυνάμωσης του 
τοπικού πληθυσμού. Ο Φορέας μας είναι υπεύθυνος για την λειτουργία της 
Ψυχοκοινωνικής Υπηρεσίας, όπου την έχει στελεχώσει στα ζητήματα της 
Υποστήριξης και της Ενσωμάτωσης.

Για ακόμη μια χρονιά το έργο της Ψυχοκοινωνικής ομάδας της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ 
επέδειξε μία πληθώρα δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια λειτουργίας 
του Κέντρου της ActionAid στην Αθήνα. Το έτος 2021 και συγκεκριμένα 
την περίοδο Ιανουάριος 2021 – Απρίλιος 2021, ερμηνεύεται μέσα από την 
υλοποίηση ψυχοκοινωνικών εκπαιδεύσεων, ανοιχτών διαλόγων και συζητήσεων 
επαγγελματιών, συμβουλευτικών κύκλων, καθώς και την υποστήριξη 
ωφελουμένων καθ’ όλη τη διάρκεια των τελευταίων μηνών λειτουργίας της 
ψυχοκοινωνικής υπηρεσίας.

Η συνολική αποτίμηση του έργου της ψυχοκοινωνικής υπηρεσίας το πρώτο 
τετράμηνο του 2021:

469 ωφελούμενοι της κοινότητας υποστηρίχθηκαν

47 ωφελούμενοι συμμετείχαν σε ομαδικές δραστηριότητες

9 ομαδικές ψυχοεκπαιδεύσεις υλοποιήθηκαν

977 ατομικές συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν, καλύπτοντας ένα πολυποίκιλο 
πλήθος αιτημάτων και αναγκών 

312 συνεργασίες με Φορείς, Οργανισμούς και Εταιρίες 

410 τεμάχια ρουχισμού από το Fabric Republic παραδόθηκαν

Η δράση μας για το Περιβάλλον

Fabric Republic

Το Fabric Republic είναι ένα καινοτόμο και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 
πλεονάζοντος ρουχισμού, το οποίο εστιάζει στις κοινωνικές ανάγκες του σήμερα, 
στη βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη.

Δεδομένου ότι η βιομηχανία της ένδυσης είναι η 2η μεγαλύτερη μολυσματική 
βιομηχανία μετά τη βιομηχανία πετρελαίου και ορμώμενοι από την οδηγία 2008/98/
ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 
για τα απόβλητα, βάσει της οποίας, για τη μετάβαση σε μια Ευρωπαϊκή Κοινωνία 
Ανακύκλωσης με υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας των πόρων, θα πρέπει να 
τεθούν στόχοι για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων, 
δημιουργήσαμε την υπηρεσία Fabric Republic με το όραμα «No empty clothes».

Το όραμα και η δράση μας είναι σε πλήρη συνάφεια με: 
• Τις δεσμεύσεις της Συμφωνίας του Παρισιού για το μετριασμό της αύξησης της 
θερμοκρασίας του πλανήτη
• Τους 11ο, και 13ο στόχους των Sustainable Development Goals («Διασφάλιση 
προτύπων βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής» και «Δράση για το Κλίμα») 
• Τον διευρυμένο ορισμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένου 
και του δικαιώματος στο περιβάλλον
• Τα αποτελέσματα του World Economic Forum, την έκθεση για τα παγκόσμια 
ρίσκο στο Νταβός για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η οποία 
αποτελεί ζημιογόνο παράγοντα τόσο για το περιβάλλον όσο και για την 
κοινωνικοοικονομική ζωή
• Τις αποφάσεις του COP25 και της Intergovernmental Panel on Climate Change 
των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 2ο C σε 
σχέση με τα προ-βιομηχανικά επίπεδα και την προσπάθεια για περαιτέρω μείωση 
κατά 1,5ο C 
• Την παγκόσμια ανησυχία και ρητορική περιβαλλοντολόγων και ακτιβιστ(ρι)ών, 
όπως η Greta Thunberg, με κεντρικά συνθήματα το “Our Planet, Our Rights”, 
“There is not Planet B” και το “Climate Justice”
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283
Δράσεις Ενημέρωσης

32
Εκδηλώσεις

117
Εταιρικές Δράσεις Συλλογής Ρουχισμού & 
Ευαισθητοποίησης

44
Τόνοι Ρουχισμού συλλέχθηκαν

40.000 
Άτομα απέκτησαν πρόσβαση σε καθαρό Ρουχισμό

232
Φορείς, Κοινωνικές Υπηρεσίες και Οργανισμοί 
ωφελήθηκαν

24 
Τόνοι Ρουχισμού προωθήθηκαν στην Ανακύκλωση

Η δράση μας για το Περιβάλλον

Yonder

Τον Φεβρουάριο του 2020 συναντήθηκαν για πρώτη φορά τρεις οργανώσεις – η 
Επέκεινα Χώρα, η ΙΑΣΙΣ και η Ευρωπαϊκή Έκφραση.

Οι τρεις αυτές οργανώσεις οραματίζονται έναν ελεύθερο και ενωμένο πράσινο 
κόσμο, μια ενεργή κοινωνία πολιτών και νέους με όραμα που θα θέτουν ως 
προτεραιότητα την προστασία του κλίματος, την προάσπιση του εθελοντισμού, 
τη βελτίωση της υγείας και την εξασφάλιση της ειρήνης.

Για να υλοποιήσουν το όραμά τους δημιούργησαν το YONDER μια κοινή
πλατφόρμα για την οργάνωση δράσεων δικτύωσης, εκπαίδευσης, 
ευαισθητοποίησης και εθελοντισμού που απευθύνονται σε νέους ανθρώπους 
από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και όλη την Ευρώπη.

Yonder Festival 

To Yonder Festival είναι μια μεγάλη γιορτή της κοινωνίας πολιτών (Ελλάδα, 
Βαλκάνια, Ευρώπη) με δυνατότητα αυτοτελούς συμμετοχής οργανώσεων,
φορέων και άτυπων ομάδων με δικές τους εκδηλώσεις. 
Ο χαρακτήρας: Πλατφόρμα πολύ-δραστηριοτήτων σε χωριά και στην ύπαιθρο, 
με πολλές δράσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους, με καινοτομικούς τρόπους 
επικοινωνίας, δημιουργίας, ψυχαγωγίας, έκφρασης, μάθησης, εθελοντικής 
προσφοράς και προσωρινής συμβίωσης.

Το 2021 σε αριθμούς:
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To Yonder Festival ’21 σε αριθμούς
Πραγματοποιήθηκαν 16 δράσεις
 διάρκειας 3 έως 7 ημερών
 από τον Ιούνιο μέχρι τον Οκτώβριο

Ενεργοί/-ες συμμετέχοντες/-ουσες/-@ & συντελεστές και θεατές
 650 από 12 χώρες
 500 θεατές

Διασύνδεση με φορείς στη Βόρεια Ελλάδα
 89 φορείς

Συνεργαζόμενοι φορείς στο Φεστιβάλ
 39 φορείς

Συνεργαζόμενοι φορείς για το YonderPath
 17 φορείς

Οικονομικός όφελος τοπικής κοινότητας
 70.000 ευρώ

Συμμετοχή ατόμων ευάλωτων ομάδων στο φεστιβάλ
 120

Μέτρηση του αντίκτυπου του φεστιβάλ στα 
άτομα που συμμετείχαν
80% ανακυκλώνει περισσότερο

60% περιορίζει την κατανάλωση κρέατος 

54,5% ενημερώνεται περισσότερο για το ζήτημα της κλιματικής 
κρίσης

90,9% ενδιαφέρεται περισσότερα για περιβαλλοντικά 
εγχειρήματα

81,8% απέκτησε καλύτερη γνώση για παγκόσμιες 
περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες  και πρακτικές

Η δράση μας για τους Νέους

CONNECT YOUR CITY 

Το CONNECT YOUR CITY είναι ένα 
δίκτυο Κέντρων Νέων, το οποίο 
απευθύνεται σε νέους από 16-
30 ετών. Στόχος του αποτελεί η 
ενδυνάμωση των νέων, και γενικά 
των NEETS μέσα από υπηρεσίες 
ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης, και προ 
επαγγελματικής κατάρτισης. 

Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε έξι 
(6) Κέντρα Νέων, δύο (2) στο Δήμο 
Αθηναίων, ένα (1) στο Δήμο Νέας 
Φιλαδέλφειας, ένα (1) στο Πόρτο 
Ράφτη, ένα (1) στη Θεσσαλονίκη και 
ένα (1) στις Βρυξέλλες.

Παράλληλα, λειτουργούμε δύο (2) 
ξενώνες φιλοξενίας για Ευρωπαίους 
Εθελοντές. Οι Ευρωπαίοι εθελοντές, 
μέσω του προγράμματος της 
Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας 
(EVS) αλλά και του προγράμματος 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 

(ESC) εντάσσονται και συμμετέχουν 
στα προγράμματα μας για δύο έως έξι 
μήνες.

Καθόλη τη διάρκεια 
του 2021 μέσω της 
εφαρμογής για κινητά 
CONNECT YOUR CITY 
πραγματοποιήθηκαν 
περισσότερες από 3.000 
δράσεις εθελοντισμού. 
Παράλληλα, περισσότερες 
από 50 οργανώσεις της 
Κοινωνίας των Πολιτών 
συμμετείχαν με τις 
δράσεις τους στην 
εφαρμογή. 
Η εφαρμογή έχει ως στόχο 
να δημιουργήσει ένα κίνημα 
εθελοντισμού και να αποτελεί την 
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ένωση-συνδεκτικό κρίκο ανάμεσα 
σε εθελοντές και οργανώσεις 
της Κοινωνίας των Πολιτών. Το 
περιεχόμενο των δράσεων ποικίλλει 
και κινείται ανάμεσα στους εξής 4 
άξονες: 

(1) Περιβάλλον, (2) 
Εκπαίδευση-Συμπερίληψη-
Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση, 
(3) Παροχή υλικών αγαθών, 
(4) Βοήθεια Στο Συνάνθρωπο. 

Παράλληλα, το CONNECT 
YOUR CITY app αποτέλεσε το 
βασικό εργαλείο καταγραφής 
εθελοντικών δράσεων στο 
φορέα, αποτελώντας μια 
ζωντανή πλατφορμά διάδρασης 
μεταξύ ψηφιακού και αληθινού 
κόσμου. Επιπλέον, μέσω της 
εφαρμογής δόθηκαν δώρα 
αξίας πάνω από 20.000€ 
στους χρήστες, ανάμεσα 
τους εκπαιδευτικά ταξίδια, 
ψυχαγωγικά εισιτήρια κ.α.  

Πλέον, οι χρήστες της 
εφαρμογής έχουν περάσει 
τις 6.000 ενώ τη δράση 
υποστηρίζουν influencers 
όπως ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, 
η Αντιγόνη Ψυχράμη, ο Αντρέας 
Αθανασόπουλος, ο Δημήτρης 
Μακαλιάς, η Ειρήνη Παπαδοπούλου 
και ο Πασσάς Θανάσης.

Οι παρεμβάσεις μας στην κρίση 

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, μέσω της εμπειρίας και 
της τεχνογνωσίας της στο πεδίο της 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και της 
υποστήριξης ατόμων που βρίσκονται 
σε συνθήκες ευαλωτότητας, έχει 
αναπτύξει ομάδες Παρέμβασης 
στην Κρίση (έμπειρο προσωπικό και 
εκπαιδευμένοι εθελοντές), οι οποίες 
με συγκεκριμένη μεθοδολογία, 
υποστηρίζουν πληθυσμούς που 
έχουν πληγεί από κάποια έκτακτη 
συνθήκη (φυσικές καταστροφές, 
έντονα καιρικά φαινόμενα κ.α.), τόσο 
κατά τη διάρκεια της κρίσης όσο και 
μετά, στο επίπεδο της ανάκαμψης και 
της ενδυνάμωσης. Από τα έτη 2017 
και το 2018 όπου υποστηρίχθηκαν 
πλημμυροπαθείς στη Μάνδρα Αττικής 
και πυρόπληκτοι στη Ραφήνα και 
το Μάτι Αττικής, έως και σήμερα 
όπου υποστηρίχθηκαν ολιστικά οι 
πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας 
Εύβοιας, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ παρεμβαίνει 
υποστηρικτικά σε συνθήκες κρίσης, 
οργανωμένα, παρέχοντας πρώτες 
βοήθειας ψυχικής υγείας και άλλες 
υποστηρικτικές υπηρεσίες, μέσω 
του έμπειρου προσωπικού της, των 
εκπαιδευμένων εθελοντών των 
Κέντρων Νέων Connect Your City, 
και της τράπεζας ρουχισμού Fabric 
Republic. 
 
Ενδεικτικά, αναφέρεται 
για την Βόρεια Εύβοια, 
ότι από κοινού με την 
Ομοσπονδία Φορέων 
Ψυχικής Υγείας Αργώ 
και τους φορείς-
μέλη της, υποστηρίζει 
τις πυρόπληκτες και 
πλημμυροπαθείς περιοχές 
σε καθημερινή βάση 
από τις 8 Αυγούστου 

2021, υποστηρίζοντας 
και καταγράφοντας τις 
ανάγκες περίπου 2.500 
ατόμων, μοιράζοντας 
πάνω από 10 τόνους 
καθαρού ρουχισμού και 
ειδών πρώτης ανάγκης, 
και στηρίζοντας 60 
χωριά της Β. Εύβοιας. 
Πλέον, μήνες μετά 
τις καταστροφικές 
πυρκαγιές, παραμένει με 
κλιμάκια στην περιοχή, 
παρέχοντας στον 
πληθυσμό ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη, ενδυνάμωση 
μέσω εκπαιδεύσεων και 
υλοποιώντας δράσεις 
ευαισθητοποίησης.

Παράλληλα, το 2021 με σκοπό 
την υποστήριξη της περιοχής, 
διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία τον 
Ψηφιακό Μαραθώνιο Αγάπης «Η 
λύση είσαι εσύ», τον πρώτο virtual 
τηλεμαραθώνιο ο οποίος μεταδόθηκε 
ζωντανά για 30 ώρες με τη συμμετοχή 
περισσότερων από 80 καλεσμένων. 

Τέλος, ο φορέας διαχειρίζεται 
έκτακτα περιστατικά και σε 
καθημερινή βάση, ενεργώντας μέσω 
της υλοποίησης των αναγκαίων 
δράσεων, μέτρων και παρεμβάσεων 
που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση 
μιας έκτακτης ανάγκης. Ανάλογα 
με το είδος του κινδύνου, 
παρέχεται αρωγή και υποστήριξη 
στον πληττόμενο πληθυσμό, ενώ 
παράλληλα υλοποιούνται μεταξύ 
άλλων επείγουσες δράσεις με 
χρήση απλουστευμένων διαδικασιών 
παρέχοντας διαρκή ενημέρωση και 
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οδηγίες, με σκοπό τη συνολική μείωση 
του αντίκτυπου των καταστροφών.
 
Ο φορέας έχει κληθεί να αντιμετωπίσει 
κρίσεις σχετικά με έντονα καιρικά 
φαινόμενα (έντονες χιονοπτώσεις, 
πυρκαγιές, πλημμύρες), ανάγκες 
νοσηλείας, αποτροπή απόπειρας 
αυτοκτονίας και παρεμβάσεις για σίτιση 
ή στέγαση.  

148 συνολικές παρεμβάσεις σε 
καταστάσεις κρίσης σε Αθήνα 
& Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του 
προγράμματος Παρέμβασης στην 
Κοινότητα

20 παρεμβάσεις έκτακτης 
φροντίδας στο πλαίσιο της 
Κοινοτικής Ψυχιατρικής Φροντίδας

Οι παρεμβάσεις μας στην κρίση

Δίπλα στους πληγέντες της Βόρειας Εύβοιας

Με πρωτοβουλία του Υπουργείου 
Υγείας και σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και 
τους Δήμους Μαντουδίου - Λίμνης-
Αγίας Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού, 
η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ μαζί με κλιμάκια 
επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας 
αποτελούμενα από ψυχολόγους, 
ψυχιάτρους, παιδοψυχολόγους, 
κοινωνικούς λειτουργούς και 
λοιπούς επαγγελματίες υγείας των 
φορέων μελών της Ομοσπονδίας 
ΑΡΓΩ παρείχε από τις 8 Αυγούστου 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη των 
πληγέντων από τις πυρκαγιές σε όλη 
την Βόρεια Εύβοια. 

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, με αίσθημα 
ευθύνης, ανταποκρίθηκε 
απευθείας στο κάλεσμα 
βοήθειας και ανέλαβε 
δράση, παρέχοντας μέσω 
των παρεμβάσεων μια 
σειρά από υποστηρικτικές 
υπηρεσίες. Πιο 
συγκεκριμένα, 50 
επαγγελματίες ψυχικής 
υγείας από την ΑμΚΕ 

ΙΑΣΙΣ, παρείχαν 
ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη μαζί με 
ακόμα 50  εθελοντές του 
κέντρου νέων «Connect 
Your City» σε διάφορες 
περιοχές της Εύβοιας.

Συνολικά έλαβαν 
υποστήριξη 2.738 άτομα

Πραγματοποιήθηκαν 
παρεμβάσεις σε 60 χωριά 
και 2 δήμους Β. Εύβοιας

Ληφθήκαν πάνω από 
500 αιτήματα Υλικής, 
Ψυχοκοινωνικής & 
Ψυχιατρικής φύσεως

Το προσωπικό του φορέα 
πραγματοποίησε 200 
διασυνδέσεις με υπηρεσίες

Στον κύκλο εκπαιδευτικών 
δράσεων συμμετείχαν 400 
παιδιά και 100 γονείς
Δόθηκαν 7 τόνοι ρουχισμού 
και 25 τόνοι τροφίμων
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Μεταξύ άλλων αναδείχθηκαν 
σημαντικές ανάγκες της τοπικής 
κοινότητας:

Περίπου 800 άτομα 60+ 
που δεν έχουν πρόσβαση 
σε αντίστοιχες υπηρεσίες 
(π.χ. Κέντρα Ανοικτής 
Προστασίας Ηλικιωμένων)

Πάνω από 1.000 άτομα 
είναι άνεργα και χρήζουν 
κοινωνικής υποστήριξης 
(επιδόματα, κλπ.)

Η υποστήριξη αυτή συνεχίζεται 
σήμερα και για το επόμενο διάστημα, 
μετά από απόφαση της Υφυπουργού 
Υγείας αρμόδιας για θέματα Ψυχικής 
Υγείας κας Ζωής Ράπτη, από οκτώ 
μόνιμα κλιμάκια ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης παιδιών και ενηλίκων. 

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ δραστηριοποιείται μέσω 
της κινητής μονάδας Ψυχοκοινωνικής 
Υποστήριξης στα χωριά:
Αγία Άννα (χωριό), Αγία Άννα 
(παραλία), Αχλάδι (χωριό), Αχλάδι 
(παραλία), Ψαροπούλι, Κοτσικιά, 
Ελληνικά, Παλαιόβρυση, Βασιλικά.

Η δράση μας στην δια βίου μάθηση

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης & Εκπαίδευσης (ΚΕΔΙΒΙΜ) ΙΑΣΙΣ 

Από το 2015, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ λειτουργεί πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης, δίνοντας έτσι την ευκαιρία τόσο 
στους πληθυσμούς στόχους του, όσο και τους νέους επιστήμονες του κλάδου να 
καταρτιστούν σε πολλά αντικείμενα του κλάδου των ανθρωπιστικών σπουδών και 
σε άλλα επαγγελματικά πεδία.

Στόχοι:
● Εκπαίδευση προσαρμοσμένη με βάση τις ανάγκες κάθε ατόμου ή 
εταιρικής ομάδας
● Δημιουργία θετικής στάσης απέναντι στη μάθηση
● Προσαρμογή των ενηλίκων πολιτών στις γνωστικές απαιτήσεις του 
συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικοοικονομικού χώρου
● Προώθηση των αρχών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Δια Βίου 
Μάθησης
● Ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και διατήρηση 
της απασχόλησης ή της επαγγελματικής εξέλιξης
● Αναβάθμιση των εκπαιδευτικών, εργασιακών και κοινωνικών συνθηκών 
των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού
● Ενίσχυση της ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση
● Ανάπτυξη ενεργούς ιδιότητας του πολίτη
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Η δράση του Edify Centre σε αριθμούς: 

• 14 εκπαιδευτές μέλη της ομάδας του Edify Centre

• 181 συμμετέχοντες σε εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις 

• 4 Εκπαιδεύσεις με θέμα: Εκπαίδευση Ενηλίκων 

• Webinar: “Μικροί-Μεγάλοι Εν Δράσει”, 
σε συνεργασία με το Edify Kids 

• Σεμινάριο: “Νευροψυχολογική αξιολόγηση ασθενών 
με έκπτωση νοητικών λειτουργιών λόγω άνοιας ή λοιπών 
νευροεκφυλιστικών νοσημάτων” 

• 12 εκπαιδευτικές συναντήσεις με 30 συμμετέχοντες 
σε κάθε συνάντηση, στο πλαίσιο του εργαστηρίου 
Συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου Τρίτης Ηλικίας,People 
Behind, με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος 
Ιωάννη Σ. Λάτση. 

Η δράση μας στην δια βίου μάθηση

Edify Kids

Το Edify Kids έχει σαν όραμα την 
αριστεία του παιδιού. Με τον όρο 
αριστεία εννοούμε το παιδί να 
εξελιχθεί και να φτάσει στο μέγιστο 
των δυνατοτήτων του, σε τομείς 
που να εναρμονίζονται με τις κλίσεις 
και τα ενδιαφέροντά του. Με βάση 
αυτό το όραμα, έχει διαμορφώσει 
μια σειρά από προγράμματα, που 
στόχο έχουν να βοηθήσουν τα παιδιά 
να εξελιχθούν, αξιοποιώντας τις 
ικανότητες και τα ταλέντα τους μέσα 
από:

Κατάλληλα διαμορφωμένα 
εκπαιδευτικά προγράμματα

Εργαστήρια που υποστηρίζουν 
την ανάπτυξη του παιδιού και τη 
διάθλαση του εσωτερικού φωτός 
του

Ολιστικές δράσεις που 
αγκαλιάζουν όλη την οικογένεια 
και εξασφαλίζουν την ευμάρεια 
αυτής
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Στόχοι

- Ολιστική προσέγγιση των 
ψυχοκοινωνικών αναγκών της 
οικογένειας και των επιθυμιών των 
μελών που την απαρτίζουν, μέσα 
από προγράμματα που προάγουν 
την οικογενειακή ποιότητα ζωής και 
μέσα από τη συστημική θεώρηση της 
οικογένειας.

- Οικογενειακή διαμεσολάβηση για 
την επίλυση των οικογενειακών 
ζητημάτων και την προαγωγή της 
επικοινωνίας μεταξύ των μελών της 
οικογένειας, μέσα από μια σειρά 
θεραπευτικών, εκπαιδευτικών και 
ψυχαγωγικών παρεμβάσεων για την 
προάσπιση της ψυχικής υγείας όλων 
των μελών της οικογένειας.

- Εξασφάλιση υψηλής ποιότητας 
παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσα 
από την πολυετή εμπειρία των 
επιστημόνων/συντονιστών/
εκπαιδευτών των δράσεων και του 
ίδιου του φορέα.
- Δημιουργία προγραμμάτων για 
παιδιά, εφήβους και τις οικογένειες 
αυτών, με καινοτόμες τεχνικές και 
εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί στο 
πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς 
της Ψυχικής Υγείας, της Εκπαίδευσης, 
του Αθλητισμού και της Τέχνης.

Η δράση του Edify Kids σε 
αριθμούς:

• Webinar: “Μικροί-
Μεγάλοι Εν Δράσει”, 
σε συνεργασία με το Edify 
Centre, με 165 συμμετέχοντες 

• Summer Camp 2021, 
σε συνεργασία με το Planet 
Physics, με 133 συμμετέχοντες 
στη διάρκεια των 7 εβδομάδων 
λειτουργίας του 

• Avoid the Bat:  
Διαδικτυακή εκδήλωση για 
τη γεφύρωση του ψηφιακού 
χάσματος, σε συνεργασία με 
το Genderhood και το STEM 
Education 

• «Μαθαίνω, μαθαίνεις, 
μαθαίνουμε…για το 
δικαίωμά μας στην ψυχική 
και σωματική υγεία!»: 
Διαδικτυακή Δράση στο 
Αρσάκειο Νηπιαγωγείο 
Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία 
με το KIDOT στο πλαίσιο του 
project #KIDSareRIGHT 

Η δράση μας στην έρευνα

Η AμΚΕ ΙΑΣΙΣ συμμετέχει ενεργά τα τελευταία χρόνια στο σχεδιασμό, υλοποίηση 
και αξιολόγηση Ευρωπαϊκών καινοτόμων προγραμμάτων με βασικό στόχο την 
ανάπτυξη εργαλείων συμβουλευτικής και υποστήριξης των ωφελούμενών της, 
αλλά και την ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων του προσωπικού της. 

Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Νέοι

Γυναικεία Ενδυνάμωση & Επιχειρηματικότητα

Ψυχική Υγεία

Care What 
You(th) Wear
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Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης & εκπαίδευσης επαγγελματιών

Πολιτισμός & Τέχνες

3η Ηλικία

Εκπαίδευση & Δημοκρατικές Αξίες

Μετανάστευση
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Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

Πιστοποιήσεις και Βραβεία

Η δράση μας το 2021 σε αριθμούς

Η δράση μας στην Ψυχική Υγεία

Η δράση μας για την Κοινωνία

Η δράση μας για το Περιβάλλον 

Η δράση μας για τους Νέους

Οι παρεμβάσεις μας στην κρίση

Η δράση μας στην δια βίου μάθηση

Η δράση μας στην έρευνα

Συνεργασίες με εταιρείες & φορείς

Οικονομικά Στοιχεία 

Συνεργασίες με εταιρείες & φορείς

Μνημόνια Συνεργασίας

Βασικό πυλώνα της κοινωνικής μας δράσης αποτελούν οι συνεργασίες, οι οποίες 
πραγματοποιούνται με γνώμονα τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας ώστε οι 
τελικοί αποδέκτες  (ωφελούμενοι) να λαμβάνουν τη μέγιστη δυνατή φροντίδα και 
ποιότητα υπηρεσιών. Το δίκτυο συνεργασιών που έχει αναπτύξει ο φορέας είναι 
πολυεπίπεδο και πολυδιάστατο, ενώ, η συμμετοχή μας σε διεθνή δίκτυα είναι 
συνεχής και επεκτείνεται ραγδαία.

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ έχοντας μακρόχρονη εμπειρία στην υλοποίηση έργων, έχει 
δημιουργήσει ένα εκτενές δίκτυο το οποίο περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό 
εμπλεκόμενων συνεργαζόμενων φορέων.
Ως εκ τούτου, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ έχει συνάψει συνεργασίες με τους παρακάτω 
οργανισμούς και ιδρύματα, ενώ έχει υπογράψει Μνημόνια Συνεργασίας με την 
πλειοψηφία αυτών:

Συνεργασίες με Κοινωφελείς Οργανισμούς

Συνεργασίες με Ιδιωτικές Πρωτοβουλίες
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Οικονομικά Στοιχεία

ΙΑΣΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - ΑΤΟΜΙΚΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

 31/12/2021 31/12/2020

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Ενσώματα πάγια    
Ακίνητα 376,32 392,39
Λοιπός εξοπλισμός 148.480,46 109.004,65
Σύνολο 148.856,78 109.397,04
Άυλα πάγια στοιχεία  
Λοιπά 8.159,28 9.500,00
Σύνολο 8.159,28 9.500,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 157.016,06 118.897,04
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές  
Εμπορικές απαιτήσεις 209.881,36 140.693,66
Λοιπές απαιτήσεις 41.451,38 50.201,41
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 579.910,27 892.612,82
Σύνολο 831.243,01 1.083.507,89
Σύνολο κυκλοφορούντων 831.243,01 1.083.507,89
Σύνολο ενεργητικού 988.259,07 1.202.404,93
Καθαρή θέση  
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο  
Αποτελέσματα εις νέο 484.536,21 473.757,22
Σύνολο 484.536,21 473.757,22
Σύνολο καθαρής θέσης 484.536,21 473.757,22
Υποχρεώσεις  
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
Εμπορικές υποχρεώσεις 13.874,48 17.837,59
Φόρος εισοδήματος 118,83 86,4
Λοιποί φόροι και τέλη 5.782,18 6.473,75
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 39.122,93 40.245,69
Λοιπές υποχρεώσεις 84.506,60 97.828,19
Έσοδα επόμενων χρήσεων 360.317,84 566.176,09
Σύνολο 503.722,86 728.647,71
Σύνολο υποχρεώσεων 503.722,86 728.647,71
Σύνολο καθαρής θέσης  και υποχρεώσεων 988.259,07 1.202.404,93

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΤ΄ΕΙΔΟΣ - 
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

  

 31/12/2021 31/12/2020

Έσοδα από επιδοτήσεις έργων σκοπού 2.770.658,90 2.606.357,67

Λοιπά συνήθη έσοδα 17.172,54 651,08

Παροχές σε εργαζόμενους 1.512.545,65 1.489.525,64

Αποσβέσεις 21.698,01 14.197,03

Λοιπά έξοδα και ζημίες 1.250.485,00 1.103.817,03

Λοιπά έσοδα και κέρδη 1.760,83 1.656,85

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 4.863,61 1.125,90

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.965,79 2.896,68

Αποτέλεσμα προ φόρων 897,82 -1.770,78

Μείον:  Φόροι εισοδήματος 118,83 86,40

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 778,99 -1.857,18
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