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ΡΙΞΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ!

#ΝΕΑ

#ΜΑΘΗΜΑΤΑ  -
ΔΡΑΣΕΙΣ

#ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΑΝΟΙΞΗ!

"Την άνοιξη, αν δεν τη βρεις, τη φτιάχνεις...!"
Αφορμώμενοι από αυτή τη φράση του Ελύτη,
διανθίσαμε τις μέρες μας, συνεχίζοντας τις
δράσεις μας σε κάθε επίπεδο, μένοντας κοντά
στους ανθρώπους μας και φροντίζοντας για κάθε
τους ανάγκη!



ΝΟΜΙΚΗ  & ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Στην ομάδα μας έχουν πλέον ενταχθεί ψυχολόγος, κοινωνική λειτουργός και
δικηγόρος, γεγονός το οποίο συμβάλλει καθοριστικά στην παροχή ολοκληρωμένων
υπηρεσιών για κάλυψη κάθε είδους ανάγκης και ενισχύει την ποιότητα ζωής των
μελών μας!
Ανάμεσα σε αυτές συμπεριλαμβάνεται η υποστήριξη ανθρώπων που διαβιούν
αυτόνομα, καθώς και ευάλωτων ντόπιων οικογενειών στις συναλλαγές τους με τις
δημόσιες υπηρεσίες και τις τράπεζες, καθοδήγηση και ενημέρωση σχετικά με την
κοινωνική και εργασιακή ένταξη, νομική συνδρομή και συμβουλευτική για τα
ανθρώπινα δικαιώματα. Σημαντική όσον αφορά το κέντρο μας είναι η διασύνδεση
με την κοινωνική υπηρεσία του δημόσιου νοσοκομείου, του Δήμου και του Κέντρου
Κοινότητας της πόλης, διευκολύνοντας τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού δικτύου
προς τα ευάλωτα άτομα της προσφυγικής και τοπικής κοινότητας.

ΝΕΑ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Όλο αυτό το διάστημα υποδεχόμαστε νέα μέλη, καθώς συνεχίζονται κανονικά οι εγγραφές,
με παράλληλη ενημέρωση για τις παροχές του κέντρου μας! Με μεγάλη χαρά βλέπουμε
σημαντική συμμετοχή των νέων – και των παλαιών – μελών σε online μαθήματα και
δράσεις, αλλά και έντονο ενδιαφέρον για τις νοσηλευτικές, νομικές, κοινωνικές και
ψυχολογικές υπηρεσίες που προσφέρουμε. 



ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ

Καθώς διανύουμε τους τελευταίους μήνες αναστολής
της διά ζώσης λειτουργίας μας πλέον τα διαδικτυακά
μαθήματα και οι δραστηριότητες έχουν γίνει κομμάτι
της καθημερινότητάς μας και ένας τρόπος να
ξεχαστούμε και να περάσουμε δημιουργικά και
ευχάριστα την ώρα μας! Ελληνικά, αγγλικά, ενισχυτική
διδασκαλία για τους μικρούς μας μαθητές και πληθώρα
δραστηριοτήτων για μικρούς και μεγάλους
πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση από τα άρτια
καταρτισμένα μέλη της ομάδας μας!



ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ

Εβελίνα, 29 ετών

Οι μέρες στην καραντίνα είναι δύσκολες και
βαρετές. Τα μαγαζιά και οι καφετέριες είναι κλειστά
και ο μόνος τρόπος για να βγεις έξω είναι για
περπάτημα και σουπερμάρκετ.

Μέσα σε αυτό το διάστημα ασχολούμαι με τις
δουλειές του σπιτιού, το μαγείρεμα και
παρακολουθώ τα on line μαθήματα του Inclusion
Center για να μάθω την Ελληνική γλώσσα.

Από την άλλη πλευρά, χάρη στην πανδημία περνάω
περισσότερο χρόνο με τον άντρα μου, ο οποίος
δουλεύει λιγότερες ώρες και πηγαίνουμε συχνά για
περπάτημα με έναν καφέ στο χέρι.

Έτσι, μπορεί αυτές οι μέρες στην καραντίνα να είναι
δύσκολες, αλλά τουλάχιστον περνάμε περισσότερο
χρόνο με αυτούς που αγαπάμε.

"Μέσα σε αυτό το
διάστημα

ασχολούμαι με τις
δουλειές του
σπιτιού, το

μαγείρεμα και
παρακολουθώ τα
on line μαθήματα
του Inclusion Center
για να μάθω την

Ελληνική γλώσσα."



"Είμαστε
συνέχεια μαζί και
έτσι περνάμε
περισσότερο
χρόνο με τα

παιδιά, μιλάμε
περισσότερο και

παίζουμε
παιχνίδια."

 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ

Αζάμ, 35 ετών

Αρνητικές συνέπειες στη ζωή μας; Είμαστε όλοι
κουρασμένοι από την μακρόχρονη καραντίνα, και ως
αποτέλεσμα τόσο εμείς όσο και τα παιδιά
εκνευριζόμαστε πιο εύκολα. Το πιο σημαντικό, πριν
από τον κορονοϊό είχαμε μερικές φορές δουλειά και
ένα εισόδημα για τον βιοπορισμό μας. Τώρα δεν
υπάρχει τίποτα να κάνουμε, ζούμε μόνο με την
οικονομική βοήθεια της κυβέρνησης και τα
καταφέρνουμε με δυσκολία.

Ωστόσο, κατά την καραντίνα, προέκυψαν και θετικά
πράγματα. Είμαστε συνέχεια μαζί και έτσι περνάμε
περισσότερο χρόνο με τα παιδιά, μιλάμε
περισσότερο και παίζουμε παιχνίδια. Κάνουμε
εκπαιδευτικές και δημιουργικές δραστηριότητες
μαζί τους, χρησιμοποιούμε περισσότερα
ηλεκτρονικά μέσα για τα μαθήματα των παιδιών και
επικοινωνούμε με φίλους μέσω κοινωνικών δικτύων.
Ο κορονοϊός μας έκανε να εκτιμούμε την υγεία μας
περισσότερο...

Όλες αυτές οι δράσεις θα ήταν αδύνατον να
πραγματοποιηθούν χωρίς την πολύτιμη αρωγή

και υποστήριξη των Choose love! Είμαστε
ευγνώμονες που όλο αυτό το διάστημα

βρίσκονται δίπλα μας και συμβάλλουν στο
έργο μας για την προώθηση της συμπερίληψης
και της βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων

μας σε κάθε επίπεδο!
 


