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SOCIAL REPORT 2018 

 

1. 120 referrals to various social services for a complete material and 
psychosocial support. 

2.  Preparation of 17 introductory files for Kepa and the 10 beneficiaries have 
passed through a committee and have received their benefits-pensions. 

3. 18 new members of which the 5 members had as request the issuance of a 
parking card, the 4 members the submission of a recommendation file to 
Kepa for their disability assessment, the 3 members moving with the van of 
the Association the other and the other members advisory support and 
guidance for their welfare rights and participation in training programs. 

4. Internship of 10 postgraduate students from the Department of Philology of 
the Duth 

5. Internship of 14 students from the Department of Physical Education of the 
Duth 

6. Internship of 19 students from the Department of Social Administration of 
the Duth 

7.  Implementation of 32 individual autonomous living education programs 
8. Implementation of 26 individual training programs in a gym environment 

with the aim of improving balance, and increasing muscle strength of the 
beneficiaries, drafting an individualized program according to their condition. 

9.  560 trips with the special modified van of the Association for visits to 
doctors, hospitals, events, socializing groups, etc 

10. 1560 students raising awareness of the student – educational community on 
disability issues and informing about Paralympic sports 

JANUARY 2018 
- Implementation of individual autonomous living education programs 

- home visits to beneficiaries 

- Carry out exercise program in the water. 

- Cooperation with the Red Cross for the movement of beneficiaries. 

- Counseling sessions for members and their families. 

- Referrals of beneficiaries to various social services for a comprehensive 
intervention.Like Home Help, Alexandroupolis Hospital. 

- Participation of Club members in sports activities. Badminton 

- Borrowing equipment. 

- Socializing groups-Coffee Group - Creative Employment Group and dance 
group. 
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- Daily transfers by van to visit doctors/ insurance/ welfare / events / swimming 
pool. 

 

FEBRUARY 2018 

- Implementation of individual autonomous living education programs 

- Training of volunteers in the facilities of the Association - as support for 
disabled assistants 

- Start of student internship SEFAA at the Association PERPATO 

- Start of internship of students of Duth 

- Residents visits to the homes of the beneficiaries to assess their accessibility 
and living conditions. 

- Support training for assisting disabled people 

- Research in the social services of N. Rodopi to identify beneficiaries with 
disabilities. 

- Participation in the workshop of the community center of the municipality of 
Komotini and information of the beneficiaries of Teva about the actions of the 
association and the social benefits of the disabled. 

- Counseling sessions for members and their families. 

- Participation in the KOMONPARTY Carnival Parade 2018 

- Preparation of 2 explanatory files for the disability certification committee 
(Kepa) 

- Training of beneficiaries in a gym environment with the aim of improving 
balance, increasing muscle strength 

- Dance group coordination. 

- Collaboration with a private physiotherapist for free physiotherapy sessions. 

- Carry out exercise program in the water. 

- Socializing groups-Coffee Group-Creative Employment Group. 

-Daily transfers by van to visit doctors / insurance/ welfare / events / swimming 
pool. 
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MARCH 2018 
 
- Implementation of individual autonomous living education programs 
- 2nd cycle " points of support "" the Tipping Point", mapping disabled N. 

Rhodope 
- Information on the actions and internships of volunteers and students 
- Counselling sessions for members and their families 
- Student awareness, information on disability and Paralympic sports 
- Paralympic day – 13th kindergarten of Komotini 
- Paralympic day - 1st Minority Primary School of Komotini 
- Information of the students of the 4th High School of Komotini on the 

topic "traffic education" 
- Informing women in the Community Organization about the rights and 

social benefits of disabled people. 
- Visit to the new premises of the Association "Agioi Theodoroi" and 

inform the executives about the actions of the association. 
- Mapping 50 disabled people on the electronic platform 
- Residents visits to the homes of the beneficiaries to assess their 

accessibility and living conditions. 
- Counseling sessions for members and their families. 
- Participation in the Swallows 2018 
- Start of cooperation with the Department of Philology of the Duth and 

reception of 10 students for internships 
- Training of internship students. 
- Preparation of a report file for the disability certification committee 

(Kepa) 
- Socializing groups-Coffee Group - Creative Employment Group and 

dance group. 
- Training of beneficiaries in a gym environment with the aim of 

improving balance, increasing muscle strength 
- Carry out exercise program in the water. 
 

- Daily transfers by van to visit doctors/ insurance/ welfare / events / swimming 
pool. 

 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 
 
- Υλοποίηση Ατομικών προγραμμάτων Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης 
 
- Παραχώρηση χώρου στο Κέντρο Πρόληψης Ορφέας το οποίο τρέχει ένα 

πιλοτικό πρόγραμμα που έχει ως στόχο την  Ενθάρρυνση της τακτικής 
φοίτησης και της ανάπτυξης Κοινωνικών δεξιοτήτων/ Ανάπτυξη κινήτρων για 
σχολική ένταξη των παιδιών Ρομά.  

- Εκπαίδευση στο κομμάτι υποστήριξης των καθημερινών αναγκών των ΑμεΑ 
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- Συνεδρίες Συμβουλευτικής στήριξης των μελών και των Οικογενειών τους 

- Κατοίκων επισκέψεις στα οικία των ωφελουμένων για την αξιολόγηση της 
προσβασιμότητας και των συνθηκών διαβίωσης τους.  

- Εγγραφές καινούργιων μελών στο Σύλλογο. 

- Συμμετοχή του Συλλόγου «ΠΕΡΠΑΤΩ» στην 1η εβδομάδα Δημόσιας υγείας 
Περιφέρειας ΑΜΘ  ενημέρωση 200 μαθητών από όλα τα σχολεία του Δήμου 
Κομοτηνής. 

- Ενημέρωση των μαθητών του Ιεροσπουδαστηρίου Κομοτηνής με θέμα 
«ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ και Επιπτώσεις των τροχαίων ατυχημάτων» 

- Φιλοξενία  15  παιδιών  - συνοδών από το  Μικτό Κέντρο Διημέρευσης  - 
Ημερήσιας φροντίδας Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ, "Τα Παιδιά της 
Άνοιξης" 

- Προπόνηση ωφελούμενων σε περιβάλλον γυμναστηρίου με στόχο την 
βελτίωση ισορροπίας, αύξηση μυϊκής δύναμης  

- Πραγματοποίηση Προγράμματος Άσκηση στο Νερό. 
- Καθημερινές Μεταφορές με βανάκι για επίσκεψη σε γιατρούς/ 

Ασφαλιστικά/ Πρόνοια/ Εκδηλώσεις/ Πισίνα. 

 
ΜΑΙΟΣ 2018 
 
- Υλοποίηση Ατομικών προγραμμάτων Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης 
- Συνεδρίες Συμβουλευτικής στήριξης των μελών και των Οικογενειών τους.  
- Κατοίκων επισκέψεις στα οικία των ωφελουμένων για την αξιολόγηση της 

προσβασιμότητας και των συνθηκών διαβίωσης τους.  
-Συνεργασία  με το Tipping Point & Job Pair ωφελούμενοι 10 ΑμεΑ είχαν την 
ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνεδρίες εξ αποστάσεως με μέντωρες κ 
ενημερώθηκαν για τις συνθήκες εργασίας των ΑμεΑ, για τον τρόπο αξιοποίησης 
των Social Media στην αναζήτηση εργασίας κ.α  
- KomoRun 2018 

- Εγγραφές καινούργιων μελών στο Σύλλογο  

- Προπόνηση ωφελούμενων σε περιβάλλον γυμναστηρίου με στόχο την 
βελτίωση ισορροπίας, αύξηση μυϊκής δύναμης. 

- Παραπομπές σε διάφορες Κοινωνικές υπηρεσίες ανάλογα με τα αιτήματα 
των ωφελουμένων.   

- Συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ Κομοτηνής για την ψυχολογική υποστήριξη ενός 
ωφελούμενου του ΚΕΑΔΑ. 
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- Συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Κομοτηνής για την 
επισιτιστική κάλυψη αναγκών του φιλοξενούμενου του ΚΕΑΔΑ.  

- Σύνταξη ενός  εισηγητικού  φακέλου για την επιτροπή πιστοποίησης  
αναπηρίας (ΚΕΠΑ) 

     - Πραγματοποίηση Προγράμματος Άσκηση στο Νερό. 
 
-6ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Άτομα με Αναπηρία σε Περιβάλλον 
Κατασκήνωσης» 
- Καθημερινές Μεταφορές με βανάκι για επίσκεψη σε γιατρούς/ 

Ασφαλιστικά/ Πρόνοια/ Εκδηλώσεις/ Πισίνα. 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 
 
- Υλοποίηση Ατομικών προγραμμάτων Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης 
- Συνεδρίες Συμβουλευτικής στήριξης των μελών και των Οικογενειών τους.  
- Κατοίκων επισκέψεις στα οικία των ωφελουμένων για την αξιολόγηση της 

προσβασιμότητας και των συνθηκών διαβίωσης τους.  
- Εγγραφές καινούργιων μελών στο Σύλλογο  

- Προπόνηση ωφελούμενων σε περιβάλλον γυμναστηρίου με στόχο την 
βελτίωση ισορροπίας, αύξηση μυϊκής δύναμης. 

- Έναρξη Συνεργασίας με το ΚΔΑΠ μεΑ Ξάνθης και κατάθεση των 
δικαιολογητικών των ΑμεΑ. 

- Παραολυμπιακή ημέρα στα Σχολείο – Διαπολιτισμικό Σχολείο Σαπών 

- Ομάδες Κοινωνικοποίησης – Ομάδα Καφέ- Ομάδα Δημιουργικής 
απασχόλησης και Ομάδα χορού.  

- Καθημερινές Μεταφορές με βανάκι για επίσκεψη σε γιατρούς/ 
Ασφαλιστικά/ Πρόνοια/ Εκδηλώσεις/ Πισίνα. 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 
- Υλοποίηση Ατομικών προγραμμάτων Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης 
- Συνεδρίες Συμβουλευτικής στήριξης των μελών και των Οικογενειών τους.  

 
- Εθνική Ομάδα Καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο / Προετοιμασία για το 

Πανευρωπαϊκό     Πρωτάθλημα 
- Διεθνές Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδια 
- Έναρξη προγράμματος «Ανοιχτές Θάλασσες για Όλους» 
- Εκπαίδευση εθελοντών 
- Δωρεά από Visa 
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- Καθημερινές Μεταφορές με βανάκι για επίσκεψη σε γιατρούς/ Ασφαλιστικά/ 
Πρόνοια/ Εκδηλώσεις/ Πισίνα. 

 
 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 

- ΜΑΣΚΑ 
-Ανοιχτές Θάλασσες για Όλους  

    - Υλοποίηση Ατομικών προγραμμάτων Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης 
 

- Κατ’ οίκον επισκέψεις σε ωφελούμενους του Συλλόγου «ΠΕΡΠΑΤΩ» με 
σκοπό την Αξιολόγηση της οικίας και καταγραφή συνθηκών διαβίωσης. 
3  

- Καθημερινές Μεταφορές με βανάκι για επίσκεψη σε γιατρούς/ 
Ασφαλιστικά/ Πρόνοια/ Εκδηλώσεις/ Πισίνα.  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

- Υλοποίηση Ατομικών προγραμμάτων Εκπαίδευσης Αυτόνομης 
Διαβίωσης 

- Πρόγραμμα Building Bridges in Balance – Θάσος ένα πρόγραμμα 
ενσωμάτωσης, επανένταξης και κοινωνικοποίησης μέσα από κοινές 
δράσεις αθλητισμού, τεχνών (art therapy) και ψυχοκινητικής. 

- Κατ’ οίκον επισκέψεις σε ωφελούμενους του Συλλόγου «ΠΕΡΠΑΤΩ» 
με σκοπό την Αξιολόγηση της οικίας και καταγραφή συνθηκών 
διαβίωσης. 2 

- Συνεδρίες Συμβουλευτικής υποστήριξης με τα μέλη και με τις 
οικογένειες των μελών του Συλλόγου 

- Συνοδεία ωφελούμενων στα  ΚΕΠΑ για κατάθεση εισηγητικών 
φακέλων στην επιτροπή αξιολόγησης της αναπηρίας. 3 

- Εγγραφές καινούργιων μελών στο Σύλλογο  

- Παραπομπές σε διάφορες Κοινωνικές υπηρεσίες ανάλογα με τα 
αιτήματα των ωφελουμένων.   

- Ατομικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης 

- Καθημερινές Μεταφορές με βανάκι για επίσκεψη σε γιατρούς/ 
Ασφαλιστικά/ Πρόνοια/ Εκδηλώσεις/ Πισίνα.  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 
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- Υλοποίηση Ατομικών προγραμμάτων Εκπαίδευσης Αυτόνομης 
Διαβίωσης 
- Παραολυμπιακές  Ημέρες στα σχολεία με στόχο την 

Ευαισθητοποίηση μαθητών και την ενημέρωση για την αναπηρία και 
τα παραολυμπιακά αθλήματα 

- Εγγραφές καινούργιων μελών στο Σύλλογο  

- Συμμετοχή στην εκδήλωση visa Solidarity 

- Συνεδρίες Συμβουλευτικής υποστήριξης με τα μέλη και με τις 
οικογένειες των μελών του Συλλόγου 

- Συναντήσεις συνεργασίας με τους Κοινωνικούς Λειτουργούς των 
Κοινωνικών Υπηρεσιών του δήμου Κομοτηνής. 

- Επίσκεψη στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ροδόπης «ΟΡΦΕΑΣ»   

- Κατ’ οίκον επισκέψεις σε ωφελούμενους του Συλλόγου «ΠΕΡΠΑΤΩ» 
με σκοπό την Αξιολόγηση της οικίας και καταγραφή συνθηκών 
διαβίωσης. 

- Έναρξη προπονήσεων BOCCIA με εθελοντές των ΣΕΦΑΑ Κομοτηνής 

- Έναρξη ομάδων κοινωνικοποίησης 

- Καθημερινές Μεταφορές με βανάκι για επίσκεψη σε γιατρούς/ 
Ασφαλιστικά/ Πρόνοια/ Εκδηλώσεις/ Πισίνα. 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

    - Υλοποίηση Ατομικών προγραμμάτων Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης 
 

- Εγγραφές καινούργιων μελών στο Σύλλογο  

- Συνοδεία ωφελούμενων στα  ΚΕΠΑ για κατάθεση εισηγητικών 
φακέλων στην επιτροπή αξιολόγησης της αναπηρίας. 

- Συνεδρίες Συμβουλευτικής στήριξης των μελών και των Οικογενειών 
τους 

- Εκπαίδευση Ασκούμενων Κοινωνικών Λειτουργών στα ζητήματα 
Κοινωνικής Εργασίας 
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- Κατ’ οίκον επισκέψεις σε ωφελούμενους του Συλλόγου «ΠΕΡΠΑΤΩ» 
με σκοπό την Αξιολόγηση της οικίας και καταγραφή συνθηκών 
διαβίωσης. 

- Ευαισθητοποίηση μαθητών, ενημέρωση για την αναπηρία και τα 
παραολυμπιακά αθλήματα 

- Παραολυμπιακή Ημέρα στο 9ο Δημοτικό Κομοτηνής 

- Παραολυμπιακή Ημέρα 7Ο  Γυμνάσιο Ξάνθης 

- Παραολυμπιακή Ημέρα 11ο Δημοτικό 

- Ομάδες Κοινωνικοποίησης  
- Συντονισμός Ομάδας Θεάτρου 

- Καθημερινές Μεταφορές με βανάκι για επίσκεψη σε γιατρούς/ 
Ασφαλιστικά/ Πρόνοια/ Εκδηλώσεις/ Πισίνα.  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

- Υλοποίηση Ατομικών προγραμμάτων Εκπαίδευσης Αυτόνομης 
Διαβίωσης 

- Συνεδρίες Συμβουλευτικής υποστήριξης με τα μέλη και με τις 
οικογένειες των μελών του Συλλόγου 

 
- Συμμετοχή στο 3Ο Santa Run Κομοτηνή - συλλογή ελαιόλαδου για την 

ενίσχυση της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Κομοτηνής. 

- Έναρξη πρόγραμματος «Άσκηση στο νερό» στην πισίνα του Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

- Εγγραφές καινούργιων μελών στο Σύλλογο  

- Κατ’ οίκον επισκέψεις σε ωφελούμενους του Συλλόγου 
«ΠΕΡΠΑΤΩ» με σκοπό την Αξιολόγηση της οικίας και 
καταγραφή συνθηκών διαβίωσης. 

- Ευαισθητοποίηση μαθητών, ενημέρωση για την αναπηρία και 
τα παραολυμπιακά αθλήματα 

- Παραολυμπιακή Ημέρα στο Γυμνάσιο Ν. Καλλίστης 

Επίσκεψη στο Βοήθεια στο Σπίτι Κέχρου και ενημέρωση των 
γυναικών για τα δικαιώματα των ΑμεΑ και για κοινωνικές παροχές.  

- Παραπομπές σε διάφορες Κοινωνικές υπηρεσίες ανάλογα με τα 
αιτήματα των ωφελουμένων.  
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-  Ομάδες Κοινωνικοποίησης μελών του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ 

- Ομάδα Θεάτρου 

- Παρουσίαση του θεατρικού έργου «Το Πνέυμα των Χριστουγέννων – 
Σκρουτζ στη Πολιτιστική Κίνηση Κομοτηνής. 

http://www.paratiritis-news.gr/article/209098/O-Perpato-
zontanepse-iroes-tis-xristougenniatikis-istorias-tou-Tsarls-Ntikens 

- Καθημερινές Μεταφορές με βανάκι για επίσκεψη σε γιατρούς/ 
Ασφαλιστικά/ Πρόνοια/ Εκδηλώσεις/ Πισίνα.  

 

http://www.paratiritis-news.gr/article/209098/O-Perpato-zontanepse-iroes-tis-xristougenniatikis-istorias-tou-Tsarls-Ntikens
http://www.paratiritis-news.gr/article/209098/O-Perpato-zontanepse-iroes-tis-xristougenniatikis-istorias-tou-Tsarls-Ntikens

