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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015
Το Δ.Σ. του Συλλόγου «Σύλλογος Φίλων - Εθελοντών Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων
Θεσσαλονίκης» καταθέτει προς συζήτηση στην Γενική Συνέλευση τον απολογισμό
πεπραγμένων έτους 2015 και αναλύει όλα τα έσοδα και έξοδα που πραγματοποίησε κατά της
διάρκεια της χρονιάς του 2015.
Συνεχίζεται η πολύ καλή συνεργασία του Συλλόγου με την Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων
Θεσσαλονίκης, η οποία ξεκίνησε το 1998, έτος ίδρυσης του Συλλόγου με την ενθάρρυνση του
τότε προέδρου της ΕΠΑΘ κου Απόστολου Παπαγεωργίου, με μεγάλη προστιθέμενη αξία
τόσο για το Σύλλογο , όσο και για την ΕΠΑΘ. Επιπλέον, η συνεργασία των δύο οργανισμών,
αποτελεί ένα μοναδικό και καινοτόμο μοντέλο σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με
κοινούς στόχους και αποτελεσματική δράση.
Γενικός Απολογισμός και Ανάπτυξη
Το έτος 2015 για το Σύλλογο Φίλων-Εθελοντών Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία χρονιά πολύ εποικοδομητική , ως μία χρονιά που
επιχειρήθηκε με επιτυχία η περεταίρω ανάπτυξη και εμπλουτισμός των δράσεων και πεδίων
παρέμβασης τους Συλλόγου. Στο γεγονός αυτό συντέλεσε και η συμμετοχή εκπροσώπων της
Διοίκησης και των στελεχών του στο Πρόγραμμα «Ενδυνάμωσης Ικανοτήτων ΜΚΟ», στα
πλαίσια του Προγράμματος «Είμαστε ΄Ολοι Πολίτες». Η συγκεκριμένη εκπαίδευση περείχε
επιπλέον γνώση και πρακτικές εφαρμογές στους τομείς Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων και
Εθελοντών, Διαφάνειας και Λογοδοσίας, Οικονομικής Διαχείρισης, Επέκτασης Πηγών
Εισοδημάτων, Marketing και Διοίκηση Έργου.
Παράλληλα, και στα πλαίσια της συνεχούς αξιολόγησης και προσπάθειας βελτίωσης της
αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων του Συλλόγου, ήταν πολύ σημαντική η συμμετοχή
του στο πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ , του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, που είχε ως στόχο την
χαρτογράφηση και αξιολόγηση των ελληνικών ΜΚΟ. διάκριση για το σύλλογο είναι η
αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας του. Στα πλαίσια του προγράμματος ο Σύλλογος
συμμετείχε στην αξιολόγηση , μεταξύ των 427 ΜΚΟ οι οποίες δήλωσαν αρχικά συμμετοχή
και τελικά αξιολογήθηκαν 159 σε όλη την Ελλάδα. Το άριστα στη κλίμακα αξιολόγησης ήταν(
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****) και ο Σύλλογος αξιολογήθηκε με ***, ενώ ήταν ήδη σε διαδικασία βελτίωσης της
οργάνωσης του .
Τέλος, έχει γίνει αναβάθμιση και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του Συλλόγου (www.sfeepath.com) η οποία βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, καθώς και η σελίδα στο facebook, η οποία
καθημερινά ενημερώνεται με τα νέα, τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του Συλλόγου.
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
Υλοποίηση Εργαστηρίων Δημιουργικής Απασχόλησης νέων με παραβατική
συμπεριφορά, εποπτευόμενων από την ΕΠΑΘ.
Ο Σύλλογος με την εποπτεία της ΕΠΑΘ λειτούργησε το 2015 8 εργαστήρια και από την νέα
εκπαιδευτική χρονιά προσέθεσε το εργαστήρι μουσικής.
1. Εργαστήρι Κινηματογράφου. Συντονίζεται από τον εθελοντή κο Κλεάνθη Βασδόκα με
τη συνεργασία της ψυχολόγου κας Φωτεινής Χριστοφορίδου που συντονίζει τη
συζήτηση που ακολουθεί μετά από τις προβολές κοινωνικών έργων με θέματα που
αφορούν και ενδιαφέρουν τους ανήλικους.
2. Εργαστήρι Θεατρικής έκφρασης. Συντονίζεται από την εθελόντρια θεατρολόγοπαιδαγωγό κα Θωμαή Ουζούνη
3. Εργαστήρι Κοσμήματος. Συντονίζεται από την εθελόντρια κα Ντορέ. Τα παιδιά
κατασκευάζουν μεταλλικά κοσμήματα.
4. Εργαστήρι Ξύλινων Κατασκευών. Συντονίζεται από την εθελόντρια Αλίκη Καραβάτου.
Οι ανήλικοι κατασκευάζουν καράβια, δίσκους, ξύλινα κουτιά, χριστουγεννιάτικα
δένδρα κ.α.
5. Εργαστήρι Ψηφιακού Κολάζ. Συντονίζεται από τον εθελοντή κοινωνικό λειτουργό κο
Νίκο Μαραντίδη. Παρά την αρχική έλλειψη τεχνολογικού εξοπλισμού οπότε και το
κολάζ πραγματοποιήθηκε με την παραδοσιακή μέθοδο “cut and paste, με την αγορά
τεσσάρων υπολογιστών από δωρεά και την παραχώρηση άλλων τεσσάρων
υπολογιστών από την ΕΠΑΘ τα παιδιά μπόρεσαν να έρθουν σε επαφή με το
πρόγραμμα του PHOTOSHOP, υπεύθυνο για τις ψηφιακές πια δημιουργίες. Η
μεταφορά από το χειροπιαστό στο ψηφιακό κολάζ ενέχει μια δυσκολία προσαρμογής
, αφού πρέπει να διδαχθούν τα παιδιά κάποιες βασικές τεχνικές και δεξιότητες και ενώ
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οι έφηβοι είχαν συνηθίσει να καταπιάνονται με ψαλίδια και κόλλες, πέρασαν στη
ψηφιακή επεξεργασία εικόνων και σε ψηφιακές συνθέσεις εμπνευσμένες από τη
φαντασία των συμμετεχόντων. Για το Χριστουγεννιάτικο παζάρι τυπώσαμε σε τσάντες
τα έργα των παιδιών με μεγάλη επιτυχία.
6. Εργαστήρι Διακοσμητικού Κεριού. Συντονίζεται από την εθελόντρια κα Αμαλία
Κερανοπούλου . Τα παιδιά κατασκευάζουν διακοσμητικά κεριά σε διαφορετικά
χρώματα και σχέδια.
7. Εργαστήρι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Συντονίζεται από την κοινωνική λειτουργό
κα Εφη Γελαστοπούλου. Η ομάδα του εργαστηρίου ονομάζεται « Οι χωρίς όνομα».
Μέσα από μια μεγάλη πορεία η ομάδα αναπτύχθηκε και ανέλαβε μέσα από τις
θεματικές που η ίδια προσέγγισε να ετοιμάσει ένα επιτραπέζιο παιγνίδι .Το παιγνίδι
αυτό μπορεί με διασκεδαστικό τρόπο να μεταφέρει σε εμάς τις γνώσεις και τις
εμπειρίες της ομάδας. Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ενίσχυση της σχέσης των
εφήβων με τη γειτονιά μας και κατ επέκταση το φυσικό μας περιβάλλον. Στόχος η
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τη χλωρίδα και την πανίδα της χώρας μας, η
ανάπτυξη κριτικής σκέψης όσο και η κινητοποίηση για την απόκτηση ενεργούς στάσης
και δράσης. Οι θεματικές στις οποίες οι έφηβοι εστίασαν ήταν : Πυρηνική ενέργεια, τα
μεγάλα θηλαστικά της χώρας μας (αρκούδα και λύκος), κατανάλωση νερού, οικολογία
και οικονομία, δράσεις οργανώσεων και πολιτών για την προστασία του
περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ζωής τους. Τα παιδιά πήραν συνεντεύξεις από
συγγενικά τους πρόσωπα, άλλα έψαξαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είδαν
βιντεάκια στον υπολογιστή και ακολούθησε συζήτηση, κάποια παιδιά αναζήτησαν
πληροφορίες σε περιοδικά, έψαξαν όλα μαζί σε διάφορα διαδικτυακά εργαλεία(
google earth, websites κλπ. Το τελικό προϊόν, το επιτραπέζιο παιγνίδι που επέλεξαν
και κατασκεύασαν τα ίδια τα παιδιά με τίτλο «Χαλλαραααααά!!! Η φύση στην πόλη, η
πόλη στη φύση» είναι ένα είδος αξιολόγησης της συνεργασίας της ομάδας. Τον
Ιούνιο, στο κλείσιμο του εργαστηρίου, παιδιά και εθελοντές έπαιξαν το παιγνίδι.
8. Εργαστήρι Μουσικής. Συντονίζεται από τον μουσικολόγο κο Τουρμπή. Είναι το νέο
μας εργαστήρι που ξεκίνησε την εκπαιδευτική χρονιά 2015-16 με εκμάθηση μουσικής
μέσω των κρουστών.
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9. Εργαστήρι Ρομποτικής . Το εργαστήρι είχε ως θέμα « Το σχολείο του Μέλλοντος’. Τα
παιδιά παρουσίασαν τη δική τους καινοτόμο ιδέα η οποία εφαρμόστηκε ως λύση στο
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα άτομα που δίδασκαν καλλιτεχνικά στα σχολεία
τυφλών. Οι έφηβοι έμαθαν να προγραμματίζουν και να κατασκευάζουν από κομμάτια
lego το δικό τους μοναδικό ρομπότ, το οποίο θα επιτελούσε διάφορες αποστολές . Το
Μάρτιο πήραν μέρος στο διεθνή διαγωνισμό ρομποτικής , με το όνομα της ομάδας
“Apples” . Κατάφεραν και βρήκαν το θάρρος να παρευρεθούν σ΄ αυτόν. Η ομαδικότητα
και ο συναγωνισμός ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της ομάδας που βοήθησαν στο να
διαγωνιστούν υπό την πίεση της δικής τους και των άλλων ομάδων. Η εμπειρία της
ρομποτικής και του διαγωνισμού χάρισε στους “Apples” . τη δυνατότητα να
μοιραστούν τις απόψεις τους πάνω στο «σχολείο του μέλλοντος», χωρίς όμως να
καταρρίπτουν τις απόψεις των άλλων, Επιπλέον έμαθαν να λειτουργούν ως
πραγματική ομάδα, να σέβονται ο ένας τον άλλον και πρωτίστως να ονειρεύονται ένα
καλύτερο σχολείο.
Υλοποίηση Εργαστηρίων και Δράσεων Πρόληψης Παραβατικότητας Ανηλίκων
1. Εργαστήρι Δημιουργικού Παιγνιδιού στο Δενδροπόταμο σε συνεργασία με το
Κέντρο Προστασίας Ανηλίκων Ρομά « Ο Φάρος του Κόσμου» .Το εργαστήρι αυτό
που ξεκίνησε το 2010 σταμάτησε τον Μάρτιο του 2015 λόγω έλλειψης αίθουσας.
΄Εγινε μία προσπάθεια να βρεθεί μία νέα αίθουσα αλλά το ενοίκιο στην περιοχή ήταν
υπερβολικά υψηλό. Αποφασίστηκε όταν θα λειτουργήσει ο νέος χώρος του Φάρου του
Κόσμου να διατεθεί χώρος στο Σύλλογο για τη λειτουργία στέγης ημερήσιας
φροντίδας . Επίσης αποφασίσαμε από το 2016 να λειτουργήσει εργαστήρι θεατρικής
έκφρασης στο χώρο του νέου σχολείου που φιλοξενεί προσωρινά δράσεις του Φάρου
του Κόσμου.
2. Εργαστήρια για τα παιδιά του Παπαφείου
2.1 Εργαστήρι για τα παιδιά του Γυμνασίου: Ο βασικός στόχος παραμένει το
άνοιγμα των παιδιών στην κοινότητα, μια προσπάθεια αποϊδρυματοποίησης.
Με συντονίστρια την ψυχολόγο κα Ελένη Περράκη έως τον Ιούνιο του 2015
συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την εφηβεία, τη διαφορετικότητα, ζητήματα
κοινωνικά και προσωπικά. Οι αρχές που τέθηκαν αφορούσαν την ίση
5
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μεταχείριση, το σεβασμό, την ειλικρίνεια , τη συνεργασία και τα όρια.’ Έγιναν
έξοδοι στον κινηματογράφο, σε ταβέρνα, στο μπόουλινγκ και στο κέντρο
αθλητικών δραστηριοτήτων WE. Στην νέα εκπαιδευτική χρονιά 2015-16
συντονίστρια του εργαστηρίου είναι η εθελόντρια ψυχολόγος κα Φωτεινή
Χριστοφορίδου.
2.2 Εργαστήρι για τα παιδιά του Δημοτικού. Το εργαστήρι συντονίζεται από τις
εθελόντριες κα Αναστασιάδου και Ντορέ. Τα παιδιά απασχολούνται δημιουργικά
με κατασκευές και ζωγραφική
Υλοποίηση Εργαστηρίου για τις έγκλειστες στο κατάστημα Κράτησης Διαβατών.
Συνεχίζεται η συνεργασία μας με το Κέντρο Ψυχοθεραπείας Gestaalt Foundation. Στη νέα
εκπαιδευτική χρονιά το εργαστήρι συντονίζεται από έμπειρη ψυχολόγο της Gestalt και τη
συμμετοχή δύο εθελοντών του Συλλόγου. Κάθε δεκαπένθημερο πραγματοποιείται συνάντηση
εποπτείας εθελοντών και ψυχολόγων της Gestalt άπό τη συντονίστρια κα ΄Αντα Γιάγκου. 1
Υποστήριξη λειτουργίας Εθελοντικού Συμβουλευτικού Σταθμού Δήμου Θερμαϊκού για
έφηβους και γονείς με στόχο τη πρόληψη της παραβατικότητας και θυματοποίησης των
ανηλίκων
Συνεχίζεται με επιτυχία το έργο του Συμβουλευτικού Σταθμού στη Περαία με συντονίστρια την
εθελόντρια του Συλλόγου κα Όλγα Χατζηδήμου. Η ομάδα του Συμβουλευτικού Σταθμού
αποτελείται

από
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άτομα,

ψυχολόγους,

εκπαιδευτικούς,

επιμελητές

ανηλίκων

συμπεριλαμβανομένης της επόπτριας-ψυχιάτρου. Στη διάρκεια της χρονιάς 2015 συνάντησε
20 οικογένειες (60 ραντεβού). Συνομίλησε με διευθυντές σχολείων, συλλόγους διδασκόντων
και συλλόγους γονέων έξι σχολείων σε διαφορετικές συναντήσεις. Δημιούργησε μία ομάδα
υποστήριξης της μπάντας «Τα Κρούσματα» αποτελούμενη από 6 εθελοντές ψυχολόγους και
εκπαιδευτικούς. . Στο εργαστήρι των Κρουστών συμμετέχουν 17 έφηβοι που έλαβαν μέρος σε
6 δημόσιες εκδηλώσεις (Πλατεία Ναυαρίνου , Πολιτιστικός Σύλλογος Περαίας, Πολιτιστικός
Σύλλογος Ν. Επιβατών , Φεστιβάλ στο Θέατρο ΚΑΠΠΑ, Φεστιβάλ στο παλιό παγοδρόμιο και
τα Χριστούγεννα στη Μηχανιώνα. Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Περαίας παρέχει ενισχυτική
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διδασκαλία στα παιδιά του εργαστηρίου ( δύο εθελόντριες-φιλόλογος και μαθηματικός) Ο
Σύλλογος υποστηρίζει οικονομικά το εργαστήρι Κρουστών.
Λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού υποστήριξης νέων με παραβατική συμπεριφορά
και των οικογενειών τους.
Από τον Νοέμβριο του 2015 λειτουργεί Συμβουλευτικός Σταθμός με την εθελόντρια ψυχολόγο
κα Ευμορφία Συλβιστοπούλου για τα παιδιά των εργαστηρίων και των οικογενειών τους. Η
εποπτεία των εθελοντών εκπαιδευτών γίνεται από τον ψυχολόγο κο Νικηφορίδη ενώ η ομάδα
προσωπικής ανάπτυξης συντονίζεται από την ψυχολόγο και Λία Ζωγράφου.
Υλοποίηση Προγραμμάτων και Επιχορηγούμενων Έργων
1. Υλοποίηση Επιχορηγούμενου Έργου «Σύμπραξη Νέων και Κοινωνίας των
Πολιτών Εν Δράση» Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι
Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ
για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του
Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η
ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της
κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Το έργο
ξεκίνησε το Μάιο 2015 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο 2016, με
συνεργαζόμενους εταίρους την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης και την
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.
2. Υλοποίηση Επιχορηγούμενου Έργου με τίτλο «ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝ
ΔΡΑΣΗ» του προγράμματος ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ με χρηματοδότηση του «Ιδρύματος
Λάτση» Το έργο

αφορά ανήλικες έφηβες Ρομά, νέες κοπέλες και γυναικείος

πληθυσμός Ρομά καθώς και πληθυσμό Ρομά Δενδροποτάμου. Οι δράσεις που θα
υλοποιηθούν το διάστημα 1/2016-6/2016 είναι 1. Καινοτόμο εργαστήριο εκμάθησης
ξένων γλωσσών μέσω της τεχνολογίας της Ρομποτικής σε κορίτσια Ρομά.
2.Εργαστήριο αγωγής υγείας και παραγωγής ενημερωτικού υλικού από κορίτσια
Ρομά και 3. Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινότητας Ρομά. Το έργο
έχει ήδη ξεκινήσει από τις αρχές Ιανουαρίου 2016 και θα τελειώσει τον Ιούνιο του
2016.
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Υλοποίηση και Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις και Δράσεις Ευαισθητοποίησης
Η συμμετοχή του Συλλόγου σε ημερίδες ,εκδηλώσεις και η δικτύωση με άλλους φορείς
κρίνεται απαραίτητη κάθε χρόνο :


Ο Σύλλογος συμμετείχε στη συνάντηση εκπροσώπων προνοιακών ιδρυμάτων και
συλλόγων με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας , κο Ρέμμο, στις αρχές
Ιανουαρίου στο Κέντρο Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας. Η συνάντηση έγινε στο
πλαίσιο ενημέρωσης των φορέων με θέμα την αυτοχρηματοδότηση των
φιλανθρωπικών σωματείων.



Στις 27 Απριλίου μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου συμμετείχαν στην Ημερίδα που
οργάνωσε η ΑΡΣΙΣ στο Δικηγορικό Σύλλογο με σκοπό την ενημέρωση των
αποτελεσμάτων του προγράμματος Merlino με θέμα «Προς μια πολιτική΄πρόληψης
της παραβατικότητας των ανηλίκων: ένας διακρατικός πειραματισμός σχετικά με την
κοινωνική ένταξη και την προσαρμοστικότητα» Ομιλητής στην ημερίδα ήταν ο
ψυχολόγος του Συλλόγου κος Παναγιώτης Νικηφορίδης.



Την Πέμπτη 25 Ιουνίου ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση της Ημέρας
Ευαισθητοποίησης « Ανοίγουν οι πόρτες, σμίγουν οι μέσα με τους έξω» του 3 ου
Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας που λειτουργεί στις φυλακές Διαβατών.



Στις 9 Μάιου, ημέρα της Ευρώπης ο Σύλλογος συμμετείχε στο πλαίσιο της Διεθνούς
΄Εκθεσης Βιβλίου στην εκδήλωση « Ζωντανή Βιβλιοθήκη» που διοργάνωσε το Δίκτυο
Εθελοντικών Οργανώσεων, του οποίου είμαστε μέλος.



Την Πέμπτη 21 Μάιου ο σύλλογος συμμετείχε στην εκδήλωση του Δήμου
Θεσσαλονίκης με τίτλο « 100 Resilient Cities” με σκοπό την συζήτηση και τον
προσδιορισμό των προτεραιοτήτων της πόλης πάνω στην έννοια της αστικής
ανθεκτικότητας.



Στις 25 Μαΐου ο σύλλογος συμμετείχε στην μεγάλη Λαϊκή Παρέλαση που διοργάνωσε
η Πρωτοβουλία Κατοίκων και Καταστηματαρχών της οδού Αλεξάνδρου Σβώλου.



Στις 6 Δεκεμβρίου ο Σύλλογος πήρε μέρος στο χριστουγεννιάτικο παζάρι που
διοργάνωσε η Διεθνής Οργάνωση Γυναικών Ελλάδος.
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΄Ενας από τους βασικούς στόχους μας για το 2015 ήταν η ευρύτερη γνωστοποίηση του
έργου μας . Στο 2015 το έργο του Συλλόγου και της ΕΠΑΘ παρουσιάστηκε στην εκπομπή
¨Αγάπη « του ΑΝΤΕΝΑ στην ΕΡΤ 3 , στη Δημοτική Τηλεόραση και στο Δημοτικό Ραδιόφωνο.
Επίσης για το έργο και τις δράσεις του Συλλόγου μίλησε η πρόεδρος του Συλλόγου στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονία, στην έδρα UNESCO. Στις 2 Μαΐου η επίκουρη καθηγήτρια του
Πανεπιστημίου Μακεδονία κα Δέσποινα Αναγνωστοπούλου προσκάλεσε την κα Κατερίνα
Ιωάννου να παρουσιάσει το έργο και τις δράσεις του στο πλαίσιο του μαθήματος «
Δικαιώματα του Παιδιού» που απευθύνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές..
Ο Σύλλογος οφείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς, φίλους και μέλη για την
υποστήριξή τους στο έργο του. Οι εθελοντές του είναι η κινητήριος δύναμη του Συλλόγου. Με
τη δική τους παρουσία, αφοσίωση , εργατικότητα, υπευθυνότητα ο Σύλλογός μας διανύει το
18ο έτος λειτουργίας του για τη στήριξη της ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας των ανήλικων
παραβατών και των ανήλικων σε κίνδυνο.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
Ακολουθεί λεπτομερής αιτιολόγηση εσόδων –εξόδων του έτους 2015 . Η διαχείριση των
πόρων πραγματοποιήθηκε

με απόλυτη διαφάνεια και συστηματική περιστολή των μη

αναγκαίων δαπανών.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015
ΕΙΣΡΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
1) 73.00.01 - Έσοδα από Συνδρομές: Τα έσοδα από συνδρομές ανέρχονται στο ποσό των
2.140 ευρώ. Πολλά μέλη μας δεν πλήρωσαν τη συνδρομή τους λόγω της οικονομικής κρίσης.
2) 74.04.12 - Έσοδα από Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 26.335,85 €
Το έτος 2015 για το Σύλλογο Φίλων-Εθελοντών Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία χρονιά πολύ εποικοδομητική , ως μία χρονιά που
επιχειρήθηκε με επιτυχία η ενδυνάμωση των ικανοτήτων του συλλόγου . Πρόκειται για την
υλοποίηση του Προγράμματος ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ με τίτλο « Σύμπραξη Νέων και
Κοινωνίας των Πολιτών Εν Δράση» το οποίο χρηματοδοτείται από τις χώρες του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, Νορβηγία , Ισλανδία και Λιχνενστάιν

με συντονιστή το

ίδρυμα Μποδοσάκη. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Μάιο του 2015 και θα τελειώσει τον Απρίλιο
του 2016. Το ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται περίπου στα 55.000 ευρώ με εταίρους την
Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης και την Ανατολική Αναπτυξιακή. Το έργο αφορά
στον έλεγχο, αποτύπωση και διάδοση προτάσεων και καλών πρακτικών εφαρμογών και
τεχνογνωσίας αναβάθμισης των ικανοτήτων και της αποδοτικότητας των παρεμβάσεων και
παρεχόμενων υπηρεσιών ΜΚΟ, τοπικών φορέων και αρχών καθώς και της κοινωνίας των
πολιτών που δραστηριοποιούνται στους τομείς πρόληψης και αντιμετώπισης της κοινωνικής
περιθωριοποίησης παιδιών και νέων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, νέων με παραβατική
συμπεριφορά και νέων σε κίνδυνο παραβατικότητας. Η υλοποίηση του στόχου θα
πραγματοποιηθεί μέσω της ανάπτυξης δράσεων, οι οποίες αφορούν το σχεδιασμό, εφαρμογή
και αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου μοντέλου πρόληψης και διαχείρισης της νεανικής
παραβατικότητας, με τη σύμπραξη ΜΚΟ και της Κοινωνίας των Πολιτών. Με τη
χρηματοδότηση του προγράμματος 1. Οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά
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σεμινάρια των νέων και παλαίμαχων εθελοντών και στελεχών του συλλόγου με θέματα :
Στόχοι ΕΠΑΘ, Ρόλος της Υπηρεσίας Επιμελητών του Δικαστηρίου Ανηλίκων Θεσσαλονίκης
,Στόχοι Συλλόγου, Εμπειρία εθελοντή, Προφίλ ανήλικου παραβάτη, Στόχοι Εργαστηρίων, Ο
ρόλος του Εθελοντή , Ρατσισμός και Ξενοφοβία καθώς και τρία συμπληρωματικά σεμινάρια
με θέμα την επικοινωνία..2. Υιοθετήθηκε πρωτόκολλο υποδοχής των νέων εθελοντών και
3.πρωτόκολλο συνεργασίας με την Υπηρεσία Επιμελητών του Δικαστηρίου Ανηλίκων
Θεσσαλονίκης.
Η χρηματοδότηση του προγράμματος « Σύμπραξη Νέων και Κοινωνίας των Πολιτών Εν
Δράση χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 20.252.87 .
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα « Ενδυνάμωση ΜΚΟ» στο οποίο συμμετείχαν η πρόεδρος του
Συλλόγου, η συντονίστρια προγραμμάτων και ο λογιστής του Συλλόγου χρηματοδοτήθηκε
από το ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη με το ποσό των 1.082,98 ευρώ.
Η συμμετοχή του συλλόγου μας στα εκπαιδευτικά σεμινάρια μας βοήθησε στην καλύτερη
οργάνωση του συλλόγου σε θέματα οικονομικής βιωσιμότητας, λογοδοσίας και διαφάνειας ,
διοικητικών οργάνων (οργανόγραμμα), Γενικής Διοίκησης , διαχείρισης προσωπικού και
εθελοντών καθώς και σε ζητήματα δεοντολογίας και διαφάνειας. Μας έφερε σε επαφή με
άλλους συλλόγους και Μ.Κ.Ο και βοήθησε στη δικτύωση μας με παρεμφερείς οργανώσεις.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ με τίτλο « ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝ ΔΡΑΣΗ»
Χρηματοδοτείται από το «Ίδρυμα Λάτση» με το ποσό των 5.000 ευρώ .Το έργο έχει ήδη
ξεκινήσει από τις αρχές Ιανουαρίου 2016 και θα τελειώσει τον Ιούνιο του 2016.
3)75.98.10 -Έσοδα από Χρηματική εισφορά : 33.547,68 ευρώ
Ο Ελβετικός Σύλλογος «Enfants de Salonique A.A.B.» που ιδρύθηκε με σκοπό την
υποστήριξη
του έργου του Συλλόγου Φίλων-Εθελοντών ΕΠΑΘ οργάνωσε δύο σημαντικές εκδηλώσεις στη
Γενεύη στα πλαίσια των εορτών των Χριστουγέννων.
1. Συναυλία «Concert du Coeur» με συμμετοχή τριών Ελλήνων μουσικών από τους
πέντε της συναυλίας οι οποίοι κατάφεραν να «μαγέψουν» το πολυπληθές ακροατήριο
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με έργα του κλασσικού ρεπερτορίου της Κεντρικής Ευρώπης και της Ελλάδας.
Σημειωτέον η παγκόσμια πρεμιέρα μιας εκτέλεσης της σονάτας για πιάνο και βιολί
αρ. 2 , αρ. 88, του νέου Έλληνα συνθέτη κου. Φιλίππου Τσαλαχούρη εντυπωσίασε το
κοινό.
2. ΄Εκθεση ζωγραφικής

με έργα της Θεσσαλονικιάς ζωγράφου κας ΄Ελενας

Καπετανοπούλου στο χώρο Agence APN του κου Alain Chabloz.. Η Κα
Καπετανοπούλου δώρισε 30 έργα της με σκοπό τα έσοδα της εκδήλωσης να
διατεθούν για την υποστήριξη του έργου του Συλλόγου μας. Το φως και η φύση της
Ελλάδας αποτυπωμένα στα έργα της ταξίδεψαν τους επισκέπτες στη χώρα μας.
Η κα Μιρείγ Ντορέ πρόεδρος του Συλλόγου «Enfants de Salonique A.A.B.» και
Αντιπρόεδρος του Συλλόγου μας απευθύνθηκε στο Δήμο του Genthord/Canton de
Geneve και στο Δήμο Chene –Bougeries de Genève για την οικονομική υποστήριξη του
έργου μας. Οι δήμοι ανταποκρίθηκαν θετικά στο αίτημα και μαζί με δωρεές από
φιλέλληνες και φίλους του Ελβετικού Συλλόγου και τα έσοδα των εκδηλώσεων
κατατέθηκαν στο ταμείο του Συλλόγου μας 19.305,69 ευρώ.
Το εργαστήρι Παραδοσιακού Χορού, Δασκάλων και Νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης έκανε
δωρεά 1.800 ευρώ για την αγορά 4 υπολογιστών για το εργαστήρι ψηφιακού κολάζ.
Οι υπόλοιπες δωρεές αφορούν δωρεές φίλων και μελών του Συλλόγου μας, που μας
στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια.
Στον προϋπολογισμό του 2015 είχαμε προϋπολογίσει έσοδα 10.000 ευρώ λόγω της
οικονομικής κρίσης. Χάρη όμως στις προσπάθειες όλων των εθελοντών καταφέραμε να
έχουμε μια πολύ σημαντική αύξηση των εσόδων μας.
4) 75.98.20- Έσοδα από εκδηλώσεις :5.815 ευρώ
Στην κορυφή των εκδηλώσεων του Συλλόγου βρίσκεται πάντα η Χριστουγεννιάτικη
εορτοαγορά. Στις 12 και 13 Δεκεμβρίου υποδεχθήκαμε τους φίλους και τα μέλη που
υποστηρίζουν το έργο του Συλλόγου στα νέα γραφεία μας.. Στο χριστουγεννιάτικο παζάρι
εκτίθενται και διατίθενται προς πώληση τόσο τα έργα των ανηλίκων των εργαστηρίων μας,
όσο και τα έργα των εθελοντών που με κέφι και μεράκι προετοιμάζονται από την αρχή του
12
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χρόνου. Φέτος για πρώτη φορά μας τίμησε με την παρουσία του ο κος Γιάννης Μπουκάρεις ,
δήμαρχος της πόλης μας. Τα έσοδα από το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι ανέρχονται στο ποσό
των 4.940 ευρώ.
Στις 5 Απριλίου ο Σύλλογος συμμετείχε σε συνδιοργάνωσα με την ΕΠΑΘ στον 10ο Διεθνή
Μαραθώνιο και στις 10 Οκτωβρίου 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνειο Θεσσαλονίκης . Τα έσοδα
ανέρχονται στο ποσό των 875 ευρώ.
5) 76.03.00 - ΄Εσοδα από τόκους καταθέσεων σε τράπεζες: 629,58 ευρώ Δυστυχώς τα
επιτόκια καταθέσεων είναι πολύ χαμηλά.
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1) 61.00.02 Αμοιβές Τεχνικών : 3.800,21 ευρώ
Τα 2900 ευρώ αφορούν την ανανέωση της ιστοσελίδας μας. Στα πλαίσια της συνεχούς
προσπάθειας του Συλλόγου, για περεταίρω ανάπτυξη και βελτίωση της αποτελεσματικότητας
των παρεμβάσεων του αλλά και στη συμβολή του στη προώθηση της κοινωνικής
ευαισθητοποίησης στα θέματα των δικαιωμάτων του παιδιού, στη πρόληψη της κοινωνικής
περιθωριοποίησης παιδιών και εφήβων σε κίνδυνο αλλά και διάδοση του εθελοντισμού και
της κοινωνικής αλληλεγγύης και συμμετοχής, έχει ανανεωθεί και συνεχώς επικαιροποιείται η
ιστοσελίδα του (www.sfe-epath.com), με τη δράση και τις πρωτοβουλίες του Συλλόγου στους
παρακάτω τομείς. Η ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες για το Σύλλογο και τις δράσεις του, ενώ
άμεσα θα αναρτηθεί ο Απολογισμός του 2015 και ο Προγραμματισμός του 2016. Η σελίδα
μας στο f/b ενημερώνει σε καθημερινή βάση τα μέλη του για τις εκδηλώσεις και τις δράσεις
του Συλλόγου. Το υπόλοιπο ποσό αφορά απομαγνητοφωνήσεις συνεντεύξεων που
σχετίζονται με το πρόγραμμα « Σύμπραξη Νέων και Κοινωνίας των Πολιτών Εν Δράση» κ.α.
Στον προϋπολογισμό του 2015 δεν είχαμε κάνει πρόβλεψη αυτής της δαπάνης , κρίθηκε
όμως στην πορεία της χρονιάς απαραίτητη η ανακαίνιση της ιστοσελίδας μας για την καλύτερη
προβολή του έργου μας και για την προσέλκυση νέων εθελοντών.
2). 61.00.06 Αμοιβές λογιστών : 1.386,84 ευρώ
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Η δαπάνη αυτή αφορά τη συνεργασία μας με τον λογιστή κο Μιχάλη Θεοδωράκη που κρίθηκε
απαραίτητος για την υλοποίηση των προγραμμάτων αν και δεν είχε προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό του 2015.
3). 61. 61.00.99- Αμοιβές Ψυχολόγων –συντονίστρια προγραμμάτων : 15.505,79
ευρώ.
Οι αμοιβές των συνεργατών για την υλοποίηση του προγράμματος « Σύμπραξη Νέων και
Κοινωνίας των Πολιτών Εν Δράση» με συμβάσεις έργου αναλύονται ως εξής : Παναγιώτης
Νικηφορίδης, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου : 5.385 ευρώ, Περράκη Ελένη, ψυχολόγος
: 2025,01 ευρώ, κα Πατήλα ΄Ελενα ψυχολόγος 1866,68 ευρώ, κα ΄Ελενα Πατήλα συντονίστρια
προγράμματος 5.189,10 ευρώ. Η αμοιβή της ψυχολόγου κας Αλεξάνδρα Δελήπαλτα για τη
συμμετοχή της στο εργαστήρι κινηματογράφου ανέρχεται στο ποσό των 450 ευρώ. Η αμοιβή
της κας Ελένης Περράκη για το συντονισμό του εργαστηρίου στο Παπάφειο ανέρχεται στο
ποσό των 600 ευρώ. Οι ψυχολόγοι κα Ελένη Μουσλέχ και Γιάγκου ¨Αννα συντονίστριες στο
εργαστήρι που απευθύνεται στις έγκλειστες γυναίκες στα Διαβατά εισπράττουν από το
Σύλλογο 120 ευρώ εκάστη. Η αμοιβή της ψυχολόγου κας Ζωγράφου Θεολογία συντονίστρια
της ομάδας προσωπικής ανάπτυξης των εθελοντών ανέρχεται στο ποσό των 750 ευρώ
Από το Μάιο του 2015 δημιουργήθηκε ομάδα έργου με το νέο και το παλαιό επιστημονικό
προσωπικό (Παναγιώτης Νικηφορίδης, Έλενα Πατήλα,

Μιχάλης Θεοδωράκης) με τη

συνεργασία της ΕΠΑΘ διαμέσου της κοινωνικής λειτουργού κας Χρυσής Γρηγοριάδου ) με
συντονίστρια την πρόεδρο του συλλόγου. Αυτή η ομάδα έργου έδωσε μια μεγάλη πνοή
έμπνευσης ,δημιουργίας και αποτελεσματικότητας και μαζί με εμάς τους ακούραστους
εθελοντές μπορούμε όχι μόνον να συνεχίσουμε το έργο μας αλλά να αυξήσουμε την
ποιότητα και την ποσότητα των παροχών φροντίδας στους ανήλικους που υποστηρίζουμε .
4)61.61.98 -Λοιπές αμοιβές τρίτων: 1.290 ευρώ:
Η δαπάνη αυτή αφορά αμοιβή του μουσικού του εργαστηρίου Κρουστών στη Περαία και στο
εργαστήρι κρουστών για τα παιδιά της ΕΠΑΘ.Η δαπάνη δεν είχε προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό του 2015 διότι το εργαστήρι ως το καλοκαίρι του 2015 λειτουργούσε με
μουσικό-εθελοντή.
5) 64.08.09 – Καύσιμα για θέρμανση και φωτισμό :: 3.323 ευρώ
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Η δαπάνη αυτή αφορά την ηλεκτροδότηση του νέου μας χώρου και της ΕΠΑΘ.
6) 62.03.00 -Τηλεφωνικά : 411 ευρώ λόγω σύνδεσης ιντερνέτ
7) 62.03.02- Ταχυδρομικά τέλη : 716,31 ευρώ
Η δαπάνη αυτή αφορά αποστολή επιστολών και προσκλήσεων στους φίλους
και στα μέλη του Συλλόγου
8) 62.03.00 -.Κινητή τηλεφωνία: 10 ευρώ
9) 62.04.01 - Μίσθωμα γραφείων : 3.630 ευρώ
Το Φεβρουάριο του 2015 ενοικιάσαμε νέο χώρο για την καλύτερη λειτουργία των εργαστηρίων
μας.
10) 63.00.01 Φόροι τόκων : 106,29 ευρώ
11) 64,.01.00 Έξοδα ταξιδίων : 1.338,32 ευρώ
Αφορά έξοδα ταξιδιών στελεχών και εθελοντών για την υλοποίηση του προγράμματος «
Σύμπραξη Νέων και Κοινωνίας των Πολιτών Εν Δράση». Η μεγάλη αύξηση των εξόδων
ταξιδιών προέκυψε από τη συμμετοχή μας στο επιχορηγούμενο πρόγραμμα « Ενδυνάμωση
ΜΚΟ « από το ίδρυμα Μποδοσάκη
12) 64.01.03 - Οδοιπορικά έξοδα Εθελοντών και Ανηλίκων των εργαστηρίων : 1.091,65
ευρώ . Αφορά οδοιπορικά τόσο των παιδιών των εργαστηρίων όσο και των παιδιών του
εργαστηρίου μας στο Παπάφειο. Αφορά επίσης οδοιπορικά εθελοντών για τη μετάβασή τους
στις φυλακές Διαβατών κ.α Η αύξηση της δαπάνης που προκύπτει σχετικά με τον
προϋπολογισμό του 2015 οφείλεται στην αύξηση τόσο του αριθμού των παιδιών όσο και των
εθελοντών.
13) 64.02. Δαπάνες δημοσίων σχέσεων : 87,50 ευρώ
14) 64.02..07 Δαπάνες για αθλητικές δραστηριότητες: 570 ευρώ
Αφορά έξοδα για τη συμμετοχή μας στους Ημιμαραθώνειους.
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15) 64.02.07 Έξοδα για κοινωνικές εκδηλώσεις : 3.832,19 ευρώ
Ο Σύλλογος για την ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας , για τη σύσφιξη των σχέσεων
εθελοντών και μελών διοργανώνει κάθε χρόνο κοινωνικές εκδηλώσεις.
Στις 11 Φεβρουαρίου δέχθηκε τους φίλους και τα μέλη του στο Ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς
για την κοπή της πίτας της νέας χρονιάς.
Την Τρίτη 9 Ιουνίου ο Σύλλογος κάλεσε τους φίλους και τα μέλη στο εστιατόριο Νavona για να
γιορτάσουν μαζί το κλείσιμο της εκπαιδευτικής χρονιάς 2014-15. Την Κυριακή 14 Ιουνίου
συμμετείχαμε στην 34η ΄Εκθεση Βιβλίου . Στο σταντ του Συλλόγου , οι εθελοντές ενημέρωναν
το κοινό για το έργο μας. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα με τη τέχνη Origami να
αναδείξουν το λογότυπο του Συλλόγου.
Ο Σύλλογος συμμετείχε για δεύτερη συνεχή χρονιά στην 80η Διεθνή ΄Εκθεση Θεσσαλονίκης
μαζί με την ΕΠΑΘ. Στο περίπτερο 15 οι εθελοντές του Συλλόγου ενημέρωναν τους επισκέπτες
για τους σκοπούς και το έργο του Συλλόγου.
Αξιομνημόνευτη είναι επίσης η παρουσία του Συλλόγου για δεύτερη συνεχή χρονιά στο χώρο
του Δικαστικού Μεγάρου. Την Μ. Εβδομάδα του Πάσχα και την εβδομάδα πριν από τα
Χριστούγεννα σε σταντ εκτίθενται τα έργα των παιδιών ενώ εθελοντές του Συλλόγου και
προσωπικό της ΕΠΑΘ ενημερώνουν δικαστικούς υπαλλήλους, δικηγόρους και δικαστές για το
κοινό έργο των δύο φορέων.
Στις 12 και 13 Δεκεμβρίου διοργάνωσε το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι
Η αύξηση της δαπάνης αυτής σε σχέση με τον προϋπολογισμό 2015 οφείλεται στην αύξηση
ενδιαφέροντος συμμετοχής εθελοντών και μελών στις κοινωνικές εκδηλώσεις
16) 64.06.00 –Δωρεά για κοινωφελείς σκοπούς.: 280 ευρώ
Δωρεά προς το Σύλλογο Μέριμνας Παιδιού
17) 64.06.97 Επιχορηγήσεις εταίρων προγράμματος : 3.530,30 ευρώ
Αφορά την επιχορήγηση της « Ανατολικής Αναπτυξιακής» ,εταίρου μας στο
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πρόγραμμα « Συν Κοινωνία Εν Δράση». Ο κωδικός αυτός δεν είχε προβλεφθεί
στον προυπολογισμό 2015 λόγω της απειρίας μας στα συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα
18) 64.06.98 Λοιπές Δωρεές : 6.663 ευρώ
Αφορά δωρεές σε είδος
Α. Αιτήματα της Κοινωνικής Υπηρεσίας της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων
Θεσσαλονίκης.
Απαντήσαμε θετικά σε όλα τα αιτήματα της Κοινωνικής Υπηρεσίας της ΕΠΑΘ και διαθέσαμε :
1.500 ευρώ για αγορά τροφίμων οικογενειών ανηλίκων των εργαστηρίων ,
250 ευρώ για αγορά εισιτηρίων ανηλίκων των εργαστηρίων ,
343 ευρώ για μπλούζες και κονκάρδες των παιδιών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό
ρομποτικής, καθώς και
600 ευρώ για τη συμμετοχή τους το διαγωνισμό (2015-2016)
Διαθέσαμε 200 ευρώ για την πληρωμή φιλοξενίας ενός ανηλίκου των εργαστηρίων στην
κατασκήνωση.
Δαπανήσαμε 186 ευρώ πληρωμή ΕΥΑΘ και 150 ευρώ για αγορά καυσόξυλων οικογένειας
που αντιμετωπίζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα.
Αγοράσαμε ηλεκτρικό πλυντήριο για πολυμελή οικογένεια αγίας 229 ευρώ.
Β. Αιτήματα της Υπηρεσίας Επιμελητών του Δικαστηρίου Ανηλίκων Θεσσαλονίκης
Αγοράσαμε κιθάρα αξίας 105 ευρώ για ανήλικη .
Διαθέσαμε 701 ευρώ αμοιβή λογιστή για την διευθέτηση υποθέσεων με την Εφορία μιας
οικογένειας ανηλίκου έτσι ώστε να μπορεί να λαμβάνει επίδομα από την κοινωνική πρόνοια.
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Πληρώσαμε 200 ευρώ για συμπλήρωση διδάκτρων ανηλίκου στα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ.
Διαθέσαμε 227 ευρώ για τον ελαιοχρωματισμό των γραφείων της Υπηρεσίας και για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας.
Γ. Αποστολή στην Ειδομένη Ο Σύλλογος δεν μπορούσε να μείνει ασυγκίνητος στο δράμα των
προσφύγων και απεφάσισε να αναλάβει δράση. Προσκάλεσε φίλους και μέλη για τη συλλογή
ρούχων και ειδών πρώτης ανάγκης τόσο για τους πρόσφυγες που φτάνουν στη Λέσβο , όσο
κα για τους πρόσφυγες που φτάνουν στην Ειδομένη . Για τα παιδιά πρόσφυγες αγόρασε
κασκόλ, γάντια , σκούφους και κάλτσες αξίας 473,30 ευρώ. Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015
είκοσι περίπου εθελοντές του Συλλόγου επισκέφθηκαν την Ειδομένη για να προσφέρουν
εθελοντικό έργο. Βοήθησαν στη διανομή του φαγητού στους πρόσφυγες και στην τακτοποίηση
της αποθήκης με τα είδη πρώτης ανάγκης που διατίθενται σ αυτούς.
Δ. ΟΙ δαπάνες εξόδων των παιδιών του εργαστηρίου μας στο Παπάφειο (κινηματογράφοι,
μπόουλινγκ, αθλητικό κέντρο , ταβέρνα κ.α. καθώς και οι δαπάνες διατροφής (σάντουιτς,
χυμοί) των παιδιών του Παπαφείου ,του εργαστηρίου Κρουστών στη Περαία, βασιλόπιτες των
εργαστηρίων μας κ.α ανέρχονται στο ποσό των 828,,70 ευρώ.
Ε. Ο Σύλλογος ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου 2ης ευκαιρίας στο
Κατάστημα Κράτησης στα Διαβατά για αγορά υλικών αξίας 300 ευρώ προκειμένου οι μαθητές
του σχολείου να ζωγραφίσουν με γκράφιτι τον αυλόγυρο του σχολείου τους. Με δική τους
πρωτοβουλία ζωγράφισαν το λογότυπο του συλλόγου σε ένα μέρος του τοίχου της αυλής .
Οι δαπάνες αυτές αυξήθηκαν σε σχέση με τον προυπολογισμό του 2015 λόγω των
αυξημένων αιτήσεων από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες (οικονομική κρίση)
19) 64. 06.99 Επιχορηγήσεις για οικονομική στήριξη ανηλίκων : 9.529 ευρώ.
Α. Επιχορήγηση ανηλίκων που φιλοξενούνται στο ΄Ιδρυμα Αγωγής του Βόλου.
Ο Σύλλογος κατέθεσε 10 ευρώ για κάθε ανήλικο που φιλοξενείται στο ίδρυμα , το
Πάσχα διέθεσε 300 ευρώ και τα Χριστούγεννα 550
Β. Επιχορήγηση ανηλίκων που φιλοξενούνται στο ΄Ιδρυμα Παπάφειο
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Στις γιορτές ο Σύλλογος καταθέτει 10 ευρώ στο κουμπαρά του ιδρύματος για κάθε παιδί του
Παπαφείου . Έτσι το Πάσχα κατέθεσε το ποσόν των διακοσίων ενενήντα ευρώ ενώ τα
Χριστούγεννα το ποσόν των διακοσίων εξήντα ευρώ.
Γ. Επιχορήγηση ανηλίκων της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης
Ο Σύλλογος επιχορηγεί τρεις ανήλικους με το ποσό των 30 ευρώ εβδομαδιαίως
για την κάλυψη προσωπικών αναγκών. Το συνολικό ποσό για το έτος 2015
ανέρχεται στα 3.470 ευρώ
Δ. Επιχορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος για τα εργαστήρια δημιουργικής
Απασχόλησης για τους ανήλικους της ΕΠΑΘ.
Ο κάθε ανήλικος που συμμετέχει στα εργαστήρια επιδοτείται από το Σύλλογο με
2,50 ευρώ ανά ώρα συμμετοχής. Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 4.159 ευρώ.
20)64.07.03- Γραφική Ύλη : 1.461,42 ευρώ
21) 64.08.01 Υλικά καθαριότητας & ευπρεπισμού : 227 ευρώ
22) Υλικά άμεσης ανάλωσης: :59,21 ευρώ
23) 64.08.82 Υλικά για εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης :
3.132.04 ευρώ
24) 64.98.00 Κοινόχρηστες δαπάνες: 364,40 ευρώ
25) Λοιπές δαπάνες γενικής χρήσεως : 397,26 ευρώ.
26) 65.98.99 Διάφορα έξοδα τραπεζών : 49,59 ευρώ.
ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Β 14.00 : 3.498,22 ευρώ
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Πραγματοποιήθηκαν αγορές επίπλων (ράφια, καρέκλες, τραπέζια για τον εξοπλισμό του νέου
χώρου. Φροντίσαμε να γίνει ένας ζεστός , φιλόξενος χώρος για τα παιδιά τους εργαζομένους
και τους εθελοντές.
Αγοράσαμε υπολογιστές για το εργαστήριο ψηφιακού κολάζ και πολυμηχάνημα (φωτοτυπικό
φαξ, εκτυπωτής).Η δαπάνη αυτή παρουσιάζει απόκλιση από τον προϋπολογισμό του 2015
λόγω της αγοράς των υπολογιστών από δωρεά.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο Απολογισμός Πεπραγμένων για το έτος 2015 περιλαμβάνει :

Σύνολο Εισπράξεων Χρήσης 2015 το ποσό των _

:

Γενικό Σύνολο Χρέωσης 2015 το ποσό των _ :

68.468,11€
130.324,20€

Ενώ το
Σύνολο Πληρωμών Χρήσης 2015 το ποσό των :
Γενικό Σύνολο Πίστωσης 2015 το ποσό των

67.291,02€

:

130.324,20€

Η Πρόεδρος
Αικατερίνη Φλωράν-Ιωάννου

Η Γεν. Γραμματέας
Ελένη Αναστασιάδου
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Η Ταμίας
Σουλτάνα Φελέκη

Ο Λογιστής
Μιχάλης Θεοδωράκης

