Απολογισμός του Συλλόγου για την Ψυχική Υγεία
Σ.Ο.Ψ.Υ. Πάτρας για το έτος 2015.





















1ος - 5ος 2015- Υλοποίηση εκπαιδευτικής δράσης της ΕΣΑμεΑ με τίτλο
«Πρόγραμμα ΔΒΜ ατόμων με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες
εξάρτησης σε κοινωνικές δεξιότητες» για τα μέλη του συλλόγου.
20/1/2015 – Συμμετοχή με εισηγητές σε Ημερίδα του Τμήματος Κοινωνικής
Εργασίας του ΑΤΕΙ Πατρών.
23/1/2015 - Προβολή ταινίας στο ΣΟΨΥ Πάτρας
28/1/2015 – παρουσίαση του ΣΟΨΥ Πάτρας σε εκπομπή του ΙΟΝΙΑΝ
CHANNEL «Σκέψου Διαφορετικά» και στην εκπομπή «Με Αγάπη» του
ANTENNA.
4/2/2015 – Συμμετοχή στην σύσκεψη φορέων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για συμμετοχή του συλλόγου μας στο πρόγραμμα επισιτισμού
TEBA/FEAD.
12/2/2015 – Εκδήλωση, κοπή πίτας & Τσικνοπέμπτη ΣΟΨΥ.
20/2/2015- Εκδήλωση, Πιτζάμα μασκέ πάρτυ ΣΟΨΥ.
25/2/2015 – Συνάντηση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με μαθητές του
Λυκείου Κ. Αχαΐας στα πλαίσια project του σχολείου για την
Ενδοοικογενειακή Βία, Στερεότυπα και Προκαταλήψεις.
7/3/2015 - Συνδιοργάνωση βιβλιοπαρουσίασης του βιβλίου «Η τρέλα και το
παράλογο στην ελληνική λογοτεχνία» του κ. Παππά. Χαιρετισμός προέδρου.
11/3/2015 - Έναρξη λειτουργίας Σχολής Γονέων παιδιών και εφήβων στα
πλαίσια λειτουργίας του Ολοήμερου Κοινωνικού Στεκιού Ψυχικής Υγείας για
εφήβους και Ενήλικες – ΗΒΗ.
13/3/2015 – Περίπατος και bowling μελών του ΣΟΨΥ Πάτρας.
15/3/2015 – Γενική Απολογιστική Συνέλευση ΣΟΨΥ Πάτρας & εκλογές
αντιπροσώπων για συνέδρια ΠΟΣΟΨΥ, ΠΟΑμεΑ, ΕΣΑμεΑ.
19/3/2015 – Επίσημα εγκαίνια Ολοήμερου Κοινωνικού Στεκιού Ψυχικής
Υγείας για εφήβους και Ενήλικες – ΗΒΗ.
24/3/2015 – Προβολή ταινίας.
27/3/2015 - Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας
σχετικά με τις υπηρεσίες του Ολοήμερου Κοινωνικού Στεκιού Ψυχικής Υγείας
για εφήβους και Ενήλικες – ΗΒΗ, στο δήμο Ερυμάνθου.





























1/4/2015 - Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας σχετικά
με τις υπηρεσίες του Ολοήμερου Κοινωνικού Στεκιού Ψυχικής Υγείας για
εφήβους και Ενήλικες – ΗΒΗ, στους δήμο Δυτ.Αχαϊας.
22/4/2015 - Συνάντηση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με γονείς του
Νηπιαγωγείου Καλιθέας.
27/4/2015 – Επίσκεψη μελών του συλλόγου στην έκθεση εικαστικών του
Δήμου Πατρέων με τίτλο «Η τέχνη στην ΑΝΤΊΣΤΑΣΗ»
4ος 2015 - Συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΟΨΥ Πάτρας στo
Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΣΟΨΥ ΣΤΗΝ Αθήνα.
4/5/2015 - Συνάντηση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με μαθητές και
εκπαιδευτικούς του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας.
7/5/2015 – Συμμετοχή εκπροσώπου του συλλόγου μας στην τηλεοπτική
εκπομπή του IONIAN Channel «Θέματα Υγείας».
8/5/2015 – Έξοδος Κοινωνικής Λέσχης «Εκκίνηση» για Bowling.
9/5/2015 – Συμμετοχή εκπροσώπου του συλλόγου σε Επιστημονική Ημερίδα
με θέμα "Ψύχωση: Ασθενής και Οικογένεια" στην Αθήνα.
20/5/2015 - Συνάντηση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με γονείς του
Νηπιαγωγείου Δεμενίκων.
23/5/2015 –Συμμετοχή φροντιστών στο εκπαιδευτικό σεμινάριο Leap for
Caregivers που διοργάνωσε η φαρμακευτική εταιρεία Janssen.
27/5/2015 - Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας
σχετικά με τις υπηρεσίες του Ολοήμερου Κοινωνικού Στεκιού Ψυχικής Υγείας
για εφήβους και Ενήλικες – ΗΒΗ, στο δήμο Καλαβρύτων.
3/6/2015 - Δράση ευαισθητοποίησης με τίτλο «Ομαδικά παιχνίδια» σε
συνδιοργάνωση με σπουδαστές του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Α-ΤΕΙ
Πάτρας
5/6/2016 – Διοργάνωση βιωματικού εργαστηρίου με θέμα «τα συναισθήματά
μου και εγώ» με τους μαθητές της Α΄ τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Πατρών (Στρούμπειο).
6/6/2015 – Παζάρι ενίσχυσης του συλλόγου από μαθητές του 2ου Δημοτικού
Σχολείου Πατρών (Στρούμπειο).
13/6/2016 – Εκδρομή του συλλόγου σε Παλούκι-Αρχαία Ολυμπία- Κουρούτα.
19/6/2016 – Προβολή ταινίας
26/6/2015 – Έναρξη εμπλουτισμένου θερινού προγράμματος λειτουργίας.
29/6/2015 – 10/7/2015 - Διοργάνωση 4ου Ερασιτεχνικού Τουρνουά τάβλι και
1ου Ερασιτεχνικού Τουρνουά Σκάκι του συλλόγου, με τίτλο «Ρίξε μια ζαριά
ενάντια στην προκατάληψη και τον αποκλεισμό.
10/7/2015 – Διοργάνωση Beach PARTY
30/7/2016 - Καραόκε Πάρτυ για τα μέλη του συλλόγου.
24 -31/7 κ΄7/8/2015 – Προβολές ταινιών
10/2015 – Έναρξη ομάδων συλλόγου

























9/10/2015 – Διοργάνωση Ημερίδας με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας
Ημέρας Ψυχικής Υγείας και της ολοκλήρωσης του προγράμματος «ΗΒΗ», με
τίτλο «Αξιοπρέπεια στην Ψυχική Υγεία»
13/10/2015 – Έναρξη νέας υπηρεσίας «Γέφυρες Ζωής» με την ευγενική
χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και πρόσληψη προσωπικού:
ψυχίατρος, παιδοψυχίατρος, 3 ψυχολόγοι, 2 κοινωνικοί λειτουργοί, 2
οικονομολόγοι, 1 υπάλληλος γενικών καθηκόντων.
4/11/2015 – Συμμετοχή του Συλλόγου στο Πανελλαδικό Παν-αναπηρικό
Συλλαλητήριο στην Αθήνα και επίσκεψη στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο.
13/11/2015 - Μέλη του Συλλόγου μας παρακολουθούν την παράσταση
Καραγκιόζη από τον καλλιτεχνικό σύλλογο Σκιά και Τέχνες του
καραγκιοζοπαίχτη Χρήστου Καλπουζανη.
16/11/2015 – Έξοδος της Κοινωνικής Λέσχης «Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ» του συλλόγου
μας.
26/11/2015 - Την παράσταση "Η Ζωή του Γαλιλαίου" του Μπέρτολτ Μπρεχτ
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας παρακολούθησαν τα μέλη και οι εθελοντές του
συλλόγου.
27/11/2015 – Παράσταση «ΕΛΙΞΙΡΙΟΝ ΤΣΕΧΩΦ» του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
στο χώρο του Συλλόγου μας
3/12/2015 – Μέλη του συλλόγου παρακολούθησαν δωρεάν τον αγώνα
ποδοσφαίρου Παναχαϊκής – Παναθηναϊκού.
11/12/2015 – Διοργάνωση Πάρτυ ενίσχυσης του συλλόγου μας στο κέντρο
διασκέδασης «Disco Room».
15/12/2015 – Συμμετοχή μελών της επιστημονικής ομάδας σε δράση
ευαισθητοποίησης που διοργάνωσαν φοιτητές Κοινωνικής Εργασίας στο χώρο
του ΑΤΕΙ Πάτρας.
15 – 16/12/2015 - Χριστουγεννιάτικο BAZAAR ενίσχυσης του συλλόγου μας
από την ομάδα Γυναικών «Δια χειρός μαμάς» στο επιμελητήριο Αχαΐας.
20/12/2015 – Χριστουγεννιάτικο Γλέντι ενίσχυσης του συλλόγου μας στο
κέντρο διασκέδασης «Το Στέκι του Πατέρα»
21/12/2015 - Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο χώρο του συλλόγου με αφήγηση
παραμυθιών από την ομάδα θεατρικού παιχνιδιού του συλλόγου μας, την
ομάδα θεάτρου του Α-ΤΕΙ Πάτρας και παράσταση καραγκιόζη από τον
καραγκιοζοπαίχτη Καλπουζάνη Χ.
22/12/2015 - Οκτώ καφέ- χώροι εστίασης της Πάτρας δίνουν μέρος των
εισπράξεων τους για το νέο κτίριο του Συλλόγου.
24/12/2015 – Θεατρική παράσταση ενίσχυσης του συλλόγου στο θέατρο
Λιθογραφείο με τίτλο «Τη νύχτα που έλαμψε το άστρο».
1ος -9ος 2015 – Υλοποίηση και Λειτουργία Ολοήμερου Κοινωνικού Στεκιού
Ψυχικής Υγείας για εφήβους και Ενήλικες – ΗΒΗ με τη χρηματοδότηση του
Ιδρύματος Μποδοσάκη.











10ος – 12ος – Υλοποίηση και λειτουργία της νέας υπηρεσίας «Γέφυρες Ζωής»
με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
1ος – 12ος 2015 – Ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ένταξης με
την επωνυμία «ΟΙ ΓΕΦΥΡΕΣ».
Διαμόρφωση νέου κτιρίου που θα στεγάσει την λειτουργία του συλλόγου.
Δωρεάν Κούρεμα για μέλη του συλλόγου.
Εθελοντική εργασία στο Σύλλογό μας φοιτητών του εξωτερικού μέσω της
φοιτητικής οργάνωσης ΑΙΕSEC.
Πρακτική άσκηση φοιτητών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΑΤΕΙ
Πάτρας στο σύλλογό μας.
Αναζήτηση και εύρεση χρηματοδοτικών πηγών με στόχο την εξασφάλιση της
λειτουργίας του συλλόγου (δράσεις, δωρεές, υποβολή προτάσεων σε Ιδρύματα,
ΕΣΠΑ)

