ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αργυρούπολη, 5/11/2014
Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι
ξεκίνησε η υλοποίηση του Προγράμματος «ARTABILITY» (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ),
με την χρηματοδότηση του προγράμματος «ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ». Το πρόγραμμα «Είμαστε
όλοι Πολίτες» αποτελεί μέρος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, με
Διαχειριστή Επιχορήγησης το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Το πρόγραμμα ARTABILITY απευθύνεται, χωρίς καμία διάκριση, σε ανθρώπους με και χωρίς
αναπηρία όλων των ηλικιών. Κοινό σημείο αναφοράς είναι το ενδιαφέρον για την
καλλιτεχνική δημιουργία και τον πολιτισμό και την άρση των εμποδίων που στέκονται
ανάμεσα στους ανθρώπους.
Το πρόγραμμα ARTABILITY έχει ως βασικό σκοπό τη λειτουργία Καλλιτεχνικής Λέσχης για
παιδιά, νέους και ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση καθώς και για ανθρώπους χωρίς
αναπηρίες, μία εξωστρεφή και πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα προνοιακή
υπηρεσία.
Με κεντρικό σημείο αναφοράς την Καλλιτεχνική Λέσχη το πρόγραμμα ARTABILITY
επεκτείνεται και σε άλλες δράσεις ανοικτές στην κοινότητα, όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια,
κύκλους καλλιτεχνικών μαθημάτων, συνεργασία με σχολεία και καλλιτεχνικές ομάδες,
καλλιτεχνικό φεστιβάλ. Λειτουργεί ως μία γέφυρα που φέρνει τα άτομα με αναπηρίες κοντά
στην κοινωνία, αξιοποιεί σημαντικές συνέργειες, δημιουργεί σημαντικά πολλαπλασιαστικά
αποτελέσματα και θέτει τις προϋποθέσεις για την κοινωνική και την οικονομική ενσωμάτωση
των ατόμων με κινητική αναπηρία.
Η πολυετής εμπειρία της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών στο χώρο της κινητικής
αναπηρίας επιβεβαιώνει ότι η τέχνη και η καλλιτεχνική δημιουργία μπορούν να
αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό, εναλλακτικό εκπαιδευτικό/θεραπευτικό μέσο για τα
άτομα με εγκεφαλική παράλυση. Όταν δε στην καλλιτεχνική δημιουργία συμμετέχουν και
άτομα χωρίς αναπηρίες, τότε η τέχνη μεταμορφώνεται σε ένα ισχυρό εργαλείο για την
άρση κάθε μορφής κοινωνικού αποκλεισμού.
Πληροφορίες:
• Τζωρτζίνα Κόκλα, τηλ. 210-9622290 (εσωτ. 214 & 215), info@artability.gr, opendoor@epsath.gr, www.artability.gr, www.eps-ath.gr

Σημείωμα προς τον εκδότη:
Boiler plate
Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι
μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. 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.
Σχετικά με την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών:
Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, σωματείο ειδικώς αναγνωρισμένο ως φιλανθρωπικό, ιδρύθηκε το
1972 και έχει χαράξει μια σημαντική και αναγνωρισμένη πορεία στην εξυπηρέτηση ανθρώπων που
πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδα.
Το έργο της Εταιρείας στοχεύει στη συστηματική παροχή υπηρεσιών σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες
που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση και τη συνεχή υποστήριξη των οικογενειών τους, στην
τόνωση της παραδοχής του κάθε ανθρώπου, τόσο από την οικογένειά του όσο και από την κοινωνία,
στην εκπαίδευση ειδικευμένων στελεχών, στη συνεχή ενημέρωση της κοινής γνώμης, στην
ενθάρρυνση της επιστημονικής έρευνας, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της πρόληψης και στη
σοβαρή μελέτη και προώθηση των απαραίτητων νομοθετικών μέτρων για τα άτομα με αναπηρίες.
Στο Πρότυπο Κέντρο Πόρτα Ανοιχτή, που εγκαινιάστηκε από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Ελληνικής
Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο το 2001, είμαστε πάντα ανοιχτοί σε νέες ιδέες και νέους
ανθρώπους, χωρίς να θυσιάσουμε ποτέ την πολυτιμότατη εμπειρία τόσων ετών.
Η Πόρτα Ανοιχτή είναι μια μονάδα κοινωνικής πρόνοιας, που συναγωνίζεται επιτυχώς τα καλύτερα
Ευρωπαϊκά κέντρα και με 120 άτομα επιστημονικό προσωπικό προσφέρει ημερήσιες υπηρεσίες
υψηλής ποιότητα σε 240 παιδιά, εφήβους και ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση.
Σταδιακά, μεθοδικά, με προσεκτική προετοιμασία και επιστημονικά κριτήρια οργανώθηκε ένα
ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών και προγραμμάτων. Αναφέρουμε ενδεικτικά: Ιατρική περίθαλψη και
κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία,
αισθητηριακή ολοκλήρωση και θεραπευτική κολύμβηση, προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
εκπαίδευση εφήβων και ενηλίκων, παραγωγικά εργαστήρια, προσωρινή διαμονή και ημιαυτόνομη
διαβίωση, ψυχαγωγική, πολιτιστική, καλλιτεχνική και αθλητική απασχόληση ελεύθερου χρόνου και
πολλά, πολλά άλλα.
Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών είναι Οργανωτικό Μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εγκεφαλικής
Παράλυσης (International Cerebral Palsy Society-ICPS) και μέλος της Ένωσης Μαζί για το Παιδί.

Μεταξύ πολλών άλλων διακρίσεων έχει βραβευτεί δύο φορές από την Ακαδημία Αθηνών «για την
προσφορά της σε παιδιά, νέους και ενήλικες που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση».
Δείτε περισσότερα στο www.eps-ath.gr
Σχετικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ:
Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) ενώνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τρεις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία
στην Ενιαία Αγορά. Ο Ευρωπαϊκός Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του ΕΟΧ ιδρύθηκε το 1994, με σκοπό
τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώπη και την ενδυνάμωση των
διμερών σχέσεων μεταξύ των κρατών δικαιούχων και των κρατών δωρητών. Για την περίοδο 2009 –
2014, ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ διαθέτει κονδύλια συνολικού ύψους €1,79δις, με τη
Νορβηγία να συνεισφέρει το 97% του συνολικού ποσού. Οι δωρεές αφορούν ΜΚΟ, ερευνητικά και
ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στις 12 πιο πρόσφατες χώρες-μέλη
της Ε.Ε., στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Η συνεργασία με τους φορείς των χωρών του
ΕΟΧ είναι ευρύτατη και οι συναφείς δραστηριότητες έχουν ορίζοντα υλοποίησης το 2016. Βασικοί
τομείς υποστήριξης είναι το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, η έρευνα και οι υποτροφίες, η
κοινωνία των πολιτών, η υγεία, η ισότητα των φύλων, η δικαιοσύνη και η πολιτιστική κληρονομιά.
Δείτε περισσότερα στο http://eeagrants.org/
Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη:
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς κοινωφελείς οργανισμούς στην
Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1973 από τον Πρόδρομο Μποδοσάκη - Αθανασιάδη, ο οποίος αποφάσισε να
διαθέσει την περιουσία του για την ενίσχυση και προώθηση της εκπαίδευσης, , της υγείας, και της
προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, το Ίδρυμα υποστηρίζει ΜΚΟ που εργάζονται με κοινωνικά
ευπαθείς ομάδες. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει βαθιά γνώση του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού
τομέα στην Ελλάδα και από τη στιγμή της ίδρυσής του μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί περισσότερα
από €400 εκατομμύρια, που έχουν δαπανηθεί δίνοντας έμφαση στη μείωση της ανισότητας των
ευκαιριών, στην εκπαίδευση των νέων, στη βελτίωση ιατρικών και ερευνητικών υποδομών και στην
προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος. Δείτε περισσότερα στο www.bodossaki.gr

