ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΛΛΗ ΟΨΗ» ΕΤΟΥΣ 2013
Η «Άλλη Όψη» είναι ένα σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο συστάθηκε
τον Ιούλιο του 2007 στην Θεσσαλονίκη (αρ. απόφασης πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
22450/2007, Α.Μ.8286) και έχει σαράντα δυο εγγεγραµµένα µέλη σωµατείου (42).
Χρονολογικά οι δραστηριότητες που συµµετείχε ή διοργάνωσε το σωµατείο κατά το έτος
2013 ήταν οι εξής:
1. Η Άλλη Όψη συµµετείχε στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας
Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, 6-7-8 ∆εκεµβρίου 2013 µε σταντ αλλά και σε
πάνελ οµιλητών. Μέλος του σωµατείου έκανε παρουσίαση των Εκπαιδευτικών
Προγραµµάτων και το τρόπο λειτουργίας τους, µε τίτλο «Η άλλη όψη για την
αναπηρία». Επιπλέον την ∆ευτέρα 2 ∆εκεµβρίου η Άλλη Όψη παρουσίασε τις
δράσεις της στη Συνέντευξη τύπου για το 13ο Συνέδριο ΕΕΦΙΑΠ.
2. Από τον Οκτώβριο του 2013 η « Άλλη Όψη» παρουσιάζει και επιµελείται
εβδοµαδιαία ραδιοφωνική εκποµπή στον Alpha 96,5 Θεσσαλονίκης
http://www.alpha965.gr/. Σκοπός της ραδιοφωνικής αυτής παρέας είναι να
δηµιουργηθεί ένα βήµα ενηµέρωσης και επικοινωνίας για θέµατα αναπηρίας,
εθελοντισµού και κοινωνικής αλληλεγγύης.
3. Στις 10 Νοεµβρίου 2013 µέλη του σωµατείου συµµετείχαν σε ηµερίδα που
διοργάνωσε η Κλινική Αποκατάστασης Ασθενών µε Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού
του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Πατρών «Παναγιά η Βοήθεια», µε σκοπό τη
γνωριµία, την ανταλλαγή απόψεων και παρουσίαση του τρόπο λειτουργίας του
σωµατείου.
4. Από τις 1-10 Σεπτεµβρίου 2013 πραγµατοποιήθηκε το 7ο Εκπαιδευτικό
Πρόγραµµα «Άλλη Όψη» στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου Κολινδρου. Για
πρώτη φορά εξασφαλίστηκε η δωρεάν συµµετοχή για τους 25 συµµετέχοντες του
προγράµµατος µέσω της χορηγίας του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος. Συνολικά στο
πρόγραµµα συµµετείχαν 50 άτοµα
5. Το Εκπαιδευτικό Σεµινάριο «Άλλη Όψη» πραγµατοποιήθηκε στις 6-7-8 Ιουλίου
2013. Ήταν η πρώτη φορά που το εκπαιδευτικό σεµινάριο πραγµατοποιήθηκε
νωρίτερα από το εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε στόχο την βελτίωση της ποιότητας
της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών και του υποστηρικτικού προσωπικού. Το
σεµινάριο περιελάµβανε, τόσο την θεωρητική και όσο και την πρακτική
εκπαίδευση σε θέµατα που αφορούν στη διαχείριση καθηµερινών αναγκών
ατόµων µε κάκωση νωτιαίου µυελού.
6. Στις 17-19 Μαΐου 2013 πραγµατοποιήθηκε το 4ο Προπονητικό Πρόγραµµα Άλλη
Όψη στο ΟΑΚΑ, Ράγκµπι µε Αµαξίδιο. Στο πρόγραµµα συµµετείχαν παίχτες αλλά
και προπονητής από την Σουηδία µε στόχο την µεταφορά τεχνογνωσίας προς
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τους έλληνες ενδιαφερόµενους παίχτες. Το προπονητικό πρόγραµµα τελείωσε µε
παρουσίαση του αθλήµατος στο ευρύ κοινό και διεξαγωγή φιλικού αγώνα
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