ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΛΛΗ ΟΨΗ» ΕΤΟΥΣ 2014
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 λειτουργεί από σαράντα τέσσερεις (44) εθελοντές.
Χρονολογικά οι δραστηριότητες που συµµετείχε ή διοργάνωσε το σωµατείο κατά το έτος
2014 ήταν οι εξής:
1. ∆ράση ευαισθητοποίησης για την κινητική αναπηρία στο Γυµνάσιο Άδενδρου,
στις 6 Οκτωβρίου 2014. Σκοπός της δράσης η εξοικείωση των µαθητών µε την
κινητική αναπηρία. Στα πλαίσια της δράσης έγινε προβολή ντοκιµαντέρ,
ακολούθως πραγµατοποιήθηκε ανοιχτή συζήτηση µε εκπαιδευτές του σωµατείου
και µαθητές ενώ στην συνέχεια υπήρχε η δυνατότητα χρήσης αναπηρικών
καθισµάτων.
2. Συµµετοχή στο 53ο Ετήσιο ∆ιεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο για Βλάβες στο
Νωτιαίο Μυελό (ISCoS), που πραγµατοποιήθηκε στο Μasstricht της Ολλανδίας,
2-4 Σεπτεµβρίου. Στα πλαίσια των ελεύθερων ανακοινώσεων του συνεδρίου
πραγµατοποιήθηκε παρουσίαση της ερευνητικής µελέτης :«Εκπαιδευτικό
πρόγραµµα οµότιµης υποστήριξης Άλλη Όψη σε άτοµα µε βλάβη στο νωτιαίο
µυελό: Επιδράσεις στην παρακίνηση για άσκηση και τη λειτουργικότητα κατά την
καθηµερινή διαβίωση» από ιδρυτικό µέλος της Άλλης Όψης. Κατά την διάρκεια
του συνεδρίου δόθηκε η ευκαιρία για σηµαντικές επαφές για το µέλλον και την
προβολή της Άλλης Όψης διεθνώς.
3. Στα πλαίσια συνεργασίας µε διάφορους φορείς και οργανισµούς που προάγουν
την κοινωνική ενσωµάτωση, η Άλλη Όψη συµµετείχε στη δράση του Π.Ε.Θ.Ε.Α.
«ΑΡΓΩ» την παγκόσµια ηµέρα κατά των ναρκωτικών, 26 Ιουνίου 2014.
Εκπαιδευτές και εθελοντές της Άλλη Όψης µοιράστηκαν τις εµπειρίες τους µε
σκοπό την προβολή µερικών καθηµερινών προκλήσεων που βιώνουν τα άτοµα
µε αναπηρία και πως εν τέλει τα διαχειρίζονται.
4. Συµµετοχή στην γιορτή καλλιτεχνικής δηµιουργίας για παιδιά «Φτου & Βγαίνω»
στις 11 Μαΐου 2014 που διοργάνωσε η Μ.Κ.Ο. «Παιδιά εν ∆ράσει». Η «Άλλη
Όψη» διοργάνωσε βιωµατικό εργαστήριο για την χρήση αναπηρικού καθίσµατος,
µε στόχο την γνωριµία των παιδιών µε την αναπηρία. Τα παιδιά, οι γονείς και οι
εκπαιδευτικοί τους µετά από µια σύντοµη ενηµέρωση είχαν την δυνατότητα να
βιώσουν προσοµοιωµένες καθηµερινές δραστηριότητες χρησιµοποιώντας
καθηµερινά αλλά και αθλητικά αναπηρικά καθίσµατα.
5. ∆ράση ευαισθητοποίησης για την κινητική αναπηρία στο 1Ο δηµοτικό σχολείο
Καλαµαριάς στις 8 Μαΐου 2014. Σκοπός της δράσης ήταν να δοθεί η ευκαιρία στα
παιδιά του δηµοτικού να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε την κινητική αναπηρία
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µε ένα διαδραστικό τρόπο, µέσω της χρήσης αναπηρικού καθίσµατος και
συζήτησης µε τους εκπαιδευτές του σωµατείου.
6. Συµµετοχή σε προπαρασκευαστικό workshop, του συνεδρίου που διοργάνωσε η
Parallaxi και το «Θεσσαλονίκη Αλλιώς» µε τίτλο «Μία πόλη από το µέλλον», στις
30 Απριλίου 2014. Στόχος του workshop ήταν ένας παραγωγικός διάλογος µαζί
µε εκπροσώπους άλλων φορέων της πόλης για τη βελτίωση ποιότητας ζωής στην
πόλη και της πόλης ευρύτερα.
7. Λειτουργία νέου γραφείου της Άλλη Όψης στο κέντρο της πόλης από τον Απρίλιο
2014.
8. Συµµετοχή στο 5ο Ποδηλατικό Καρναβάλι στη Θεσσαλονίκη στις 20 Φεβρουαρίου
2014. Εκπαιδευτές και εθελοντές της Άλλη Όψης διέσχισαν τους δρόµους της
Θεσσαλονίκης µε τα αναπηρικά τους καθίσµατα παρέα µε τους ποδηλάτες µε
σκοπό να δοθεί το µήνυµα για µια πιο βιώσιµη πόλη όπου θα µπορούν όλοι οι
πολίτες ανεξαρτήτως των κινητικών τους δυνατοτήτων και µέσων µετακίνησης να
διακινούνται µε ασφάλεια στην πόλη.
9. Συµµετοχή στο 1ο Πανευρωπαϊκό Τουρνουά MAXIMUS, για το Ράγκµπι µε
Αναπηρικό Αµαξίδιο στις 21-26 Ιανουαρίου 2014. Στόχος της συµµετοχής, η
µετάδοση τεχνογνωσίας και η διεξαγωγή αγώνων ανάµεσα σε έξι χώρες που
ασχολούνται µε το Ράγκµπι µε Αναπηρικό Αµαξίδιο. Στο τουρνουά συµµετείχαν οι
παρακάτω χώρες: Ισραήλ, Ρωσία, Πολωνία, Γερµανία, Ουγγαρία και η Ελλάδα. Η
οµάδα της Ελλάδας πήρε την 5η θέση.
10. Συµµετοχή σε σεµινάριο αυτοβελτίωσης µε βάση την πρακτική φιλοσοφία του
Σωκράτη ''Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ'' υπό την αιγίδα
του οµίλου για την UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ στις 13 Οκτωβρίου 2014.
Απονοµή πλακέτας στην ΑΟ, στην αίθουσα Εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου
Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.
11. Οµιλία / παρουσίαση της ΑΟ στην επιστηµονική εκδήλωση – Ηµερίδα µε θέµα
«Μακροχρόνια αποκατάσταση ατόµων µε Κάκωση Νωτιαίου Μυελού» στο
Νοσοκοµείο Γ. Γεννηµατάς στις 5 ∆εκεµβρίου 2014. Εκπαιδευτής της Άλλη Όψη
παρουσίασε τις δράσεις του σωµατείου και το ρόλο του στην µετααποκακατάσταση. Στα πλαίσια της παρουσίασης έγινε συζήτηση για την
αναγκαιότητα της ένταξης της οµότιµης υποστήριξης στην όλη αντιµετώπιση της
βλάβης νωτιαίου µυελού και τέλος πραγµατοποιήθηκε ανταλλαγή ιδεών µε άλλες
επαγγελµατικές οµάδες αποκατάστασης.
12. Πραγµατοποίηση εβδοµαδιαίας εκποµπής στο ραδιόφωνο του APLHA της
Θεσσαλονίκης 96,5 µε τίτλο «∆ιαδροµές µε άλλη όψη». Μια εκποµπή που
πραγµατευόταν θέµατα αναπηρίας και κοινωνικής αλληλεγγύης, την οποία
επιµελούνταν και παρουσίαζαν µέλη του σωµατείου.
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