ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΛΛΗ ΟΨΗ» ΕΤΟΥΣ 2012
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 τριάντα (30) εθελοντές.
Χρονολογικά οι δραστηριότητες που συμμετείχε ή διοργάνωσε το σωματείο κατά το
έτος 2012 ήταν οι εξής:
1.Διοργάνωση Εβδομάδα προώθησης Ράγκμπι με Αμαξίδιο.
Από 9 έως και 13 Ιανουαρίου 2012, διοργανώθηκε Eβδομάδα Προώθησης του
αθλήματος Ράγκμπι με Αμαξίδιο στην Αθήνα. Σκοπός της πρωτοβουλίας ήταν να
δοθεί η ευκαιρία σε ενδιαφερόμενους να γνωρίσουν από κοντά και να δοκιμάσουν το
Παρολυμπιακό αυτό άθλημα.
Η εβδομάδα περιελάμβανε:
i) Δράση ενημέρωσης στο Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων με τη
συμμετοχή αθλητών, ανθρώπων με αναπηρία, καθώς και γιατρών και θεραπευτών
του ιδρύματος. Μετά την σύντομη παρουσίαση, οι παρευρισκόμενοι είχαν τη
δυνατότητα να δοκιμάσουν ένα από τα αγωνιστικά καθίσματα, καθώς και να
συνομιλήσουν με έναν από τους αθλητές.
ii) Το 3ο προπονητικό πρόγραμμα Ράγκμπι με Αμαξίδιο, που πραγματοποιήθηκε στο
Κλειστό Δημοτικό Γήπεδο Γλυφάδας. Το πρόγραμμα περιελάμβανε δύο προπονήσεις
την ημέρα και ολοκληρώθηκε με φιλικό αγώνα τον οποίο παρακολούθησε πλήθος
κόσμου.
iii) Συνάντηση αντιπροσωπείας αθλητών με τον Πρόεδρο της Παρολυμπιακής
Επιτροπής και της ΕΑΟΜ ΑΜΕΑ κύριο Φουντουλάκη, με τον οποίον συζήτησαν για
το μέλλον του αθλήματος στη χώρα μας.
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2. Συμμετοχή εκπροσώπου της Άλλη Όψης στην ομάδα εθελοντών της Ευρωπαϊκής
Πρωτεύουσας Νέων Θεσσαλονίκη 2014. Η Άλλη Όψη είχε ρόλο συντονιστή ομάδας
στην θεματική ομάδα εργασίας Πολυπολιτισμικότητα και Κοινωνικός Αποκλεισμός.
3 . Συμμετοχή της ομάδας Ράγκμπι με Αμαξίδιο στο διεθνές τουρνουά Four Nations
Cup 2012. Από τις 29 Ιουνίου έως τις 1 Ιουλίου 2012, η ομάδα συμμετείχε στο
διεθνές τουρνουά Four Nations Cup 2012 που διεξήχθη στη Fontanafredda της
Ιταλίας, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση. Στην διοργάνωση έλαβαν μέρος 11
αθλητές,14 βοηθοί, προπονητικό team, υπεύθυνη αποστολής και μια διαιτητής.
4. Εκδήλωση γνωριμίας του σωματείου με το ευρύ κοινό. Στις 2 Οκτωβρίου
διοργανώθηκε στον πολιτιστικό πολυχώρο Block33 ανοικτή εκδήλωση προς το ευρύ
κοινό για να ενημερωθεί για τις δράσεις του σωματείου από τα ίδια τα μέλη του. Στην
εκδήλωση παρουσιάστηκε ψηφιακό υλικό από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του
σωματείου και οι επισκέπτες είχαν την δυνατότητα να συνομιλήσουν με εκπαιδευτές
και υποστηρικτικό προσωπικό.
5. Συμμετοχή στην εκδήλωση «Ίδρυση και Πιλοτική λειτουργία του Κέντρου
Εκπαίδευσης και Αυτόνομης Διαβίωσης ΑμεΑ». Η Άλλη Όψη συμμετείχε στις 13
Οκτωβρίου 2012 στην παραπάνω εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον Σύλλογο
Ατόμων με κινητικά πρόβλημα και φίλων Ν. Ροδόπης «Περπατώ» . Στην εκδήλωση
συμμετείχαν δύο εκπρόσωποι του σωματείου που παρουσίασαν τους σκοπούς, την
φιλοσοφία, τις δράσεις του καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του. Επίσης, έγινε
παρουσίαση της προσωπικής εμπειρίας αλλά και της εξέλιξης σε διάφορες βαθμίδες
μέσα σε αυτό από έναν από τους εκπαιδευτές με κινητική αναπηρία του σωματείου.
6. Έκτακτή Γενική Συνέλευση. Στις 7 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε στο χώρο
του προγράμματος Αργώ, (εντός του χώρου του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης) Έκτακτή Γενική Συνέλευση του Σωματείου, λόγω παραίτησης από τα
αξιώματά τους μελών του διοικητικού συμβουλίου για προσωπικούς λόγους τους.
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Διενεργήθηκε μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού και
εκλέχθηκε νέα διοικητικό συμβούλιο.
7. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Στις 18 Οκτώβρη 2012 πραγματοποιήθηκε στο
χώρο του προγράμματος Αργώ, (εντός του χώρου του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης, οδός Λαγκαδά, Σταυρούπολη), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
του σωματείου. Στην συνέλευση εγκρίθηκε ο Οικονομικός Απολογισμός του έτους
2011, ο Οικονομικός Προϋπολογισμός του έτους 2013, τα πεπραγμένα έως και τον
Σεπτέμβριο 2012 καθώς και δόθηκε έγκριση για τους εσωτερικούς κανονισμούς.
8. Συμμετοχή στην εκδήλωση με θέμα: «Αναπηρία & Διαπολιτισμικότητα, Πηγές
Διαφορετικότητας». Η Άλλη Όψη συμμετείχε με stand στην παραπάνω εκδήλωση η
οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοέμβριου, στην Τεχνόπολη, στην Αθήνα. Στόχος
η προώθηση των δράσεων του σωματείου και η ενημέρωση του ευρύ κοινού. Η
εκδήλωση διοργανώθηκε από φοιτητές του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (ΕΚΠΑ) σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών (ΣΚΦ), τη
Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ) του ΕΚΠΑ, το Esn Kapa
Athens και την υποστήριξη του Τομέα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
9. Διοργάνωση του 6ου εκπαιδευτικού προγράμματος «Άλλη Όψη». Από 1
Δεκεμβρίου έως και 10 Δεκεμβρίου 2012 διοργανώθηκε το 6ο Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα «Άλλη Όψη» αποκλειστικά για ανθρώπους με τετραπληγία στο Κέντρο
Άθλησης και Αναψυχής Λουτρακίου. Για πρώτη φορά διοργανώθηκε στην χώρα ένα
πρόγραμμα αποκλειστικά σε ανθρώπους με τετραπληγία λόγω Βλάβης στο Νωτιαίο
Μυελό. Συμμετείχαν 9 άνθρωποι με κινητική αναπηρία και συνολικά 15 εκπαιδευτές
και υποστηρικτικό προσωπικό και οργανωτές από την Ελλάδα και τη Σουηδία.
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