
 

  

2018 

 

 

 

Πρόγραμμα ευαιςθητοποίηςησ 
για τη διαφορετικότητα 

Πανελλήνιοσ Σφλλογοσ  

Πρόληψησ Ενημζρωςησ & Συμπαράςταςησ 

ατόμων με Εγκεφαλική Παράλυςη,  

Νοητική Υςτζρηςη & Σφνδρομο Down 

Ίωνοσ Δραγοφμθ 5, Άγιοσ Ι. Ρζντθ 

τθλ. 210 4908631, fax: 2117205287  

info@frodida.gr, www.frodida.gr  

mailto:info@frodida.gr
http://www.frodida.gr/


ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΕ 

Ο φλλογοσ Φροντίδα είναι ζνασ Πανελλήνιοσ Σφλλογοσ, πρόληψησ, ενημζρωςησ και 

ςυμπαράςταςησ ατόμων με εγκεφαλική παράλυςη, νοητική υςτζρηςη και ςφνδρομο 

down. 

 Ιδρφκθκε το 2008 ςτον Πειραιά με ςκοπό να προςφζρει κοινωφελζσ ζργο ςτισ οικογζνειεσ 

που καταφεφγουν ςτθν αναηιτθςθ βοικειασ λόγω των προβλθμάτων υγείασ που 

αντιμετωπίηουν. 

 Ο φλλογοσ Φροντίδα είναι  αναγνωριςμζνο ωσ φιλανκρωπικό ςωματείο μθ 

κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, πιςτοποιημζνο από το υπουργείο υγείασ και από το 

πρωτοδικείο με αρικ. 7483/2008. 

 Διοικείται από 7μελζσ διοικθτικό ςυμβοφλιο και εποπτεφεται από το Υπουργείο Υγείασ & 

Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ και τθν Νομαρχία Πειραιά.  

 Δραςτθριοποιείται κυρίωσ ςτθν περιοχι τθσ Αττικισ και απευκφνεται ςε όλθ τθν Ελλάδα.  

 

 Ο φλλογοσ μασ πιςτεφει ότι το πολιτιςτικό επίπεδο μιασ κοινωνίασ αναδεικνφεται ςε 

ςθμαντικό βακμό από τον τρόπο που αντιμετωπίηει, όςα μζλθ τθσ διαφζρουν ι 

μειονεκτοφν.  

Οι ςυμπολίτεσ μασ με αναπθρία δεν παφουν να αποτελοφν φορείσ προςωπικισ ελευκερίασ, 

αξιοπρζπειασ και δθμιουργικότθτασ. Σα άτομα με αναπθρία ζχουν μεν ειδικζσ ανάγκεσ, 

όμωσ διακζτουν αςφαλείσ και ειδικζσ δυνατότθτεσ, τισ οποίεσ αναπτφςςουν με 

αξιοκαφμαςτο τρόπο, τουσ μθχανιςμοφσ αναπλιρωςθσ. Σα άτομα με αναπθρία δεν είναι 

οφτε κοινωνικοί παραβάτεσ, οφτε απόβλθτοι, αλλά άνκρωποι που αποκλίνουν από ζναν 

ιδεατό τφπο "μζςου ανκρϊπου".  

Είμαςτε ενάντια ςε οποιαδιποτε προκατάλθψθ, κοινωνικι ανιςότθτα, ςτάςθ απόρριψθσ 

και εμπαιγμοφ, απζναντι ςτα άτομα με αναπθρία, κοντά όμωσ ςτθν ανάδειξθ και ςτιριξθ 

των αυτονόθτων ανκρϊπινων δικαιωμάτων τουσ, τθν μόρφωςθ, τθν υγεία, τθν εργαςία, τθ 

ηωι. 

  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΥΟΡΕΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Η "Φροντίδα", ςτα πλαίςια των δράςεων τθσ διοργανϊνει βιωματικά εργαςτήρια 

ευαιςθητοποίηςησ για τη διαφορετικότητα και τα άτομα με αναπηρίεσ ςε παιδιά 

προςχολικισ θλικία. Σο πρόγραμμα ςχεδιάηεται από εξειδικευμζνουσ επιςτιμονεσ 

(ψυχολόγουσ, κοινωνικοφσ λειτουργοφσ και ειδικοφσ παιδαγωγοφσ) και είναι 

προςαρμοςμζνο ςτθν ευαίςκθτθ θλικία τθσ προςχολικισ αγωγισ. κοπό ζχει να 

αντιλθφκοφν τα παιδιά τθν ζννοια τθσ διαφορετικότθτασ και των δυςκολιϊν που 

αντιμετωπίηουν τα άτομα με αναπθρίεσ. 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

1. Προβολή Παραμυθιού «Η Αργυρώ γελάει»  
Μζςα από αυτό το παραμφκι, τα παιδιά κατανοοφν ότι όλα τα παιδιά μποροφν 
να κάνουν τα πάντα, άςχετα αν είναι ςε καροτςάκι, άςχετα αν ζχουν κάποια 
άλλθ αναπθρία. 
Συηιτθςθ Παραμυκιοφ 

2. Παντομίμα  
Σα παιδιά χωρίσ να μποροφν να μιλιςουν, κα πρζπει ζνα-ζνα να περιγράψουν 
με κινιςεισ, τισ ζντυπεσ κάρτεσ που περιγράφουν τι άλλο μπορεί να κάνει θ 
Αργυρϊ 
Εξιγθςθ του τι μποροφν να κάνουν τα άτομα με αναπθρίεσ 

3. Ζωγραφική  
Με πινζλα, όχι με τα χζρια αλλά με το ςτόμα 

και τα πόδια. 

Συηιτθςθ για το πώσ ζνιωςαν 

4. Η τυφλόμυγα  
Δζνουμε τα μάτια ενόσ παιδιοφ με ζνα μαντιλι. 
Αυτόσ που ζχει τα μάτια δεμζνα, προςπακεί να 
πιάςει τουσ άλλουσ που βρίςκονται γφρω του 
και να τουσ αναγνωρίςει. Εάν καταφζρει να 
αναγνωρίςει αυτόν που ζπιαςε, τότε αυτόσ 
φοράει το μαντιλι 
Συηιτθςθ για το πώσ ζνιωςαν 

5. Κουτσό  

Σα παιδιά κάνουν αγϊνα δρόμου, κρατϊντασ με το ζνα τουσ χζρι το δεξί ςτο 

πιγαινε και το αριςτερό ςτο ζλα, πόδια. 

Όλοι ίςοι αλλά όλοι διαφορετικοί 
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