Έκθεση απολογισμού δράσεων 2019
Η ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ το έτος 2019 ανέλαβε την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων που
αφορούσαν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, άτομα με χαμηλά εισοδήματα και μακροχρόνια
άνεργους, καθώς και μία παρέμβαση για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
Οι βασικές κοινωνικές παρεμβάσεις του φορέα αφορούσαν:

1. Υλοποίηση συνοδευτικών μέτρων ΤΕΒΑ της ΠΕ Ηλείας
Η ΑΡΩΓΗ ανέλαβε την υλοποίηση του έργου Υποστήριξη του Υποέργου 4 «Συνοδευτικά
Μέτρα (5%)» της Πράξης με τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής
υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Ηλείας» (Κωδικός MIS 5000150) του Επιχειρησιακού
Προγράμματος ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ» Αριθ. Πρωτ. 410078/4873/
Στο πλαίσιο αυτό, η Αρωγή ως μέλος της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Ηλείας προέβη στην
υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά /
ωφελούμενους 1) του δήμου Πύργου (σύνολο 18 ωφελούμενοι). Παιδιά 6 έως 12 ετών
συμμετείχαν σε 40 ωριαίες δραστηριότητες / εργαστήρια (20 από παιδαγωγό και 20 από
θεατρολόγο) και 2) του δήμου Ήλιδας. Δημιουργήθηκε ένα γκρουπ των 20 ατόμων (παιδιά
ηλικίας 6 έως 12 ετών) το οποίο συμμετείχε σε 40 ωριαίες δραστηριότητες (20 από
παιδαγωγό και 20 από θεατρολόγο).
Ωφελούμενοι: Δικαιούχοι του προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής
του ΤΕΒΑ
Χρηματοδότης: Ταμείο Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής
Χρονική διάρκεια υλοποίησης: 3 μήνες
Τόπος υλοποίησης: Σε ενοικιαζόμενη δομή, κατάλληλη για την υλοποίηση της δράσης

2. Στελέχωση Relay service για το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών
Η Αρωγή ανέλαβε την υλοποίηση του Προγράμματος Διερμηνείας εξ αποστάσεως κωφών
και βαρήκοων ατόμων». Στο πλαίσιο του έργου παρείχε τη στελέχωση Relay Service από τον
μήνα Μάρτιο 2019 έως τον Ιούνιο του 2020 με πιστοποιημένους διερμηνείς.
Το έργο αφορούσε την εκτέλεση της κοινωνικής υπηρεσίας με τίτλο «Υλοποίηση του
Προγράμματος Διερμηνείας εξ αποστάσεως κωφών και βαρήκοων ατόμων». Αντικείμενο
της σύμβασης ήταν η παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως διερμηνείας για κωφά και
βαρήκοα άτομα μέσω πολλαπλών τρόπων επικοινωνίας (Ελληνική Νοηματική Γλώσσα,
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χειλεανάγνωση, μετατροπή ομιλίας σε γραπτό κείμενο) με τη χρήση νέων και σύγχρονων
τεχνολογιών υψηλής ποιότητας. Η υλοποίηση του προγράμματος απαιτούσε την λειτουργία
τεσσάρων (4), κατά το μέγιστον, σταθμών με 24ωρη λειτουργία για όλο το χρόνο. Η
λειτουργία των σταθμών υποστηρίχτηκε από διερμηνείς για κωφά και βαρήκοα άτομα, οι
οποίοι απασχολήθηκαν σε κυλιόμενες βάρδιες. Η εταιρεία Αρωγή στελέχωσε το
τηλεπικοινωνιακό κέντρο που λειτουργούσε στο χώρο του ΕΙΚ επί 24ωρου βάσεως με
Διερμηνείς Νοηματικής Γλώσσας.
Ωφελούμενοι: Κωφοί και βαρήκοοι του ΕΙΚ
Χρηματοδότης: Εθνικό Ίδρυμα Κωφών
Χρονική διάρκεια υλοποίησης: 15 μήνες
Τόπος υλοποίησης: Εθνικό Ίδρυμα Κωφών

3. Θεραπευτική ζωγραφική στο ΚΕΦΙΑΠ ΓΝ Πύργου
Το πρόγραμμα περιλάμβανε 20 συνεδρίες ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω της
θεραπευτικής ζωγραφικής σε 25 ωφελούμενους του ΚΕΦΙΑΠ του Γενικού Νοσοκομείου
Πύργου.
Για την υλοποίηση της δράσης εξειδικευμένοι συνεργάτες ανέλαβαν τη στήριξη και
ανάπτυξη δεξιοτήτων των ωφελουμένων.
Ωφελούμενοι: Ωφελούμενοι του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Πύργου
Χρηματοδότης: Ελληνική Δημοκρατία-Υπουργείο Υγείας-6η Υγειονομική Περιφέρεια
Χρονική διάρκεια υλοποίησης: 4 μήνες
Τόπος υλοποίησης: ΚΕΦΙΑΠ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ
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