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Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2014 
 

Δελτίο Τύπου 

Με ένα sms στηρίζω τα δωρεάν γεύματα στο Κέντρο Ημέρας του «Κέντρου Ζωής»! 

 

Σας καλούμε να στηρίξετε και εσείς τον αγώνα που δίνει καθημερινά το Κέντρο Ζωής για να υποστηρίξει 

σωστά τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με τον ιό του HIV! To μόνο που έχεις να κάνεις είναι να στείλεις 

ένα μήνυμα από το κινητό σου! 

 

Στέλνοντας τη λέξη «ΓΕΥΜΑ» ή «GEYMA» στο 19059 με χρέωση 1,23 ευρώ από σήμερα μέχρι και τις 8 

Δεκεμβρίου, στηρίζετε τα 200 γεύματα την εβδομάδα, που προσφέρει το Κέντρο Ημέρας δωρεάν στους 

επισκέπτες του (οροθετικοί), για 6 μήνες.  

 

Δείτε το σχετικό βίντεο προώθησης καθώς και την ιστοσελίδα μας: http://www.kentrozois.gr/?p=3403  

 

Για το Κέντρο Ζωής 

 

Νίκος Στεργίου  

Γενικός Διευθυντής 

Ε: n.stergiou@kentrozois.gr  
 
Η δράση υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος «Προσφέρω» των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας COSMOTE – VODAFONE – 
WIND, καθώς και με την χορήγηση άδειας διενέργειας εράνου μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS) από το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης.  

 

Info:  

Το Κέντρο Ζωής ιδρύθηκε το 1991 και είναι ένα αναγνωρισμένο, μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό σωματείο το 
οποίο προσφέρει υπηρεσίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS, των 
οικογενειών και των συντρόφων τους. Το Κέντρο επίσης ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ευρύτερου πληθυσμού 
σχετικά με το HIV/AIDS και λειτουργεί χάρη στην πολύτιμη και ακούραστη προσφορά των εθελοντών του, μέσα σε 
πλαίσια σεβασμού προς τον συνάνθρωπο και απόλυτης εχεμύθειας. Οι εθελοντές του Κέντρου Ζωής εκπαιδεύονται 
σε ειδικά σεμινάρια, τα οποία διοργανώνονται κάθε χρόνο. Όλες οι δράσεις μας βασίζονται στη πεποίθηση ότι κάθε 
άνθρωπος έχει τις δυνατότητες –σωματικές, ψυχολογικές, πνευματικές- να έχει μια ολοκληρωμένη και δημιουργική 
ζωή.  
Το Κέντρο Ημέρας βρίσκεται στην έδρα του Σωματείου, Ιερά Οδό 42, λειτουργεί κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο, 
18:00 – 22:00 και έχει περισσότερες από 3.000 επισκέψεις οροθετικών, συντρόφων/συγγενών και εθελοντών 
ετησίως. Στα πλαίσια του Κέντρου Ημέρας οι εξυπηρετούμενοι απολαμβάνουν δωρεάν και τις παρακάτω υπηρεσίες:  
- Δράσεις ενημέρωσης, στήριξης και ψυχαγωγίας 
- Δωρεάν γεύματα προς όλους τους επισκέπτες (περίπου 200 την εβδομάδα)  
-  Ομάδες αυτοστήριξης και peer support (στήριξη ομοτίμων) 
- Ενημερωτικές ομιλίες 
- Εξατομικευμένη ψυχολογική στήριξη (Συμβουλευτική/ Ψυχοθεραπεία/Ενημέρωση) 
- Υποστήριξη και ενημέρωση ατόμων που επιθυμούν ή μόλις υποβλήθηκαν σε διαγνωστική εξέταση για το HIV.  
- Ομάδες ψυχολογικής στήριξης 
- Παροχή κοινωνικής βοήθειας και συμβουλευτικής σε οροθετικά άτομα  
- Εξειδικευμένη πληροφόρηση αναφορικά με τα δικαιώματα και τις κοινωνικές παροχές- Διασύνδεση με υπηρεσίες 
άλλων φορέων 
- Καταγραφή / Ανάδειξη κοινωνικών ζητημάτων  
- Ομάδα Φωτογραφίας.  
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