
Κοινωνική – Ιατρική – Ψυχολογική Υποστήριξη Ασθενών Καρκίνου

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ



ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ

Πάμε μαζί;

ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΕΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ;



ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Η πρόθυμη δέσμευση ενός ατόμου να εργαστεί χωρίς αμοιβή για ένα 
καθορισμένο ή αόριστο διάστημα για το γενικό καλό της κοινωνίας.

ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

Ο πολίτης που προσφέρει χρόνο ή γνώσεις για χρήσιμες δράσεις 
προς όφελος όλων

ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ

Γινόμαστε εμείς η αλλαγή που θέλουμε



ΜΚΟ και Εθελοντές

ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ

Ένα δώρο στην κοινωνία μας

Εθελοντικοί οργανισμοί, όπως οι Σύλλογοι Ασθενών εξαρτώνται από 
τους Εθελοντές για την:

Παροχή υπηρεσιών

Ανεύρεση πόρων 

Εξειδικευμένες γνώσεις – τεχνογνωσία

Εξοικονόμηση πόρων για την καθημερινή λειτουργία

Διοικητική οργάνωση

Ενδεικτικά, να αναφέρουμε ότι σε σύνολο 78.000 αναγνωρισμένων 
φιλανθρωπικών οργανώσεων στον Καναδά, περισσότερες από το 40%
δεν έχουν έμμισθο προσωπικό και η λειτουργία τους εξαρτάται 
αποκλειστικά από εθελοντές.



ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ

Κάλλιο το προλαμβάνειν, παρά το θεραπεύειν 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ ;

Μήνυμα και όραμά μας είναι: 

"Αγαπώ τη Ζωή! Ενημερώνομαι & Προλαμβάνω!” και στόχος μας είναι να 
διαδώσουμε το μήνυμά μας αυτό μέσα από τις δράσεις μας.



ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Ενημέρωση

Πρόληψη

Υποστήριξη

Ενδυνάμωση

Φροντίδα

Βελτίωση της ποιότητας ζωής

Χέρι με χέρι να προχωρήσουμε μαζί...

Το ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ δημιουργήθηκε για να είναι ΕΚΕΙ
στην δύσκολη δοκιμασία μετά την διάγνωση.



ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ

ΑμΚΕ – ΚοινΣΕπ – Σύλλογοι - Σωματεία

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) νομικού προσώπου, 

εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

Πιλοτική απασχόληση από τους τελευταίους μήνες του 2012. 

Ίδρυση τον Ιανουάριο 2014, όπου έγινε η εγγραφή μας στο Μητρώο 
Κοινωνικής Οικονομίας (Αρ. Μητρώου Γ000381) ως ΚοινΣΕΠ, Κοινωνικής 
Φροντίδας. 

Αλλαγή νομικής μορφής σε ΑμΚΕ (4/2015) καθώς συνειδητοποιήσαμε ότι 
η πρώτη νομική μορφή δεν εξυπηρετούσε τους σκοπούς μας δεδομένου 
ότι δεν έχουμε αναπτύξει εμπορική δραστηριότητα, ικανή να εξασφαλίσει 
την βιωσιμότητά μας, τα πρώτα χρόνια λειτουργίας μας. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ



ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ

Κάθε άτομο στην σωστή θέση

Το ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ στελεχώνουν 7 εξειδικευμένα στελέχη, 32 ογκολόγοι -
παθολόγοι, 7 ψυχολόγοι και 32 εθελοντές, οι οποίοι υποστηρίζουν τις δράσεις μας 
και τους επωφελούμενούς μας. 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Γενικός Διευθυντής

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Συντονιστής

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Συντονιστής

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

Α’ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Ατομικές συνεδρίες

Β’ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Ομάδα στήριξης

Γ’ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Ατομικές συνεδρίες

Συνεργασία με 

εξωτερικές δομές 

ψυχολογικής 

υποστήριξης

ΑΡΧΕΙΟ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Εθελοντική εργασία

Αμοιβομένη εργασία

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ & 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ



ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ

Πρόληψη & Ενημέρωση

Εκτός από τις ποικίλες δράσεις μας, τρέχουμε και δύο (2) εξειδικευμένα 
προγράμματα.

Το πρόγραμμά μας "Καρκίνος & 3η Ηλικία" το οποίο υλοποιήθηκε με

δωρεά από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, στα πλαίσια του οποίου
πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές εκδηλώσεις σε επιλεγμένο

αριθμό ΚΑΠΗ στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη και,

Το πιλοτικό μας πρόγραμμα “Υποστήριξη ογκολογικών ασθενών σε 

απομακρυσμένες περιοχές”, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Σημεία Στήριξης» από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. 
Λάτση.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ



> 490 οικογένειες
10 open events

8 Άρθρα

49 ομιλίες σε ΚΑΠΗ

231 δωρέαν Μαστογραφίες

> 1050 Likes

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

43.987 ωφελούμενοι

ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ

59 ασθενείς σε απομακρυσμένα περιοχές

14 προληπτικούς ελέγχους

4 υποστηρικτές + 34 χορηγούς

18 δωρεάν Μαγνητικές τομογραφίες

32 νέες διαγνώσεις

7 παιδικές θετρικές παραστάσεις

7 συνεντεύξεις

5 βραβεία & 2 τιμητικές διακρίσεις

«Το να ζεις δεν είναι αρκετό, είπε η πεταλούδα.
Πρέπει να έχεις λιακάδα, ελευθερία -αξιοπρέπεια- κι ένα μικρό λουλούδι - ένα φίλο!»

Hans Christian Andersen

302 δωρεάν σπιρομετρήσεις

196 δερματολογικοί έλεγχοι

29 αιτήσεις για δότες Μυελού των Οστών

89 δωρεάν Pap-Tests



ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ

Μαζί, μπορούμε καλύτερα

ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ ΛΟΙΠΟΝ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΕΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ;



ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ

Όταν θέλεις τα πολλά, χάνεις και τα λίγα

να είχαμε περισσότερα από δύο χέρια

να μπορούσαμε να είμαστε σε πολλά σημεία ταυτόχρονα

να είμαστε φωτεινοί παντογνώστες

ή μέρα να είχε 72 ώρες

Ναι! Θα μπορούσαμε, αρκεί... 



ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ

Αλυσίδα ζωής

Στο ΑΓΓΙΓΜΑ όμως, η καρδιά χτυπά μας
στους εθελοντές μας!

Με τους εθελοντές μας συνάπτουμε Ηθικό Συμβόλαιο και
διατηρούμε και βιβλίο εθελοντών όπου αναγράφονται τα
στοιχεία τους, οι αρμοδιότητές τους καθώς και ο χρόνος
απασχόλησής τους, ο οποίος δεν ξεπερνά τις 3,5 ώρες
ημερησίως.

Βάση δε του εβδομαδιαίου πλάνου γίνεται και η απόδοση των
οδοιπορικών.

Γιατί... Μαζί, μπορούμε καλύτερα!



ΥΠΕΡ & ΚΑΤΑ

+ Εξοικονόμηση πόρων

+ Φρέσκες ιδέες

+ Εξειδίκευση

+ Ευέλικτα ωράρια

+ Κοινό όραμα

+ Πληθώρα ατόμων

+ Διεύρυνση πεδίου

- Ομαδικό πνεύμα

- Συνεργασία με διαφορετικά άτομα

- Δέσμευση

Χρειάζεται ο ήλιος μα και το φεγγάρι για να υπάρχει ισορροπία



ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ

Ναι ή Όχι;

ΤΕΛΙΚΑ ΑΞΙΖΕΙ;



ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ

Δίλημμα vs Επιτυχία

ΠΟΙΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΜΕ;

Επικοινωνίας

Συνεργασίας

Οργάνωσης

Επιλογής

Εκπαίδευσης

Συντονισμού

Ομαδικού πνεύματος

Κατανόησης

Εξοικείωσης

Διοίκησης



ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ

«Δεν θέλει κόπο, αλλά τρόπο»

Αλλά... ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ!

όταν μελετήσαμε τις ανάγκες μας

όταν καθίσαμε οι ίδιοι και πάλι στα θρανία

όταν μάθαμε να «ακούμε»

όταν μπήκαμε στα παπούτσια του άλλου

όταν αναζητήσαμε τους κατάλληλους 

συμβούλους

όταν μάθαμε από τα λάθη μας...



Τι πετύχαμε, με τους εθελοντές μας ανά δράση
ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ

Όταν η γνώση γίνεται δύναμη

Καρκίνος & 3η Ηλικία 

Οι 21 εθελοντές μας διαθέσανε 1.890 ώρες εθελοντικής εργασίας. 

Υπολογίζοντας το κόστος της εθελοντικής εργασίας με 7.67€/ ώρα  
προσφέρανε συνολικό έργο αξίας 13.959€.   

100%

Χρηματοδότηση
Κοινωφελές Ίδρυμα 

ΤΙΜΑ
158%

Social Impact
1/1/2016 – 31/03/2017



Τι πετύχαμε, με τους εθελοντές μας ανά δράση
ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ

Όταν η γνώση γίνεται δύναμη

Υποστήριξη Ογκολογικών Ασθενών Απομακρυσμένων Περιοχών

21 εθελοντές μας διαθέσανε 6.045 ώρες εθελοντικής εργασίας. 

Υπολογίζοντας το κόστος της εθελοντικής εργασίας με 7.67€/ ώρα  
προσφέρανε συνολικό έργο αξίας 46.365€.   

100%

Χρηματοδότηση
Κοινωφελές Ίδρυμα 

Ι. ΛΑΤΣΗ
927%

Social Impact
1/1/2016 – 31/12/2016



Ένα χρώμα, είναι απλά ένα χρώμα... 

Πολλά χρώματα μαζί φτιάχνουν ένα ουράνιο τόξο!!!


