Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, σωματείο ειδικώς αναγνωρισμένο
ως φιλανθρωπικό, ιδρύθηκε το 1972 και έχει χαράξει μια σημαντική
και αναγνωρισμένη πορεία στην εξυπηρέτηση ανθρώπων που
πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδα.
Η πολυετής εμπειρία της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών στο χώρο της κινητικής
αναπηρίας επιβεβαιώνει ότι η τέχνη και η καλλιτεχνική δημιουργία μπορούν να
αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό, εναλλακτικό εκπαιδευτικό/θεραπευτικό μέσο
για τα άτομα με εγκεφαλική παράλυση. Όταν δε στην καλλιτεχνική δημιουργία
συμμετέχουν και άτομα χωρίς αναπηρίες, τότε η τέχνη μεταμορφώνεται σε ένα
ισχυρό εργαλείο για την άρση κάθε μορφής κοινωνικού αποκλεισμού.

Για περισσότερες
πληροφορίες
επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα μας

www.eps-ath.gr

• Η πίστη μας στην μοναδική αξία και τις απέραντες
δυνατότητες κάθε ανθρώπου με εγκεφαλική παράλυση
• Το πρωτοποριακό μας πνεύμα, που άνοιξε καινούργιους
δρόμους και επέκτεινε τον ορίζοντα του ανθρώπου με
εγκεφαλική παράλυση
• Η πεποίθησή μας ότι η παιδεία, η καλλιέργεια και η τέχνη
αποτελούν καθοριστικά στοιχεία στη ζωή κάθε ανθρώπου
• Η προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε όλες τις
περιστάσεις
• Η απόφασή μας να μη δειλιάσουμε όσο υπάρχει ένα παιδί,
ένας νέος ή ένας ενήλικας που χρειάζεται βοήθεια
• Η ελπίδα μας για ένα θαυμαστό, καινούργιο κόσμο που θα
τον μοιραστούμε όλοι

www.genco.gr

Ποια στοιχεία καθιστούν μοναδική την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών:

Όταν η τέχνη εναρμονίζει την ισότητα
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ

ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ

Μ. Γερουλάνου 117, 164 52 Αργυρούπολη
Τηλ: 210-96.22.290 (εσωτ. 214 και 215), Fax: 210-96.44.330
E-mail: info@artability.gr, opendoor@eps-ath.gr
Web site: www.artability.gr
Facebook: Artability – Πόρτα Ανοιχτή
Twitter: Artability-Open Door
Youtube: Artability – Πόρτα Ανοιχτή

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του
συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος
είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα
μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Αγαπητοί φίλοι,

Είχατε ποτέ την επιθυμία να παίξετε θέατρο, να χορέψετε, να τραγουδήσετε,
να παίξετε ένα μουσικό όργανο, να ζωγραφίσετε, να ασχοληθείτε με τη
λογοτεχνία?

Το πρόγραμμα ARTABILITY απευθύνεται, χωρίς καμία διάκριση, σε ανθρώπους
με και χωρίς αναπηρίες όλων των ηλικιών. Κοινό σημείο αναφοράς είναι το
ενδιαφέρον για την καλλιτεχνική δημιουργία και τον πολιτισμό και την άρση
των εμποδίων που στέκονται ανάμεσα στους ανθρώπους.

Εμείς την έχουμε!
Θέλετε να δοκιμάσετε τις ικανότητές σας σε κάποια από αυτά;

Εμείς σας θέλουμε μαζί μας!

Συμμετέχοντας στο ARTABILITY

Με κεντρικό πυρήνα την Καλλιτεχνική Λέσχη το πρόγραμμα ARTABILITY επεκτείνεται
και σε άλλες δράσεις ανοικτές στην κοινότητα. Λειτουργεί ως μία γέφυρα που φέρνει
τα άτομα με αναπηρίες κοντά στην κοινωνία, αξιοποιεί σημαντικές συνέργειες,
δημιουργεί πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και θέτει τις προϋποθέσεις για την
κοινωνική και την οικονομική ενσωμάτωση των ατόμων με κινητική αναπηρία.

θα μπορέσετε να πραγματοποιήσετε την επιθυμία σας.
● Λειτουργία Καλλιτεχνικής Λέσχης για παιδιά,
νέους και ενήλικες με και χωρίς αναπηρίες
στην Πόρτα Ανοιχτή, με ομάδες θεάτρου,
χορού, μουσικής, ζωγραφικής και λογοτεχνίας,
μία εξωστρεφή και πρωτοποριακή, για τα
ελληνικά δεδομένα, δραστηριότητα.

ΕΓΩ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΑΖΙ!!!

● Δεκαπενθήμερη εκπαίδευση για ανθρώπους
που επιθυμούν να δημιουργήσουν και να
λειτουργήσουν μικτές καλλιτεχνικές ομάδες.

Μέσα από κινητικές δράσεις
και συνθήκες διερεύνησης
του σώματος, μόνοι και μαζί,
αυτοσχεδιάζουμε, συνθέτουμε,
δημιουργούμε.

Με όπλο τα μάτια, την ψυχή
και τα σύνεργα ζωγραφικής
φτάνουμε σε αποτελέσματα
που δεν φανταστήκαμε ποτέ.

Με το θέατρο αναγνωρίζουμε τα
συναισθήματά μας, ξεπερνάμε τους
φόβους μας, δοκιμάζουμε τις δυνάμεις
μας και ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας.

Σαν μουσικές νότες στο πεντάγραμμο
μελοποιούμε και εναρμονίζουμε
σκέψεις και συναισθήματα και
ακούγοντας βλέπουμε.

Η λογοτεχνία μας ταξιδεύει σε
μαγευτικές ιστορίες, που άλλοτε
μας συγκινούν και άλλοτε μας
προβληματίζουν, σε παιχνίδια των
λέξεων, σε κρυμμένα νοήματα.

● Διήμερο σεμινάριο για εθελοντές, γονείς,
φοιτητές και εκπαιδευτικούς γύρω από την
αξία της καλλιτεχνικής συνεργασίας μεταξύ
ανθρώπων με και χωρίς αναπηρίες.

Ανυπομονούμε να σας γνωρίσουμε
και να γίνουμε φίλοι.

Τέσσερις δράσεις με σκοπό την άρση των διακρίσεων στο χώρο της τέχνης και την προώθηση
των αρχών της ισότητας και της δημοκρατίας
στην κοινωνία:

●

• Εννέα κύκλοι καλλιτεχνικών
μαθημάτων για ανθρώπους όλων των
ηλικιών, σε πολιτιστικά κέντρα του
Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ)
• Τριήμερο Καλλιτεχνικό/Βιωματικό
Σεμινάριο στην επαρχία
• Ανοιχτό κάλεσμα σε σχολεία,
καλλιτεχνικούς-πολιτιστικούς
συλλόγους, προνοιακούς φορείς,
κ.α. ανά την Ελλάδα για συνεργασία
μαζί μας σε ένα κοινό πολιτιστικό
θέμα, χρησιμοποιώντας όποια μορφή
τέχνης θέλουν, με παρουσίαση των
αποτελεσμάτων τους στο Καλλιτεχνικό
Φεστιβάλ
• Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ χορού,
θεάτρου, μουσικής και εικαστικών
τεχνών στην Αθήνα

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα ARTABILITY είναι δωρεάν.

