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• Του Γιάννη Ανδρεάκη

Η Μαρία είναι μητέρα ενός 3χρονου 
αγοριού με Διαταραχές Αυτιστικού 
Φάσματος… Η Μαρία, που διαμέ-
νει στη Βόρεια Ελλάδα, σταμάτησε 

να εργάζεται διότι το παιδί δεν γινόταν δεκτό 
σε δημοτικό παιδικό σταθμό με παράλληλη 
στήριξη, σύμφωνα με τη γνωμάτευση ειδικού 
και το αίτημα της μητέρας. 

Μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών η Μαρία 
αναζητούσε τη νομοθεσία, τα δικαιώματά της, 
τρόπους κάλυψης των ειδικών αναγκών και 
υποστήριξης του παιδιού της. Δεν έβρισκε άκρη. 
Πέρασε ένας χρόνος που μητέρα και παιδί έμει-
ναν στο σπίτι γιατί δεν υπήρχε κάποιος άλλος για 
να το φροντίζει. 

Μια μέρα επικοινώνησε με τον Σύλλογο Γο-
νέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό 
Ν. Λάρισας. 

Εθελόντρια του Συλλόγου που ασχολείται 
με τα δικαιώματα, τις παροχές των ατόμων με 
αυτισμό - και των οικογενειών τους - παρέλαβε 
το αίτημα και μετά από ενδελεχή και χρονοβόρα 
έρευνα ενημέρωσε τη μητέρα και τη διεύθυνση 
του δημοτικού παιδικού σταθμού για το δικαίωμα 
του παιδιού. Nα υποστηρίζεται, δηλαδή, με  πα-
ράλληλη στήριξη που διαθέτει ο δημοτικός παιδι-
κός σταθμός ή και με ιδιώτη συνοδό επιλογής των 
γονέων του. Αυτό το δικαίωμα του παιδιού δεν το 
γνώριζε ούτε η μητέρα, ούτε η διευθύντρια του 
παιδικού σταθμού, ούτε η κοινωνική υπηρεσία 
του δήμου.

Η βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων 
με αυτισμό και των οικογενειών τους  και η συνε-
χής αναζήτηση νέων τρόπων υποστήριξης τους 
αποτελεί για τον Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και 
Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας, πρόκληση. 

Από την Μαρία και την κάθε «Μαρία» που εκεί 
έξω δίνουν τον δικό τους αγώνα, που μπλέκονται 
στο δαιδαλώδες νομοθετικό σύστημα για να 
βρουν τι δικαιούνται τα παιδιά τους, γεννήθηκε 
η ιδέα για τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατ-
φόρμας δικαιωμάτων. 

Πώς θα γινόταν αυτό; Με την κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας των δικαιωμάτων των ατόμων 
με αυτισμό - με απλό και κατανοητό τρόπο - και 
με την επιμόρφωση του δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα σε αυτά. 

«Ορίζουμε ως αντίκτυπο την εύκολη και γρή-
γορη πρόσβαση στη γνώση των δικαιωμάτων, των 
παροχών και των υπηρεσιών που είναι θεσμικά 
αναγνωρισμένα για τα άτομα με αυτισμό και τις 
οικογένειες τους», αναφέρει η υπεύθυνη για 
την υποστήριξη στην έρευνα και την επικοινωνία 
του έργου κα Νικολέττα Θεοδωροπούλου και 
προσθέτει «πρόσβαση στη γνώση για όλους. Γιατί 
η γνώση είναι δύναμη. Για τα ίδια τα άτομα με 
αυτισμό, τις οικογένειες τους, τους φροντιστές, 
τους θεραπευτές και τους εκπαιδευτές τους, για 
τους δημόσιους λειτουργούς. 

Όραμά μας είναι μέσα από το έργο ΔικαίωμΑ 
που υλοποιούμε στο πλαίσιο του προγράμματος 
Activecitizensfund με διαχειριστή επιχορήγησης 
το ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow να 
ολοκληρωθεί αυτή η διαδικτυακή πλατφόρμα, 
να κωδικοποιηθεί η νομοθεσία και να έχουν όλοι 
πρόσβαση στη γνώση για να γίνει καλύτερη η 
καθημερινότητα των ατόμων με αυτισμό».

Έργο «∆ικαίωµΑ»: Προχωρά η δηµιουργία 
διαδικτυακής πλατφόρµας δικαιωµάτων 
των ατόµων µε αυτισµό

Φορέας υλοποίησης ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας

Η κα Νικολέττα Θεοδωροπούλου, υπεύθυνη για την υποστήριξη στην έρευνα και την επικοινωνία του έργου«ΔικαίωμΑ»

Ν. Θεοδωροπούλου: 
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Η ολοκλήρωση 
Το έργο «ΔικαίωμΑ» βρίσκεται σε φάση ολο-

κλήρωσης της κωδικοποίησης της νομοθεσίας, 
ενώ τέλος Αυγούστου έχει προγραμματιστεί η 
ολοκλήρωση της διαδικτυακής πλατφόρμας, 
οπότε από το Φθινόπωρο θα ξεκινήσουν και οι 
ενημερωτικές ημερίδες. 

Το πρόγραμμα Activecitizensfund
Το πρόγραμμα Activecitizensfund, ύψους 

ευρώ 12εκατ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, 
τοΛιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος 
τουχρηματοδοτικού μηχανισμού τουΕυρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)περιόδου 2014 – 2021, 
γνωστού ως EEA Grants.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και 
την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας 
των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της 
στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, 
στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών 
στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης 
του προγράμματος Activecitizensfund για την 
Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα 
Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

O Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του ΕΟΧ
Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέ-

γραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπα-
ϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός 
Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, 
είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
που δημιουργήθηκε από της τρεις αυτές χώρες 
και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, 
μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής 

οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη 
συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρό-
δρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη στην ελληνική 
κοινωνία. 

Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, 
με δυνατότητες και προοπτική για όλους.

Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα 
Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξι-
οπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί 

δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με 
τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την 
προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της 
υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και 
την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών. 
Από την ίδρυσή του ως σήμερα έχει διαθέσει 
περισσότερα από 450 εκ. ευρώ προς επίτευξη 
των σκοπών του.

Παράλληλα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δρα σήμε-
ρα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου 
ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, 
διαχειριζόμενο πόρους τρίτων - Κληροδοτών, 
διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων 
δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν 
προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντικτύπου 
για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας και 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

Το SolidarityNow
Το SolidarityNow (SN) είναι ένας μη κυβερ-

νητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2013 για να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει 
τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και περιθωριο-
ποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Τα κεντρικά 
γραφεία του οργανισμού βρίσκονται στην Αθήνα, 
ενώ εκτεταμένες δράσεις υλοποιούνται στη 
Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη χώρα. 

Όραμα του οργανισμού είναι να βελτιώσει τις 
ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει 
ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία 
χωρίς αποκλεισμούς. Το όραμα γίνεται πράξη 
μέσα απότρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώ-
νες: α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστα-
σίας, β) Υποστήριξη των ευκαιριών βιοπορισμού 
και της ένταξης στην αγορά εργασίας, γ) 
Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των 
πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής 
κοινωνίας. 

ΤοSolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι σήμε-
ρα 300.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας 
υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω δωρε-
ών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των 
πολιτών. Μέσω των δωρεών του, το SN έχει μέχρι 
σήμερα υποστηρίξει οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών για την υλοποίηση 73 προγραμμάτων, 
συνολικού ύψους 14,4 εκ. ευρώ.


