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Η «Νοσηλεία»
Ο Σύλλογος «Νοσηλεία» είναι εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός Οργανισμός και
δραστηριοποιείται από το 2001 στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών.
Όραμά μας είναι να καλύπτουμε τις ανάγκες για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας,
κατ’οίκον νοσηλεία και ανακουφιστική φροντίδα σε όλους τους ασθενείς που έχουν
ανάγκη και να υποστηρίζουμε παράλληλα τα μέλη των οικογενειών τους.
Αποστολή µας είναι να αναλαμβάνουμε δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των ασθενών και µελών της οικογένειάς τους και να προασπίζουμε το δικαίωμα για
αξιοπρεπή νοσηλεία για κάθε πολίτη.
Αποσκοπούμε στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου με δράσεις που στοχεύουν
στην παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατ’ οίκον νοσηλεία, ανακουφιστική
φροντίδα και ψυχοκοινωνική στήριξη σε μοναχικούς ασθενείς ή ασθενείς και
ηλικιωμένους με κινητικά και κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.
Διαθέτουμε Ειδική Πιστοποίηση ως φορέας παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής
Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα -Υ.Υ.Κ.Α. Δ23/46574/3766 (ΦΕΚ 3611/Β/411-2016).

«Εύχομαι να
είστε πάντα με μια
αγκαλιά ανοιχτή»
Σ.Κ. σύζυγος
ασθενή

Τι προσφέρουμε
Η Ομάδα της «Νοσηλείας» σχεδιάζει, συμμετέχει και υποστηρίζει ένα σύνολο
προγραμμάτων, με κεντρικό άξονα την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
ασθενών.
Σκοπός μας είναι να παρέχουμε συνολική φροντίδα στον ασθενή, στο πλαίσιο
της ολιστικής προσέγγισης του ατόμου και παράλληλα να υποστηρίζουμε τα
μέλη της οικογένειάς του.
Επιπλέον διοργανώνουμε και συμμετέχουμε σε επιστημονικές εκδηλώσεις με
θέματα υγείας.
Το βασικό μας πρόγραμμα «Νοσηλεία στο Σπίτι» ξεκίνησε το 2001 με παροχή δωρεάν
υπηρεσιών νοσηλείας στο σπίτι σε ασθενείς με νευρολογικά και άλλα χρόνια
νοσήματα που είναι κλινήρεις ή μετακινούνται δύσκολα και διαμένουν στην ευρύτερη
περιοχή Αθηνών.

Απολογισμός έργου
ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Κατά το 2018 η «Νοσηλεία» υλοποίησε τα παρακάτω προγράμματα:
1. Νοσηλεία στο σπίτι- Κατ’ οίκον ιατρονοσηλευτική υποστήριξη.
2. Εκπαίδευση φροντιστών/μελών της οικογένειας για τη φροντίδα ασθενών.
3. Κατ’ οίκον Ψυχολογική υποστήριξη ασθενών ή φροντιστών.
4. ΣτηρίΖΟΥΜΕ- Κατ’οίκον ιατρονοσηλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη
καρκινοπαθών.
5. Νοσηλεία με Ανοιχτή Αγκαλιά- Ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας στα Α.με.Α.
6. Στήριξη μοναχικού ασθενή στο νοσοκομείο.
7. Κοινωνική αποθήκη φαρμάκων, ορθοπεδικών βοηθημάτων και υλικών.
Η

Ομάδα

έργου

των

προγραμμάτων

αποτελούνταν

εργαζόμενους, διοικητικούς και λειτουργούς υγείας όπως:
o
o
o
o
o

Ιατροί
Νοσηλευτές
Ψυχολόγοι
Κοινωνικοί λειτουργοί
Διατροφολόγοι

από

εθελοντές

και

Απολογισμός έργου
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Κατ’ οίκον ιατρικές και νοσηλευτικές πράξεις
Τοποθέτηση-αλλαγή ρινογαστρικών σωλήνων σίτισης Levine & ουροκαθετήρων
Foley, τοποθέτηση ορού-φαρμάκων ενδοφλεβίως (κατά περίπτωση), περιποίηση
στομιών, συνταγογράφηση φαρμάκων & παραπεμπτικών εξετάσεων (κατά
περίπτωση), αιμοληψίες, πρόληψη και φροντίδα κατακλίσεων και ελκών, φροντίδα
τραυμάτων, έλεγχος αποτελεσματικότητας αναλγητικής αγωγής, υποστήριξη
διατροφικών αναγκών.

2. Κατ’ οίκον ψυχοκοινωνική στήριξη ασθενών, φροντιστών υγείας και
μελών της οικογένειας
Ψυχολογική υποστήριξη και πληροφόρηση των ασθενών, μελών των οικογενειών
τους, φροντιστών ασθενών καθώς και διασύνδεση αυτών με κρατικές υπηρεσίες
ή άλλους φορείς για άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες. Πραγματοποιήθηκαν
ατομικές συνεδρίες με τον ενδιαφερόμενο και διενεργήθηκαν ψυχομετρικά τεστ
αναφορικά με θέματα ψυχοπαθολογίας (κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές,
κοινωνική φοβία κ.α.). Υλοποιήθηκαν ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις που έδωσαν
έμφαση στην προσαρμογή του φροντιστή στην κατάσταση και στη μείωση του
συναισθηματικού του φορτίου.

3. Εκπαίδευση των φροντιστών/ μελών της οικογένειας για την ορθή
φροντίδα του ασθενή στο σπίτι και εκπαίδευση ασθενών στην
αυτοφροντίδα.
Παρείχαμε υπηρεσίες εκμάθησης δεξιοτήτων στους φροντιστές ασθενών,
συμβουλευτική των μελών της οικογένειας για τη χρήση του κατάλληλου τρόπου
φροντίδας και τη χρήση κατάλληλου ορθοπεδικού/υγειονομικού υλικού που
εξυπηρετεί τις ανάγκες των ασθενών και εκπαίδευση στην αυτοφροντίδα στους
ασθενείς που ήταν σε θέση να εκπαιδευτούν.

Απολογισμός έργου
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
4. Φροντίδα υγείας ευπαθών ομάδων
Η Ομάδα των λειτουργών υγείας της «Νοσηλείας» εκτός από τις κατ’οίκον
επισκέψεις, παρέχει δωρεάν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε ασθενείς που
ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Σε αυτό το πλαίσιο λειτούργησε
το πρόγραμμα «Νοσηλεία με Ανοιχτή Αγκαλιά»- Ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα Α.με.Α. της ΜΚΟ «Ανοιχτή Αγκαλιά» στους
Αγ. Αναργύρους.

5. Στήριξη μοναχικού ασθενή στο νοσοκομείο
Παρείχαμε υπηρεσίες συναισθηματικής και πρακτικής στήριξης σε μοναχικούς
ασθενείς που νοσηλεύονται στο ΓΝΘΠ «Η Παμμακάριστος»

προκειμένου να

αναπληρώσουν το κενό της έλλειψης οικογενειακού/φιλικού περιβάλλοντος
(κουβέντες παρηγοριάς, βοήθεια στη σίτιση, διάβασμα βιβλίου κ.ά).

6. Λειτουργία

Κοινωνικής

αποθήκης

φαρμάκων,

ορθοπεδικών

βοηθημάτων και υλικών
Αξιοποιήσαμε τα περισσευούμενα φάρμακα και είδη που είναι απαραίτητα για τη
φροντίδα των ασθενών και τα διαθέσαμε δωρεάν στους ασθενείς που δεν είχαν
τη δυνατότητα να τα προμηθευτούν, καθώς το κόστος για πολλά από τα είδη είναι
αρκετά υψηλό και δεν καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Απολογισμός έργου
ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Ολοκληρώθηκε

το

πιλοτικό

μας

πρόγραμμα

«ΣτηρίΖΟΥΜΕ»

που

υλοποιήσαμε σε συνεργασία με τη ΜΚΟ ΚΕΦΙ και την υποστήριξη του
Ιδρύματος Σ. Νιάρχος.

Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η βελτίωση της ποιότητας ζωής
των ογκολογικών ασθενών με την ιατρο-νοσηλευτική κάλυψη των ασθενών
αυτών στο οικείο περιβάλλον τους, σε συνέχεια της νοσοκομειακής τους
περίθαλψης, αντιμετωπίζοντας κατά το δυνατόν καλύτερα τα συμπτώματα της
νόσου τόσο οργανικά όσο και ψυχοκοινωνικά.
Ως επιπλέον στόχο είχε να αναδείξει τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της υπηρεσίας αλλά και του περιβάλλοντος στο οποίο αυτή
λειτουργεί (θεσμικού, πολιτισμικού) στην Ελλάδα ούτως ώστε να σχεδιαστεί
κατάλληλα η ανάπτυξη της συγκεκριμένης υπηρεσίας σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Απολογισμός έργου
ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ



Στο ανθρώπινο δυναμικό της «Νοσηλείας» προστέθηκε μία Ψυχολόγος η
οποία υποστήριξε ασθενείς και φροντιστές των προγραμμάτων του
Οργανισμού για 6 μήνες, με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος
Vodafone και το πρόγραμμα «World Of Difference».



Το πρόγραμμα «Νοσηλεία με Ανοιχτή Αγκαλιά» συνεχίστηκε μέχρι το
καλοκαίρι, σχεδιάζοντας παράλληλα τον τρόπο για τη συνέχισή του και το
επόμενο έτος. Η αρχική φάση του προγράμματος υλοποιήθηκε στο πλαίσιο
του προγράμματος «Σημεία Στήριξης», που συγχρηματοδοτείται από το
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα,
τη

Φιλανθρωπική

Μποδοσάκη.

Οργάνωση

Hellenic

Hope

και

το

Ίδρυμα

Απολογισμός έργου
ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
«Νοσηλεία με Ανοιχτή Αγκαλιά»

«Η ανταμοιβή μας;
Χαμόγελα, αγκαλιές, φιλιά, μερικές φορές δάκρυα συγκίνησης...»
Αυτά τα λόγια μεταφέρουν τα συναισθήματα από την εμπειρία μας το
πρόγραμμα "Νοσηλεία με Ανοιχτή Αγκαλιά".
Το σχετικό βίντεο είναι διαθέσιμο εδώ.

«Ο θεός να σας
δίνει δύναμη να
βοηθάτε τον
κόσμο»

Απολογισμός έργου
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Π.Μ. ασθενής

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

154

ΟΙΚΕΙΟΙ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

1362

ΜΟΝΑΧΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

77

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑΝ ΕΙΔΗ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

492

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ
& ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΟΥΣ

189

0
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189 ασθενείς με καρκίνο, νευρολογικά, ψυχικά και άλλα χρόνια νοσήματα
που εντάχθηκαν στα προγράμματά μας υποστηρίχθηκαν στο οικείο
περιβάλλον τους.



492 ασθενείς εξυπηρετήθηκαν με είδη που διαθέτει η Κοινωνική αποθήκη:
-Ορθοπεδικά βοηθήματα και Νοσοκομειακά είδη (νοσοκομειακά κρεβάτια,
αναπηρικά αμαξίδια, βοηθήματα βάδισης, γερανοί ανύψωσης ασθενών,
βοηθήματα τουαλέτας και μπάνιου κ.ά).
-Φάρμακα και Υγειονομικό υλικό (υποσέντονα, πάνες, υλικά περιποίησης
κατακλίσεων και φροντίδας σώματος, ουροσυλλέκτες, ουροκαθετήρες κ,ά).



77 ασθενείς υποστηρίχθηκαν στο ΓΝΘΠ «Η Παμμακάριστος» από εθελοντές
της Ομάδας που στηρίζει τους μοναχικούς ασθενείς. Οι κουβέντες παρηγοριάς,
η βοήθεια στη σίτιση, το διάβασμα ενός βιβλίου είναι μερικές από τις υπηρεσίες
που προσφέρει αυτή η Ομάδα. Πραγματοποιήθηκαν 145 επισκέψεις στο
νοσοκομείο «Η Παμμακάριστος».

Απολογισμός έργου
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ


1.362 μέλη των οικογενειών/ φροντιστές ασθενών υποστηρίχθηκαν
μέσω των προγραμμάτων μας με εκπαίδευση στη φροντίδα ασθενών και
ψυχοκοινωνική στήριξη.



Περισσότερα από 8.000 άτομα ενημερώθηκαν για το έργο της
«Νοσηλείας» στις δράσεις και εκδηλώσεις που διοργανώσαμε και
συμμετείχαμε κατά το έτος 2018 με την υποστήριξη των εθελοντών μας.

Απολογισμός έργου
«Σας οφείλουμε
τόσα πολλά, να
είστε πάντα
καλά»,
Μ.Κ. κόρη
ασθενή

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ

1968

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΣΩ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

284

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

145

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΟΙΚΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ*

22

* Αφορά στις επισκέψεις των Λειτουργών Υγείας στο πλαίσιο της Φροντίδας υγείας
ευπαθών ομάδων και του Προγράμματος ‘Νοσηλεία με Ανοιχτή Αγκαλιά», στις
εγκαταστάσεις της ΜΚΟ «Η Ανοιχτή Αγκαλιά».

Απολογισμός έργου
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΑΞΙΑ ΕΙΔΩΝ: 89.200 ΕΥΡΩ
Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι ΑΚ Α Ε Ι Δ Η
Β Ο Η Θ Η Μ ΑΤ Α/
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Φ ΑΡ Μ ΑΚ Α ( Κ Ο Υ Τ Ι Α)

176

2957

Κατά το 2018 αναπτύξαμε συνεργασία και με 32 άλλους κοινωνικούς φορείς
και καλύψαμε ακόμη περισσότερες ανάγκες ασθενών.

«Να συμμετέχω
στο έργο της
«Νοσηλείας» μού
γεμίζει την ψυχή»

Μέλη και Εθελοντές
Τα μέλη και οι εθελοντές μας, ενστερνίζονται τις αξίες μας και συμβάλλουν στην
Αποστολή μας.

Σ.Β. εθελόντρια
Μέχρι 31/12/2018 είχαμε 1.198 εγγεγραμμένα μέλη εκ των οποίων τα 34 ήταν
νέα μέλη.
Οι 154 εθελοντές μας αποτέλεσαν και το 2018 το βασικό πυλώνα για την υλοποίηση
των προγραμμάτων μας, υποστηρίζοντας τις δράσεις και τους εργαζόμενους.

Μέλη και Εθελοντές
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα μέλη των Επιτροπών αποτελούνται από εθελοντές και συνεργάζονται με την
Ομάδα Διαχείρισης και το Διοικητικό Συμβούλιο ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Η Διεπιστημονική Επιτροπή εγκρίνει το επιστημονικό έργο του Οργανισμού και
συμμετέχει στο σχεδιασμό του.
Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει βασικό ρόλο στη στρατηγική ανάπτυξη του
Οργανισμού.
Η αγαστή συνεργασία των μελών του Διοικητικού συμβουλίου, των Μελών των
επιτροπών και της Διοίκησης εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού
με σκοπό την αύξηση του κοινωνικού αποτυπώματος της «Νοσηλείας».

Μέλη και Εθελοντές
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιστημονική Επιτροπή:

Πρόεδρος: Βαρβουτσή- Κωνσταντινίδη Μαρία-Φιλάνθη
1. Γαλλιού Γεωργία, Νοσηλεύτρια
2. Γεροντάκη Φλώρα, Νοσηλεύτρια
3. Κακαλιούρα Βάσια, Φαρμακοποιός
4. Κουτρούμπα Άννα, Ψυχολόγος
5. Κωνσταντινίδης Ιωάννης, Παθολόγος
6. Μήτσιου Ελένη, Νοσηλεύτρια
7. Μπουχούτσου Δέσποινα, Παιδίατρος-Ογκολόγος
8. Ντούνα Βαρβάρα, Αιματολόγος
9. Ξενικάκη Ευγενία, Νοσηλεύτρια
10. Πισιώτης Νίκος, Ουρολόγος
11. Πουλάκης Νίκος, Πνευμονολόγος
12. Σαλτερή Σοφία, Νοσηλεύτρια
13. Χασιώτη Μαρία, Ακτινολόγος
Συμβουλευτική Επιτροπή:
1. Αντωνιάδης Ανδρέας, Σκηνοθέτης
2. Βαρβουτσής Δημήτρης, Επιχειρηματίας
3. Γιωτάκη Μίνα, Ιδιωτική Υπάλληλος
4. Θέος Βασίλης, Εκπαιδευτικός
5. Κασιμάτη Μαρία, Επιχειρηματίας
6. Κουτρούμπας Αλέξανδρος, Τραπεζικός
7. Κυριακίδη- Πουλάκη Μερόπη, Δικαστικός
8. Κωνσταντινίδη ‘Ελενα, Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ
9. Λώλος Βασίλης, Πρόεδρος ΔΣ δήμου Περιστερίου
10. Ορφανάκος Βασίλης, Χημικός
11. Ρουγγέρη Κάρμεν, Ηθοποιός
12. Ρούσσου Λήδα, Δικηγόρος
13. Στεφανάκος Λεωνίδας, Φοροτεχνικός
14. Χατζηπαυλή Μαρία, Χημικός
15. Χαριτάτος Σπύρος, Δημοσιογράφος

Άλλες δράσεις
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ/ ADVOCASY


Συμμετοχή του Προέδρου της «Νοσηλείας» Δρος Ιωάννη Κωνσταντινίδη, ως
μέλος, στις εργασίες της Εθνικής Επιτροπής για την κατάρτιση της
πενταετούς Εθνικής Στρατηγικής για την Ανακουφιστική Φροντίδα
στην Ελλάδα (2020-2025), που υλοποιεί το Υπουργείο Υγείας με δωρεά
από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Τις εργασίες της Επιτροπής υποστηρίζει ο κ.
Stephen

Connor,

Εκτελεστικός

Διευθυντής

της

Παγκόσμιας

Ένωσης

Υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας.


Συμμετοχή στην Πανελλήνια Γιορτή Εθελοντισμού στην Πλατεία
Συντάγματος. Η Ομάδα μας μίλησε με εθελοντές και ενημέρωσε το κοινό για
τα προγράμματα του Οργανισμού και την ανιδιοτελή προσφορά στην κοινωνία
και τον άνθρωπο.

Άλλες δράσεις
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ/ ADVOCASY


Συμμετοχή

στο

14ο

Πανελλήνιο

Συνέδριο

της

Ελληνικής

Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε από
τις 29-31 Μαρτίου 2018 στην Αθήνα.



Συμμετοχή στο #NGOs_Learning_Cafe που διοργάνωσε το Career Office
του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάσαμε
το στόχο και το όραμα της «Νοσηλείας», συμμετείχαμε σε συνεδρίες με
φοιτητές που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν και να συμμετάσχουν στο έργο του
Οργανισμού.

Άλλες δράσεις
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ/ ADVOCASY


Συμμετοχή στο ετήσιο Συνέδριο της Capital Link ‘’Διεθνοποίηση της
Ελληνικής

Επιχειρηματικότητας-

Μια

Νέα

Διάσταση

ΕΚΕ’’,

που

πραγματοποιήθηκε στο Hilton Athens Hotel.



Παρουσίαση του έργου τους στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είχαν την
ευκαιρία να παρουσιάσουν είχαν οι Νικητές του Προγράμματος World of
Difference 2018 με την ψυχολόγο της «Νοσηλείας» να βρίσκεται ανάμεσά
τους.

Άλλες δράσεις
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ/ ADVOCASY


Συμμετοχή με Ομάδα στο Greece Race for the Cure ® που διοργάνωσε
ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής».



Συνέντευξη στην ΕΡΤ1 και την εκπομπή "Πρώτη Είδηση"



Παρουσίαση του Οργανισμού στο Δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1



Συνέντευξη στο Action 24 του SKAI.gr



Δημιουργία βίντεο για το πρόγραμμα ΣτηρίΖΟΥΜΕ, με την ευγενική
υποστήριξη της McCANN Athens, του Πάνου Κορώνη και της STEFI
Productions.

Άλλες δράσεις
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ


Πραγματοποιήσαμε το 5ο Διεπιστημονικό Συμπόσιο με θέμα «Νοσηλεία
στο σπίτι» στο Αργυρόκαστρο της Αλβανίας. Στόχος του ήταν η
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σε θέματα σχετικά με
τον εθελοντισμό και την υγεία.
Για το Συμπόσιο συνεργάστηκαν μαζί μας η Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος
Εκκλησία της Αλβανίας με το Ίδρυμα Υγείας «Ευαγγελισμός» και το
Τμήμα Υγείας και Πρόνοιας του Κολλεγίου «Πνοή Αγάπης» που
λειτουργούν στο Αργυρόκαστρο.
Ενεργή συμμετοχή με ομιλήτρια είχε και ο Σύλλογος παροχής φροντίδας
και κατ’οίκον Νοσηλείας Σύρου.

Άλλες δράσεις
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ


Συμμετείχαμε για 4 μήνες στο Πρόγραμμα Αccelerator Plus του
HIGGS και η Ομάδα της «Νοσηλείας» εκπαιδεύτηκε σε θέματα Στρατηγικής,
Οργάνωσης και Χρηματοδοτήσεων ΜΚΟ.



Τρία στελέχη της «Νοσηλείας συμμετείχαν στον κύκλο Solidarity
Coaching του Hellenic Coaching Association, Μέρος του EMCC.

Άλλες δράσεις
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ


Στελέχη και εθελοντές της «Νοσηλείας» παρακολούθησαν καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους πλήθος εκπαιδευτικών εκδηλώσεων από φορείς
ενδυνάμωσης ΜΚΟ (Social Dynamo, HIGGS κ.ά).

Άλλες δράσεις
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ FUNDRAISING


Διοργανώσαμε την ετήσια Συνεστίαση και την ετήσια τακτική Γενική
Συνέλευση των μελών της «Νοσηλείας» στην Αίθουσα του Μουσικού
Μεζεδοπωλείου «Το Κλειδί». Μαζί μας ήταν η γνωστή ρεμπέτισσα Μαριώ.



Μια διαφορετική εκδήλωση διοργάνωσε το Μεζεδοπωλείο Ρόζα Τσίπουρα
& Γούστα, όπου ο Αλέξης Γεωργούλης και ο Συμεών Σαντορινιάς φρόντισαν
ώστε οι επισκέπτες να απολαύσουν ένα ιδιαίτερο γαστρονομικό ταξίδι και
παράλληλα να στηρίξουν το έργο της «Νοσηλείας».



Η Ομάδα μας, στο πλαίσιο της 6ήμερης εκδρομής που είχαμε προγραμματίσει
παράλληλα, επισκέφθηκε στα Τίρανα την Ορθόδοξο Μητρόπολη. Ο
Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιος μάς δέχθηκε
στο Μητροπολιτικό Μέγαρο και μας ενημέρωσε για το πλούσιο έργο και την
αποστολή της Εκκλησίας στην Αλβανία.

Άλλες δράσεις
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ FUNDRAISING


Διοργανώσαμε 3ήμερο χριστουγεννιάτικο Bazaar στην αίθουσα του
ΜΕΤΡΟ στο Σύνταγμα. Χιλιάδες άνθρωποι υποστήριξαν και αυτή τη χρονιά το
έργο μας και αγκάλιασαν το φιλανθρωπικό χαρακτήρα της εκδήλωσης.
H McCANN Athens υποστήριξε για άλλη μια φορά το έργο μας
δημιουργώντας τα εικαστικά της εν λόγω εκδήλωσης.
Δείτε εδώ τους υπόλοιπους υποστηρικτές του bazaar.

Βραβεύσεις - Διακρίσεις


Βραβείο εθελοντικής προσφοράς για 2η χρονιά απενεμήθη στη
«Νοσηλεία» κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Εθελοντισμού "Voluntary
Action" 2018 στην κατηγορία «Υγεία και Πρόνοια».



Ένα επιπλέον βραβείο για το πρόγραμμά μας «ΣτηρίΖΟΥΜΕ» μάς
απενεμήθη στα Healthcare Business Awards 2018 στην κατηγορία
«Προσφορά στην Υγεία από ΜΚΟ»

Βραβεύσεις - Διακρίσεις
Εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου
της «Ανοιχτής Αγκαλιάς» θέλοντας να
ευχαριστήσουν τη «Νοσηλεία» για την
προσφορά, απένειμαν βραβεία στους
Ιατρούς της Ομάδας μας.

Οικονομικός απολογισμός
ΠΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΑΣΤΕ
Η λειτουργία της «Νοσηλείας» στηρίζεται αποκλειστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
Αντλούμε οικονομικούς πόρους από τις συνδρομές μελών μας, από δωρεές
ιδιωτών και από εκδηλώσεις που διοργανώνουμε.

Ανάλυση Εσόδων

Ευρώ €

%

Εισφορές/δωρεές Μελών

5920,00

6

Δωρεές άλλων Ιδιωτών

3689,44

4

Δωρεές Κοινωφελών Ιδρυμάτων

37452,93

39

Δωρεές Εταιρειών

13250,00

14

Εκδηλώσεις

34984,10

37

Σύνολο

95296,47

100

Οικονομικός απολογισμός
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ
Στη «Νοσηλεία» εκτός από την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε, είναι
προτεραιότητά μας η διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών πόρων.
Μέσω των οικονομικών απολογισμών, των αναφορών δράσης και των εσωτερικών/
εξωτερικών αξιολογήσεων των προγραμμάτων που υλοποιούμε ενημερώνουμε τους
δωρητές μας.
Πληροφορίες για το έργο μας, τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας και τη
διαχείριση πόρων είναι διαθέσιμα σε όποιον επιδεικνύει ενδιαφέρον για τις δράσεις
μας.
Η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία είναι ο βασικός λόγος που από
το 2001 οι ηθικοί και οικονομικοί υποστηρικτές μας είναι σταθερά δίπλα μας.

Ανάλυση Εξόδων
Λειτουργικές Δαπάνες
Δαπάνες Δράσεων/ Προγραμμάτων

Σύνολο

Ευρώ €

%

7905,00

7

97539,35

93

105444,35

100

Το έλλειμμα που δημιουργείται προκύπτει από έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για
προγράμματα στα οποία δεν είχε ολοκληρωθεί η καταβολή της χρηματοδότησης.

Ισολογισμός
Ο ετήσιος Ισολογισμός μας δημοσιεύεται στο ΦΕΚ σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.

Υποστηρικτές το 2018
Εκτός από τα μέλη και τους εθελοντές μας, ιδιώτες, επιχειρήσεις, ιδρύματα και
φορείς εμπιστεύτηκαν και το 2018 τη «Νοσηλεία» και συμμετείχαν ουσιαστικά στο
πολύπλευρο έργο μας προσφέροντας οικονομική ενίσχυση, είδη ή υπηρεσίες.
Ευχαριστούμε πολύ!

Υποστηρικτές το 2018

Υποστηρικτές το 2018

Η οργανωτική δομή μας
Οι άνθρωποι της «Νοσηλείας» συνεργάζονται με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία
και τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού αποτυπώματος του Οργανισμού. Τα μέλη
της Ομάδας μας συμμετέχουν διαρκώς σε εκπαιδευτικά προγράμματα
Επαγγελματιών Υγείας και ενδυνάμωσης ικανοτήτων Στελεχών ΜΚΟ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εθελοντές και περιλαμβάνει τον
Πρόεδρο, την Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, την Ταμία, την Αναπλ. Ταμία και τρία
αναπληρωματικά μέλη.
Η Ομάδα Διαχείρισης αποτελείται από τον Διευθυντή και τους Υπεύθυνους των
Τμημάτων Διοίκησης και Προγραμμάτων.
Ο Οργανισμός απασχόλησε 4 εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση, 1 με μερική
και απασχόλησε 2 επιπλέον επαγγελματίες υγείας για την υλοποίηση των έργων.
Οι εθελοντές της «Νοσηλείας» αποτέλεσαν και το 2018 το βασικό πυλώνα μας
και υποστήριξαν τον Οργανισμό τόσο στις Διοικητικές ανάγκες όσο και στα
Προγράμματα φροντίδας ασθενών.

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Δρ. Ιωάννης Π. Κωνσταντινίδης
Αντιπρόεδρος: Γεωργία Αμπουμόγλι- Γαλλιού
Γραμματέας: Γεώργιος Ρούσσος
Ταμίας: Αλεξάνδρα (Αλέκα) Μπέτη
Αναπλ. Ταμίας: Σοφία Βαρβουτσή
Αναπληρωματικά Μέλη:
Δημήτρης Ζαφειρόπουλος
Καλλιόπη Καραμπαλίκογλου
Λαμπρινή (Μίνα) Γιωτάκη
Διεύθυνση Οργανισμού: Όλγα Παπαδοηλιοπούλου
Γραμματειακή Υποστήριξη: Κατερίνα Κοντράρου
Υποστήριξη Προγραμμάτων φροντίδας ασθενών: Κατερίνα Λιάκου

Πώς να βοηθήσετε στο έργο μας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Περισσότερες από 100 οικογένειες με ασθενείς κάθε μήνα και περισσότεροι
από 2.000 άνθρωποι κάθε χρόνο ωφελούνται από τα προγράμματα της
«Νοσηλείας».
Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η βιωσιμότητα αυτών των προγραμμάτων δεν
θα μπορούσε να γίνει χωρίς την πολύτιμη στήριξη των υποστηρικτών μας.
Η υποστήριξη μπορεί να είναι ηθική, χρηματική, σε υπηρεσίες ή και σε είδος.
Η ετήσια συνδρομή ως μέλος της «Νοσηλείας» ανέρχεται στο ποσό των
15€. Δείτε εδώ τα προνόμια των μελών.
Τρόποι υποστήριξης:
Κατάθεση /web banking σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:
– α) ALPHA BANK: IBAN GR46 0140 2980 2980 0200 2002 427
– β) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN GR11 0172 0980 0050 9803 1155 88
Στα γραφεία μας
Με την επίσκεψή σας στη διεύθυνση Ιακωβάτων 50, 111 44 Κάτω Πατήσια.
Με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία
Μέσω απλής ταχυδρομικής επιταγής στη διεύθυνσή μας.
Ως Εθελοντής
Ελάτε μαζί μας και βοηθήστε να φροντίσουμε τους ασθενείς και τις
οικογένειές τους που έχουν ανάγκη!
Στο website της «Νοσηλείας» www.nosilia.org.gr μπορείτε να δείτε
αναλυτικά όλους τους τρόπους υποστήριξης.
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