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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΜΕ ΜΕΓΆΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΩΝ-ΝΤΕΚΟΥΠΑΖ
ΑΠΟ ΤΗN ΟΜΑΔΑ 60+ ΤΗΣ REMIND ΣΤΙΣ ΚΕΧΡΙΕΣ

Η έκθεση ντεκουπάζ με έργα των γυναικών από τις Κεχριές, πραγματοποιήθηκε με
μεγάλη επιτυχία στο πλαίσιο του πλέγματος προγραμματισμένων και έκτακτων δράσεων
της Remind-Alzheimer Χαλκίδας για την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση ατόμων 60+ στις
περιοχές της Βόρειας Εύβοιας.
Οι ωφελούμενες μετέτρεψαν σε μοναδικές δημιουργίες διάφορα αντικείμενα που είχαν
στα σπίτια τους, χρησιμοποιώντας ειδικά διακοσμητικά στοιχεία υπό την καθοδήγηση της
κυρίας Βάσως Τσιομπάνη που συνεργάζεται στα προγράμματα του φορέα. Η ομαδική
δράση, τους έδωσε την ευκαιρία να μάθουν την τέχνη του ντεκουπάζ, να στολίσουν τα
σπίτια τους και να χαρίσουν έργα σε οικεία πρόσωπα. Οι συμμετέχουσες εξέθεσαν μερικά
από τα έργα που δημιούργησαν με ρομαντική διάθεση, για να ομορφύνουν εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους. Στις φωτογραφίες εικονίζονται οι συμμετέχουσες των ομαδικών
δράσεων-εκθέτριες και επαγγελματίες που υποδέχτηκαν με χαμόγελο και προσέφεραν
κεράσματα στους μικρούς και μεγάλους επισκέπτες από τα κοντινά χωριά.
Ο φορέας, σχεδιάζει δράσεις ώστε τα άτομα να ενδυναμώνονται στο χώρο τους,
αξιοποιώντας και ενισχύοντας τις ήδη υπάρχουσες φυσικές σχέσεις, με τρόπους που να
ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και καλύπτουν τις ανάγκες της καθημερινότητας των
συμμετεχόντων. Η συγκεκριμένη δράση, είχε ως στόχο να φέρει πιο κοντά τα άτομα με
κοινά ενδιαφέροντα και να επικοινωνήσει το πλέγμα δράσεων στο ευρύ κοινό,
ενισχύοντας την κοινότητα. Οι ωφελούμενοι που συμμετέχουν στις ομαδικές δράσεις του
φορέα δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι από τη συνεργασία με το φορέα, τα καινούργια
ερεθίσματα που τους προσφέρονται και τη συντροφιά που απολαμβάνουν.

Ευχαριστούμε την Ενορία Κεχριών για την παραχώρηση των χώρων όπου
πραγματοποιούνται οι δράσεις.
Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και εξωραϊσμών έχουν προγραμματιστεί από το
Σεπτέμβρη και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας.

Πληροφορίες:
Οι έκτακτες δράσεις ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης για άτομα 60+ στη Βόρεια Εύβοια, παρέχονται με την υποστήριξη του
Υπουργείου Υγείας. Επίσης, παρέχονται προγραμματισμένες δράσεις για την υγεία και τη ψυχική υγεία, για άτομα 60+ στις
περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, με δωρεά ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος.
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