
  

   ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

SPECIAL OLYMPICS HELLAS

&

 ,  & ,  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝΜΕ
 ΑΥΤΙΣΜΟΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 Τα Special Olympics Ελλάς       . .που εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρο Πρέσβυ ε τ

.    κ Διονύσιο Κοδέλλα και   ,   , ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων

  με Αυτισμό Μεσσηνίας        .που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του ΔΣ κ

 ,      Κωνσταντίνο Σαραβελάκη συνυπογράφουν και στηρίζουν την παρούσα

 .Συμφωνία συνεργασίας

 1Άρθρο

 Τα Special  Olympics  Hellas     σε συνεργασία με τον  Δήμο Καλαμάτας,

       Specialαποφασίζουν τη ίδρυση και λειτουργία Τοπικού Προγράμματος

Olympics    με την επωνυμία Special Olympics Hellas, Καλαμάτα. 

Στόχος         του προγράμματος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής ατόμων με

    ,   ,   νοητική αναπηρία σε αθλητικά προγράμματα σε Τοπικό Περιφερειακό και

 ,       Εθνικό επίπεδο καθώς και σε Παγκόσμιους αγώνες Special Olympics,  χωρίς

  .  ,   οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση Επιπλέον τα Special Olympics Hellas

   ,   αναλαμβάνουν τη μεταφορά τεχνογνωσίας τις απαραίτητες



,   ,     εκπαιδεύσεις τις συνέργειες την πιθανή παροχή απαραίτητου εξοπλισμού

    . και τη συνεχή υποστήριξή τους

 2Άρθρο

 Στο     πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος αυτού,     ,ο Σύλλογος Γονέων

  ,    Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με ΑυτισμόΜεσσηνίας : αναλαμβάνει

)       ,    α Διάθεση εγκαταστάσεων και συμμετοχή μελών του στις δράσεις των

Special Olympics Hellas, 

)          β Υποστήριξη στην εξεύρεση προπονητών και αθλητών με τη συνεργασία

   ,  ,  και άλλων τοπικών φορέων εκπαιδευτικών μονάδων φορέων υποστήριξης

 ,ΑμεΑ και

)      γ ανάπτυξη των παράλληλων προγραμμάτων Special Olympics Hellas και

:συγκεκριμένα

  :   .   .  (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Παίζουμε Μαζί Μαθαίνουμε Μαζί Play

Unified. Learn Unified.)

 Εθελοντισμός

  Πρόγραμμα Οικογενειών

  Νεαροί Αθλητές

  Υγιείς Αθλητές

 3Άρθρο

 Τα Special Olympics Hellas      ορίζουν τον υπεύθυνο επικοινωνίας και συντονιστή

        καθώς και τους προπονητές του Τοπικού Προγράμματος Πελοποννήσου με

    ,  υποχρέωση σύνταξης τριμηνιαίων αναφορών προόδου μηνιαίων



       επικοινωνιών με τους υπεύθυνους του Αναπτυξιακού Προγράμματος και

 . ετήσια αξιολόγηση

 4Άρθρο

 Τα Special Olympics Hellas   και ο   ,    ,ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων

   Ατόμων με Αυτισμό Μεσσηνίας, δεσμεύονται     να συμβάλλουν με κάθε τρόπο

   ,       στην επιτυχία του προγράμματος θέτοντας σε κάθε περίπτωση τις βάσεις

           για την ισχυροποίηση και βιωσιμότητά του με το πέρας της πρώτης τριετίας

.  σχεδιασμού

         Η Παρούσα Συμφωνία και το συνημμένο σε αυτήν παράρτημα συντάσσονται

  (4)  ,    ,     σε τέσσερα αντίγραφα από τα οποία δύο περιέρχονται στο Δήμο

      Special Olympics Hellas.Καλαμάτας και δύο στο αρχείο των

 2021Νοέμβριος

  Τα συμβαλλόμενα μέρη

Πρόεδρος 
Special Olympics Hellas

 . . Πρόεδρος Δ Σ
 ,  &Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων

   Φίλων Ατόμων με Αυτισμό
Μεσσηνίας

 Διονύσιος Κοδέλλας
 . .Πρέσβυς ε τ

 Κωνσταντίνος Σαραβελάκης

           
           



   
      

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 Special  Olympics  Hellas     ,   Τα είναι ένα μη κερδοσκοπικό αθλητικό και

       .εκπαιδευτικό σωματείο που στηρίζεται καθ΄ ολοκληρία στον εθελοντισμό

      33      Ιδρύθηκαν στη χώρα μας πριν από χρόνια με σκοπό να προσφέρουν σε

 ,       ετήσια βάση οργανωμένες προπονήσεις και αγωνιστικές ευκαιρίες σε άτομα

  ,  28   . με νοητική αναπηρία σε Ολυμπιακού τύπου αθλήματα

     ,     , Μέσα από δράσεις του κινήματός μας σε συνεργασία με την Περιφέρεια την

        ,Τοπική Αυτοδιοίκηση και Αθλητικούς και Εκπαιδευτικούς Φορείς της Χώρας

         καθώς και με την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών επιτυγχάνουμε την

       ,  ένταξη των αθλητών μας στους κόλπους της κοινωνίας δημιουργώντας ένα

    .ευρύ δίκτυο ενημέρωσης και υποστήριξης

       ,   SpecialΈχοντας διαπιστώσει τις ανάγκες πολλών περιοχών της χώρας τα

Olympics  Hellas  ξεκίνησαν   το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα,    με Δωρεά του

  ,   ,    Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος σε βάθος τριετίας με την ίδρυση προγραμμάτων

 21 - . σε πόλεις στόχους

          Από την Περιφέρεια της Πελοποννήσου έχει ήδη ενταχθεί και υλοποιείται το

  .Πρόγραμμα της Σπάρτης


