
Τη Νέα Χρονιά συνοδεύει το επετειακό 
µας λογότυπο «130 χρόνια λειτουργίας 
του Ασύλου Ανιάτων», το οποίο έκανε 
και την πρώτη του εµφάνιση στη 
Χριστουγεννιάτικη Κάρτα µας,  
δηµιούργηµα της οµάδας του τµήµατος 
δηµιουργικής & καλλιτεχνικής 
απασχόλησης ΑµεΑ.

Ιστορική χρονιά
για το Άσυλο Ανιάτων
Έκλεισε τα 130 χρόνια 
λειτουργίας
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Στην κατάµεστη αίθουσα του Ενωτικού 
του Ιδρύµατος Περιθάλψεως Χρονίως 
Πασχόντων, µε πολλά εδέσµατα και 
δώρα, πραγµατοποιήθηκε η κοπή της 
Πρωτοχρονιάτικης Πίττας µας, 
προσφορά των Ζαχαροπλαστείων 
FRESH Patisserie. Τη βασιλόπιττα 
ευλόγησε ο πρωτοπρεσβύτερος της 
εκκλησίας µας π. Λεωνίδης και 
ακολούθησε ο χαιρετισµός της 
Προέδρου µας, η οποία ευχαρίστησε 
τους εργαζόµενους για την ακούραστη 
συνεισφορά τους στο έργο του 
Ιδρύµατος. Η γιορτή διανθίστηκε από 
εκπλήξεις, µε κυρίαρχη τη δωρεά ενός 
αναπηρικού αµαξιδίου σε κάθε 
ωφελούµενό µας.

Κοπή χριστουγεννιάτικης
πίτας



∆ωρεά σε πετρέλαιο 
θέρµανσης
Mέσω των ΕΛΠΕ - HELLENIC ENERGY 
και του προγράµµατος ο ∆ΕΣΜΟΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΖΕΣΤΑΣΙΑ, µας 
χορηγήθηκε πετρέλαιο θέρµανσης. Η 
δωρεά είναι για τους ωφελούµενους 
του Ιδρύµατός µας πολύτιµη και 
αποτελεί µία πράξη τεράστιας 
κοινωνικής προσφοράς και  
αλληλεγγύης, σε µία εποχή δύσκολη, 
που η οικονοµική, υγειονοµική και 
ενεργειακή κρίση δοκιµάζει τις αντοχές 
όλων µας.

Σε µία σηµαντική δωρεά προς το Άσυλο 
Ανιάτων προχώρησε η ιαπωνική 
εταιρεία καλλυντικών Shiawasedo, η 
οποία προσέφερε 162 πτυσσόµενα 
αναπηρικά αµαξίδια για τις ανάγκες του 
Ιδρύµατος Περιθάλψεως Χρονίως 
Πασχόντων του Ασύλου. Η διαδικασία 
αποστολής των αµαξιδίων ξεκίνησε στα 
µέσα Σεπτεµβρίου και ολοκληρώθηκε 
την Τρίτη, 06 ∆εκεµβρίου 2022, µε την 
ευγενική συνδροµή της ΑΕΡΟΜΕΤ 
HELLAS, εταιρείας διαµετακόµισης 
φορτίων. 

Το Ίδρυµα Περιθάλψεως
Χρονίως Πασχόντων
ενισχύθηκε µε 162
αναπηρικά αµαξίδια από 
την Shiawasedo

Χριστουγεννιάτικη υποστήριξη 
από την TUV AUSTRIA Hellas

Η TUV AUSTRIA Hellas, στο πλαίσιο 
του προγράµµατος ΕΚΕ «Ακούµε και 
Προσφέρουµε», στήριξε για δεύτερη 
συνεχόµενη χρονιά τους 
περιθαλπόµενους του Ιδρύµατός µας. 
Συγκεκριµένα, η οµάδα της TÜV 
AUSTRIA Hellas επισκέφθηκε τo 
Ίδρυµα και προσέφερε για τις γιορτινές 
ηµέρες χριστουγεννιάτικα γλυκά και 
εδέσµατα, τα οποία αγοράστηκαν από 
το κέντρο κοινωνικής φροντίδας 
ατόµων µε νοητική υστέρηση «Εστία».

Χριστουγεννιάτικος 
στολισµός από την Praktiker
Η οµάδα της Praktiker Hellas µας 
επισκέφθηκε την Τρίτη, 20 ∆εκεµβρίου 
και µας έδωσε µεγάλη χαρά, καθώς µας 
προσέφερε χριστουγεννιάτικο στολισµό 
για τον χώρο µας και είδη πρώτης 
ανάγκης όπως τρόφιµα και δώρα για 
τους ανθρώπους µας. Με πολλή αγάπη, 
όλοι µαζί, η οµάδα της Praktiker, οι 
υπεύθυνοι της δοµής µας και οι 
περιθαλπόµενοι στολίσαµε και φτιάξαµε 
το πιο ζεστό γιορτινό κλίµα!
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Στο τµήµα ∆ηµιουργικής & 
Καλλιτεχνικής Απασχόλησης 
του Α.Α για το έτος 2022 
απασχολήθηκαν µηνιαίως 
κατά µέσο όρο περισσότεροι 
από 70 περιθαλπόµενοι.

Καλλιτεχνική 
Απασχόληση 
των περιθαλπόµενων 
του Ασύλου

Με µάσκες µίας χρήσης, 
αντισηπτικά & rapid tests 
ενίσχυσε το ΜΚΣ ∆ΕΣΜΟΣ 
το Άσυλο Ανιάτων, για την 
προφύλαξη και προάσπιση 
της υγείας των ωφελούµενων 
και εργαζοµένων  του 
Ιδρύµατός µας.

∆ωρεά υγειονοµικού
υλικού από το 
ΜΚΣ ∆ΕΣΜΟΣ

Με εξασκητή αναπνοής 
ενισχύθηκε το νοσηλευτήριο 
µας, δωρεά της Εταιρείας 
των Φίλων του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου, 
µία πολύτιµη και ουσιαστική 
συνεισφορά, που θα 
συµβάλει στην αποθεραπεία 
των ασθενών µας που 
πάσχουν από χρόνια 
αναπνευστικά νοσήµατα.

Social Media Highlights

Η καλλιτεχνική οµάδα του Στέλιου 
Καλαθά στο Άσυλο Ανιάτων

Καλλιτεχνική γιορτή 
στο Άσυλο Ανιάτων

Φιλανθρωπικό δείπνο από το τµήµα 
Athens Chapter HJ001 της οργάνωσης 

AHEPA για την ενίσχυση του Ασύλου

Επικοινωνία µε συγγενείς 
και φίλους οργάνωσε το 
Τµήµα ∆ηµιουργικής και 
Καλλιτεχνικής 
Απασχόλησης της 
∆ιεύθυνσης ∆ηµιουργικής 
Απασχόλησης ΑΜΕΑ. Το 
πρόγραµµα υλοποιείται σε 
καθηµερινή βάση από τον 
Οκτώβριο του 2020 µε την 
επιµέλεια του κ. Γιώργου 
Παππά. Το έτος 2022, 
καταγράφηκαν 1.839 
κλήσεις επικοινωνίας και 
συµµετείχαν 593 
περιθαλπόµενοι.

Επικοινωνία 
ωφελούµενων

∆ωρεά Εξασκητή 
αναπνοής

Η Ασφαλιστική GROUPAMA 
προχώρησε σε δωρεάν 
ασφάλιση του SUV JEEP 
VITARA που χρησιµοποιούµε 
για την παραλαβή των 
δωρεών µας.

∆ωρεά ασφάλισης 
από την GROUPAMA

https://www.facebook.com/asylonaniaton/posts/pfbid0B6TpHQKPyLz8ohU2JahrC649kXii3cn4u8e81SGF6dKvMPDKFBmWXxpV7DCYvEPnl
https://www.facebook.com/asylonaniaton/posts/pfbid0nu6PkNF2m3dnrbbvny9M9nwo9ZmvXKJ5LhwpyCzXpWZDAzY7j3owoXTyctTAoeofl
https://www.facebook.com/asylonaniaton/posts/pfbid037KAeg11cwe7bXzpPt7fCWasHzyxWSEnVAjdjo6YEQPYfm1GuKiA7tFuvy4adahVxl
https://www.facebook.com/asylonaniaton/

