ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΠΟΥΣ
ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΖΗΤΟΥΝ
ΑΝΑΔΟΧΟ εταιρεία, ιδιώτη
ή άλλο φορέα µε ευαισθησία για να τους δώσει διέξοδο στην ανασφάλεια, το
µαρασµό, την εγκατάλειψη
και την αποµόνωση.
ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η κατάσταση στην Ελλάδα σήµερα
Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία η ευαίσθητη κοινωνική οµάδα των ηλικιωµένων (65 ετών και άνω) αριθµεί
2.500.000 ανθρώπους στην Ελλάδα, δηλαδή το 19% του πληθυσµού της χώρας µας. Το 27% αυτών ζει κάτω από το
όριο της φτώχειας και το 70% λαµβάνει µηνιαία σύνταξη που κυµαίνεται από 400€ έως 650€. Παραπάνω από το
1/3 του συνόλου, δηλαδή 1.000.000 άνθρωποι, ζουν εντελώς µόνοι.
Η Πολιτεία µε την αρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει θεσπίσει και λειτουργεί µέσω των Δήµων τα προγράµµατα
«Βοήθεια Στο Σπίτι». Ωστόσο τα προγράµµατα δεν απευθύνονται αποκλειστικά στους ηλικιωµένους, καθώς εξυπηρετούν και άλλες ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, ενώ λειτουργούν συγκεκριµένες ηµέρες και ώρες, µε συχνότητα
επισκεψιµότητας 5ηµέρες κατά µέσο όρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία κενού, το οποίο έρχεται να
καλύψει η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ.

Ποιοι είµαστε
Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ είναι η µοναδική Μη Κυβερνητική Οργάνωση στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται για πρακτικά
ζητήµατα που αντιµετωπίζουν οι ηλικιωµένοι. Ιδρύθηκε το 2006 από µία οµάδα ανθρώπων µε επιστηµονική
γνώση και εµπειρία στο χώρο της κοινωνικής µέριµνας, της σωµατικής και ψυχικής υγείας, ευαισθητοποιηµένους
από τα υπάρχοντα προβλήµατα στην οργανωµένη και ουσιαστική στήριξη των ηλικιωµένων.
Όραµά µας είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η υποστήριξη προγραµµάτων δράσης για την παροχή δωρεάν
υπηρεσιών φροντίδας, προστασίας και ασφάλειας στους ηλικιωµένους στην Ελλάδα, µε απώτερο στόχο την
αξιοπρεπή τους διαβίωση και την εξασφάλιση ποιότητας ζωής, ανεξάρτητα από την οικονοµική ή την οικογενειακή
τους κατάσταση.
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Στόχοι µας
1

Η παροχή φροντίδας, προστασίας και ασφάλειας στους ηλικιωµένους, µέσω της υπηρεσίας Τηλεειδοποίηση.
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Η προσφορά ποιότητας ζωής και αξιοπρεπούς διαβίωσης στους ανθρώπους της 3ης και της 4ης ηλικίας, που ο σύγχρονος τρόπος ζωής τούς έχει καταδικάσει να ζουν ανενεργοί και στην ανασφάλεια.
Μέσω των υπηρεσιών µας οι ηλικιωµένοι νιώθουν σιγουριά, είναι δηµιουργικοί και αποτελούν
ενεργά µέλη της οικογένειας τους και της κοινωνίας, χωρίς να αισθάνονται ότι γίνονται τροχοπέδη
στις ζωές των άλλων.
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Ο σχεδιασµός, υλοποίηση και υποστήριξη προγραµµάτων κοινωνικής παρέµβασης ανεξάρτητα από
την οικονοµική και οικογενειακή κατάσταση των ηλικιωµένων.
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Η επιστηµονική έρευνα για τη γήρανση στην Ελλάδα, η διάχυση της γνώσης στην κοινωνία και η
ανάδειξη των προβληµάτων που βιώνουν τα άτοµα 3ης και 4ης ηλικίας.
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Η προώθηση, ενδυνάµωση και πολύπλευρη στήριξη πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών, η
διάδοση του εθελοντισµού, της ιδέας του ενεργού πολίτη. Η µαρτυρία, στην οποία εντάσσεται κατά
περίπτωση και η καταγγελία, καταπάτησης δικαιωµάτων των ηλικιωµένων και κοινωνικής αδικίας,
σύµφωνα µε όσα ορίζει η ελληνική νοµοθεσία και οι διεθνείς συµβάσεις, σε ελληνικούς και διεθνείς,
πολιτικούς, οικονοµικούς, κοινωνικούς οργανισµούς και ενώπιον κάθε Αρχής.
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Η ουσιαστική συµβολή και συνδροµή σε εκείνους που έχουν την ευθύνη φροντίδας και προστασίας
για τον ηλικιωµένο γονέα, συγγενή, γείτονα ή φίλο, καθώς µέσα από την υπηρεσία της Τηλεειδοποίησης τους εξασφαλίζουµε ασφάλεια και σιγουριά και µετατοπίζεται το βάρος της ευθύνης.
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Η συνεισφορά στη µείωση του ποσοστού ανεργίας για δεκάδες νέους ανέργους πτυχιούχους µε
αναγκαίες ειδικότητες για τη λειτουργία της οργάνωσης. Επίσης θα δοθεί δυνατότητα πρόσληψης και
σε ανέργους άνω των 45 ετών.
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Υπηρεσία Τηλεειδοποίησης
Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ µέσω της υπηρεσίας «Τηλεειδοποίηση», δίνει τη δυνατότητα στους ηλικιωµένους (άνω των 65 ετών) να
επικοινωνούν άµεσα µε το Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κλήσεων, αµφίδροµα και µε ανοιχτή ακρόαση, πατώντας απλά
ένα φορητό κουµπί, 24ώρες το 24ωρο και όλες τις ηµέρες του χρόνου, χωρίς να χρειάζεται να µετακινηθούν από τη θέση
τους ή να επιλέξουν οποιοδήποτε αριθµό. Πιο συγκεκριµένα:

Ανά πάσα στιγµή και οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας ο ηλικιωµένος το κρίνει απαραίτητο, πατά µία
φορά το κόκκινο κουµπί που φοράει στο χέρι ή στο λαιµό του.

Η βασική συσκευή που έχει συνδεθεί µε το τηλέφωνο του ηλικιωµένου ενεργοποιείται αυτόµατα,
δίνοντας σήµα στο Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κλήσεων της ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ.

Κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό από νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους,
γενικούς ιατρούς και εθελοντές γείτονες, το οποίο έχει άµεση πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο κάθε
ηλικιωµένου, ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε ανάγκη ή επιθυµία του. Ακόµα και σε περίπτωση που ο
ηλικιωµένος δεν είναι σε θέση να απαντήσει η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ειδοποιεί και στέλνει αµέσως την
αναγκαία βοήθεια: συγγενικό πρόσωπο, εθελοντή γείτονα, ασθενοφόρο, Άµεση Δράση, Πυροσβεστική.

Για την απόκτηση των υπηρεσιών της Τηλεειδοποίησης οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να επικοινωνήσουν µε τη ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ
και να αφήσουν τα στοιχεία τους. Στη συνέχεια κοινωνικός λειτουργός της ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ τους επισκέπτεται για προσωπική συνέντευξη και αξιολόγηση και βάσει των συνθηκών διαβίωσης τηρείται σειρά προτεραιότητας.
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Ανοιχτό χορηγικό πρόγραµµα «ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ»
Το πρόγραµµα «ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» απευθύνεται κυρίως σε εταιρείες στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, σε άλλους φορείς, αλλά και σε ιδιώτες. Μέσω αυτού εξασφαλίζουµε τους αναγκαίους οικονοµικούς πόρους για να
αποκτούµε τις συσκευές επικοινωνίας µε το κόκκινο κουµπί, ώστε να φτάνουν δωρεάν στους ηλικιωµένους. Σε πρώτη
φάση στοχεύουµε να στηρίξουµε ηλικιωµένους που κατοικούν στην Περιφέρεια Αττικής, µε απώτερο στόχο την παροχή
υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα µε 32 διαφορετικά Συντονιστικά Κέντρα Διαχείρισης Κλήσεων.
Συµµετέχοντας στο πρόγραµµα «ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» κάθε επιχείρηση, άλλος φορέας ή ιδιώτης µπορεί να «υιοθετήσει» έναν ηλικιωµένο προσφέροντας µία και µοναδική φορά το ποσό των 360€. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο κόστος της
βασικής συσκευής που συνδέεται µε το τηλέφωνο του ηλικιωµένου. Η στήριξη σταµατά σε αυτό το σηµείο, χωρίς καµία
µελλοντική οικονοµική ή άλλου είδους ευθύνη. Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ο ίδιος τις συσκευές (µε τιµολόγιο στο όνοµά του) και να τις παραδώσει στη ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ µε τη µορφή δωρεάς σε είδος, όπως επίσης και να επιλέξει
τον αποδέκτη ηλικιωµένο.

Αντισταθµιστικά οφέλη για το χορηγό

1
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Ευχαριστήρια επιστολή και πιστοποιητικό χορηγίας από το Δ.Σ της ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ.
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Αναφορά και παρουσίαση χορηγίας και συµµετοχής του χορηγού στα προγράµµατα της ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ σε κοινή
συνέντευξη τύπου.
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Αναγραφή του λογότυπου του χορηγού σε κάθε συσκευή που έχει αγοράσει, όπως και σε ενηµερωτικό και επικοινωνιακό
υλικό της ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ (φυλλάδια, αφίσες, banner, έντυπα, ιστοσελίδα κτλ).
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Αναγραφή του λογότυπου της ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ σε ενηµερωτικό και επικοινωνιακό υλικό του χορηγού.
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Δυνατότητα δηµιουργίας ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σποτ, µε έξοδα του χορηγού, στο οποίο θα προβάλλεται και η
συνεισφορά του.
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Συµµετοχή και παρουσία µελών του Δ.Σ. ή στελεχών της ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ σε εκδηλώσεις και παρουσιάσεις του χορηγού.
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Καθιερώνεται το «ανθρώπινο πρόσωπο» του χορηγού στην κοινή γνώµη και σε τοπικές κοινωνίες, καλλιεργούνται φιλικές
σχέσεις µε την ελληνική οικογένεια.
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Το ποσό της χορηγίας εκπίπτει πλήρως από το φορολογητέο εισόδηµα του χορηγού.

Συστηµατική, ευρεία και ποιοτική προβολή στα ΜΜΕ, σε δηµόσιους και άλλους φορείς, µε Δελτία Τύπου και Press kit, σε
εκδηλώσεις, ηµερίδες, εκθέσεις, καθώς οι καλές πρακτικές πρέπει να διαδίδονται και να αποτελούν παράδειγµα προς
µίµηση.

Αναφορά στη µηνιαία εφηµερίδα της ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ η οποίο διανέµεται σε 600 διαφορετικά σηµεία της Αθήνας και
κυκλοφορεί σε 15.000φύλλα µηνιαίως, δηλαδή 180.000φύλλα ετησίως.

Η εταιρεία ταυτίζεται µε την κινητοποίηση της Ε.Ε. για τους ηλικιωµένους, εξυπηρετώντας τους σκοπούς µιας απόλυτα
ολοκληρωµένης εκστρατείας κοινωνικής ευθύνης µε επικεντρωµένους και σαφείς στόχους, τη ζωή και την υγεία.

Τα αντισταθµιστικά οφέλη διαφέρουν σε κάθε περίπτωση, καθώς είναι προσαρµοσµένα στο προφίλ κάθε χορηγού.

5

Με ποιον άλλο τρόπο µπορώ να βοηθήσω
Στήριξε τη δράση µας µέσω των προγραµµάτων που υλοποιούµε, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι ηλικιωµένοι να
µπορέσουν να ωφεληθούν δωρεάν των υπηρεσιών της Τηλεειδοποίησης.

«ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ»:
Συµµετέχοντας στο πρόγραµµα «ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ» µπορείς να ενισχύσεις οικονοµικά το έργο µας:
• Μέσω κατάθεσης στο λογαριασµό της APLHA BANK (364 – 002101 - 094963) ή της Τράπεζας Πειραιώς (5011 – 028324 - 995).
Μετά την κατάθεση, επικοινωνήστε µαζί µας το συντοµότερο δυνατό στα τηλέφωνα 210.6990885, 210.6917125
για να σας στείλουµε την απόδειξη.
• Μέσω ταχυδροµικής επιταγής των ΕΛ.ΤΑ.
• Με το να γίνεις Μέλος της ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, καταβάλλοντας 10€ για εγγραφή και 30€ για ετήσια συνδροµή.
• Επιλέγοντας την προβολή της επιχείρησης ή της επαγγελµατικής σου δραστηριότητας µέσα από τις σελίδες της µηνιαίας
εφηµερίδας µας (15.000 φύλλα, 600 σηµεία διανοµής).

«ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ»:
Αφιέρωσε περίσσευµα του ελεύθερου χρόνου σου στον παππού ή τη γιαγιά της πολυκατοικίας ή της γειτονιάς σου, που
βρίσκεται σε ανάγκη. Επικοινώνησε µε τη ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ και µάθε πώς µπορείς να συµµετέχεις στο πρόγραµµα
«ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ» από την περιοχή διαµονής σου, ως µέλος µιας δυναµικής οµάδας εθελοντών!
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Γραµµή Ζωής

Σήµερα η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ εισέρχεται σε µια νέα εποχή δίνοντας διέξοδο στην εγκατάλειψη, το
µαρασµό, την αποµόνωση και την ανασφάλεια 2.500.000 συνανθρώπων µας. Βασισµένη στη
γνώση, την εµπειρία, σε σύγχρονα, τεχνολογικά, υποστηρικτικά µέσα, αλλά και στην ευαισθησία και τη συνδροµή της κοινωνίας των πολιτών, φιλοδοξεί να αποτελέσει τη φωνή των ηλικιωµένων προς τον έξω κόσµο και ένα σηµαντικό εργαλείο συνεργασίας µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και την Πολιτεία.
Με δραστηριότητες και παρεµβάσεις που ενσωµατώνουν την επιστηµονική γνώση µε την
ουσιαστική κοινωνική παρέµβαση, την επικοινωνιακή δύναµη µε την αποτελεσµατικότητα,
θέτει σε συναγερµό όλες τις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη οι ηλικιωµένοι ώστε να τους
εξασφαλίσουµε αξιοπρεπή διαβίωση και ποιότητα ζωής.
ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ 2.500.000 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ!
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Κοινωφελές Μη Κερδοσκοπικό Σωµατείο Τηλεειδοποίησης και Βοήθειας στο Σπίτι
Κοδράτου 4, 10437, Μεταξουργείο, AΘΗΝΑ
Τ: 210-6917125, 210.6990885, 210.6919416, 210.5246202, Φ: 210-5246208,
Ε: info@lifelinehellas.gr, www.lifelinehellas.gr, http://lifelinehellas.blogspot.com

