ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΜΟΤ ΡΑΦΗΝΑ
ΚΔΘΔΑ ΠΑΡΔΜΒΑΗ

έκθεση
μοσσικών οργάνων

ΓΗΜΑΡΥΔΙΟ ΡΑΦΗΝΑ
16 – 26 Μάρτη 2010

Λίγα λόγια για το ΚΔΘΔΑ ΠΑΡΔΜΒΑΗ
Σν ΚΔΘΔΑ ΠΑΡΔΜΒΑΗ είλαη έλα από ηα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Κέληξνπ
Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηόκσλ (ΚΔΘΔΑ), ηνπ κεγαιύηεξνπ θνξέα απεμάξηεζεο θαη
θνηλσληθήο επαλέληαμεο ζηελ Διιάδα θαη ζύκβνπινπ νξγαληζκνύ ηνπ ΟΗΔ ζε ζέκαηα
λαξθσηηθώλ.
Σν ζεξαπεπηηθό πξόγξακκα ΚΔΘΔΑ ΠΑΡΔΜΒΑΗ έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ Αηηηθή θαη
απεπζύλεηαη ζε ρξήζηεο εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ άλσ ησλ 20 εηώλ θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο.
ηνρεύεη ζηελ απεμάξηεζε, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε. Η ζπκκεηνρή
ζην πξόγξακκα είλαη εζεινληηθή, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε θαη δελ ρνξεγνύληαη
ππνθαηάζηαηα ή άιιεο νπζίεο.
Ξεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην 1989 κε ηελ ίδξπζε ηεο Δλαιιαθηηθήο Κνηλόηεηαο
Παξέκβαζε ζηε Ραθήλα θαη ην 1992 εμειίρζεθε ζε έλα νινθιεξσκέλν πνιπθαζηθό
πξόγξακκα απεμάξηεζεο. ην πιαίζην ηνπ ζεξαπεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγνύλ
πκβνπιεπηηθά Κέληξα ζηελ Αζήλα θαη ζηε Ραθήλα, ζεξαπεπηηθή Κνηλόηεηα δηακνλήο θαη
Κέληξν Κνηλσληθήο Δπαλέληαμεο. Παξάιιεια, ιεηηνπξγεί Κέληξν Οηθνγελεηαθήο
Τπνζηήξημεο γηα ζπγγελείο ησλ εμαξηεκέλσλ.
Παξέρνληαη ππεξεζίεο:
Βαζηθήο ηαηξηθήο θξνληίδαο/δηαζύλδεζεο κε θνξείο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο
Κηλεηνπνίεζεο θαη πξνεηνηκαζίαο γηα έληαμε ζηε ζεξαπεπηηθή θνηλόηεηα
Οκαδηθήο θαη αηνκηθήο ζπκβνπιεπηηθήο
Οκαδηθήο θαη αηνκηθήο ζεξαπείαο
Μεηαζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο
Πξόιεςεο ππνηξνπήο
Ννκηθήο ππνζηήξημεο
Οηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο
πκβνπιεπηηθήο νηθνγέλεηαο θαη δεπγαξηώλ
Δθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ
ηέγαζε/μελώλαο
Γεκηνπξγηθέο θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

ΠΡΟΚΛΗΗ
Σν ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΜΟΤ ΡΑΦΗΝΑ θαη ην ΚΔΘΔΑ ΠΑΡΔΜΒΑΗ
ζαο πξνζθαινύλ ζηα εγθαίληα ηεο έθζεζεο κνπζηθώλ νξγάλσλ
ηεο νκώλπκεο νκάδαο ηνπ ζεξαπεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο κε ζέκα

«Εν χορδαίς και οργάνοις»
ηελ Σρίτη 16 Μαρτίοσ 2010 θαη ώξα 12.00 ην κεζεκέξη
ζην Γημαρτείο Ραυήνας.
Η εθδήισζε ζα πιαηζησζεί από ελεκέξσζε γηα ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο από
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Η έκθεζη θα διαρκέζει έως και ηις 26 Μαρηίοσ 2010 ζε ώρες λειηοσργίας ηοσ Δημαρτείοσ

ΟΜΑΔΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μία από ηηο νκάδεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Δλαιιαθηηθή Κνηλόηεηα είλαη ε νκάδα θαηαζθεπήο
κνπζηθώλ νξγάλσλ ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ θαηαζθεπή θξνπζηώλ νξγάλσλ, όπσο bendir,
ληανύιη, βξνρνπνηόο θαη πεξηζηξεθόκελν ρεηξνηύκπαλν. ηελ θαηαζθεπή ησλ κνπζηθώλ
νξγάλσλ ηέρλε θαη ηερληθή ζπλπθαίλνληαη, έηζη νη θαηαζθεπαζηέο αλαπηύζζνπλ θαη
θαιιηεξγνύλ ηόζν ηερληθέο δεμηόηεηεο (ρεηξηζκόο εξγαιείσλ θαη πιηθώλ) όζν θαη δεμηόηεηεο
θαιιηηερληθέο. Η θαηαζθεπή ησλ νξγάλσλ απνηειεί ηδηαίηεξα δεκηνπξγηθή ελαζρόιεζε γηα ηα
κέιε ηεο Δλαιιαθηηθήο Κνηλόηεηαο παξέρνληαο ηελ επθαηξία αλάπηπμεο δεμηνηήησλ,
επαηζζεζηώλ θαζώο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζηεξίνπ.
Αθόκα, απνηειεί θίλεηξν γηα επαθή κε ηε κνπζηθή ελ γέλεη θαη παξάιιεια σο δεκηνπξγία κε
θπζηθά πιηθά ζπλδξάκεη ζηε γλσξηκία θαη ηελ αγάπε γηα ην θπζηθό πεξηβάιινλ εληζρύνληαο
ηνλ έληνλα θνηλσληθό θαη νηθνινγηθό πξνζαλαηνιηζκό ηεο Δλαιιαθηηθήο Κνηλόηεηαο.
Σν Μάην 2008 εγθξίζεθε από ηνλ Διιεληθό Οξγαληζκό Μηθξώλ Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ &
Υεηξνηερλίαο (ΔΟΜΜΔΥ) ε έληαμε ησλ θξνπζηώλ κνπζηθώλ νξγάλσλ ηεο Δλαιιαθηηθήο
Κνηλόηεηαο ΠΑΡΔΜΒΑΗ ζηε ζπιινγή «Διιεληθέο Υεηξνηερληθέο Γεκηνπξγίεο» θαη
ρνξεγήζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζήκαηα γλεζηόηεηαο θαη ρεηξνηερληθήο αμίαο.
Αληηπξνζσπεπηηθέο θσηνγξαθίεο ησλ νξγάλσλ βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνύ
www.eommex.gr . Αμίδεη ηέινο λα ζεκεησζεί όηη ηα ζπγθεθξηκέλα κνπζηθά όξγαλα εθηίζεληαη
ζήκεξα ζην πσιεηήξην ηνπ Μνπζείνπ Λατθώλ Οξγάλσλ ζηελ Πιάθα θαζώο θαη ζηνλ
εθζεηήξην ρώξν ηνπ Ιδξύκαηνο Μείδνλνο Διιεληζκνύ θαη δηαηίζεληαη πξνο πώιεζε ζην επξύ
θνηλό.

