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Κίνηση ζωής για τα παιδιά της «Συζωής»  

 

Το έργο του Συλλόγου «Συζωή» είναι σημαντικό και μοναδικό σε όλη τη βόρεια Ελλάδα. Η 

εκπαίδευση των παιδιών που έχουν τύφλωση σε συνδυασμό με πολλαπλές αναπηρίες και 

ωφελούνται από τα προγράμματά του, πραγματοποιείται καθημερινά στο Κέντρο Διημέρευσης – 

Ημερήσιας Φροντίδας «Συζωή». Τα παιδιά είναι σημαντικό να μπορούν να μεταφέρονται εκεί 

καθημερινά, έγκαιρα και με ασφάλεια. Έχουν δικαίωμα στη μετακίνηση και στην εκπαίδευση, 

όπως όλοι μας. 

 

Για τα παιδιά της «Συζωής» ο στόχος είναι άμεσος και επιτακτικός: 

 

Η αγορά ενός ειδικά διαμορφωμένου μικρού λεωφορείου για 9 παιδιά, τα περισσότερα από 

τα οποία είναι χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου. 

 

Πρώτη στάση Λευκός Πύργος 

 

Για την επίτευξη του μεγάλου αυτού στόχου η «Συζωή» ξεκίνησε εκστρατεία 

συγκέντρωσης χρημάτων, προσκαλώντας όλους να βοηθήσουν. «Πρώτη στάση Λευκός Πύργος», 

πλησίον της Έκθεσης Βιβλίου, το τριήμερο 10-12 Ιουλίου με μουσική και δράσεις. Ελάτε να μας 

γνωρίσετε, να φωτογραφηθείτε στο «λεωφορειάκι» μας και να διασκεδάσετε μαζί μας!  

 

Ένας στόχος που μπορεί να γίνει γρήγορα πραγματικότητα αν βοηθήσουμε όλοι. 

Πώς μπορώ να βοηθήσω; 

 Ενισχύοντας οικονομικά 

Ο αριθμός λογαριασμού που έχει ανοιχτεί στην τράπεζα Πειραιώς για τον σκοπό αυτό, είναι: 

GR07 0172 2280 0052 2809 8010 911, δικαιούχος «ΣΥΖΩΗ» 

 Γνωστοποιώντας την εκστρατεία σε εταιρείες, ομάδες και ανθρώπους που γνωρίζω 

 Προτείνοντας για συλλογική ενίσχυση στον χώρο εργασίας μου 

 Συμμετέχοντας στις δράσεις που οργανώνει η «Συζωή» 

 Οργανώνοντας μια εκδήλωση για τον στόχο της «Συζωής» 

Βοηθώντας στην προσπάθεια, βοηθάς τα παιδιά με τύφλωση και πρόσθετες αναπηρίες να έχουν 

σωστή εκπαίδευση και κοινωνική ενσωμάτωση.  

Μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ 
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Γνωρίστε το έργο του Συλλόγου: https://www.youtube.com/watch?v=QN_tmNkP2IU  

Υπεύθυνος επικοινωνίας είναι ο γονιός και Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Νίκος Καζαντζίδης, 

6973848178 

 

Με εκτίμηση, 
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