Κοινωνική Οργάνωση

Πρόσκληση Αγάπης

Παρέμβαση για τον άνθρωπο

Η επιτυχία και η διάκριση έχουν νόημα όταν στηρίζονται στην πραγματική δημιουργία. Και η δημιουργία έχει αξία και
περιεχόμενο όταν υπολογίζει και τους άλλους. Όταν χρησιμεύει όχι μόνο για την ατομική ευημερία, αλλά και ως μέσο για
να κάνουμε πιο εύκολο το δρόμο της επίλυσης των προβλημάτων που απασχολούν την κοινωνία μας. Αυτές οι σκέψεις
. Αυτό το νόημα έχουν όλες οι παρεμβάσεις μας.
οδήγησαν στην ίδρυση της κοινωνικής οργάνωσης
Στόχος μας να φέρουμε στην επιφάνεια τα προβλήματα.
Να τα συζητήσουμε διεξοδικά. Να ανιχνεύσουμε δρόμους για την επίλυσή τους. Σκοπός μας να δράσουμε. Να βοηθήσουμε. Να μην μείνουμε απαθείς και αδιάφοροι. Σε αυτή μας την προσπάθεια χρειαζόμαστε τη συμμετοχή όλων σας.
Σας περιμένουμε να δουλέψουμε μαζί.
Με διάθεση, αποφασιστικότητα, μα πάνω απ΄όλα

H
ενισχύει το θεσμό της οικογένειας
αντιμετωπίζοντας την ενδοοικογενειακή βία

H

.

πρωτοπορεί στην ενημέρωση για τη
δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις

H

ευαισθητοποιεί για την πρόληψη
του καρκίνου του μαστού

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕ

βάζει φραγμό στην εμπορία ανθρώπων

H

Η

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ!

προστατεύει το περιβάλλον

H

υπερασπίζεται το δικαίωμα στη μητρότητα
για όλες τις γυναίκες
Η

Η
H

λυγίζει τα σίδερα

Η

H

κατά των ναρκωτικών
Η

H

κοντά στους προσκόπους

κοντά στα πιο αγαπημένα πρόσωπα

δίνει αγώνα ενάντια στην ανεργία

Η

στην πρώτη γραμμή
του αγώνα κατά του aids

αγκαλιάζει τις μονογονικές οικογένειες

ανακουφίζει τους πυροπαθείς με την αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα, ρουχισμός κ.ά.) με την υποστήριξη των ολυμπιονικών

ΝΕΑΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

H

αντιμετωπίζει τη νεανική παραβατικότητα

Η

στον αγώνα για ένα ασφαλές διαδίκτυο

ενισχύει το παιδικό χαμόγελο

Η
για τον «Άγιο Στυλιανό»

Η
στον αγώνα
κατά του καρκίνου

Η

βραβεύει τη θέληση

δίνει το φιλί της ζωής

Η

και υποστηρίζει τα Α.με.Α.

Η

ενημερώνει για τις διατροφικές
διαταραχές

Με

για τη νεολαία

Η

Η
κοντά στα παιδιά
που δίνουν μάχη για τη ζωή

ευαισθητοποιεί για τη νόσο αλτσχάιμερ

και πολιτισμός ενάντια στη λευχαιμία
Ομάδα χορού Ballet Tan

και μέσα μαζικής ενημέρωσης

σε άπορες οικογένειες

Δέματα με τρόφιμα γεμάτα

Η

σινεφίλ

Η
εγκαινιάζει κέντρο
ενημέρωσης για τον εθελοντισμό

Η
μιλά για την
πνευματική ιδιοκτησία

Η
ευαισθητοποιεί
για την αξία του νερού

υπoστηρίζει την αποταμίευση

Η

για τα αδέσποτα ζώα

Η

Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την

Η

Η

κοντά στα παιδιά με σύνδρομο Down

πάντα πιστεύει...

δημιουργεί τράπεζα αίματος

Το έντυπο εκδόθηκε από την Κοινωνική Οργάνωση

Εγνατίας 121 τ.κ. 546 35 Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 203202 φαξ: 2310 203865
e-mail: info@koagapi.gr, www.koagapi.gr

