• Υποτροφία Origami Crane σε 2 νεαρούς ενήλικες ανά έτος, οι
οποίοι συμμετέχουν στις εργασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη.
• Διοργάνωση του ετήσιου Εντατικού Σεμιναρίου Εφηβικής
Ιατρικής-State of the Art Adolescent Medicine Course, στην
Αθήνα, κάθε Άνοιξη με διεθνή συμμετοχή.
• Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «ΕΝΑBLE-ΕνΔυναμώνω», αντιμετωπίζοντας το σχολικό εκφοβισμό: Παροχή εκπαίδευσης σε έλληνες
μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς με καινοτόμες πρακτικές και
μοντέλα για τον περιορισμό του φαινομένου.
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• Παρουσία με κιόσκι στο Golden Hall ετησίως, σε εορταστικές
περιόδους, με σκοπό τη διανομή ενημερωτικού υλικού, την
ενημέρωση του κοινού και τη διάθεση χειροποίητων δημιουργιών
από εθελοντές καλλιτέχνες και εφήβους για την ενίσχυση των
δράσεων του επιστημονικού οργανισμού.

• Πρόγραμμα Τεχνολογίας – Double T:
εξατομικευμένη προσέγγιση-αντιμετώπιση θεμάτων
παιδιών και εφήβων με προβληματική χρήση του
διαδικτύου.
• Πρόγραμμα Schoolers:
Δημιουργική απασχόληση
εγκαταλείψει το σχολείο.
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• Ακαδημία για Γονείς. Εφηβεία από το Α έως το Ω.
Μηνιαίες ενημερωτικές συναντήσεις προς τους
γονείς από επιστήμονες για θέματα σωματικής
και ψυχοκοινωνικής υγείας παιδιών και εφήβων,
χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Τόπος διεξαγωγής:
Κεντρική
Δράση:
Αθήνα,
Παράλληλες
Ακαδημίες:
Άλιμος, Ελευσίνα,
forAdolescentHealth
(F.A.H.) Μαρούσι,
Νίκαια, Φιλαδέλφεια.
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• Δημιουργία έντυπου υλικού-φυλλαδίων για την εφηβική ηλικία
σε συνεργασία με τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) της Β΄
Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, «Νοσοκομείο
Παίδων Π. & Α. Κυριακού» και το Υπουργείο Υγείας για σημαντικά
θέματα της εφηβείας.

• Πρόγραμμα: Eat well – feel well: πρόγραμμα
εκπαίδευσης στην ποιοτική διατροφή και άσκηση.
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• Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σχολεία και δήμους:
Εκπαιδευτική ομάδα του επιστημονικού οργανισμού (ψυχολόγοι,
εκπαιδευτικοί, ιατροί, εκπρόσωποι νέων), πραγματοποιεί επισκέψεις
σε περίπου 100 σχολεία ετησίως, σε όλη την Ελλάδα με στόχο την
ενημέρωση σε θέματα εφηβικής υγείας.

• Πρόγραμμα «ΑλλάΖΩ» χωρίς τον εκφοβισμό:
Υποστήριξη παιδιών και εφήβων με σχετικό
αίτημα μέσω α) λειτουργίας τηλεφωνικής γραμμής
8001180015, β) παραπομπής από τα σχολεία
(Δίκτυο «Αριάδνη»).
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ΔΡΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ του
«Μαζί για την ΕΦΗΒΙΚΗ υγεία»

μαζίγια τηνΕΦΗΒΙΚΗυγεία

• σχέσεις στην οικογένεια
• διατροφή • διαφυλικές σχέσεις • τεχνολογία
• εθισμός στο διαδίκτυο • εκφοβισμός • πρόληψη

