Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός «Ευ Ζην» αποτελεί μια νέου
τύπου επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της
κοινωνικής οικονομίας.
Ευαισθητοποιημένοι πολίτες, φορείς και νέοι με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συνεργάστηκαν για τη δημιουργία του Συνεταιρισμού που δίνει εργασία σε συμπολίτες
μας με δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
Η φιλοσοφία του Συνεταιρισμού δεν προβλέπει στο κέρδος αλλά στην αλληλεγγύη και επενδύει στην κοινωνία
των πολιτών και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Το Ευ Ζην ξεκίνησε την λειτουργία του το 2005. Οι δραστηριότητές του αναπτύσσονται με αυστηρά κριτήρια υγιεινής, ασφάλειας, διασφάλισης της ποιότητας, συνέπειας
και οικονομικής ανταγωνιστικότητας. Δραστηριοποιείται
στους τομείς του Catering - Delivery, Έπιπλο, Χειροποίητο Χαλί και Υπηρεσίες Καθαριότητας. Δημιουργήθηκε με την υποστήριξη των εργαζομένων του Ελληνικού
Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών και στηρίχθηκε
στην εμπειρία και την τεχνογνωσία που είχε αποκτηθεί
από την Κοινωνική Επιχείρηση «Φτιάχ’ το μαζί μας» και
την Κοινωνική Λέσχη «Ευ ζην».
Η ενεργός συμμετοχή των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής
υγείας που «αγκάλιασαν» την πρωτοβουλία και η φιλοσοφία και πρακτική του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής
Υγιεινής και Ερευνών, χάραξαν από την πρώτη στιγμή τη
«ρότα» του Συνεταιρισμού.

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης
του 9ου Τομέα Ψυχικής Υγείας Αττικής
Έδρα: Νοταρά 58, Αθήνα, 10683
Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 14, Αιγάλεω, 12241
τηλ: 210 5910842 - fax: 210 5314559 - email: koispeevzin@yahoo.gr
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Στα πλαίσια του Κοινωνικού Συνεταιρισμού «Ευ Ζην», μία νέα δραστηριότητα φέρνει την καινοτομία στον χώρο της ψυχικής υγείας
και του τουρισμού.!!! Το πρώτο γραφείο Ταξιδιωτικής Συμβουλευτικής και Οργάνωσης Ταξιδιών για λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα είναι γεγονός. Επαγγελματίες ψυχικής υγείας, με
εμπειρία στον τουρισμό και τη συνοδεία ληπτών στην Ελλάδα και
το εξωτερικό είναι έτοιμοι να οργανώσουν, να προετοιμάσουν και
να…. Ταξιδέψουν μαζί σας!!!
Οργάνωση Ταξιδιών για Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες
Η Ομάδα «Συν+Επιβάτες» θα συναντιέται μία φορά την εβδομάδα, έχοντας
ως στόχο την πραγματοποίηση ενός ή δύο ταξιδιών το χρόνο στην Ελλάδα
ή το Εξωτερικό. Αν θες να συζητήσεις όσα σε απασχολούν σε σχέση με τα
ταξίδια, να γνωρίσεις καινούρια άτομα, να επιλέξεις προορισμό και τρόπο
ψυχαγωγίας και φυσικά να συν - ταξιδέψεις με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας
και τους συντονιστές έλα να γίνεις κι εσύ ΣΥΝ+ΕΠΙΒΑΤΗΣ…

Ατομική και Ομαδική Ταξιδιωτική Συμβουλευτική Ατόμων που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες και στις Οικογένειές τους
Το ταξίδι είναι δικαίωμα για όλους μας, ακόμα κι αν δεν είμαστε απολύτως
έτοιμοι. Για το λόγο αυτό υπάρχει η Ομάδα Προετοιμασίας, η οποία συναντιέται μία φορά την εβδομάδα και με τη βοήθεια των συντονιστών, δίνει τη
δυνατότητα να αντιμετωπιστούν όσες δυσκολίες υπάρχουν, έτσι ώστε λίγο
αργότερα να μπούμε στην Ομάδα «Συν+Επιβάτες» και να ταξιδέψουμε. Ταυτόχρονα, η υπηρεσία Ατομικής Συμβουλευτικής καθώς και Συμβουλευτικής
για την Οικογένεια που επιθυμεί να ταξιδέψει, είναι πάντα διαθέσιμη, ανταποκρινόμενη σε κάθε εξατομικευμένη ανάγκη.

Οργάνωση ομάδας και προετοιμασία ταξιδιών για ΜΚΟ,
Συλλόγους και κάθε είδους φορείς που ασχολούνται με
Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες
Οι «Συν+Επιβάτες» ξέρουν να ταξιδεύουν και μπορούν να βοηθήσουν
οποιονδήποτε φορέα στη διοργάνωση και την προετοιμασία ταξιδιών και
εκδρομών. Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία της ομάδας των ληπτών, την
οργάνωση κάθε λεπτομέρειας του ταξιδιού, σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και προτιμήσεις, προτείνουμε ενδιαφέρουσες εναλλακτικές δράσεις,
ενώ παρέχουμε και τη συνοδεία έμπειρου κοινωνικού λειτουργού, ψυχολόγου και επισκέπτη υγείας. Κλείστε τα μάτια και σκεφτείτε το πιο άνετο και
ενδιαφέρον ταξίδι που έχει πραγματοποιήσει ποτέ ο φορέας σας. Έγινε!

Οργάνωση και προετοιμασία ταξιδιών για φορείς του εξωτερικού
που επιθυμούν να επισκεφθούν την Ελλάδα
Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς του κόσμου. Γιατί λοιπόν να μην βοηθήσουμε τους φορείς ψυχικής υγείας του εξωτερικού να την επισκεφθούν οργανωμένα και με
ασφάλεια, δίνοντας την ευκαιρία στους ωφελούμενούς τους να δουν τα πιο
σημαντικά αξιοθέατα, να γνωρίσουν τους ελληνικούς φορείς, και να ανταλλάξουν εμπειρίες με τους Έλληνες ωφελούμενους; Προωθούμε την ελληνική ομορφιά και φιλοξενία αλλά και το έργο των φορέων μας στο εξωτερικό
με τον πιο οργανωμένο τρόπο, δημιουργώντας μια αξέχαστη ταξιδιωτική
εμπειρία.
Καλό μας Ταξίδι….!!!
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