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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 
.Κ.Ε.Π - φνδεςμοσ Κοινωνικισ Ευκφνθσ για Παιδιά και Νζουσ 

 

Ζκκεςθ ηωγραφικισ «Αποτυπϊματα» 2012 

 
Βιμα – Βιμα…. Μπείτε ςτον κόςμο μασ 

Για να δθμιουργιςουμε μαηί μια κοινωνία όπου όλοι κα αιςκάνονται χριςιμοι 
 
 

Ο .Κ.Ε.Π. – φνδεςμοσ Κοινωνικισ Ευκφνθσ για Παιδιά και Νζουσ, ςτοχεφοντασ ςτθ κεμελίωςθ 
μιασ κοινωνίασ χωρίσ διακρίςεισ και χωρίσ αποκλειςμοφσ,  διοργανϊνει για τζταρτθ ςυνεχόμενθ 
χρονιά τθν ξεχωριςτι ζκκεςθ ηωγραφικισ «Αποτυπϊματα 2012», ςε ςυνεργαςία με το Μουςείο 
Βορρζ. 
 
Η Ζκκεςθ παρουςιάηει ζργα παιδιϊν και νζων με αναπθρίεσ από ειδικά ςχολεία – κοινωνικοφσ φορείσ 
– ιδρφματα, ςε ςυνεργαςία με μακθτζσ γενικισ εκπαίδευςθσ και φοιτθτζσ.  
 
4.500 νζοι από 104 ςχολεία και κοινωνικοφσ φορείσ ηωγράφιςαν μαηί κατά τθ διάρκεια του 
ςχολικοφ ζτουσ 2011 – 2012.  
 
Σα καλλιτεχνικά εργαςτιρια ζχουν ωσ κφριο ςτόχο τθ δθμιουργία ανκρϊπινων ςχζςεων και όχι 
μόνο το εικαςτικό αποτζλεςμα. Όλοι οι νζοι είχαν τθν ευκαιρία να ςυναντθκοφν μζςω τθσ τζχνθσ, 
χωρίσ επικοινωνιακζσ «ςυνταγζσ», χωρίσ «πρζπει» και κυρίωσ χωρίσ προκαταλιψεισ,  με ςκοπό τθ 
δθμιουργία μιασ κοινωνίασ όπου όλοι κα αιςκάνονται χριςιμοι.     
 
Η φιλοςοφία του Σ.Κ.Ε.Π. αντανακλά τθν απόλυτθ ανάγκθ για υπερβατικζσ αντιλιψεισ και ςφγχρονεσ 
νοοτροπίεσ, με ςτόχο να βοθκιςει τθν κοινωνία να γνωρίςει το διαφορετικό, να καταρρίψει 
προκαταλιψεισ και να προςφζρει τθν δυνατότθτα ςε όλουσ ανεξαιρζτωσ να αιςκάνονται χριςιμοι.  
 
Όλα τα ζςοδα τθσ πϊλθςθσ των ζργων διατίκενται αποκλειςτικά ςτα ειδικά ςχολεία, ςτουσ 
κοινωνικοφσ φορείσ και ςτα ςχολεία γενικισ εκπαίδευςθσ περιοχϊν με αντίξοεσ οικονομικζσ 
ςυνκικεσ. 
 

Εγκαίνια ζκκεςθσ:  Παραςκευι 16 Μαρτίου 2012 και ϊρα 19.00, ςτο Μουςείο Βορρζ. 
Διάρκεια ζκκεςθσ: 16/3 ζωσ τισ 25/3 2012 

 
 

Η Ζκκεςθ τελεί υπό τθν αιγίδα των Υπουργείων:   
o Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων  
o Πολιτιςμοφ και Τουριςμοφ 
o Τελεί επίςθσ υπό τθν αιγίδα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Νζασ Γενιάσ 

 
 

http://www.skep.gr/
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Σχετικά με τον Σ.Κ.Ε.Π.: 
 
Ο .Κ.Ε.Π - φνδεςμοσ Κοινωνικισ Ευκφνθσ για Παιδιά και Νζουσ, είναι ςωματείο μθ 
κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα που ιδρφκθκε το 2008, με ςτόχο: 

 να δϊςει φωνι και βιμα ςτισ ευπακείσ κοινωνικά ομάδεσ νζων                                                       
και ταυτόχρονα να ευαιςκθτοποιιςει όςουσ δεν αντιμετωπίηουν παρόμοια 
προβλιματα. 

Λειτουργεί ωσ πλατφόρμα επικοινωνίασ,  
ςυνδζοντασ παιδιά και νζουσ με αναπθρίεσ και νζουσ ςε αντίξοεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ 

 μαηί με μακθτζσ γενικισ εκπαίδευςθσ κακϊσ και φοιτθτζσ. 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ:  
.Κ.Ε.Π.:  

 Τθλ: 211 8009876  

 email: skep@skep.gr  

 website: www.skep.gr 

 Facebook: ΣΚΕΠ - SKEP                                     

 
Μουςείο Βορρζ:  
Πάροδοσ Διαδόχου Κωνςταντίνου 1, Παιανία 19002 – Τθλ: 210 6644771  

 

 
 

Χορθγοί τθσ Ζκκεςθσ 
 
 

Δωρθτισ:  ΊΔΡΤΜΑ ΣΑΤΡΟ ΝΙΑΡΧΟ 
 

Μεγάλοι Χορθγοί 
 

 ΟΤΕ  

 COSMOTE 

 MERCK A.E.  
 

Τποςτθρικτζσ 

 

 Ελλθνικά Πετρζλαια  

 S&B Βιομθχανικά Ορυκτά Α.Ε. 
 Ίδρυμα Λζοντοσ και Αςπαςίασ Λεμοφ   

 Εικονολθπτικι  
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