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Το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ διοργανώνει πασχαλινό παζάρι σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό
Οργανισμό του Δήμου Ν. Σμύρνης
. Το παζάρι θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης, στο Δημοτικό
Πολυχώρο «ΓΑΛΑΞΙΑ» τη
Μεγάλη Τρίτη 10 και τη Μεγάλη Τετάρτη 11 Απριλίου από τις 11 π.μ. έως τις 9.30
μ.μ.
Θα βρείτε χειροποίητα δώρα, στολίδια και γλυκά φτιαγμένα από τις δημιουργικές ομάδες
του προγράμματος, αλλά θα φτιάξετε και τα δικά σας στολίδια στα εργαστήρια που θα
λειτουργούν. Τα έσοδα του παζαριού θα διατεθούν για τις ανάγκες του θεραπευτικού
προγράμματος.
Γιατί να ενισχύσετε το ΚΕΘΕΑ...

Το ΚΕΘΕΑ είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής
επανένταξης στη χώρα μας. Βρίσκεται δίπλα στους χρήστες ουσιών και τις οικογένειές
τους από την ίδρυση της ΙΘΑΚΗΣ, της πρώτης ελληνικής Θεραπευτικής Κοινότητας, το
1983. Όλες οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν και χωρίς λίστες αναμονής: στο δρόμο,
στα σωφρονιστικά καταστήματα, σε μονάδες σε όλη την Ελλάδα. To KEΘΕΑ απευθύνεται
επίσης σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα με άλλες μορφές εξάρτησης, όπως το αλκοόλ, ο
τζόγος και το διαδίκτυο.

Τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ αντιμετωπίζουν ολοκληρωμένα την εξάρτηση και τα
προβλήματα που τη συνοδεύουν, παρέχοντας συμβουλευτική και θεραπεία απεξάρτησης,
υποστήριξη της οικογένειας, φροντίδα για θέματα υγείας και νομικές εκκρεμότητες,
εκπαίδευση και κατάρτιση, επανένταξη στην κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. Κατά τη
διάρκεια της θεραπείας δεν χορηγούνται υποκατάστατα ή φάρμακα. Στόχος είναι η πλήρης
και σταθερή αποχή από τις ουσίες και η ισότιμη επανένταξη του ατόμου στην κοινωνία.
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Το ΚΕΘΕΑ εφαρμόζει επίσης προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας σε εκπαιδευτικές
κοινότητες όλων των βαθμίδων, ομάδες υψηλού κινδύνου για χρήση ουσιών και τις τοπικές
κοινωνίες. Αποτελεί δραστήριο οργανισμό εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα των
εξαρτήσεων με προγράμματα και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην καλύτερη
κατανόηση του φαινομένου, στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και στη διαρκή
βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στα εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους.
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