Αρ. Πρωτ…………………

Θεσ/νίκη……………………..

Αγαπητοί φίλοι, φίλες,
Η ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης αποτελεί το µοναδικό κέντρο αποκατάστασης στη Β. Ελλάδα, µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο από το 1969 καλύπτει σφαιρικά τις ανάγκες
θεραπείας & αποκατάστασης παιδιών µε αναπηρίες.
Η επιτυχηµένη εφαρµογή των θεραπευτικών/εκπαιδευτικών προγραµµάτων που
εφαρµόζονται, βασίζεται σε σηµαντικό βαθµό στις δωρεές που πραγµατοποιούν οι φίλοι,
υποστηρικτές, χορηγοί και τα αρωγά µέλη. Η γενναιοδωρία, το αίσθηµα αλληλεγγύης και
κοινωνικής προσφοράς και η αφοσίωση στους σκοπούς της ΕΛΕΠΑΠ είναι απαραίτητα
σήµερα περισσότερο από ποτέ, καθώς τα τελευταία χρόνια, αντιµετωπίζουµε σηµαντικές
οικονοµικές δυσκολίες λόγω της οικονοµικής κρίσης που βιώνει η χώρα – περικοπές
επιχορηγήσεων, κρατήσεις των ασφαλιστικών ταµείων και καθυστερήσεις στις καταβολές
των οφειλοµένων.
Η συµµετοχή των συµπολιτών µας στο δίκτυο αρωγών µελών που έχει κτιστεί
στην ΕΛΕΠΑΠ εδώ και πολλά χρόνια συµβάλλει ουσιαστικά στη συνέχιση του
έργου της και στηρίζει τα βήµατα ζωής των παιδιών της. Σκοπό µας αποτελεί η
διεύρυνση του δικτύου και η ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων αρωγών
µελών σε αυτό. Με ετήσια συνδροµή 50 ευρώ σας καλούµε να εγγραφείτε αρωγό
µέλος και να αποτελέσετε και εσείς έναν κρίκο στην αλυσίδα αλληλεγγύης που
έχουµε δηµιουργήσει.
Στον αγώνα µας να εξασφαλίσουµε στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ ελπιδοφόρα βήµατα
ζωής, θα σας είµαστε ευγνώµονες για µια θετική ανταπόκριση καθώς για εµάς
κάθε προσφορά συµβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των στόχων µας για την
εφαρµογή σύγχρονων επιστηµονικών προγραµµάτων και µεθόδων θεραπείας,
για έναν κόσµο καλύτερο για τα παιδιά µε αναπηρίες.
Εφόσον έχετε αποφασίσει να στηρίξετε το έργο της ΕΛΕΠΑΠ σε ετήσια βάση και
επιθυµείτε να γίνετε αρωγό µέλος παρακαλούµε συµπληρώστε την αίτηση που θα βρείτε
παρακάτω και αποστείλετέ την είτε ηλεκτρονικά στο info_thes@elepap.gr είτε µε φαξ:
2310 318211.
Με εκτίµηση
Η Πρόεδρος
Λίλα Μπακατσέλου

Τα µέλη
Ά. Πάντου, Α΄Αντιπρόεδρος
Ι. Ανανιάδης, Β΄Αντιπρόεδρος
Β. Χαΐτογλου, Γραµµατέας
Γ. Μακρής, Ταµίας
Αικ. Τζιτζικώστα, Μέλος
Ε. Ιωσηφίδου, Μέλος
Σ. ∆εργιανλής, Μέλος
∆. Μεταξιώτης, Μέλος
Κ. Κουΐµτζή, Αν. Μέλος
Έ. Πασσιά, Αν. Μέλος

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΑΡΩΓΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Με την παρούσα αίτησή µου ζητώ να εγγραφώ ως αρωγό µέλος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

ΕΠΩΝΥΜΟ: -------------------------------- ΟΝΟΜΑ: ---------------------------------------∆/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: --------------------------------------------------------------------------ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ:---------------------------- ΝΟΜΟΣ: ---------------------------------------ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:------------------------------ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.:---------------------------------Email: -------------------------------------

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ------------------------------- ---

Επιθυµώ να ενηµερώνοµαι για τα νέα, τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις της ΕΛΕΠΑΠ
Θεσσαλονίκης:
Ναι / Όχι

Ο/Η Αιτών/ούσα
-------------------------------------------

Καταθέστε το ποσό της συνδροµής σας στους λογαριασµούς της ΕΛΕΠΑΠ µε την αιτιολογία
Συνδροµή Αρωγού Μέλους:


ΕΤΕ 210 356 59 396



Τρ. Πειραιώς 5227 - 003038 – 303



Eurobank 0026-0203-82-0102716397



Alpha Bank 700.002002.017540

ή καλέστε µας στα τηλ 2310 318218, 2310 318228 για να στείλουµε συνεργάτη µας για την
είσπραξη της συνδροµής.

