
Σε ένα περιβάλλον αγάπης, 
ανθίζουν πάντα ίσες 

ευκαιρίες



Ο “Tοξότης” είναι ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που έχει 
σαν πρωταρχικό στόχο την προώθηση και την εξέλιξη των 
δυνατοτήτων των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες στο μέγιστο 
δυνατό βαθμό. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μιας πληθώρας 
οργανωμένων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στον ελεύθερο 
τους χρόνο.

Έχει ιδρυθεί από γονείς που βιώνουν καθημερινά 
τα προβλήματα των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες, 
αλλά και από επαγγελματίες που αφιέρωσαν χρόνια εκμάθησης 
και εκπαίδευσης στο χειρισμό των ατόμων αυτών.

Έχουμε δημιουργήσει προγράμματα τα οποία προσβλέπουν στην 
ομαλή κοινωνική ένταξη των ατόμων αυτών, χρησιμοποιώντας 
μεθοδολογίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

“Toxotis” is a non-profit foundation whose main aim is the 
enhancement and progression of the capabilities of persons with 
learning difficulties. This is accomplished by organising a variety 
of activities and events during their free time.

The Foundation was established by parents of young persons 
with learning difficulties together with professionals who have 
many years of experience in educating and dealing with these 
young persons.

We have created programmes that aim to help each individual 
to enrich their lives by using methodology which is appropriate 
for them.

Ποιοι είμαστε και τι κάνουμε /
Who we are and what we do



• Ανεξαρτητοποίηση και ένταξη των ατόμων με μαθησιακές
δυσκολίες στο κοινωνικό σύνολο. Ενθαρρύνουμε την κοινωνική 
επαφή με μέλη της κοινωνίας εκτός από το οικογενειακό 
περιβάλλον.

• Ενδυνάμωση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες, 
ώστε να υιοθετήσουν έναν υγιή τρόπο ζωής και 
να ενταχθούν στην κοινωνία ως ενεργά μέλη.

• Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα άτομα 
με μαθησιακές δυσκολίες.

• Παροχή ίσων ευκαιριών για ανεξαρτητοποίηση, 
κοινωνικοποίηση και επικοινωνία.

• Στήριξη των οικογενειών των ατόμων με μαθησιακές 
δυσκολίες.

• Independence and induction of people with learning 
disabilities to the community. We encourage social interaction 
with society members, other than the family members.

• Empower individuals with learning disabilities to adopt 
a healthier lifestyle and join their community as active 
members.

• Increase awareness in the community of people with learning 
difficulties.

• Provide equal opportunities for independence, socialisation 
and expression.

• Provide support to the families of individuals with learning 
disabilities.

Οι Στόχοι μας / Our Goals

Όλα τα μέλη του “Τοξότη” να ξεπεράσουν τα όρια τους 
αναπτύσσοντας στο μέγιστο τις ικανότητές τους, καθώς 
και να καταρρίψουν την εικόνα “στερεότυπο” των 
ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες.

By being a member of “Toxotis”, individuals with 
learning disabilities will surpass their current limits, 
reach their full personal potential, and dispel the 
stereotypical image of people with learning difficulties.

Το Όραμά μας / Our Vision



Οι Δραστηριότητες μας /
Our Activities

Οι δραστηριότητες αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών 
ζωής, την ενεργή ένταξη και ενθάρρυνση συμμετοχής στο 
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, καθώς επίσης και την παροχή 
καθοδήγησης και στήριξης προς τις οικογένειες τους.

Οι δραστηριότητες συμπεριλαμβάνουν:
• Ηλεκτρονικούς υπολογιστές
• Αθλητισμό
• Επιτραπέζια παιχνίδια
• Χορό
• Μαγειρική και ζαχαροπλαστική
• Τέχνη και χειροτεχνία
• Εξόδους στην πόλη
• Επισκέψεις σε διάφορους χώρους για ψυχαγωγικό 
 και εκπαιδευτικό σκοπό
• Οργανωμένες εκδρομές

*Τα μέλη του Τοξότη δεν επιβαρύνονται οποιοδήποτε κόστος 
συμμετοχής.

Our activities aim to improve the living conditions 
of our members, to introduce them as active members of the 
society and to encourage participation in the community, 
as well as provide guidance and support to the families.

Our activities include:
• Computers
• Wellness and fitness
• Board games
• Dance
• Cooking and baking
• Arts and crafts
• Outings
• Recreation and educational visits
• Excursions

*The members of Toxotis are not charged 
for any of the activities. 

Κριτήρια Ένταξης / 
Eligibility Criteria

Στηρίξτε μας / 
Give us your Support

Ο “Τοξότης” δέχεται άτομα:
• Ηλικίας 18 και άνω.
• Που έχουν ελαφριάς ή μέτριας μορφής μαθησιακές δυσκολίες.
• Που έχουν κίνητρο να συμμετέχουν σε δραστηριότητες 
 και τη δυνατότητα να ζουν αυτόνομα.
• Που έχουν την ικανότητα της προσωπικής τους φροντίδας.
• Που μπορούν να τηρούν αποδεκτή συμπεριφορά, η οποία 
 τους επιτρέπει την επικοινωνία και τη συναναστροφή με άλλα άτομα.

“Toxotis” accepts individuals who:
• Αre older than 18 years old.
• Ηave mild or moderate forms of learning difficulties.
• Αre motivated to participate in various activities and are able 
 to be independent.
• Αre able to take care of their own personal hygiene.
• Maintain a behaviour which allows them to communicate 
 and socialise with other individuals.

• Εθελοντισμός
• Δωρεές
• Οικονομική Υποστήριξη
• Προϊόντα
• Χορηγοί
• Επισκεφθείτε μας και 
 ενταχθείτε στην ομάδα μας
• Κάντε ‘Like’ τη σελίδα μας
 στο Facebook

Μπορείτε να κάνετε δωρεές,
να γίνετε μέλη ή εθελοντές 
μέσω της ιστοσελίδας μας 
www.toxotisfoundation.org

• Become a volunteer
• Make a donation
• Financial Support
• Donation of products
• Become a sponsor
•  Visit us and join our team
•  ‘Like’ our Facebook page

You can make a donation and 
become a member or volunteer 
through our website 
www. toxotisfoundation.org



Λεωφόρος Λυκαβητού 8, 2334 Λακατάμια, Λευκωσία
Ώρες Λειτουργίας: 2:00μ.μ. - 7:00μ.μ.

Tηλ.: +357 22 264046, Fax: +357 22 254046
Website: www.toxotisfoundation.org

Email: contact@toxotisfoundation.org
Facebook page: www.facebook.com/ToxotisFoundation
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