Ο “Tοξότης” είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει σαν
πρωταρχικό στόχο την προώθηση και την εξέλιξη των δυνατοτήτων των
ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες στον 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 στον χειρισμό των ατόμων αυτών.
Έχουμε δημιουργήσει προγράμματα τα οποία προσβλέπουν στον εμπλουτισμό
της ζωής των ατόμων αυτών, χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες προσαρμοσμένες
στις ανάγκες τους.

• Ανεξαρτητοποίηση και ένταξη των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες
στο κοινωνικό σύνολο. Ενθαρρύνουμε την κοινωνική επαφή με μέλη
της κοινωνίας πέραν από το οικογενειακό περιβάλλον.
• Ενδυνάμωση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες, ώστε να
υιοθετήσουν έναν πιο υγιή τρόπο ζωής και να ενταχθούν στην
κοινωνία ως ενεργά μέλη.
• Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση 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
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, socialization and expression.
• Provide support to the families of individuals with learning disabilities.

Όλα τα μέλη του “Τοξότη” να ξεπεράσουν τα όριά 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.

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 their families.

Our activities include:
Οι Δραστηριότητές μας:














Δεξιότητες ζωής
Αθλητισμός – Γυμναστική
Εκπαιδευτικά παιχνίδια
Θέατρο και Χορός
Μαγειρική
Τέχνη και χειροτεχνία
Εξόδους στην πόλη
Επισκέψεις σε διάφορους χώρους με ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό σκοπό
Οργανωμένες εκδρομές
Διαχείριση λεπτής κίνησης (Επιδεξιότητες)
Φωτογραφία
Διαχείριση χρημάτων
Καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης















Social Skills
Wellness and Fitness
Educational Games
Drama and Dance
Cooking
Arts and Hand-Made Crafts
Outings in Town
Recreational and Educational Visits
Scheduled Excursions
Fine Motor Skills (dexterity)
Photography
Money Management
Environmental Awareness Cultivation

*The members of Toxotis are not charged for any of the activities.
*Τα μέλη του Τοξότη δεν επιβαρύνονται με οποιοδήποτε κόστος συμμετοχής.

Στηρίξτε μας /
Give us your Support

Ο “Τοξότης” δέχεται άτομα τα οποία:
 Είναι 18 χρονών και άνω.
 Έχουν ελαφριάς ή μέτριας μορφής μαθησιακές δυσκολίες.
 Έχουν κίνητρο να συμμετέχουν σε δραστηριότητες και τη δυνατότητα να
κινούνται αυτόνομα.
 Έχουν την ικανότητα της προσωπικής τους φροντίδας.
 Μπορούν να τηρούν αποδεκτή συμπεριφορά, η οποία τους επιτρέπει την
επικοινωνία και συναναστροφή με άλλα άτομα.

“Toxotis” accepts individuals who:
 Αre 18 years old and above.
 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.









Γίνετε εθελοντές
Κάντε δωρεές
Παρέχετε οικονομική υποστήριξη
Παρέχετε εξοπλισμό
Γίνετε χορηγοί
Επισκεφτείτε μας και ενταχθείτε στην ομάδα μας
Κάνε ‘Like’ την 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
Provide financial support
Through a 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.

Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Τοξότης
Λεωφόρος Λυκαβητού 8
2334 Λακατάμια, Λευκωσία
Ώρες Λειτουργίας: 11:00π.μ - 7:00μ.μ
Tηλ.: +357 22264046
Κινητό: +357 97881547
Fax: +357 22254046
website: www.toxotisfoundation.org
email: contact@toxotisfoundation.org
facebook page: www.facebook.com/ToxotisFoundation

Επισκεφθείτε μας... ελάτε στην παρέα μας και γνωρίστε μας από κοντά!
Visit us… come on and join us!

