


Ο «Τοξότης» 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.

Σήμερα λειτουργούμε σε ένα ενοικιαζόμενο 
υποστατικό που δεν πληρεί τις ανάγκες μας. Για τον 
λόγο αυτό έχουμε αγοράσει ακίνητο στη Λακατάμεια 
με σκοπό την ανέγερση Κέντρου Ημέρας και Χώρους 
Διαμονής. Το αρχιτεκτονικό γραφείο Dias Architects 
LLC έχει αναλάβει τα αρχιτεκτονικά σχέδια.

Λεπτομέρειες στις σελίδες που ακολουθούν.

Ποιοι είμαστε και τι κάνουμε;
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Ανεξαρτητοποίηση και ένταξη των ατόμων με μαθησιακές 
δυσκολίες στο κοινωνικό σύνολο. Ενθαρρύνουμε την 
κοινωνική επαφή με μέλη της κοινωνίας πέραν από το 
οικογενειακό περιβάλλον.

Οι στόχοι μας

Στήριξη των οικογενειών των ατόμων με μαθησιακές 
δυσκολίες.

Παροχή ίσων ευκαιριών για ανεξαρτητοποίηση, 
κοινωνικοποίηση και επικοινωνία.

Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινωνίας για τα 
άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

Ενδυνάμωση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες, ώστε να 
υιοθετήσουν έναν πιο υγιή τρόπο ζωής και να ενταχθούν 
στην κοινωνία ως ενεργά μέλη.
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Όλα τα μέλη του «Τοξότη» να ξεπεράσουν 
τα όρια τους αναπτύσσοντας στο μέγιστο τις 

ικανότητες τους, καθώς και να καταρρίψουν την 
εικόνα «στερεότυπο» των ατόμων με μαθησιακές 

δυσκολίες.

Το όραμα μας



Παρακαλώ την βοήθεια σας. Κάθε 
βοήθεια, μικρή η μεγάλη είναι 
ευπρόσδεκτη. Χρηματική η σε είδος 
(υπηρεσία η υλικά). 

Για το πως μπορείτε να βοηθήσετε, 
παρακαλώ επικοινωνήστε με τον 
Γιάννη Δημητριάδη FCCA TEP

Email: yiannisd@toxotisfoundation.
org
Tel: +357 99678146
www.toxotisfoundation.org  

Δωρητές
Αναγνωρισμένο 

Φιλανθρωπικό Ίδρυμα

Ο Τοξότης είναι αναγνωρισμένος από το Υπουργείο Οικονομικών 
και όλο το ποσό μιας εισφοράς είναι αφαιρετέο από το φορολογητέο 

εισόδημα του δωρητή. 

Δείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

(http://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/charity_gr/charity_
gr?openform)
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Το ακίνητο έχει ήδη αγοραστεί.

Τα σχέδια έχουν κατατεθεί στην πολεοδομία. Ελπίζουμε να αρχίσει η 
ανέγερση του κτιρίου πριν το τέλος του 2021.

Το κόστος ανέγερσης του Κέντρου Ημέρας υπολογίζεται σε €1.200.000. Το 
κόστος επίπλων και εξοπλισμού στα €100,000.

Ο χρόνος ανέγερσης του Κέντρου Ημέρας υπολογίζεται σε 18 μήνες και 
πλήρης λειτουργίας σε 20 μήνες. Δηλαδή θα είναι έτοιμο στα μέσα το 2023.

Γ.   Χρονοδιάγραμμα

Προτεινόμενο Έ ργο

Θα δημιουργηθούν χώροι 
δραστηριοτήτων, ψυχαγωγίας, 
γυμναστικής, sensory room, κηπουρική 
και κουζίνα για εκπαίδευση μαγειρικής 
και τραπεζαρία για εκπαίδευση 
τραπεζοκομίας και στο υπόγειο χώρος 
αποθήκευσης.

Σήμερα ο Τοξότης έχει 20 – 25 μέλη και 
λειτουργεί από τις 14:30 μέχρι τις 19:00. Το 
νέο κέντρο θα λειτουργά ολοήμερα και 
θα μπορεί να στηρίζει μέχρι 50 μέλη.

Στον Όροφο θα υπάρχουν και μονά 
δωμάτια, δωμάτιο προσωπικού, 
κουζίνα, τραπεζαρία, εξωτερική 
βεράντα και στο υπόγειο ο χώρος 
αποθήκευσης, πλυντηρίων κλπ. Στο 
ισόγειο, χώρος υποδοχής, καθιστικό και 
κήπος.

Έχει γίνει και πρόνοια για ακόμη ένα 
όροφο.

Α.   Κέντρο Ημέρας Β.   Χώροι Διαμονής
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Τοξότης 
Λεωφόρος Λυκαβητού 8, 

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

Τηλ: 22-254046
Κιν: 97-881547
Fax: 22-264046

Website: www.toxotisfoundation.org
Email: contact@toxotisfoundation.org

Facebook page: www.facebook.com/ToxotisFoundation
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Προπόνησης 
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