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«ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ»

Στηρίξτε την
προσπάθεια µας
Ο

Αθλητικός Σύλλογος Ατόµων µε Αναπηρία «Άτλας» δηµιουργήθηκε στους µε σκοπό την άθληση
και την αποκατάσταση των µελών του.

Ο «Άτλας» δίνει τη δυνατότητα στα νέα παιδιά να κοινωνικοποιούνται στα πλαίσια Προγράµµατος
Άθλησης, συντήρησης, και Αποκατάστασης, συµµετέχοντας σε οµάδα Μπάσκετ µε Αµαξίδιο.
Σκοπός της δράσης είναι πρωτίστως τα νέα παιδιά να βγουν από το σπίτι τους, να ξεπεράσουν τους ενδοιασµούς τους, και να κοινωνικοποιηθούν.
Επιπρόσθετα γίνεται προσπάθεια διατήρησης της Φυσικής τους κατάστασης και Υγείας. Η κοινωνική
διάσταση του προγράµµατος αποτελεί σηµαντική προστιθέµενη αξία που υπερκαλύπτει τον Αθλητικό
χαρακτήρα του Συλλόγου.
∆υστυχώς τα πενιχρά οικονοµικά και ο µη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του Σωµατείου, έχουν δηµιουργήσει πραγµατικό κίνδυνο βιωσιµότητας του εγχειρήµατος, που µέχρι σήµερα στηρίζεται στα ίδια τα
Ανάπηρα µέλη του.
Το Σωµατείο µας, έχει κατακτήσει ήδη κάποιες διακρίσεις, µέσα από τη συµµετοχή του τόσο σε εγχώριες,
όσο και σε διεθνείς διοργανώσεις γεγονός το οποίο µας γεµίζει αισιοδοξία για τη συνέχεια, και ανεβάζει
το πήχη των προσδοκιών µας.
Σε ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχει αντικειµενική δυσκολία αναφορικά µε τη προµήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισµού, αγωνιστικά αµαξίδια, και προπόνησης) αιτούµαστε οικονοµικής ενίσχυσης, που θα
συµβάλλει στην επιτυχή υλοποίηση των στόχων µας.
Ενηµερωτικά, σας γνωρίζουµε ότι το Μπάσκετ µε Καρότσι στο οποίο δραστηριοποιείται το Σωµατείο µας
είναι εξαιρετικά δαπανηρό, ενδεικτικά σας γνωστοποιούµε ότι το κόστος για την προµήθεια ενός αγωνιστικού αµαξιδίου κυµαίνεται από 3.500 έως 4.000 Euro.
Σε περίπτωση ικανοποίησης του αιτήµατός µας, η οικονοµική σας ενίσχυση, θα καλύψει ανάγκες υλικοτεχνικής υποδοµής στη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
Επίσης σας γνωστοποιούµε ότι στα πλαίσια του ανταποδοτικού µας χαρακτήρα, η προοπτική της από
πλευράς σας στήριξης, θα προβληθεί από τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα του Συλλόγου µας, καθώς
επίσης και µε ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούµε σε όποιο Αγώνα της Οµάδος µας επιθυµείτε, µε την ευκαιρία της έναρξης της Νέας Αγωνιστικής Περιόδου, προκειµένου να γνωρίσετε από κοντά τη προσπάθεια των Αθλητών του Σωµατείου µας.
Με την επιστολή µας αυτή ευελπιστούµε το αίτηµα µας να τύχει θετικής αντιµετώπισης και η συµµετοχή
σας στη προσπάθειά µας, να αποτελέσει κίνητρο ενσωµάτωσης µας στο κοινωνικό ιστό, µέσα από τον
Αθλητισµό των Ατόµων µε Αναπηρia
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
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Βίγλας Αθανάσιος
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