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Ίδρυση και στόχος της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας 

 “Διεθνές Φόρουμ Φάρος”

Η Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Διεθνές Φόρουμ Φάρος”,  ιδρύθηκε
στην πόλη της Αλεξανδρούπολης του νομού Έβρου, στις 09 Ιουνίου
του 2012. Η πόλη της Αλεξανδρουπόλεως είναι προσβάσιμη οδικώς,
σιδηροδρομικώς και αεροπορικώς. 

Σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, η εταιρία φέρει τον διακριτικό
τίτλο “International Forum Faros”. Το αντιπροσωπευτικό λογότυπο
της  εταιρίας  σε  ευρωπαϊκό  και  διεθνές  επίπεδο  προβάλλεται  ως
“International Forum Faros”. 

Η εταιρία δραστηριοποιείται σε τρεις πυλώνες. 

Ο  πρώτος  πυλώνας  δράσεων  της  εταιρίας  μας,  αφορά  την
οργάνωση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το IDA
του ESF και το ERASMUS            Από τον
Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021 η εταιρία στα
πλαίσια  των  προγραμμάτων  IDA ESF ολοκλήρωσε,  αφήνοντας
εξαιρετικά  θετικές  εντυπώσεις,  πέντε  πρόγραμματα  με  παιδιά
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ηλικίας  19  έως  26  ετών από  το  Βερολίνο  και  το  Μούνστερ  της
Γερμανίας. 

Μετά  από  την  σύσφιξη  των  σχέσεών  μας,  μέσα  από  το
προαναφερόμενο  πρόγραμμα,  στην  τελευταία  συνάντηση  που
ήμασταν προσκεκλημένοι από το υπουργείο εργασίας της Γερμανίας
στην πόλη του Βερολίνου,  αποφασίστηκε η συνεργασία τεσσάρων
χωρών  (Σουηδία,  Γερμανία,  Ελλάδα,  Κύπρος)  με  στόχο  την
υλοποίηση ενός προγράμματος  ERASMUS+. Εδώ βρισκόμαστε ένα
βήμα  πριν  την  έγκριση  ενός  ευρωπαϊκού  προγράμματος,  μεταξύ
τεσσάρων χωρών, οι οποίες είναι η Σουηδία, η Γερμανία, η Ελλάδα
και η Κύπρος.

Ένας ακόμη μελλοντικός στόχος, μέσα στον  επόμενο χρόνο, είναι
να επεκταθεί η συνεργασία μας με ευρωπαϊκά προγράμματα και με
την Γαλλία όπου ήδη έχουμε κάνει και τις πρώτες επαφές.  

Ο δεύτερος πυλώνας, ασχολείται με την κοινωνικοπαιδαγωγική και
θεραπευτική  στήριξη  παιδιών  κακοποιημένων,  βαριά
παραμελημένων,  ΑΜΕΑ με  πρώιμες  αναπτυξιακές  διαταραχές,  με
μαθησιακές δυσκολίες και  δυσλειτουργίες συμπεριφοράς ως προς
τον εαυτό τους και το περιβάλλον καθώς επίσης και την στήριξη
των οικογενειών τους και του ευρύτερου περίγυρου. 

Η  θεραπευτική  προσέγγιση,  είναι  σε  κάθε  περίπτωση
εξατομικευμένη  και  προκειμένου  να  επιτυγχάνεται  το  άριστο
αποτέλεσμα  για  το  κάθε  παιδί,  εφαρμόζονται  ποικίλες
επιστημονικές  τεχνικές  και  παρεμβάσεις  (Ατομική,  Ομαδική  &
Οικογενειακή  Ψυχοθεραπεία,  Λογοθεραπεία,  Εργοθεραπεία,
Παιγνιοθεραπεία,  Μουσικοθεραπεία,  Θεραπεία  μέσω  της  Τέχνης,
NLP κ.λπ.)

Το  κοινονικοθεραπευτικό  μας  πλαίσιο,  βασίζεται  στην
ψυχαναλυτική  θεωρία  του  αντικείμενου  –  object theory,  στην
ψυχαναλυτική θεωρία των δεσμών, στην θεωρία της προβλητικής
ταύτισης  καθώς  επίσης  και  στο  πεδίο  του  νευρογλωσσικού
προγραμματισμού – neuro linguistic programming ή NLP.  

Τέλος ο τρίτος πυλώνας, προσανατολίζεται στην δραστηριοποίηση
της εταιρίας μας στον εκπαιδευτικό τομέα, μέσω της υλοποίησης
προγραμμάτων  εκπαίδευσης  και  εποπτείας  που  αφορούν
επιστήμονες  συναφών  ειδικοτήτων.  Σε  αυτόν  το  πυλώνα  επίσης



εντάσσονται  δράσεις  που  αφορούν  την  πραγματοποίηση
επιστημονικών  συνεδρίων  και  ημερίδων,  την  συμμετοχή  στην
έρευνα για την εξέλιξη και αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών
δεξιοτήτων  σε  εθνικό,  ευρωπαϊκό  και  διεθνές  επίπεδο  όπου
προσκαλούνται  καταξιωμένοι  συνάδελφοι  της    επιστημονικής
κοινότητας.

Στόχος  μας  είναι,  τα  αποτελέσματα  αυτών  των  εκδηλώσεων  να
εκδίδονται σε βιβλία. Αυτό δίνει την δυνατότητα, τα αποτελέσματα
αυτών  των ερευνών να  είναι  προσβάσιμα  και  στον  επιστημονικό
ελλαδικό χώρο.

Έχουμε ήδη οργανώσει τρεις ημερίδες και ετοιμαζόμαστε στις 28
και  29  Μάιου  2022  να διοργανώσουμε  την  δεύτερη  πανελλαδική
ημερίδα μας, με θέμα το συλλογικό και ατομικό τραύμα με αφορμή
τα  100  χρόνια  από  την  καταστροφή  της  Σμύρνης.  Στόχος  της
ημερίδας, είναι να γίνει κατανοητή και να αναδειχθεί,  η σημασία
και  η  επιρροή  του  συλλογικού  τραύματος  στην  σημερινή  μας
κοινωνική  εξέλιξη.  Την  πρώτη  ημέρα,  θα  γίνει  μία  ιστορική
προσέγγιση  και  την  δεύτερη  μία  ψυχαναλυτική  προσέγγιση  του
συλλογικού  και  ατομικού  τραύματος.  Οι  εισηγητές  μας,
προέρχονται από τον ακαδημαϊκό ελληνικό και διεθνή χώρο. 



Φωτογραφικό υλικό δράσεων της
Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας

“Διεθνές Φόρουμ Φάρος”
























