The Multifunctional Centre of Social Services in Limassol
"Saint John the Merciful" was founded in 2003 and offers a
variety of services in the city and district of Limassol.

Donations made by the foundation
November 2012 - September 2013

Department of Child and Adolescent of
Limassol Mental Health Services
Summer schools

€875.00

ALMA Unit - Theotokos Foundation

€2,300.00

Other Donations given

€900.00
TOTAL

€4,005.00

Financial assistance given by the foundation
November 2012 - September 2013

Psychological support
• Centre of Child Protection and Activities
"AMALTHIA"
• Protipo Politherapeutiko Kentro Lemesou
• Private therapists
Special-education and Speech therapy
• Special Education and Speech Pathology Centre
• Protipo Politherapeutiko Kentro Lemesou
• EVLOGON Center
• Private therapists

€6,725.00
€330.00
€2,935.00
€3,100.00
€7,080.00
€3,760.00
€12,246.00

As part of the multifunctional centre, is the Family Guidance
Center, which employs social workers and psychologists, and
provides services to the general public including families,
children, teenagers, disabled, mentally ill individuals, and the
elderly.
One of the most important programs which it operates, and is
part of "Saint John the Merciful", is the Centre of Child Protection
and Activities "AMALTHIA". Since February 2013 there is a stable
and promising collaboration of AMALTHIA with the Dancing
Queen Foundation.
AMALTHIA is a program which is open to single parent
families. Currently at AMALTHIA, there are about 30 children who
are included in the daily program, They are given lunch every
day, study assistance, and take part in extracurricular activities
like sports, art, theatre and crafts.
In the first 6 months of the collaboration between AMALTHIA
and the Dancing Queen Foundation, seven children have been
helped through the program’s Psychologist and particularly
through play therapy.
For the year 2013-14, thirteen children will be offered
psychological support through play therapy and all the
expenses will be covered by the Dancing Queen Foundation.
Mr. Christos Papadopoulos
Executive Director
Multifunctional Center
Saint John the Merciful

Music therapy
• Protipo Politherapeutiko Kentro Lemesou

€4,380.00

Sports therapy
• Private therapists
TOTAL
TOTAL AMOUNT GIVEN IN PERIOD
November 2012 - September 2013

€480.00
€41,036.00
€45,041.00

The foundation was set up in memory of the
late Dr. Yiota Demetriou whose vision to help
children in her field of child psychology was
tragically cut short in New York, November
2008 by a reckless drunken driver.
Her ambition was to work with children and
their families giving them a chance for a
better quality of life.
The foundation aims to continue Yiota’s
dream of working with and offering help to
children in her field of child psychology.

The following table displays the foundation’s activity
since its inception in 2009
2009 - Oct. 2010
Nov. 2010 - Oct. 2011
Nov. 2011 - Sep. 2012
Nov. 2012 – Sep. 2013
2009 - Sep .2013 Total

AMOUNT RAISED

AMOUNT DONATED

€40,000.00
€45,790.00
€45,600.00
€47,000.00
€178,390.00

€21,520.00
€29,415.00
€48,302.00
€45,041.00
€144,278.00

Fund raising events held between November 2012 and
September 2013 have raised a total of approximately
€47,000.00, with the Annual walk in 2012
collecting €36,000.00.

We would like to sincerely thank everyone for their
continuous support and for helping us fulfill the
foundations' objectives in making a difference to
children's quality of life!

The majority of the funds given this year were for the
various therapies that the foundation provides financial
assistance to.

Tel: +357 25818140, Fax: +357 25818190
e-mail: info@dancingqueenfoundation.com
www.dancingqueenfoundation.com

2012-2013

Πολυδύναµο Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών
Λεµεσού «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήµων» ιδρύθηκε το 2003 και
προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες στην Πόλη και Επαρχία της
Λεµεσού.

Εισφορές που δόθηκαν από το Ίδρυµα
Νοέµβριος 2012 – Σεπτέµβριος 2013
Τµήµα Παιδιών και Εφήβων Λεµεσού Υπηρεσίες
Ψυχικής Υγείας
Καλοκαιρινά Σχολεία
Μονάδα ΆΛΜΑ - Ίδρυµα Θεοτόκος

€875.00

€2,300.00

Άλλες εισφορές που δόθηκαν

€900.00
ΣΥΝΟΛΟ

€4,005.00

Χρηµατοδοτική βοήθεια που δόθηκε από το Ίδρυµα
Νοέµβριος 2012 - Σεπτέµβριος 2013
Ψυχολογική υποστήριξη
• Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης
Παιδιών ΑΜΑΛΘΕΙΑ
• Πολυθεραπευτικό Κέντρο Λεµεσού
• Ιδιωτικοί θεραπευτές

€6,725.00
€330.00
€2,935.00

Ειδική εκπαίδευση και Λογοθεραπεία
• ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
• Πολυθεραπευτικό Κέντρο Λεµεσού
• Κέντρο ΕΥΛΟΓΟΝ
• Ιδιωτικοί θεραπευτές

€3,100.00
€7,080.00
€3,760.00
€12,246.00

Μουσικοθεραπεία
• Πολυθεραπευτικό Κέντρο Λεµεσού

€4,380.00

Αθλοθεραπεία
• Ιδιωτικοί θεραπευτές

Ένα από τα πιο σηµαντικά προγράµµατα που λειτουργεί είναι
το Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών ΑΜΑΛΘΕΙΑ και
µε το πρόγραµµα αυτό υπάρχει συνεργασία από τον Φεβρουάριο
του 2013 µε το Dancing Queen Foundation.
Το ΑΜΑΛΘΕΙΑ είναι πρόγραµµα που λειτουργεί για παιδιά
µονογονεικών οικογενειών. Σήµερα απασχολούνται 30 περίπου
παιδιά όπου τους παρέχεται µεσηµεριανό γεύµα, µελέτη των
µαθηµάτων τους, καθώς και µε τις εξής δραστηριότητες,
αθλητισµό, ζωγραφική και κατασκευές, χορό και θεατρική
αγωγή.
Τους πρώτους 6 µήνες της συνεργασίας µας 7 παιδιά
βοηθήθηκαν µέσω της Ψυχολόγου και συγκεκριµένα της
παιχνιδοθεραπείας.
Για την χρονιά 2013-2014, 13 παιδιά λαµβάνουν θεραπεία
µέσω Παιχνιδοθεραπείας η οποία καλύπτεται από το Dr. Yiota
Demetriou The Dancing Queen Foundation.
Κος Χρίστος Παπαδόπουλος
Εκτελεστικός ∆ιευθυντής
Πολυδύναµου Κέντρου
Άγιος Ιωάννης ο Ελεήµων

Εισφορές και δωρεές του ιδρύµατος από την
χρονιά ίδρυσης του 2009, µέχρι σήµερα 2013

€480.00
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ∆ΟΘΗΚΕ

∆ηµιούργησε διάφορα προγράµµατα ευέλικτων µορφών
κοινωνικής φορντίδας όπως µεταξύ άλλων το Κέντρο
Οικογενειακής Καθοδήγησης όπου εργοδοτεί Κοινωνικούς
Λειτουργούς και Ψυχολόγους, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε
οικογένειες, παιδιά, νέους, καθώς και Υπηρεσίες προς
Ηλικιωµένους, Αναπήρους και Ψυχικά Πάσχοντες.

€41,036.00
€45,041.00

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

2009 - Οκτ. 2010
Νοέµβ. 2010 - Οκτ. 2011
Νοέµβ. 2011 - Σεπ. 2012
Νοέµβ. 2012 - Σεπ. 2013
2009 - Σεπ .2012 Σύνολο

€40,000.00
€45,790.00
€45,600.00
€47,000.00
€178,390.00

∆ΩΡΕΕΣ

€21,520.00
€29,415.00
€48,302.00
€45,041.00
€144,278.00

Σε Φιλανθρωπικές εκδηλώσεις που έγιναν µεταξύ Νοεµβρίου
2012 και Σεπτεµβρίου 2013 µεζεύτηκε το ποσό των €47,000.00,
όπου το ποσό των €36,000.00 µαζεύτηκαν
από την ετήσια πορεία µας.

Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε θερµά όλους για την
συνεχή στήριξη του Ιδρύµατος και την βοήθεια για την
υλοποίηση του στόχου µας στο να κάνουµε την διαφορά
στην ποιότητα ζωής των παιδιών.

Τα περισσότερα χρήµατα που δόθηκαν φέτος από το ίδρυµα
δόθηκαν σε διάφορες θεραπείες

Tηλ: +357 25818140, Φαξ: +357 25818190
e-mail: info@dancingqueenfoundation.com
www.dancingqueenfoundation.com

Το Dr Yiota Demetriou - The Dancing Queen
Foundation ιδρύθηκε το 2009 στην µνήµη της
εκλιπούσας ∆ρ. Γιώτας ∆ηµητρίου, της οποίας το
όραµα να βοηθήσει τα παιδιά µέσω του κλάδου
της παιδοψυχολογίας, τελείωσε απότοµα, στη
Νέα Υόρκη τον Νοέµβρη του 2008, από ένα
ασυνείδητο µεθυσµένο οδηγό.
Φιλοδοξούσε να ασχοληθεί µε παιδιά και τις
οικογένειες τους, µε απώτερο σκοπό την ελπίδα
για µια καλύτερη και πιο ποιοτική ζωή.
Το ίδρυµα µας στοχεύει να συνεχίσει το όνειρο
αυτό, προσφέροντας βοήθεια σε παιδιά στον
τοµέα της παιδοψυχολογίας.

εισφορές
& δωρεές
2012-2013

