Σοροπτιμιστικός Όμιλος Ψυχικού
Ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Ψυχικού, ιδρύθηκε το 1988 και είναι μέλος της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος,
που αριθμεί συνολικά 32 Ομίλους.
Η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Σοροπτιμιστικής Ομοσπονδίας, που είναι μέλος
του Διεθνούς Σοροπτιμισμού. Ο Διεθνής Σοροπτιμισμός (Soroptimist International) είναι μια διεθνής γυναικεία
οργάνωση εθελοντικής προσφοράς που αριθμεί συνολικά πάνω από 100.000 μέλη σ' ολόκληρο τον κόσμο.
O όρος Soroptimist προέρχεται από τις λατινικές λέξεις soror ( αδελφή) και optima (άριστη), που
σηματοδοτούν και το ιδεολογικό του περιεχόμενο. Μέλη του Διεθνούς Σοροπτιμισμού είναι γυναίκες που
εκπροσωπούν όλο το φάσμα των επαγγελμάτων.
Στόχοι της Οργάνωσης είναι η προώθηση της θέσης της γυναίκας, η τήρηση υψηλών κανόνων ηθικής, η
εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων για όλους τους ανθρώπους, η ισότητα, η ανάπτυξη και η ειρήνη, που
επιτυγχάνονται μέσω της παγκόσμιας καλής θέλησης, κατανόησης και φιλίας.
Μέλη του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ψυχικού, είναι γυναίκες διακεκριμένες στο επάγγελμά τους, με έντονη
κοινωνική δράση.
Ο Όμιλος έχει να επιδείξει σημαντικό έργο στους τομείς που δραστηριοποιείται.
Ανάμεσα στις δράσεις του, συμπεριλαμβάνονται εκδηλώσεις προς τιμή των "Γιατρών του Κόσμου" και προς
τιμήν των αθλητών των "Special Olympics", των οποίων το έργο ενισχύουν και οικονομικά. Συμμετέχει σε
προγράμματα του Διεθνούς Σοροπτιμισμού, όπως π.χ. "Μέλη για τη ζωή", ενισχύοντας την προσπάθεια να
αποκτήσουν τεχνητά μέλη ακρωτηριασμένα από τις νάρκες γυναικόπαιδα στη Γεωργία, την Αγκόλα κ.ά.,
"Καταπολέμηση του Τrafficking" (εμπόριο γυναικών), "Καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών",
"Καταπολέμηση κάθε μορφής βίας εναντίον των γυναικών", "Διά βίου Εκπαίδευση" και "Εξοικείωση
των Γυναικών με τις νέες τεχνολογίες", "Ηabitat" (εξασφάλιση ανθρώπινου περιβάλλοντος-ορθολογική
χρήση νερού, Δενδροφυτεύσεις, Κτήμα Θων κ.ά), "Προληπτική Ιατρική" με ενημερωτικές ομιλίες
διακεκριμένων επιστημόνων για επίκαιρα θέματα υγείας, επισκέψεις σε κοινωφελή ιδρύματα και συνδρομή για
την αντιμετώπιση των αναγκών τους (φυλακές, άσυλα κ.ά), διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και
ενημερωτικών συζητήσεων, λογοτεχνικές παρουσιάσεις, γιορτές για τα παιδιά του Ψυχικού, διαγωνισμούς
ζωγραφικής κ.ά.
Το 1997 ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Ψυχικού βραβεύθηκε από τον Διεθνή Σοροπτιμισμό, για το έργο του στον
Τομέα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τον Μάρτιο του 2002 βραβεύτηκε από τον Δήμο Ψυχικού για την

κοινωνική δράση του.
Το 2002 μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου στην Νέα Υόρκη, η διακεκριμένη ζωγράφος και μέλος του
Ομίλου μας, Φωτίκα Καρδούλη, με την παρότρυνση της Συντονίστριας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Διεθνούς
Σοροπτιμισμού Μαρίας Ζαφέτ, που είναι ιδρυτικό μέλος του Ομίλου μας, φιλοτέχνησε αφίσα για την Αφγανή
γυναίκα, που έκανε αίσθηση διεθνώς και έγινε εξώφυλλο του περιοδικού "Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες".
Ο Όμιλος Ψυχικού είναι αδελφοποιημένος με τον Σοροπτιμιστικό Όμιλο της Κραιόβα της Ρουμανίας.
Το Διοικητικό του Συμβούλιο αποτελούν οι:
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Γραμματέας.
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