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Οι εθελοντές της SAPT παρέα με τους σκύλους της ομάδας,
επισκέπτονται δωρεάν νηπιαγωγεία και σχολεία, με σκοπό να μάθουν
στα παιδιά τι σημαίνει υπεύθυνη ιδιοκτησία σκύλου, πώς μπορούν να
γνωρίσουν έναν αδέσποτο σκύλο αλλά και ότι ως υπεύθυνοι κηδεμόνες

Δεκάδες χαρούμενες φάτσες με τους φίλους-
οδηγούς τους μπαίνουν με ορμή σε σχολεία,
ιδρύματα και νοσοκομεία σκορπώντας θεραπευτική
χαρά! Όχι δεν πρόκειται για διαφημιστική ταινία
αλλά για την πραγματικότητα της SAPT Hellas. Η
Stray Action - Pet Therapy Hellas είναι μία μη
κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε έχοντας σαν
κύριους στόχους της να ενημερώσει τα παιδιά για
τη σωστή συμπεριφορά προς τους σκύλους, να
προσφέρει κοινωνικό έργο σε ευπαθείς ομάδες του
πληθυσμού μέσω θεραπευτικής επαφής τους με
ζώα και να προωθεί τις υιοθεσίες αδέσποτων
ζώων.
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Αρθρογραφία

Διεθνής Νεοφιλελεύθερη Τρομοκρατία
ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ της εθνικής κυριαρχίας μίλησε ο
πρωθυπουργός. Αναφέρθηκε στη σκληρή επιτήρηση των
Βρυξελλών με την «τεχνογνωσία» -έτσι την είπε- του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου.

14 Φεβ | Γνώμες

Νέα έκδοση για την πολιτική, τον πολιτισμό και τις

σκύλου όταν πηγαίνουμε βόλτα τον σκύλο μας πρέπει να συλλέγουμε
τις ακαθαρσίες του. Η ιστορία των επισκέψεων αυτών έχει δείξει ότι οι
μικροί είναι μεγαλύτεροι φιλόζωοι από τους μεγάλους! Μια ακόμη πολύ
σημαντική δράση της SAPT, είναι η εναλλακτική θεραπεία δια μέσου
των ζώων. Ηλικιωμένοι, ενήλικες με αναπηρίες, πρώην εξαρτημένοι,
ασθενείς με χρόνιες ασθένειες και ειδικότερα εκείνοι που διαβιούν
μόνιμα μέσα σε ιδρύματα, βιώνουν μία καθημερινή ρουτίνα, χωρίς
«αλλαγή παραστάσεων». Η θεραπευτική επαφή με ζώα και μάλιστα με
τους σκύλους, που διαθέτουν το εκ γενετής χάρισμα να προσεγγίζουν
και να προσφέρουν στοργή, είναι ευεργετική για την σωματική και
ψυχική τους υγεία.

Συνέχεια αυτής της δράσης είναι τα προγράμματα ειδικών υιοθεσιών
της SAPT, δηλαδή οι υιοθεσίες σκύλων από φορείς που φροντίζουν
καθημερινά άτομα με αναπηρίες, οι υιοθεσίες ανάπηρων σκύλων από
ιδιώτες και οι υιοθεσίες σκύλων από σχολεία. Η SAPT Hellas δεν
διαθέτει εγκαταστάσεις για φιλοξενία σκύλων γι’ αυτό και δεν
περισυλλέγει σκύλους, εκτός αν υπάρχει συγκεκριμένη ανάδοχη
οικογένεια να τους υιοθετήσει. Τα έξοδα της SAPT Hellas
καλύπτονται εξ΄ολοκληρου από τους εθελοντές, είτε από το ίδρυμα
"ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ", κύριο χορηγό και υποστηρικτή του έργου της.
Για περισσότερες πληροφορίες πληκτρολογήστε www.sapt.gr

Οδικές παραβάσεις αξίας 100.000
δολαρίων

Περίπου 100.000 δολάρια θα πρέπει να πληρώσει σε
πρόστιμα ένας Σαουδάραβας μαθητής στο Ντουμπάι,
καθώς πραγματοποίησε 400 οδικές παραβάσεις σε
λιγότερο από δύο χρόνια.

http://www.enet.gr/?i=news.el.events
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=2010-02-14
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=2010-02-14
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=2010-02-14
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=10/02/2010
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=10/02/2010
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=11/02/2010
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=11/02/2010
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=12/02/2010
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=12/02/2010
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=13/02/2010
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=13/02/2010
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=14/02/2010
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=14/02/2010
http://www.enet.gr/?i=arthra-sthles.el.home
http://www.enet.gr/?i=arthra-sthles.el.home&id=131997
http://www.enet.gr/?i=news.el.texnes&id=127529
http://www.enet.gr/?i=news.el.texnes&id=127529
http://www.sapt.gr/
http://www.enet.gr/?i=news.el.kosmos&id=132280
http://www.enet.gr/?i=news.el.kosmos&id=132280
http://www.enet.gr/?i=news.el.kosmos&id=132280
http://www.enet.gr/?i=news.el.kosmos&id=132280
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=132116
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=132116
http://www.enet.gr/?i=news.el.texnes&id=131215
http://www.enet.gr/?i=news.el.texnes&id=131215


Ένας σκύλος την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα! | Άρθρα | Ελευθεροτυπία

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=132277[15/2/2010 19:44:17]

τέχνες

ΩΡΑ για κλικ! στο πληρέστερο
ηλεκτρονικό κατάστημα
ωρολογιών. 5000 ωρολόγια και
90 μάρκες.

Σκίτσα

Δείτε όλη τη συλλογή

Έλα να μάθεις τι θα πει
Πατρινός
Ενα είναι σίγουρο για τους Πατρινούς: ότι
ξέρουν να διασκεδάζουν.

Βγάλε το τζίνι από μέσα σου
Ο "Ελληνικός Κόσμος" φιλοξενεί ένα
πρόγραμμα που έχει στόχο τα παιδιά να
ανακαλύψουν το "τζίνι" που κρύβουν μέσα
τους.

 

Ε-Εβδομάδα

Η πρώτη εβδομαδιαία free press εφημερίδα της "Ε"
κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη σ’ όλη την Αττική

Η «Εβδομάδα» της Ελευθεροτυπίας δωρεάν
σε όλη την Αττική
Κάθε Πέμπτη, μια νέα «Εβδομάδα». Η free press έκδοση της
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ, κυκλοφορεί σ' όλη την Αττική, με ό,τι πιο
σημαντικό συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο .

Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΑΪΤΖΗ
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