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Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και Special Olympics για Κοινωνική Ενσωμάτωση

Συνεργασία από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τα Special
Olympics για το Πρόγραμμα «PlayUnified – Ζούμε Μαζί,
Παίζουμε Μαζί» με Στόχο την Οικοδόμηση ενός Παγκόσμιου
Κινήματος για την Κοινωνική Ενσωμάτωση
Συνεργασία από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τα Special Olympics για το Πρόγραμμα «PlayUnified –
Ζούμε Μαζί, Παίζουμε Μαζί» με Στόχο την Οικοδόμηση ενός Παγκόσμιου Κινήματος για την Κοινωνική
Ενσωμάτωση Με αφορμή την 50η επέτειο των Special Olympics, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και τα
Special Olympics ανακοινώνουν σήμερα μία συνεργασία-ορόσημο για την υποστήριξη του παγκόσμιου
κινήματος κοινωνικής ένταξης, με στόχο να προωθήσει την ισχυρότερη συμμετοχή των νέων στα κοινά, σε
παγκόσμιο επίπεδο, και να μεταμορφώσει το εκπαιδευτικό σύστημα μέσω του αθλητισμού. Στο πλαίσιο της
τριετούς δωρεάς, συνολικού ύψους $10.000.000, το ΙΣΝ και τα Special Olympics συνεργάζονται για να
ενισχύσουν τον παγκόσμιο αντίκτυπο που επιτυγχάνουν τα Special Olympics μέσω των προγραμμάτων τους
στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και τη συμμετοχή των νέων και της σχολικής κοινότητας στον
αθλητισμό. Η συνεργασία των δυο οργανισμών στοχεύει στην αύξηση της πρόσβασης και των ευκαιριών
στα σχολικά προγράμματα αθλητισμού για μία κοινότητα που αποτελεί περίπου το 3-4% του παγκόσμιου
πληθυσμού. Η ανακοίνωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου του ΙΣΝ για την
Κοινωφελή Δράση, το οποίο πραγματοποιείται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο
Πρόεδρος των Special Olympics, Δρ. Timothy Shriver, θα δώσει την κύρια ομιλία στο συνέδριο, στις 23
Ιουνίου. Αργότερα μέσα στην ημέρα σήμερα, ο Πρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος, και ο Δρ. Shriver
θα συναντηθούν με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπιο Παυλόπουλο, για να τον
ενημερώσουν αναφορικά με τη σημαντική αυτή δωρεά που έχει ως στόχο να στηρίξει τους νέους, με και
χωρίς διανοητικές αναπηρίες, ως μέρος μίας κοινής δέσμευσης για τη δημιουργία μίας «Ενοποιημένης
Γενιάς» (Unified Generation). «Η υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος έρχεται σε μία κρίσιμη στιγμή,
κατά την οποία βλέπουμε και βιώνουμε έναν κόσμο διχασμένο, με τάσεις μαζικής καταστροφής που
εντείνουν περαιτέρω την πόλωση στην κοινωνία. Ωστόσο, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι πως η εμπειρία των
Special Olympics –και οι αθλητές μας– φέρνουν τους ανθρώπους κοντά, εξαλείφοντας τις διαχωριστικές
γραμμές. Μέσα από τα προγράμματά μας, βλέπουμε τη μεταμόρφωση των σχολείων σε ακαδημαϊκούς
χώρους που χαρακτηρίζονται από την αποδοχή και την ένταξη, κάτι που ο κόσμος χρειάζεται
απεγνωσμένα σήμερα», δήλωσε ο Πρόεδρος των Special Olympics, Δρ. Timothy Shriver. «Εκ μέρους του
κινήματος των Special Olympics, είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την
αναγνώριση της δύναμης του μηνύματος των αθλητών μας, και του οράματός μας για μία γενιά,
πραγματικά Ενωμένη». Ο Πρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος, δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι
που συνεργαζόμαστε με τα Special Olympics για αυτό το σημαντικό πρόγραμμα και που εργαζόμαστε από
κοινού για την προώθηση της παγκόσμιας κοινωνικής ένταξης σε όλα τα επίπεδα. Κάθε φορά που
αξιολογούμε μία πρόταση, το πρώτο πράγμα που εξετάζουμε είναι εάν προσδίδει αξία στην κοινωνία και
εάν οι εμπλεκόμενοι είναι ηθικοί, αποτελεσματικοί και αποδοτικοί. Είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία μας
με τα Special Olympics, υπό την ηγεσία του Δρ. Timothy Shriver, θα έχει απτές και άμεσες θετικές
επιπτώσεις για το σύνολο της κοινωνίας. Είναι τιμή μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε, στο μέγιστο των
δυνατοτήτων μας, για να υποστηρίξουμε τα Special Olympics στην προσπάθειά τους να ενδυναμώσουν
τους αθλητές και τις οικογένειές τους, και να προωθήσουν όλα όσα μας ενώνουν». H συνεργασία του ΙΣΝ
και των Special Olympics έχει σαν στόχο να προωθήσει την υλοποίηση προγραμμάτων όπως τα Unified
Sports και Unified Schools των Special Olympics σε περισσότερες κοινότητες παγκοσμίως, καθώς και την
εφαρμογή πολιτικών γύρω από τον αθλητισμό και την εκπαίδευση. Οι χώρες στις οποίες θα υλοποιηθεί το
πρόγραμμα περιλαμβάνουν τη Βραζιλία, τη Χιλή, την Κίνα, την Αίγυπτο, την Ελλάδα, την Ινδία, την
Ινδονησία, την Κένυα, το Μεξικό, το Μαρόκο, τη Ρωσία, τη Σερβία, την Κινεζική Ταϊπέι και την Τανζανία.
Σε ολόκληρο τον κόσμο, η συνεργασία θα στοχεύσει στην επέκταση της εμβέλειας και του αντίκτυπου των
σχολικών αθλητικών προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης, οδηγώντας σε περίπου 2.000 νέα «Ενωμένα
Σχολεία» (Unified Schools) για το κίνημα –σχολεία τα οποία θα έχουν ενεργά προγράμματα αθλητισμού και
κοινωνικής ενσωμάτωσης για τους μαθητές με και χωρίς αναπηρία. Επιπλέον, η συνεργασία θα οδηγήσει
στην κατάρτιση πάνω από 20.000 προπονητών για την περαιτέρω ανάπτυξη του μοντέλου Unified Sports
των Special Olympics. Με τη δωρεά του ΙΣΝ, στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν πάνω από 750.000 αθλητές
σε διάστημα τριών ετών. Οι πλατφόρμες Unified Sports και Unified Schools των Special Olympics βασίζονται
σε μεγάλο βαθμό στις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με
Αναπηρία (UN-CRPD), και συγκεκριμένα στα άρθρα 24 και 30. Η UN-CRPD παρέχει στην παγκόσμια
κοινότητα ένα βιώσιμο και διεθνώς αναγνωρισμένο πλαίσιο, από το οποίο θα αναπτυχθεί ο
προγραμματισμός που θέτει σε εφαρμογή τη Σύμβαση. # # # Σχετικά µε το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος Το
Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος [(SNF) (www.SNF.org)] είναι ένας από τους µεγαλύτερους ιδιωτικούς
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φιλανθρωπικούς οργανισµούς στον κόσµο και πραγµατοποιεί δωρεές στους τοµείς της τέχνης και του
πολιτισµού, της παιδείας, της υγείας και του αθλητισµού και της κοινωνικής πρόνοιας. Από το 1996, το ΙΣΝ
έχει διαθέσει συνολικά άνω των €2 δισεκατοµµυρίων, µέσω 4.000 και πλέον δωρεών σε µη κερδοσκοπικούς
οργανισµούς, σε 124 κράτη ανά τον κόσµο. Το ΙΣΝ ενισχύει οργανισµούς και προγράµµατα, παγκοσµίως,
που αναµένεται να επιφέρουν αισθητά, διαχρονικά και θετικά αποτελέσµατα στην κοινωνία και
επιδεικνύουν αποτελεσµατική διοίκηση και σωστή διαχείριση. Το Ίδρυµα στηρίζει επίσης προγράµµατα που
συµβάλλουν στη συνεργασία φορέων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, ως αποτελεσµατικά µέσα υποστήριξης
του κοινού καλού. Επιπλέον των υπόλοιπων, συνεχιζόµενων διεθνών δωρεών του, τo ΙΣΝ ανακοίνωσε
πρόσφατα µία δωρεά ύψους σχεδόν €140 εκατοµµυρίων για τη δηµιουργία του Stavros Niarchos Foundation
Agora Institute στο Πανεπιστήµιο Johns Hopkins (JHU), στη Βαλτιµόρη των ΗΠΑ. To SNF Agora Institute θα
αποτελέσει διεπιστηµονικό κέντρο, µε κύριο σκοπό να διερευνήσει, ενισχύσει και προωθήσει τον κοινωνικό
και ανοιχτό διάλογο και τη συµµετοχή των πολιτών στα κοινά, σε παγκόσµιο επίπεδο. Η δωρεά του ΙΣΝ στο
JHU έρχεται να προστεθεί σε µια ακόµη σηµαντική δωρεά, ύψους σχεδόν €60 εκατοµµυρίων, προς το
Πανεπιστήµιο Rockefeller της Νέας Υόρκης, έναν διεθνούς φήµης ακαδηµαϊκό και ιατρικό ερευνητικό
οργανισµό, για τη δηµιουργία µιας νέας, διευρυµένης πανεπιστηµιούπολης, του Stavros Niarchos FoundationDavid Rockefeller River Campus (SNF-DR), το οποίο θα ανοίξει την άνοιξη του 2019. Σε συνέχεια της µακράς
και εκτεταµένης υποστήριξης του Ιδρύµατος σε βιβλιοθήκες, παγκοσµίως, το ΙΣΝ ανακοίνωσε ακόµη,
πρόσφατα, µία σηµαντική δωρεά, ύψους €53 εκατοµµυρίων, για την πλήρη ανακαίνιση του κεντρικού
δανειστικού παραρτήµατος της Δηµόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης στο Μανχάταν καθώς και για τη
δηµιουργία καταπιστεύµατος (endowment) για την ενίσχυση των δηµόσιων προγραµµάτων της. Η
βιβλιοθήκη θα ανοίξει ξανά τις πόρτες της για το κοινό το 2020, φέροντας την επωνυµία Stavros Niarchos
Foundation Library (SNFL). Στην Ελλάδα, επιπλέον των υπόλοιπων, συνεχιζόµενων δωρεών του, το ΙΣΝ
εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις έκτακτες ανάγκες της κοινωνίας µε στόχο την άµεση ανακούφισή της
από τις συνέπειες της κρίσης, έχοντας σχεδόν ολοκληρώσει τρεις επιµέρους πρωτοβουλίες δωρεών
συνολικού ύψους €300 εκατοµµυρίων (Δωρεές Ενάντια στην Κρίση & Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των
Νέων). Tον Σεπτέµβριο του 2017, το ΙΣΝ ανακοίνωσε σειρά νέων δωρεών, µε σκοπό την περαιτέρω
ενίσχυση του τοµέα της Υγείας στην Ελλάδα, ο προϋπολογισµός των οποίων αναµένεται να υπερβεί τα
€200 εκατοµµύρια. Από το 1996, το ΙΣΝ έχει ήδη πραγµατοποιήσει δωρεές ύψους άνω των €110
εκατοµµυρίων για την ενίσχυση της Υγείας στην Ελλάδα. Η νέα πρωτοβουλία περιλαµβάνει τέσσερις
µεγάλες παρεµβάσεις σε υποδοµές, σε όλη την επικράτεια, την προµήθεια νέου ιατροτεχνολογικού
εξοπλισµού, καθώς και εκπαιδευτικές δράσεις. Στις 21 Μαρτίου, 2018, πραγµατοποιήθηκε η υπογραφή
Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του ΙΣΝ αναφορικά µε την υλοποίηση της
πρωτοβουλίας. Η µεγαλύτερη µεµονωµένη δωρεά του Ιδρύµατος είναι το Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα
Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Αθήνα. Το συνολικό κόστος δηµιουργίας του έργου άγγιξε τα €630
εκατοµµύρια. Το ΚΠΙΣΝ, σχεδιασµένο από το διεθνούς φήµης αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building
Workshop, περιλαµβάνει τις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής, καθώς και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Το έργο παραδόθηκε στην Ελληνική Κοινωνία στις
23 Φεβρουαρίου 2017. Μετά την παράδοση, το ΙΣΝ ανακοίνωσε τη δέσµευσή του να συνεχίζει να
υποστηρίζει έµπρακτα το ΚΠΙΣΝ για πέντε χρόνια, µε δωρεές ύψους €50 εκατοµµυρίων. Οι δωρεές
στηρίζουν τη διοργάνωση δηµόσιων εκδηλώσεων καθώς επίσης τη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ. Όλες οι
εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται µε δωρεά του ΙΣΝ είναι ανοιχτές και δωρεάν για το κοινό. Κάθε
χρόνο, το ΙΣΝ διοργανώνει το Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο για την Κοινωφελή Δράση και το Summer Nostos
Festival, τα οποία πραγµατοποιούνται στο ΚΠΙΣΝ. Eπιπλέον, το ΙΣΝ διοργανώνει τη µηνιαία σειρά
εκδηλώσεων Διάλογοι, µία νέα προσπάθεια ενίσχυσης της ανοιχτής συζήτησης, µέσα από την οποία
παρουσιάζονται, ζωντανά αλλά και διαδικτυακά, άνθρωποι που µε το έργο τους εµπνέουν. Στοιχεία
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