
                        

                                                             
  

Συνοπτική παρουσίαση μη κερδοσκοπικού Οργανισμού ΜΑΝΑ 

 
 

Ο μη κερδοσκοπικός Οργανισμός ΜΑΝΑ δημιουργήθηκε πριν 3 

περίπου χρόνια με αφορμή την προσωπική μάχη ιδρυτικού στελέχους του 

οργανισμού με τον καρκίνο του μαστού και τη νίκη της στη μάχη της με τη νόσο. 

Μέσα από αυτήν την προσωπική διαδρομή, εντοπίστηκαν τομείς και 

λειτουργίες της ζωής που δέχονται ισχυρό πλήγμα λόγω της νόσου, και 

επιβαρύνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής της γυναίκας με καρκίνο.  

 

            Βασικός στόχος του ΜΑΝΑ είναι η δωρεάν παροχή υπηρεσιών 

φροντίδας από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας, που θα βοηθήσουν την 

αποκατάσταση της γυναίκας με καρκίνο του μαστού ή με κάποιας μορφής 

γυναικολογικό καρκίνο και την επανασύνδεσή της με το ρυθμό ζωής της, όπως 

πριν την εμφάνιση της νόσου.  

 

           Οι υπηρεσίες αυτές είναι: 

✓ Ψυχολογική - Ψυχοκοινωνική Συμβουλευτική & Υποστήριξη 

✓ Φυσιοθεραπευτική Συμβουλευτική & Υποστήριξη 

✓ Διατροφικές Συμβουλές 

✓ Μαθήματα yoga, pilates   

✓  Προγράμματα σωματικής και πνευματικής άσκησης όπως διαλογισμός 

και ενεργειακή θεραπεία 

✓ Υπηρεσίες Φροντίδας Προσώπου & Σώματος 

✓ Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης 

✓ Επισκέψεις / Ξεναγήσεις σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους - 

συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες. 

✓ Κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες 

✓ Σκάκι 



 

 

 

   

Μέχρι σήμερα  
                                       220 γυναίκες  
 
       έχουν ζητήσει και έχουν λάβει δωρεάν 865 υπηρεσίες από το ΜΑΝΑ 
 
    σε ένα σύνολο άνω των 7000 ωρών και μέσο ημερήσιο όρο υπηρεσιών  

 

    16,25  
   

 

 

 

Για την υποστήριξη των γυναικών και την κάλυψη των εξειδικευμένων 

αναγκών τους, δωρεάν, με απόλυτη διακριτικότητα και εχεμύθεια, ο οργανισμός 

ΜΑΝΑ, έχει δημιουργήσει έναν ειδικό χώρο, Το Σπίτι του ΜΑΝΑ, που 

βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Ρηγίλλης 10, με εύκολη πρόσβαση 

από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

 

Το επιστημονικό έργο και οι δράσεις του μη κερδοσκοπικού Οργανισμού 

ΜΑΝΑ έχουν τεθεί υπό την Αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αρωγού 

των προσπάθειών μας για την επίτευξη του οράματός μας. 

 

Επιπλέον, τη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε λόγω της 

πανδημίας του κορωνοϊού, με την πολύτιμη βοήθεια των εθελοντών του, 

το  ΜΑΝΑ συνεχίζει να κρατά την πόρτα του ανοιχτή στις γυναίκες που 

υποστηρίζει και να προσφέρει τις περισσότερες από τις παραπάνω 

υπηρεσίες του διαδικτυακά. 

Ετσι μπορούν και γυναίκες από την περιφέρεια και ιδιαίτερα τα ακριτικά νησιά 

μας πάντοτε δωρεάν. 

Αγαπητές φίλες ! 

Το μόνο που χρειάζεται είναι να μας τηλεφωνήσετε στο 2107295546 για να 

συζητήσουμε πάντα με εχεμύθεια και σεβόμενοι τα προσωπικά δεδομένα και 

να σας εντάξουμε στο πρόγραμμα που επιθυμείτε.Επιπλέον μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε και το e mail μας : info@manaorg.org 

 

 

 



 




