
               

                 

    

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 08/03/2019

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Το «Κέντρο Ειδικών Παιδιών – ο Άγιος Σπυρίδων» Ηρακλείου Κρήτης, δικαιούχος
της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία του
Κέντρου Ειδικών Παιδιών – ο Άγιος Σπυρίδων»» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Κρήτη 2014 – 2020», Άξονας προτεραιότητας 5 «Προώθηση της
Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης της Φτώχειας» ΕΣΠΑ 2014 - 2020 με την
συγχρηματοδότηση του Ε.Κ.Τ. και έναρξη στις 04-09-2017, λειτουργεί έκτοτε στα
πλαίσια του παραπάνω προγράμματος, με τριετή διάρκεια.

Κύριος στόχος της λειτουργίας «Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για
Άτομα με Αναπηρία – ο Άγιος Σπυρίδων» είναι η ένταξη 25 Ατόμων με Αναπηρίες
(νοητική  υστέρηση)  για  την  παροχή  υπηρεσιών  ημερήσιας  φροντίδας  και
παραμονής και την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας.

Αναλυτικότερα,  τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από τη λειτουργία της δομής είναι
κυρίως: 
 Η  βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής  των  ατόμων  με  αναπηρία  καθώς  και  οι

οικογένειες τους, που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών
 Η  ενίσχυση  της  κοινωνικής  συνοχής  /  πρόληψη  φαινομένων

περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού
 Η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών

Ο Φορέας αναγνωρίζοντας πως τα άτομα με αναπηρίες πρέπει να απολαμβάνουν
πλήρως  τα ανθρώπινα  δικαιώματα και  τις  θεμελιώδεις  ελευθερίες  σε  ίση βάση
όπως  και  τα  άτομα  τυπικής  ανάπτυξης,  σχεδιάζει,  οργανώνει  και  εφαρμόζει
καθημερινά  υπηρεσίες μέσω των οποίων προωθεί την καλλιέργεια των κοινωνικών
δεξιοτήτων και  την  πρωτοβουλία,  ενισχύει  την  ψυχική υγεία τους,  προωθεί  την
πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους και ένταξη στην κοινωνία. 
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Οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  περιλαμβάνουν  εκτίμηση  αναγκών,  αξιολόγηση,
εκπόνηση εξατομικευμένου σχεδίου εκπαιδευτικών-θεραπευτικών παρεμβάσεων,
εκπαίδευση σε κοινωνικές και ατομικές δεξιότητες και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής
φροντίδας και υποστήριξης του ατόμου, καθώς και των οικογενειών τους.

Η  παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής στα ενταγμένα άτομα
με αναπηρίες – κατά τη διάρκεια των 18 αυτών μηνών – περιέλαβε την παροχή
υπηρεσιών  ημερήσιας  φροντίδας  και  παραμονής  σε  άτομα  με  αναπηρίες  μέσω
συγκεκριμένου δομημένου προγράμματος, και ειδικότερα: 
 Τη  μεταφορά  των  ωφελούμενων  προς  και  από  το  «Κέντρο»  με  ίδιο

μεταφορικό μέσο
 Τη παραμονή και τη διατροφή τους 
 Το  πρόγραμμα  πράξεων  ειδικής  αγωγής,  βάσει  εξατομικευμένου

προγράμματος 
 Τα προγράμματα κοινωνικοποίησης με στόχο την οριοθέτηση, την εφαρμογή

κανόνων συμπεριφοράς και κοινωνικών δεξιοτήτων
 Τα  προγράμματα  ψυχολογικής  στήριξης  με  στόχο  την  ενθάρρυνση  και  την

ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
 Τα προγράμματα εικαστικών ως κύριο μέσο επικοινωνίας
 Την παροχή εργοθεραπείας
 Την παροχή φυσικοθεραπείας
 Την παροχή προγράμματος μαθησιακών εννοιών
 Το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης 
 Τα ειδικά προγράμματα φυσικής αγωγής (παροχή ατομικής ή και ομαδικής

άσκησης)
 Την παροχή υποστηρικτικών ενεργειών στα άτομα και στις οικογένειες τους

μέσω του Συμβουλευτικού Σταθμού
 Την  εκπαίδευση  τους  στην  αυτοεξυπηρέτηση  και  την  εκμάθηση

δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής 
 Τις δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους 
 Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης 
 Την  κυκλοφοριακή  αγωγή  μέσω  συγκεκριμένου  προγράμματος  στο  ειδικά

διαμορφωμένο πάρκο μας
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Το «Κέντρο» είναι στελεχωμένο από: Διευθυντή – Υπεύθυνο Πράξης, Γραμματειακή
Στήριξη,  Υπεύθυνο  Παρακολούθησης  οικονομικού  Αντικειμένου,  Κοινωνικό
Λειτουργό, Ψυχολόγο, Ψυχίατρο, Φυσικοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Εκπαιδευτή -
συνοδό, Νοσηλευτή, Οδηγό, Μεταφορέα Ασθενών.
Τα  παραπάνω  στελέχη,  παρέχουν  τις  προβλεπόμενες  υπηρεσίες  –  όπως  αυτές
περιγράφονται  παραπάνω  –  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  από  τις  07:00’  έως  τις
15:00’. 

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, τηρούνται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή: 

1. Αρχεία παρακολούθησης ωφελούμενων:
- Έντυπο ημερήσιας παρουσίας ωφελούμενων
- Έντυπο κοινωνικού ιστορικού ωφελούμενου 
- Έντυπο προγράμματος Ωφελούμενου 
- Έντυπο συνεδριών ωφελούμενου 
- Μηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης Ωφελούμενου 
- Τριμηνιαίο Δελτίο Έκθεσης Ωφελούμενου
2. Δελτία παρακολούθησης προόδου του Φυσικού Αντικειμένου της Πράξης: 
- Εβδομαδιαία Δελτία Δραστηριοτήτων
- Μηνιαία Δελτία Πεπραγμένων Φυσικού Αντικειμένου
3. Δελτία τύπου – δημοσιεύσεις (έντυπα & ηλεκτρονικά)

Κατ’ αυτό τον τρόπο, πραγματοποιείται η εποπτεία, έλεγχος, προγραμματισμός και
εξατομικευμένος σχεδιασμός ενεργειών & εκπαίδευσης για τους 25 ωφελούμενους
που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα και έλαβαν το σύνολο των υπηρεσιών, όπως
αυτές περιγράφονται στο Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης. 

Για την υλοποίηση του προγράμματος, σε όλους τους χώρους του «Κέντρου» και
καθ’  όλη τη  λειτουργία  του,  υπάρχει  τήρηση των  κανόνων για  την  εξασφάλιση
προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία. 
Ειδικότερα υπάρχει οριζόντια προσβασιμότητα με προσβάσιμες διαδρομές στους
εξωτερικούς  χώρους,  στις  κτιριακές  υποδομές  και  στους  χώρους  υγιεινής,
προσβάσιμοι   εξοπλισμοί  αλλά  και  πρόσβαση  στις  υπηρεσίες  με  δυνατότητα
χρήσης της υπηρεσίας αυτόνομα από άτομα με αναπηρία.
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Σε  παραλληλία  με  την  υλοποίηση  του  Φυσικού  Αντικειμένου,  έχουν
πραγματοποιηθεί  με φυσική ή ηλεκτρονική διασύνδεση,  συμμετοχές σε δράσεις
δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς, με φορείς παροχής κοινωνικών
υπηρεσιών και δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών στην τοπική κοινότητα, με
στόχο: 
- Τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα
- Την  ένταξη  των  ωφελούμενων  σε  αυτήν  και  συνεπώς  την  ενίσχυση  της

κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο
- Τη διάδοση της πληροφόρησης για τους στόχους και λειτουργία των δομών 
- Την ανάπτυξη των καλών πρακτικών
- Τον κοινό σχεδιασμό ενεργειών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας

Οι  ενέργειες  που  έχουν  μέχρι  στιγμής  πραγματοποιηθεί  στο  πλαίσιο  της
Δημοσιότητας: 
Α. Μέσω ηλεκτρονικών (προσβάσιμης ιστοσελίδας Α2) και έντυπων μέσων:
- Προκηρύξεις  για  στελέχη  του  Προγράμματος  (προκήρυξη,  αποτελέσματα

μοριοδοτήσεων)
- Προσκλήσεις  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  ωφελουμένων  (προκήρυξη,

αποτελέσματα μοριοδοτήσεων)
- Δράσεις, Κοινωνικά Πλαίσια, Συμμετοχές σε εκδηλώσεις, Κοινωνικά δρώμενα

Β.  Μέσω  μόνιμης  πινακίδας  και  αφίσας  στη  δομή,  που  προβάλλει  ισότιμα  τη
στήριξη και συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηματοδότηση.

Ο Υπεύθυνος της Πράξης

   Γιγουρτάκης Γεώργιος
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