
               

                 

    

Ηράκλειο, Νοέμβριος 2020

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 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., ξεκίνησε τη λειτουργία του
Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας στις 04-09-2017 με τριετή διάρκεια. 

Με την υπ’ αριθμ. 4028/01-09-2020 Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης, το έργο παρατάθηκε
για τρία (3) επιπλέον έτη.
Η  παρούσα Ενδιάμεση Έκθεση Αποτίμησης  της  Πράξης  πραγματοποιείται  μετά  την  Απόφαση
Τροποποίησης της Πράξης. 

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 αποτελέσματα από τη λειτουργία της δομής είναι κυρίως: 
 Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία καθώς και των οικογενειών 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. 

Οι  παρεχόμενες υπηρεσίες υλοποιούνται  μέσω στοχευμένων δράσεων και ψυχοθεραπευτικών
παρεμβάσεων,  καθώς  περιλαμβάνουν  εκτίμηση  αναγκών,  ιδαιτεροτήτων  και  ενδιαφερόντων,
αξιολόγηση,  εκπόνηση  εξατομικευμένου  σχεδίου  εκπαιδευτικών-θεραπευτικών  παρεμβάσεων,
εκπαίδευση σε κοινωνικές και ατομικές δεξιότητες και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής φροντίδας και
υποστήριξης του ατόμου, ως και των οικογενειών τους.
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Η  παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής στα ενταγμένα άτομα με αναπηρίες –
κατά  τη  διάρκεια  των  36  αυτών  μηνών  –  περιλαμβάνει  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  οικογένειές  τους  μέσω  του

Συμβουλευτικού Σταθμού, ως προς την ενίσχυση της οικογενειακής συνοχής που αντανακλά
άμεσα στον ωφελούμενο

 Την  εκπαίδευσή  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
Οι  παραπάνω  υπηρεσίες  προς  τους  ωφελούμενους  και  τις  οικογένειες,  σχεδιάστηκαν  και
υλοποιούνται  με  εξελικτικά  βήματα  βάσει  εξατομικευμένου,  αλλά  και  σε  κάποιες  φάσεις,
ομαδικού προγράμματος.

Το  «Κέντρο»  είναι  στελεχωμένο  από:  Διευθυντή  –  Υπεύθυνο  Πράξης,  Γραμματειακή  Στήριξη,
Υπεύθυνο  Παρακολούθησης  οικονομικού  Αντικειμένου,  Κοινωνικό  Λειτουργό,  Ψυχολόγο,
Ψυχίατρο,  Φυσικοθεραπευτή,  Εργοθεραπευτή,  βοηθητικό  προσωπικό  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 
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- 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.

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.

Στις  12-03-2020  μετά  από  σχετική  απόφαση  της  διοίκησης,  η  δομή  τέθηκε  σε  αναστολή
λειτουργίας  (πλην  της  διοικητικής  υπηρεσίας)  σύμφωνα  με  τις  σχετικές  Εγκυκλίους  με  Α.Π.
Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.12063/  339/11-03-2020  και  Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.13346/410/26-03-2020  του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, περί λήψης άμεσων μέτρων και ενεργειών για
την πρόληψη της διασποράς του νέου κορωνοϊού SARS COV-2.
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Κατά  το  εν  λόγω  διάστημα,  βάσει  προγράμματος  αλλά  και  εκτάκτως,  πραγματοποιούνταν
τηλεφωνικές επαφές με τις οικογένειες  των ωφελουμένων αναφορικά με την παροχή οδηγιών
προς  αυτούς,  επίλυση  τρεχόντων  ζητημάτων,  στήριξη  των  ωφελουμένων  αλλά  και  του
οικογενειακού περιβάλλοντος,  από τα επιστημονικά στελέχη (Κοινωνικό Λειτουργό,  Ψυχολόγο
και Ψυχίατρο). 

Στις 25-05-2020 για τα στελέχη (ως προς την καθοδήγηση και εξειδίκευση των μέτρων) και στις
28-05-2020 για τους ωφελούμενους,  η δομή τέθηκε σε λειτουργία εκ νέου μετά από σχετική
απόφαση της διοίκησης και σύμφωνα με την Εγκύκλιο με Α.Π. Δ11/Φ.29/Γ.Π.οικ.19881/691/22-
05-2020 του Υπουργείου Εργασίας και  Κοινωνικών Υποθέσεων,  ενσωματώνοντας στην εφεξής
λειτουργία  της  όλα  τα  προβλεπόμενα  υγειονομικά  μέτρα  που  προβλέπονται  στα  Άρθρα  της
παραπάνω Εγκυκλίου, τηρώντας παράλληλα φάκελο, αναφορικά με τα δεδομένα για τον  SARS
COV-2 και δημιουργώντας κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο για την υποδοχή ύποπτου κρούσματος.

Βασικές  -  κατά  συνέπεια  -  παράμετροι  διαφοροποίησης  από  την  έως  τότε  υλοποιούμενη
εκπαιδευτική διάρθρωση, είναι και η εφαρμογή / υλοποίηση εξατομικευμένων είτε ομαδικών
προγραμμάτων (3-4 άτομα), λαμβάνοντας υπόψιν τις οδηγίες, η εφαρμογή των γενικών κανόνων
κοινωνικής αποστασιοποίησης , η επικέντρωση κυρίως σε εκπαίδευση κανόνων της καθημερινής
ζωής μέσα στο πλαίσιο της νέας πραγματικότητας, όπως η χρήση μάσκας, η τήρηση αποστάσεων,
η προσωπική υγιεινή αντισηψία και απολύμανση, η εκπαίδευση στην συμπεριφορά σε κοινωνία
προσώπων στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης, κλπ. και αναστολή όλων των δραστηριοτήτων στην
κοινότητα με τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά που αποτελούν το Κοινωνικό Πλαίσιο. 
Για  τους  λόγους  αυτούς,  στις  06-08-2020  στελέχη  της  διεπιστημονικής  ομάδας  της  δομής,
παρακολούθησαν διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο τεσσάρων (4)  ωρών,  αναφορικά με τα
ισχύοντα  μέτρα  πρόληψης  κατά  της  διασποράς  του  ιού,  που  διοργανώθηκε  από  την
Διεπιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή για την υποστήριξη των δομών Κοινωνικής Φροντίδας
έναντι του SARS COV-2,  της  7ης Υ.Πε. Κρήτης.
Επιπλέον, σε συνεργασία με την Κ.Ο.Μ.Υ.  Π.Ε. Ηρακλείου του ΕΟΔΥ, βάσει προγραμματισμού,
πραγματοποιούνται σε τακτά διαστήματα τεστ ανίχνευσης του SARS COV-2, τόσο στα στελέχη της
δομής, όσο και στους ωφελούμενους.

Ο Υπεύθυνος της Πράξης

    Γιγουρτάκης Γεώργιος
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