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Γράμμα από την Πρόεδρο του Δ.Σ. κα Δομινή Σαρρή

Με την ετήσια αναφορά για το έτος 2009 μου δίνεται η ευκαιρία να εκφράσω τις ευχαριστίες
τόσο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και τις δικές μου προσωπικά προς το
προσωπικό του Ιδρύματος για την εφαρμογή των διαδικασιών της Ποιότητας και συνεπώς την
δημιουργία ενός πλαισίου που παρέχει τις κατάλληλες συνθήκες για την πρόοδο των
εκπαιδευομένων του, αλλά και βελτιώνει την παροχή των υπηρεσιών του προς τις οικογένειες
αυτών.
Παρά το γεγονός ότι διανύουμε δύσκολες περιόδους με την οικονομική κρίση να μαστίζει όλο
τα κράτη, στο Θεοτόκος προσπαθήσαμε και πραγματικά καταφέραμε να διατηρήσουμε τις
παρεχόμενες υπηρεσίες του Ιδρύματος στο επίπεδο ποιότητας και προόδου που αρμόζει στα
παιδιά και στους νέους με νοητική υστέρηση.
Σας ευχαριστώ όλους και ελπίζω όπως με ομαδική εργασία και πνεύμα συνεργασίας να
συνεχίσουμε να προσφέρουμε ότι καλύτερο ο καθένας μας μπορεί από την θέση του για την
ανοδική πορεία του Ιδρύματός μας.
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Λίγα λόγια από την Επιστημονική Διευθύντρια κα Πέννυ Παπανικολοπούλου ...
Αγαπητοί γονείς, νέοι και φίλοι του Θεοτόκος,
Το 2009 μας έφερε αντιμέτωπους με πολύ μεγάλες οικονομικές προκλήσεις στην
Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Όμως η ζωή και η πρόοδος των παιδιών και
νέων με νοητική υστέρηση δεν πρέπει να επηρεαστεί από τις δυσπραγίες του
κράτους. Το «Θεοτόκος» έχει αντιμετωπίσει με σύνεση και σοφία όλες τις κρίσεις
του παρελθόντος. Και όπως γνωρίζουμε, κάθε κρίση είναι και ευκαιρία για ποιοτική
ανάπτυξη.
Φέτος στο «Θεοτόκος» επενδύσαμε στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση του
προσωπικού. Τα προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού έφεραν το προσωπικό επισήμως σε επαφή με
εμπεριστατωμένες μεθόδους διδασκαλίας και προσέγγισης.
Το πρόγραμμα κατάρτισης στην εισαγωγή στο Treatment and Education of Autistic and Communication
Handicapped Children «TEACCH» και στην Εφηρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (Ε.Α.Σ.) εισήγαγε στις
βασικές αρχές των δύο μεθόδων στην προσπάθεια να αξιοποιηθούν τα χρήσιμα στοιχεία των δύο
προσεγγίσεων στο «Θεοτόκος». Το «TEACCH» διδάχτηκε από Αμερικανούς ειδικούς του τομέα «TEACCH»
του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας, όπου διαμορφώθηκε η μέθοδος αυτή. Το «Ε.Α.Σ.» διδάχτηκε
από Αμερικανή ειδική Αναλύτρια Συμπεριφοράς η οποία δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα τα τελευταία
χρόνια.
Ο σκοπός δεν είναι να μετατρέψουμε το «Θεοτόκος» σε κέντρο θεραπείας και εκπαίδευσης «αυτισμού»
αλλά μαθαίνοντας τη διδασκαλία και διαχείριση των αυτιστικών μαθαίνουμε να αντιμετωπίσουμε τις πιο
προκλητικές καταστάσεις επικοινωνίας, μάθησης και κοινωνικοποίησης. Μαθαίνουμε τους τρόπους
αντιμετώπισης των δυσκολότερων περιπτώσεων και εμπλουτίζουμε το ρεπερτόριο του παιδαγωγού που
επιθυμεί να μάθει και να αναπτυχθεί.
Η κατάρτιση στις προαναφερόμενες μεθόδους μας εισάγει στη δόμηση του χώρου, του χρόνου, του
προγράμματος και της διδασκαλίας αξιοποιώντας περισσότερα αισθητηριακά υλικά και μέσα. Μας μαθαίνει
τη σωστή χρήση της θετικής και αρνητικής ενίσχυσης με τα παιδιά και τους νέους που εκπαιδεύουμε και
στηρίζουμε. Οι δύο μέθοδοι μπορούν να συντελέσουν στη βελτίωση της εκμάθησης δεξιοτήτων και στη
μείωση των αδιαχείριστων συναισθημάτων και συμπεριφορών που συχνά αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτές
μας.
Το Θεοτόκος ως Σχολείο Ζωής είναι υποχρεωμένο να αυξάνει τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση
των παιδιών και των οικογενειών που στηρίζουμε. Η κατάρτιση του προσωπικού το 2009 ήταν ένα μέσον
προς αυτό το σκοπό.
Για την επίτευξη όλων

των αποτελεσμάτων που περιγράφονται στην παρούσα ετήσια αναφορά

συνετέλεσε μεγάλη ομάδα ανθρώπων η οποία υποστηρίχθηκε ποικιλοτρόπως σε πολλά επίπεδα από το Δ.Σ.
του Θεοτόκος.
Πέννυ Παπανικολοπούλου
Ψυχολόγος
Επιστημονική Διευθύντρια
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Ι. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ….
Το Ίδρυμα «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» . . .
είναι κοινωφελές, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός
οργανισμός. Είναι Ν.Π.Ι.Δ. το οποίο συστάθηκε το
1954,

επιχορηγούμενο και

εποπτευόμενο

από

το

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο
οργανισμός εξυπηρετεί παιδιά και νέους με Νοητική
Υστέρηση, καθώς επίσης και τις οικογένειές τους.

Σκοπός . . .
του Ιδρύματος «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» είναι η μέριμνα των παιδιών και νέων με Νοητική Υστέρηση μέσω της
εφαρμογής προγραμμάτων, τα οποία αποβλέπουν στην πρόληψη, αγωγή, διαπαιδαγώγηση, κοινωνική
προσαρμογή, έρευνα, επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματική αποκατάσταση.

Όραμα . . .
να εξελιχθεί το «Θεοτόκος» σε ένα από τα πρότυπα αποκαταστασιακά κέντρα στην Ευρώπη και να
διαδραματίσει κεντρικό και ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία ενός κόσμου όπου τα άτομα με νοητική
υστέρηση και άλλες αναπτυξιακές ανεπάρκειες θα έχουν ίσα δικαιώματα στη ζωή και στην εργασία

Αποστολή. . .
με συνεχή βελτίωση και καινοτόμες προσεγγίσεις, μέσα από διαρκώς προσαρμοζόμενα εξειδικευμένα
προγράμματα, να προετοιμάζουμε παιδιά και νέους με νοητική υστέρηση και άλλες αναπτυξιακές
ανεπάρκειες να μάθουν να ζουν, να εργάζονται και να συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή.

Αξίες μας είναι . . .


Σεβασμός στα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια
Ο σεβασμός για την προσωπική ζωή των νέων με νοητική υστέρηση και άλλες αναπτυξιακές
ανεπάρκειες και των οικογενειών τους καθώς και η εξασφάλιση των δικαιωμάτων τους. Η
τιμιότητα, η εμπιστευτικότητα και η αφοσίωση στο έργο μας που αποτελεί και το θεμέλιο των
σχέσεών μας με τους εξυπηρετούμενους.



Προσφορά στην κοινότητα
Όλοι έχουμε κάτι να προσφέρουμε στην κοινότητα που ζούμε και κερδίζουμε οι ίδιοι από τη
διαδικασία της προσφοράς.



Ένταξη
Η κοινωνική ένταξη σημαίνει ότι η κοινότητα προσαρμόζεται αγκαλιάζοντας το άτομο με
νοητική υστέρηση, αλλά και αυτό προσαρμόζεται ομαλά στην κοινότητα. Είναι αμοιβαία η
προσπάθεια και διαδικασία προσαρμογής.
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Εμψύχωση
Η

εμψύχωση

των

ατόμων

με

νοητικές

ανεπάρκειες

επιβεβαιώνεται από αυτά περισσότερο, όταν νοιώθουν ότι
ανήκουν στην κοινότητα, αναγνωρίζεται η αξία τους και
έχουν κίνητρο να δημιουργήσουν και να προσφέρουν οι ίδιοι.


Ισότητα
Η προσπάθεια να δημιουργήσουμε το αίσθημα της ελπίδας
και των ίσων ευκαιριών για όλα τα άτομα με νοητική
υστέρηση που εξυπηρετούμε.



Δέσμευση
Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο περιορισμός
του ατόμου με νοητική υστέρηση και να προωθείται η τεχνική της προσομοίωσης στην
κατάρτιση. Η εκπαίδευση και κατάρτιση γίνεται όσο το δυνατόν κοντύτερα στην
πραγματικότητα ή και μέσα στην κοινότητα.
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ΙΙ. ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
Το Κέντρο «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» είναι δημιούργημα ιδιωτικής πρωτοβουλίας με κοινωφελή χαρακτήρα.
Το «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» ιδρύθηκε πριν από μισό αιώνα από την Μαρία Αλεξάνδρου Παπάγου και διοικείται
από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εθελοντικά προσφέρει τις υπηρεσίες του (αμισθί).
Λειτουργεί από το 1963, επιχορηγείται μερικά και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας. Έχει
εξυπηρετήσει και προσφέρει ειδικά προγράμματα σε πάνω από 4.000 παιδιά και νέους με νοητική
υστέρηση και άλλες αναπτυξιακές ανεπάρκειες.
Επί 46 χρονιά παρέχει ειδική αγωγή, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση σε παιδιά και
νέους-ες, ηλικίας 3 έως 25 ετών, υπηρεσίες που παρέχονται μέσα από πρωτοπόρα προγράμματα
αναγνωρισμένα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το «Θεοτόκος» βρίσκεται στον Δήμο Ιλίου στα δυτικά προάστια της Αθήνας και αποτελεί
πρότυπο προνοιακό κέντρο για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Επίσης, συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Κέντρων Αποκατάστασης από το 1982 έως το 1994 εκπροσωπώντας την Ελλάδα στη Νοητική
Υστέρηση και σε πάμπολλες πρωτοβουλίες και δράσεις.
Το εξειδικευμένο προσωπικό μαζί με το προσωπικό της άμεσης φροντίδας και παρέμβασης
δημιουργούν

ποιοτικά

προγράμματα

προσπαθώντας

να

κρατήσει

μικρή

αναλογία

μεταξύ

εξυπηρετουμένων και προσωπικού. Οι αναλογίες σήμερα στις μικρές ηλικίες είναι 1 Λειτουργός
Αποκατάστασης προς 6 παιδιά και φτάνει στους 1 προς 12 για τους εφήβους και νέους που έχουν ήδη
εκπαιδευτεί αρκετά στους βασικούς τομείς. Η κατάσταση της Νοητικής Υστέρησης απαιτεί μακρόχρονη
παρέμβαση για αποτελεσματική αντιμετώπιση. Ο αριθμός του προσωπικού είναι 105 άτομα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
Ψυχοπαιδαγωγικές Υπηρεσίες: Διάγνωσης και Στήριξης Παιδιών και των Οικογενειών τους.

Η

διεπιστημονική ομάδα που στελεχώνει τις υπηρεσίες αποτελείται από: ψυχολόγους, νοσηλεύτρια,
κοινωνικούς

λειτουργούς,

νευρολόγο,

παιδοψυχίατρο,

ψυχίατρο,

ειδικούς

παιδαγωγούς,

εργοθεραπευτές και λογοπεδικούς.

Συμβουλευτικός Σταθμός: Για παιδιά και γονείς του Κέντρου όπου λειτουργούν ομάδες γονέων,
αδελφών και παιδιών. Εξυπηρετεί τις οικογένειες του Κέντρου όλο το χρόνο.

Πρώιμη Παρέμβαση: «ΜΗΤΙΣ» για νήπια 2,5 - 6 ετών. Σκοπός είναι η πρόληψη, η έγκαιρη και σωστή
διάγνωση, παρέμβαση και ένταξη των παιδιών σε σχολεία της κοινότητάς τους.

Παιδαγωγικό τμήμα: Τμήμα για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας που δυσκολεύονται να
ενταχθούν σε σχολικό πλαίσιο και παρουσιάζουν ψυχοκινητική καθυστέρηση και νοητική υστέρηση με
σοβαρές διαταραχές του λόγου και της γενικότερης επικοινωνίας. Ο στόχος του προγράμματος στο
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παιδαγωγικό τμήμα είναι να εκπαιδευτούν τα παιδιά σε δεξιότητες καθημερινής ζωής ώστε να
αυτονομηθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Όλα τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα καλύπτουν
όλους τους τομείς ωρίμανσης του παιδιού. Δεν είναι στόχος η προστασία και μόνο αλλά η ανάπτυξη της
αυτοεξυπηρέτησης και απώτερης κοινωνικής ένταξης κάθε παιδιού. Αυτός είναι ο στόχος και όχι απλά η
προνοιακή φύλαξη.

Προεπαγγελματικό τμήμα: για εφήβους που αδυνατούν να παρακολουθήσουν τη μέση εκπαίδευση.
Δραστηριότητες καθημερινής ζωής και εμπέδωση των κατακτηθέντων μαθησιακών γνώσεων.
Προσφέρονται ειδικά προγράμματα επικοινωνίας, αυτοεξυπηρέτησης και δημιουργικότητας. Αρχικός
επαγγελματικός προσανατολισμός και προετοιμασία για επαγγελματική κατάρτιση.

Επαγγελματική κατάρτιση: Για νέους άνω των 16 σε εργαστήρια που αποτελούν ένα Εξειδικευμένο
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) για νέους με Νοητική Υστέρηση πιστοποιημένο από το
Υπουργείο Εργασίας – Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
Οι νέοι εκπαιδεύονται σε εργαστήρια με άρτια υλικοτεχνική υποδομή στα ακόλουθα αντικείμενα
κατάρτισης : Κηπουρική - Θερμοκήπιο -Φροντίδα πρασίνου, Συντήρηση κτιρίων, Γραφικές τέχνες
(βιβλιοδεσία, τυπογραφία, μεταξοτυπία), Βοηθοί Γραφείων (γραμματειακή υποστήριξη), Προετοιμασία
και διανομή εδεσμάτων (catering), Τυποποιημένα εποχιακά προϊόντα, Παρασκευή ειδών δώρων,
Λιανική πώληση, Κεραμική, Ξυλουργικές εργασίες, Ανακύκλωση χαρτιού και αλουμινίου, Υφαντική,
Ραπτική, Πλυντήρια, Πλυντήριο αυτοκινήτων.

Προώθηση στην Ελεύθερη αγορά εργασίας μετά την Κατάρτιση από την υπηρεσία «ΕργΑξία».
Παρακολούθηση και υποστήριξη του νέου και του εργοδότη μετά την πρόσληψη. Εφαρμόζεται το
μοντέλο της Υποστηριζόμενης Εργασίας από εξειδικευμένο προσωπικό. Έχουν αποκατασταθεί 149 νέοι
στην ανοικτή αγορά και στηρίζουμε τους ίδιους, τις οικογένειές τους και τους εργοδότες ώστε να
διατηρηθεί η θέση εργασίας των αναπήρων.

Κέντρο Επαγγελματικής Προετοιμασίας & Προώθησης (ΚΕΠΠ)
Το ΚΕΠΠ είναι ένα νεοσύστατο τμήμα. Το πρόγραμμά του απευθύνεται σε νέους- νέες 25-30 ετών,
απόφοιτους των Εργαστηρίων. Έχει διάρκεια δύο χρόνια, απαιτείται επιθυμία και δέσμευση ώστε να
προσληφθεί σε κανονική εργασία στην κοινότητα.

Εμπλουτιστικά Προγράμματα:
1.

Μουσική

2.

Δημιουργική Απασχόληση

3.

Πληροφορική

4.

Αθλητικό Τμήμα
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
Το 2009 εργάσθηκαν στο «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» 105 άτομα εκ των οποίων τα 92 ήταν με πλήρη απασχόληση
και τα 13 με μερική απασχόληση.
1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το Διοικητικό προσωπικό αποτελείται από 25 εργαζόμενους (full-time).
Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

1 (full-time),

Προσωπάρχης

1 (full-time),

Λογιστήριο

4 (full-time),

Γραμματεία

3 (full-time),

Υποστήριξη Η/Υ

1 (full-time),

Οικονομείο

1 (full-time),

Βοηθητικό προσωπικό

9 (full-time),

Θυρωρείο

4 (full-time),

Οδηγός

1 (full-time)

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
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Το Επιστημονικό προσωπικό που εμπλέκεται άμεσα στην παροχή υπηρεσιών αποτελείται από 78
εργαζόμενους (68 full-time και 10 part-time).
Α. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
Επιστημονική Διευθύντρια – Ψυχολόγος

1 (full-time)

Κοινωνική Υπηρεσία:

5 Κοινωνικούς Λειτουργούς (full-time),

Ψυχολογική Υπηρεσία:

4 Ψυχολόγους (3 full-time & 1 part-time),

Λογοθεραπευτική Υπηρεσία:

4 Λογοπεδικούς (3 full-time & 1 part-time),

Ιατρική Υπηρεσία:

1 Νευρολόγος (part-time),
1 Ψυχίατρος (part-time),
1 Παιδοψυχίατρος (part-time),
1 Νοσηλεύτρια (full-time),

Υπηρεσία Υποστηριζόμενης Εργασίας
3 Σύμβουλοι Εργασίας (full-time),

«ΕργΑξία»:

Β. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:
ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ:

4 Καθηγητές Ειδικής Φυσικής Αγωγής
(2 full-time & 2 part-time),

ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:

1 Ψυχολόγος (part-time),
1 Λειτουργός αποκατάστασης (full-time)

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ:

1 Εκπαιδευτής (full-time)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

1 Λειτουργός αποκατάστασης (part-time)

Γ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:

5 Εκπαιδευτές / λειτουργοί αποκατάστασης (full-time)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ:

6 Εκπαιδευτές / λειτουργοί αποκατάστασης (full-time)

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ:

7 Εκπαιδευτές / λειτουργοί αποκατάστασης (full-time)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ:

28 Εκπαιδευτές / λειτουργοί αποκατάστασης (full-time)
2 Εκπαιδευτές / λειτουργοί αποκατάστασης (part-time) &
2 Εργάτες (full-time)

ΚΕΠΠ:

Ετήσιος Απολογισμός 2009

1 Λειτουργός αποκατάστασης (full-time)
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το «Θεοτόκος» κατά το έτος 2009 έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιμόρφωση του
προσωπικού του. Όπως αναφέρει η Επιστημονική Διευθύντρια του «Θεοτόκος» κα Παναγιώτα
Παπανικολοπούλου τα επιμορφωτικά σεμινάρια έφεραν το προσωπικό επισήμως σε επαφή με νέες
εμπεριστατωμένες μεθόδους διδασκαλίας και προσέγγισης.
Το Επιστημονικό προσωπικό του «Θεοτόκος» εκπαιδεύτηκε συνολικά 38 ημέρες μέσα από
εκπαιδευτικά προγράμματα εντός του Κέντρου καθώς και μέσα από τη συμμετοχή του σε ημερίδες,
σεμινάρια και συνέδρια.
Μέσα στο 2009 πραγματοποιήθηκαν πέντε (5) συνολικά προγράμματα επιμόρφωσης του
προσωπικού στο χώρο του «Θεοτόκος». Αναλυτικά:

Α/Α
1

12/2/2009

2

27/5/2009

3

28/5/2009

4

5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ

25,26,29,
30/6/2009

712/9/2009

ΕΠΙΛΗΨΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ
ΒΟΗΘΕΙΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΥ «TEACCH»
(Treatment and Education of
Autistic and Communication
Handicapped Children) & ΤΗΣ
ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Ε.Α.Σ.)

ΩΡΕΣ
1
2
3
4
ΗΜΕΡΕΣ

6
ΗΜΕΡΕΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΝΟΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΝΟΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
Π. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
CATHERINE FAHERTY
STEVE LOVE
LILIAN PELIOS

Δεκαέξι (16) άτομα από το προσωπικό παρακολούθησαν δεκατέσσερα (14) σεμινάρια και ημερίδες τα
οποία πραγματοποιήθηκαν από εξωτερικούς φορείς εντός Ελλάδας. Αναλυτικά:
Ετήσιος Απολογισμός 2009
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Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

17/1/2009

2

30/3/2009

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΨΥΧΙΚΗ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ
ΗΛΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΑΙΔΙ

1

ΣΙΣΣΥ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΛΑ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

1

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

3

ΣΙΣΣΥ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΛΑ

3

3-5/4/2009

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ
/ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΣΕ
ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ

4

25-27/4/2009

THE MAGIC IS REALITY
OF PROCESS ORIENTED
PSYCHOLOGY

Α.Μ.Κ.Α.
PROCESS
WORK GREECE

3

ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΟΥΛΗ

15-17/5/2009

6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ
"ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΣΤΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ:
ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ,
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤ
ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ

3

ΣΙΣΣΥ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ

5

6

7

8

9

10

22-24/5/2009

8-12/6/2009

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER

BRINGING PEOPLE TO
WORK

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ
ASPERGER ΚΑΙ
Υ.Λ.Α.

EASPD

3

5

AIKATEΡΙΝΗ
ΚΑΤΣΟΥΔΑ
ΗΩ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣ. ΚΑΤΣΟΥΔΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΠΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

13-24/6/2009

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΛΟΤ 1429

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
PRIORITY

2

20/7/2009

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΒΑ.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ

BEHAVIOR
ANALYST

1

EUSE

2

5-6/11/2009

Ετήσιος Απολογισμός 2009

EUROPEAN
SUPPORTED
EMPLOYMENT
TOOLKIΤ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΟΥΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΛΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

AIKATEΡΙΝΗ
ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΗΩ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
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Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

11

26/11/2009

12

2829/11/2009

13

3/12/2009

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2008 ΚΑΙ
2009Τ ΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
LEONARDO DA VINCI
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΡΓΟ.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΗΜΕ-ΡΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΙΚΥ

1

AIKATEΡΙΝΗ
ΚΑΤΣΟΥΔΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΠΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥ
ΤΩΝ

2

ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΦΥΡΙΔΗΣ

ΕΣΑΜΕΑ

1

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΤΣΟΥΔΑ

Τέσσερα (4) άτομα παρακολούθησαν τέσσερα (4) συνέδρια τα οποία οργανώθηκαν στο εξωτερικό.
Αναλυτικά:

Α
/
Α

1

2

3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

2-3/4/2009

14-15/5/2009
27, 28,
29/5/2009

25-26/8/2009
4

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

EUROPEAN
SUPPORTED
EMPLOYMENT
TOOLKIΤ
CHALLENGING
BEHAVIOUR
9o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
EUROPEAN
SUPPORTED
EMPLOYMENT
TOOLKIΤ

Ετήσιος Απολογισμός 2009

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕ
ΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(EUSE)
EUROPEAN
PLATFORM FOR
REHABILITATIO
N (EPR)
EUSE

ΧΩΡΑ

HΜΕΡΕΣ

2

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΤΣΟΥΔΑ
ΗΩ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

2

ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΑΤΣΟΥΔΑ
ΣΟΦΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΛΜΑ
ΜΑΓΙΟΡΚΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ

ΒΕΛΓΙΟ
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΤΣΕΧΙΑ
ΠΡΑΓΑ

3
EUSE

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
ΣΟΥΗΔΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

2

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΤΣΟΥΔΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΤΣΟΥΔΑ
ΗΩ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ
Το 2009 το «Θεοτόκος» παρείχε τις υπηρεσίες του σε συνολικά 364 παιδιά και νέους με νοητική
υστέρηση και άλλες αναπτυξιακές ανεπάρκειες.
Ανά βαθμίδα εκπαίδευσης:
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

18

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

27

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

60

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

245

ΚΕΠΠ

14

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια του 2009 είναι 151.
Ανά βαθμίδα εκπαίδευσης:
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

24

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

28

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

70

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

27

ΚΕΠΠ

2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ
Αξιολογήθηκαν 101 παιδιά και νέοι
ΝΕΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
Έγιναν δεκτά 50 παιδιά και νέοι
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Μέσα στο 2009 διέκοψαν τη φοίτησή τους 36 εξυπηρετούμενοι.
Από αυτούς οι 4 αποφοίτησαν λόγω ηλικίας, οι 20 με πρωτοβουλία της οικογένειάς τους, οι 6 με δική
τους πρωτοβουλία, 4 με πρωτοβουλία του «Θεοτόκος», 1 λόγω στράτευσης και 1 λόγω θανάτου.
Πρέπει να τονίσουμε ότι 5 εκπαιδευόμενοι διέκοψαν τη φοίτησή τους στο «Θεοτόκος» λόγω
πρόσληψής τους στην ελεύθερη αγορά εργασίας υπό την στήριξη της Υπηρεσίας «ΕργΑξία».
Επίσης, 7 εκπαιδευόμενοι από την Πρώιμη Παρέμβαση εντάχθηκαν σε κανονικό σχολείο ενώ 1 σε
Ειδικό και 2 παιδιά από το Παιδαγωγικό εντάχθηκαν σε Ειδικό σχολείο.

Ετήσιος Απολογισμός 2009
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΞΙΑ»
Η «ΕργΑξία» τοποθετεί άτομα με νοητική υστέρηση στην ελεύθερη αγορά εργασίας. εφαρμόζοντας το
μοντέλο της Υποστηριζόμενης Εργασίας από το 1996.
Η διαδικασία έχει ως εξής:
Εφόσον το ίδιο το άτομο και η οικογένεια επιθυμούν να εργαστεί υπογράφεται μια αίτηση συμβόλαιο
που αναφέρεται στις υποχρεώσεις του μελλοντικού εργαζόμενου και συμβούλου εργασίας.
Ο σύμβουλος εργασίας έρχεται σε επαφή με υποψήφιους εργοδότες και συμπληρώνει το έντυπο
«Ανάλυση εργασίας» όπου αποτυπώνονται με ακρίβεια οι απαιτήσεις της εργασίας και του εργασιακού
περιβάλλοντος.
Το επαγγελματικό προφίλ συμπληρώνεται μετά από συνεντεύξεις που έχει ο σύμβουλος εργασίας με
τον υποψήφιο εργαζόμενο, τον εκπαιδευτή και την οικογένεια του.
Ο Σύμβουλος Εργασίας ενημερώνει τον εργοδότη, τον υποψήφιο και την οικογένειά του για θέματα
που τους αφορούν (νομικά, ασφάλιση, συντάξεις, ΟΑΕΔ κλπ). Διεκπεραιώνει γραφειοκρατικές εργασίες.
Στη συνέχεια διερευνάτε η συμβατότητα του Εργασιακού Προφίλ με την Ανάλυση Εργασίας και
τοποθετείται μετά από συνέντευξη το άτομο στην εργασία. Ακολουθεί εκπαίδευσή του από τον
σύμβουλο εργασίας.
Το έργο του συμβούλου εργασίας συνεχίζει με το να
εποπτεύει και να στηρίζει το άτομο. Η υπηρεσία είναι επίσης
στη διάθεση του εργοδότη, των διευθυντών και των
υπαλλήλων για οποιοδήποτε πρόβλημα και αν προκύψει.
Η υπηρεσία στελεχώνεται από τρία άτομα που στόχο έχουν να
τοποθετήσουν ετησίως 4 άτομα ο καθένας σε θέσεις
εργασίας. Η κα Κατσούδα παρακολουθεί 35 άτομα, ο κος
Σφυρίδης 33, η κα Ζαφειροπούλου 22. Σύνολο 90 άτομα.
Από το 1996 η ΕργΑξία έχει τοποθετήσει 149 άτομα σε 161 θέσεις

Για το 2009 η Υπηρεσία ΕργΑξία ήρθε σε επαφή με έντεκα νέους εργοδότες.

Το 2009 τοποθετήθηκαν:
Όνομα
1

Ντάνιελ Ρ.

2
3
4

Βασίλης Κ.

Εργοδότης

Θέση Εργασίας

Ημερομηνία
πρόσληψης

WSW SKYCAP SERVICES

Υπάλληλος (Αχθοφόρος)

23/3/2009

Βασίλης Π.

WSW SKYCAP SERVICES

Υπάλληλος (Αχθοφόρος)

31/3/2009

Μαρία Σ.

Διοίκηση Α.Β
Βασιλόπουλου
Σούπερ μάρκετ
Θανόπουλος

Υπάλληλος Γραφείου
(αρχειοθέτηση)
Υπάλληλος σούπερ μάρκετ

15/6/2009
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Όνομα
5

Μένη Κ.

6

Νικόλαος Κ.

7

Γιάννης Γ.

8

Ελπίδα Φ.

9

Αντώνης Κ.

Εργοδότης
Σούπερ μάρκετ
Θανόπουλος
Power Hellas
Σούπερ μάρκετ MY
MARKET
Σούπερ μάρκετ MY
MARKET
Σούπερ μάρκετ
Θανόπουλος

Θέση Εργασίας
Υπάλληλος σούπερ μάρκετ

Ημερομηνία
πρόσληψης
1/7/2009

Υπάλληλος γραφείου

9/7/2009

Υπάλληλος σούπερ μάρκετ

27/7/2009

Υπάλληλος σούπερ μάρκετ

1/10/2009

Υπάλληλος σούπερ μάρκετ

20/12/2009

Από τους παραπάνω υπήρξαν τέσσερις επαναπροσλήψεις.
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Οι οικογένειες των επωφελούμενων και η στήριξη τους αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος των
Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) που προσφέρει το Ίδρυμα. Τα άτομα με Νοητική
Υστέρηση δεν υστερούν μόνο στις γνωστικές λειτουργίες αλλά κυρίως σε βασικούς τομείς της
κοινωνικής ζωής. Η δυνατότητα βελτίωσης των γνωστικών λειτουργιών είναι περιορισμένη και δίδεται
έμφαση στη στήριξη και αγωγή του νέου στην ανάπτυξη και βελτίωση των διαπροσωπικών του
σχέσεων και στη προσωπική του αυτονομία. Δεν είναι αρκετό για τα άτομα με Νοητική Υστέρηση να
εκπαιδευτούν με επιτυχία σε ένα εργασιακό τομέα αλλά θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν στους
χώρους εργασίας και έξω απ' αυτούς με αποδεκτό κοινωνικό τρόπο. Για την επιτυχημένη
επαγγελματική και κοινωνική ένταξη των νέων με Νοητική Υστέρηση είναι απαραίτητη η συνεργασία με
την οικογένεια. Υποστηρίζεται η οικογένεια ώστε η ίδια με τη σειρά της να στηρίξει και να ενθαρρύνει
το άτομο με Νοητική Υστέρηση.
Επιπλέον, η οικογένεια ευαισθητοποιείται ώστε να αντιμετωπίζει ρεαλιστικά το νέο-α
αναγνωρίζοντας τις πραγματικές δυνατότητες και ανεπάρκειες που έχει.
Ο σκοπός των Σ.Υ.Υ. προς τις οικογένειες των επωφελούμενων είναι η ρύθμιση ή μείωση της
υπερπροστασίας, η ενθάρρυνση για πραγματική κατάρτιση και εργασία των νέων με Νοητική
Υστέρηση, η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των μελών της ομάδας, στα πλαίσια δικτύωσης και
αυτοβοήθειας και η απόκτηση ενημερότητας.

Ομάδες Στήριξης Γονέων
Οι συναντήσεις της Ομάδας Στήριξης Γονέων πραγματοποιούνται στο χώρο του «Θεοτόκος»
κάθε δεκαπέντε ημέρες - Τετάρτη απόγευμα από τις 15:30 μ.μ. έως 17:30 μ.μ.
Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2008 - 2009 η Ομάδα Στήριξης Γονέων λειτούργησε από 15/10/2008
έως 11/6/2009 και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 13 συναντήσεις με συντονίστριες
τις κ.κ. Σιδηροπούλου Ε., Αρτελάρη Χ., Κοινωνικές Λειτουργούς. (Κατά το έτος 2009
οι συναντήσεις ήταν 8).
Αρχικά δήλωσαν συμμετοχή 23 γονείς και κατά μέσο όρο συμμετείχαν
σταθερά 10 - 12 γονείς σε κάθε συνάντηση.
Δουλεύτηκαν θέματα αυτογνωσίας και ενημερότητας των γονέων με βιωματικές ασκήσεις.
Από την αξιολόγηση των συμμετεχόντων στην ομάδα που έγινε κατά την τελευταία συνάντηση
προκύπτουν τα ακόλουθα:


Ο βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων από το κλίμα που επικράτησε στην ομάδα
ανέρχεται σε 89%.



Ο βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων από την προσωπική τους συμμετοχή είναι 86%.



Ο βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων από το περιεχόμενο των συναντήσεων είναι 94%.
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Ο βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων από την ικανοποίηση των προσδοκιών τους
ανέρχεται 94%.



Ενώ τέλος, ο βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων από την εμψύχωση που πήραν από
την ομάδα είναι 91%.

Ανοιχτές Ομάδες Γονέων
Το δίκτυο «Όλοι Μαζί για την Ένταξη» που αποτελείται
από το «Θεοτόκος», το Σύλλογο Γονέων «Πέταγμα» και την
οργάνωση «Tact Hellas» κατά την διάρκεια του σχολικού έτους
2008 – 2009 πραγματοποίησε μια σειρά ανοικτών ομάδων
γονέων στο χώρο του Θεάτρου του Ιδρύματος με θέμα:

«Πρόγραμμα Στήριξης Γονέων προς την Υποστηριζόμενη
Διαβίωση των Παιδιών τα ους».
Έγιναν τρεις συναντήσεις με ειδικούς από τον χώρο της Πρόνοιας και της Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης.
Η πρώτη συνάντηση έγινε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2008 το απόγευμα και ώρα 18:00 μ.μ. έως
20:00

μ.μ,

με

εισηγήτρια

την

Επιστημονική

Διευθύντρια

του

«Θεοτόκος»

κα

Παναγιώτα

Παπανικολοπούλου και συντονίστρια την Προϊσταμένη της Κοινωνικής Υπηρεσίας κα Ευδοξία
Σιδηροπόύλου. Συμμετείχαν 86 άτομα, γονείς και επαγγελματίες τόσο από το ΘΕΟΤΟΚΟΣ όσο και από
άλλους φορείς.
Η δεύτερη συνάντηση έγινε την ίδια ώρα την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2009, με εισηγήτρια την
Ψυχολόγο κα Μελίνα Σταύρου, και συντονίστρια την Επιστημονική Διευθύντρια του «Θεοτόκος» κα
Παναγιώτα Παπανικολοπούλου. Συμμετείχαν 90 άτομα, γονείς και επαγγελματίες τόσο από το
ΘΕΟΤΟΚΟΣ όσο και από άλλους φορείς.
Η τρίτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε την ίδια ώρα την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2009, με εισηγήτριες
την Προϊσταμένη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Κέντρου κα Ευδοξία Σιδηροπούλου και την Κοινωνική
Λειτουργό του «Θεοτόκος» κα Χρυσάνθη Αρτελάρη και συντονίστρια την Επιστημονική Διευθύντρια
του «Θεοτόκος» κα Παναγιώτα Παπανικολοπούλου. Συμμετείχαν 59 άτομα, γονείς και επαγγελματίες
τόσο από το ΘΕΟΤΟΚΟΣ όσο και από άλλους φορείς.
Επίσης, κατά το σχολικό έτος 2009 – 2010 έχουν προγραμματισθεί 3 ανοικτές συναντήσεις στο
χώρο του θεάτρου του Ιδρύματος ΘΕΟΤΟΚΟΣ με ομιλητές ειδικούς από το χώρο της Ειδικής Αγωγής
για θέματα που ενδιαφέρουν γονείς και επαγγελματίες.
Η

Πρώτη Συνάντηση πραγματοποιήθηκε την

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2009, το απόγευμα

στις 18.00 μ.μ έως 20.00 μ.μ με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Κώστα, Κοινωνικό Λειτουργό, ΙΠΑΠ «Η
ΘΕΟΤΟΚΟΣ», ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή και Συντονίστρια την κα

Πέννυ

Παπανικολοπούλου,

Ψυχολόγο, Ψυχοθεραπεύτρια, Επιστημονική Διευθύντρια ΙΠΑΠ «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» και θέμα: «Η
Λειτουργία των Ορίων στην σχέση γονιού-παιδιού».
Συμμετείχαν 63 άτομα, γονείς και επαγγελματίες τόσο από το ΘΕΟΤΟΚΟΣ όσο και από άλλους φορείς.
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Η Δεύτερη συνάντηση είναι προγραμματισμένη για την

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2010,

18.00μ.μ έως 19.30μ.μ με Ομιλήτρια την κα Βικτωρία Πρεκατέ, Εκπαιδευτικό, Ψυχολόγο, Ιδρύτρια και
Πρόεδρο του Σωματείου « ΜΕΝΤΟΡΑΣ για την Παιδική Προστασία και Ευημερία»
και θέμα: «Η προστασία των παιδιών με ειδικές ανάγκες».
Η Τρίτη συνάντηση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 26 Μαΐου 2010, την ίδια ώρα και
Ομιλήτρια την

κα Ελένη Κοτσοβού, Κοινωνική Λειτουργό, Κοινωνιολόγο, Διευθύντρια του Κέντρου

Ειδικής Αγωγής ΣΤΟΥΠΑΘΕΙΟ, και Θέμα: «Παιδί και γονείς στο ξεκίνημα μιας σχέσης. Η δυνατότητα για
το όνειρο και η πιθανότητα για τον εφιάλτη. Προσδοκίες και ματαιώσεις».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ»
Το 2009 η κα. Τζην Παπαντωνοπούλου συνέχισε το Πρόγραμμα «Κοινωνικοποίησης &
Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης» με τις εξής δραστηριότητες:
Στις 15/6/09 ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα για τις 12 νέες οι οποίες το είχαν
ξεκινήσει στις 26/3/2008. Το Πρόγραμμα αξιολογήθηκε θετικά από τις εκπαιδευόμενες
τονίζοντας ότι ήταν «χρήσιμο και είχε ενδιαφέρον».
Στις 18/5/09 και σε συνεργασία με τον κ. Θεόφιλο Τσιφό ξεκίνησε ένας νέος κύκλος του
Προγράμματος για 13 νέους ηλικίας 18 έως 22 έτων.
Πριν την έναρξη του Προγράμματος οι γονείς των νέων παρακολούθησαν απογευματινό
βιωματικό εργαστήριο 12 ωρών που αναφέρεται στους στόχους και στο περιεχόμενο του
Προγράμματος. Το εργαστήριο υλοποιήθηκε από την κα. Παπαντωνοπούλου και τον κ. Τσιφό στις
29/4/2009, 4/5/2009 και 11/5/2009.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
& ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρουμε δίνουμε μεγάλη έμφαση στη
συμμετοχή των εξυπηρετουμένων σε εξωτερικά προγράμματα καθώς και σε αθλητικές και πολιτιστικές
εκδηλώσεις που διοργανώνονται τόσο εντός όσο και εκτός «Θεοτόκος». Στόχος μας είναι η ένταξη των
παιδιών και νέων με νοητική υστέρηση στην κοινότητα.
Όλοι

σχεδόν

οι

εκπαιδευόμενοι

του

Κέντρου

μας

συμμετείχαν ενεργά στις αθλητικές εκδηλώσεις στη μνήμη της
Αειμνήστου Ιδρύτριας & Προέδρου του Δ.Σ. Μαρίας Αλεξ. Παπάγου
στις 14 και 15 Μαΐου, στη γιορτή λήξης της εκπαιδευτικής χρονιά
2008-2009 που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου, καθώς και στη
Χριστουγεννιάτικη Εορταγορά που έγινε στις 13 Δεκεμβρίου 2009
στο χώρο του «Θεοτόκος».
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ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
11/01/2009 – Σαράντα πέντε εκπαιδευόμενοι συνοδευόμενοι από τους καθηγητές Ειδικής Φυσικής
Αγωγής του «Θεοτόκος» παρακολούθησαν τον αγώνα μπάσκετ προσωπικοτήτων στα πλαίσια του
Μαραθωνίου αγάπης της Marfin Bank.
3-5/4/2009 – Εννέα εκπαιδευόμενοι από την ομάδα κολύμβησης έλαβαν μέρος σε αθλητική
διοργάνωση των Special Olympics στο Κλειστό Κολυμβητήριο Πάτρας.
30/04/2009 – Δεκαοκτώ εκπαιδευόμενοι συνοδευόμενοι από τους καθηγητές Ειδικής Φυσικής
Αγωγής του «Θεοτόκος» συμμετείχαν σε αγώνες στίβου που διοργάνωσε το Κέντρο Ειδικών Ατόμων
«Η Χαρά».
27/05/2009 – Δεκατρείς εκπαιδευόμενοι συνοδευόμενοι από τους καθηγητές Ειδικής Φυσικής
Αγωγής του «Θεοτόκος» συμμετείχαν στο Τουρνουά Μπάσκετ στο Ίδρυμα Παμμακάριστος όπου
κέρδισαν την 1η θέση.
28/05/2009 – Οκτώ εκπαιδευόμενοι συνοδευόμενοι από τους καθηγητές Ειδικής Φυσικής Αγωγής
του «Θεοτόκος» συμμετείχαν στο Τουρνουά Ποδοσφαίρου στο Ίδρυμα Παμμακάριστος όπου κέρδισαν
την 2η θέση.
11/06/2009 – Δεκαπέντε εκπαιδευόμενοι από το Προεπαγγελματικό Τμήμα παρακολούθησε την
αθλητική και πολιτιστική εκδήλωση «Πνευστή Αεροβολία» που διοργάνωσε το Ειδικό Κέντρο ΑμεΑ του
Δήμου Γλυφάδας.
14/11/2009 – Δεκαπέντε εκπαιδευόμενοι έλαβαν μέρος σε αγώνες στίβου που διοργάνωσε ο Δήμος
Αγ. Παρασκευής.
25/11/2009 – Έντεκα εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν σε αγώνες άλματος εις μήκους χωρίς φόρα και
ελεύθερες βολές μπάσκετ στο κλειστό γυμναστήριο Περιστερίου όπου και διακρίθηκαν για τις
επιδόσεις.
2-3/12/2009 – Δύο ομάδες μπάσκετ αρρένων αποτελούμενες από δεκαέξι εκπαιδευομένους
συμμετείχαν σε Τουρνουά μπάσκετ των Special Olympics στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας όπου και
κατέκτησαν την πρώτη και Τρίτη θέση.

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Στις 10 Ιουλίου 2009 η χορωδία και η ορχήστρα του «Θεοτόκος»,
καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου, συμμετείχαν
στην εκδήλωση της εταιρεία ΤΙΤΑΝ που έλαβε μέρος στην Ελευσίνα.
Η χορωδία του Ιδρύματος η οποία αλλάζει κάθε χρόνο συμμετέχει σε
κάθε τακτή γιορτή (Χριστούγεννα και Καλοκαίρι).
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
12/02/2009 – Όλα τα παιδιά της Πρώιμης και του Παιδαγωγικού παρακολούθησαν τη θεατρική
παράσταση «Μόγλης» στο θέατρο «Ήλιου».
03/03/2009 - Τα παιδιά της Πρώιμης και του Παιδαγωγικού παρακολούθησαν τη θεατρική
παράσταση «Η Χιονάτη και οι 7 ψηλοί νάνοι» στο θέατρο «Κιβωτός»
09/04, 28/05, 12/11/2009 – Οι ομάδες του Παιδαγωγικού επισκέφθηκαν τον παιδότοπο της
περιοχή μας «Γιούπι-Καραόκε» όπου έπαιξαν δημιουργικά παιχνίδια.
23/06/2009 – Τα παιδιά του Παιδαγωγικού επισκέφθηκαν τα Goody’s και το Λούνα Παρκ της
περιοχής μας.
23/11/2009 – Όλα τα παιδιά της Πρώιμης και του Παιδαγωγικού παρακολούθησαν τη
κινηματογραφική ταινία «Ψηλά στον Ουρανό» στα Ster Cinemas και γευμάτισαν στα Goody’s.
08/12/2009 – Τα παιδιά της Πρώιμης Παρέμβασης επισκέφθηκαν τον παιδότοπο της περιοχή μας
«Γιούπι-Καραόκε».
18/12/2009 – Τα παιδιά της ομάδας της κας Δημητρίου από την Πρώιμη Παρέμβαση επισκέφθηκαν
το κατάστημα Jumbo της περιοχής μας και αγόρασαν παιχνίδια από τον κουμπαρά της τάξης τους.

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
23/11/2009 – Όλα τα

παιδιά του Προεπαγγελματικού μαζί με τους εκπαιδευτές τους

παρακολούθησαν τη κινηματογραφική ταινία «Ψηλά στον Ουρανό» στα Ster Cinemas και γευμάτισαν
στα Goody’s.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
19/01/2009 – Τα εργαστήρια Μεταξοτυπίας και Τυπογραφίας/Λιθογραφίας ξεναγήθηκαν στην έκθεση
«70 χρόνια Ελληνική Ραδιοφωνία» στο Ζάππειο.
21/01/2009 – Πέντε νέοι των Εργαστηρίων με δύο εκπαιδευτές συμμετείχαν, με πάγκο πώλησης
προϊόντων του «Θεοτόκος», σε εκδήλωση που έγινε για την ενίσχυση του σωματείου «Μαζί για το
Παιδί» με την υποστήριξη της τράπεζας Marfin Egnatia.
25/02/2009 - Όλοι οι εκπαιδευόμενοι του Τμήματος Γραφικών Τεχνών (εργαστήρια Μεταξοτυπίας,
Τυπογραφίας – Λιθογραφίας, Βιβλιοδεσίας, Γραμματειακής Υποστήριξης) παρακολούθησαν την
παράσταση «Βίαιο Σύμπαν» στο Πλανητάριο.
19/03/2009 – Όλοι οι εκπαιδευόμενοι των Γραφικών τεχνών επισκέφθηκαν την Αρτοβιομηχανία
«Καραμολέγκος» όπου ξεναγήθηκαν και δέχθηκαν δώρα.
03/06/2009 – Τα εργαστήρια Μεταξοτυπίας, Βιβλιοδεσίας και Γραμματειακής Υποστήριξης
πραγματοποίησαν εκδρομή-περίπατο στο Οικολογικό πάρκο και στο εμπορικό κέντρο «Escape Center”.
21/10/2009 – Δύο ομάδες του Κήπου και μία των Γραφικών Τεχνών επισκέφθηκαν τα φυτώρια
«Χορομίδη» και πραγματοποίησαν γεύμα σε fast-food.
15/11/2009 - Μία ομάδα του Κήπου επισκέφθηκε το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
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19/11/2009 – Όλοι οι νέοι των Γραφικών τεχνών επισκέφθηκαν το Πλανητάριο και παρακολούθησαν
την παράσταση τα «Τα 7 Θαύματα του κόσμου».
21/11/2009 – Μία ομάδα του Κήπου επισκέφθηκε το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
19/12/2009 – Νέοι από το τμήμα του Catering και του Κήπου έλαβαν μέρος σε διαγωνισμό
μαγειρικής του Δήμου Ιλίου και κέρδισαν το πρώτο βραβείο.

Κέντρο Επαγγελματικής Προετοιμασίας & Προώθησης (ΚΕΠΠ)
29/01/2009 – Επίσκεψη στο Ελληνικό Κέντρο Ερπετών στο Πάρκο Αντώνη Τρίτση.
05/02/2009 – Επίσκεψη στο Σιδηροδρομικό Μουσείο (Λιοσίων-Σιώκου) και αγορά αγαθών σε γνωστό
σούπερ μάρκετ.
11/02/2009 – Επίσκεψη στο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας «Χατζηκυριάκειο».
12/03/2009 – Ξενάγηση στο μουσείο του ΗΣΑΠ.
27/03/2009 – Μονοήμερη εκδρομή στο Λαύριο Αττικής με εκπαιδευτικό και οργανωτικό χαρακτήρα.
03/04/2009 – Εκπαιδευτική επίσκεψη στο ταχυδρομείο προκειμένου να μάθει η ομάδα νέων του
ΚΕΠΠ πως γίνεται η αποστολή χρημάτων μέσω ταχυπληρωμής.
03/04/2009 – Ενημερωτική επίσκεψη στην Εθνική Τράπεζα των Αγίων Αναργύρων.
07/04/2009 – Επίσκεψη στο Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης.
09/04/2009 – Επίσκεψη στον Δημοτικό Ραδιοφωνικό Σταθμό 9,84 του Δήμου Αθηναίων.
07/05/2009 - Πραγματοποίηση αγορών βάσει λίστας από το Super Market Carrefour
28/05/2009 – Επίσκεψη στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο στη Παλαιά Βουλή.
11/06/2009 – Επίσκεψη στην Ορνιθολογική Εταιρία στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης».
17/06/2009 – Ετήσια καλοκαιρινή εκδρομή εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα στην Αίγινα.
24/09/2009 - Πραγματοποίηση αγορών για κάλυψη αναγκών του τμήματος από το Super Market
Carrefour και γεύμα στα Goody’s.
01/10/2009 – Επίσκεψη στο μουσείο της Ακρόπολης.
08/10/2009 – Πραγματοποίηση αγορών βάσει λίστας από το Super Market Carrefour και γεύμα στα
Goody’s.
22/10/2009 – Ξενάγηση στο Νομισματικό Μουσείο στην οδό Πανεπιστημίου.
27/10/2009 – Οι εκπαιδευόμενοι του ΚΕΠΠ παρακολούθησαν την ταινία «Η εποχή των Παγετώνων
Νο 3» στα Ster Cinemas και γευμάτισαν στα Goody’s.
04/11/2009 – Παρακολούθηση της ημερίδας που διοργάνωσε η ΕΛ.ΕΤ.ΥΠ.Ε. στο αμφιθέατρο του
κτιρίου της Interamerican στη Λεωφ. Συγγρού.

ΟΔΗΓΙΣΜΟΣ
26/10/2009 – Η Ομάδα Α’ του Οδηγισμού επισκέφθηκε το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο.
28/10/2009 – Οι Ομάδες Α’ και Β’ έλαβαν μέρος στη παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου με το τοπικό
τμήμα του Ηρακλείου.
12/12/2009 – Οι δύο Ομάδες παρακολούθησαν θεατρική παράσταση στο θέατρο «Ελεύθερη
Έκφραση» προσκεκλημένοι της ηθοποιού Μαρίας Ιγγλέση.
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ΙΙΙ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΣΚΑΛΑ
ΤΗΣ of
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
The
ladder
Quality
Award
European

Excellence

EQUASS

Assurance
National

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

Σε Εθνικό επίπεδο έχουμε κατακτήσει την Πιστοποίηση του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών
Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) με αρ. 13551 πρώτη πιστοποίηση το 1995 έως και το 2008. Στις 23/11/ 2009
έγινε εκ νέου ο έλεγχος του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και περιμένουμε τα αποτελέσματα.
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε κατακτήσει την πρώτη βαθμίδα Ποιότητας ανταποκρινόμενοι στις
προδιαγραφές του EQUASS (EUROPEAN QUALITY ASSURANCE).

Οι 9 Αρχές από τις οποίες αποτελείται το σύστημα Ποιότητας Equass είναι οι ακόλουθες:
1. Ηγεσία / Leadership
2. Δικαιώματα / Rights
3. Ηθική / Ethics
4. Συνεργασίες / Partnerships
5. Συμμετοχή / Participation
6. Προσωποκεντρική Φιλοσοφία και Εφαρμογή / Person Centered Orientation
7. Σφαιρικότητα Υπηρεσιών/ Comprehensiveness
8. Αποτελέσματα Βάσει Στόχων / Results
9. Συνεχής Βελτίωση / Continuous Improvement
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Βασικούς στόχους αποτελούν:


Η εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στους εκπαιδευόμενους και τις
οικογένειές τους με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τις διατυπωμένες ανάγκες
και απαιτήσεις του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) και της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για
την Αποκατάσταση (E.P.R.) σε συνδυασμό με τους γενικότερους στόχους του «Θεοτόκος».



Η συνεχής βελτίωση της Ποιότητας και των χαρακτηριστικών των παρεχομένων υπηρεσιών, αλλά
και γενικότερα της Ποιότητας σε όλες τις διεργασίες και διαδικασίες του «Θεοτόκος».



Η δίκαιη και ίση φροντίδα των εξυπηρετούμενων και των οικογενειών τους, εξασφαλίζοντας πάντα
το διακριτικό χειρισμό και τηρώντας τους κανόνες εμπιστευτικότητας στα προσωπικά δεδομένα.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Διοίκηση του «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»:


Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας παροχής υπηρεσιών, το οποίο συμμορφώνεται με τις
απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου E-QUASS, μέσω αποτελεσματικών μεθόδων σχεδίασης και
παρακολούθησης της επιτυχημένης ποιότητας και προδιαγραφών, σε όλα τα στάδια Παροχής
Υπηρεσιών.



Ερευνά συστηματικά την αγορά, σε θέματα που αφορούν προδιαγραφές – χαρακτηριστικά
Προϊόντων & Υπηρεσιών, καθώς και σε θέματα ικανοποίησης των Εξυπηρετουμένων της.



Δεσμεύεται να εξασφαλίζει τους απαιτούμενους Ανθρώπινους & υλικούς πόρους.



Εκπαιδεύει το προσωπικό του «Θεοτόκος» σε Επιστημονικά θέματα και σε θέματα Διαχείρισης
Ποιότητας και παροτρύνει την εμπέδωση “Πνεύματος Ποιότητας” στο «Θεοτόκος»



Φροντίζει για την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα Νοητικής Υστέρησης και
Αναπτυξιακής Ανεπάρκειας, επιδιώκοντας την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και της
περιθωριοποίησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες.



Σχεδιάζει, υιοθετεί και παρακολουθεί την εφαρμογή συστήματος Δεικτών & Στόχων Ποιότητας και
Απόδοσης, με απώτερο σκοπό τον καλύτερο δυνατό έλεγχο και βελτιστοποίηση των Διεργασιών
Παροχής Υπηρεσιών



Παρεμβαίνει εφαρμόζοντας και αξιολογώντας εξατομικευμένα σχέδια παρέμβασης και σχεδιάζει τις
κατάλληλες υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις προτάσεις των εξυπηρετούμενων
και των οικογενειών τους.



Προσφέρει υπηρεσίες στην αναζήτηση, προσαρμογή και διατήρηση της εργασίας σε άτομα με
ειδικές δυσκολίες.



Ελέγχει την ορθή εφαρμογή των Διεργασιών & Διαδικασιών Διαχείρισης
Ποιότητας στο «Θεοτόκος».



Κοινοποιεί την παρούσα Πολιτική Ποιότητας σε όλο το Προσωπικό του «Θεοτόκος» και φροντίζει
για την συνεχή αναβάθμισή της, ώστε να είναι πάντα συμβατή με τους γενικότερους στόχους.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ
Στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνουμε με στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που
παρέχουμε, έχουμε δημιουργήσει συγκεκριμένα ερωτηματολόγια τα οποία διανέμουμε σε όσους
συνεργαζόμαστε.
Ετήσιος Απολογισμός 2009

23/41

Υπάρχουν πέντε διαφορετικά είδη ερωτηματολογίων:
1. Το ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Συνεργατών αποστέλλεται ταχυδρομικά σε
φορείς όπως Νομαρχία, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, κοινωνικές υπηρεσίες δήμων,
Ιδρύματα

καθώς

και

επαγγελματίες

με

τους

οποίους

συνεργαζόμαστε.

Το

ερωτηματολόγιο συνεργατών στάλθηκε σε 87 συνεργάτες και το ποσοστό του βαθμού
ικανοποίησής τους είναι 83,19% στα 9 ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν.
2. Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Εργοδοτών αποστέλλεται ταχυδρομικά σε
εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους, πρώην εκπαιδευόμενους του «Θεοτόκος»,
και στηρίζονται από την υπηρεσία «ΕργΑξία». Το ερωτηματολόγιο εργοδοτών
στάλθηκε σε 29 εργοδότες και το ποσοστό του βαθμού ικανοποίησής τους είναι
85,92% στα 5 ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν.
3. Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Τοπικής Κοινωνίας διανέμεται από την
Κοινωνική Υπηρεσία του «Θεοτόκος» σε γειτονικούς φορείς και ιδιώτες με σκοπό να
μάθουμε σε τι βαθμό γνωρίζουν τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Μετά τη συμπλήρωση
του ερωτηματολογίου ακολουθεί σύντομη ενημέρωση από τη Κοινωνική Υπηρεσία και
διανομή του προσπέκτους του «Θεοτόκος». Το ποσοστό του βαθμού ικανοποίησης για
το 2009 ανέρχεται σε 81,65% στα 25 ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν.
4. Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Γονέων συμπληρώνεται από τους γονείς των
εκπαιδευομένων μας κατά τη διάρκεια της συνάντησης γονέων στο τέλος της κάθε
εκπαιδευτικής χρονιάς. Το ποσοστό του βαθμού ικανοποίησης γονέων για το 2009 είναι
85,85% στα 187 ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν.
5. Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Εργαζομένων συμπληρώνεται από το
προσωπικό του «Θεοτόκος» ετησίως, όπου αξιολογούνται στελέχη και υπηρεσίες που
προσφέρονται. Το ποσοστό του βαθμού ικανοποίησης των Εργαζομένων για το 2009
είναι 74,88% στα 93 ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ
Επίσης, στο «Θεοτόκος» θεωρούμε πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τη γνώμη και τα σχόλια
των νέων που εξυπηρετούμε σχετικά με το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν, τον εκπαιδευτή που
έχουν καθώς και το εμπλουτιστικό πρόγραμμα που παρακολουθούν, προκειμένου να μπορέσουμε να
προβούμε στις ανάλογες ενέργειες έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο ευχαριστημένοι.
Γι’ αυτό το λόγο έχουμε δημιουργήσει το έντυπο «Αξιολόγηση του προγράμματος από
εξυπηρετούμενο». Η συμπλήρωση του εντύπου πραγματοποιείται με τη βοήθεια του Ψυχολόγου ή
Κοινωνικού Λειτουργού ή Λογοπεδικού ή Υπευθύνου του τμήματος (δηλαδή έναν ανεξάρτητο
αξιολογητή εκτός του εκπαιδευτή), προκειμένου να διασφαλισθεί όσο το δυνατόν η ελεύθερη έκφραση
των νέων.
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Το ποσοστό που μας δείχνει πόσο ευχαριστημένοι είναι οι εξυπηρετούμενοι με το πρόγραμμα
που παρακολουθούν συνολικά είναι: 95,85% στα 266 ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν.
Η διάρθρωση του ποσοστού ικανοποίησης ανά εκπαιδευτική βαθμίδα είναι η ακόλουθη:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
93,62%

στα 47 ερωτηματολόγια

ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ

94,12%

στα 35 ερωτηματολόγια

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

95,24%

στα 42 ερωτηματολόγια

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

100%

στα 63 ερωτηματολόγια

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α’

96,55%

στα 29 ερωτηματολόγια

ΚΗΠΟΣ

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
94,00%

στα 50 ερωτηματολόγια

Τα παιδιά που φοιτούν στην ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και στο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ δεν έχουν τη
δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή τους λόγω της νοητικής τους ηλικίας. Αξιοποιούμε όμως την
άποψη των γονέων τους για την ποιότητα των προγραμμάτων που προσφέρουμε.
Το ποσοστό που μας δείχνει πόσο ευχαριστημένοι είναι οι εξυπηρετούμενοι με τον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ τους
είναι: 93,51% στα 266 ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν.
Το ποσοστό που μας δείχνει πόσο ευχαριστημένοι είναι οι εξυπηρετούμενοι με το ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ που παρακολουθούν είναι: 84,39% στα 266 ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν.
Αναλυτικά:

91,10% από το πρόγραμμα Ειδικής Φυσικής Αγωγής
84,85% από το πρόγραμμα Μουσικής
96,99% από το πρόγραμμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
78,05% από το πρόγραμμα Εικαστικών
75,36% από το πρόγραμμα Θεάτρου και
80,00% από άλλα προγράμματα όπως Οδηγισμός

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Α.Π.Α.)
Το Ατομικό Πλάνο Αποκατάστασης βασίζεται στη Προσωποκεντρική Προσέγγιση και αποτελεί
τον οδηγό δράσης για κάθε εκπαιδευόμενο. Αποτελείται από το έντυπο Α.Π.Α., τον Πίνακα Εκτίμησης
Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής, διαφορετικό για κάθε ηλικιακή βαθμίδα, και το Getting to Work
μόνο για την Επαγγελματική Κατάρτιση.
Σε αυτό αποτυπώνεται η παρούσα κατάσταση του εκπαιδευομένου και τίθενται οι
μακροπρόθεσμοι και οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι καθώς και ο τρόπος υλοποίησής τους. Το Α.Π.Α.
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αξιολογείται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, αλλά και οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο, ώστε να
εκτιμηθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί ή να τεθούν νέοι.
Κατά τις συναντήσεις γονέων στην αρχή και το τέλος της εκπαιδευτικής χρονιάς, καθώς και
όποτε κριθεί απαραίτητο, οι γονείς και οι εκπαιδευόμενοι ενημερώνονται κατ’ ιδίαν από την
Διεπιστημονική Ομάδα, ώστε να εξασφαλίζεται η εχεμύθεια και η εμπιστευτικότητα των κρίσιμων
πληροφοριών του Α.Π.Α που έχει καταρτιστεί. Οι γονείς και σε περίπτωση που είναι δυνατόν και ο
εκπαιδευόμενος υπογράφουν το ΑΠΑ.
Στο ΑΠΑ τίθενται στόχοι για όλα τα παιδιά και νέους του «Θεοτόκος». Για το εκπαιδευτικό έτος
2008-2009 το συνολικό ποσοστό επίτευξης των στόχων του ΑΠΑ ανέρχεται σε 81,42%.

Ανά τμήμα τα ποσοστά επίτευξης διαμορφώνονται ως εξής:
ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

89,30%

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

86,90%

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

78,20%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α’

87,10%



ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

75,50%



ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

71,00%



CATERING

67,00%



ΚΗΠΟΣ

96,40%
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IV. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ

Καινοτομικές ενέργειες για το «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» αποτελούν η δημιουργία και χρήση νέων προσεγγίσεων
και τεχνολογιών, ερευνών, μελετών, προγραμμάτων και νέων υπηρεσιών, καθώς και η κάθε είδους νέα
συνεργασία με ετερόκλητους οργανισμούς και την κοινότητα έτσι ώστε να εξασφαλισθεί, με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο, η θετική μας προβολή και πάνω απ’ όλα το δικαίωμα στη ζωή και την εργασία
για τα άτομα με αναπηρία .

Περιληπτικός πίνακας καινοτομικών προσεγγίσεων που εφαρμόζονται στο «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»:
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Α/Α

ΕΤΟΣ

1

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TEACCH

2009

2

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΚΕΡΑΜΙΚΗ

2009

3

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ»

2009

4

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EQUASS

2008

5

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ AAIDD ΚΑΙ EASPD

2008

6

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΠΠ

2008

7

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΑΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

2007

8

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ «Θ» ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ»

2007

9

ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EQUASS

2007

10

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΘΕΟΤΟΚΟΣ" ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑ
ΤΗΣ JOHNSON & JOHNSON

2007

11

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ «ΝΕΑ ΠΟΛΙΣ» ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

2006

12

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ – EPR

2002

13

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

2000

14

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» ΣΤH Ε.U.S.E.

1997

15

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕργΑξία»

1996

16

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

1995

17

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η/Υ

1995
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1. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TEACCH
Σαράντα

(40)

άτομα

του

προσωπικού

εκπαιδεύτηκαν

στο

πρόγραμμα TEACCH - Treatment and Education of Autistic and
Communication Handicapped Children και στην Εφηρμοσμένη
Ανάλυση Συμπεριφοράς (Ε.Α.Σ.) με Θεματολογία:
1. Θεραπεία και Εκπαίδευση για Παιδιά με Αυτισμό και
Διαταραχές της Επικοινωνίας.
2. Τρόποι μάθησης στον Αυτισμό
3. Structured Teaching / Δομημένη Διδακτική
4. Promoting Communication / Προωθώντας την Επικοινωνία
5. Behavior Management / Διαχείριση Συμπεριφοράς
Από τις 7 έως 12 Σεπτεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε 6ήμερη εκπαίδευση του προσωπικού στο
Θέατρο του Ιδρύματος. Συγκεκριμένα τις πρώτες τρεις ημέρες (7-9/09/2009) έγινε εκπαίδευση στην
μέθοδο TEACCH, που είναι μια προσέγγιση για τον αυτισμό και τις
αναπτυξιακές διαταραχές με την συμβολή δύο ξένων εκπαιδευτών
από

τη

Βόρεια

Καρολίνα

των

Ηνωμένων

Πολιτειών

και

συγκεκριμένα από τους: Steven R. Love, Clinical Director of
Asheville TEACCH Center (University of North Carolina at Chapel
Hill USA και Catherine Faherty, Psychoeducational Specialist of
Asheville TEACCH Center (University of North Carolina at Chapel
Hill USA.
Τις επόμενες τρεις ημέρες (10-12/09/2009) η εκπαίδευση ήταν σχετική με θέματα Συμπεριφορισμού
για την Ειδική Αγωγή και τις Αρχές της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς και πραγματοποιήθηκε
από την κα Λίλιαν Πήλιου, Ph.D. Ψυχολόγος, Ειδική στην Εφηρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς,
μεταπτυχιακό τμήμα της Εφηρμοσμένης Εξελικτικής Ψυχολογίας στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.

2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ
Από τις 24 έως 29 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε εσωτερική
εκπαίδευση 14 ατόμων του προσωπικού στο εργαστήριο της
Κεραμικής, σχετικά με την αξιοποίηση του πηλού από τα τμήματα.
Το θεωρητικό μέρος αυτής της εκπαίδευσης έγινε από την
Επιστημονική Διευθύντρια κα Παναγιώτα Παπανικολοπούλου, ενώ
το πρακτικό από τον εκπαιδευτή του συγκεκριμένου τμήματος κο
Χαράλαμπο Καλλιτσουνάκη.

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΩΣ «ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»
Το 2009 δημιουργήθηκε σύστημα καταγραφής παιδιών / νέων με συμπεριφορές «υψηλού κινδύνου». Η
καταγραφή ολοκληρώνεται από κάθε εκπαιδευτή με τη βοήθεια της διεπιστημονικής ομάδας του
τμήματος. Η καταγραφή γίνεται σε ατομικό (για κάθε εκπαιδευόμενο) και ομαδικό (για κάθε
Ετήσιος Απολογισμός 2009

28/41

εκπαιδευτική ομάδα) φύλλο παρακολούθησης το οποίο χρησιμοποιείται σε κάθε κλινική συνάντηση. Τα
φύλλα δημιουργήθηκαν από την κα Π. Παπανικολοπούλου, Επιστημονική Διευθύντρια και τον κ. Ν.
Καπερώνη, Κοινωνικό Λειτουργό. Κάθε χρόνο προγραμματίζονται συναντήσεις μεταξύ των τμημάτων
για αλληλοενημέρωση για όλους τους νέους εκπαιδευόμενους και όσους αλλάζουν τμήμα. Στην αρχή
του εκπαιδευτικού έτους γίνονται και συναντήσεις με τους συνοδούς ώστε να είναι όλο το προσωπικό
ενήμερο για τους εκπαιδευόμενους «υψηλού κινδύνου».

V. ∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Το «Θεοτόκος» προσπαθεί διαρκώς να επικοινωνεί με την κοινότητα και να βρίσκεται σε συνεχή
εγρήγορση και ενημέρωση. Για αυτό το λόγο, επιδιώκει να συμμετέχει σε διάφορα εθνικά και
ευρωπαϊκά δίκτυα, καθώς και να διοργανώνει ημερίδες, σεμινάρια, πολιτιστικές και αθλητικές
εκδηλώσεις κλπ. Επίσης, το προσωπικό του «Θεοτόκος» συμμετέχει ενεργά σε
ημερίδες,

εκδηλώσεις

και

συνέδρια

άλλων

φορέων,

παρουσιάζοντας

ενδιαφέρουσες εισηγήσεις τόσο για επιστημονικά θέματα όσο και για το έργο και
τις υπηρεσίες του «Θεοτόκος».

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ
Αυτή τη στιγμή το «Θεοτόκος» είναι μέλος στα εξής Επιστημονικά Δίκτυα καθώς και στις
ακόλουθες Διακρατικές Συνεργασίες:
ΕΤΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
1

Δημιουργία και συμμετοχή στην Ελληνική Εταιρεία Υποστηριζόμενης

1997

Εργασίας (Eλ.Eτ.Yπ.E.)
2

«Μαζί για το Παιδί» μέσω της Οργάνωσης «Φίλοι του Ιδρύματος

1999

ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
3

Δίκτυο «ΝΕΑ ΠΟΛΙΣ» της Δυτικής Αττικής

2006

4

Δίκτυο «Όλοι Μαζί για την Ένταξη» το οποίο αποτελείται από το

2007

«Θεοτόκος»,

την

“TACT

Hellas”,

«Το

Πέταγμα»

και

την

«ΕΛ.ΕΤ.ΥΠ.Ε.» και αποδεικνύει την εμπλοκή και την επιστημονική
στήριξη του «Θεοτόκος» σε πρόγραμμα Αυτόνομης Διαβίωσης
ατόμων με αναπηρία μαζί με γονείς

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
1

E.U.S.E. European Union for Supported Employment - Ευρωπαϊκή

ΕΤΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1997

Ένωση Υποστηριζόμενης Εργασίας
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2

E.P.R. European Platform for Rehabilitation – Ευρωπαϊκή

2002

Πλατφόρμα για την Αποκατάσταση
3

Aaidd American Association on Intellectual Developmental

2008

Disabilities – Αμερικάνικη Ένωση για Γνωστικές Αναπτυξιακές
Αναπηρίες
4

EASPD European Association of Service Providers for Persons with

2008

Disabilities – Ευρωπαϊική Ένωση Φορέων για Άτομα με Αναπηρίες

ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
Το Κέντρο "Θεοτόκος" συμμετέχει στην οργάνωση ημερίδων και συνεδρίων με στόχο τον
εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών του για άτομα με νοητική υστέρηση
και τις οικογένειές τους, όπως επίσης και της προσφερόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού του.
Ημερίδα ΕΛ.ΕΤ.ΥΠ.Ε.
Την

Τετάρτη

4

Νοεμβρίου

2009,

η

Ελληνική

Εταιρεία

Υποστηριζόμενης

Εργασίας

(ΕΛ.ΕΤ.ΥΠ.Ε.), η οποία είναι μία επιστημονική εταιρεία την οποία στηρίζει και φιλοξενεί το Θεοτόκος,
διοργάνωσε με τη συμμετοχή κορυφαίων ευρωπαϊκών ειδικών στην
Υποστηριζόμενη

Εργασία

και

μέλη

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης

Υποστηριζόμενης Εργασίας (EUSE), ημερίδα με θέμα «Υποστηριζόμενη
Εργασία για όλους» (Άτομα με Αναπηρία – Ευπαθείς Ομάδες) στο
αμφιθέατρο του κτιρίου Interamerican.
Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ήταν η Επιστημονική Διευθύντρια του «Θεοτόκος» κα Πέννυ
Παπανικολοπούλου και η Υπεύθυνη της υπηρεσίας ΕργΑξία και Καίτη Κατσούδα. Οι Σύμβουλοι Εργασίας
της υπηρεσίας «ΕργΑξία» κα Ηώ Ζαφειροπούλου και κος Γιάννης Σφυρίδης συμμετείχαν στην
Οργανωτική Επιτροπή. Την ημερίδα παρακολούθησαν αρκετά μέλη του προσωπικού του «Θεοτόκος»

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ/ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, στις 14 και 15 Μαΐου
2009, το «Θεοτόκος» τίμησε την μνήμη της Αειμνήστου Ιδρύτριας
και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Μαρίας Αλεξάνδρου
Παπάγου, διοργανώνοντας Αθλητικές Εκδηλώσεις στον χώρο του
κέντρου μας καθώς και αθλητικούς αγώνες στίβου και ομαδικά
παιχνίδια.
Στις 24 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε στο χώρο του
«Θεοτόκος» η γιορτή λήξης της εκπαιδευτικής χρονιάς με θέμα «Το
Ελληνικό καλοκαίρι». Η εκδήλωση περιλάμβανε μουσικό πρόγραμμα
από τη χορωδία του «Θεοτόκος»,θεατρική παράσταση από τη
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θεατρική ομάδα του Κέντρου, μοντέρνο χορό και Δημοτικούς χορούς από το αθλητικό τμήμα.
Παράλληλα με τα καλλιτεχνικά δρώμενα λειτούργησε και καλοκαιρινή Εορταγορά με έργα των νέων της
Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Η

Χριστουγεννιάτικη

Εορταγορά

του

«Θεοτόκος»

οργανώθηκε την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2009 στο χώρο του
«Θεοτόκος». Την εκδήλωση πλαισίωσαν η Ευγενία Συριώτη με το
συγκρότημά της, η παιδική χορωδία του Δημ. Τυπάλδου και η
χορωδία

του

«Θεοτόκος»

Χριστουγεννιάτικες

σε

μια

μελωδίες.

γιορτινή
Στη

ατμόσφαιρα

διεξαγωγή

με
της

Χριστουγεννιάτικης αγοράς συνέβαλλαν ουσιαστικά:


οι νέοι της κατάρτισης δημιουργώντας τα είδη που
προωθήθηκαν και συμμετέχοντας στη διαδικασία της
πώλησης



οι

εκπαιδευτές

της

κατάρτισης

εκπαιδεύοντας

και

καθοδηγώντας τους νέους


εκπαιδευτές και προσωπικό του «Θεοτόκος» καλύπτοντας τις ανάγκες πώλησης των προϊόντων



Σπουδαστές Εργοθεραπείας και Κοινωνικής Εργασίας (6) προσφέροντας εθελοντική εργασία και



Οι κυρίες του σωματείου «Φίλοι του Θεοτόκος» οι οποίες βοήθησαν στην παρασκευή
εδεσμάτων και προσέφεραν είδη δώρου για πώληση.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2009

πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο μας η Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας.
Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου μας
Κα Δομινή Σαρρή. Στην εκδήλωση τραγούδησε η χορωδία του «Θεοτόκος»
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια μαζί με τα παιδιά και τους νέους του
Θεοτόκος.

Ετήσιος Απολογισμός 2009

31/41

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ & ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τέλος τέσσερα μέλη του Επιστημονικού προσωπικού έκαναν διάφορες παρουσιάσεις σε
ημερίδες και συνέδρια που οργανώθηκαν τόσο από εξωτερικούς φορείς όσο και από το «Θεοτόκος».
Αναλυτικά:
Α/Α

ΗΜ/ΝΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

14/3/2009

812/6/2009

BRINGING PEOPLE TO
WORK

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ

EASPD

AIKATEΡΙΝΗ
ΚΑΤΣΟΥΔΑ
ΗΩ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

2/7/2009

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΕΝΤΑΞΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΔΙΚΤΥΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

"ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΣΤΟΧΟΙ,
ΣΚΟΠΟΙ,
ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ
ΧΡΟΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3

4/11/2009
4

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΛΟΓΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ - ΣΧΕΣΗ
ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ:
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

1

2

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ

ΧΡΥΣΗ
ΚΟΤΡΕΤΣΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΤΣΟΥΔΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
LEONARDO DA VINCI
Μέσα στο 2008 εγκρίθηκε το πρόγραμμα Leonardo da Vinci από το
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Στο πρόγραμμα European
Supported Employment Toolkit-ESET συμμετέχουμε σαν εταίροι της
E.U.S.E. (Ευρωπαϊκή Ένωση Υποστηριζόμενης Εργασίας). Ο κωδικός
του προγράμματος είναι : 2008-1-GB2-LEO04-00109_7.
Το Πρόγραμμα LEONARDO αποσκοπεί στο να δημιουργηθεί μια «Ευρωπαϊκή εργαλειοθήκη» για την
Υποστηριζόμενη Εργασία που να συμπεριλαμβάνει μια σειρά εκπαιδευτικών εργαλείων χρήσιμη για τους
επαγγελματίες ανά την Ευρώπη που απασχολούνται στην υποστηριζόμενη εργασία. Η εργαλειοθήκη θα
δίνει την δυνατότητα στους επαγγελματίες να προσφέρουν συντονισμένες υπηρεσίες σε άτομα με
αναπηρίες που επιθυμούν να ενταχτούν στην ανοιχτή αγορά εργασίας.
Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού πραγματοποιήθηκε ταξίδι στην Μαγιόρκα της Ισπανίας στις 2 και
3 Απριλίου 2009 για να συζητηθεί η μέχρι τώρα πορεία του προγράμματος και να τεθούν νέοι στόχοι.
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Πραγματοποιήθηκε επίσης ταξίδι στην Στοκχόλμη της Δανίας στις 26-28 Αυγούστου 2009 με στόχο την
επεξεργασία εγχειριδίων.
Τέλος, έγινε περαιτέρω επεξεργασία των εγχειριδίων κατά την συνάντηση των εταίρων μας στην Αθήνα
στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2009.
T-SENIORITY
Το έργο T-Seniority παρέχει ένα συνδυασμό δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών φροντίδας στο σπίτι
χρησιμοποιώντας τις προτιμώμενες διαθέσιμες τεχνολογίες
πολυμέσων που παρέχονται μέσω της τηλεόρασης. Ο κύριος
στόχος του T-Seniority είναι ο συνδυασμός υπηρεσιών
γύρω από το χρήστη, ιδιαίτερα η παροχή υποστηρικτικών
υπηρεσιών

(συμπεριλαμβανομένων

διασυνοριακών

υπηρεσιών) για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) επικεντρώνοντας κυρίως στα άτομα της τρίτης
ηλικίας (ακόμα και σε αυτά που βρίσκονται στο πρώτο στάδιο αυτής) με σκοπό να καλυφθεί ένα ευρύ
φάσμα αναγκών φροντίδας με διάφορα μοντέλα υπηρεσιών (φροντίδα στο σπίτι, τηλε-βοήθεια,
υπηρεσίες μέσω κινητού τηλεφώνου, τηλε-ειδοποίηση, ηλεκτρονικές νοσηλευτικές υπηρεσίες).
Αποτελεί ένα νέο μοντέλο υπηρεσίας που θα χρησιμοποιείται μέσω ψηφιακής τηλεόρασης (digital TV)
το πιο ευρέως διαδεδομένο ηλεκτρονικό μέσο σήμερα. Με τη χρήση καναλιών θα παρέχεται η
δυνατότητα στο ευρύ κοινό να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες, όπως και στα ΑΜΕΑ και τα άτομα τρίτης
ηλικίας τα οποία συνήθως δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε άλλα είδη ψηφιακής τεχνολογίας.
Παράλληλα με τα παραπάνω η συμβολή του έργου

T-Seniority κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική

για την ανάπτυξη και την χρήση της τεχνολογίας στη χώρα μας. Κύρια πλεονεκτήματά του έργου είναι
τα εξής:
 Προσιτότητα – Προσβασιμότητα: Σε διαθέσιμες τεχνολογίες και υπηρεσίες πολυμέσων, που
παρέχονται μέσω της τηλεόρασης και του Διαδικτύου
 Κοινωνική ένταξη: Υπηρεσίες πληροφόρησης σε θέματα: Ασφάλειας, υγείας, μετακίνησης,
ψυχαγωγίας κτλ αλλά και Ενημέρωσης και υποβοήθησης για εύρεση και διεκδίκηση θέσης εργασίας
 Βελτίωση της ποιότητας ζωής: Υπηρεσίες συναλλαγής με το προσωπικό περιβάλλον οικογένεια,
φίλοι κλπ., από απόσταση
 Ενίσχυση της ανεξαρτησίας και αυτονομίας: Ιεραρχικά δομημένες και διαβαθμισμένες
υπηρεσίες σύμφωνα με τις ικανότητες των χρηστών και προσβάσιμες από τους φροντιστές όταν
απαιτείται
Οι τελικοί χρήστες θα είναι τα άτομα (Ευρωπαίοι) της τρίτης ηλικίας καθώς και μεσήλικες που
διστάζουν να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή/και κινητά τηλέφωνα αλλά είναι
εξοικειωμένοι να χρησιμοποιούν το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Τα άτομα αυτά που θα
χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία T-Seniority θα έχουν στην διάθεσή τους ένα χρήσιμο εργαλείο ικανό
να συμβάλει στον ανεξάρτητο τρόπο ζωής ακόμα και σε περιπτώσεις με προβλήματα υγείας.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Το «Θεοτόκος» συνεργάζεται άψογα όλα αυτά τα χρόνια με Κρατικούς
Εκπαιδευτικούς φορείς όπως το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το
ΤΕΙ

Αθηνών

Τμήμα

Εργοθεραπείας

και

Κοινωνικής

Εργασίας

κ.α.

διοργανώνοντας εκπαιδευτικές επισκέψεις και ξεναγήσεις για φοιτητές και σπουδαστές. Επίσης, στο
χώρο του «Θεοτόκος» δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές και σπουδαστές να πραγματοποιούν τη
πρακτική τους άσκηση υπό την εποπτεία της Επιστημονικής Διευθύντριας και του επιστημονικού
προσωπικού του Κέντρου μας.
Κατά το Εκπαιδευτικό έτος 2008-2009, συνολικά 45 σπουδαστές έκαναν την πρακτική τους
άσκηση στο «Θεοτόκος». Από τους οποίους 25 από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, 17 από το ΤΕΙ Εργοθεραπείας, 2 από το ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας και 1 από ΤΕΙ
Λογοθεραπείας.

ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
& ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
Το Πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης απευθύνεται σε παιδιά νηπιακής
ηλικίας (3-5 ετών) τα οποία παρουσιάζουν ανεπάρκειες σε διάφορους τομείς
ανάπτυξης.

Σκοπός

του

προγράμματος

είναι

η

έγκαιρη

και

κατάλληλη

αντιμετώπιση των παιδιών, ώστε να υπάρξει πιο ομαλή ένταξή τους σε
εκπαιδευτικό Πλαίσιο.
Κατά το Εκπαιδευτικό έτος 2008-2009, συνολικά 10 εκπαιδευόμενοι εντάχθηκαν σε Γενικά και
Ειδικά σχολεία.
Από το Τμήμα Πρώιμης Παρέμβασης 7 εκπαιδευόμενοι εντάχθηκαν σε Γενικά Σχολεία και 1 σε
Ειδικό Σχολείο.
Επίσης, 2 παιδιά από το Παιδαγωγικό Τμήμα εντάχθηκαν σε Ειδικό σχολείο.
Συχνά οι γονείς δεν αποδέχονται πρόταση της Διεπιστημονικής Ομάδας προκειμένου να
ενταχθεί σε Ειδικό σχολείο το παιδί τους και προτιμούν να παραμείνει στο «Θεοτόκος», κάτι που
σημαίνει ότι ο ανωτέρω δείκτης ένταξης είναι χαμηλότερος από ότι θα έπρεπε.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Στο «Θεοτόκος», οι εθελοντές προσφέρουν σημαντική βοήθεια στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση ατόμων με νοητική υστέρηση. Η Εθελοντική
Υπηρεσία του Κέντρου λειτουργεί με Υπεύθυνη την κα Τζην Παπαντωνοπούλου.
Εκεί πραγματοποιείται η εξεύρεση, επιλογή και ένταξη των εθελοντών σε όποια
τμήματα υπάρχει ανάγκη για βοήθεια. Πάνω από 100 εθελοντές έχουν συνεργαστεί μαζί μας
προσφέροντας αποτελεσματικό έργο σαν «βοηθοί» του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού σε
προγράμματα αυτοεξυπηρέτησης, κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης εργασιακών δεξιοτήτων.
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Για όλους σχεδόν τους εθελοντές η εμπειρία της εθελοντικής αμισθί εργασίας στο «Θεοτόκος»
ήταν πολύ χρήσιμη πρακτική άσκηση και σε προσωπικό επίπεδο τους έδωσε μεγάλη ικανοποίηση.
Για το έτος 2009 πέντε (5) εθελόντριες προσέφεραν αμισθί εθελοντική εργασία στο
«Θεοτόκος».

ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
Το σωματείο «Φίλοι του Θεοτόκος» είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1997, με
αποκλειστικό σκοπό την ηθική και υλική ενίσχυση του μεγάλου κοινωνικού
έργου του Ιδρύματος «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ».
Μετά από 10 χρόνια σαν «ΦΥΛΛΩΣΙΑ – Φίλοι του Ιδρύματος
Θεοτόκος» αποφασίσθηκε να απλοποιηθεί το όνομα και να χρησιμοποιείται
μόνον

το

«Φίλοι

του

Θεοτόκος»,

προς

αποφυγή

διαφόρων

παρανοήσεων.
Οι «Φίλοι του Θεοτόκος» χρηματοδοτούν αποκλειστικά, εξειδικευμένα πρωτοποριακά
προγράμματα, που βοηθούν τα παιδιά και νέους με νοητική υστέρηση και άλλες αναπτυξιακές
ανεπάρκειες να μαθαίνουν να ζουν, να εργάζονται και να συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή.
Με την βοήθεια του σωματείου, ολοκληρώθηκε το Κέντρο Εργασιακής Προετοιμασίας και
Προώθησης (ΚΕΠΠ) στους χώρους του Ιδρύματος. Το ΚΕΠΠ λειτουργεί από την αρχή της
εκπαιδευτικής χρονιάς 2007-2008 με νέους και νέες 20-25 ετών, με σκοπό να τους προετοιμάσει να
βρουν δουλειά και να τους υποστηρίξει όσο χρειάζεται στον χώρο της εργασίας τους.
Επίσης, οι «Φίλοι του Θεοτόκος» μέσω της εταιρείας Johnson & Johnson στηρίζουν
οικονομικά το Πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης για παιδάκια 3-5 ετών, το οποίο λειτουργεί με
μεγάλη επιτυχία και υπάρχει μεγάλη ζήτηση να δημιουργηθεί και μια νέα ομάδα παιδιών.

Ειδικοί

παιδαγωγοί και λογοθεραπευτές, μετά από έγκαιρη διάγνωση, βοηθούν παιδάκια με αναπτυξιακές
δυσκολίες να ενταχτούν σε κανονικά σχολεία. Μέχρι τώρα έχουν ενταχτεί σε κανονικό δημοτικό 21
παιδιά.
Το σωματείο προσφέρει υποτροφίες για εκπαιδευτικά συνέδρια και σεμινάρια για το προσωπικό
του «Θεοτόκος», καλύπτοντας το κόστος των συνεδρίων και όλα τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής.
Για το 2009 το σωματείο χρηματοδότησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσωπικού “TEACCH”.
Το σωματείο «Φίλοι του Θεοτόκος» εργάζεται διαρκώς για την εξεύρεση πόρων μέσω
συνδρομών, δωρεών και εκδηλώσεων για να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος.
Το σωματείο «Φίλοι του Θεοτόκος» είναι μέλος της Ομοσπονδίας «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΑΙΔΙ».
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VΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόσπασμα Απολογισμού Διαχειριστικού έτους 2009

Έγκριση Προϋπολογισμού 2009
Ο εγκριθείς προϋπολογισμός του 2009 ψηφίσθηκε από το Δ.Σ. του Ιδρύματος (535/1.7.08)
και διαβιβάσθηκε στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας Αθηνών, τομέας Δυτ.
Αττικής με το υπ’ αριθμ. (709/17.7.08) έγγραφο του Ιδρύματος, για ποσό εσόδων-εξόδων
που ανέρχονται σε 3.930.000,00 ευρώ.
Αποτελέσματα χρήσεως και Ισολογισμός.
Έγινε απογραφή στις 31/12/2009 όλων των παγίων στοιχείων και πάσης φύσεως υλικών. Έτσι
υπολογίσθηκαν τα αναλωθέντα υλικά καθώς και οι αποσβέσεις της χρήσεως αυτής. Βάσει των
στοιχείων της απογραφής, έγιναν οι απαραίτητες λογιστικές εγγραφές και υπολογίσθηκε το
αποτέλεσμα της χρήσεως του 2009.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατορθώσαμε να καλύψουμε το 100% των απαιτήσεών μας από
τα Ασφαλιστικά Ταμεία ενώ και για το 2009 η Κρατική Επιχορήγηση δεν ξεπέρασε το 46%
του προϋπολογισμού μας επί του συνόλου των εσόδων.
Επίσης,

το

ύψος

προϋπολογισθέντων

των

λειτουργικών

ποσών

με

μας

αποτέλεσμα

εξόδων
το

διατηρήθηκε

ικανοποιητικό

στα

πλαίσια

των

ετήσιο

κόστος

ανά

εκπαιδευόμενο.
Το ετήσιο κόστος ανά εκπαιδευόμενο, σε σύνολο 360, του Ιδρύματος μας για το 2009
διαμορφώνεται σε 10.065,00 ευρώ.
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ΔΩΡΕΕΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ
Θα αποτελούσε σημαντική παράληψη να μην αναφερθούμε στους μεγάλους ευεργέτες-δωρητές οι
οποίοι στήριξαν και στηρίζουν το έργο του Ιδρύματος «Θεοτόκος».
Ευχαριστούμε θερμά:
ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ


Μαρία Αλεξ. Παπάγου



Μποδοσάκης Αθανασιάδης



Οικογένεια Ν. Γουλανδρή



Παπαστράτος Α.Β.Ε.Σ.



Οικογένεια Παπαστράτου



Κων/νος & Αλίκη Τρυπάνη



Αχιλλέας & Ελισάβετ Κομινού



Οικογένεια Γκέρτσου



Α. Καούσης Α.Ε.



Οικογένεια Θεοδώρου Παπαλεξόπουλου



Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»



Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου



Ιωάννης Ν. Στασινόπουλος



Μίνα Π. Κριεζή



Γιάννης Σ. Κωστόπουλος



Στέλιος Χατζηιωάννου



Οικογένεια Παπάγου



JOHNSON & JOHNSON AE



COSMOTE

ΔΩΡΗΤΕΣ
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Οικογένεια Κέδρου



Οικογένεια Φωστηρόπουλου



Επαμεινώνδας Τριανταφυλλίδης



Τάκης Χορν



Οικογένεια Άρη Σιμόπουλου



L’ OREAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.



Πέτρος Γ. Γρυπάρης



Αλέκος Ι. Παππάς



Ανδρέας Λ. Κανελλόπουλος
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Για το έτος 2009 ευχαριστούμε θερμά για τις ευγενικές τους δωρεές τους:
ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΙΔΡ/ΤΟΣ " Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"
JOHNSON & JOHNSON CORPORATE
ΙΔΡΥΜΑ "ΔΗΜ. & ΜΠΛΑΝΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ"
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΕ
ΔΩΡΕΑ ΑΓΝΩΣΤΩΝ
HSBC BANK PLC
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ & ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤ
ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΙΔΡΥΜΑ MARFIN
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΠΥΛΟΣΤΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΑΧΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΚΡΙΤΩΝ & ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.
ΣΙΝΕ ΝΙΟΥΖ Α.Ε.
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΚΑΡΚΑΒΑΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΥΓΙΑΚΗ-ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ ΣΤΥΑΡΟΥΛΑ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ANATRON FOOD SERVICE
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
OPTIMA A.E.
SPORTDAY A.E.Π.E.E.
ΛΑΜΝΗΣΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
KARENTA A.E.
ΜΑΙΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΝΑ
ΤΣΕΡΕΖΟΛΕ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΚΕΔΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
Ο.Α.Ε.Δ. - ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
EURODRIP ΑΒΕΓΕ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΧΑΛΛΑΦΑΡΜΑ Α.Ε.
ΑΥΓΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΛΥΨΩ
ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΟΥΓΚΟΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΖΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
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ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΣΑΙΑΣ ΠΑΡΗΣ
ΕΛΛ.ΒΙΟΜ.ΠΕΡΙΒ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜ.ΑΕΒΕ
ΑΘΗΝΙΩΤΑΚΗ ΜΙΝΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1 & 9 Δ.ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ
ΓΡΑΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΝΙΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΛ ΝΤΙΣΙΖΙΟΝΣ ΕΛΛΑΣ
COMMERCIAL VALUE A.E.
ALUMINKO A.E.
ΝΙΧΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ
ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΖΗΝΟΒΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Κ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΤΣΕΡΕΖΟΛΕ ΕΡΡΙΚΟΣ
ΣΙΩΡΗ ΙΛΕΑΝΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΜΑΝΑΦΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΟΛΗ
ΓΚΕΡΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΡΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΣΟΥΛΟΥΦΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
BAYERISCHE HYPO-UND
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. & Α.
ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ
ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΕΡΤΣΟΥ Μ. - ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ Δ.
ΧΑΤΖΗΛΙΑ Π. - ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ Κ.
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΓΙΟΥΛΑ
ΠΕΡΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΔΕΣΠΩ
ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΖΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΑ
ΑΓΡΟΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΔΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ
ΧΑΓΙΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΒΙΛΧΕΛΜΣΕΜ ΣΙΠΣ ΣΕΡ.
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ετήσιος Απολογισμός 2009
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΗΝ ΣΥΛΒΙΑ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΟΖΑΛΙΝΔΗ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΣΙΜΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΜΕ
MOHAMMAD VAKIL
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΚΗΣ & ΛΙΛΙΚΑ
ΜΥΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΛΛΗΚΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΟΙΚ.ΟΔΥΣ.ΜΕΡΑΒΟΓΛΟΥ-ΕΥΑΓΓ.ΣΤΑΣΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Φ.
ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΦΕΑ
ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΑΝΤ.-ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ.
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΕΛΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΛΗΣ ΡΩΣΣΕΤΟΣ
ΝΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΕΤΡΟΥ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΦΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Γ.
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ Γ.
ΠΕΤΣΙΝΟΣ Γ.
ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ Δ.
ΤΟΜΑΗΣ Γ.
ΜΠΟΥΤΡΗΣ Β.
ΔΑΝΙΓΓΕΛΗΣ Κ.
ΓΙΟΥΡΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΚΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΥΡΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ
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ΤΑΒΙΤΙΑΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΟΦΑΝΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΟΦΑΝΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΑΛΙΔΑ ΝΤΕΠΗ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΥΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑ - ΜΙΣΣΙΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΜΑΙΡΗ
ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΜΑΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΑΒΒΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΕΡΟΚΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ Δ.
ΩΡΟΛΟΓΙΔΗΣ
ΣΟΦΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΣΦΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΦΕΤΣΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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