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Διευθυντής & Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας
και Προστασίας Δεδομένων
ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΑΝΙΤΗ

“ Με την ετήσια αναφορά για το έτος 2019 μου
δίνεται η ευκαιρία να εκφράσω και πάλι τις πιο
θερμές μου ευχαριστίες προς τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου που, παρά τις μεγάλες
δυσκολίες, συνεργαστήκαμε και δουλέψαμε για
το καλό του Ιδρύματος.
Το

έμπρακτο

εμπλεκομένων

ενδιαφέρον
θα

όλων

ενδυναμώσει

τις

των
κοινές

προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων του
Ιδρύματος και το καλό των εκπαιδευομένων του.
Σας ευχαριστώ όλους για την συνεργασία.”

Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
Δικηγόρος
Πρώην Δήμαρχος Π. Ψυχικού

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος

:

ΝΕΟΦΥΤΟΣ Ερωτόκριτος

Γενικός Γραμματέας

:

ΜΥΓΙΑΚΗΣ Γεώργιος

Α΄ Αντιπρόεδρος

:

ΠΑΠΠΑ Μαρία

Β΄ Αντιπρόεδρος

:

ΚΕΡΑΜΕΩΣ Μαρία Ελένη

Σύμβουλοι

:

ΛΙΑΠΠΑΣ Ιωάννης
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
ΚΑΡΕΛΛΑΣ Παναγής
ΜΠΑΡΔΑΝΗ Ειρήνη
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ Μαργετίνα

Νομικός Σύμβουλος
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“Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,
Το έτος που διανύσαμε ήταν ενδιαφέρον και γόνιμο για το Ίδρυμα
και ατομικά για πολλούς από εμάς.
Είναι σαφές ότι όταν συναντάται το συλλογικό συμφέρον με το
ατομικό ενδιαφέρον παράγεται δημιουργικότητα και ικανοποίηση.”

Διευθυντής & Πρόεδρος
του Επιστημονικού Συμβουλίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Παιδοψυχίατρος
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Ι. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ….
Το Ίδρυμα «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» . . .
είναι Ν.Π.Ι.Δ., κοινωφελές, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Συστάθηκε το 1954 και εποπτεύεται
από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. Προσφέρει τις υπηρεσίες του σε παιδιά
και νέους με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, καθώς
και στις οικογένειές τους.

Σκοπός . . .
του Ιδρύματος «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» είναι η μέριμνα υπέρ των παιδιών και νέων με Νοητικές
αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος μέσω της εφαρμογής
προγραμμάτων, τα οποία αποβλέπουν στην πρόληψη, ειδική εκπαίδευση, κοινωνική
προσαρμογή, επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματική αποκατάσταση.

Όραμα . . .
να εξελιχθεί το «Θεοτόκος» σε ένα από τα πρότυπα αποκαταστασιακά κέντρα στην Ευρώπη και
να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία ενός κόσμου όπου τα άτομα με νοητικές
αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος 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 νοητικές αναπτυξιακές
διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος 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 νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και
διαταραχές του αυτιστικού φάσματος και των οικογενειών τους καθώς και η εξασφάλιση
των δικαιωμάτων τους. Η εμπιστευτικότητα και η αφοσίωση στο έργο μας αποτελεί το
θεμέλιο των σχέσεών μας με τους εξυπηρετούμενους.



Προσφορά στην κοινότητα
Όλοι έχουμε κάτι να προσφέρουμε στην κοινότητα που ζούμε και όλοι κερδίζουμε από τη
διαδικασία της προσφοράς.
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Ένταξη
Η κοινωνική ένταξη σημαίνει ότι η κοινότητα προσαρμόζεται ενσωματώνοντας το άτομο
με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, αλλά και
αυτό προσαρμόζεται ομαλά στην κοινότητα. Είναι αμοιβαία η προσπάθεια και η διαδικασία
ένταξης.



Εμψύχωση
Η εμψύχωση των ατόμων με αναπτυξιακές δυσκολίες επιτυγχάνεται περισσότερο, όταν
νοιώθουν ότι ανήκουν στην κοινότητα, αναγνωρίζεται η αξία τους και έχουν κίνητρο να
δημιουργήσουν και να προσφέρουν τα ίδια.



Ισότητα
Η προσπάθεια να δημιουργήσουμε το αίσθημα της ελπίδας και των ίσων ευκαιριών για όλα
τα άτομα στα οποία προσφέρουμε υπηρεσίες.



Δέσμευση
Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο
αποκλεισμός του ατόμου και να προωθείται η τεχνική της προσομοίωσης στην κατάρτιση.
Η εκπαίδευση και κατάρτιση παρέχονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην εργασιακή και
κοινωνική πραγματικότητα.

Εταιρικές Αξίες …
Σε περιβάλλον συνεργατικό, επικοινωνιακό, ενότητας, ειλικρίνειας και αφοσίωσης, η Διοίκηση,
η Διεύθυνση, το προσωπικό του «Θεοτόκος», το σωματείο «Φίλοι του Θεοτόκος», οι γονείς και
οι σύλλογοι γονέων και εργαζομένων, παρέχουν από κοινού και με διαφανείς διαδικασίες,
υπηρεσίες που σέβονται, εντάσσουν, εμψυχώνουν και διασφαλίζουν την ίση συμμετοχή στην
εκπαίδευση, στην κοινότητα και στην εργασία των ατόμων με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές
και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος.
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ΙΙ. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
Το Ίδρυμα «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» είναι δημιούργημα ιδιωτικής πρωτοβουλίας με κοινωφελή
χαρακτήρα. Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εθελοντικά προσφέρει τις
υπηρεσίες του (αμισθί). Λειτουργεί από το 1963, επιχορηγείται μερικά και εποπτεύεται από το
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποδομών. Έχει εξυπηρετήσει και προσφέρει ειδικά
προγράμματα σε πάνω από 4.000 παιδιά και νέους με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και
διαταραχές του αυτιστικού φάσματος.
Παρέχει ειδική αγωγή, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση σε 400 περίπου παιδιά
και νέους-ες, ετησίως, ηλικίας 3 έως 35 ετών, υπηρεσίες που προσφέρονται με πρωτοπόρα
προγράμματα αναγνωρισμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» βρίσκεται στον Δήμο Ιλίου στα δυτικά προάστια της
Αθήνας και εκτείνεται σε μια έκταση 51 στρεμμάτων με 8.000τμ στεγασμένα κτίρια. 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 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 εξυπηρετούμενων και προσωπικού. Οι αναλογία σήμερα για τις μικρές ηλικίες είναι 1
εργαζόμενος προς 6 παιδιά και φτάνει στους 1 προς 10 για τους εφήβους και νέους που έχουν
ήδη εκπαιδευτεί αρκετά στους βασικούς τομείς.
Υπηρεσίες του Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
Διαγνωστικές & Θεραπευτικές Υπηρεσίες
Παρέχεται λεπτομερής διάγνωση και θεραπευτικές παρεμβάσεις προς τους εξυπηρετούμενους
και τις οικογένειές τους. Πλαισιώνονται από πλήρη Διεπιστημονική Ομάδα, υπό την ευθύνη του
Επιστημονικού Διευθυντή και η διαγνωστική διαδικασία οργανώνεται μέσω λήψης κοινωνικού
οικογενειακού ιστορικού, κλινικής ιατρικής εξέτασης, χορήγησης έγκυρων ψυχομετρικών
δοκιμασιών, καθώς επίσης με εργοθεραπευτική ή/και λογοπεδική αξιολόγηση. Υποστηρικτικά,
παρέχονται

υπηρεσίες

ψυχοθεραπείας,

λόγοθεραπείας,

εργοθεραπείας,

Ιατρικής

παρακολούθησης, ομάδες επικοινωνίας και σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, προγράμματα
αισθητηριακής ολοκλήρωσης και συμβουλευτικής γονέων.
Πρώιμη Παρέμβαση
Οι πρώιμες παρεμβάσεις υλοποιούνται από το Πρόγραμμα Μῆτις, το οποίο αφορά παιδιά
προσχολικής ηλικίας (2,5-4,5 ετών) με Αναπτυξιακές Διαταραχές. Έχει ως στόχο την ενίσχυση
της αναπτυξιακής τους πορείας, την ενδυνάμωση της οικογένειας και την ενσωμάτωση του
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παιδιού στο κοινωνικό και σχολικό πλαίσιο. Οι παραπάνω στόχοι οργανώνονται διεπιστημονικά
με ομαδικά προγράμματα προσομοίωσης νηπιαγωγείου, εξατομικευμένες ψυχοπαιδαγωγικές
συνεδρίες, εργοθεραπείες, λογοθεραπείες και ψυχοεκπαίδευση γονέων (ή συμβουλευτική και
εκπαίδευση γονέων).
Προ-Επαγγελματική Εκπαίδευση / Κατάρτιση Ι & ΙΙ
Απευθύνεται σε εφήβους και νέους (14-20 ετών) με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές ή
διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Ο σχεδιασμός των ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων είναι
προσωποκεντρικός. Υπάρχουν δύο τμήματα το Προ-Επαγγελματικό Ι και ΙΙ σύμφωνα με
ηλικιακά και εκπαιδευτικά κριτήρια. Συνοπτικά, οι υπηρεσίες στοχεύουν: α. Στη βελτίωση της
σφαιρικής λειτουργικότητας, β. Στην κοινωνική προσαρμογή και ένταξη, γ. Στην ανάπτυξη ή/και
εξέλιξη των μαθησιακών δεξιοτήτων, δ. Στην οργάνωση της προσωπικότητας και της
αυτογνωσίας, προκειμένου να ενταχθούν επιτυχώς στα προγράμματα Επαγγελματικής
Κατάρτισης.
Εργαστήρια Επαγγελματικής Κατάρτισης
Απευθύνονται σε νέους - ενήλικες (20 - 32 ετών) και οι άξονες δράσης αφορούν: α. Την
κατάκτηση ψυχοκοινωνικών και θεμελιωδών επαγγελματικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών,
απαραίτητων για την αυτονομία και την κοινωνική ένταξη Νέων με νοητικές αναπτυξιακές
δυσκολίες και διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Τα προγράμματα είναι εξατομικευμένα και
βασισμένα στις επιθυμίες, τις αξιολογούμενες δεξιότητες και τις εγγενείς κλίσεις των
εξυπηρετούμενων,

ενώ

πραγματοποιούνται

σε

ειδικά

εξοπλισμένα

εργαστήρια.

β.

Εφαρμόζονται μεθοδικά τεχνικές απόκτησης, εμπλουτισμού αλλά και συντήρησης ακαδημαϊκών
γνώσεων, μέσω συγκεκριμένων μαθησιακών προγραμμάτων.
Παρέχονται οι εξής εξειδικεύσεις: Ξυλουργική, Γραμματειακή Υποστήριξη, Συντήρηση
Κτιριακών Εγκαταστάσεων, Τυπογραφία/Λιθογραφία, Κεραμική, Βιβλιοδεσία, Υφαντική,
Μεταξοτυπία,

Κηπουρική,

Ραπτική,

Καντίνα,

Τυποποιημένη

Εργασία,

Μαγειρική

&

Ζαχαροπλαστική, Ανακύκλωση, Πλυντήριο/Στεγνωτήριο, Διαχείριση Προϊόντων.
Κέντρο Επαγγελματικής Προετοιμασίας & Προώθησης 1 & 2
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και νέες (29-35 ετών), αποφοίτους των εργαστηρίων
κατάρτισης ή της κοινότητας. Οργανώνεται στη βάση τριών θεμελιωδών αξόνων: Εργασία,
Επικοινωνία, Οργάνωση Ζωής. Έτσι, ο στόχος συνδέεται άρρηκτα τόσο με την προετοιμασία
των εξυπηρετούμενων για εργασία στην ελεύθερη αγορά, όσο και με την αυτονόμηση και
οργάνωση της ζωής τους.
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Προώθηση στην Ελεύθερη αγορά εργασίας μετά την Κατάρτιση από την «ΕργΑξία»
Εφαρμόζεται το μοντέλο της υποστηριζόμενης εργασίας, το οποίο συνίσταται στην εύρεση
εργασίας και στην υποστήριξη του νέου/νέας και του εργοδότη μετά την πρόσληψη, ώστε να
ενσωματωθούν οι νέοι/ες στο εργασιακό περιβάλλον και να διατηρήσουν μακροπρόθεσμα την
εργασία τους. Για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου η Υπηρεσία «ΕργΑξία»
χρησιμοποιεί την Εργαλειοθήκη, η οποία δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος
Leonardo “EUSE ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ” όπου περιγράφεται
και καθορίζεται επακριβώς η μεθοδολογία και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Έχουν
αποκατασταθεί ήδη 200 νέοι στην ελεύθερη ανοικτή αγορά εργασίας από το 1996.
Εμπλουτιστικά Προγράμματα
Λειτουργούν συμπληρωματικά και πλαισιώνουν όλες τις παραπάνω υπηρεσίες για κάθε ομάδα
εξυπηρετούμενων. Συγκεκριμένα, η ειδική φυσική αγωγή και άθληση περιλαμβάνει ειδικά
σχεδιασμένα προγράμματα φυσικής αγωγής λαμβάνοντας υπόψη τις κινητικές ικανότητες των
εξυπηρετούμενων και την ηλικία, εξυπηρετώντας συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους. Το
εργαστήρι πληροφορικής λειτουργεί εκπαιδευτικά διαμέσου εναλλακτικών τεχνολογικών
δραστηριοτήτων,

στοχευμένων

στην

καλλιέργεια

δεξιοτήτων

εντός

υπολογιστικού

περιβάλλοντος. Τέλος, το εργαστήρι μουσικής έκφρασης, διευρύνει τη μουσική αντίληψη, τη
ρυθμική ικανότητα αλλά και την επικοινωνιακή έκφραση των νέων, μέσα από ομάδες κρουστών,
εκμάθηση τραγουδιών και ακρόαση μουσικών έργων.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
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Το 2019 εργάσθηκαν στο «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» 103 άτομα (102 με εξαρτημένη εργασία και 1 με
παροχή υπηρεσιών), εκ των οποίων τα 95 ήταν με πλήρη απασχόληση και τα 8 με μερική
απασχόληση.
Διευθυντής Ιδρύματος & Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου
– Παιδοψυχίατρος

1 (πλήρης απασχόληση)

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Προϊσταμένη Γραφείου Προσωπικού & Κινήσεως

1 (πλήρης απασχόληση)

Γραμματεία

2 (πλήρης απασχόληση)

Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας
& Προστασίας Δεδομένων

1 (πλήρης απασχόληση)

Οικονομείο

10 (πλήρης απασχόληση)

Προϊστάμενος Έρευνας-Ανάπτυξης & Χρηματοδοτήσεων 1 (πλήρης απασχόληση)
2 (πλήρης απασχόλησης)
Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας

1 (πλήρης απασχόληση)

Λογιστήριο

2 (πλήρης απασχόληση)

Ταμείο

1 (πλήρης απασχόληση)

Υποστήριξη Η/Υ

3 (πλήρης απασχόληση)

Θυρωρείο

4 (πλήρης απασχόληση)

Οδηγός

1 (πλήρης απασχόληση)

Β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Το Επιστημονικό προσωπικό που εμπλέκεται άμεσα στην παροχή υπηρεσιών αποτελείται από
73 εργαζόμενους (65 με πλήρης απασχόληση και 8 με μερική). Από τους οκτώ, ο ένας είναι
με παροχή υπηρεσιών.
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Πρώην Σ.Υ.Υ.)
ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

1 Νευρολόγος (μερικής απασχόλησης)
2 Ψυχίατροι (μερικής)
1 Παιδοψυχίατρος (μερικής)
1 Νοσηλεύτρια (πλήρους απασχόλησης)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

4 Κοινωνικοί Λειτουργοί
(πλήρους απασχόλησης)

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

4 Ψυχολόγοι (πλήρους απασχόλησης)

ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

3 Λογοπεδικοί (2 πλήρους απασχόλησης & 1
μερικής)

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

2 Εργοθεραπευτές (πλήρους απασχόλησης)

Art Therapy:

1 Λειτουργός αποκατάστασης (μερικής)

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:

7 Εκπαιδευτές / λειτουργοί αποκατάστασης

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 1 & 2:

6 Εκπαιδευτές / λειτουργοί αποκατάστασης
(Όλοι πλήρους απασχόλησης)
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ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ:

22 Εκπαιδευτές / λειτουργοί αποκατάστασης (πλήρους
απασχόλησης)
1 Εκπαιδευτής / λειτ. αποκατάστασης (μερικής) &
8 Τεχνίτες / Εργάτες (πλήρους απασχόλησης)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
2 Σύμβουλοι Εργασίας (πλήρους απασχόλησης)
ΚΕΠΠ 1 & 2:

1 Εκπαιδεύτρια (πλήρους απασχόλησης) &
1 Λειτουργός αποκατάστασης (πλήρους
απασχόλησης)

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:
Αθλητικό Τμήμα:

4 Καθηγητές Ειδικής Φυσικής Αγωγής
(3 πλήρους απασχόλησης & 1 μερικής)

Μικροηλεκτρονικό Εργαστήριο:

1 Λειτουργός Αποκατάστασης
(πλήρους απασχόλησης)

Θεατρική Μουσική Έκφραση:

1 Εκπαιδευτής (πλήρους απασχόλησης)

Επίσης, στο «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» απασχολούνται με παροχή υπηρεσιών και:


1 Νομικός Σύμβουλος



1 Ιατρός Εργασίας



1 Τεχνικός Ασφαλείας
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Σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό (GDPR)
Λόγω της εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού
Γενικού

Κανονισμού

Προστασία

(GDPR)

Προσωπικών

για

Δεδομένων,

την
το

Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» έχει εναρμονισθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ο
οποίος έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 25η
Μαΐου του 2018.

Το GDPR είναι η σημαντικότερη διάταξη προστασίας δεδομένων από την οδηγία της Ε.Ε. για
την προστασία των δεδομένων του 1995 και ορίζει ένα τυποποιημένο σύνολο κανόνων για την
προστασία δεδομένων, κοινό σε επίπεδο Ε.Ε. Κατ' αυτόν τον τρόπο, ενισχύει τα δικαιώματα
των υποκειμένων των δεδομένων ταυτόχρονα με την αύξηση των υποχρεώσεων των εταιρειών.
Το Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» επιδεικνύει εδώ και χρόνια μεγάλη αφοσίωση και ευαισθησία στη
διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων και θα συνεχίσει να πράττει έτσι με:


Λήψη επιπρόσθετων τεχνικών μέτρων ασφαλείας.



Συνεχή αναμόρφωση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων η οποία υπάρχει στην
ιστοσελίδα www.theotokos.gr



Συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων του σε θέματα διαχείρισης
και προστασίας προσωπικών δεδομένων.



Υποστήριξη των υποκειμένων που θέλουν να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματα τους σε
σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα.



Διασφάλιση ότι όλοι οι συνεργάτες και προμηθευτές του Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» είναι
συμμορφωμένοι με το Νέο Κανονισμό.

Γνωρίζουμε ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν τη βάση για μια συνεργασία
εμπιστοσύνης με τους εξυπηρετούμενούς μας και τους γονείς/κηδεμόνες τους και η προστασία
της ιδιωτικής ζωής είναι εξίσου κεντρική μέριμνα για εμάς και τους υπαλλήλους μας, όπως ο
νόμιμος και ευαίσθητος χειρισμός των προσωπικών τους δεδομένων.
Το Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)
την κα Μαρία Μελανίτη με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για οποιοδήποτε θέμα έχετε
σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων ή/ και για διευκρινήσεις, είτε τηλεφωνικώς
στο 210 2385416 εσωτ. 110, είτε μέσω mail, στη διεύθυνση dpo@theotokos.gr, είτε μέσω φαξ
στο 2102314888.

Ετήσιος Απολογισμός 2019

12/77

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το Επιστημονικό προσωπικό του «Θεοτόκος» κατά το εκπαιδευτικό έτος 2018 - 2019
παρακολούθησε εκπαιδευτικά προγράμματα εντός του «Θεοτόκος» και συμμετείχε σε διάφορες
ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια.
Πραγματοποιήθηκαν επτά (7) συνολικά προγράμματα επιμόρφωσης του προσωπικού
στο χώρο του «Θεοτόκος». Αναλυτικά:
Α/
Α

ΗΜ/ΝΙΑ

5/9/2018
1
5/9/2018

ΘΕΜΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Παρουσίαση του
Μοντέλου πρώιμης
παρέμβασης στον
αυτισμό ESDM (Early
Start Denver Model)
WORKSHOP
ΜΑΚΑΤΟΝ

ΩΡΕΣ

2

2

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Γιάννα Κατσίκα,
ψυχολόγος παιδιών και
εφήβων
Μάρα Σαραφίδου,
αναπτυξιακή ψυχολόγος

Επιστημονικό
Προσωπικό
Επιστημονικό
Προσωπικό

Β. Αρσενοπούλου
Π. Μεράβογλου

2

6/9/2018
3
6/9/2018

4
16/4/2019
5
17/4/2019
6
19/4/2019
7

"Ομάδες Κοινωνικών
Δεξιοτήτων και
Σεξουαλικής
Διαπαιδαγώγησης.
Πολυτέλεια ή
Αναγκαιότητα;"
Εφαρμογή του
Γενικού Κανονισμού
Προστασίας
Δεδομένων (GDPR)
στο Ι.Π.Α.Π. «Η
ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
Εισαγωγή, πρόσβαση
στο σύστημα, Βασικές
Λειτουργίες ERP
Εισαγωγή, πρόσβαση
στο σύστημα, Βασικές
Λειτουργίες ERP
Εισαγωγή, πρόσβαση
στο σύστημα, Βασικές
Λειτουργίες ERP

2

Ν. Καπερώνης
Α. Κορογιαννάκη
Ι. Σαρκίρη

2

Γ. Κοντογιάννης, Grant
Thornton

Επιστημονικό
Προσωπικό

Όλο το
Προσωπικό

Γ. Κουμαριανός
Μ. Μελανίτη
6
6
6

Α. Τσελίκας

Μέλη του
προσωπικού

Α. Τσελίκας

Μέλη του
προσωπικού

Α. Τσελίκας

Μέλη του
προσωπικού

Στα πλαίσια της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων (GDPR) το προσωπικό τους Ιδρύματος
ενημερώθηκε από τον Σύμβουλο της εταιρείας Grant
Thornton κ. Γιώργο Κοντογιάννη, την Υπεύθυνη
Διαχείρισης Ποιότητας και Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων κα Μαρία Μελανίτη και τον I.T. Manager
κ. Γιώργο Κουμαριανό σχετικά με τις απαιτήσεις του
Κανονισμού και την εφαρμογή του στο «Θεοτόκος».
Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Ιδρύματος 6/9/2018.
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Τα ακόλουθα άτομα από το προσωπικό παρακολούθησαν και συμμετείχαν σε τριάντα εννέα
(39) εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και ημερίδες τα οποία πραγματοποιήθηκαν εντός
Ελλάδας.
Αναλυτικά:
A/A

Τίτλος

Ημ/νία

Ημερομηνία
έως

Φορέας

Τόπος Διεξαγωγής

Συμμετέχοντες

17/10/2018

19/06/2019

ΕΠΙΨΥ

Σωρανού του Εφεσίου 2
Παπάγου, Αθήνα
11527

Αλέξανδρος
Μαυραντωνάκης

Εργαστήρι "Παναγία Ελεούσα"
Αγρίνιο

Μαρία Μελανίτη
Νεκταρία
Σηφάκη

1

Τριετές
Μετεκπαιδευτικό
Πρόγραμμα στη
Συστημική
Συμβουλευτική
Οικογένειας και
Ζεύγους

2

Training Session for
preparing the
application of the
EQUASS audit

18/10/2018

18/10/2018

Εργαστήρι
"Παναγία
Ελεούσα"
All about Quality
Consultancy

3

Ποιότητα Αξιολόγηση Βιωσιμότητα
Κοινωνικών δομών

19/10/2018

19/10/2018

Εργαστήρι
"Παναγία
Ελεούσα"

Ναυταθλητικό Κέντρο του
Εργαστηρίου "ΠΑΝΑΓΙΑ
ΕΛΕΟΥΣΑ" στο Μεσολόγγι

Μαρία Μελανίτη
Νεκταρία
Σηφάκη

30/10/2018

15/01/2019

ΚΑΡΝΕΖΗ
ΧΑΡΙΣ

ΚΑΡΝΕΖΗ ΧΑΡΙΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Μιρέλλα
Γιαννακοπούλου

06/11/2018

06/11/2018

DPO NETWORK

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα

Μαρία Μελανίτη

08/11/2018

11/11/2018

Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας
Βόλος

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Βόλος

Νίκος
Καπερώνης
Μαρία Άνζ
Βιντερσχόβεν

15/11/2018

16/11/2018

TUV HELLAS

Ξενοδοχείο Crowne Plaza
Αθήνα

Μαρία Μελανίτη

01/12/2018

01/12/2018

ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΑΙΔΙ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Χρυσάνθη
Αρτελάρη

Γαλλικό Ινστιτούτο

Ιωάννα Σαρκίρη
Β. Γκιντζίρη
Σ. Μακρυγιάννη
Καίτη Κατσούδα

4

5

6

7

8

Εκπαίδευση στο
Γνωσιακό
Συμπεριφορικό
Δράμα CBD
METHOD
DPO NETWORK 1η
Συνάντηση
7o Πανελλήνιο
Συνέδριο
Συμβουλευτικής
Ψυχολογίας
Advanced
Professional DPO
Training Seminar
ΠΑΙΔΙΚΗ
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΝΑ
ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

9

Το σχολείο της
Συνεκπαίδευσης

03/12/2018

03/12/2018

1ο Γυμνάσιο
Καματερού

10

Ημερίδα «Εργασία:
Μητέρα Τεχνών»

17/12/2018

17/12/2018

EPR & Θεοτόκος

Θεοτόκος

Μέλη του
προσωπικού

11

DPO NETWORK 2η
Συνάντηση

19/12/2018

19/12/2018

DPO NETWORK

Crowne Plaza Hotel,Αθήνα

Μαρία Μελανίτη
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A/A

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Τίτλος
ΠΡΩΙΜΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
PORTAGE
Τηλεδιάσκεψη της
Αυστραλιανής
Ομάδας Ειδικού
Ενδιαφέροντος ICF
DPO NETWORK 3η
Συνάντηση
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΟΥ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
SEPAL – Developing
an Apprenticeship
Platform»
Διεθνής ταξινόμηση
της
λειτουργικότητας
(ICF): Η
χρήση του για τον
θεραπευτικό
σχεδιασμό
χρόνιων
αναπτυξιακών
διαταραχών
Προσέγγιση
Cognitive Orientation
to Occupational
Performance
Συμμετοχή σε
σεμινάριο
εκπαίδευσης στην
προσέγγιση CO-OP
Approach
(Γνωσιακός
Προσανατολισμός
στην Καθημερινή
Απόδοση Έργου)
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΟΥ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
MikroTik Certified
Routing Engineer
(MTCRE)
To MTCRE είναι
δεύτερου επιπέδου
πιστοποιητικό
(Engineering Level)
από τον κύκλο
εκπαιδεύσεων της
εταιρείας MikroTik

Ημ/νία

Ημερομηνία
εώς

19/01/2019

Φορέας

Τόπος Διεξαγωγής

Συμμετέχοντες

13/04/2019

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Μιρέλλα
Γιαννακοπούλου

30/01/2019

30/01/2019

The University of
Sydney

Στην οικία μου

Βάια
Αρσενοπούλου

11/02/2019

11/02/2019

DPO NETWORK

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα

Μαρία Μελανίτη

18/02/2019

18/02/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΚΕΝΤΡΟ
ΓΗ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
44

Νεκταρία
Σηφάκη

20/02/2019

20/02/2019

ΚΟΙΝΣΕΠ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Κολλέγιο DEREE

Καίτη Κατσούδα

06/03/2019

06/03/2019

Τμήμα
Ψυχιατρικής
Παιδιών και
Εφήβων Σισμανόγλειο
Νοσοκομείο

Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών
και Εφήβων - Σισμανόγλειο
Νοσοκομείο

Βάια
Αρσενοπούλου

08/03/2019

10/03/2019

Phychomotor
Athens

ΑΘΗΝΑ

Γιάννης
Ραπανάκης

08/03/2019

10/03/2019

Εργαστήρι
Ψυχοκινητικής

Αναπαύσεως 18, Βριλήσσια

Γιάννης
Ραπανάκης
Γεωργία Κοντοέ

08/03/2019

08/03/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Νεκταρία
Σηφάκη

14/03/2019

15/03/2019

Xpatit

Αθήνα - Ξενοδοχείο Crowne
Plaza

Γιώργος
Κουμαριανός

Ετήσιος Απολογισμός 2019
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A/A

22

23

24

25

26

Τίτλος
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
HΜΕΡΙΔΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
"Εντοπίζοντας το
πρόβλημα από
νωρίς." Πρώιμη
Παρέμβαση στην
κοινότητα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ERASMUS "ALL IN"

Ημ/νία

Ημερομηνία
έως

Φορέας

Τόπος Διεξαγωγής

Συμμετέχοντες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Νεκταρία
Σηφάκη
Στέλλα
Μακρυγιάννη

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Καίτη Κατσούδα

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Καίτη Κατσούδα

16/03/2019

16/03/2019

21/03/2019

21/03/2019

22/03/2019

22/03/2019

28/03/2019

28/03/2019

Ι.Π.Α.Π. "Η
ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Θεοτόκος

Μέλη του
προσωπικού

01/04/2019

05/04/2019

ΕΣΑΜΕΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΣΑΜΕΑ

Νεκταρία
Σηφάκη

ΠΡΩΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
ΠΡΩΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Μαρία Μελανίτη
Γιώργος
Κουμαριανός
Νατ. Λεβέντη
Χρ. Αναστούλη
Βάια
Αρσενοπούλου
Λ. Δημητρίου

27

DPO NETWORK 4η
Συνάντηση

03/04/2019

03/04/2019

DPO NETWORK

ELECTRA PALACE HOTEL
ΠΛΑΚΑ

28

4η Διεθνές
συνάντηση για
Erasmus+ Μάλτα

04/04/2019

05/04/2019

Θεοτόκος

Θεοτόκος

29

EΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

12/04/2019

12/04/2019

ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ Ν.Δ

ΜΥΡΤΙΛΛΟ

Καίτη Κατσούδα

30

9o Infocom Security
Συνέδριο

18/04/2019

18/04/2019

Infocom

Συνεδριακό Κέντρο Δαϊς,
Μαρούσι

Μαρία Μελανίτη
Γιώργος
Κουμαριανός

31

DESEM
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ
ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΥ

19/04/2019

19/04/2019

Κ.Σ.Δ.Ε.Ο
"ΕΔΡΑ"

Αισχύλου 5-7 Περιστέρι

Αλέξανδρος
Μαυραντωνάκης

02/06/2019

EFPP (European
Federation of
Psychoanalytic
Psychotherapy
and HACAPP
(Hellinic
association for
psychoanalytic
psychotherapy )

Σύρος

Μαρί Άνζ
Βιντερσχόβεν

32

11th Syros Summer
Workshop: Who,
Whose, How:
Reflecting on the
Third in complex
today's families.

31/05/2019

Ετήσιος Απολογισμός 2019
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A/A

Τίτλος

Ημ/νία

Ημερομηνία
έως

Φορέας

Τόπος Διεξαγωγής

Συμμετέχοντες

33

5η Συνάντηση
του DPO
NETWORK

05/06/2019

05/06/2019

DPO NETWORK

CROWNE PLAZA
Μιχαλακοπούλου Αθήνα

34

Συνάντηση με
τη Γενική
Γραμματέα του
EPR κα Laura
Jones

10/06/2019

10/06/2019

EPR

Θεοτόκος

14/6/2019

14/6/2019

Ιασώ και Πανελλήνιος
Σύλλογος Λογοπεδικών

Ιασώ

Χρυσή
Κοτρέτσου

20/06/2019

22/06/2019

Ελληνική Επιστημονική
Εταιρεία για την
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Θεσσαλονίκη - Makedonia
Palace

Γιάννης
Ραπανάκης
Γεωργία Κοντοέ

24/6/2019

24/6/2019

Εταιρεία ΚΙΝΕΜΣ

Ιδρυμα Ευγενίδου

Χρυσή
Κοτρέτσου

8/7/2019

12/7/2019

ESSD European Society for
Swalling Disorders

Πάτρα

29/8/2019

1/9/2019

ΕΚΠΑ ΦΠΨ

Divani Caravel

35

36

37

38

39

Σίτιση
Πρόωρου
Nεογνού
6th European
Sensory
Integration
Conference
Συνέδριο
Αποτελεσματική
Μάθηση: Όταν
παιδαγωγική
και τεχνολογία
συνδυάζονται
Summer School
of ESSD
19ο European
Developmental
Psychology
Conference

Μαρία Μελανίτη
Γιώργος
Κουμαριανός
Μαρία Μελανίτη
Ν. Σηφάκη
Μαρία Άνζ
Βιντερσχόβεν
Βάια
Αρσενοπούλου
Κ. Κατσούδα

Χρυσή
Κοτρέτσου
Παρασκευή
Μεράβογλου
Ιωάννα
Καραβαγγέλη

9ο Συνέδριο InfoCom Security
Ο κ. Γιώργος Κουμαριανός, IT Manager και η κα
Μαρία Μελανίτη, Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας &
Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Ιδρύματος
«Θεοτόκος» παρακολούθησαν το 9ο Συνέδριο
InfoCom Security, με θέμα Cyber Security in the Age
of Industry 4.0 που πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18
Απριλίου στο Συνεδριακό Κέντρο Δαΐς στο Μαρούσι.
Το Συνέδριο αποτελεί την κορυφαία ετήσια
εκδήλωση για την Ασφάλεια Πληροφοριών στην
Ελλάδα.

Ετήσιος Απολογισμός 2019
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Τα ακόλουθα άτομα από το προσωπικό παρακολούθησαν και συμμετείχαν σε δέκα (10)
εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και ημερίδες τα οποία πραγματοποιήθηκαν εκτός
Ελλάδας.
Αναλυτικά:
Τόπος
Διεξαγωγής

Συμμετέχοντες

EPR

Ουτρέχτη,
Ολλανδία

Μαρία Άνζ
Βιντερσχόβεν
Παρί Μεράβογλου
Αφροδίτη
Κορογιαννάκη

06/10/2018

ΕASPD

Βαρκελώνη,
Ισπανία

Ιωάννης
Παπακωνσταντίνου
Καίτη Κατσούδα

15/10/2018

16/10/2018

ΕUSE

Aμβούργο

Κατερίνα Κατσούδα

ICF Συνάντησησυζήτηση Βρυξέλλες

06/03/2019

06/03/2019

EPR

Βρυξέλλες

Νεκταρία Σηφάκη
Βάια
Αρσενοπούλου

5

Conference on SocioProfessional
Rehabilitation – 7 March
2019

07/03/2019

07/03/2019

EPR

Βρυξέλλες

Νεκταρία Σηφάκη

6

EPR Mental Health
Working Group,
Study visit and mutual
working event

13/05/2019

15/05/2019

Fundacion
Intras,
Valladolid,
Spain

Ισπανία,
Valladolid

Μαρί Άνζ
Βιντερσχόβεν

7

Investing to the services
Invest to the People

16/05/2019

18/05/2019

EASPD

Boυκουρεστι

Καίτη Κατσούδα
Μιρέλλα
Γιαννακοπούλου

8

ΤRANSITION

27/05/2019

29/05/2019

EUSE

Αμστερνταμ

Καίτη Κατσούδα

9

Ετήσιο Συνέδριο του
EPR

03/06/2019

05/06/2019

European
Platfrom for
Rehabilitation

Ταλίν Εσθονίας

Σοφία Κρητικού
Αφροδίτη
Κορογιαννάκη

10

Symbols Workshop

28/8/2019

28/8/2019

MAKATON
CHARITY

Αγγλία

Αρσενοπούλου
Βάια Παρασκευή
Μεράβογλου

Ημ/νία

Ημερομηνία
εώς

A/A

Τίτλος

1

EPR: Thriving in fact
changing societies:
creating future services,
supporting inclusion

18/09/2018

21/09/2018

2

ΤΕCHNOLOGY AND
DIGITALASATION IN
SOCIAL CARE

04/10/2018

3

ΕUSE BOARD
MEETING

4

Φορέας

“EPR Mental Health Working Group”
Η Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια - Προϊσταμένη
Διαγνωστικών και Θεραπευτικών Υπηρεσιών, κα Μαρι
Ανζ Βιντερσχόβεν, παρευρέθηκε σε συνάντηση του “EPR
Mental Health Working group” στην Ισπανία, στις 13 και
14 Μαΐου 2019, όπου οργανώθηκε μια επίσκεψη μελέτης
και αμοιβαίας μάθησης. Στη συνάντηση αυτή, πήραν
μέρος τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας από
την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, την Ιρλανδία, το Βέλγιο
και την Ισπανία.

Ετήσιος Απολογισμός 2019
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ
Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019 το «Θεοτόκος» παρείχε τις υπηρεσίες του σε πάνω από
380 παιδιά και νέους με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού
φάσματος ενώ κατά μέσο όρο φοίτησαν 360 σε ημερήσια βάση.
Ανά βαθμίδα εκπαίδευσης:
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

21

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 & 2

52

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

257

ΚΕΠΠ 1 & 2

30

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων που έγιναν είναι 65.
Ανά βαθμίδα εκπαίδευσης:
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

29

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

20

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

14

ΚΕΠΠ

2

Πραγματοποιήθηκαν 46 αξιολογήσεις και είχαμε 35 νέες εισαγωγές.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Μέσα στο εκπαιδευτικό έτος 2018-2019 διέκοψαν τη φοίτησή τους 54 εκπαιδευόμενοι.
Από αυτούς 24 διέκοψαν με πρωτοβουλία της οικογένειάς τους, 9 με δική τους πρωτοβουλία,
6 με πρωτοβουλία του «Θεοτόκος», 3 λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας, καθώς επίσης 10 από
την Πρώιμη Παρέμβαση εντάχθηκαν σε σχολεία του Υπουργείου Παιδείας και 2 βρήκαν εργασία
και υποστηρίζονται από την Υπηρεσία Υποστηριζόμενης Εργασίας.

Ετήσιος Απολογισμός 2019
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΙΘΥ)
Στα πλαίσια της υποστήριξης και αντιμετώπισης των συναισθηματικών και ψυχοκοινωνικών
δυσκολίων των

εξυπηρετούμενων του «Θεοτόκος» λειτούργησαν εκτός από την ατομική

στήριξη των εξυπηρετούμενων και των οικογενειών τους και υποστηρικτικές και θεραπευτικές
ομάδες.
Σε εβδομαδιαία βάση λειτούργησαν 57 ομάδες με την εξής διαφοροποίηση:


19 ομάδες με συντονίστρια λογοθεραπεύτρια, (ομάδα κοινωνικών δεξιοτήτων, ομάδα
λόγου, ομάδα επικοινωνίας, ομάδα Hanen για τους γονείς, ομάδα εκπαίδευσης
ομηλίκων PEER TUTOR)



7 ομάδες με συντονιστή εργοθεραπευτή (ομάδα εργοθεραπείας)



12 ομάδες με συντονιστή ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό (ομάδα σεξουαλικής
διαπαιδαγώγησης,

ομάδα

ψυχοσυναισθηματικής

υποστήριξης,

ομάδα

ψυχοεκπαίδευσης)


5 ομάδες με συντονιστή εργοθεραπευτή και λογοθεραπευτή (ομάδα σίτισης, ομάδα
SHERBORNE, ομάδα KINEMS)



3 ομάδες με συντονιστή ψυχολόγο και λογοθεραπευτή (ομάδα αυτοεκπροσώπησης,
ομάδα ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης)



11 ομάδες art therapy

Λειτουργήσαν καινούργιες ομάδες ψυχοεκπαίδευσης που είχαν σαν αντικείμενο διαχείριση
άγχους, διαχείριση συμπεριφοράς και επίλυση προβλήματος
Πραγματοποιήθηκαν όλες οι επανεκτιμήσεις των εξυπηρετούμενων με κατάλληλα και
σταθμισμένα στον Ελληνικό πληθυσμό ψυχομετρικά εργαλεία, όπως το WAIS-IV για τους
ενήλικους και το WPPSI III και το GRIFFITH III για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Τα μέλη της ομάδας ΔΙΘΥ παρουσιάσανε το έργο του Θεοτόκος σε 12 εθνικά και διεθνή
συνέδρια. (βλ. σελ. 62)

Συμβουλευτικός Σταθμός
Η λειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού υπό την εποπτεία της Προϊσταμένης Διαγνωστικών
και Θεραπευτικών Υπηρεσιών κας Μαρί Άνζ Βιντερσχόβεν συνεχίστηκε και αυτή τη χρονιά.
Οι ομάδες γίνονται κάθε δεκαπέντε μέρες απογευματινές ώρες σε ιδιόκτητο διαμέρισμα επί της
οδού Δροσοπούλου 26 και Άνδρου στην Κυψέλη και υπάρχει κόστος συμμετοχής.
Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019 λειτούργησε μία Ομάδα Αδελφών με συντονίστρια την
κα Αφροδίτη Κορογιαννάκη στην οποία συμμετείχαν 5 αδέλφια εξυπηρετούμενων. Σκοπός της
ομάδας είναι να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να φέρουν στην επιφάνεια συναισθήματα,

προβληματισμούς σχετικά με τα αδέρφια τους όπως και ό,τι άλλο τους απασχολεί για την
προσωπική τους εξέλιξη, να τα επεξεργαστούν - ακούγοντας και τις εμπειρίες των
υπολοίπων- έτσι ώστε η όλη διεργασία να λειτουργήσει για αυτούς θεραπευτικά.
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Σύμφωνα με τη στατιστική επεξεργασία του ερωτηματολογίου ικανοποίησης η συνολική
ικανοποίηση των συμμετεχόντων ήταν 4,55 με άριστα το 5 δηλαδή Αρκετή ικανοποίηση.

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Το Πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης λειτουργεί από το 2000 και απευθύνεται σε παιδιά
προσχολικής ηλικίας(2.5-4,5 ετών) τα οποία παρουσιάζουν αναπτυξιακές διαταραχές. Σκοπός
του προγράμματος είναι η έγκαιρη εκπαιδευτική και θεραπευτική παρέμβαση με στόχο την
ομαλή ένταξη των παιδιών σε εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Η

Διεπιστημονική ομάδα του τμήματος αξιολογεί την αναπτυξιακή κατάσταση του παιδιού,

σε συνδυασμό με τις σχέσεις στην οικογένεια, τις ανάγκες και ικανότητες των παιδιών και των
γονέων τους και παρεμβαίνει διαφορετικά για κάθε παιδί και οικογένεια. Τέλος, εφαρμόζει τη
διασύνδεση και συνέργεια με τους τοπικούς φορείς υγείας και εκπαίδευσης.
Παρέχει ποιοτικό ομαδικό πρόγραμμα προσομοίωσης παιδικού σταθμού με μικρή αναλογία
παιδιών/προσωπικού και ατομικές συνεδρίες με τον ψυχοπαιδαγωγό, τον λογοθεραπευτή και
τον εργοθεραπευτή.
Η υλοποίηση γίνεται:


Με προγράμματα σύντομης ή πλήρους διάρκειας για νήπια, βασισμένα σε επιστημονικά
τεκμηριωμένες μεθόδους όπως ΤEACCH, PORTAGE, MAKATON, S.I.



Με την συνεργασία και εκπαίδευση των γονέων για εφαρμογή των προγραμμάτων και
στο σπίτι.



Με συμβουλευτική των γονέων.
Είναι η δέκατη τέταρτη συνεχής χρονιά που εφαρμόζεται συστηματικό πρόγραμμα

ένταξης σε Νηπιαγωγεία. Για κάθε παιδί για το οποίο η Διεπιστημονική ομάδα της Πρώιμης
αξιολογήσει ότι είναι έτοιμο να ξεκινήσει ένταξη, ακολουθείται η διαδικασία σταδιακής ένταξης,
αρχίζοντας από τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο δύο φορές την εβδομάδα. Αν θεωρηθεί απαραίτητο
και το πλαίσιο του νηπιαγωγείου συμφωνήσει, ο μαθητής συνοδεύεται αρχικά από τον/την
ειδική παιδαγωγό που υποστηρίζει τη ταχύτερη και όσο γίνεται πιο ομαλή ένταξη. (Σε
διαφορετική περίπτωση η συνεργασία με το σχολείο γίνεται μέσω τηλεφώνου και
προκαθορισμένων επισκέψεων μελών της Διεπιστημονικής Ομάδας)
Η πορεία της ένταξης αξιολογείται τακτικά και ο μαθητής συνεχίζει να υποστηρίζεται
μέχρι να αποφασισθεί ότι ο/η συνοδός μπορεί να αποσυρθεί ενώ οι μέρες φοίτησης αυξάνονται
σταδιακά στις πέντε. Για τα παιδιά που εντάσσονται σε κανονικά ή ειδικά σχολεία, υπάρχει
παρακολούθηση της πορείας της ένταξής τους μέσα στα επόμενα έτη, εφόσον και οι γονείς το
επιθυμούν.
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Κατά το Εκπαιδευτικό έτος 2018-2019, 3 εξυπηρετούμενοι εντάχθηκαν σε Νηπιαγωγείο Γενικής
Εκπαίδευσης με παράλληλη στήριξη, 3 εξυπηρετούμενοι εντάχθηκαν σε Νηπιαγωγείο Γενικής
Εκπαίδευσης με τμήμα ένταξης και 4 σε Νηπιαγωγείο Γενικής Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Την εκπαιδευτική χρονιά 2018-2019 η εκπαίδευση των νέων των Προεπαγγελματικών
τμημάτων 1 και 2 υποστηρίχθηκε από τα εξής προγράμματα:
1. Πιλοτική εφαρμογή διαδραστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων KINEMS με στόχο τη
βελτίωση επιτελικών, κινητικών και μαθησιακών δεξιοτήτων (Εργο+Λογο)
2. Ατομικά και ομαδικά προγράμματα Εργοθεραπείας
3. Πρόγραμμα SHERBORNE (Εργο+Λογο)
4. Πρόγραμμα VIDEO MODELLING (Λογο)
5. Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος SOFO project με στόχο την προσαρμογή του
υλικού του προγράμματος ώστε να μπορούν οι νέοι να καθοδηγούν τους συμμαθητές
τους σε ασκήσεις Yoga και πρακτικών αναπνοών και χαλάρωσης.( Κρητικού Σ.).
Στο τμήμα Προεπαγγελματικό 2 ο εκπαιδευτής κος Χαρβάτης υλοποίησε πρόγραμμα χορωδίας
με όλα τα παιδιά του τμήματος σε εβδομαδιαία βάση.
Συνεχίστηκε η συνεργασία με τα τμήματα των Εργαστηρίων με στόχο την γνωριμία των νέων
με το αντίστοιχο αντικείμενο και την καλύτερη προετοιμασία τους για την ένταξή τους σε
αυτά.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
Στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους στα Επαγγελματικά Εργαστήρια και στα Προεπαγγελματικά
τμήματα, οι εξυπηρετούμενοι του «Θεοτόκος» δημιουργούν διάφορες χειροτεχνίες αλλά και
εδέσματα τα οποία διατίθενται από το Ίδρυμα στις Εορταγορές που διοργανώνονται αλλά
και καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τα έσοδα διατίθενται αποκλειστικά για τους σκοπούς του
Ιδρύματος. Ενδεικτικά:
Το Εργαστήριο Μεταξοτυπίας κατασκευάζει χειροποίητα προσκλητήρια εκδηλώσεων και
κάρτες, ενώ παράλληλα τυπώνει με τη μέθοδο της μεταξοτυπίας σε διάφορα υλικά όπως χαρτί,
πλαστικό, ξύλο κ.λπ.
Το Εργαστήριο Λιθογραφίας - Τυπογραφίας εκτυπώνει ενημερωτικά/διαφημιστικά
έντυπα, φακέλους, επιστολόχαρτα, επαγγελματικές και προσωπικές κάρτες, αφίσες με διάσταση
έως 35x50, μπλοκ αποδείξεων, τιμολόγια και πάσης φύσεως άλλα έντυπα. Επίσης, αναλαμβάνει
την εκτύπωση προσκλητηρίων γάμου και βάφτισης με εικόνες που προέρχονται είτε από
ζωγραφιές των εξυπηρετούμενων του «Θεοτόκος», είτε επιλέγονται από τους ίδιους
ενδιαφερόμενους/πελάτες.
Το Εργαστήριο της Βιβλιοδεσίας

αναλαμβάνει το δέσιμο περιοδικών με σκοπό τη

δημιουργία επιστημονικών βιβλίων, μετά από παραγγελίες διαφόρων Βιβλιοθηκών, όπως επίσης
και τη δημιουργία καλλιτεχνικών ειδών Γραφικής ύλης.
Το Εργαστήριο Τυποποιημένης Εργασίας κατασκευάζει μπομπονιέρες γάμων και όλα τα
είδη που απαιτούνται για μία βάπτιση π.χ. μπομπονιέρες, λαμπάδες, μαρτυρικά κ.α. Επίσης, στο
συγκεκριμένο τμήμα κατασκευάζονται χειροποίητα κοσμήματα και είδη δώρων.
Το Εργαστήριο Εστίασης αναλαμβάνει
την παρασκευή και τη διάθεση απλών
γευμάτων σε διάφορες διοργανώσεις
του

«Θεοτόκος»

ημερίδες

κ.α.

όπως
Επίσης,

συνέδρια,
δέχεται

παραγγελίες από ιδιώτες πελάτες

σε

διάφορα είδη που παράγει, όπως μπατόν
σαλέ, cookies διαφόρων ειδών κ.α. και
σε ποσότητες που προσυμφωνούνται.
Το συγκεκριμένο εργαστήριο τηρεί αυστηρή πολιτική υγιεινής και ασφάλειας των παρεχόμενων
τροφίμων σύμφωνα με τις αρχές HACCP. Μόνιμοι πελάτες πλέον του Εργαστηρίου είναι το
Μουσείο Μπενάκη και ο ΣΕΒ (Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων).
Το Εργαστήριο Πλυντηρίου - Σιδερωτηρίου αναλαμβάνει το πλύσιμο-σιδέρωμα και
συσκευασία πετσετών κομμωτηρίου, καθώς και των πετσετών και των ειδών ιματισμού που
χρησιμοποιεί το «Θεοτόκος».
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Το Εργαστήριο Ραπτικής δημιουργεί απλά και σύνθετα έργα όπως ζακέτες, μπλουζάκια,
φουλάρια, μαξιλάρια, τσάντες κ.α. Αναλαμβάνει παραγγελίες από ιδιώτες και διάφορους
συλλόγους.
Το Εργαστήριο Υφαντικής δημιουργεί υφαντά
υφάσματα σε παραδοσιακούς αργαλειούς. Οι
χειροποίητες

δημιουργίες

της

ομάδας

μετατρέπονται σε υφαντές τσάντες χειρός κι
ώμου,

μαξιλάρια,

runner,

τραπεζομάντιλα

διαφόρων μεγεθών.
Το Εργαστήριο Κεραμικής, στο οποίο οι εξυπηρετούμενοι εκπαιδεύονται σε μια σειρά από
οργανωμένες δραστηριότητες σε σχέση με τη χρήση του κεραμικού υλικού, κατασκευάζει
διακοσμητικά κεραμικά έργα διαφόρων τεχνοτροπιών και συνθέσεων, τα οποία και διακοσμεί.
Το Εργαστήριο Ανακύκλωσης ανακυκλώνει χαρτί, αλουμίνιο, ηλεκτρικές συσκευές και
μπαταρίες. Το χαρτί και το αλουμίνιο στη συνέχεια διατίθενται έναντι αμοιβής σε εμπόρους και
εταιρίες που ολοκληρώνουν τη διαδικασία ανακύκλωσης. Με τα έσοδα από τα καπάκια που
στέλνονται προς ανακύκλωση, καλύπτεται το κόστος της αγοράς πιστοποιημένου αναπηρικού
αμαξιδίου.
Το Εργαστήριο Ξυλουργικής, με ανανεωμένο σύγχρονο εξοπλισμό, τηρεί όλες τις συνθήκες
ασφάλειας και κατασκευάζει χρηστικά αντικείμενα όπως καρέκλες, έπιπλα, τραπέζια κ.α. καθώς
και διακοσμητικά αντικείμενα και ξύλινα παιχνίδια. Αναλαμβάνει επίσης την συντήρηση όλου
του ξύλινου εξοπλισμού του ιδρύματος. Ακόμη δέχεται παραγγελίες από ιδιώτες για την όποια
κατασκευή.
Το Εργαστήριο Κήπου καλλιεργεί και συντηρεί τους διαμορφωμένους χώρους, τον
λαχανόκηπο, τον ελαιώνα και το θερμοκήπιο του ιδρύματος μέσω εξειδικευμένων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Παράγει, μεταποιεί και διαθέτει τα παραγόμενα κηπευτικά,
φρούτα και προϊόντα ελιάς, στις εορταγορές που συμμετέχει το Θεοτόκος και στο προσωπικό
του ιδρύματος. Κατασκευάζει διακοσμητικά είδη με θέμα και πρώτες ύλες από το περιβάλλον.
Ακόμη δύναται να αναλάβει την συντήρηση χώρων πρασίνου.
Επίσης, διατίθεται αίθουσα χωρητικότητας 250 ατόμων, άρτια τεχνολογικά εξοπλισμένη,
κατάλληλη για κάθε είδους εκδήλωση, συνέδρια, επαγγελματικές συναντήσεις, ή σεμινάριαπαρουσιάσεις με διαθέσιμο χώρο στάθμευσης. Ταυτόχρονα, υπάρχει χώρος εστίασης και
Εργαστήριο Εστίασης που αναλαμβάνει την παρασκευή και τη διάθεση απλών γευμάτων.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΞΙΑ»
Η «ΕργΑξία» τοποθετεί άτομα με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του
αυτιστικού φάσματος στην ελεύθερη αγορά εργασίας. εφαρμόζοντας το μοντέλο της
Υποστηριζόμενης Εργασίας από το 1996. Συνολικά έχουν τοποθετηθεί 200 άτομα σε 190
θέσεις.
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 διερευνάται 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 συνεχίζεται με το να εποπτεύει και να στηρίζει το άτομο. Η
υπηρεσία είναι επίσης στη διάθεση του εργοδότη και των υπαλλήλων για οποιοδήποτε
πρόβλημα προκύψει. Επίσης, η «ΕργΑξία» υποστηρίζει εργαζόμενους AμεA μετά από αίτημα
των επιχειρήσεων.
Η υπηρεσία στελεχώνεται από δύο άτομα έχοντας στόχο να τοποθετούν ετησίως 3 άτομα ο
καθένας σε θέσεις εργασίας. Η κα Αικατερίνη Κατσούδα, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας «ΕργΑξία»
παρακολουθεί 40 άτομα, ενώ ο κος Γιάννης Σφυρίδης, Σύμβουλος Εργασίας 41 άτομα. Συνολικά
81 άτομα.
Τοποθετήσεις
Για το εκπ. έτος 2018-2019 τοποθετήθηκαν 5 νέοι & νέες σε διάφορες θέσεις εργασίας.
Αναλυτικά:
Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1

Σ.Κ.

ΕΦΚΑ Παγκρατίου

Καθαρίστρια

16/11/2018

2

Δ.Μ.

Δήμος Γαλατσίου

Καθαρίστρια

18/11/2018

3

Σ.Κ.

Flower Power

Υπάλληλος

31/11/2018

4

Β.Κ.

Flower Power

Υπάλληλος

31/11/2018

5

N.Γ.

Αρτοποιείο

Υπάλληλος

21/06/2019
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Συμμετείχαμε στην δράση Career Fair (Ημέρα Καριέρας) την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 στο
Γκάζι με 10 νέους μας από τα ΚΕΠΠ και ήλθαμε σε επαφή με νέες επιχειρήσεις.
Επίσης, συμμετείχαμε με 10 άτομα που φοιτούν στα ΚΕΠΠ στη δράση που διοργανώνει για
δεύτερη συνεχή χρονιά η Ελληνική Εταιρία Υποστηριζόμενης Εργασίας (ΕΛ.ΕΤ.ΥΠ.Ε) «Εργασία
Μαζί/Job Shadow Day» από 8 ως 19 Απριλίου 2019 στην Αττική. Η δράση είναι πανευρωπαϊκής
εμβέλειας και διεξάγεται ταυτόχρονα σε πολλές Ευρωπαϊκές πόλεις προκειμένου να
ευαισθητοποιηθούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις για την Εργασία των ΑμεΑ. Κατά τη διάρκεια της
δράσης άτομα από ευάλωτες ομάδες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν έναν εργαζόμενο
στον τομέα που τους ενδιαφέρει, στη διάρκεια μιας τυπικής εργάσιμης ημέρας του. Η δράση
είναι ανοιχτή και σε εργοδότες, επιχειρήσεις, οργανισμούς μικρούς ή μεγάλους τόσο του
δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, όπως και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Όλες οι εκδηλώσεις αποτελούν κομμάτι της ζωής του «Θεοτόκος». Δίνεται η ευκαιρία στους
εκπαιδευομένους μας να μάθουν να συνεργάζονται, να αναλαμβάνουν ευθύνες, να ξεπερνούν
κάποια υπερβολική συστολή που μπορεί να έχουν και να εκφράζονται καλύτερα.
Στόχος των οργανωμένων εκδηλώσεων είναι η ψυχαγωγία των εξυπηρετούμενων, η οποία
παίζει μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη της προσωπικότητά τους.
Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
Την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019
η κα Δούκισσα Νομικού, Πρέσβειρα
του Μαζί για το Παιδί, επισκέφτηκε
το Ι.Π.Α.Π «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» και μαζί
με τους εξυπηρετούμενους του
Ιδρύματος
ετοίμασαν
μια
βασιλόπιτα γεμάτη αγάπη.
Η κα Δούκισσα Νομικού τραγούδησε
και έβγαλε φωτογραφίες μέσα σε ένα
χαρούμενο και διασκεδαστικό κλίμα.
Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από την
χορωδία του Ιδρύματος.
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Αθλητικές Εκδηλώσεις
Η αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο τιμώντας τη μνήμη και προσφορά
της Αειμνήστου Ιδρύτριας και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Μαρίας Αλεξάνδρου
Παπάγου, έχουν πλέον παγιωθεί στη συνείδησή μας και των νέων μας. Όλοι περιμένουμε και
προετοιμαζόμαστε με χαρά για τη γιορτή του Μαΐου η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23
Μαΐου 2019. Είναι μια γιορτή μέσα στην άνοιξη στην οποία συμμετέχουν σχεδόν όλοι οι
εκπαιδευόμενοι σε ομαδικά αγωνιστικά παιχνίδια.

Γιορτή Λήξης
Όπως κάθε χρόνο δεν θα μπορούσε και φέτος να κλείσει η εκπαιδευτική χρονιά 2018-2019
χωρίς την καθιερωμένη τελική γιορτή η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Ιουνίου
2019 με θέμα "Απόψε Όλο το Αιγαίο μια Γιορτή".
Στον υπέροχο χώρο μας υποδεχθήκαμε τους
προσκεκλημένους μας προσφέροντάς τους ένα
πρόγραμμα

πλούσιο

σε

δραστηριότητες

όπως

Αναψυκτήριο και Εορταγορά με προϊόντα φτιαγμένα
από τους νέους μας, αλλά και καλλιτεχνικά δρώμενα.
Τη Γιορτή μας τίμησε με την παρουσία του ο κος Βαγγέλης Κονιτόπουλος πλαισιωμένος από
τους μουσικούς Λευτέρη και Γιάννη
Μπαφαλούκο

προσφέροντας

ένα

διαφορετικό

ταξίδι

με

αντιπροσωπευτική μουσική, χορούς και
τραγούδια του νησιωτικού Αιγαίου. Η
γιορτή έληξε με χορό και χαρά τόσο
από τα παιδιά μας όσο και από τους
γονείς τους αλλά και τους επισκέπτες
μας.
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Μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρουμε δίνουμε μεγάλη έμφαση
στη συμμετοχή των εξυπηρετούμενων 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 αναπτυξιακές διαταραχές στην κοινότητα.
Κατά την εκπαιδευτική χρονιά 2018-2019 οι εκπαιδευόμενοί μας συμμετείχαν στις ακόλουθες
δραστηριότητες:
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ - ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
7 & 12/11/2018 – Οι νέοι των Εργαστηρίων παρακολούθησαν μουσικοχορευτική παράσταση
της θεατρικής ομάδας ΤΙΚ ΤΑΚ ΝΤΟ που έγινε στο θέατρο του Ιδρύματος.
2/12/2018 – Είκοσι εξυπηρετούμενοι συμμετείχαν σε αγώνα στίβου 50μ στην πλατεία
Παλαιού Ψυχικού που διοργανώθηκε από το Δήμο Π. Ψυχικού συνοδευόμενοι από την κα
Καραμέρη.
3/12/2018 – Δεκαπέντε εξυπηρετούμενοι συνοδευόμενοι από τους καθηγητές Ειδικής
Φυσικής

Αγωγής

συμμετείχαν

σε

αγώνες

Bowling

που

διοργανώθηκαν

από

την

Ελληνογερμανική Σχολή στα Σπάτα.
19/12/2018 – Ο Δήμαρχος Ιλίου κ. Νίκος Ζενέτος επισκέφθηκε τον χώρο μας. Τα μέλη της
χορωδίας του «Θεοτόκος» είπαν τα κάλαντα και έπειτα ο Δήμαρχος μοίρασε δώρα σε όλους
τους εξυπηρετούμενους.
12/2/2019 –

Όλοι

οι

εκπαιδευόμενοί

μας

παρακολούθησαν

την

εκδήλωση

του

πραγματοποιήθηκε στο χώρο του θεάτρου μας από τη Βιομηχανία Σοκολάτας ΙΟΝ.
29/3/2019 – Δέκα εξυπηρετούμενοι συνοδευόμενοι από τους καθηγητές Ειδικής Φυσικής
Αγωγής συμμετείχαν σε αγώνες Bowling που διοργανώθηκαν από το Κέντρο Αυτιστικού Παιδιού
στο Περιστέρι.
9/5/2019 – Εννέα εξυπηρετούμενοι συνοδευόμενοι από τους καθηγητές Ειδικής Φυσικής
Αγωγής έλαβαν μέρος σε αγώνες στίβου στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Champion School
στην Παλλήνη που διοργανώθηκε από το Οικοτροφείο «Η Χαρά».
15/5/2019 – Δώδεκα εξυπηρετούμενοι συνοδευόμενοι από τους καθηγητές Ειδικής Φυσικής
Αγωγής συμμετείχαν σε αγώνα Μπάσκετ στη Παμμακάριστο.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
21/03/2019 – Όλα τα παιδιά της Πρώιμης με τη συνοδεία των εκπαιδευτών τους
επισκέφθηκαν παιδότοπο στο Ίλιονάση ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον.

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
25/10/2018 – Όλες οι ομάδες του Προεπαγγελματικού 1 παρακολούθησαν

την

κινηματογραφική ταινία «Ξενοδοχείο για Τέρατα» στον κινηματογράφο ODEON στο Ίλιον.
20/11/2018 – Οι ομάδες του Προεπαγγελματικού 2 επισκέφθηκε το Royal Bowling στο
Περιστέρι.
13/12/2018 – Όλες οι ομάδες του Προεπαγγελματικού 2 πραγματοποίησαν εξωτερικό
πρόγραμμα στο Περιβαλλοντικό Πάρκο «Αντώνη Τρίτση» και επισκέφθηκαν καφετέρια.
14/12/2018 – Οι εξυπηρετούμενοι του Προεπαγγελματικού 1 παρακολούθησαν παράσταση
στο θόλο με τίτλο «Τιτάνες στην Εποχή των Παγετώνων» στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
στον Ταύρο.
24/1/2019 – Οι ομάδες του Προεπαγγελματικού 1 παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση
«Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα» στο θέατρο Ακροπόλ.
28/1/2019 – Οι ομάδες του Προεπαγγελματικού 2 επισκέφθηκαν τον επιστημονικό και
ψυχαγωγικό χώρο PLANET PHYSICS στα Βριλήσσια.
19/2/2019 – Οι νέοι των Προεπαγγελματικών 1 & 2 επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στο
Βιομηχανικό μουσείο Φωταερίου στο Γκάζι.
19/3/2019 – Οι νέοι των Προεπαγγελματικών 1 & 2 επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στο
Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου. Επίσης, παρακολούθησαν πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής.
04/04/2019 – Οι νέοι των Προεπαγγελματικών 1 & 2 παρακολούθησαν τη θεατρική
παράσταση «Μικρές ιστορίες για αγρίους» στο θέατρο Ρεξ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
18/10/2018 - Οι ομάδες του Κήπου επισκέφθηκαν το Περιβαλλοντικό Πάρκο «Αντώνη
Τρίτση».
22/11/2018 – Τα Εργαστήρια Α παρακολούθησαν θεατρική παράσταση στο Γκάζι.
12/12/2018 – Τα Εργαστήρια Α παρακολούθησαν θεατρική παράσταση στο Κέντρο της
Αθήνας.
20/12/2018 – Τα Εργαστήρια Α παρακολούθησαν παράσταση στον κινηματογράφο ODEON
στο Ίλιον.
20/12/2018 – Οι ομάδες του τμήματος Γραφικών Τεχνών επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν
στο Εργοστάσιο Λάβδας.
22/1/2019 - Οι ομάδες του Τμήματος Γραφικών Τεχνών επισκέφθηκαν την Ορνιθολογική
Εταιρεία στο Περιβαλλοντικό Πάρκο «Αντώνη Τρίτση».
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31/1/2019 – Το Τμήμα Εστίασης και Ιματισμού επισκέφθηκε το Royal Bowling στο
Περιστέρι.
13/03/2019 – Οι ομάδες του τμήματος Τυποποίησης επισκέφθηκαν έκθεση ζωγραφικής και
γλυπτικής όπου ξεναγήθηκαν και συμμετείχαν σε βιωματικό εργαστήρι στη Gallery Allouche
Benias στο Κολωνάκι.
14/03/2019 – Οι ομάδες του τμήματος Εργαστήρια Α επισκέφθηκαν έκθεση ζωγραφικής
και γλυπτικής όπου ξεναγήθηκαν και συμμετείχαν σε βιωματικό εργαστήρι στη Gallery Allouche
Benias στο Κολωνάκι.
21/3/2019 – Το τμήμα του Κήπου μαζί με τις ομάδες Συντήρησης επισκέφθηκαν το Royal
Bowling στο Περιστέρι.
26/3/2019 – Όλες οι ομάδες των Εργαστηρίων Α επισκέφθηκαν το Περιβαλλοντικό Πάρκο
«Αντώνη Τρίτση».
16/4/2019 – Όλες οι ομάδες των Γραφικών Τεχνών επισκέφθηκαν το Περιβαλλοντικό
Πάρκο «Αντώνη Τρίτση».
16/4/2019 – Το τμήμα Εστίασης και Ιματισμού επισκέφθηκε την Αρτοβιομηχανία
«Καραμολέγκος» στο Κορωπί.
9/5/2019 – Το τμήμα Τυποποιημένης Εργασίας ξεναγήθηκε στην Ανθοκομική έκθεση στο
Άλσος Περιστερίου.
30/5/2019 – Το τμήμα του Κήπου επισκέφθηκε το Royal Bowling στο Περιστέρι.
7/6/2019 – Το τμήμα Τυποποιημένης Εργασίας επισκέφθηκαν την Πάρνηθα.
13/6/2019 – Οι νέοι του τμήματος Εστίασης &

Ιματισμού έκαναν περίπατο στο

Περιβαλλοντικό Πάρκο «Αντώνη Τρίτση» και επισκέφθηκαν καφετέρια.
20/6/2019 – Το τμήμα του Κήπου μαζί με τις ομάδες Συντήρησης επισκέφθηκαν το Δάσος
Τατοϊου και γευμάτισαν σε ταβέρνα στο Καματερό.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ Κ.Ε.Π.Π. 1 & 2
10/11/2018 – Οι ομάδες των ΚΕΠΠ 1 & 2 πραγματοποίησαν εκπαιδευτική εκδρομή στην
Αρχαία Κόρινθο.
19/11/2018 – Η Ομάδα ΚΕΠΠ 2 επισκέφθηκε τον ραδιοφωνικό σταθμό 9,84 στο Γκάζι.
15/12/2018 – Οι νέοι του ΚΕΠΠ 2 μαγείρεψαν για τα παιδιά του Συλλόγου ΣΟΖΩ στο χώρο
του Συλλόγου.
13/1/2019 – Οι νέοι του ΚΕΠΠ 1 παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση «Σκρουτζ» στο
θέατρο Διάνα.
18/1/2019 – Οι εξυπηρετούμενοι των δύο ΚΕΠΠ παρακολούθησαν την θεατρική παράσταση
«Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα» στο θέατρο Ακροπόλ.
19/1/2019 – Ο νέοι του ΚΕΠΠ 2 επισκέφθηκαν την έκθεση εικαστικών «ΦΕΓΓΙΔΕΣ» στου
Λουτρό Αέρηδων στη Πλάκα και το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού στο Μοναστηράκι.
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13/2/2019 – Ο νέοι του ΚΕΠΠ 2 συναντήθηκαν με το 1ο Γυμνάσιο Καματερού στα πλαίσια
του κοινού Ερευνητικού Ημερολογίου «Δέντρα της περιοχής μας. Ποια από αυτά συναντάμε
στο δάσος».
19/2/2019 - Οι νέοι των ΚΕΠΠ 1 & 2 μαζί με το 1ο Γυμνάσιο Καματερού επισκέφθηκαν τον
Βοτανικό Κήπο στο Χαϊδάρι στα πλαίσια του κοινού Ερευνητικού Ημερολογίου.
4/3/2019 – Οι νέοι του ΚΕΠΠ 1 επισκέφθηκε το Αττικό Νοσοκομείο όπου πήρε συνέντευξη
από τον καθηγητή Δρ. Δημητριάδη.
7/3/2019 – Το ΚΕΠΠ 2 πραγματοποίησε προσομοίωση συνέντευξης στο Γαλλικό Ινστιτούτο.
20/3/2019 – Οι νέοι των ΚΕΠΠ παρακολούθησαν παρουσίαση για το Σχολείο της
Συμπερίληψης στο Γαλλικό Ινστιτούτο.
19/2/2019 - Η Ομάδα ΚΕΠΠ 2 μαζί με το 1ο Γυμνάσιο Καματερού επισκέφθηκαν
Περιβαλλοντικό Πάρκο «Αντώνη Τρίτση» στα πλαίσια του κοινού Ερευνητικού Ημερολογίου
«Δέντρα της περιοχής μας. Ποια από αυτά συναντάμε στο δάσος».
4/4/2019 – Το ΚΕΠΠ 2 επισκέφθηκε τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος στη Καστέλα.
5/5/2019 - Οι νέοι των δύο ΚΕΠΠ επισκέφθηκαν διάφορους εργασιακούς χώρους στα πλαίσια
της δράσης Job Shadow Day.
1/6/2019 – Οι νέοι του ΚΕΠΠ 2 συμμετείχαν σε περιβαλλοντική δράση καθαρισμού της ακτής
στη Ραφήνα.
8/6/2019 – Οι νέοι των δύο ΚΕΠΠ πραγματοποίησαν εκπαιδευτική εκδρομή στο Αγκίστρι.
23/6/2019 – Οι νέοι του ΚΕΠΠ 2 πραγματοποίησε εκπαιδευτική εκδρομή με αφορμή τη λήξη
της εκπαιδευτικής χρονιά στο Ραφήνα.
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ΑΥΤΟΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Η διαδικασία της αυτοεκπροσώπησης συστήθηκε το 2009. Από τότε λειτουργεί αδιάλειπτα και
συνεχώς εξελίσσεται λαμβάνοντας υπόψη την ανατροφοδότηση τόσο των εξυπηρετούμενων
και των συντονιστών/υπευθύνων όσο και τις διεθνείς τάσεις σε θέματα αυτοσυνηγορίας ατόμων
με αναπηρία.
Η αυτοεκπροσώπηση θεωρείται μια απαραίτητη διαδικασία μέσω της οποίας οι εξυπηρετούμενοι
εκφράζουν την άποψή τους, επηρεάζουν τον σχεδιασμό προγραμμάτων και κρίνουν τις
παρεχόμενες υπηρεσίες.
Στο εκλεγμένο, επταμελές Μαθητικό Συμβούλιο του Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος»,

οι νέοι

διαπραγματεύονται τα θέματα που τους απασχολούν και αναζητούν λύσεις. Μαθαίνουν τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019 πραγματοποιήθηκαν:
 10 συναντήσεις σε επίπεδο επταμελούς
 Συνάντηση με την Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας, κα Μ. Μελανίτη για τη βελτίωση των
διαδικασιών
 Ολοκλήρωση του προγράμματος ΚΑ3 Erasmus +: The future you(th) want
 Συμμετοχή δύο νέων στο προσυνεδριακό σεμινάριο του Συνεργασία με EPR στην
Ουτρέχτη (18-20 Σεπτεμβρίου) Προϊόντα αυτής της συνεργασίας ήταν το μανιφέστο των
δικαιωμάτων και το road map για την Ελλάδα.
 Διοργάνωση δύο

ημερίδων με τη συμμετοχή των ομάδων Αυτοεκπροσώπησης των

πλαισίων Μαργαρίτα και Εστία (12/9/18 και 29/11/18) αλλά και φορέων χάραξης
πολιτικών.
 Παρουσίαση του προγράμματος
ΚΑ3 Erasmus +: «The future
you(th) want» στο
Επιστημονικό Συμβούλιο του
Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος»
 Παρουσίαση του προγράμματος
ΚΑ3 Erasmus +: The future
you(th) want στην ημερίδα η
«Εργασία μητέρα Τεχνών» που
οργανώθηκε από το EPR και το
Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος».
 Συμμετοχή στην καμπάνια για
την υποστήριξη των πολιτικών
δικαιωμάτων των νέων ΑμεΑ
που διοργανώθηκε από
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συμπλήρωση ερευνητικού ερωτηματολογίου σχετικά με την ενημέρωση και συμμετοχή
των νέων στην πολιτική ζωή.
 Συνάντηση του επταμελούς με τον Δήμαρχο Ιλίου, κ Ζενέτο για το θέμα της τοποθέτησης
πινακίδων/διαβάσεων και την κατασκευή πεζοδρομίου για την ασφαλή μετακίνηση των
νέων προς και από το πλαίσιο.
Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους 2018-19 οι νέοι ασχολήθηκαν κυρίως με τα
δικαιώματα τους στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην μετακίνηση και προσβασιμότητα.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αναγνώριση και εξάσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων.
Παράλληλα συνέχιζαν να συζητούν εσωτερικά

αιτήματα για υλικοτεχνική υποστήριξη,

προτάσεις για τον εμπλουτισμό των προγραμμάτων όπως και ζητήματα εφαρμογής κανόνων
ασφαλείας.
Στην τελική αξιολόγηση του προγράμματος προστέθηκε ερωτηματολόγιο για μια πιο ποιοτική
αποτίμηση του προγράμματος από τα μέλη του επταμελούς. Για το εκπαιδευτικό έτος 20182019 η αξιολόγηση των νέων για το πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, αποδεικνύοντας
ότι κατανοούν και αναγνωρίζουν τη σημασία της Αυτοεκπροσώπησης και Συνηγορίας
ομοτίμων.

Ημερίδες
Στα

πλαίσια

του

Ευρωπαϊκού

Προγράμματος ΚΑ3 The future you(th)
want: co- producing recommendations for
inclusive

societies,

στις

29/11/2018

διεξήχθη στο χώρο του Θεάτρου του
Ι.Π.Α.Π «Θεοτόκος» η δεύτερη σχετική
ημερίδα.

Η

πρώτη

δράση

πραγματοποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου
2018.
Στην

ημερίδα

«Θεοτόκος»

συμμετείχαν
η

εκλεγμένη

από

το

Ομάδα

Αυτοεκπροσώπησης, η οποία εκπροσωπεί
το σύνολο των εκπαιδευομένων του Ιδρύματος, οι ομάδες των ΚΕΠΠ 1 & 2 μαζί με τις
εκπαιδεύτριές τους κες Μακρυγιάννη και Κατσαούνου και οι δύο νέοι που είχαν παρευρεθεί στις
διεργασίες της Ουτρέχτης, οι Σταύρου Μάριος και Καραχάλιου Δέσποινα.
Από το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα» ΕΕΑ "ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ" προσήλθαν 10 νέοι και νέες
της Επιτροπής Αυτοσυνηγορίας μαζί με την υπεύθυνη κα Σουβαλίδου Σία (Ψυχολόγο), την κα
Ανδριανάκη Γωγώ (Κοινωνική Λειτουργό) και την κα Μούκα Μαρία (Εργοθεραπεύτρια).
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Επίσης από το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με νοητική υστέρηση «Εστία» δέκα
περίπου νέοι της Ομάδας Αυτοσυνηγορίας μαζί με την υπεύθυνη κα Ζαμπέρτζη Μαρία.
(Κοινωνική Λειτουργό, Ειδική Παιδαγωγό) και την κα Χριστίνα Γιαννακοπούλου (Ψυχολόγο).
Ως άτομα σε θέσεις που ασκούν επιρροή για την λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία Πολιτικών
για τα ΑΜΕΑ, παρευρέθηκαν δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του «Θεοτόκος» οι κες
Παππά και Μπαρδάνη, οι Προϊστάμενες κες Βίντερσχοβεν, Κατσούδα, και Γιαννακοπούλου, η
Σχολική Σύμβουλος κα Μακρή και από το Ελληνικό Ινστιτούτο για την Υγεία και Ασφάλεια στην
Εργασία η κα Ριζάκου Ίρμα.
Την οργάνωση της ημερίδας είχαν αναλάβει οι Υπεύθυνες της ομάδας Αυτοεκπροσώπησης κες
Μεράβογλου (Λογοπεδικός) και Κορογιαννάκη (Ψυχολόγος). Πέρα από όσους αναφέρθηκαν
παραπάνω, τις διεργασίες της ημερίδας στήριξαν με την παρουσία τους ως συντονιστές στις
μικρές ομάδες αρκετοί συνάδελφοι, κυρίως από τις Θεραπευτικές και Διαγνωστικές Υπηρεσίες
του Θεοτόκος.
Στο πρώτο μέρος της ημερίδας, παρουσιάστηκαν οι εργασίες της πανευρωπαϊκής συνάντησης
νέων στην Ουτρέχτη, αρχικά από τις κυρίες Κορογιαννάκη και Μεράβογλου, ενώ στη συνέχεια
όλοι οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με την Δέσποινα και τον Μάριο, οι
οποίοι μοιράστηκαν την εμπειρία τους από την συμμετοχή τους σε αυτή την συνάντηση.
Στο δεύτερο μέρος, οι νέοι χωρίστηκαν σε μικρότερες ομάδες των 8- 10 ατόμων η καθεμιά,
όπου παρουσία ενός προσώπου σε θέση επιρροής, και με τη βοήθεια των συντονιστών, έγινε
συζήτηση πάνω σε ένα καίριο θέμα που απασχολεί τα ΑΜΕΑ. Πιο συγκεκριμένα, δύο ομάδες
ανέπτυξαν το θέμα της
Εργασιακής
Αποκατάστασης, δύο άλλες
ομάδες της το θέμα της
Εκπαίδευσης,

μία

της

Νομοθεσίας και μία της
ανάγκης
έγκαιρη

για
και

έγκυρη,
υπεύθυνη

ενημέρωση.
Τα

ενδιαφέροντα

συμπεράσματα της κάθε
ομάδας

ανακοινώθηκαν

στη συνέχεια στην ολομέλεια της συνάντησης. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της ημερίδας,
συμφωνήθηκε από όλους να δοθεί συνέχεια με την απόφαση για οργάνωση κάποιας σχετικής
δράσης, αφού γίνει επεξεργασία των διεργασιών και συμπερασμάτων αυτής της ημερίδας.
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ΙΙΙ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

The
ladder
ofΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Quality
Η ΣΚΑΛΑ
ΤΗΣ
Award
European

Excellence

EQUASS

Assurance
National

ISO 9001:2015
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Σε Εθνικό επίπεδο έχουμε κατακτήσει:
Την Πιστοποίηση του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) ως Κέντρο Δια
Βίου

Μάθησης

2

με

αρ.

απόφασης

224/01.09.2016 και κωδικό 2000464.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε κατακτήσει για τέταρτη φορά το
Σήμα Ποιότητας EQUASS ΑSSURANCE (European Quality in Social
Services) της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Αποκατάσταση
(EPR) το οποίο ισχύει έως και 19/1/2023.

Σε Διεθνές επίπεδο:
Από τον Φεβρουάριο του 2012 και μέχρι το 2018 έχουμε
πιστοποιηθεί
Ποιότητας

καθώς
σύμφωνα

εφαρμόζουμε
με

τις

Σύστημα

απαιτήσεις

Διαχείρισης

του

διεθνούς

αναγνωρισμένου προτύπου ISO 9001:2008 στο εξής πεδίο
εφαρμογής: «Παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας για
ΑΜΕΑ. Προγραμματισμός, Σχεδιασμός, Ωρίμανση, Υλοποίηση
και Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων».
Από τον Φεβρουάριο του 2018 μέχρι και το

2021,

πιστοποιηθήκαμε στο ίδιο πεδίο εφαρμογής με το νέο πρότυπο
ISO 9001:2015.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Βασικούς στόχους αποτελούν:


Η

εξασφάλιση

της

υψηλής

ποιότητας

των

παρεχόμενων

υπηρεσιών

στους

εξυπηρετούμενους και τις οικογένειές τους με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν
από τις διατυπωμένες ανάγκες και απαιτήσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης
Προσόντων& Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) 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 παρεχόμενων
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 των Διεθνών Προτύπων EQUASS & ISO 9001, 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 Εξυπηρετούμενων 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».
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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.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το Ι.Π.Α.Π «Θεοτόκος» έχει να επιδείξει σημαντικό έργο στα θέματα που αφορούν στο
περιβάλλον και στην προστασία του. Επιδιώκει την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στο πλαίσιο των υπηρεσιών ειδικής εκπαίδευσης και
θεραπείας

παιδιών και νέων με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του

αυτιστικού φάσματος.
Δεσμεύεται,

μέσω

των

θεματικών

των

Εργαστηρίων

και

των

προγραμμάτων

Προεπαγγελματικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης και των ειδικών δράσεων ή προγραμμάτων
(Εθνικών ή Διεθνών) που υλοποιεί, να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, δίνοντας έμφαση στο ρόλο και τη σημασία τους αλλά και στις
πρακτικές διαχείρισής τους για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και την προώθηση
των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης, θεωρώντας ότι για την αντιμετώπιση των σύγχρονων
περιβαλλοντικών προκλήσεων απαιτείται η συνέργεια της Πολιτείας, του ιδιωτικού τομέα και
της κοινωνίας των πολιτών.
Ειδικότερα, με το εργαστήριο επαγγελματικής κατάρτισης «Ανακύκλωση» στοχεύει στην
ευαισθητοποίηση των νέων, των οικογενειών τους και της κοινότητας στην προστασία του
περιβάλλοντος, με την ανακύκλωση υλικών όπως χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό καπάκι, μπαταρίες
και ηλεκτρικές συσκευές και την προώθηση τους στους κατάλληλους χώρους διαχείρισης των
συγκεκριμένων απορριμμάτων.
Επίσης δεσμεύεται για:


τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές και άλλες απαιτήσεις για το περιβάλλον που
σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Ιδρύματος,



τη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του Ιδρύματος,



τη δημοσίευση των περιβαλλοντικών επιδόσεων,



την υλοποίηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων που θα στοχεύουν στην
προστασία και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων
για την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, την προώθηση των ΑΠΕ, τη μείωση και την
ανακύκλωση των αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, κ.λπ.



την διαρκή ενημέρωση της ανώτατης διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα
περιβάλλοντος



την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων



συνεργασία με τις αρχές για την παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων
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Στις δραστηριότητες του «Θεοτόκος» είναι και η λειτουργία εργαστηρίου προετοιμασίας και
διανομής εδεσμάτων στο τμήμα Εστίασης & Ιματισμού.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Βασικός στόχος είναι:
η παραγωγή και διάθεση ασφαλών και υγιεινών προϊόντων, διασφαλίζοντας τον σωστό χειρισμό
τους σε όλα τα στάδια τους, από τη παραλαβή και την αποθήκευση των πρώτων υλών μέχρι
την επεξεργασία και τη διάθεση των τελικών προϊόντων.

Για την επίτευξη των παραπάνω το «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»:
τηρεί αυστηρή πολιτική υγιεινής και ασφάλειας των παρεχομένων τροφίμων, κατά την οποία
πρέπει :
1. να τηρείται επ’ ακριβώς το Σύστημα Ασφάλειας Τροφίμων που έχει αναπτυχθεί
σύμφωνα με τις αρχές HACCP
2. να ακολουθείται κατά γράμμα, το Εγχειρίδιο Ασφάλειας Τροφίμων και όσα αναφέρονται
στη μελέτη HACCP
3. να γίνεται συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των
τροφίμων
4. να παρακολουθούνται όλα τα κρίσιμα σημεία ελέγχου και τα προαπαιτούμενα της
νομοθεσίας
5. να παρακολουθείται και να εφαρμόζεται συνεχώς η νομοθεσία
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ
Στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνουμε με στόχο τη συνεχή βελτίωση των
υπηρεσιών που παρέχουμε, έχουμε δημιουργήσει έξι διαφορετικά είδη ερωτηματολογίων τα
οποία διανέμουμε σε όσους συνεργαζόμαστε.
Το

Ερωτηματολόγιο

Ικανοποίησης

Γονέων

συμπληρώθηκε

από

τους

γονείς/κηδεμόνες των εξυπηρετούμενων μας κατά τη διάρκεια της συνάντησης γονέων στο
τέλος της εκπαιδευτικής χρονιάς 2018-2019. Ο βαθμός ικανοποίησης γονέων είναι 4,30 με
άριστα το 5 στα 223 ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν, δηλαδή Αρκετή ικανοποίηση από
τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.
Ανά τμήμα έχουμε τα εξής αποτελέσματα:











4,59 ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στα 12 ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν
4,35 ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 1 στα 16
4,32 ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 2 στα 17
4,19 ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ στα 25
4,43 ΕΣΤΙΑΣΗ & ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ στα 31
4,19 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α στα 48
4,22 ΚΗΠΟΥ στα 16
4,35 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ στα 38 και
4,26 ΚΕΠΠ 1&2 στα 20 ερωτηματολόγια
Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Συνεργατών διανεμήθηκε μέσω ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου στους συνεργάτες μας. Δυστυχώς μόνο 4 ερωτηματολόγια συνεργατών
επιστράφηκαν συμπληρωμένα. Το ποσοστό του βαθμού ικανοποίησής τους είναι 4,22 με
άριστα το 5, δηλαδή Αρκετή ικανοποίηση από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε αν και δεν
μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό λόγω του τόσο μικρού αριθμού.
Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Εργοδοτών, το οποίο αφορά εργοδότες που
απασχολούν εργαζόμενους και στηρίζονται από την υπηρεσία «ΕργΑξία», δίνεται απευθείας
στους εργοδότες. Συμπληρώθηκαν μόνο 8 ερωτηματολόγια εργοδοτών και το ποσοστό του
βαθμού ικανοποίησής τους είναι 4,76 με άριστα το 5, δηλαδή Πολύ ικανοποίηση από τις
υπηρεσίες που προσφέρουμε αν και ομοίως δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό λόγω
του τόσο μικρού αριθμού.
Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων το οποίο
αποστέλλεται σε Ιδρύματα με τα οποία συνεργαζόμαστε στα πλαίσια παροχής πρακτικής
άσκησης σε φοιτητές και σπουδαστές.

Συμπληρώθηκαν μόνο 2 ερωτηματολόγια και το

ποσοστό του βαθμού ικανοποίησής τους είναι 4,69 με άριστα το 5, δηλαδή Αρκετή
ικανοποίηση από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε αν και ομοίως δεν μπορεί να θεωρηθεί
αντιπροσωπευτικό λόγω του τόσο μικρού αριθμού.
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Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Τοπικής Κοινωνίας διανέμεται σε γειτονικούς
φορείς και ιδιώτες με σκοπό να μάθουμε σε τι βαθμό γνωρίζουν τις υπηρεσίες που παρέχουμε.
Για την τρέχουσα εκπαιδευτική χρονιά δεν συμπληρώθηκε λόγω φόρτου εργασίας.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ
4,9
4,8
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
4
3,9

4,76

4,69

4,3
4,22

ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Εργαζομένων συμπληρώνεται από όλο το
προσωπικό του «Θεοτόκος» ετησίως, όπου αξιολογούνται οι συνθήκες εργασίας, το περιβάλλον
και άλλοι εργασιακοί τομείς. Το ποσοστό του βαθμού ικανοποίησης των Εργαζομένων είναι 5,00
με άριστα το 7 στα 92 ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν, δηλαδή Μέτρια ικανοποίηση του
προσωπικού.
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ
Επίσης, στο «Θεοτόκος» θεωρούμε πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τη γνώμη και τα
σχόλια των εξυπηρετούμενων για το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν, τον εκπαιδευτή που
έχουν καθώς και τα προγράμματα εμπλουτιστικά και ΔΙ.Θ.Υ. που παρακολουθούν, προκειμένου
να μπορέσουμε να προβούμε στις ανάλογες ενέργειες έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο
ευχαριστημένοι.
Η ηλεκτρονική συμπλήρωση του εντύπου «Αξιολόγηση προγράμματος από
εκπαιδευόμενο» πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενός ανεξάρτητου αξιολογητή εκτός του
εκπαιδευτή (π.χ. Ψυχολόγο, Κοινωνικού Λειτουργού, Λογοπεδικού κ.α.), προκειμένου να
διασφαλισθεί όσο το δυνατόν η ελεύθερη έκφραση των νέων.
Για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019 το ποσοστό που μας δείχνει πόσο ευχαριστημένοι είναι οι
εξυπηρετούμενοι με το πρόγραμμα που παρακολουθούν συνολικά είναι: 92,72% στα 316
ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν.
Τα παιδιά που φοιτούν στην ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 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 εκπαιδευόμενοι με τον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ
τους είναι: 94,23% στα 316 ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ
92,72%

94,23%

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Πρόγραμμα
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Αναλυτικά το ποσοστό που μας δείχνει πόσο ευχαριστημένοι είναι οι εξυπηρετούμενοι με τα
Εμπλουτιστικά Προγράμματα και ΔΙ.Θ.Υ. είναι:

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
100%

100%

100%

100,00%

100,00%
98,00%
96,00%
94,00%
92,00%
90,00%
88,00%
86,00%

96,15%
94,12%

93,73%
91,53%

91,67%

Ικανοποίηση από Προγράμματα Δ.Ι.Θ.Υ.
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
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ICF CY & ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Α.Π.Α.)
Το «Θεοτόκος» έχει ως βασική φιλοσοφία την εξατομικευμένη προσέγγιση και τον
προσωποκεντρικό προσανατολισμό τόσο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών
και θεραπευτικών προγραμμάτων όσο και στην παρακολούθηση της προόδου των
εξυπηρετούμενων. Για κάθε εξυπηρετούμενο δημιουργείται ατομικό προφίλ λειτουργικότητας
βάσει της Διεθνούς Ταξινόμησης Λειτουργικότητας, Αναπηρίας και Υγείας Παιδιών και Νέων (ICF
International Classification of Functioning and ICF-CY).
To ICF είναι ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται η κατάσταση της υγείας και της
λειτουργικότητας των ατόμων με επιστημονικό τρόπο, διευκολύνει την οργάνωση της
εξατομικευμένης στοχοθεσίας και επιτρέπει την εκτίμηση της προόδου. Από τις δυνατότητες και
ανάγκες που αποτυπώνονται στο προφίλ καταρτίζεται το Ατομικό Πρόγραμμα Αποκατάστασης
(Α.Π.Α.) όπου καταγράφονται οι μακροπρόθεσμοι και οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι καθώς και ο
τρόπος υλοποίησής τους. Το Α.Π.Α. αξιολογείται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, αλλά και
οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο, ώστε να εκτιμηθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί προκειμένου
να τεθούν νέοι αν χρειασθεί.
Στις 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.
Στο ΑΠΑ τίθενται στόχοι για όλα τα παιδιά και νέους του «Θεοτόκος». Για το εκπαιδευτικό έτος
2018-2019 το συνολικό ποσοστό επίτευξης των στόχων του ΑΠΑ ανέρχεται σε 88,69%, καθώς
επιτεύχθηκαν 1051 στόχοι, από τους 1223 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των
εξυπηρετούμενων του Ιδρύματος. Οι

στόχοι οι οποίοι δεν επιτεύχθηκαν είναι 134, ενώ

υπάρχουν και 359 ακυρωμένοι στόχοι. Οι στόχοι ακυρώνονται είτε όταν κάποιος
εξυπηρετούμενος διακόπτει τη φοίτησή του και δεν ολοκληρώνεται το εκπ. έτος ή κάνει συχνές
απουσίες (π.χ. λόγω ασθένειας) ή μη διαθεσιμότητας του εκπαιδευτή/θεραπευτή που θέτει τον
στόχο.

Ι.Π.Α.Π. Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ
Μη επιτεύξιμοι
11,31%

Επιτεύξιμοι Στόχοι
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Ανά τμήμα τα ποσοστά επίτευξης διαμορφώνονται ως εξής:

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

92,47% Επιτεύχθηκαν 258 στόχοι, από τους 296 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ
των 26 εξυπηρετούμενων του τμήματος

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Μη επιτεύξιμοι
7,53%

Επιτεύξιμοι
Στόχοι
92,47%

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 1
82,80% Επιτεύχθηκαν 154 στόχοι από τους 195 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ
των 28 εξυπηρετούμενων του τμήματος

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 1
Μη επιτεύξιμοι
17,20%

Επιτεύξιμοι Στόχοι
82,80%

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 2
81,63% Επιτεύχθηκαν 80 στόχοι από τους 101 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των
29 εξυπηρετούμενων του τμήματος.

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 2
Μη επιτεύξιμοι
18,37%

Επιτεύξιμοι Στόχοι
81,63%
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α
91,91% Επιτεύχθηκαν 125 στόχοι από τους 139 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ
των 67 εξυπηρετούμενων του τμήματος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α'

Μη επιτεύξιμοι
8,09%

Επιτεύξιμοι Στόχοι
91,91%

ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
99,06% Επιτεύχθηκαν 105 στόχοι από τους 109 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ
των 54 εξυπηρετούμενων του τμήματος

ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Μη επιτεύξιμοι
0,94%

Επιτεύξιμοι Στόχοι
99,06%

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
90,68% Επιτεύχθηκαν 146 στόχοι από τους 161 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ
των 48 εξυπηρετούμενων του τμήματος

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
Μη επιτεύξιμοι
9,32%

Επιτεύξιμοι Στόχοι
90,68%
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ΚΗΠΟΣ
85,07% Επιτεύχθηκαν 57 στόχοι από τους 68 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των
35 εξυπηρετούμενων του τμήματος
Μη επιτεύξιμοι
14,93%

ΚΗΠΟΣ

Επιτεύξιμοι Στόχοι
85,07%

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
67,09% Επιτεύχθηκαν 53 στόχοι από τους 81 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των
46 εξυπηρετούμενων του τμήματος

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μη επιτεύξιμοι
32,91%
Επιτεύξιμοι Στόχοι
67,09%

ΚΕΠΠ Κέντρο Επαγγελματικής Προετοιμασίας & Προώθησης
100% Επιτεύχθηκαν 73 στόχοι από τους 73 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των
30 εξυπηρετούμενων του τμήματος

ΚΕΠΠ

Μη επιτεύξιμοι
0%

Επιτεύξιμοι Στόχοι
100%
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IV. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ
Καινοτόμες 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 καινοτόμων προσεγγίσεων που εφαρμόζονται στο «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»:
Α/Α

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΤΟΣ

1.

Πρόγραμμα μέτρησης σωματικού βάρους

2019

2.

Πρόγραμμα Σίτισης

2019

3.

Πρόγραμμα Kinems

2019

4.

Εμπλουτισμός και εξέλιξη Επαγγελματικών Εργαστηρίων

2019

5.

Εκπαίδευση Ομηλίκων – YOGA, MAKATON, DECOUPAGE

2019

6.

Pet Therapy

2019

7.

Job Shadow Day

2018

8.

Έκθεση ΚΕΠΠ 1 στον Ιανό

2018

9.

Έκθεση Φωτογραφίας ΚΕΠΠ 2 στο Μουσείο

2018

10.

Χρήση της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης (Τεχνογνωσία)

2018

11.

Πρακτική αποφοίτων Λογοθεραπείας από Κύπρο

2018

12.

Δανειστική Βιβλιοθήκη & Παιγνιοθήκη Εξυπηρετούμενων

2018

13.

ΟΜΑΔΕΣ ΓΟΝΕΩΝ HANNEN

2017

14.

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ

2017

15.

ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ

2017

16.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΕΠΠ & ΑΥΤΟΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΟΛΕΙΑ

2017

17.

Η ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΠΠ 2 ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

2017

18.

VIDEO MODELLING

2016

19.

SHAREBORNΕ

2016

20.

SERIOUS GAMES

2016

21.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ICF

22.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΠΑΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

2015

23.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (SENSORY INTEGRATION)

2015

24.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΑΙΣΘΗΣΗΣ

2015

Ετήσιος Απολογισμός 2019

ΚΑΙ

ΚΟΛΕΓΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

&

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
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1. Πρόγραμμα μέτρησης σωματικού βάρους

Το πρόγραμμα μέτρησης σωματικού βάρους ξεκίνησε προκειμένου οι νέοι και οι νέες της ομάδας
Μεταξοτυπίας να αποκτήσουν μεγαλύτερη συνείδηση σχετικά με έναν υγιεινό τρόπο ζωής,
δίνοντας έμφαση στη διατροφή και στην κινητική δραστηριότητα.
Το πρόγραμμα είναι εύκολα κατανοητό, βασίζεται στον αυτοπροσδιορισμό και υιοθετεί μια
ολιστική προσέγγιση για την υγεία.
Αρχικά, το 2017 έγιναν οι πρώτες εισαγωγικές συζητήσεις σχετικά με το σωματικό βάρος, την
διατροφική ισορροπία και τα πιο διαδεδομένα προβλήματα υγείας.
Τα συμπεράσματα που προέκυψαν ήταν κυρίως η έλλειψη γνώσεων για την υγιεινή διατροφή,
την υγεία και τις ασθένειες, η περιορισμένη κινητικότητα ή συμμετοχή σε αθλητικές καθώς και
σε κοινωνικές δραστηριότητες, η υπερφαγία, η δυσκολία στην μάσηση ή κατάποση τροφών, η
χρήση φαρμάκων που συμβάλλει στην αλλαγή της όρεξης, μειωμένο αίσθημα κορεσμού κλπ. .
Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι νέοι/νέες δεν γνώριζαν τα κιλά τους ούτε το ύψος
τους και τους ήταν δύσκολο να αντιληφθούν τη μεταξύ τους σχέση ή να συγκρατήσουν αυτές
τις πληροφορίες.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το Σεπτέμβριο του 2018 οι νέοι της Μεταξοτυπίας
παροτρύνθηκαν να συμμετέχουν όλοι στο πρόγραμμα συστηματικής παρακολούθησης του
σωματικού τους βάρους και όχι μόνο οι υπέρβαροι, ώστε να ενισχυθεί η ανταλλαγή
απόψεων/πληροφοριών και να γίνονται διευρυμένες συζητήσεις γύρω από το θέμα.
Το πρόγραμμα ονομάστηκε «Το βάρος μου με αφορά» . Ξεκίνησε με την καταγραφή του
βάρους των νέων της ομάδας ενώ προηγήθηκε η μέτρηση και η καταγραφή του ύψους ώστε
όλοι να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για τον εαυτό τους.
Τακτικά, μια φορά το μήνα, ζυγίζονται στο χώρο της νοσηλευτικής υπηρεσίας του Ιδρύματος.
Η συγκεκριμένη συνεργασία είναι σημαντική γιατί αφενός η μέτρηση του σωματικού βάρος
αντιμετωπίζεται με την ανάλογη σοβαρότητα (μέσα από μία επίσημη σχέση με εξειδικευμένο
επαγγελματία) και αφετέρου γιατί συνδέεται με την υγεία. Επίσης, η νοσηλεύτρια υποστηρίζει
την προσπάθεια με σχετικές αναφορές και με θεματικές παρουσιάσεις.
Κάθε φορά τα στοιχεία μεταφέρονται ηλεκτρονικά και καταγράφονται σε πίνακα (ταμπλό) που
βρίσκεται
σε προσβάσιμο σημείο της αίθουσας, ώστε να μπορούν οι νέοι/νέες να
παρακολουθούν την πορεία του βάρους τους όποτε θέλουν, ενισχύοντας την ανάπτυξη
λειτουργικών ικανοτήτων και την αυτενέργεια. Τα αποτελέσματα σηματοδοτούνται με πράσινο
χρώμα όταν είναι ικανοποιητικά και με κόκκινο όταν χρειάζονται βελτίωση.
Παράλληλα οι νέοι/νέες συμβουλεύονται έναν απλουστευμένο και κατανοητό Οδηγό Διατροφής
που περιλαμβάνει χρήσιμες συμβουλές για μια ισορροπημένη διατροφή με υγιεινές συνήθειες,
τονίζοντας ότι όλοι μπορούμε να αποφασίζουμε για το φαγητό μας ώστε να είμαστε υγιείς και
να αποφεύγουμε τις συχνές επισκέψεις στους γιατρούς.
Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:
•
παρακολούθηση σωματικού βάρους
• ανάπτυξη κινήτρων για υγιεινή διατροφή
• βελτίωση διατροφικών συνηθειών
•

πρόληψη και διατήρηση καλής υγείας
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•

κινητοποίηση για συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν κίνηση (περπάτημα,
τρέξιμο, αθλοπαιδιές κλπ.)

•

ενίσχυση αυτοπεποίθησης και κοινωνικότητας

Το πρόγραμμα στοχεύει να βοηθήσει τα άτομα με νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες να
αναπτύξουν αυτοπεποίθηση και ικανότητες για να πετύχουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής,
γνωρίζοντας ότι η επίτευξη υγιούς βάρους είναι μια πρόκληση για όλους.
“Τα άτομα με αναπηρίες βρίσκονται σε δυσανάλογο κίνδυνο για την παχυσαρκία. Οι ενήλικες
με αναπηρία είναι 53% πιο πιθανό να είναι παχύσαρκοι (38,5% έναντι 25,1%) από τους ενήλικες
χωρίς αναπηρία. Σχεδόν το μισό (46,7%) των ενηλίκων που αναφέρουν κινητική δυσκολία και
περίπου το ένα τρίτο των ενηλίκων με έναν γνωστικό περιορισμό (32,7%) ή με οπτικό
περιορισμό (34,5%) είναι παχύσαρκοι” ( Fox, Swanson, & Krahn, 2012 ).
2. Πρόγραμμα Σίτισης
Το πρόγραμμα σίτισης απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας που εμφανίζουν δυσκολίες
σίτισης ή/και κατάποσης όπως για παράδειγμα έλλειψη ενδιαφέροντος για το φαγητό, αποφυγή
τροφών βάσει των αισθητηριακών χαρακτηριστικών τους κ.α. Λόγω του αυξημένου αριθμού
παιδιών με δυσκολίες στα παραπάνω, το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019 προστέθηκε το
πρόγραμμα σίτισης στις Διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες. Οι εργοθεραπευτές και οι
λογοπεδικοί με την βοήθεια της υπόλοιπης διεπιστημονικής ομάδας του τμήματος, συντόνιζαν
μικρή ομάδα παιδιών προσχολικής ηλικίας με συχνότητα 4 φορές την εβδομάδα σε
συγκεκριμένο χώρο (αίθουσα εργοθεραπείας).
3. Kinems
Τα Kinems αφορούν διαδραστικά εκπαιδευτικά προγράμματα/ παιχνίδια τα οποία εστιάζουν σε
επιτελικές (μνήμη, προσοχή, κριτική σκέψη κλπ), κινητικές (οπτικοκινητικός συντονισμός, αδρός
συντονισμός κλπ) και ακαδημαϊκές δεξιότητες (γλώσσα, μαθηματικά). Τα συγκεκριμένα
προγράμματα βασίζονται σε game-based παρεμβάσεις συνδυάζοντας την κίνηση με
την μάθηση. Αξιοσημείωτο αναφοράς είναι οτι η εταιρεία Kinems συνεργάζεται με Πανεπιστήμια
(σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο) για την μέτρηση αποτελεσματικότητας σε αυτές τις
αισθητηριακές προσεγγίσεις μάθησης. Στην ουσία οι χρήστες/εξυπηρετούμενοι που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αλληλεπιδρούν σε ένα πραγματικό παιγνιώδες περιβάλλον μέσω
μεγάλης οθόνης και κάμερας που ανιχνεύει την κίνηση τους χωρίς την χρήση ποντικιού ή
πληκτρολογίου.
Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019 έτρεξε πιλοτικά το πρόγραμμα στον φορέα μας όπου
έγινε παραγγελία του απαιτούμενου εξοπλισμού και εκπαίδευση της κας Χρύσας Κοτρέτσου,
Λογοπεδικό και του κ. Γιάννη Ραπανάκη, Εργοθεραπευτή στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Παράλληλα
εφαρμόστηκε σε μικρό αριθμό εξυπηρετούμενων προκειμένου να υπάρξει εξοικείωση στην
εφαρμογή τους. Το επόμενο εκπαιδευτιό έτος θα δημιουργηθούν 2 ολιγομελείς ομάδες από
εφήβους των Προεπαγγελματικών τμημάτων οι οποίες θα είναι υπό την επίβλεψη των
προαναφερθέντων.
4. Εμπλουτισμός και εξέλιξη των Επαγγελματικών Εργαστηρίων
εκτυπώσεις, δημιουργία εντύπων, τετράδια σπιράλ)

(ψηφιακές

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ
Στόχος του εργαστήριου είναι η παροχή εκπαίδευσης σε νέους/ες με νοητικές αναπτυξιακές
διαταραχές υψηλής λειτουργικότητας στη χρήση τεχνολογίας για την ψηφιακή επεξεργασία
εντύπων. Οι νέοι εκπαιδεύονται στον σχεδιασμό και την επιμέλεια παραγωγής εντύπων με
χρήση λογισμικού επεξεργασίας εικόνων, κείμενων και σελίδων διαδικτύου. Οι βασικές
επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες των εκπαιδευομένων συνίστανται στον χειρισμό του
απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στις τεχνικές σχεδιασμού ηλεκτρονικής μακέτας και στη
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δημιουργία των τελικών ψηφιακών αρχείων για τα προς εκτύπωση έντυπα. Η ομάδα
πλαισιώνεται από γραφίστρια – εκπαιδεύτρια με εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο. Το
εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονη τεχνολογία, τέτοια που να απαντά στα σύγχρονα
αιτήματα της αγοράς εργασίας.
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
Το τμήμα Τυπογραφείου εξοπλίστηκε με ψηφιακό εκτυπωτή με στόχο την εκπαίδευση των νέων
στη σύγχρονη τεχνολογία και τη δημιουργία ποιοτικότερων και ανταγωνιστικότερων εγγράφων.
5. Εκπαίδευση Ομηλίκων
Ο «ομήλικος»: το άτομο που βρίσκεται στην ίδια ηλικιακή, εξελικτική, κοινωνική ή/
και ακαδημαϊκή φάση με κάποιον άλλον.
Συνεπώς, η συμβουλευτική ομηλίκων αναφέρεται στη παροχή στήριξης από άτομα όμοιας
ηλικίας που δεν είναι απαραίτητα επαγγελματίες μέσα σε ένα περιβάλλον που
χαρακτηρίζεται από σχέσεις ισότητας και αμοιβαιότητας.
Η συμβουλευτική στήριξη από τους ομηλίκους πηγάζει από την έμφυτη τάση του ανθρώπου να
συνυπάρχει και να συνεργάζεται με ανθρώπους που βρίσκονται στο ίδιο ηλικιακό φάσμα και
στην ίδια φάση ζωής και με τους οποίους μοιράζεται κοινές εμπειρίες. Εκφράζει την ικανότητα
του ατόμου να προσφέρει και να στηρίζει με ενσυναίσθηση, χωρίς κριτική διάθεση, σε ένα
περιβάλλον στο οποίο οι ανθρώπινες σχέσεις βασίζονται στην ισότητα.
Για να κατανοήσουμε την αποτελεσματικότητα της στήριξης ομηλίκων, αρκεί να αναλογιστούμε
πόσο συχνά, όταν βρισκόμαστε σε δύσκολες καταστάσεις στρεφόμαστε πρώτα σε συνομήλικά
μας άτομα για βοήθεια, υποστήριξη και κατανόηση κυρίως επειδή ταυτιζόμαστε πιο εύκολα
μεταξύ μας και βιώνουμε παρόμοιες καταστάσεις και συναισθήματα. Αυτό δίνει την ευκαιρία
στον ομήλικο να λειτουργήσει ως σύμβουλος προσφέροντας ενσυναίσθητη κατανόηση.
Οι βασικές αρχές που διέπουν τη συμβουλευτική ομηλίκων είναι αυτές του αμοιβαίου σεβασμού,
της υπευθυνότητας και της κατανόησης.

Εκπαίδευση Ομηλίκων YOGA
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα αλληλοδιδακτικής μεθόδου στις πρακτικές της γιόγκα,
που το ονομάζουμε “THE SOFO PROJECT” από τα ονόματα των εμπνευστών του, κ. Σοφία
Κρητικού Ψυχολόγου και εκπαιδεύτριας ειδικής αγωγής και της κ. Φωτεινής Δημητρίου
Δασκάλας Γιόγκα.
Κατασκευάστηκε υλικό με φωτογραφίες, εικόνες, απλές οδηγίες, σύμβολα του
ΜΑΚΑΤΟΝ και περιγράφτηκε αναλυτικά η μεθοδολογία ώστε να μπορεί ένα άτομο με διανοητική
αναπτυξιακή διαταραχή ή και ΔΑΦ, να εκπαιδευτεί ώστε να καθοδηγήσει στους συμμαθητές του
ένα πρόγραμμα γιόγκα που περιλαμβάνει άσανας, παιχνίδι, ασκήσεις αναπνοών, θετικές
δηλώσεις και χαλάρωση. Είναι και επιστημονικά πλέον τεκμηριωμένα τα οφέλη αυτών των
πρακτικών. Εμείς φέρνουμε, τώρα, την γιόγκα στο προσκήνιο και στην ειδική αγωγή.
Και μάλιστα, δημιουργούμε για πρώτη φορά υλικό για peer teaching σε αυτόν τον
τομέα. Παράλληλα, δίνουμε έμφαση στην καλλιέργεια μιας στάσης ζωής, που δεν είχε έως
τώρα ενισχυθεί σε αυτόν τoν πληθυσμό στόχο. Της δυνατότητας του ατόμου να μάθει τις
λειτουργίες του σώματός του και τον τρόπο μόνος του να επιφέρει σωματική, συναισθηματική
και νοητική ισορροπία, με απόλυτα φυσικό τρόπο, καλλιεργώντας αρχές σεβασμού, μη βίας,
αποδοχής και αγάπης.

Ετήσιος Απολογισμός 2019

51/77

Εκπαίδευση Ομηλίκων ΜΑΚΑΤΟΝ
Στο πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ομηλίκων ΜΑΚΑΤΟΝ γίνεται μια συστηματική και
δομημένη εκπαίδευση των ατόμων με μέτριες μαθησιακές δυσκολίες έτσι ώστε να είναι ικανά
να εκπαιδεύσουν συνομήλικους με μεγαλύτερες δυσκολίες με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων
στο λόγο και κυρίως την επικοινωνία.
Η εκπαίδευση ομηλίκων ΜΑΚΑΤΟΝ είναι ένα πρόγραμμα που δοκιμάστηκε πιλοτικά, για
πρώτη φορά πανελλαδικά στο Θεοτόκος, το 2002. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στην ημερίδα
«Ενδυνάμωση Ατόμων με Νοητική Υστέρηση», ΙΠΑΠ Θεοτόκος. (Νοέμβριος 2003).
Στην πρώτη εφαρμογή συμμετείχαν τέσσερις εκπαιδευόμενες από το ΙΠΑΠ Θεοτόκος,
η κα Σπυριδούλα Σκότη, Ειδική Παιδαγωγός και Εκπαιδεύτρια ΜΑΚΑΤΟΝ και η κα Παρασκευή
Μεράβογλου, Λογοθεραπεύτρια και Περιφερειακή Εκπαιδεύτρια ΜΑΚΑΤΟΝ.
Στη δεύτερη εφαρμογή του ίδιου προγράμματος (εκπαιδευτικό έτος, 2018-2019)
συμμετείχαν οκτώ νέοι ως Εκπαιδευτές ομηλίκων ΜΑΚΑΤΟΝ, επτά εκπαιδευόμενοι με
σημαντικές δυσκολίες στην επικοινωνία και τον λόγο, καθώς και οι κ.κ. Βασιλεία Κατσαούνου,
Ψυχολόγος, η κα Στέλλα Μακρυγιάννη, Ειδική Παιδαγωγός και η κα Παρασκευή Μεράβογλου,
Λογοθεραπεύτρια.
Κριτήρια επιλογής των Εκπαιδευτών Ομηλίκων αποτέλεσαν κυρίως το γνωστικό τους
επίπεδο, το επίπεδο κατανόησης λόγου και έκφρασης, η επιθυμία τους να συμμετέχουν σε
αυτό το πρόγραμμα και η διάθεσή τους να διευκολύνουν άλλα άτομα με επικοινωνιακές
δυσκολίες.
Στόχοι του Σεμιναρίου Εκπαίδευσης Ομηλίκων ΜΑΚΑΤΟΝ είναι να γνωρίζουν οι
Εκπαιδευτές Ομηλίκων:
 τι είναι το γλωσσικό πρόγραμμα ΜΑΚΑΤΟΝ, πως χρησιμοποιείται και ποιος θα είναι ο
δικός τους ρόλος
 τι είναι επικοινωνία (μορφές και μέσα επικοινωνίας, παράγοντες, τρόποι διευκόλυνσης
της επικοινωνίας)
 τα σύμβολα και νοήματα του Βασικού Λεξιλογίου ΜΑΚΑΤΟΝ.
Επιπλέον, στόχοι του σεμιναρίου είναι οι Εκπαιδευτές Ομηλίκων να χρησιμοποιούν νοήματα
και σύμβολα στην αλληλεπίδραση με άτομα που στηρίζονται σε εναλλακτικούς τρόπους
επικοινωνίας, καθώς και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα επικοινωνίας λαμβάνοντας υπόψη τις
επικοινωνιακές ανάγκες του συνομιλητή τους.
Από την έναρξη αυτής της εκπαίδευσης όλοι οι συμμετέχοντες έδειξαν ενδιαφέρον και
συμμετείχαν με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ενισχύθηκε η αυτοεκτίμηση των Εκπαιδευτών
Ομηλίκων αλλά και η ενσυναίσθηση παρουσιάζοντας ευελιξία και προσαρμογή στις ανάγκες των
συνεκπαιδευομένων τους με επικοινωνιακές δυσκολίες. Επιπλέον, αυξήθηκαν οι επικοινωνιακές
πρωτοβουλίες και συμμετοχή των εκπαιδευόμενων με επικοινωνιακές δυσκολίες. Στην τελική
αξιολόγηση όλοι εξέφρασαν την επιθυμία να συνεχιστεί το πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ομηλίκων
ΜΑΚΑΤΟΝ.
Εκπαίδευση Ομηλίκων Decoupage
Η εκπαίδευση Ομηλίκων Decoupage διήρκησε 3 εκπαιδευτικά έτη και συμμετείχε μια ομάδα από
την Τυποποίηση με την κα Αντωνάκη Μαρία, εκπαιδεύτρια, οι νέοι και νέες του ΚΕΠΠ 1 με την
εκπαιδεύτριά τους κα Βασιλεία Κατσαούνου και την κα Γεωργαλή Βασιλική εθελόντρια –
επιμορφώτρια χειροτεχνίας (decoupage, μικτές τεχνικές, διακοσμητική αγιογραφία).
Την πρώτη χρονιά οι νέοι της τυποποίησης προσέρχονταν στο χώρο του εργαστηρίου του ΚΕΠΠ
1 με πρώτο στόχο την κατασκευή ενός πήλινου κάδρου και μιας γύψινης εικόνας με την
συγκεκριμένη τεχνική.
Τη δεύτερη χρονιά συνεχίστηκε η συνεργασία με στόχο την κατασκευή ενός κασπώ, γλαστράκι,
το οποίο πουλήθηκε στο μπαζάρ του Ιδρύματος.
Κατά το έτος 2018-2019, την τρίτη χρονιά υλοποίησης του προγράμματος, μια ομάδα νέων του
ΚΕΠΠ 1 πήγαινε στην τάξη των νέων της τυποποίησης προκειμένου να τους βοηθήσουν να
ολοκληρώσουν καδράκια και ημερολόγια γενικεύοντας με αυτόν τον τρόπο την τεχνική και τη
γνώση που είχαν αποκομίσει τα προηγούμενα δύο χρόνια. Οι συμμετέχοντες τους
προγράμματος το ανατροφοδοτούσαν εκφράζοντας το ενδιαφέρον τους, την ικανοποίηση και
τη χαρά τους από τη συνεργασία και τα αποτελέσματα αυτής.
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Οι νέοι και νέες του ΚΕΠΠ 1 με υπευθυνότητα αλλά και τρυφερότητα υποστήριξαν τους νέους
της τυποποίησης, οι οποίοι με τη σειρά τους αισθάνθηκαν την αποδοχή και τη χαρά της
δημιουργίας.

6. Pet Therapy
Είναι η εναλλακτική θεραπεία μέσω σκύλων ή δια μέσου των σκύλων με σκοπό τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής παιδιών, νέων και ενηλίκων.
Η σχέση ανθρώπου-ζώου είναι αναμφισβήτητα πολύ ισχυρή. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι
συνειδητοποιούν ότι τα ζώα έχουν θετική επίδραση στην ζωή μας.
Η θεραπεία μέσω ζώων είναι μία καινοτόμα μέθοδος που χρησιμοποιείται πάρα πολύ στο
εξωτερικό συνήθως σε άτομα με Νοητική Υστέρηση και άλλες Αναπτυξιακές Διαταραχές.
Είναι μία στοχοκατευθυνόμενη παρέμβαση που έχει ως στόχο να βελτιώσει την ανθρώπινη
γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική λειτουργία
Το Pet Therapy είναι ένα νέο,
πρωτοποριακό πρόγραμμα για τα ελληνικά
δεδομένα και το εν λόγω πρόγραμμα
υλοποιείται στον φορέα μας από τον Κο
Παπαδονικολάκη Μάρκο, ο οποίος εκτός
από πιστοποιημένος θεραπευτής μέσω
σκύλων,
είναι
και
εκπαιδευτής
εκπαιδευτών, έχοντας τη δυνατότητα να
χορηγεί πιστοποιήσεις στους υποψήφιους
θεραπευτές σκύλων.
Η θεραπευτική επαφή με άτομα με νοητική
υστέρηση και αναπτυξιακές διαταραχές, με
τους ειδικά εκπαιδευμένους θεραπευτικούς
σκύλους βοηθάει τόσο στον έλεγχο
συναισθημάτων και συμπεριφοράς, όσο και
στην ευόδωση των διαπροσωπικών τους
σχέσεων.
Τον Απρίλιο του 2019 ξεκίνησε η δράση
στο Ίδρυμα Θεοτόκος. με συχνότητα δύο
φορές την εβδομάδα και ήδη οι πρώτες εντυπώσεις από τις αντιδράσεις των νέων, έχουν δείξει
ότι οι εξυπηρετούμενοι επωφελούνται πολύπλευρα από αυτό το πρόγραμμα.
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V. ΔΙΚΤΥΩΣΗ 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:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
1

Δημιουργία και συμμετοχή στην Ελληνική Εταιρεία

ΕΤΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1997

Υποστηριζόμενης Εργασίας (Eλ.Eτ.Yπ.E.)
2

«Μαζί για το Παιδί» μέσω του Σωματείου «Φίλοι του Ιδρύματος

1999

ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
1

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

ΕΤΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1997

Ένωση Υποστηριζόμενης Εργασίας
2

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

2002

Πλατφόρμα για την Αποκατάσταση
3

EASPD European Association of Service Providers for Persons

2008

with Disabilities – Ευρωπαϊκή Ένωση Φορέων για Άτομα με
Αναπηρίες
4

IASSIDD International Association for the Scientific Study of

2019

Intellectual and Developmental Disabilities – Διεθνής Ένωση για
την Επιστημονική Μελέτη των Νοητικών και Αναπτυξιακών
Διαταραχών
Επίσης, το «Θεοτόκος» συμμετέχει στο «Άτυπο Δίκτυο Φορέων Παροχής Κοινωνικής
Φροντίδας & Πρόνοιας» το οποίο περιλαμβάνει 15 φορείς της Αττικής και ασχολείται με τη
μελέτη και υποβολή προτάσεων προς τα αρμόδια εποπτικά/διοικητικά όργανα για θέματα που
σχετίζονται με τη γενικότερη λειτουργία τους.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Α. Πρόγραμμα Παιδικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής – Πρώιμη Παρέμβαση
στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ. Ιλίου
Σκοπός του προγράμματος είναι η εφαρμογή πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά προσχολικής
ηλικίας η οποία έχει ως στόχο την προστασία της ανάπτυξης βρεφών και νηπίων με
διαγνωσμένες αναπτυξιακές και συναισθηματικές διαταραχές, που προκύπτουν από βιολογικούς
παράγοντες και νοσηρές συνθήκες στο περιβάλλον που αναπτύσσονται, καθώς και την
υποστήριξη και εκπαίδευση της οικογένειας για να αντιμετωπίζει πληρέστερα και πιο
αποτελεσματικά τις ψυχοσυναισθηματικές και κοινωνικές ανάγκες των παιδιών αυτών.
Β. Enhancing Social and Economic Inclusion through Independent Living
ERASMUS+
Στο δεύτερο έτος αυτού του έργου, πραγματοποιήθηκαν 2 διακρατικές συναντήσεις με όλους
τους εταίρους, μία στο Όρεμπρο της Σουηδίας τον Νοέμβριο 2018 και μία στην Αθήνα τον
Απρίλιο 2019. Κατά τη διάρκεια του έτους, ολοκληρώθηκε η συγγραφή των ενοτήτων που είχε
αναλάβει η ομάδα του έργου. Από τις 6 ενότητες που θα περιέχει το Πρόγραμμα Κατάρτισης,
το Θεοτόκος είχε την ευθύνη 2 ενοτήτων, μία που αφορά την Υγεία και η άλλη τον Ελεύθερο
Χρόνο. Η κάθε ενότητα συμπεριλαμβάνει εγχειρίδιο για τον εκπαιδευτή, οπτικό υλικό σε μορφή
παρουσίασης και φύλλα εργασίας. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός συνόλου
εκπαιδευτικών ενοτήτων που θα βοηθήσουν τα άτομα με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές
στην ανεξάρτητη διαβίωση. Αυτό θα επιτευχθεί με την ενίσχυση των επικοινωνιακών και
μαθησιακών δεξιοτήτων (ανάγνωση, γραφή και αριθμητική) ώστε να διαθέτουν την απαραίτητη
γνώση για να ενσωματωθούν πλήρως στο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο καθώς επίσης και
να συνειδητοποιήσουν τα εγγενή τους δικαιώματα σχετικά με το πλαίσιο της ανεξάρτητης
διαβίωσης.
Γ. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και
διακρίσεων – διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής – ΚΔΗΦ Ι.Π.Α.Π “Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ’’
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 3 έτη και ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2017, (αναμένεται η
παράτασή υλοποίησης του έως τον Ιούνιο του 2023) με σκοπό την παροχή υπηρεσιών
ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με αναπηρίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:
•
•
•
•
•
•
•

Τη μεταφορά των ωφελούμενων προς και από το Ίδρυμα
Τη διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα).
Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του
κάθε ωφελούμενου.
Την παροχή ατομικής ή/και ομαδικής άσκησης.
Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων
καθημερινής ζωής
Τη δημιουργική απασχόλησή τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους
Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης.

Επίσης αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν 3 προτάσεις στο πρόγραμμα
Erasmus + όπου το ίδρυμα θα συμμετάσχει ως εταίρος.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Χριστουγεννιάτικες Εορταγορές
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το
Χριστουγεννιάτικο bazaar την Τρίτη 4 και
Τετάρτη 5
αίθουσα

Δεκεμβρίου

πολλαπλών

2019

εκδηλώσεων

στην
του

ΜΕΤΡΟ στο Σύνταγμα. Οι επισκέπτες είχαν
τη δυνατότητα να βρουν μεγάλη ποικιλία
Χριστουγεννιάτικων δώρων, φτιαγμένα με
μεράκι και καλαισθησία από τους νέους και
νέες των Εργαστηρίων Επαγγελματικής
Κατάρτισης. Η δραστηριότητα πλαισιώθηκε
από τη χορωδία του Ιδρύματος.

Έκθεσης Κεραμικής Αγιογραφίας και Ντεκουπάζ
Την Παρασκευή 5 & το Σάββατο 6 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, για
τέταρτη συνεχή χρονιά, η έκθεση Κεραμικής Αγιογραφίας και Μικτών Τεχνικών, «Η ανθισμένη
αμυγδαλιά» που διοργάνωσαν οι νέοι-ες του τμήματος Κ.Ε.Π.Π.1 στο εμπορικό κέντρο
“Athens Heart” στον Ταύρο.
Στα εγκαίνια έπαιξε πιάνο ο Χρήστος Σερμιές και μπουζούκι ο καταρτιζόμενος του Κ.Ε.Π.Π.1
Γιώργος Ρηγανάκος.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ
«Εργασία: Μητέρα Τεχνών»
Με αξιοσημείωτη επιτυχία και παρουσία σημαντικών προσκεκλημένων πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018, η ημερίδα με τίτλο «Εργασία: Μητέρα Τεχνών» σε
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα
για την Αποκατάσταση (EPR).
Τις εργασίες της ημερίδας που διεξήχθη στην
κατάμεστη

αίθουσα

του

συνεδριακού

κέντρου του Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
χαιρέτησαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος
του

Ιδρύματος,

κ.

Ερωτόκριτος

Νεόφυτος, ο Υφυπουργός Εργασίας &
Κοινωνικής

Ασφάλισης,

Αναστάσιος

Πετρόπουλος, η Βουλευτής Επικρατείας
και υπεύθυνη Τομέα Παιδείας - Έρευνας &
Θρησκευμάτων Ν.Δ. κα Νίκη Κ. Κεραμέως
και

η

Περιφερειακή

Σύμβουλος

Κεντρικού Τομέα κα Βιβή Τσαβαλιά.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ομιλητών ήταν ο κ. Luc Henau, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού για την Υποστηριζόμενη Εργασία (EUSE) και η κα Laura Jones, Γενική
Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Αποκατάστασης (EPR).
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για ζητήματα και προβλήματα που
αφορούν την υποστηριζόμενη εργασία
των ΑμεΑ στην Ελλάδα, να ενημερωθούν
για τις πρακτικές και τις τάσεις που
ισχύουν αυτή τη στιγμή στις χώρες της
Ευρώπης αλλά και να θέσουν τις δικές τους
ερωτήσεις και προβληματισμούς στους
ομιλητές, σε μία εποικοδομητική και πολύ
ενδιαφέρουσα συζήτηση.
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“Εργασία: Μητέρα Τεχνών”
17 Δεκεμβρίου 2018, Ίλιον
08.30’ – 09.15’

09.30’ – 10.00’

10.00’ – 11.15’

11.15’ – 11.30’

Εγγραφή – Καφές
Υποδοχή καλωσορίσματος – Χαιρετισμοί
Ερωτόκριτος Νεόφυτος, Πρόεδρος Δ.Σ. Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
Αναστάσιος Πετρόπουλος, Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
Νίκος Ξυδάκης, Βουλευτής, τέως Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού & Εξωτερικών
Νίκη Κ. Κεραμέως, Βουλευτής Επικρατείας, Υπεύθυνη Τομέα Παιδείας, Έρευνας &
Θρησκευμάτων
Βιβή Τσαβαλιά, Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικού Τομέα
Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Ιλίου
Νίκος Παντελιάς, Εντεταλμένος Σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αγ. ΑναργύρωνΚαματερού
1η Θεματική Ενότητα: Εργασία - Υποστηριζόμενη Εργασία - Ελλάδα - Ευρώπη
Συντονίστρια: Βάια Αρσενοπούλου, Υπεύθυνη Λογοπεδικής Υπηρεσίας
Καίτη Κατσούδα, Αντιπρόεδρος EUSE,
Υποστηριζόμενη Εργασία των ΑμΕΑ στην
Προϊσταμένη της Υπηρεσίας
Ελλάδα
Υποστηριζόμενης Εργασίας και Κ.Ε.Π.Π.
Luc Henau, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
EUSE: Υποστηριζόμενη Εργασία στην Ευρώπη Οργανισμού για την Υποστηριζόμενη
Εργασία (EUSE)
Laura Jones, Γενική Γραμματέας της
EPR: Καλές Πρακτικές, τάσεις και σκέψεις
Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Αποκατάστασης
από την Ευρώπη
(EPR)
Συζήτηση – Ερωτήσεις
Διάλειμμα – Καφές
2η Θεματική Ενότητα: Μετάβαση
Συντονιστής: Γιάννης Παπακωνσταντίνου, Διευθυντής του Ιδρύματος “Η Θεοτόκος” Παιδοψυχίατρος
“The future you(th) want: co-producing
recommendations for inclusive societies ”

11.30’ – 12.45’

A. Α. Κορογιαννάκη, Π. Μεράβογλου,
Συντονίστριες Ομάδας Αυτοεκπροσώπησης
B. Μ. Σταύρου, Δ. Καραχάλιου,
Διεκδικώντας δικαιώματα για μια κοινωνία
εξυπηρετούμενοι Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος»
συμπερίληψης
C.
«Ανοίγω τα φτερά μου…»
Πρόγραμμα ανάπτυξης επικοινωνιακών και
κοινωνικών δεξιοτήτων - Σύνδεση με την
εργασία
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Επαγγελματικό προφίλ κατά ICF
(International Classification of Functioning)

Γ. Παπακωνσταντίνου, Διευθυντής του
Ιδρύματος -Παιδοψυχίατρος
Ν. Σηφάκη, Προϊσταμένη της
Επαγγελματικής Κατάρτισης

Συζήτηση – Ερωτήσεις

12.45’ – 14.00’

14.00’ – 14.30’
14.30’ – 15.00’

3η Θεματική Ενότητα: Πραγματικότητα
Συντονίστρια: Καίτη Κατσούδα, Αντιπρόεδρος της EUSE, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας
Υποστηριζόμενης Εργασίας και ΚΕΠΠ
Χρήστος Κ., Εργαζόμενος,
Υποστηριζόμενη Εργασία «ΕργΑξία»
Μιχάλης Παπαστάμος, Εργοδότης Ίδρυμα «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
Οδοντοτεχνίτης
Ιωάννης Σφυρίδης , Σύμβουλος εργασίας
Γλυκερία Τριανταφύλλου., Διαιτολόγος,
Υποστήριξη της Εργασίας από την
Διατροφολόγος, Μ.S.c
Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική
Αντώνης Κορφιάτης, Επιστημονικά
Αποκατάσταση και την Επαγγελματική
Υπεύθυνος Εξειδικευμένου Κέντρου
Επανένταξη (Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.)
Ημέρας «Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου»,
ΠΕΨΑΕΕ, Σύμβουλος Απασχόλησης
Συζήτηση – Ερωτήσεις
Κλείσιμο Ημερίδας - Συμπεράσματα
Ελαφρύ γεύμα
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«Εντοπίζοντας το πρόβλημα από νωρίς» - Πρώιμη Παρέμβαση στην Κοινότητα
Με αξιοσημείωτη επιτυχία και παρουσία σημαντικών προσκεκλημένων, όπως η περιφερειάρχης
Αττικής, Ρένα Δούρου, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 η ημερίδα με τίτλο
«Εντοπίζοντας το πρόβλημα από νωρίς» - Πρώιμη Παρέμβαση στην Κοινότητα στο
θέατρο του Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος»
Οι συμμετέχοντες στην ημερίδα, η οποία
πραγματοποιήθηκε

στο

πλαίσιο

του

Προγράμματος Παιδικής Προστασίας της
Περιφέρειας Αττικής, είχαν την ευκαιρία
να πληροφορηθούν από τους ειδικούς
όπως ο κ. Ιωάννης Παπακωνσταντίνου,
Παιδοψυχίατρος

και

Διευθυντής

του

Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος», για τη σημασία
της

πρώιμης

παρέμβασης

στην

κοινότητα, τις δυσκολίες αλλά και τις προκλήσεις για το μέλλον.
Το παρόν στην ημερίδα έδωσε και η περιφερειάρχης Αττικής, κα Ρένα Δούρου, την οποία
συνόδευσαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος
Σχινάς και ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών κ. Σπύρος Τζόκας.
Η

Περιφερειάρχης

Αττικής,

αφού

χαρακτήρισε ιδιαιτέρως σημαντική την
ημερίδα «γιατί η ψυχική υγεία των
παιδιών και των νέων μας είναι, ίσως, η
πολυτιμότερη παρακαταθήκη μας για το
παρόν και το μέλλον μας», τόνισε πως
«η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να
συμβάλλει

στην

αντιμετώπιση

της

φτώχειας, των διακρίσεων και στη
διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής,
στηρίζοντας προσπάθειες όπως αυτή του Ιδρύματος «H Θεοτόκος».
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“Εντοπίζοντας το πρόβλημα από νωρίς”
Πρώιμη Παρέμβαση στην Κοινότητα
Πρόγραμμα Παιδικής Προστασίας
Περιφέρειας Αττικής
28 Μαρτίου 2019
Εγγραφή – Καφές
Υποδοχή – Καλωσόρισμα
09.30’ – 10.00’ Χαιρετισμοί
09.00’ – 09.30’

Συντονιστής: Παπακωνσταντίνου Ι., Παιδοψυχίατρος, Διευθυντής Ι.Π.Α.Π. ‘’Η
ΘΕΟΤΟΚΟΣ’’
‘’Η σημασία της Πρώιμης Παρέμβασης‘’
10.00’ – 10.30’ Αντωνιάδου – Κουμάτου Ιωάννα, Παιδίατρος –
Αναπτυξιακή Παιδίατρος, Διευθύντρια
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

10.30’ – 11.00’

11.00’ – 11.30’

11.30’ – 12.00’

12.30’ – 13.30’

‘’Πρόγραμμα Πρώιμης Αντιμετώπισης στην κοινότητα: προβληματισμοί και
προκλήσεις’’
Βλασσοπούλου Μαρία, Λογοπεδικός, Επίκουρος
D. Υπηρεσία Ψυχικής Υγείας Παιδιών
Καθηγήτρια Παθολογίας Λόγου και
και Εφήβων, ΚΚΨΥ ΒύρωναΕπικοινωνίας, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική
Καισαριανής
Σχολή ΕΚΠΑ
‘’Διευκολύνοντας τους γονείς και νηπιαγωγούς να κατανοήσουν τους τρόπους
έκφρασης των δυσκολιών του μικρού παιδιού’’
Έφη Λάγιου-Λιγνού MPsychPsych
Παιδοψυχιατρική Κλινική του
Ψυχοθεραπεύτρια παιδιών και εφήβων,
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Πρόεδρος ΕΕΨΨΠΕ
Νοσοκομείο Παίδων ‘’Αγία Σοφία’’
Διάλειμμα – Καφές
‘’Πρόληψη και πρώιμη παρέμβαση στην κοινότητα του Δήμου Ιλίου‘’
Βιντερσχοβεν Μ., Drs Ψυχολόγος,
Ψυχοθεραπεύτρια Παιδιού & Εφήβου,
Προϊστάμενη ΔΙ.ΘΥ,
Γιαννακοπούλου Μ., Med Ψυχοπαιδαγωγός,
Msc Ειδική Παιδαγωγός, Προϊστάμενη Πρώιμης
Ι.Π.Α.Π. ‘’Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ’’
Παρέμβασης
Καραβαγγέλη Ι., Msc Λογοθεραπεύτρια
Πρασούλη Α., Παιδίατρος – Αναπτυξιακή
Παιδίατρος

13.30’ – 14.00’

Συζήτηση – Ερωτήσεις

14.00’ – 14.30’

Ελαφρύ γεύμα
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ & ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τέλος τα ακόλουθα μέλη του Επιστημονικού προσωπικού έκαναν διάφορες
παρουσιάσεις/εκπαιδεύσεις σε ημερίδες και συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αναλυτικά:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

21/09/2018

EPR: Thriving in fact
changing societies:
creating future
services, supporting
inclusion

From ICF to a
psychosocial approach
for personalized
wellbeing

EPR

Μαρί Άνζ
Βιντερσχόβεν

26/10/2018

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ,
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ

Προσχολική Ηλικία

Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μαρί Άνζ
Βιντερσχόβεν

10/11/2018

7o Πανελλήνιο
Συνέδριο
Συμβουλευτικής
Ψυχολογίας

Οι επιπτώσεις στη
ποιότητα ζωής
φροντιστών ατόμων με
νοητική υστέρηση

Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας Βόλος

Νίκος Καπερώνης

24/11/2018

15ο Πανελλήνιο
Συνέδριο "Το
πολυδιάστατο της
Αποκατάστασης σε
έναν κόσμο που
αλλάζει"

Η διεθνής ταξινόμηση
λειτουργικότητας (ICF)
στην καθημερινή
κλινική πράξη στην
αντιμετώπιση ατόμων
με βλάβη νωτιαίου
μυελού

Εταιρεία Φυσικής
Ιατρικής και
Αποκατάστασης

Ιωάννης
Παπακωνσταντίνου

1ο πανελλήνιο
συνέδριο
αισθητηριακής
ολοκλήρωσης

Αξιολόγηση και
Παρέμβαση της
Αισθητηριακής
Ολοκλήρωσης στην
ΕλλάδαΠροβληματισμοί

Sensory Integration
Greece και Ελληνική
Εταιρεία
Ψυχοκοινωνικής
Υποστήριξης Παιδιών
και εφήβων με
προβλήματα
συμπεριφοράς

Γιάννης Ραπανάκης
Γεωργία Κοντοέ

03/12/2018

Το σχολείο της
Συνεκπαίδευσης

Το σχολείο της
Συμπερίληψης

1ο Γυμνάσιο
Καματερού

Στέλλα Μακρυγιάννη

17/12/2018

Hμερίδα «Εργασία:
Μητέρα Τεχνών»

Υποστηριζόμενη
Εργασία «ΕργΑξία»
Ίδρυμα «Η
ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

EPR

Γιάννης Σφυρίδης

Hμερίδα «Εργασία:
Μητέρα Τεχνών»

Επαγγελματικό προφίλ
κατά ICF
(International
Classification of
Functioning)

EPR

Νεκταρία Σηφάκη
Ιωάννης
Παπακωνσταντίνου

Hμερίδα «Εργασία:
Μητέρα Τεχνών»

Πρόγραμμα
ανάπτυξης
επικοινωνιακών και
κοινωνικών δεξιοτήτων
- Σύνδεση με την
εργασία

EPR

Παρασκευή
Μεράβογλου

ΗΜ/ΝΙΑ

1

2

3

4

5

25/11/2018

6

7

17/12/2018
8

17/12/2018
9
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Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

17/12/2018

Ημερίδα «Εργασία:
Μητέρα Τεχνών»

«Ανοίγω τα φτερά
μου…»

EPR

Στέλλα Μακρυγιάννη

17/12/2018

Ημερίδα «Εργασία:
Μητέρα Τεχνών»

Υποστηριζόμενη
Εργασία των ΑμεΑ
στην Ελλάδα

EPR

Κατερίνα Κατσούδα

Ημερίδα «Εργασία:
Μητέρα Τεχνών»

“The future you(th)
want: co-producing
recommendations for
inclusive societies ”
Διεκδικώντας
δικαιώματα για μια
κοινωνία
συμπερίληψης

EPR

Αφροδίτη
Κορογιαννάκη
- Παρασκευή
Μεράβογλου

Γιάννης Ραπανάκης
- Βάια
Αρσενοπούλου
- Ιωάννα
Καραβαγγέλη
- Γεωργία Κοντοέ

ΗΜ/ΝΙΑ

10

11

17/12/2018

12

11/01/2019

Διεπιστημονική
Προσέγγιση στη Σίτιση

Διεπιστημονική
Προσέγγιση στη Σίτιση

Υπηρεσία Παιδιών και
Εφήβων του Κέντρου
Κοινοτικής Ψυχικής
Υγιεινής ΒύρωναΚαισαριανής της A’
Ψυχιατρικής Κλινικής
του ΕΚΠΑ

11/01/2019

Εκπαιδευτικό
πρόγραμμα του
Παιδοψυχιατρικού
Τμήματος του
Κοινοτικού Κέντρου
Ψυχικής Υγείας
Παγκρατίου

Πρώιμη Παρέμβαση
στις
Νευροαναπτυξιακές
Διαταραχές

Παιδοψυχιατρικό
Τμήμα του Κοινοτικού
Κέντρου Ψυχικής
Υγείας Παγκρατίου

Παρασκευή
Μεράβογλου

09/02/2019

Βασικό Σεμινάριο στο
πρόγραμμα ΜΑΚΑΤΟΝ

ΜΑΚΑΤΟΝ ΕΛΛΑΣ /
ΙΕΕΛ

Παρασκευή
Μεράβογλου

15/02/2019

Έμμεση θεραπευτική
παρέμβαση για την
ανάπτυξη λόγου και
επικοινωνίας παιδιών
προσχολικής ηλικίας: Η
εφαρμογή της
προσέγγισης
HANEN

Υπηρεσία Παιδιών και
Εφήβων του Κέντρου
Κοινοτικής Ψυχικής
Υγιεινής ΒύρωναΚαισαριανής της A’
Ψυχιατρικής Κλινικής
του ΕΚΠΑ

Παρασκευή
Μεράβογλου

06/03/2019

ICF Συνάντησησυζήτηση Βρυξέλλες

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ICF ΣΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΦΙΛ

EPR

Νεκταρία Σηφάκη

06/03/2019

Διεθνής ταξινόμηση της
λειτουργικότητας (ICF):
Η
χρήση του για τον
θεραπευτικό σχεδιασμό
χρόνιων αναπτυξιακών
διαταραχών

Διεθνής ταξινόμηση
της
λειτουργικότητας
(ICF): Η
χρήση του για τον
θεραπευτικό
σχεδιασμό
χρόνιων
αναπτυξιακών
διαταραχών

Τμήμα Ψυχιατρικής
Παιδιών και Εφήβων Σισμανόγλειο
Νοσοκομείο

Ιωάννης
Παπακωνσταντίνου
- Βάια
Αρσενοπούλου

13

14

15

16

17

18

Ετήσιος Απολογισμός 2019

Εισηγήσεις και
πρακτικές ασκήσεις
στο πρόγραμμα
ΜΑΚΑΤΟΝ
Έμμεση θεραπευτική
παρέμβαση για την
ανάπτυξη λόγου και
επικοινωνίας παιδιών
προσχολικής ηλικίας:
Η εφαρμογή της
προσέγγισης
HANEN
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Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Conference on SocioProfessional
Rehabilitation – 7
March 2019

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ICF

13/03/2019

Παρουσίαση σε γονείς
παιδιών Παιδικών
Σταθμών του Δήμου
Ιλίου με θέμα "Η
σημασία της
αυτονόμησης των
παιδιών προσχολική
ηλικίας για την
συναισθηματική,
γνωστική και κοινωνική
τους ανάπτυξη"

21/03/2019

22/03/2019

ΗΜ/ΝΙΑ

07/03/2019
19

20

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

EPR

Νεκταρία Σηφάκη

"Η σημασία της
αυτονόμησης των
παιδιών προσχολική
ηλικίας για την
συναισθηματική,
γνωστική και
κοινωνική τους
ανάπτυξη"

Δήμος Ιλίου στα
πλαίσια του
Προγράμματος
Παρέμβασης στην
Κοινότητα που
συντονίζει το
"Θεοτόκος" για 4η
χρονιά.

Αφροδίτη
Κορογιαννάκη
- Ιωάννα
Καραβαγγέλη

HΜΕΡΙΔΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ

Συμπεριληπτικό
Εργασιακό
Περιβάλλον.

ΠΡΩΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΕΤΑΙΡΟΙ

Κατερίνα Κατσούδα

ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΕΤΑΙΡΟΙ

Κατερίνα Κατσούδα

Μαρί Άνζ
Βιντερσχόβεν
Μιρέλλα
Γιαννακοπούλου
Ιωάννα
Καραβαγγέλη
Αλεξία Πρασούλη

21

22

28/03/2019

"Εντοπίζοντας το
πρόβλημα από νωρίς."
Πρώιμη Παρέμβαση
στην κοινότητα

"Πρόληψη και πρώιμη
παρέμβαση στην
κοινότητα του Δήμου
Ιλίου"

Ι.Π.Α.Π. "Η
ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

30/03/2019

Παρουσίαση του
Ιδρύματος στα πλαίσια
του προγράμματος
"Δεσμός για τους
Νέους" στο Κολλέγιο
Ψυχικού

Παρουσίαση του
Ιδρύματος

Μη Κερδοσκοπικό
Σωματείο "Δεσμός"

12/04/2019

EΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΟΙΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ν.Δ

Κατερίνα Κατσούδα

12/04/2019

Αναπτυξιακές
διαταραχές.
Αξιολόγηση
λειτουργικότητας με το
I.C.F (The International
Classification of
Functioning)

Αναπτυξιακές
διαταραχές.
Αξιολόγηση
λειτουργικότητας με το
I.C.F (The
International
Classification of
Functioning)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟY

Ιωάννης
Παπακωνσταντίνου
- Βάια
Αρσενοπούλου

23

24

Πηνελόπη Βιτάλη

25

26
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Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

17/04/2019

Τμήμα ψυχολογίας,
μάθημα ΨΧ60 "
κοινωνική ένταξη και
φροντίδα των ατόμων
με αναπηρία"

"Ταξινόμηση της
λειτουργικότητας της
αναπηρίας

Φιλοσοφική σχολή
ΕΚΠΑ, αμφιθέατρο
544

Μαρί Άνζ
Βιντερσχόβεν

20/5/2019

ANNUAL
CONVENTION FOR
INCLUCIVE GROWTH
με τίτλο «THE FUTURE
OF EUROPE POST
2020

Speed Dating, Τα τρία
επίπεδα της Πρώιμης
Παρέμβασης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αρσενοπούλου Βάια
Σηφάκη Νεκταρία

03/06/2019

Ετήσιο Συνέδριο του
EPR

The SOFO Project.
Peer teaching in
YOGA practices

European Platfrom for
Rehabilitation

Σοφία Κρητικού

04/06/2019

Ετήσιο Συνέδριο του
EPR

Workshop on "Social
Skills and Sexual
Education"

European Platfrom for
Rehabilitation

Αφροδίτη
Κορογιαννάκη

30/08/2019

19ο European
Developmental
Psychology Conference

Hanen - Parent
program for the
communication
development of
preschool children with
language disorders

19 European
Developmental
Psychology
Conference

Παρασκευή
Μεράβογλου

01/09/2019

19ο European
Developmental
Psychology Conference

Early intervention in
the community for
preschool children at
risk and their families

19 European
Developmental
Psychology
Conference

Ιωάννα
Καραβαγγέλη

ΗΜ/ΝΙΑ

27

28

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

29

30

31

32

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής
Ψυχολογίας
Ο κ. Νικόλαος Καπερώνης, Υπεύθυνος Κοινωνικής
Υπηρεσία του «Θεοτόκος» και η κα Μαρί Άνζ
Βιντερσχόβεν,
Προϊσταμένη
Διαγνωστικών
&
Θεραπευτικών Υπηρεσιών παρευρέθηκαν στο 7ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας με
τίτλο «Κάνοντας το Αόρατο Ορατό» στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας στο Βόλο από 8-11 Νοεμβρίου 2018.
Ο κος Καπερώνης παρουσίασε το Σάββατο 10/11/2018,
στη θεματική ενότητα του Συνεδρίου «Συμβουλευτική
και Αναπηρία», τα αποτελέσματα της έρευνας που
πραγματοποιήθηκε σε δείγμα γονέων του «Θεοτόκος»,
στα πλαίσια της εκπόνησης πτυχιακής εργασίας με τίτλο
«Οι επιπτώσεις των Φροντιστών ατόμων με νοητική
υστέρηση», δύο σπουδαστριών του τμήματος
Κοινωνικής Εργασίας και έπειτα από αίτημα της
επόπτριας καθηγήτριάς τους κας Βασιλικής Σαπουνά,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
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5ο Παγκόσμιο Συνέδριο του ICF
Η κα. Αρσενοπούλου εκπροσώπησε το «Θεοτόκος» στο 5ο Παγκόσμιο Συνέδριο του ICF, 1-3
Νοεμβρίου 2018 στην Ταϊβάν.
Παρουσίασε τα ψηφιακά
εργαλεία που
χρησιμοποιούμε: το ICF
Προφίλ Λειτουργικότητας
και την Τράπεζα Στόχων
βάσει ICF καθώς και την
εφαρμογή αυτών των
εργαλείων στο τμήμα
Πρώιμης Παρέμβασης,
στην εισήγηση με τίτλο
“Implementation of the
ICF-CY in Early
Intervention.”

1ο Συνέδριο Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης
H “Ελληνική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων με Προβλήματα
Συμπεριφοράς” και η “Sensory Integration Greece”, διοργάνωσαν το 1ο Συνέδριο
Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης στις 24 – 25 Νοεμβρίου 2018 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ.
Σε αυτό το συνέδριο συμμετείχε η
Εργοθεραπευτική Υπηρεσία του Ι.Π.Α.Π. «Η
Θεοτόκος», με ομιλητές τον κ. Γιάννη
Ραπανάκη, Συντονιστή της Εργοθεραπευτικής
Υπηρεσίας και την κα Γεωργία Κοντοέ,
Εργοθεραπεύτρια, στην εισήγηση με τίτλο:
"Αξιολόγηση
και
Παρέμβαση
στην
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση στην Ελλάδα Προβληματισμοί".
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Σχολείο της Συμπερίληψης
Τη Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018, με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία και στα πλαίσια της διάλεξης
του Σχολείου της Συμπερίληψης, πραγματοποιήθηκε
εκδήλωση
στο
Γαλλικό
Ινστιτούτο
(Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Erasmus) του 1ου Γυμνασίου Καματερού,
με καλεσμένους ομιλητές από Γαλλία, Βέλγιο, Κύπρο και
Ελλάδα.
Μέρος της παρουσίασης ήταν και η προβολή της συνεργασίας και της συνεκπαίδευσης του ΚΕΠΠ
με το 1ο Γυμνάσιο Καματερού. Η κα Στέλλα Μακρυγιάννη, εκπαιδεύτρια στο Κέντρο
Επαγγελματικής Προετοιμασίας & Προώθησης (ΚΕΠΠ) του Ιδρύματος «Θεοτόκος» παρουσίασε
το μοντέλο της συνεκπαίδευσης, τα συμπεράσματα και τα οφέλη αυτής της συνεργασίας.

«Πρώιμη Παρέμβαση στη Βρεφική και Νηπιακή ηλικία»
Την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019, οι Εργοθεραπευτές Γιάννης Ραπανάκης και Γεωργία
Κοντοέ και οι Λογοθεραπευτές Βάια Αρσενοπούλου και Ιωάννα Καραβαγγέλη, παρουσίασαν ένα
δίωρο σεμινάριο με θέμα τη «Διεπιστημονική Προσέγγιση στη Σίτιση».
Παρουσιάστηκε η συνεργασία
των δύο ειδικοτήτων στην
οργάνωση και υλοποίηση του
Προγράμματος Σίτισης στο
Τμήμα
της
Πρώιμης
Παρέμβασης. Το σεμινάριο ήταν
μέρος
του
εκπαιδευτικού
προγράμματος
«Πρώιμη
Παρέμβαση στη Βρεφική και
Νηπιακή ηλικία» που οργανώνει
η Υπηρεσία Παιδιών και Εφήβων
του
Κέντρου
Κοινοτικής
Ψυχικής
Υγιεινής
ΒύρωναΚαισαριανής της A’ Ψυχιατρικής
Κλινικής του ΕΚΠΑ.
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ANNUAL CONVENTION FOR INCLUCIVE GROWTH
Στις 20 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το
ANNUAL CONVENTION FOR INCLUCIVE GROWTH με τίτλο
«THE FUTURE OF EUROPE POST 2020». Το Θεοτόκος
εκπροσωπήθηκε από τις κ.κ. Αρσενοπούλου Βάια και
Σηφάκη Νεκταρία.
Η κα Αρσενοπούλου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει, σε
μορφή Speed Dating, τα τρία επίπεδα της Πρώιμης
Παρέμβασης
(ανιχνεύσεις
στους
παιδικούς
σταθμούς, το
ημερήσιο
πρόγραμμα και
τις εντάξεις στα

νηπιαγωγεία).
Στο συνέδριο έγινε ένας απολογισμός των
δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον
τομέα της κοινωνικής πολιτικής.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία μέσα από τα workshops να καταγράψουν τους
προβληματισμούς και τις προτάσεις τους, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στον σχεδιασμό της
επόμενης δεκαετίας.

«Δεσμός για τους Νέους»
Στα πλαίσια του προγράμματος «Δεσμός για τους Νέους» που
διεξάγεται από το Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «Δεσμός»,
πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2019 στο χώρο του Κολλέγιο
Αθηνών, η παρουσίαση του Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» στους
μαθητές και τους γονείς, από την Ψυχολόγο κα Βιτάλη Πηνελόπη.
Στα πλαίσια της παρουσίασης οι γονείς και οι μαθητές
ενημερώθηκαν για τους στόχους, τη δράση και τις υπηρεσίες του
Οργανισμού, αλλά και για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της
Ψυχολογικής Υπηρεσίας.
Στη συνέχεια μαθητές και γονείς συμμετείχαν σε εθελοντική
δράση, κατασκευάζοντας λαμπάδες για το Ίδρυμα με τη βοήθεια
της εκπαιδεύτριας, κας Μουτή Χριστίνας. Τέλος οι μαθητές
προσέφεραν τρόφιμα και γραφική ύλη για τους ωφελούμενους
και τις οικογένειές τους.
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Ετήσιο Συνέδριο του ΕPR
Το Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ», συμμετείχε στο Ετήσιο Συνέδριο
του ΕPR στο Ταλλίν της Εσθονίας, 3-5 Ιουνίου 2019. Έγινε
η παρουσίαση του προγράμματος The SoFo project: «Peer
teaching in yoga practices» όπου απέσπασε το 2ο βραβείο
καινοτομίας του EPR (European platform for rehabilitation) για το
2019. Η παρουσίαση έγινε από τις κ.κ Κρητικού Σοφία
(Ψυχολόγος-Εκπαιδεύτρια ειδικής αγωγής) και Δημητρίου
Φωτεινή (δασκάλα yoga). Σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται πιλοτικά
στο Θεοτόκος από τον Οκτώβριο του 2018, με μεγάλη επιτυχία
και ανταπόκριση από τους εκπαιδευόμενους μας.
Επιπλέον παρουσιάστηκε από την κα Αφροδίτη Κορογιαννάκη
(Αναπτυξιακή Ψυχολόγος – Συστημική Θεραπεύτρια Οικογένειας)
σε Workshop με γενικό τίτλο « Independent Living» το σεμινάριο
«Sexual Skills and Sexual Education» (Κοινωνικές Δεξιότητες και
Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση), το οποίο λαμβάνει χώρα στο
Θεοτόκος με την σημερινή του μορφή τα τελευταία έξι χρόνια.
Το σεμινάριο διεξάγεται σε ετήσιους
κύκλους τόσο για τα Προεπαγγελματικά
Τμήματα όσο και για τα τμήματα της
Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η κα
Σαρκίρη Ιωάννα (Κοινωνική Λειτουργός)
και
κα
Κορογιαννάκη
Αφροδίτη
(Αναπτυξιακή Ψυχολόγος – Συστημική
Θεραπεύτρια Οικογένειας) συντονίζουν
τις ομάδες των γυναικών και ο κ.
Καπερώνης
Νίκος
(Κοινωνικός
Λειτουργός - Υπεύθυνος Κοινωνικής
Υπηρεσίας) μαζί με την κα Κορογιαννάκη
Αφροδίτη συντονίζουν τις ομάδες των
αντρών.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Το Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος» συνεργάζεται με επιτυχία, επί σειρά ετών, με Δημόσια
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όπως το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το ΤΕΙ Αθηνών Τμήμα
Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας και Κοινωνικής Εργασίας κ.α. και προσφέρει τη δυνατότητα σε
φοιτητές και σπουδαστές να πραγματοποιούν τη πρακτική και κλινική τους άσκηση στο χώρο
του.
Υπεύθυνοι για την εποπτεία της άσκησης τους είναι ο Διευθυντής και το επιστημονικό
προσωπικό του «Θεοτόκος» σε συνεργασία με τους αντίστοιχους καθηγητές των σχολών τους.
Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019, συνολικά είκοσι τρεις 17 φοιτητές/σπουδαστές
έκαναν την πρακτική τους άσκηση στο «Θεοτόκος». Από τους οποίους 1 από το Μεταπτυχιακό
ΕΚΠΑ Σχολική Ψυχολογία ΦΠΨ, 1 Μεταπτυχιακός Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, 1 προπτυχιακός
φοιτητής πρακτικής άσκησης 2 του τμήματος ΦΠΨ, 1 προπτυχιακός φοιτητής Λογοθεραπείας,
και 13 από το ΤΕΙ Εργοθεραπείας.
Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας δημιουργήσαμε ένα
ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Φοιτητών το οποίο συμπληρώνουν οι φοιτητές μετά τη λήξη της
πρακτικής τους άσκησης. Ο βαθμός ικανοποίησής τους στα τέσσερα μόνο ερωτηματολόγια που
συμπληρώθηκαν ήταν 4,50 με άριστα το 5, δηλαδή Αρκετά Ικανοποιημένοι με την πρακτική
άσκηση.

Ξεναγήσεις
Το Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος» οργανώνει δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης
φορέων της κοινότητας, οργανισμών και φυσικών προσώπων, για τα άτομα με Νοητική
Υστέρηση και Αναπτυξιακές Διαταραχές καθώς και των υπηρεσιών που προσφέρονται, σε
εκπαιδευόμενους και γονείς με απώτερο στόχο την εκπαίδευση και την ένταξή τους στην
κοινωνική και εργασιακή ζωή.
Για το λόγο αυτό διοργανώνονται, στο χώρο του Ιδρύματος, ξεναγήσεις και κοινές
δράσεις γνωριμίας και αλληλεπίδρασης με ιδιωτικά και δημόσια σχολεία, σχολές, συλλόγους,
φυσικά πρόσωπα κ.α.
Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής χρονιάς 2018-2019 πραγματοποιήθηκαν 9 οργανωμένες
ξεναγήσεις στο πλαίσιό μας.
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Συνεργασία με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ιλίου
Η σημασία της πρόληψης και διάγνωσης πρώιμων αναπτυξιακών διαταραχών και
ψυχοκοινωνικών δυσκολιών σε παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας έχει διεθνώς αποδειχθεί
ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και αποδοτική, δεδομένου ότι η έγκαιρη εκπαιδευτική και
θεραπευτική αντιμετώπισή τους μέσω προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης συμβάλλει θετικά
και αποτελεσματικά στην υγιή ανάπτυξη και στην ομαλή ένταξη των παιδιών στο σχολικό και
κοινωνικό περιβάλλον.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η διεπιστημονική ομάδα της Πρώιμης Παρέμβασης του Ι.Π.Α.Π.
«H ΘΕΟΤΟΚΟΣ», συνεχίζει τη συνεργασία με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ιλίου
με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών αναπτυξιακών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών στον πληθυσμό
των σταθμών.
Υλοποιεί

δομημένο

πρόγραμμα

ανίχνευσης,

διάγνωσης

και

αντιμετώπισης

Αναπτυξιακών διαταραχών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών και Πρώιμης Παρέμβασης σε
παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ιλίου σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Στόχος του προγράμματος είναι ο εντοπισμός πιθανών αναπτυξιακών διαταραχών και
ψυχοκοινωνικών δυσκολιών σε παιδιά και βρέφη που φοιτούσαν στους Δημοτικούς
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου. Η δράση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια προληπτικών
ενεργειών προς όφελος της ευρύτερης κοινότητας, στον τομέα της ψυχικής υγείας. Η δομή του
προγράμματος αποτελείται από 6 φάσεις: Ευαισθητοποίηση, Ανίχνευση, Εντοπισμός,
Ενημέρωση των γονέων, Διάγνωση, Παρέμβαση των παιδιών και οικογενειών τους είτε με
υποστήριξη, ή ένταξη στο χώρο μας είτε με παραπομπή σε Δημόσια Κέντρα Ψυχικής Υγείας.
Κατά το εκπ. έτος 2018 - 2019 στο πρόγραμμα συμμετείχαν 315 οικογένειες που
συμπληρώσανε τα πρώτα ανιχνευτικά εργαλεία. Από τις 315 οικογένειες εντοπίστηκαν 168 που
χρειάζονταν περαιτέρω μελέτη. Στο χώρο των βρεφονηπιακών σταθμών εξετάσθηκαν τα
συγκεκριμένα παιδιά από Ψυχολόγο και λΛγοθεραπευτή. Στη εξέταση αυτή εντοπίστηκαν 30
νήπια σε κίνδυνο (at risk) για αναπτυξιακές διαταραχές και 21 οικογένειες σε κίνδυνο (at risk)
για ψυχοκοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα. Τα πρώτα 30 νήπια παραπέμφθηκαν και
αξιολογήθηκαν στο «Θεοτόκος» από Παιδίατρο - Αναπτυξιολόγο και 3 από αυτά εντάχθηκαν
στο Πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης του «Θεοτόκος». Τα υπόλοιπα 27 νήπια
παραπέμφθηκαν σε δημόσια κέντρα ψυχικής υγείας για την αντιμετώπιση των δυσκολιών τους.
Στις 21 οικογένειες σε κίνδυνο για ψυχοκοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα
προσφέρθηκε θεραπεία και υποστήριξη στο χώρο του Θεοτόκος μέσα από βραχυπρόθεσμη
θεραπεία γονιών – νηπίου.
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Το Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» εκτιμά ότι ο εθελοντισμός αποτελεί σημαντικό θεσμό για
τη λειτουργία του και θεωρεί θετική την παρουσία και την εμπλοκή των εθελοντών στα
προγράμματα του. Οι εθελοντές/ντριες συμβάλλουν θετικά με την προσφορά τους στην
εκπαιδευτική διαδικασία.
Η διαδικασία ένταξης εθελοντή/ντριας στα προγράμματα

και

τις δραστηριότητες του

«Θεοτόκος», περιλαμβάνει:


αποστολή βιογραφικού & βασικού τίτλου σπουδών



συνέντευξη



αξιολόγηση από την επιτροπή εθελοντισμού



τοποθέτηση στην ανάλογη υπηρεσία ή τμήμα

ανάλογα πάντα με τις ανάγκες των συγκεκριμένων τμημάτων/υπηρεσιών και τις δεξιότητες και
τα ενδιαφέροντα των εθελοντών. Η επικοινωνία με το «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» για προσφορά
εθελοντικής εργασίας γίνεται τηλεφωνικά στα τηλ. 210 2385416 εσωτ. 107 ή με mail στην
ηλεκτρονική διεύθυνση nsifaki@theotokos.gr.
Η υπηρεσία εθελοντών παρακολουθεί

την εξέλιξη της συνεργασίας μεταξύ των

εθελοντών και του πλαισίου με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού τους,

σε

συνδυασμό με τα προγράμματα του «ΘΕΟΤΟΚΟΣ». Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η καλή
επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ μόνιμου προσωπικού και εθελοντών καθώς και η δημιουργία
φιλικής και υποστηρικτικής ατμόσφαιρας, προς όφελος των εξυπηρετούμενων του Κέντρου.
Εθελοντές μπορούν να ενταχθούν σε όλα τα προγράμματα του «ΘΕΟΤΟΚΟΣ», ακόμα και στις
δραστηριότητες του βοηθητικού προσωπικού.
Σε έκτακτες περιστάσεις όπως π.χ. εκδηλώσεις, bazaars κ.λπ. όπου υπάρχει αυξημένη
ανάγκη παρουσίας εθελοντών /ντριών ,αξιοποιείται η επιθυμία των γονέων – φροντιστών των
εξυπηρετούμενων για προσφορά εθελοντικής εργασίας.
Το ωράριο παρουσίας εθελοντών στο «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» είναι 8:30 π.μ. – 13:30 μ.μ., το οποίο
προσαρμόζεται στις δυνατότητες και τις επιθυμίες τους.
Το «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» είναι μέλος των εθελοντικών οργανισμών volunteer4Greece και

Έλιξ.
Για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019 δεκατέσσερις (18) εθελοντές προσέφεραν αμισθί
εθελοντική εργασία στον Φορέα μας.
Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας δημιουργήσαμε ένα
ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Εθελοντών το οποίο συμπληρώνουν οι εθελοντές μετά τη λήξη
της παραμονής τους στο «Θεοτόκος». Ο βαθμός ικανοποίησής τους στα εννέα ερωτηματολόγια
που συμπληρώθηκαν ήταν 4,20 με άριστα το 5, δηλαδή Αρκετά Ικανοποιημένοι.
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες
του Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ». Όλα τα χρόνια της λειτουργίας του στηρίζει και ενισχύει ενεργά
τόσο τους εξυπηρετούμενους και τις οικογένειές τους όσο και τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
που κατά καιρούς αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην κοινωνία μας. Οι δράσεις
οργανώνονται από τους εργαζόμενους του Ιδρύματος και στις οποίες συμμετέχουν ενεργά
και εξυπηρετούμενοί μας.
Κατά την περασμένη εκπαιδευτική χρονιά το Ίδρυμα, μετά από εισήγηση της
Κοινωνική Υπηρεσίας, στήριξε σαράντα δύο άπορες οικογένειες εξυπηρετούμενών (145 μέλη
συνολικά) μας παρέχοντας είδη πρώτης ανάγκης, (τρόφιμα, ρούχα, παπούτσια) ανάλογα με
τις διαπιστωθείσες ανάγκες τους.
Στις 18 Σεπτεμβρίου 2018 ο Σύλλογος Εργαζομένων διοργάνωσε εθελοντική
αιμοδοσία για τους εργαζόμενους. Η Τράπεζα Αίματος ενισχύεται κάθε χρόνο καλύπτοντας
τις ανάγκες των μελών της. Σε περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητο καλύπτει και ανάγκες των
εξυπηρετούμενων του Ιδρύματος.
Επίσης, οι νέοι του ΚΕΠΠ 1 με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Πλυντηρίων
συγκέντρωσαν για τα μικρά παιδιά που ζουν μαζί με τις φυλακισμένες μητέρες τους είδη
ατομικής υγιεινής και φροντίδας, παιχνίδια και λιχουδιές, ρούχα και παπούτσια, ελαιόλαδο
και τηλεκάρτες.
Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Ιδρύματος με τη συνεργασία των νέων των ΚΕΠΠ 1 &
2 συγκέντρωσαν γραφική ύλη για τους μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου του
Καστελόριζου όπως και ρούχα, παπούτσια και τρόφιμα για τους πρόσφυγες στη Μόρια της
Λέσβου και συγκεκριμένα στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
Τον Δεκέμβρη του 2019 οι εξυπηρετούμενοι του ΚΕΠΠ 2 μαγείρεψαν για τα παιδιά
του Συλλόγου ΣΟΖΟ, μια δράση αγάπης και φροντίδας που πραγματοποιείται κάθε χρόνο.
Τον Ιούνιο 2019 οι νέοι και
νέες του ΚΕΠΠ 2 μαζί με μέλη του
Δικτύου

Μεσόγειος

SOS

συμμετείχαν σε δράση καθαρισμού
της παραλίας της Ραφήνας.
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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».
Οι «Φίλοι του Θεοτόκος» χρηματοδοτούν εξειδικευμένα
πρωτοποριακά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά και νέους με νοητικές αναπτυξιακές
διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος να μαθαίνουν να ζουν, να εργάζονται και
να συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή. Βρίσκεται στο πλευρό του Ιδρύματος στηρίζοντας το
δύσκολο έργο του, είτε
καλύπτοντας
των

μέρος

λειτουργικών

αναγκών

του,

είτε

βοηθώντας

στην

εκπαίδευση

του

προσωπικού

με

την

κάλυψη του κόστους
συνεδρίων

και

όλων

των εξόδων μετακίνησης και διαμονής. Επίσης, οι «Φίλοι του Θεοτόκος» συμβάλλουν και
συμμετέχουν ενεργά και στις εορταγορές - bazaar που κάνει το Ίδρυμα.
Την Παρασκευή 12 & το Σάββατο 13 Απριλίου 2019, το Σωματείο «Φίλοι του
Θεοτόκος», οργάνωσε φιλανθρωπικό bazaar για τη στήριξη του Ιδρύματος Θεοτόκος, στο Blue
Bell (Α’ Πλατεία Ψυχικού).
Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 παρουσιάσθηκε η κωμωδία του εξαίρετου
συγγραφέα Δημήτρη Ψαθά «Ο Εαυτούλης μου» στο Θέατρο Pierce του Αμερικανικού Κολλεγίου
Ελλάδος με σκοπό την στήριξη του έργου του Σωματείου «Φίλοι του Θεοτόκος» και του
Κέντρου Ειδικών Ατόμων «Η ΧΑΡΑ», μέλη της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί».
Κατά την φετινή εκπαιδευτική χρονιά το σωματείο χρηματοδότησε τη τετραήμερη
εκπαιδευτική εκδρομή στο Μέτσοβο από 28-31/5/2019 στην οποία συμμετείχαν 36
εξυπηρετούμενοι από τα Εργαστήρια Ξυλουργείο, Κουζίνας και Catering και 6 μέλη του
προσωπικού.
Επίσης, η υλοποίηση του θεραπευτικού προγράμματος Pet Therapy ήταν ευγενική
προσφορά του σωματείου.
Το σωματείο 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
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» για τη χρήση από 1/1 έως
31/12/2019 συνοδευόμενες από το πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
της εταιρείας Grant Thornton βρίσκονται διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος
www.theotokos.gr.

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

ΔΩΡΗΤΕΣ

Ιδρύτρια

Ελβετική Οργάνωση “MIGROS”

Μαρία Αλεξ. Παπάγου

Κληρονόμοι Αντώνη Δελαγραμμάτη

Υπουργείο Κοινων. Πρόνοιας

Δαμβέργης Α.Ε.

Βασιλική Πρόνοια

Εμπορική Τράπεζα

Α.Μ. Βασίλισσα Άννα Μαρία

Φοίνιξ Α.Ε.Τ.Α.

Λογ/σμός Εράνου Πολ. Αεροπορίας

Οικογένεια Μιχαήλ Φωστηρόπουλου

Μποδοσάκης Αθανασιάδης

Σάνδρα Καμπάνη

Οικογένεια Ν. Γουλανδρή

Τρύφων & Λία Κέδρου

Ελβετική Προτεσταντική Αρωγή

Έλλη Σ. Μαγιάση

Παπαστράτος Α.Β.Ε.Σ.

Κωνσταντίνος Σημαντήρας

Τάσος Παπαστράτος

Επαμεινώνδας Τριανταφυλλίδης

Τάσος και Έφη Αβέρωφ

Νικήτας και Ιλεάνα Σιώρη

Ακαδημία Αθηνών

Ηλιάσκος Νικόλαος

Κων/νος & Αλίκη Τρυπάνη

Τάκης Χορν

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Οικογένεια Νικολάου Δημητριάδη

Αχιλλέας & Ελισάβετ Κομινού

Ερμιόνη Ηλία Μπάσιου

Οικογένεια Αθανασίου Γκέρτσου

Νικόλαος Ανδρόνικος

Α. Καούσης Α.Ε.

Οικογένεια Άρη Σιμόπουλου

Κος και Κα Θεοδώρου Παπαλεξόπουλου

L’ OREAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»

Αλέξανδρος Λ. Παπάγος

Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου

Αλεξάνδρα Λ. Παπάγου

Ιωάννης Ν. Στασινόπουλος

Πέτρος Γ. Γρυπάρης

Μίνα Π. Κριεζή

Αλέκος Ι. Παππάς

Γιάννης Σ. Κωστόπουλος

Μαθητικές Κοινότητες Σχολής Μωραΐτη

Στέλιος Χατζηιωάννου

Ανδρέας Λ. Κανελλόπουλος

JOHNSON & JOHNSON AE

Βίκτωρ & Αμαλία Πιζάντε

Bold Ogilvy & Mather A.E.E.
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Η Διοίκηση, το Προσωπικό, κυρίως όμως οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι του Ιδρύματός μας,
αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσους έχουν προσφέρει προϊόντα
και υπηρεσίες ιδιαίτερα χρήσιμες για τη λειτουργία του «Θεοτόκος» και διαβεβαιώνουμε ότι
τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλουν όχι μόνον υλικά, αλλά κυρίως ηθικά στο έργο που επιτελούμε.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Την εταιρεία TUV Hellas (TUV NORD) Α.Ε. η οποία μας προσέφερε για ακόμη μια φορά τη
διαδικασία τεκμηρίωσης, πιστοποίησης και ελέγχων του ISO 9001:2015 καθώς επίσης και τη
δωρεάν συμμετοχή της Υπεύθυνης Διαχείρισης Ποιότητας & Προσωπικών Δεδομένων κας
Μαρίας Μελανίτη στο σεμινάριο Advanced Professional DPO Training Seminar το οποίο
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 15 έως 16 Νοεμβρίου 2019.
Την εταιρεία Αρχειοθήκη για τη δωρεάν προσφορά υπηρεσιών Φύλαξης, Διαχείρισης και
Ψηφιοποίησης μέρους του φυσικού αρχείου μας.
Την εταιρεία V&O για τη βοήθεια που μας προσέφερε στη διαφήμιση και τη γενική υποστήριξη
του φορέα μας σε θέματα προβολής.
Τη σχολή Ολιστικών Θεραπειών που μας προσέφερε εξοπλισμό των Εργαστηρίων μας.
Τον Αθλητικό Σύλλογο Άτταλο Καματερού για τη στήριξή τους.
Το Ίδρυμα για την Καταπολέμηση της πείνας Τράπεζα Τροφίμων για τις συνεχείς δωρεές
τροφίμων.
Την εταιρεία Μπάρμπα Στάθη για τη δωρεά τροφίμων.
Την εταιρεία Creation για την παραχώρηση εξοπλισμού εκδηλώσεων.
Την εταιρεία Μετρό ΑΕΒΕ για τις συνεχείς προσφορές προϊόντων.
Τις εταιρίες ΓΙΩΤΗΣ & Bake Hellas για τις συνεχείς δωρεές αλεύρου και αρτοσκευασμάτων
αντίστοιχα.
Τις εταιρείες Μύλοι Θράκης, Μέλισσα Κίκιζας και Barilla Hellas για τις δωρεές αλεύρου και
ζυμαρικών.
Τα Ελληνικά Πετρέλαια για τη δωρεά πετρελαίου θέρμανσης.
Την εταιρεία Παπαδοπούλου ΑΕ για τις προσφορές προϊόντων τους.
Το Ελληνικό Σωματείο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εγκαταστάσεων για την
κάλυψη πολύ σημαντικών εργασιών συντήρησης των εγκαταστάσεων μας.
Την εταιρεία Καούσης Α.Ε. για τη συνεχή στήριξη σε υπηρεσίες μεταφορών.
Τον Δήμο Ιλίου για τη γενικότερη στήριξη και συνεργασία καθώς και τεχνικές υπηρεσίες &
καθαριότητα χώρου που μας παρέχει όποτε χρειασθούμε.
Τον Δήμο Καματερού-Αγ. Αναργύρων για τη γενικότερη στήριξη και συνεργασία καθώς και
τις προσφορές τους στη διοργάνωση εκδηλώσεων.
Την επιχείρηση Ντάβαρης Γ. Α.Ε. για τη προσφορά υφασμάτων και ρεταλιών για το Εργαστήρι
Ραπτικής.
Την εταιρεία MICROSOFT για προσφορά αδειών λογισμικού MS Office 365 και υπηρεσιών

Cloud AZURE
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Tην εταιρεία

ESET END POINT ANTIVIRUS για την προσφοράς αδειών Antivirus για τους

ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Ιδρύματος.
Τις εταιρείες Orthology και Metalogix για την προσφορά αδείας για το εργαλείο Essentials for

Office 365.
Την εταιρεία TIC-TAC DRaaS BUSINESS για την εφαρμογή λήψης back up.
Την εταιρεία Teamviewer για την δωρεά αδειών απομακρυσμένης διαχείρισης υπολογιστών
Την ένωση «Μαζί για το Παιδί» για τη συνεχή υποστήριξη που μας παρέχει.

Επίσης, ευχαριστούμε θερμά όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα τα οποία μας στήριξαν
οικονομικά για το έτος 2019.
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