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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09)
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΛΗΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

30 ΜΗΝΕΣ

ΑΡΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

115

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2.760.000,00
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2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Το ΙΠΑΠ «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» είναι κοινωφελές Ίδρυμα, ΝΠΙΔ και λειτουργεί απρόσκοπτα από το
1963. Διοικείται από 9μελές άμισθο Δ.Σ και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και εκτείνεται σε έκταση 51 στρεμμάτων, με 7.000 τ.μ.
περίπου στεγασμένα κτίρια, στο Δήμο Ιλίου.

Παρέχει υπηρεσίες ειδικής εκπαίδευσης και θεραπείας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας από
2,5- 5 ετών (πρώιμη παρέμβαση) και εφήβους από 14-20 ετών, με αναπτυξιακή
ανωριμότητα, νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος.
Επίσης παρέχει επαγγελματική κατάρτιση και εργασιακή αποκατάσταση σε ενήλικες
νέους/ες από 20-35 ετών και υποστηρίζει το οικογενειακό περιβάλλον τους και παρεμβαίνει
όταν είναι αναγκαίο.

Έχει εξυπηρετήσει και υποστηρίξει περισσότερα από 5.000 άτομα κατά τη διάρκεια των 52
ετών λειτουργίας του. Σήμερα φοιτούν καθημερινά 370 παιδιά και νέοι εκ των οποίων οι 60
περίπου είναι άποροι ή και ανασφάλιστοι και υποστηρίζονται με προγράμματα, πρότυπα για
την Ελλάδα και την Ευρώπη. Στο Ίδρυμα απασχολούνται 102 εργαζόμενοι (επιστημονικό,
διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό).

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του υποέργου είναι η παροχή υπηρεσιών του Κέντρου Διημέρευσης και
Ημερήσιας Φροντίδας Ι.Π.Α.Π ‘’ Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ’’ για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με
μέγιστο συνολικό πλήθος ωφελούμενων που ανέρχεται στα 115 άτομα από 11/12/2017 –
31/12/2020. Η Δομή καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της παρέχει υπηρεσίες με προσεκτική
προετοιμασία και επιστημονικά κριτήρια με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του
ωφελούμενου πληθυσμού, υλοποιώντας τις παρακάτω ενέργειες:
i) Την παροχή υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:
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Τη μεταφορά των ωφελουμένων προς και από το Κέντρο, με μεταφορικό μέσο του
δικαιούχου.



Τη διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα).



Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που έχουν ανάγκη ανάλογα με τις ανάγκες
του κάθε ΑμεΑ (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, φυσικοθεραπείες και άλλα), 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



Την χρήση του προτύπου ICF του παγκόσμιου οργανισμού υγείας για την καταγραφή
της λειτουργικότητας και την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων των
ωφελούμενων. Αναλυτικότερα παρέχει μία επιστημονική βάση για την κατανόηση
και τη μελέτη της υγείας και των σχετιζόμενων με την υγεία καταστάσεων, εκβάσεων
και καθοριστικών παραγόντων. Καθιερώνει μια κοινή γλώσσα για την περιγραφή της
υγείας και των σχετιζόμενων με την υγεία καταστάσεων, προκειμένου να βελτιωθεί
η επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών χρηστών (εργαζόμενοι στην υγειονομική
περίθαλψη, ερευνητές , σχεδιαστές πολιτικής συμπεριλαμβανομένων των ατόμων
με αναπηρία. Επιτρέπει τη σύγκριση των διαθέσιμων στοιχείων μεταξύ των χωρών,
των ειδικοτήτων που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, των υπηρεσιών υγείας και του
χρόνου που διατίθεται. Τέλος παρέχει ένα συστηματικό σχέδιο κωδικοποίησης για
τα συστήματα πληροφοριών

Το σύνολο των προαναφερόμενων υπηρεσιών έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των ωφελούμενων, τη δημιουργική απασχόληση και ενίσχυση της κοινωνικοποίησής
τους και της κοινωνικής τους ένταξης.
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ii) Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με άλλους κοινωνικούς φορείς και
άλλες δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα με στόχο
τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν
και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

4. ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Πράξη αναφέρεται στη χρηματοδότηση του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας
Φροντίδας για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. Η Δομή καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας
της παρέχει υπηρεσίες με προσεκτική προετοιμασία και επιστημονικά κριτήρια με στόχο την
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του ωφελούμενου πληθυσμού, υλοποιώντας κατ’ ελάχιστο
τις παρακάτω ενέργειες:
i) Την παροχή υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:
• Τη μεταφορά των ωφελουμένων προς και από το Ίδρυμα, με μισθωμένα μεταφορικά μέσα
• Τη διαμονή και τη διατροφή τους (ελαφρύ γεύμα).
• Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που έχουν ανάγκη ανάλογα με τις ανάγκες του
κάθε ωφελούμενου ΑμεΑ (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, φυσικοθεραπείες και άλλα),
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.

Το σύνολο των προαναφερόμενων υπηρεσιών έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των ωφελούμενων, τη δημιουργική απασχόληση και ενίσχυση της κοινωνικοποίησής
τους και της κοινωνικής τους ένταξης.
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ii) Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τα υπό ίδρυση Κέντρα Κοινότητας, άλλες δομές παροχής
παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα (π.χ. δήμους, αθλητικούς,
πολιτιστικούς ή άλλου είδους συλλόγους, εκπαιδευτική κοινότητα), με στόχο τη διασύνδεση
των δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Για την υλοποίηση του Υποέργου και συγκεκριμένα τη λειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας
Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία απασχολείται το υφιστάμενο εξειδικευμένο προσωπικό του
Ιδρύματος, το οποίο διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στο πεδίο εφαρμογής.. Το προσωπικό
που απασχολείται στην λειτουργία του Κέντρου είναι το εξής:
1. Δεκαεννέα (19) Εκπαιδευτές
2. Τέσσερεις (4) Γυμναστές
3. Πέντε (5) Βοηθοί νοσοκόμου
4. Δεκατέσσερα άτομα (14) Βοηθητικό Προσωπικό
5. Τρία άτομα (3) Γραμματειακή Υποστήριξη
6. Τρεις (3) Λογοπεδικοί
7. Τέσσερεις (4) Κοινωνικοί Λειτουργοί
8. Δέκα (10) Λειτουργοί Αποκατάστασης
9. Τέσσερεις (4) Ψυχολόγοι
10. Ένας (1) Ειδικός Παιδαγωγός
11. Ένας (1) Νευρολόγος
12. Ένας (1) Οδηγός
13. Δύο (2) Καθαρίστριες
14. Δύο (2) Παιδοψυχίατροι
15. Ένας (1) Ψυχίατρος
16. Πέντε (5) άτομα Διοικητικό Προσωπικό
17. Ένα (1) άτομο τοποθετητής εργασίας
18. Δύο (2) άτομα Υποστήριξη Η/Υ
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19. Ένας (1) Μουσικός
20. Ένας (1) Εικαστικός
21. Τρεις (3) Αρ. Μεταφορείς
22. Δύο (2) Εργοθεραπευτές
23. Μία (1) Νοσηλεύτρια
24. Ένας (1) Συνοδηγός

Κατά την έναρξη του υποέργου και με την ολοκλήρωση της μοριοδότησης εντάχθηκαν 97
ωφελούμενοι. Κατά την διάρκεια υλοποίησης του υπήρξαν διακοπές ωφελουμένων οι οποίες
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Το Ίδρυμα προκειμένου να καλύψει τις κενές θέσεις
προέβη στην δημοσίευση νέας πρόσκλησης ενδιαφέροντος ωφελούμενων με ανοιχτές
ημερομηνίες συμμετοχής από 24/08/2018 – 15/09/2018. Κατά το παραπάνω χρονικό
διάστημα κατατέθηκαν πέντε αιτήσεις όπου εξετάστηκαν από την επιτροπή παραλαβής (1η
συνεδρίαση 21/09/2018 – μοριοδότηση, προσωρινός πίνακας ωφελούμενων) και η οποία
στις 2/10/2018 με το 2 πρακτικό επικύρωσε την εισαγωγή και των πέντε ωφελούμενων στο
πρόγραμμα. Από την έναρξη του προγράμματος (11/12/2017) έχουν διακόψει 18 άτομα (10
άνδρες και 8 γυναίκες) σε σύνολο, στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται οι ημερομηνίες
διακοπής.

Αριθμός

διακοπής Ημερομηνία διακοπής

ωφελούμενου
1

25/1/2018

2

1/2/2018

3

1/9/2018

4

1/9/2018

5

1/9/2018

6

1/9/2018

7

1/9/2018
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8

1/9/2018

9

1/9/2018

10

1/11/2018

11

31/1/2019

12

2/9/2019

13

2/9/2019

14

2/9/2019

15

2/9/2019

16

2/9/2019

17

2/9/2019

18

2/9/2019

Ο συνολικός αριθμός ωφελούμενων έως τις 30/09/2019 ανέρχεται σε 84 (32 γυναίκες και 52
άνδρες) ενώ το ποσοστό συμμετοχής τους στην διάρκεια των 18 μηνών υλοποίησης έως
σήμερα ξεπερνάει το 90%. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε
2.760.00Ο,00 ευρώ (115 άτομα, 800 ευρώ ανά μήνα ανά ωφελούμενο) για 30 μήνες παροχής
υπηρεσιών και ο φορέας έχει λάβει την Α’ & την Β’ δόση ύψους 828.000,00 ευρώ η κάθε μία.
Όπως παρατηρείται ο φορέας δεν προβλέπεται να απορροφήσει το σύνολο του
προαναφερθέντος προϋπολογισμού καθώς δεν καλύπτει τον μέγιστο αριθμό ατόμων (115).
Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι η ΕΥΔ της Περιφέρειας Αττικής πραγματοποίησε έλεγχο
επιτόπιας επαλήθευσης στις 15/4/2019 όπου δεν διαπιστώθηκε πρόβλημα ή δυσλειτουργία
κατά την υλοποίηση του προγράμματος.
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5. ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
Με την ολοκλήρωση διαδικασιών μοριοδότησης και έναρξης του προγράμματος οι
ωφελούμενοι αξιολογήθηκαν από την διεπιστημονική ομάδα (Κοινωνικό λειτουργό –
Ψυχολόγο – Λογοπεδικό - Ιατρό Ψυχίατρο/παιδοψυχίατρο, νευρολόγο, αναπτυξιολόγο,
Εκπαιδευτή της ομάδας,) και χωρίστηκαν σε 10 ομάδες με βάσει κριτήρια όπως οι δεξιότητες
– ικανότητες του κάθε ατόμου, η ηλικία, ο δείκτης νοημοσύνης τους κ.λ.π.
Το πρόγραμμα του κάθε ωφελούμενου περιλαμβάνει τη συμμετοχή του στην Εκπαιδευτική
του Ομάδα, αλλά και τη συμμετοχή του σε Εμπλουτιστικά προγράμματα και σε
προγράμματα/ομάδες των Διαγνωστικών & Θεραπευτικών Υπηρεσιών που προσφέρονται.
Το «Θεοτόκος» έχει ως βασική φιλοσοφία την εξατομικευμένη προσέγγιση και τον προσωποκεντρικό προσανατολισμό στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών και
θεραπευτικών προγραμμάτων και στην παρακολούθηση της προόδου των εκπαιδευόμενων.
Για κάθε εξυπηρετούμενο δημιουργείται ατομικό προφίλ λειτουργικότητας βάσει της
Διεθνής Ταξινόμησης Λειτουργικότητας, Αναπηρίας και Υγείας Παιδιών και Νέων ICF and ICFCY (International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth).
To ICF είναι εργαλείο που διευκολύνει την καταγραφή της κατάστασης υγείας και
λειτουργικότητας των ατόμων με τη χρήση κοινής γλώσσας και με επιστημονικό τρόπο,
οργανώνει την εξατομικευμένη στοχοθεσία και επιτρέπει την εκτίμηση της προόδου.
Για την παρακολούθηση των ωφελουμένων το Ίδρυμα χρησιμοποιεί Ηλεκτρονική Εφαρμογή
την οποία απέκτησε αξιοποιώντας το επιχειρησιακό προγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”. Στην
ηλεκτρονική αυτή εφαρμογή έχει δημιουργηθεί ηλεκτρονικός φάκελος για τους
εξυπηρετούμενους, όπου τηρούνται όλες οι πληροφορίες για την εκπαίδευση, κατάσταση,
την πορεία και την εξέλιξη των εξυπηρετουμένων.
Μέσω της εφαρμογής γίνεται η ηλεκτρονική καταγραφή των εκπαιδευομένων βάσει της
Διεθνούς Ταξινόμησης Λειτουργικότητας, Αναπηρίας και Υγείας Παιδιών και Νέων
(International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth ICF
and ICF-CY).
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Στη συνέχεια η Διεπιστημονική Ομάδα του Ιδρύματος προβαίνει σε σχεδιασμό της ατομικής
θεραπευτικής και εκπαιδευτικής παρέμβασης προς τους εκπαιδευόμενους, βάσει των
αποτελεσμάτων της ταξινόμησης του ICF. Έτσι για κάθε εξυπηρετούμενο δημιουργείται ένα
ηλεκτρονικό προφίλ βασισμένο στους κωδικούς του ICF. Το προφίλ προκύπτει από τις
ηλεκτρονικές αξιολογήσεις της διεπιστημονικής ομάδας (Γιατροί, ψυχολόγοι, Κοινωνικοί
Λειτουργοί, Εκπαιδευτές, Εργοθεραπευτές, Γυμναστές , Λογοθεραπευτές). Με βάση το
ατομικό ηλεκτρονικό προφίλ του κάθε εξυπηρετούμενου, γίνεται η στοχοθεσία. Με τον
τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η καλύτερη επικοινωνία, η διάχυση της πληροφορίας και η
ουσιαστική συνεργασία των μελών της διεπιστημονικής ομάδας, προς όφελος των
εξυπηρετουμένων.

Στον

Ατομικό

Ηλεκτρονικό

Φάκελο

έχουν

πρόσβαση

μόνο

εξουσιοδοτημένοι χρήστες, οι οποίοι εισέρχονται με τον μοναδικό προσωπικό τους κωδικό.
Στον Ηλεκτρονικό φάκελο καταχωρούνται τα παρακάτω στοιχεία με στόχο την διάχυση και
την διαφύλαξη των πληροφοριών που αφορούν στους εξυπηρετούμενους :



Γενικές πληροφορίες για τον εκπαιδευόμενο και δημογραφικά στοιχεία



Η διάγνωση σύμφωνα με το σύστημα ICD 10



Αξιολογήσεις από όλα τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας (Νευρολόγο, Ψυχίατρο,
λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, γυμναστή ,εκπαιδευτή ,ψυχολόγο, κοινωνικό
λειτουργό), βασισμένες στο ICF



Αξιολογήσεις από τους εκπαιδευτές των εμπλουτιστικών προγραμμάτων( Η/Υ, μουσική,
art-therapy, θεατρολογία)



Καταγράφεται η συμμετοχή του εκπαιδευόμενου σε όλα τα προγράμματα(
εμπλουτιστικά, υποστηρικτικά, θεραπευτικά,part-time φοίτηση)



Καταγράφονται όλες οι συναντήσεις που γίνονται για τον εκπαιδευόμενο( με γονείς ή με
τη διεπιστημονική ομάδα)



Καταγράφεται εάν έχει κριθεί από τη διεπιστημονική ομάδα ότι είναι μέλος υψηλού
κινδύνου, με στόχο να υπάρχει risk management.



Καταγράφονται τα διάφορα συμβάντα στα οποία έχουν εμπλακεί οι εκπαιδευόμενοι.



Τηρούνται σκαναρισμένα όλα τα έντυπα που υπήρχαν στους φυσικούς φακέλους
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Καταγράφονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι για την κάθε εκπαιδευτική χρονιά



Καταγράφονται οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες



Καταγράφεται η αξιολόγηση που κάνει ο εκπαιδευόμενος στο εκπαιδευτικό του
πρόγραμμα

Σε διοικητικό επίπεδο τηρούνται όλοι οι φάκελοι του υποέργου καθώς και τα Παραδοτέα Π.Ε
1 & Π.Ε.2 όπως αυτά περιγράφονται στο τεχνικό δελτίο υποέργου. Καθημερινά τηρείται το
παρουσιολόγιο ωφελούμενων και εκπαίδευτών και καταχωρούνται οι παρουσίες στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΥΔ Περιφέρειας Αττικής www.socialattica.gr καθώς και οι
σχετικές μηνιαίες αναφορές στο ΟΠΣ του Υπ. Οικονομικών. Επιπροσθέτως τηρείται πλήρης
φάκελος με τις δράσεις δικτύωσης οι οποίες καταγράφονται και επισυνάπτονται στο ΟΠΣ σε
μηνιαία βάση.
Σε οικονομικό επίπεδο από την χρηματοδότηση του υποέργου καλύπτονται οι δαπάνες για
την μισθοδοσία των στελεχών του ΚΔΗΦ καθώς και λοιπές λειτουργικές δαπάνες. Για την
παρακολούθηση του υποέργου η οικονομική υπηρεσία του φορέα τηρεί ξεχωριστή λογιστική
μερίδα και διακριτό τραπεζικό λογαριασμό.
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το Ι.Π.Α.Π ‘’Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ’’ με γνώμονα την ανάδειξη της Ισοτιμίας των ΑμΕΑ. καθώς και τον
σεβασμό προς την Ανθρώπινη Ύπαρξη, στη Διαφορετικότητα & στο Δικαίωμα όλων των
ανθρώπων για τη ζωή, υλοποιεί ένα πρόγραμμα παρέμβασης που αποσκοπεί στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των ωφελούμενών, καθώς και στην κοινωνική ενσωμάτωση αυτών. Στο
πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης του υποέργου παρατηρείται ότι οι χρηματοδοτούμενες
δράσεις έχουν σαφέστατα θετική επίδραση τόσο στην καθημερινότητα των ωφελουμένων
όσο και στους κηδεμόνες αυτών. Τέλος από την έως τώρα υλοποίηση του προγράμματος
προκύπτει ότι οι στόχοι και οι δείκτες του επιτυγχάνονται σε βαθμό που δύναται να
χαρακτηριστεί επιτυχές και ιδιαιτέρως σημαντικό όχι μόνο για τους άμεσα και έμμεσα
ωφελούμενους αλλά και για την επιστημονική κοινότητα.

Ο Διευθυντής του Ιδρύματος

Ιωάννης Παπακωνσταντίνου
Παιδοψυχίατρος
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