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Γξάκκα απφ ηελ Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π. θα Γνκηλή Παξξή
Σαίξνκαη ηδηαίηεξα πνπ κε αθνξκή ηελ εηήζηα αλαθνξά γηα ην έηνο 2010 κνπ δίλεηαη ε
επθαηξία λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο κνπ θαηαξρήλ πξνο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ πνπ ζε κηα εμαηξεηηθά δχζθνιε επνρή θάλνπλ φηη κπνξνχλ θαη αθφκε πεξηζζφηεξν
γηα λα δηαηεξεζεί ην Θενηφθνο ζην ίδην πςειφ επίπεδν ρσξίο θακία κείσζε δαπαλψλ, δηαθνπή
πξνγξακκάησλ ή θαηάξγεζε ηκεκάησλ.
πσο επίζεο θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ Ηδξχκαηνο πνπ αλ θαη ζνβαξά «ιαβσκέλν» απφ ηελ
νηθνλνκηθή θξίζε ζπλερίδεη λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο ζηα παηδηά θαη ηνπο
λένπο πνπ θνηηνχλ ζην «Θενηφθνο», αιιά θαη ζπγρξφλσο λα ζηέθεηαη ππνζηεξηθηηθά ζηνπο
γνλείο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.
Θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 47 ρξφλσλ ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο δελ θαηαηέζεθαλ πνηέ ηα φπια θαη
ζίγνπξα δελ ζα θαηαηεζνχλ ηψξα, αξθεί φινη καδί ελσκέλνη, ρέξη-ρέξη, λα μεπεξάζνπκε ηηο
δχζθνιεο απηέο εκέξεο.
Διπίδνληαο φηη κε νκαδηθή εξγαζία θαη πλεχκα ζπλεξγαζίαο ν θαζέλαο καο ζα ζπλερίζεη λα
πξνζθέξεη φηη θαιχηεξν κπνξεί απφ ηελ ζέζε ηνπ, γηα άιιε κηα θνξά ζαο επραξηζηψ ζεξκά
γηα φια φζα έρεηε θάλεη γηα ην θαιφ ησλ παηδηψλ καο.
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Ιίγα ιφγηα απφ ηελ Γηεπζχληξηα & Ξξφεδξν ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Ππκβνπιίνπ θα
Αιεμάλδξα Ονχζζνπ, Ξαηδνςπρίαηξν
Ρν Η.Ξ.Α.Ξ. «Ζ Θενηφθνο» παξνπζηάδεη κε ζεκλφηεηα αιιά θαη αίζζεζε κηαο δνπιεηάο θαιψο
θακσκέλεο. Ζ ρξνληά δελ ήηαλ εχθνιε θπξίσο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο αιιαγήο
ζηελ Γηεχζπλζε ηνπ Ηδξχκαηνο. Ζ ζηέξεε θαη δνθηκαζκέλε δνκή ηνπ Ηδξχκαηνο δελ
επεξεάζηεθε αξλεηηθά θαη ε ρξνληά ππήξμε παξαγσγηθή, φπσο φιεο νη πξνεγνχκελεο. Ρν
πινχζην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο απνηειεί καξηπξία γηα
ηελ πξνζθνξά ηνπ Ηδξχκαηνο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο.
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε είλαη κία δχζθνιε πξαγκαηηθφηεηα αιιά ζπγρξφλσο θαη κία επθαηξία γηα
αλάπηπμε λέσλ ηδεψλ θαη πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ψζηε λα ζπλερίζεη ηελ επηηπρεκέλε
πνξεία ηνπ ζηε εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε παηδηψλ θαη λέσλ κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο
αλεπάξθεηεο.
Ζ επηηπρία ζα εμαξηεζεί απφ ζπλάξηεζε εζσηεξηθψλ κε εηδηθνχο θαη ν πξνβιεκαηηζκφο γηα
κία κεηεμέιημε ηνπ Ηδξχκαηνο είλαη έληνλνο. Ζ ειπίδα είλαη φηη ζα είλαη θαη θαξπνθφξνο. Γηα
λα γίλεη απηφ ρξεηάδεηαη ηελ ππνζηήξημε φισλ πνπ πηζηεχνπλ ζηελ αξρή ησλ ίδησλ
δηθαησκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ εξγαζία θαη ηε δσή ησλ αλζξψπσλ κηθξψλ ή κεγάισλ κε
αλεπάξθεηεο.
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Ι. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΕ ΚΑΙ ΣΙ ΠΙΣΕΤΟΤΜΕ….
Ρν Ίδξπκα «Ζ ΘΔΝΡΝΘΝΠ» . . .
είλαη θνηλσθειήο, κε θεξδνζθνπηθφο, κε θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο. Δίλαη Λ.Ξ.Η.Γ. ην νπνίν
ζπζηάζεθε ην 1954, επηρνξεγνχκελν θαη επνπηεπφκελν απφ ην πνπξγείν γείαο θαη
Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Ν νξγαληζκφο εμππεξεηεί παηδηά θαη λένπο κε Λνεηηθή ζηέξεζε θαη
παξάιιεια ζηεξίδεη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.

Πθνπφο . . .
ηνπ Ηδξχκαηνο «Ζ ΘΔΝΡΝΘΝΠ» είλαη ε κέξηκλα ησλ παηδηψλ θαη λέσλ κε Λνεηηθή ζηέξεζε
κέζσ ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ, ηα νπνία απνβιέπνπλ ζηελ πξφιεςε, αγσγή,
δηαπαηδαγψγεζε,

θνηλσληθή

πξνζαξκνγή,

έξεπλα,

επαγγεικαηηθή

θαηάξηηζε

θαη

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε.

ξακα . . .
λα εμειηρζεί ην «Θενηφθνο» ζε έλα απφ ηα πξφηππα απνθαηαζηαζηαθά θέληξα ζηελ Δπξψπε
θαη λα δηαδξακαηίζεη θεληξηθφ θαη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία ελφο θφζκνπ φπνπ ηα
άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη άιιεο αλαπηπμηαθέο αλεπάξθεηεο ζα έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα ζηε
δσή θαη ζηελ εξγαζία

Απνζηνιή. . .
κε ζπλερή βειηίσζε θαη θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο, κέζα απφ δηαξθψο πξνζαξκνδφκελα
εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα, λα πξνεηνηκάδνπκε παηδηά θαη λένπο κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη
άιιεο αλαπηπμηαθέο αλεπάξθεηεο λα κάζνπλ λα δνπλ, λα εξγάδνληαη θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ
θαζεκεξηλή δσή.

Αμίεο καο είλαη . . .
Πεβαζκφο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα
Ν ζεβαζκφο γηα ηελ πξνζσπηθή δσή ησλ λέσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη άιιεο
αλαπηπμηαθέο αλεπάξθεηεο θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε ησλ
δηθαησκάησλ ηνπο. Ζ ηηκηφηεηα, ε εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ε αθνζίσζε ζην έξγν καο
πνπ απνηειεί θαη ην ζεκέιην ησλ ζρέζεψλ καο κε ηνπο εμππεξεηνχκελνπο.
Ξξνζθνξά ζηελ θνηλφηεηα
ινη έρνπκε θάηη λα πξνζθέξνπκε ζηελ θνηλφηεηα πνπ δνχκε θαη φινη θεξδίδνπκε
απφ ηε δηαδηθαζία ηεο πξνζθνξάο.
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Έληαμε
Ζ θνηλσληθή έληαμε ζεκαίλεη φηη ε θνηλφηεηα πξνζαξκφδεηαη αγθαιηάδνληαο ην άηνκν
κε λνεηηθή πζηέξεζε, αιιά θαη απηφ πξνζαξκφδεηαη νκαιά ζηελ θνηλφηεηα. Δίλαη
ακνηβαία ε πξνζπάζεηα θαη δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο.
Δκςχρσζε
Ζ εκςχρσζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθέο αλεπάξθεηεο επηβεβαηψλεηαη απφ απηά
πεξηζζφηεξν, φηαλ λνηψζνπλ φηη αλήθνπλ ζηελ θνηλφηεηα, αλαγλσξίδεηαη ε αμία ηνπο
θαη έρνπλ θίλεηξν λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα πξνζθέξνπλ νη ίδηνη.
Ηζφηεηα
Ζ πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγήζνπκε ην αίζζεκα ηεο ειπίδαο θαη ησλ ίζσλ επθαηξηψλ γηα
φια ηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ εμππεξεηνχκε.
Γέζκεπζε
ιεο νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ζρεδηάδνληαη κε ηξφπν ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν
πεξηνξηζκφο ηνπ αηφκνπ κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη λα πξνσζείηαη ε ηερληθή ηεο
πξνζνκνίσζεο ζηελ θαηάξηηζε. Ζ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε γίλεηαη φζν ην δπλαηφλ
θνληχηεξα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ή θαη κέζα ζηελ θνηλφηεηα.

ΔΡΑΗΟΗΘΔΠ ΑΜΗΔΠ
Πε πεξηβάιινλ ζπλεξγαηηθφ, επηθνηλσληαθφ, ελφηεηαο, εηιηθξίλεηαο θαη αθνζίσζεο, ε Γηνίθεζε,
ε Γηεχζπλζε, ην πξνζσπηθφ ηνπ «Θενηφθνο», νη γνλείο θαη νη ζχιινγνη γνλέσλ, εξγαδνκέλσλ
θαη «Φίισλ ηνπ Θενηφθνο», παξέρνπλ απφ θνηλνχ θαη κε δηαθαλείο δηαδηθαζίεο, ππεξεζίεο πνπ
ζέβνληαη, εληάζζνπλ, εκςπρψλνπλ θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ ίζε ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε,
ζηελ θνηλφηεηα θαη ζηελ εξγαζία ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη άιιεο αλαπηπμηαθέο
αλεπάξθεηεο.
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ΙΙ. ΔΟΜΗ ΣΟΤ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΜΑ
ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΡΝ ΘΔΛΡΟΝ «ΘΔΝΡΝΘΝΠ»
Ρν Θέληξν «ΘΔΝΡΝΘΝΠ» είλαη δεκηνχξγεκα ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο κε θνηλσθειή
ραξαθηήξα. Ρν «ΘΔΝΡΝΘΝΠ» ηδξχζεθε πξηλ απφ κηζφ αηψλα απφ ηελ Καξία Αιεμάλδξνπ
Ξαπάγνπ θαη δηνηθείηαη απφ 9κειέο Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ην νπνίν εζεινληηθά πξνζθέξεη ηηο
ππεξεζίεο ηνπ (ακηζζί). Ιεηηνπξγεί απφ ην 1963, επηρνξεγείηαη κεξηθά θαη επνπηεχεηαη απφ ην
πνπξγείν γείαο Ξξφλνηαο. Έρεη εμππεξεηήζεη θαη πξνζθέξεη εηδηθά πξνγξάκκαηα ζε πάλσ
απφ 4.000 παηδηά θαη λένπο κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη άιιεο αλαπηπμηαθέο αλεπάξθεηεο.
Δπί 47 ρξφληα παξέρεη εηδηθή αγσγή, εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζε
παηδηά θαη λένπο-εο, ειηθίαο 3 έσο 30 εηψλ, ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κέζα απφ πξσηνπφξα
πξνγξάκκαηα αλαγλσξηζκέλα θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Ρν «Θενηφθνο» βξίζθεηαη ζηνλ Γήκν Ηιίνπ ζηα δπηηθά πξνάζηηα ηεο Αζήλαο θαη
απνηειεί πξφηππν πξνλνηαθφ θέληξν γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε. Δπίζεο, ζπκκεηείρε ζην
Δπξσπατθφ Γίθηπν Θέληξσλ Απνθαηάζηαζεο απφ ην 1982 έσο ην 1994 εθπξνζσπψληαο ηελ
Διιάδα ζηε Λνεηηθή ζηέξεζε θαη ζε πάκπνιιεο πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο.
Ρν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ καδί κε ην πξνζσπηθφ ηεο άκεζεο θξνληίδαο θαη
παξέκβαζεο δεκηνπξγνχλ πνηνηηθά πξνγξάκκαηα πξνζπαζψληαο λα θξαηήζεη κηθξή αλαινγία
κεηαμχ εμππεξεηνπκέλσλ θαη πξνζσπηθνχ. Νη αλαινγίεο ζήκεξα ζηηο κηθξέο ειηθίεο είλαη 1
Ιεηηνπξγφο Απνθαηάζηαζεο πξνο 6 παηδηά θαη θηάλεη ζηνπο 1 πξνο 12 γηα ηνπο εθήβνπο θαη
λένπο πνπ έρνπλ ήδε εθπαηδεπηεί αξθεηά ζηνπο βαζηθνχο ηνκείο. Ζ θαηάζηαζε ηεο Λνεηηθήο
ζηέξεζεο απαηηεί καθξφρξνλε παξέκβαζε γηα απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε. Ν αξηζκφο ηνπ
πξνζσπηθνχ είλαη 104 άηνκα.

ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΡΝ «ΘΔΝΡΝΘΝΠ»
Τπρνπαηδαγσγηθέο πεξεζίεο: Γηάγλσζεο θαη Πηήξημεο Ξαηδηψλ θαη ησλ Νηθνγελεηψλ ηνπο.
Ζ δηεπηζηεκνληθή νκάδα πνπ ζηειερψλεη ηηο ππεξεζίεο απνηειείηαη απφ: ςπρνιφγνπο,
λνζειεχηξηα, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, λεπξνιφγν, παηδνςπρίαηξν, ςπρίαηξν, εηδηθνχο
παηδαγσγνχο, εξγνζεξαπεπηέο θαη ινγνπεδηθνχο.

Ππκβνπιεπηηθφο Πηαζκφο: Γηα παηδηά θαη γνλείο ηνπ Θέληξνπ φπνπ ιεηηνπξγνχλ νκάδεο
γνλέσλ, αδειθψλ θαη παηδηψλ. Δμππεξεηεί ηηο νηθνγέλεηεο ηνπ Θέληξνπ φιν ην ρξφλν.

Ξξψηκε Ξαξέκβαζε: «ΚΖΡΗΠ» γηα λήπηα 2,5 - 6 εηψλ. Πθνπφο είλαη ε πξφιεςε, ε έγθαηξε
θαη ζσζηή δηάγλσζε, παξέκβαζε θαη έληαμε ησλ παηδηψλ ζε ζρνιεία ηεο θνηλφηεηάο ηνπο.

Ξαηδαγσγηθφ ηκήκα:
δπζθνιεχνληαη

λα

Ρκήκα

εληαρζνχλ
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γηα
ζε

παηδηά
ζρνιηθφ

πξνζρνιηθήο

θαη

πιαίζην

παξνπζηάδνπλ

θαη

ζρνιηθήο

ειηθίαο

πνπ

ςπρνθηλεηηθή
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θαζπζηέξεζε θαη λνεηηθή πζηέξεζε κε ζνβαξέο δηαηαξαρέο ηνπ ιφγνπ θαη ηεο γεληθφηεξεο
επηθνηλσλίαο. Ν ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην παηδαγσγηθφ ηκήκα είλαη λα εθπαηδεπηνχλ ηα
παηδηά ζε δεμηφηεηεο θαζεκεξηλήο δσήο ψζηε λα απηνλνκεζνχλ ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ
βαζκφ. ια ηα εηδηθά αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα θαιχπηνπλ φινπο ηνπο ηνκείο σξίκαλζεο
ηνπ παηδηνχ. Γελ είλαη ζηφρνο ε πξνζηαζία θαη κφλν αιιά ε αλάπηπμε ηεο απηνεμππεξέηεζεο
θαη απψηεξεο θνηλσληθήο έληαμεο θάζε παηδηνχ. Απηφο είλαη ν ζηφρνο θαη φρη απιά ε
πξνλνηαθή θχιαμε.

Ξξνεπαγγεικαηηθφ ηκήκα: γηα εθήβνπο πνπ αδπλαηνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηε κέζε
εθπαίδεπζε.

Γξαζηεξηφηεηεο

θαζεκεξηλήο

δσήο

θαη

εκπέδσζε

ησλ

θαηαθηεζέλησλ

καζεζηαθψλ γλψζεσλ. Ξξνζθέξνληαη εηδηθά πξνγξάκκαηα επηθνηλσλίαο, απηνεμππεξέηεζεο
θαη δεκηνπξγηθφηεηαο. Αξρηθφο επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη πξνεηνηκαζία γηα
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε.

Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε: Γηα λένπο άλσ ησλ 16 ζε εξγαζηήξηα πνπ απνηεινχλ έλα
Δμεηδηθεπκέλν Θέληξν Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (Θ.Δ.Θ.) γηα λένπο κε Λνεηηθή ζηέξεζε
πηζηνπνηεκέλν απφ ην πνπξγείν Δξγαζίαο – Δ.ΘΔ.ΞΗΠ.
Νη λένη εθπαηδεχνληαη ζε εξγαζηήξηα κε άξηηα πιηθνηερληθή ππνδνκή ζηα αθφινπζα
αληηθείκελα θαηάξηηζεο : Θεπνπξηθή - Θεξκνθήπην -Φξνληίδα πξαζίλνπ, Ππληήξεζε θηηξίσλ,
Γξαθηθέο ηέρλεο (βηβιηνδεζία, ηππνγξαθία, κεηαμνηππία), Βνεζνί Γξαθείσλ (γξακκαηεηαθή
ππνζηήξημε), Ξξνεηνηκαζία θαη δηαλνκή εδεζκάησλ (catering), Ρππνπνηεκέλα επνρηαθά
πξντφληα, Ξαξαζθεπή εηδψλ δψξσλ, Ιηαληθή πψιεζε, Θεξακηθή, Μπινπξγηθέο εξγαζίεο,
Αλαθχθισζε ραξηηνχ θαη αινπκηλίνπ, θαληηθή, Οαπηηθή, Ξιπληήξηα, Ξιπληήξην απηνθηλήησλ.

Ξξνψζεζε ζηελ Διεχζεξε αγνξά εξγαζίαο κεηά ηελ Θαηάξηηζε απφ ηελ ππεξεζία
«ΔξγΑμία». Ξαξαθνινχζεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ λένπ θαη ηνπ εξγνδφηε κεηά ηελ πξφζιεςε.
Δθαξκφδεηαη ην κνληέιν ηεο πνζηεξηδφκελεο Δξγαζίαο απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Έρνπλ
απνθαηαζηαζεί 149 λένη ζηελ αλνηθηή αγνξά θαη ζηεξίδνπκε ηνπο ίδηνπο, ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο
θαη ηνπο εξγνδφηεο ψζηε λα δηαηεξεζεί ε ζέζε εξγαζίαο ησλ αλαπήξσλ.

Θέληξν Δπαγγεικαηηθήο Ξξνεηνηκαζίαο & Ξξνψζεζεο (ΘΔΞΞ)
Ρν ΘΔΞΞ είλαη έλα λενζχζηαην ηκήκα. Ρν πξφγξακκά ηνπ απεπζχλεηαη ζε λένπο- λέεο 25-30
εηψλ, απφθνηηνπο ησλ Δξγαζηεξίσλ. Έρεη δηάξθεηα δχν ρξφληα, απαηηείηαη επηζπκία θαη
δέζκεπζε ψζηε λα πξνζιεθζεί ζε θαλνληθή εξγαζία ζηελ θνηλφηεηα.

Δκπινπηηζηηθά Ξξνγξάκκαηα:
1.

Κνπζηθή

2.

Γεκηνπξγηθή Απαζρφιεζε

3.

Ξιεξνθνξηθή

4.

Αζιεηηθφ Ρκήκα
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ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΖ ΓΝΚΖ

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ «ΘΔΝΡΝΘΝΠ»
Ρν 2010 εξγάζζεθαλ ζην «ΘΔΝΡΝΘΝΠ» 103 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ ηα 93 ήηαλ κε πιήξε
απαζρφιεζε (full-time) θαη ηα 10 κε κεξηθή απαζρφιεζε (part-time).
Γηεπζχληξηα Ηδξχκαηνο & Ξξφεδξνο Δπηζηεκνληθνχ Ππκβνπιίνπ
– Ξαηδνςπρίαηξνο

1 (full-time)

1. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ
Α. Γξαθείν Ξξνζσπηθνχ & Θηλήζεσο/ Θπξσξείν

6 (full-time),

Β. Γξακκαηεία

3 (full-time),

Γ. Νηθνλνκείν

10 (full-time),

Γ. Γξαθείν Γεκνζίσλ Πρέζεσλ

1 (full-time),

2. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ
Ξξντζηακέλε Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο

1 (full-time),

Α. Ινγηζηήξην

2 (full-time),

Β. Ρακείν

1 (full-time),

Γ. πνζηήξημε Ζ/

1 (full-time)
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3. ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖ & ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ
Ρν Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ εκπιέθεηαη άκεζα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ απνηειείηαη απφ
78 εξγαδφκελνπο (68 full-time θαη 10 part-time).
Α. ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΝ &

1 Λεπξνιφγνο (part-time),

ΗΑΡΟΝΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ:

1 Τπρίαηξνο (part-time),
1 Ξαηδνςπρίαηξνο (part-time),
1 Λνζειεχηξηα (full-time),
4 Ινγνπεδηθνχο (1 full-time & 3 part-time),

Β. ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ:

5 Θνηλσληθνχο Ιεηηνπξγνχο (full-time),

Γ. ΤΣΝΙΝΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ:

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

Γ. ΔΚΞΙΝΡΗΠΡΗΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ:
Αζιεηηθφ Ρκήκα:

4 Θαζεγεηέο Δηδηθήο Φπζηθήο Αγσγήο
(3 full-time & 1 part-time),

Κηθξνειεθηξνληθφ Δξγαζηήξην:

1 Ιεηηνπξγφο απνθαηάζηαζεο (full-time)

Θεαηξηθή Κνπζηθή Έθθξαζε:

1 Δθπαηδεπηήο (full-time)

Γεκηνπξγηθή Απαζρφιεζε:

1 Ιεηηνπξγφο απνθαηάζηαζεο (part-time)

Δ. ΔΗΓΗΘΝ ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ
ΞΟΥΗΚΖ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖ:

5 Δθπαηδεπηέο / ιεηηνπξγνί απνθαηάζηαζεο (full-time)

ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ:

5 Δθπαηδεπηέο / ιεηηνπξγνί απνθαηάζηαζεο (full-time)

ΞΟΝΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΑ 1 & 2:

9 Δθπαηδεπηέο / ιεηηνπξγνί απνθαηάζηαζεο (full-time)

ΠΡ. ΔΗΓΗΘΑ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ
ΔΗΓΗΘΑ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΑ
ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ:

27 Δθπαηδεπηέο / ιεηηνπξγνί απνθαηάζηαζεο (full-time)
2 Δθπαηδεπηέο / ιεηηνπξγνί απνθαηάζηαζεο (part-time) &
2 Δξγάηεο (full-time)

ΔΟΓΑΠΗΑΘΖ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ:

3 Πχκβνπινη Δξγαζίαο (full-time),

ΘΔΞΞ:

1 Ιεηηνπξγφο απνθαηάζηαζεο (full-time)
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ΔΞΗΚΝΟΦΥΠΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ
Ρν «Θενηφθνο» θαηά ην έηνο 2010 έδσζε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ επηκφξθσζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ.
Ρν Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ «Θενηφθνο» εθπαηδεχηεθε ζπλνιηθά 22 εκέξεο κέζα
απφ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα εληφο ηνπ Θέληξνπ θαζψο θαη κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε
εκεξίδεο, ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα.
Κέζα ζην 2010 πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηά (7) ζπλνιηθά πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο
ηνπ πξνζσπηθνχ ζην ρψξν ηνπ «Θενηφθνο». Αλαιπηηθά:
Α/Α

1

2

3

4

5

6

7

ΖΚ/ΛΗΑ

25/6/2010

1/9/2010

2/9/2010

3/9/2010
6-78/9/2010

9/9/2010

3/12/2010

ΘΔΚΑ
ΔΞΗΚΝΟΦΥΠΖΠ
ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΝΛ
ΑΡΗΠΚΝ
ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΔΠ
ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΔΠ
ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΡΥΛ
ΔΘΦΟΑΠΔΥΛ ΡΖΠ
ΠΔΜΝΑΙΗΘΝΡΖΡΑΠ
ΡΥΛ ΛΔΥΛ ΠΡΑ
ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ
ΠΕΖΡΖΠΖ
ΞΔΟΗΠΡΑΡΗΘΝ ΛΔΝ
ΚΔ ΓΗΑΣΡΔΠ
ΓΗΑΡΑΟΑΣΔΠ
ΑΡΗΠΡΗΘΝ
ΦΑΠΚΑΡΝΠ
ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΘΑΗ
ΓΗΓΑΠΘΑΙΗΑ
ΞΑΗΓΗΥΛ ΚΔ
ΚΑΘΖΠΗΑΘΑ
ΞΟΝΒΙΖMATA πρ ΛΘ,
ΞΔΞ-
ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ
ΚΝΟΦΔΠ
ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ
ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ
ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΓΗΑ
ΡΖΛ ΞΝΗΝΡΖΡΑ
Ζ ΣΟΖΠΖ ΡΥΛ
ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΥΛ
ACHENBACH ΘΑΗ ΡΝ
ΝΦΔΙΝΠ ΓΗΑ ΡΝ
ΘΔΝΡΝΘΝΠ
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ΥΟΔΠ
2

1,3

ΔΗΠΖΓΖΡΔΠ
ΔΙΔΛΑ ΓΗΝΟΝΘΝ,
ΤΣΝΙΝΓΝΠ
ΞΔΛΛ
ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΝΞΝΙΝ,
ΤΣΝΙΝΓΝΠ

ΠΚΚΔΡΔΣΝΛΡΔΠ

36 ΚΔΙΖ ΡΝ
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ

ΡΕΖΛ
ΞΑΞΑΛΡΥΛΝΞΝΙΝ,
ΤΣΝΙΝΓΝΠ

33 ΚΔΙΖ ΡΝ
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ

ΔΙΔΛΑ ΓΗΝΟΝΘΝ,
ΤΣΝΙΝΓΝΠ

35 ΚΔΙΖ ΡΝ
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ

ΑΙΔΜΑΛΓΟΑ ΟΝΠΠΝ,
ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΝΠ

25 ΚΔΙΖ ΡΝ
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ

ΘΝΡΟΔΡΠΝ ΣΟΠΖ,
ΙΝΓΝΞΔΓΗΘΝΠ
ΚΑΟΗΑ ΚΔΙΑΛΗΡΖ,
ΞΔΘΛΖ
ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ

23 ΚΔΙΖ ΡΝ
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ

ΑΙΔΜΑΛΓΟΑ ΟΝΠΠΝ,
ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΝΠ

24 ΚΔΙΖ ΡΝ
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ

2

2,3

8

3

40 ΚΔΙΖ ΡΝ
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ

3
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Ρξηάληα πέληε (35) άηνκα απφ ην πξνζσπηθφ παξαθνινχζεζαλ νθηψ (8) ζεκηλάξηα
θαη εκεξίδεο ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ εμσηεξηθνχο θνξείο εληφο Διιάδαο.
Αλαιπηηθά:
Α/Α

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ

20/1/2010
1
2

21/3/2010

15-16/4/2010

ΡΗΡΙΝΠ ΠΔΚΗΛΑΟΗΝ
ΖΜΔΡΗΓΑ " ΣΔΓΔ
ΤΠΟΣΖΡΗΕΟΜΔΝΖ
ΓΗΑΒΗΩΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ &
ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ
Νξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε
κηαο ηάμεο - PECS

Γ' Διιαδνθππξηαθφ
Ππλέδξην - "Πην δξφκν
γηα ην ζπίηη κνπ…"

3
16/4/2010

Δθεβία, Θεζκνί, Θξίζε:
Δξσηεκαηηθά

14-15/5/2010

0-5 Γνλείο θαη Ξαηδηά
επελδχνπλ ζην παξφλ θαη
ζην κέιινλ

4

5
6
7

9-10/10/2010
20/11/2010

13/12/2010
8

Γηεζλέο Φεζηηβάι "ART
FOR MORE"
Λνεηηθή Αλαπεξία.
Γελεηηθά Πχλδξνκα
Ζ ΦΟΝΛΡΗΓΑ ΡΝ
ΞΑΗΓΗΝ ΠΔ ΑΛΑΓΝΣΖ
ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑ. Ζ
ΞΟΝΝΞΡΗΘΖ ΡΖΠ
ΔΙΞΗΓΑΠ"

ΦΝΟΔΑΠ
ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ

ΖΚΔΟΔΠ

ΚΔΙΔΓΥΛΖ

1

ΚΝΛΝΟΝΓΗ

1

ΘΔΝΡΝΘΝΠ,
ΔΠΡΗΑ, ΔΔΑ
ΚΑΟΓΑΟΗΡΑ,
ΔΟΚΖΠ,
ΗΓΟΚΑ
ΣΟΗΠΡΝ
ΠΡΔΙΗΝ
ΗΥΑΛΛΝ,
ΗΓΟΚΑ
ΘΔΝΡΝΘΝΠ
ΙΔΚΔΠΝ,
ΘΔΛΡΟΝ ΑΓΗΝΠ
ΙΑΕΑΟΝΠ
Διιεληθφ
Θέληξν Τπρηθήο
γηεηλήο &
Δξεπλψλ

ΠΚΚΔΡΔΣΝΛΡΔΠ

Σξπζάλζε Αξηειάξε
Γψξα Πηαθπιά
Θνηξέηζνπ Σξπζή

2

24 άηνκα απφ ην
πξνζσπηθφ
1

ELIZA SOS Δηαηξία θαηά
ηεο
θαθνπνίεζεζο
ηνπ παηδηνχ

2

ΔΓΟΑ

2

Employ

1

ΘΔΛΡΟΝ
ΒΟΔΦΥΛ
ΚΖΡΔΟΑ

1

Θσλζηαληίλνο
Θψζηαο
Αξηειάξε Σξπζάλζε
Παξθίξε Ησάλλα
Θξεηηθνχ Πνθία
Καφθε Δπγελία
Γηαλλαθνπνχινπ
Κηξέιια
Θαίηε Θαηζνχδα
Βαζηιηθή Ραιάληδε
Αξηειάξε Σξπζάλζε
Παξθίξε Ησάλλα
Λίθνο Θαπεξψλεο
Αγγειηθή Πηεθάηνπ

Ρέινο, ε θα Λεθηαξία Πεθάθε, πεχζπλε ηνπ Ρκήκαηνο Γξαθηθψλ Ρερλψλ παξαθνινχζεζε ην
ζεκηλάξην κε ζέκα “Person - Centered Planning – Αλζξσπνθεληξηθφο πξνζαλαηνιηζκφο” πνπ
δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Ξιαηθφξκα γηα ηελ Απνθαηάζηαζε EPR ζηηο Βξπμέιιεο
ζηηο 8 θαη 9 Καξηίνπ 2010.
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ΔΘΞΑΗΓΔΝΚΔΛΝΗ
Ρν 2010 ην «Θενηφθνο» παξείρε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε ζπλνιηθά 365 παηδηά θαη λένπο κε
λνεηηθή πζηέξεζε θαη άιιεο αλαπηπμηαθέο αλεπάξθεηεο.
Αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο:
ΒΑΘΚΗΓΑ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

ΑΟΗΘΚΝΠ
ΔΜΞΖΟΔΡΝΚΔΛΥΛ

ΞΟΥΗΚΖ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖ

18

ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ

23

ΞΟΝΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΑ 1 & 2

72

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ

237

ΘΔΞΞ

15

ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΗΡΖΠΔΥΛ
Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο αηηήζεσλ πνπ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 είλαη 141.
Αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο:
ΒΑΘΚΗΓΑ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΗΡΖΠΔΥΛ

ΞΟΥΗΚΖ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖ

22

ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ

33

ΞΟΝΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝ

52

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ

28

ΘΔΞΞ

6

ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΔΥΛ
Αμηνινγήζεθαλ 129 παηδηά θαη λένη
ΛΔΔΠ ΔΗΠΑΓΥΓΔΠ
Έγηλαλ δεθηά 82 παηδηά θαη λένη
ΓΗΑΘΝΞΔΠ ΦΝΗΡΖΠΖΠ
Κέζα ζην 2010 δηέθνςαλ ηε θνίηεζή ηνπο 57 εθπαηδεπφκελνη.
Απφ απηνχο νη 17 απνθνίηεζαλ ιφγσ ειηθίαο, νη 21 κε πξσηνβνπιία ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, νη
14 κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, 3 κε πξσηνβνπιία ηνπ «Θενηφθνο», 1 ιφγσ ζηξάηεπζεο θαη 1
ιφγσ ζαλάηνπ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 3 εθπαηδεπφκελνη δηέθνςαλ ηε θνίηεζή ηνπο ζην «Θενηφθνο» ιφγσ
πξφζιεςήο ηνπο ζηελ ειεχζεξε αγνξά εξγαζίαο ππφ ηελ ζηήξημε ηεο πεξεζίαο «ΔξγΑμία».
Δπίζεο, 3 εθπαηδεπφκελνη απφ ηελ Ξξψηκε Ξαξέκβαζε εληάρζεθαλ ζε θαλνληθφ δεκνηηθφ
ζρνιείν, 1 ζε θαλνληθφ Λεπηαγσγείν θαη 2 ζε Δηδηθφ δεκνηηθφ. Απφ ην Ξαηδαγσγηθφ 3 παηδηά
εληάρζεθαλ ζε Δηδηθφ ζρνιείν. Ππλνιηθά 9.
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ΞΖΟΔΠΗΔΠ & ΞΟΝΦΝΛΡΑ ΞΟΝΠ ΞΥΙΖΠΖ ΓΗΑ ΡΝΠ ΠΘΝΞΝΠ ΡΝ «ΘΔΝΡΝΘΝΠ»
Πηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο ζηα Δπαγγεικαηηθά Δξγαζηήξηα θαη ζηα Ξξνεπαγγεικαηηθά
ηκήκαηα, νη εθπαηδεπφκελνη ηνπ «Θενηφθνο» δεκηνπξγνχλ δηάθνξα αληηθείκελα αιιά θαη
εδέζκαηα ηα νπνία δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε ζηηο Δνξηαγνξέο πνπ δηνξγαλψλνληαη αιιά θαη
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. Ρα έζνδα δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ
Ηδξχκαηνο.
Ρν Δξγαζηήξην Κεηαμνηππίαο θαηαζθεπάδεη ρεηξνπνίεηα πξνζθιεηήξηα βάθηηζεο θαη
ηππψλεη κε ηε κέζνδν ηεο κεηαμνηππίαο ζε ραξηί θαη άιια πιηθά φπσο πιαζηηθφ, μχιν θ.ι.π.
Ρν Δξγαζηήξην Ρππνγξαθίαο εθηππψλεη πξνζθιεηήξηα γάκνπ θαη βάθηηζεο ζηα νπνία
ππάξρνπλ δσγξαθηέο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ή φηη άιιν ζειήζεη θάπνηνο. Δπίζεο, ηππψλνληαη
ελεκεξσηηθά/δηαθεκηζηηθά έληππα, θάθεινη, επηζηνιφραξηα, επαγγεικαηηθέο θαη πξνζσπηθέο
θάξηεο, αθίζεο κε δηάζηαζε έσο 35x50, κπινθ απνδείμεσλ, ηηκνιφγηα θαη πάζεο θχζεσο άιια
έληππα.
Ρν Δξγαζηήξην Ρππνπνηεκέλεο Δξγαζίαο θαηαζθεπάδεη κπνκπνληέξεο γάκσλ θαη φια ηα
είδε πνπ απαηηνχληαη γηα κία βάπηηζε π.ρ. κπνκπνληέξεο, ιακπάδεο, καξηπξηθά θ.α.
Δπίζεο, ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα θαηαζθεπάδνληαη ρεηξνπνίεηα θνζκήκαηα.
Ρν Δξγαζηήξην Catering αλαιακβάλεη ηελ παξαζθεπή θαη ηε δηάζεζε απιψλ γεπκάησλ ζε
δηάθνξεο δηνξγαλψζεηο

φπσο

ζπλέδξηα, εκεξίδεο θ.α. Δπίζεο

δέρεηαη

παξαγγειίεο απφ

ηδηψηεο πειάηεο ζε δηάθνξα είδε πνπ παξάγεη, φπσο κπαηφλ ζαιέ, cookies δηαθφξσλ εηδψλ
θ.α. θαη ζε πνζφηεηεο πνπ πξνζπκθσλνχληαη.
Ρν Δξγαζηήξην Ξιπληεξίνπ - Πηδεξσηεξίνπ αλαιακβάλεη ην πιχζηκν-ζηδέξσκα θαη
ζπζθεπαζία πεηζεηψλ θνκκσηεξίνπ.
Ρν Δξγαζηήξην ηεο θαληηθήο αλαιακβάλεη ηε δεκηνπξγία παξαδνζηαθψλ πθαληψλ έξγσλ,
κεηά απφ παξαγγειία ηδησηψλ ή παξαδνζηαθψλ ζπιιφγσλ.
Ρν Δξγαζηήξην ηεο Βηβιηνδεζίαο

αλαιακβάλεη ην δέζηκν πεξηνδηθψλ κε ζθνπφ ηε

δεκηνπξγία επηζηεκνληθψλ βηβιίσλ, κεηά απφ παξαγγειίεο δηαθφξσλ Βηβιηνζεθψλ, φπσο
επίζεο θαη ηε δεκηνπξγία θαιιηηερληθψλ εηδψλ γξαθηθήο χιεο.
Ρν εμσηεξηθφ ζπλεξγείν ηνπ Δξγαζηεξίνπ Θεπνπξηθήο αλαιακβάλεη ηε ζπληήξεζε
πξαζίλνπ ηδησηηθψλ ρψξσλ

Δηήζηνο Απνινγηζκφο 2010

13/45

ΞΖΟΔΠΗΑ ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΚΔΛΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΟΓΑΜΗΑ»
Ζ «ΔξγΑμία» ηνπνζεηεί άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε ζηελ ειεχζεξε αγνξά εξγαζίαο.
εθαξκφδνληαο ην κνληέιν ηεο πνζηεξηδφκελεο Δξγαζίαο απφ ην 1996.
Ζ δηαδηθαζία έρεη σο εμήο:
Δθφζνλ ην ίδην ην άηνκν θαη ε νηθνγέλεηα επηζπκνχλ λα εξγαζηεί ππνγξάθεηαη κηα αίηεζε
ζπκβφιαην πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κειινληηθνχ εξγαδφκελνπ θαη ζπκβνχινπ
εξγαζίαο.
Ν ζχκβνπινο εξγαζίαο έξρεηαη ζε επαθή κε ππνςήθηνπο εξγνδφηεο θαη ζπκπιεξψλεη ην
έληππν «Αλάιπζε εξγαζίαο» φπνπ απνηππψλνληαη κε αθξίβεηα νη απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο θαη
ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο.
Ρν επαγγεικαηηθφ πξνθίι ζπκπιεξψλεηαη κεηά απφ ζπλεληεχμεηο πνπ έρεη ν ζχκβνπινο
εξγαζίαο κε ηνλ ππνςήθην εξγαδφκελν, ηνλ εθπαηδεπηή θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ.
Ν Πχκβνπινο Δξγαζίαο ελεκεξψλεη ηνλ εξγνδφηε, ηνλ ππνςήθην θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ γηα
ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ (λνκηθά, αζθάιηζε, ζπληάμεηο, ΝΑΔΓ θιπ). Γηεθπεξαηψλεη
γξαθεηνθξαηηθέο εξγαζίεο.
Πηε ζπλέρεηα δηεξεπλάηε ε ζπκβαηφηεηα ηνπ Δξγαζηαθνχ Ξξνθίι κε ηελ Αλάιπζε Δξγαζίαο
θαη ηνπνζεηείηαη κεηά απφ ζπλέληεπμε ην άηνκν ζηελ εξγαζία. Αθνινπζεί εθπαίδεπζή ηνπ
απφ ηνλ ζχκβνπιν εξγαζίαο.
Ρν έξγν ηνπ ζπκβνχινπ εξγαζίαο ζπλερίδεη κε ην λα επνπηεχεη θαη λα ζηεξίδεη ην άηνκν. Ζ
ππεξεζία είλαη επίζεο ζηε δηάζεζε ηνπ εξγνδφηε, ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ ππαιιήισλ γηα
νπνηνδήπνηε πξφβιεκα θαη αλ πξνθχςεη.
Ζ ππεξεζία ζηειερψλεηαη απφ ηξία άηνκα πνπ ζηφρν έρνπλ λα ηνπνζεηήζνπλ εηεζίσο 4
άηνκα ν θαζέλαο ζε ζέζεηο εξγαζίαο. Ζ θα Αηθαηεξίλε Θαηζνχδα παξαθνινπζεί 35 άηνκα, ν
θνο Γηάλλεο Πθπξίδεο 33, ε θα Ζψ Εαθεηξνπνχινπ 24. Πχλνιν 92 άηνκα.
Ρνπνζεηήζεηο
Ζ νκάδα απνθαηάζηαζεο έρεη ηνπνζεηήζεη 149 άηνκα ζε 174 ζέζεηο

1
2
3
4
5

Όλνκα

Δξγνδφηεο

Θέζε Δξγαζίαο

Ζκεξνκελία
πξφζιεςεο

Αληψλεο
Θ.
Θαηεξίλα
Ι.
Γεκήηξεο
Θ.
Γαξίδεο
Γεκήηξεο
Γ.
Γξεγφξεο
Κ.

Πνχπεξ κάξθεη
Θαλφπνπινο
Κy Market

πάιιεινο Πνχπεξ κάξθεη

19/2/2010

πάιιεινο Πνχπεξ κάξθεη

1/3/2010

My Market

Ππλεξγείν ζπληήξεζεο
ζνχπεξ κάξθεη
πάιιεινο

1/3/2010

πάιιεινο

3/3/2010

Δξγαζηήξην
Εαραξνπιαζηηθήο
Ξαπαζπχξνπ
Κy Market
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Όλνκα
6
7
8
9
10

Ξαχινο Θ.
Πππξίδσλ
Θ.
Σξήζηνο Θ.
Δπζηαζία
Θ.
Βαζηιηθή
Θ.

Δξγνδφηεο

Θέζε Δξγαζίαο

Ζκεξνκελία
πξφζιεςεο

Πνχπεξ Κάξθεη
Θαλφπνπινο
Πνχπεξ Κάξθεη
Λέαο Ξεξάκνπ
My Market
Ιφθνο Πθνπδέ
My Market
Ξεχθεο
Θαλφπνπινο Γ

πάιιεινο

23/3/2010

πάιιεινο
πάιιεινο

1/4/2010

πάιιεινο
πάιιεινο

10/12/2010

Απφ ηνπο αλσηέξσ, νη ηξεηο δηέθνςαλ ηε θνίηεζή ηνπο ζην «Θενηφθνο» ην 2010, νη ηξεηο
είλαη επαλαπξνζιήςεηο ζε άιιεο ζέζεηο εξγαζίαο, νη δχν παξαπέκθζεθαλ απφ ηνλ ΝΑΔΓ ζηελ
ππεξεζία «ΔξγΑμία» θαη νη άιινη δχν έρνπλ παξαπεκθζεί απφ ηελ εηαηξεία My Market γηα
εμεχξεζε εξγαζίαο θαη ππνζηήξημε.
Έραζαλ ηελ δνπιεηά ηνπο
Όλνκα

Δξγνδφηεο

Θέζε
Δξγαζίαο

Ζκεξνκελία
δηαθνπήο
εξγαζίαο
30/3/2010

Ξαξαηεξήζεηο

Ιφγνη
δηαθνπήο

1

Σξήζηνο Θ.

"PHOTO
UNICA"
Γραθικές
ηέχνες
εκδόζεις

πάιιεινο
Ρππνγξαθείνπ

Ξαξαίηεζε
Ρνπνζεηήζεθε
άκεζα ζε λέα
εξγαζία

Αδπλακία ηνπ
εξγνδφηε λα
ηνλ πιεξψζεη.

2
3

Δπαγγειία
Β.
Ξέηξνο Β.

4

Σξήζηνο Θ.

5

Ξαχινο Θ.

6

Θψζηαο Κ.

ΑΡΙΑΛΡΗΘ
Supermarket
ΑΡΙΑΛΡΗΘ
Supermarket
Adventure
advertising
solutions
Θαλφπνπινο
Πνχπεξ
κάξθεη
Johnson &
Johnson

πάιιεινο
Supermarket
πάιιεινο
Supermarket
πάιιεινο
Ρππνγξαθείνπ

7/2010

Απφιπζε

7/2010

Απφιπζε

5/11/2010

Ξαξαίηεζε

Έθιεηζε ε
Δπηρείξεζε
Έθιεηζε ε
Δπηρείξεζε
Κεηαθφκηζε
ζηελ επαξρία.

πάιιεινο
Πνχπεξ
κάξθεη
πάιιεινο

24/11/2011

Απφιπζε

19/11/2010

Απφιπζε

Σακειή
ηαρχηεηα
εξγαζίαο
Γελ απέδηδε
ζηελ εξγαζία
ηνπ

Ππλεξγαζία ΝΑΔΓ
H ππεξεζία Δξγαζηαθήο Απνθαηάζηαζεο ηνπ «Θενηφθνο», ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Ν.Α.Δ.Γ
(Γηεχζπλζε γηα ηηο Δπάισηεο Νκάδεο) κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε θαη εθαξκνγή ησλ
εξγαζηαθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία πνπ εθπνλεί ν ΝΑΔΓ. Ζ Θνηλσληθή
πεξεζία ηνπ Ν.Α.Δ.Γ

απεπζχλεηαη ζηελ ππεξεζία καο ψζηε λα ππνζηεξίμνπκε ΑκεΑ ζε

ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ ΝΑΔΓ πνπ δελ κπνξεί λα θαιχςεη ν ίδηνο. Ν ζχκβνπινο εξγαζίαο
ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ΝΑΔΓ γηα ηελ έθδνζε θάξηαο αλεξγίαο ησλ ππνςήθησλ εξγαδφκελσλ.
Δπίζεο ζπλεξγαζηήθακε ζηελ ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ γηα κία επξσπατθή έξεπλα ηνπ
νξγαληζκνχ COWI πνπ εθπνλείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ EUSE. Ήηαλ πξνζθεθιεκέλνο εηαίξνο
καο θαηά ηελ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηνπ «Θενηφθνο» γηα ην ζήκα πνηφηεηαο EQUASS.
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ΠΛΝΓΔΡΗΘΔΠ ΞΝΠΡΖΟΗΘΡΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ
ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ
Νη νηθνγέλεηεο ησλ επσθεινχκελσλ θαη ε ζηήξημε ηνπο απνηειεί έλα αλαπφζπαζην
κέξνο ησλ Ππλνδεπηηθψλ πνζηεξηθηηθψλ πεξεζηψλ (Π...) πνπ πξνζθέξεη ην Ίδξπκα. Ρα
άηνκα κε Λνεηηθή ζηέξεζε δελ πζηεξνχλ κφλν ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο αιιά θπξίσο ζε
βαζηθνχο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο. Ζ δπλαηφηεηα βειηίσζεο ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ
είλαη πεξηνξηζκέλε θαη δίδεηαη έκθαζε ζηε ζηήξημε θαη αγσγή ηνπ λένπ ζηελ αλάπηπμε θαη
βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ηνπ ζρέζεσλ θαη ζηε πξνζσπηθή ηνπ απηνλνκία. Γελ είλαη
αξθεηφ γηα ηα άηνκα κε Λνεηηθή ζηέξεζε λα εθπαηδεπηνχλ κε επηηπρία ζε έλα εξγαζηαθφ
ηνκέα αιιά ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη έμσ απ' απηνχο
κε απνδεθηφ θνηλσληθφ ηξφπν. Γηα ηελ επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ
λέσλ κε Λνεηηθή ζηέξεζε είλαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα. πνζηεξίδεηαη ε
νηθνγέλεηα ψζηε ε ίδηα κε ηε ζεηξά ηεο λα ζηεξίμεη θαη λα ελζαξξχλεη ην άηνκν κε Λνεηηθή
ζηέξεζε.
Δπηπιένλ, ε νηθνγέλεηα επαηζζεηνπνηείηαη ψζηε λα αληηκεησπίδεη ξεαιηζηηθά ην λέν-α
αλαγλσξίδνληαο ηηο πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο θαη αλεπάξθεηεο πνπ έρεη.
Ν ζθνπφο ησλ Π... πξνο ηηο νηθνγέλεηεο ησλ επσθεινχκελσλ είλαη ε ξχζκηζε ή
κείσζε ηεο ππεξπξνζηαζίαο, ε ελζάξξπλζε γηα πξαγκαηηθή θαηάξηηζε θαη εξγαζία ησλ λέσλ
κε Λνεηηθή ζηέξεζε, ε αλάπηπμε ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, ζηα πιαίζηα
δηθηχσζεο θαη απηνβνήζεηαο θαη ε απφθηεζε ελεκεξφηεηαο.

Αλνηρηέο Νκάδεο Γνλέσλ
Θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2009 – 2010 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 3 αλνηθηέο ζπλαληήζεηο ζην
ρψξν ηνπ ζεάηξνπ ηνπ Ηδξχκαηνο ΘΔΝΡΝΘΝΠ κε νκηιεηέο εηδηθνχο απφ ην ρψξν ηεο Δηδηθήο
Αγσγήο γηα ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ γνλείο θαη επαγγεικαηίεο.
Ζ

Ξξψηε Ππλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Ρεηάξηε 25 Λνεκβξίνπ 2009, ην απφγεπκα

απφ ηηο 18.00 κ.κ έσο 20.00 κ.κ κε εηζεγεηή ηνλ θ. Θσλζηαληίλν Θψζηα, Θνηλσληθφ
Ιεηηνπξγφ, ΗΞΑΞ «Ζ ΘΔΝΡΝΘΝΠ», ςπρνιφγν, ςπρνζεξαπεπηή θαη Ππληνλίζηξηα ηελ θα
Ξαλαγηψηα Ξαπαληθνινπνχινπ, Τπρνιφγν, Τπρνζεξαπεχηξηα, Δπηζηεκνληθή Γηεπζχληξηα
ΗΞΑΞ «Ζ ΘΔΝΡΝΘΝΠ» θαη ζέκα: «Ζ Ιεηηνπξγία ησλ Νξίσλ ζηελ ζρέζε γνληνχ-παηδηνχ».
Ππκκεηείραλ 63 άηνκα, γνλείο θαη επαγγεικαηίεο ηφζν απφ ην ΘΔΝΡΝΘΝΠ φζν θαη απφ άιινπο
θνξείο.
Ζ Γεχηεξε ζπλάληεζε έγηλε ηελ Ρεηάξηε 27 Ηαλνπαξίνπ 2010, 18.00κ.κ έσο 19.30κ.κ κε
Νκηιήηξηα ηελ θα Βηθησξία Ξξεθαηέ, Δθπαηδεπηηθφ, Τπρνιφγν, Ηδξχηξηα θαη Ξξφεδξν ηνπ
Πσκαηείνπ «ΚΔΛΡΝΟΑΠ γηα ηελ Ξαηδηθή Ξξνζηαζία θαη Δπεκεξία» θαη ζέκα: «Ζ πξνζηαζία
ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο». Ππκκεηείραλ 63 άηνκα, γνλείο θαη επαγγεικαηίεο ηφζν απφ
ην ΘΔΝΡΝΘΝΠ φζν θαη απφ άιινπο θνξείο.
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Ζ Ρξίηε ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Ρεηάξηε 26 Καΐνπ 2010, ηελ ίδηα ψξα θαη
Νκηιήηξηα ηελ

θα Διέλε Θνηζνβνχ, Θνηλσληθή Ιεηηνπξγφ, Θνηλσληνιφγν, Γηεπζχληξηα ηνπ

Θέληξνπ Δηδηθήο Αγσγήο ΠΡΝΞΑΘΔΗΝ, θαη Θέκα: «Ξαηδί θαη γνλείο ζην μεθίλεκα κηαο ζρέζεο.
Ζ δπλαηφηεηα γηα ην φλεηξν θαη ε πηζαλφηεηα γηα ηνλ εθηάιηε. Ξξνζδνθίεο θαη καηαηψζεηο»
θαη ηελ θα Πνθία Θξεηηθνχ, Τπρνιφγν κε κεηαπηπρηαθή εηδίθεπζε ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ,
Δθπαηδεχηξηα Δηδηθήο Αγσγήο ζην «Θενηφθνο», κε ζέκα «Ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ λέσλ κε
λνεηηθή πζηέξεζε». Ππκκεηείραλ 51 άηνκα, γνλείο θαη επαγγεικαηίεο ηφζν απφ ην
ΘΔΝΡΝΘΝΠ φζν θαη απφ άιινπο θνξείο.
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΘΝΗΛΥΛΗΘΝΞΝΗΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΔΜΝΑΙΗΘΖΠ ΓΗΑΞΑΗΓΑΓΥΓΖΠΖΠ»
Ρν 2010 ζπλερίζζεθε ην Ξξφγξακκα «Θνηλσληθνπνίεζεο & Πεμνπαιηθήο Γηαπαηδαγψγεζεο»
κε πεχζπλε ηελ θα Ξαπαλησλνπνχινπ Ρδελ, Ξξντζηακέλε Τπρνινγηθήο πεξεζίαο ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ θ Ρζηθφ Θεφθηιν. Πην πξφγξακκα ζπκκεηείραλ 10 λένη ειηθίαο 18 - 23
εηψλ.
Ρν πξφγξακκα γηλφηαλ δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα απφ κηάκηζε ψξα θαη νινθιεξψζεθε ζηηο
20-10-2010. Νη εθπαηδεπφκελνη αμηνιφγεζαλ ζεηηθά ην πξφγξακκα ηνλίδνληαο φηη ήηαλ «πνιχ
ρξήζηκν, ελδηαθέξνλ θαη έκαζαλ πνιιά πξάγκαηα».

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΠΔ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔ ΡΝΠ ΓΝΛΔΗΠ
Θαηά ην εθπαηδεπηηθφ έηνο 2009-2010 εθαξκφζηεθε απφ ηηο ινγνζεξαπεχηξηεο ηνπ
Ξαηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο θ.θ. Θνηξέηζνπ θαη Κεξάβνγινπ πξφγξακκα ελίζρπζεο ηεο
επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο ζην ζπίηη βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ησλ πξνγξακκάησλ HANEN
θαη PCI (Parent Child Interaction) ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.
Απηή παξέκβαζε εζηηάδεη ζηε βειηίσζε ηεο αιιειεπίδξαζεο παηδηνχ θαη γνλέσλ. Νη γνλείο
εθνδηάδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ νη ίδηνη ηελ
αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ ιφγνπ, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ ηνπο,
κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπο.
Πηφρνη:
1) Ζ αλάπηπμε ησλ πξψηκσλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ: Βιεκκαηηθή επαθή, εζηίαζε
θνηλήο πξνζνρήο, βειηίσζε ζηελ ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο, δηαδνρή θαη αλακνλή
ζεηξάο.
2) Ζ βειηίσζε ηεο δπαδηθήο επηθνηλσλίαο: Αλάπηπμε ηθαλφηεηαο γηα πάξε-δψζε,
δεκηνπξγία απνδεθηνχ ηξφπνπ γηα λα δεηάεη θαη λα εθθξάδεη επηζπκία.
3) Ζ αλάπηπμε ηνπ ιφγνπ: Έθθξαζε θαη θαηαλφεζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε επίπεδν
βαζηθνχ θαζεκεξηλνχ ιεμηινγίνπ.
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ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΙΝΓΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΠΡΝ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΡΚΖΚΑ
Πηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Ινγνζεξαπείαο φιεο νη νκάδεο ηνπ Ξαηδαγσγηθνχ
ζπκκεηείραλ ζε εμσηεξηθφ πξφγξακκα πνπ νξγαλψζεθε απφ ηηο ινγνζεξαπεχηξηεο ηνπ
ηκήκαηνο θ. θ. Θνηξέηζνπ θαη Κεξάβνγινπ. Νη νκάδεο επηζθέθζεθαλ θαη ςψληζαλ ζην ζνχπεξ
κάξθεη ηεο πεξηνρήο. Πηφρνη ηνπ Δμσηεξηθνχ Ξξνγξάκκαηνο ήηαλ ε αλάπηπμε θαη γελίθεπζε
ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ (πεξηκέλσ, δεηψ, ραηξεηψ…) ζε δεκφζην ρψξν.
Νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ηνπ Ξαηδαγσγηθνχ εθδήισζαλ κεγάιε πξνζκνλή γηα απηή ηελ
έμνδν. ινη έδεημαλ επραξίζηεζε ζηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην Πνχπεξ Κάξθεη.
Αθνινχζεζαλ κε επθνιία ή κε κηθξή ζηήξημε ηνπο θνηλσληθνχο θαη επηθνηλσληαθνχο θαλφλεο.
Εήηεζαλ βνήζεηα κε ηξφπν θνηλσληθά αλακελφκελν απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Πνχπεξ
Κάξθεη. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ηνπ Ξαηδαγσγηθνχ ζε έλα κεγάιν ρψξν κε ηφζα
εξεζίζκαηα ήηαλ πνιιή θαιχηεξε απφ ηελ αλακελφκελε. Νη εθπαηδεπφκελνη είραλ ζεκαληηθφ
φθεινο ζηελ ελίζρπζε θαη γελίθεπζε επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ζε επξχηεξα θνηλσληθά
πιαίζηα.
ΝΚΑΓΑ ΑΡΝΔΘΞΟΝΠΥΞΖΠΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΝΚΔΛΥΛ
Θαηφπηλ πξφηαζεο ηνπ ειεγθηή ηνπ Δπξσπατθνχ Πήκαηνο Ξνηφηεηαο EQUASS, θξίζεθε
απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία Νκάδαο Απηνεθπξνζψπεζεο εθπαηδεπνκέλσλ ζην «Θενηφθνο» φπνπ
νη λένη θαη νη λέεο ζα κπνξνχλ λα θάλνπλ πξνηάζεηο γηα ην πξφγξακκά ηνπο, ηηο ππεξεζίεο
πνπ ιακβάλνπλ, λα πνπλ ηα παξάπνλά ηνπο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα αθνξά ζηε ζρνιηθή ηνπο
δσή θαη λα πξνηείλνπλ ηδέεο θαη ιχζεηο.
Ζ Νκάδα Απηνεθπξνζψπεζεο ιεηηνπξγεί ζε ηξία επίπεδα: Νκάδαο, Ρκήκαηνο, Δπηακεινχο
Δπηηξνπήο. Ρελ εθπαηδεπηηθή ρξνληά 2009-2010 ζηε δηαδηθαζία ζπκκεηείραλ 7 ηκήκαηα θαη
ζπλνιηθά 31 νκάδεο (δειαδή πεξίπνπ 300 εθπαηδεπφκελνη) δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα ζε
φινπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 12 εηψλ θαη άλσ λα θάλνπλ πξνηάζεηο, παξάπνλα θαη λα
πξνηείλνπλ ιχζεηο.
Ρα ζέκαηα πξνέθπςαλ απφ ηηο Νκάδεο κέζσ ησλ εθιεγκέλσλ εθπξνζψπσλ. Κηα πξψηε
επεμεξγαζία έγηλε ζε επίπεδν Ρκήκαηνο φπνπ ζπκκεηείραλ νη εθπξφζσπνη ησλ νκάδσλ. Ν
εθπξφζσπνο απφ ην θάζε ηκήκα έθεξε ηα ζέκαηα ζην Δπηακειέο ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ
ηνπο 7 εθπξνζψπνπο ησλ ηκεκάησλ θαη ηνπο δχν ζπληνληζηέο/δηεπθνιπληέο θ.θ. Ζψ
Εαθεηξνπνχινπ θαη Θσλζηαληίλν Θψζηα.
Πην επίπεδν ηνπ Δπηακεινχο γίλεηαη επεμεξγαζία ησλ ζεκάησλ θαη απνθαζίδεηαη πνηα ζέκαηα
– πξνηάζεηο

ζα πξνρσξήζνπλ πξνο

ππεπζχλνπο, δηεπζπληέο,

αληίζηνηρα

επίπεδα

ηεξαξρίαο

(πξντζηακέλνπο,

επηζηεκνληθφ ζπκβνχιην θιπ). Κηα ηξηκειήο επηηξνπή πνπ

απαξηίδεηαη απφ ηνλ πξφεδξν θαη δχν εθιεγκέλα κέιε ηνπ Δπηακεινχο ζπκκεηέρνπλ ζην
Δπηζηεκνληθφ Ππκβνχιην φηαλ ππάξρνπλ ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε. Δπίζεο, ζπκκεηέρνπλ ζην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ «Θενηφθνο» ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηνλ ρξφλν θαζψο θαη φπνηε
θξηζεί απαξαίηεην.
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Πην Δπηζηεκνληθφ Ππκβνχιην πνπ έγηλε ηε Γεπηέξα 14 Ηνπλίνπ 2010, ηέζεθε ην αίηεκα θαη
ζπδεηήζεθαλ ηα επηρεηξήκαηα απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο
νπνίνπο ε Γξακκαηεηαθή πνζηήξημε ζα ήηαλ θαιχηεξα λα κελ αιιάμεη ρψξν. Ρν
ζπγθεθξηκέλν αίηεκα έγηλε δεθηφ απφ ην Γ.Π. ηνπ «Θενηφθνο».

ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΔΜΞΖΟΔΡΝΚΔΛΥΛ ΠΔ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΔΠ – ΑΘΙΖΡΗΘΔΠ
ΔΘΓΖΙΥΠΔΗΠ & ΔΜΥΡΔΟΗΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ
Κέζα απφ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξνπκε δίλνπκε κεγάιε
έκθαζε ζηε ζπκκεηνρή ησλ εμππεξεηνπκέλσλ ζε εμσηεξηθά πξνγξάκκαηα θαζψο θαη ζε
αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο
«Θενηφθνο». Πηφρνο καο είλαη ε έληαμε ησλ παηδηψλ θαη λέσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ζηελ
θνηλφηεηα.
ινη ζρεδφλ νη εθπαηδεπφκελνη ηνπ Θέληξνπ καο ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηηο αζιεηηθέο
εθδειψζεηο ζηε κλήκε ηεο Αεηκλήζηνπ Ηδξχηξηαο & Ξξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. Καξίαο Αιεμ.
Ξαπάγνπ ζηηο 20 θαη 21 Καΐνπ, ζηε γηνξηή ιήμεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ρξνληά 2009-2010 πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 23 Ηνπλίνπ, θαζψο θαη ζηε Σξηζηνπγελληάηηθε Δνξηαγνξά πνπ έγηλε
ζηηο 11 & 12 Γεθεκβξίνπ 2010 ζηελ «Ρερλφπνιηο» ζην Γθάδη.
ΑΘΙΖΡΗΘΔΠ ΔΘΓΖΙΥΠΔΗΠ
28/04/2010 – Γέθα εθπαηδεπφκελνη ζπλνδεπφκελνη απφ ηνπο θαζεγεηέο Δηδηθήο Φπζηθήο
Αγσγήο ηνπ «Θενηφθνο» ζπκκεηείραλ ζε αγψλεο δξφκνπ θαη ξίςεηο ζην Αζιεηηθφ Θέληξν
Ξαιιήλεο πνπ δηνξγαλψζεθαλ απφ ην θέληξν εηδηθψλ αηφκσλ «Ζ ΣΑΟΑ».
29/05 έσο 03/06/2010 – Γεθαέμη λένη θαη λέεο καδί κε ηνπο γπκλαζηέο ηνπο ζπκκεηείραλ
ζε αγψλεο θνιχκβεζεο ζηα TEST EVENTS πνπ δηνξγαλψζεθαλ απφ ηα Special Olympics ζηνλ
Καξαζψλα θαη δηήξθεζαλ πέληε εκέξεο. Νη εθπαηδεπφκελνη καο πήξαλ πνιιέο δηαθξίζεηο.
19/06 έσο 22/06/2010 – Ζ νκάδα κπάζθεη ηνπ «Θενηφθνο» απνηεινχκελνη απφ νθηψ
λένπο καδί κε δχν γπκλαζηέο, ζπκκεηείραλ ζηα TEST EVENTS πνπ δηνξγαλψζεθαλ απφ ηα
Special Olympics ζηε Λέα Κάθξε θαη δηήξθεζαλ ηέζζεξηο εκέξεο.
23/08/2010 – Ξελήληα ηξεηο εθπαηδεπφκελνη θαη δεθαπέληε ζπλνδνί παξαθνινχζεζαλ ηνλ
θηιηθφ αγψλα κπάζθεη κεηαμχ ησλ νκάδσλ Διιάδαο – Ακεξηθήο ν νπνίνο δηνξγαλψζεθε απφ
ην «Καδί γηα ην παηδί» ζην Νιπκπηαθφ Πηάδην.
13/10/2010 – Γέθα εθπαηδεπφκελνη ζπλνδεπφκελνη απφ ηνπο θαζεγεηέο Δηδηθήο Φπζηθήο
Αγσγήο ζπκκεηείραλ ζε αγψλεο ζηίβνπ ζην αζιεηηθφ πάξθν «Πηαχξνο Θψηζεο» ζηελ Αγία
Ξαξαζθεπή

πνπ

δηνξγαλψζεθαλ

απφ

ηνλ

Γήκν

Αγίαο

Ξαξαζθεπήο.

Ρνπο

αγψλεο

παξαθνινχζεζαλ θαη φινη νη εθπαηδεπφκελνη ηνπ ηκήκαηνο Ρππνπνίεζεο καδί κε ηνπο
εθπαηδεπηέο ηνπο.
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30/11 & 1/12/2010 – Ζ νκάδα κπάζθεη ηνπ «Θενηφθνο», απνηεινχκελε απφ ελλέα
εθπαηδεπνκέλνπο, ζπκκεηείρε ζηελ 7ε Δπξσπατθή εβδνκάδα κπάζθεη πνπ δηνξγαλψζεθε απφ
ηα Special Olympics ζην θιεηζηφ γήπεδν ζην Γνπδί.
25/11/2010 – Γψδεθα εθπαηδεπφκελνη ζπκκεηείραλ ζε φια ηα αγσλίζκαηα ζηελ 5 ε
Ξαλαηηηθή Αζιεηηθή Γηνξγάλσζε Ακεα 2010 ζην Θιεηζηφ Γπκλαζηήξην «Α. Ξαπαλδξένπ» ζην
Ξεξηζηέξη.

ΚΝΠΗΘΔΠ ΔΘΓΖΙΥΠΔΗΠ
Ζ ρνξσδία ηνπ Ηδξχκαηνο ε νπνία απνηειείηαη απφ εθπαηδεπφκελνπο ηνπ «Θενηφθνο» θαη
αιιάδεη θάζε ρξφλν, ζπκκεηέρεη ζε θάζε ηαθηή γηνξηή (Σξηζηνχγελλα θαη Θαινθαίξη).
Ρν κνπζηθφ ζπγθξφηεκα "Αερικά" ην νπνίν απνηειείηαη απφ απφθνηηνπο θαη θνηηνχληεο ηνπ
«ΘΔΝΡΝΘΝΠ» ζπκκεηείρε θαιιηηερληθή ζχκπξαμε κε ζπνπδαζηέο ησλ ζρνιψλ Γνχθα πνπ
δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ Πχλδεζκν Θνηλσληθήο Δπζχλεο γηα παηδηά θαη λένπο ζην ρψξν ησλ
ζρνιψλ Γνχθα ηέιε Λνεκβξίνπ.
3/12/2010 – Ρν κνπζηθφ ζπγθξφηεκα "Αερικά" πξαγκαηνπνίεζε ζπλαπιία ζηνλ Γήκν
Ηιίνπ ζηα πιαίζηα ηεο εκέξαο Αηφκσλ κε Αλαπεξία.
12/12/2010 – Ζ ρνξσδία ηνπ «Θενηφθνο», ην ζπγθξφηεκα "Αερικά" , ε ρνξεπηηθή νκάδα
ηνπ «Θενηφθνο» θαη ε παηδηθή ρνξσδία ηνπ Γεκήηξε Ρππάιδνπ, ζπκκεηείραλ ζην
Σξηζηνπγελληάηηθν Ξαδάξη πνπ δηνξγάλσζε ην «Θενηφθνο» ζηελ αίζνπζα «Άγγεινο
Πηθειηαλφο» ζηελ Ρερλφπνιηο ζην Γθάδη.
24/12/2010 – Ζ ρνξσδία θαη ε νξρήζηξα ηνπ «Θενηφθνο» απνηεινχκελε απφ είθνζη
εθπαηδεπφκελνπο, καδί κε ηνπο εθπαηδεπηέο θ.θ. Θ. Αληάξα, Λ. Γνπλαξίδε, ηελ πεχζπλε
Αζιεηηθνχ Ρκήκαηνο θα Κ. Θαξακέξε θαη ηελ Ξξντζηακέλε Θνηλσληθήο πεξεζία θα Δ.
Πηδεξνπνχινπ, ζπκκεηείραλ ζε εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Θέληξν Αηφκσλ κε
Δηδηθέο Αλάγθεο «Σαξά» ζηελ Ξαιιήλε φπνπ θαη είπαλ ηα Σξηζηνπγελληάηηθα θάιαληα ζηνλ
Ξξσζππνπξγφ θ. Γεψξγην Ξαπαλδξένπ. Ρελ εθδήισζε πινπνίεζε ην «Καδί γηα ην Ξαηδί».
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ΔΜΥΡΔΟΗΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΡΚΖΚΑΡΥΛ

ΞΟΥΗΚΖ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖ & ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΡΚΖΚΑ
21/01/2010 & 10/03/2010 – Νη νκάδεο ηνπ Ξαηδαγσγηθνχ Ρκήκαηνο επηζθέθζεθαλ ηνλ
παηδφηνπν ηεο πεξηνρή καο «Γηνχπη Θαξαφθε» κε θχξην ζηφρν ηε θνηλσληθνπνίεζε.
5/02/2010 & 18/05/2010 – Νη νκάδεο ηεο Ξξψηκεο Ξαξέκβαζεο επηζθέθζεθαλ ηνλ
παηδφηνπν ηεο πεξηνρή καο «Γηνχπη Θαξαφθε» κε θχξην ζηφρν ηε θνηλσληθνπνίεζε.
1/03/2010 – Νη νκάδεο ηεο Ξξψηκεο Ξαξέκβαζεο θαη Ξαηδαγσγηθνχ παξαθνινχζεζαλ
ζεαηξηθή παξάζηαζε ζην ζέαηξν «Φνχξλνο».
18/03/2010 – ινη εθπαηδεπφκελνη ησλ ηκεκάησλ Ξξψηκεο Ξαξέκβαζεο θαη Ξαηδαγσγηθνχ
παξαθνινχζεζαλ ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε «Ξαξακχζηα γηα πιάζκαηα ηξπθεξά θαη αζψα» ζην
ζέαηξν «Ρφπνο Αιινχ».
14/05/2010 – Ρξεηο νκάδεο απφ ην Ξαηδαγσγηθφ Ρκήκα επηζθέθζεθαλ ην ζνχπεξ κάξθεη
ζηα πιαίζηα εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη έθαλαλ εμσηεξηθφ πξφγξακκα ινγνζεξαπείαο.
11/06/2010 – Γχν νκάδεο απφ ην Ξαηδαγσγηθφ Ρκήκα επηζθέθζεθαλ ην ζνχπεξ κάξθεη ζηα
πιαίζηα εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη έθαλαλ εμσηεξηθφ πξφγξακκα ινγνζεξαπείαο.
27/10/2010 - ινη εθπαηδεπφκελνη ησλ ηκεκάησλ Ξξψηκεο Ξαξέκβαζεο θαη Ξαηδαγσγηθνχ
παξαθνινχζεζαλ ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία «Ρίγθεξκπει» ζηα Ster Cinemas ζην Ίιηνλ.
25/11/2010 - ινη εθπαηδεπφκελνη ησλ ηκεκάησλ Ξξψηκεο Ξαξέκβαζεο θαη Ξαηδαγσγηθνχ
παξαθνινχζεζαλ ηελ παξάζηαζε «Mickey on Ice» ζην Ξαγνδξφκην Ξαιαηνχ Φαιήξνπ.
13/12/2010 - Νη εθπαηδεπφκελνη ηνπ ηκήκαηνο Ξξψηκεο Ξαξέκβαζεο επηζθέθζεθαλ ηνλ
παηδφηνπν ηεο πεξηνρή καο «Γηνχπη Θαξαφθε» κε ζηφρν θνηλσληθνπνίεζε θαη ςπραγσγία.

ΞΟΝΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ
17/03/2010 – Ξέληε νκάδεο ηνπ Ξξνεπαγγεικαηηθνχ Ρκήκαηνο παξαθνινχζεζαλ ηε ηαηλία
«Κηθξφο Ληθφιαο» ζηα Ster Cinemas ζην Ίιηνλ, ελψ δχν νκάδεο έθαλαλ πεξίπαην ζην πάξθν
Αληψλε Ρξίηζε θαη επηζθέθζεθαλ ηα Goody’s ζηα πιαίζηα πξνγξάκκαηνο θνηλσληθνπνίεζεο
θαη ζπλαιιαγήο κε ρξήκαηα.
15/06/2010 – Νη λένη ηνπ Ξξνεπαγγεικαηηθνχ Ρκήκαηνο επηζθέθζεθαλ ηε Κνλή Θιεηζηψλ
ζηε Σαζηά θαη γεπκάηηζαλ ζε ηαβέξλα ηεο πεξηνρήο.
20/10/2010 – Νη νκάδεο ηνπ Ξξνεπαγγεικαηηθνχ 1 παξαθνινχζεζαλ ηε ηαηλία «Πξεθ» ζηα
Ster Cinemas ζην Ίιηνλ θαη αθνινχζεζε γεχκα ζηα Goody’s.
24/11/2010 – Ζ νκάδα ηεο θαο Ρζάθσλα απφ ην Ξξνεπαγγεικαηηθφ 1 παξαθνινχζεζε ηε
ζεαηξηθή παξάζηαζε «Ιεπηέο Ηζνξξνπίεο» ζην Γήκν Θεξαηζηλίνπ πνπ πινπνηήζεθε απφ ηελ
Διιεληθή Δηαηξία Ξαηγληνζήθεο.
9/11/2010 - ιεο νη νκάδεο ηνπ Ξξνεπαγγεικαηηθνχ 1 παξαθνινχζεζαλ ηε ζεαηξηθή
παξάζηαζε «Νδχζζεηα» ζην ζέαηξν «Θηβσηφο».

Δηήζηνο Απνινγηζκφο 2010

21/45

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ
19/01/2010 – Ρν ηκήκα ηνπ Θήπνπ θαη νη νκάδεο Κεηαμνηππίεο θαη ηεο Γξακκαηεηαθήο
πνζηήξημεο ζπκκεηείραλ ζε ςπραγσγηθή εθδήισζε ζην Ster Cinemas ζην Ίιηνλ.
21/01/2010 – Κηα νκάδα ησλ Γξαθηθψλ Ρερλψλ, φιεο νη νκάδεο ησλ Δξγαζηεξίσλ Α’ θαη ην
ΘΔΞΞ επηζθέθζεθαλ κηα ηαβέξλα ζηελ πεξηνρή ηεο Κεηακφξθσζεο φπνπ γεπκάηηζαλ φινη
καδί.
28/01/2010 – Ζ νκάδα Οαπηηθήο παξαθνινχζεζαλ ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία «Ζ
Θιεξνλφκνο» ζηα Ster Cinemas ζην Ίιηνλ.
21/03/2010 – Κηα νκάδα απφ ην ηκήκα ηνπ Θήπνπ επηζθέθζεθε ην Κέγαξν Κνπζηθήο φπνπ
θαη παξαθνινχζεζε ην έξγν «Ρν θιαξηλέην ζηελ Αλαηνιή θαη ζηε Γχζε».
16/04/2010 – Νη λένη ησλ Δξγαζηεξίσλ Κεηαμνηππίαο/Ιηζνγξαθίαο μελαγήζεθαλ ζην
Θεζείν ζηε Αξραία Αγνξά απφ εμεηδηθεπκέλε μελαγφ ησλ Very Special Arts.
26/04/2010 – Κηα νκάδα απφ ην ηκήκα ηνπ Θήπνπ ζπκκεηείρε ζε δεληξνθχηεπζε ηνπ
πάξθνπ «Αληψλε Ρξίηζε» πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Γήκν Ηιίνπ θαη ην Πχιινγν Γπλαηθψλ
Ηιίνπ.
11/06/2010 – Νη λένη ηνπ ηκήκαηνο Γξαθηθψλ Ρερλψλ πήγαλ εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζηε
Ξάξλεζα.
06/10/2010 – Νη νκάδεο Ξιπληεξίσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξξντφλησλ παξαθνινχζεζαλ
θαιιηηερληθφ πξφγξακκα ζην θιεηζηφ γήπεδν Ακαξνπζίνπ πνπ πινπνηήζεθε απφ ηα Special
Olympics.
18/10/2010 – ιεο νη νκάδεο ηεο Ρππνπνίεζεο ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο
θξαζηνχ ζην Ξαηεηήξη Εαραίνο ζηα Ππάηα.
01/11/2010 – ιεο νη νκάδεο ηεο Ρππνπνίεζεο παξαθνινχζεζαλ ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε
«Νδχζζεηα» ζην ζέαηξν Διιεληθφο Θφζκνο.
02/11/2010 – Νη εθπαηδεπφκελνη ησλ Γξαθηθψλ Ρερλψλ θαη ηξεηο λένη απφ άιιεο νκάδεο
επηζθέθηεθαλ ην Αηηηθφ Εσνινγηθφ Ξάξθν.
24/11/2010 – Νη λένη ησλ Δξγαζηεξίσλ Ξιπληεξίσλ, Καγεηξηθήο, Εαραξνπιαζηηθήο θαη
Θαληίλαο επηζθέθηεθαλ ηελ εηαηξεία Φάγε.
26/11/2010 – Ρξεηο εθπαηδεπφκελνη ηνπ ηκήκαηνο Catering κε ηελ εθπαηδεχηξηά ηνπο θα
Βιάλε Βισξεληία αλέιαβαλ ην θέηεξηλγθ ζην Θέληξν Ξξφιεςεο «Φαέζσλ» ηνπ Γήκνπ Ηιίνπ.
21/12/2010 – Νη νκάδεο ηνπ Catering παξαθνινχζεζαλ κηα νηθνινγηθή ζεαηξηθή
παξάζηαζε ζην ίδξπκα Κηράιε Θαθνγηάλλε.

Δηήζηνο Απνινγηζκφο 2010

22/45

ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑΠ & ΞΟΝΥΘΖΠΖΠ (ΘΔΞΞ)
21/01/2010 – Νη εθπαηδεπφκελνη ηνπ ΘΔΞΞ πξαγκαηνπνίεζαλ γεχκα ζε εζηηαηφξην ζηε
Κεηακφξθσζε κε εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ ραξαθηήξα.
28/01/2010 – Νη εθπαηδεπφκελνη ηνπ ΘΔΞΞ επηζθέθζεθαλ ηα γξαθεία ησλ «Γηαηξψλ ηνπ
Θφζκνπ» φπνπ παξέδσζαλ ηξφθηκα γηα ηνπο ζεηζκνπαζείο ηεο Ατηήο θαη ελεκεξψζεθαλ γηα ην
πξφγξακκά ηεο νξγάλσζεο.
18/02/2010 – Ζ νκάδα ηνπ ΘΔΞΞ επηζθέθζεθε ην Γεξνθνκείν Αζελψλ.
πξαγκαηνπνίεζαλ γεχκα ζε εζηηαηφξην ζηε Κεηακφξθσζε κε εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ
ραξαθηήξα.
4/03/2010 – Νη εθπαηδεπφκελνη ηνπ ΘΔΞΞ παξαθνινχζεζαλ ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε «Γηα
κηα ρνχθηα κπάκηεο» ζην ζέαηξν Ξεηξαηψο 131.
15/03/2010 – Ζ νκάδα λέσλ ηνπ ΘΔΞΞ ζπκκεηείρε ζην παζραιηλφ παδάξη ζην Κεηξφ
Ππληάγκαηνο πνπ δηνξγαλψζεθε ππφ ηελ αηγίδα ηεο ηξάπεδαο Marfin.
16/04/2010 – Ζ νκάδα ηνπ ΘΔΞΞ παξαθνινχζεζε ην 4ν Διιαδνθππξηαθφ Ππλέδξην πνπ
πινπνηήζεθε ζην Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ.
6/05/2010 – Ζ νκάδα ηνπ ΘΔΞΞ έθαλε πηθ-ληθ ζην πάξθν Αληψλε Ρξίηζε.
8/05/2010 – Ζ νκάδα ηνπ ΘΔΞΞ πξαγκαηνπνίεζε νινήκεξε εθδξνκή ζην Λαχπιην
εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα.
4/06/2010 – Νινήκεξε παξακνλή ησλ λέσλ ηνπ ΘΔΞΞ ζην μελνδνρείν Kalamaki Beach ζηηο
Θερξηέο Θνξηλζίαο – πξνζθνξά ηνπ μελνδνρείνπ πξνο ηνπο λένπο.
30/10/2010 – Νη λένη ηνπ ΘΔΞΞ ζπλνδεπφκελνη απφ ηελ εθπαηδεχηξηά ηνπο θα Πηέιια
Καθξπγηάλλε θαη ηε Ινγνπεδηθφ θα Ξαξί Κεξάβνγινπ παξαθνινχζεζαλ ηε ζεαηξηθή
παξάζηαζε «Ππκπέζεξνη απφ ηα Ρίξαλλα» ζην ζέαηξν «Ιακπέηε».
18/12/2010 - Νη λένη ηνπ ΘΔΞΞ ζπλνδεπφκελνη απφ ηελ εθπαηδεχηξηά ηνπο θα Πηέιια
Καθξπγηάλλε θαη ηε Θνηλσληθή Ιεηηνπξγφ θα Δπδνμία Πηδεξνπνχινπ επηζθέθζεθαλ έλα
Κηθξαζηάηηθν Κεδεδνπσιείν φπνπ γεπκάηηζαλ.
23/12/2010 – Νη λένη ηεο Κεηαμνηππίαο επηζθέθζεθαλ ην Τπραγσγηθφ Θέληξν Escape ζην
Ίιηνλ φπνπ ςπραγσγήζεθαλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ.
ΝΓΖΓΗΠΚΝΠ
18/02/2010 – Ζ Αε νκάδα ηνπ Νδεγηζκνχ πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηνλ
Γηνκήδεην Βνηαληθφ Θήπν ζην Σατδάξη
27-28/03/2010 – Νη δχν νκάδεο Νδεγψλ πξαγκαηνπνίεζαλ δηήκεξε εθδξνκή ζηελ
θαηαζθήλσζε ηνπ Αγίνπ Αλδξέα
25/05/2010 – Ζ Βε νκάδα Νδεγηζκνχ έθαλε εθπαηδεπηηθφ πεξίπαην ζην πάξθν Αληψλε
Ρξίηζε.
28/10/2010 – Αξθεηά παηδηά απφ ηηο δχν νκάδεο ησλ Νδεγψλ έιαβαλ κέξνο καδί κε ην
ηνπηθφ ηκήκα ηνπ Λ. Ζξαθιείνπ ζηελ Ξαξέιαζε πνπ έγηλε ζην Λ. Ζξάθιεην.
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ΙΙΙ. ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ

Η ΣΚΑΛΑ
ΤΗΣ of
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
The
ladder
Quality
Award
European

Excellence

EQUASS

Assurance
National

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

Πε Δζληθφ επίπεδν έρνπκε θαηαθηήζεη:
Α. Ρελ Ξηζηνπνίεζε ηνπ Δζληθνχ Θέληξνπ Ξηζηνπνίεζεο Γνκψλ Θαηάξηηζεο (Δ.ΘΔ.ΞΗΠ.) κε
αξ. 13551 πξψηε πηζηνπνίεζε ην 1995 έσο θαη ην 2012. Θαηέρνπκε ηελ πςειφηεξε
βαζκνινγία απφ φια ηα θέληξα ε νπνία είλαη 92,64.
Β. Ρελ Δηδηθή Ξηζηνπνίεζε ΛΞΗΓ σο θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο κε
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε αξ. πξση.
Ξ2(γ)/νηθ.115611/2010 πνπ ηζρχεη έσο ην 2014.
Γ. Ρε Γηαρεηξηζηηθή Δπάξθεηα ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Ρνκέα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
κε αξ. πξση. 5262/2010 κε ηζρχ κέρξη ην 2013.
Πε

Δπξσπατθφ

επίπεδν

έρνπκε

θαηαθηήζεη

ηελ

πξψηε

βαζκίδα

Ξνηφηεηαο

αληαπνθξηλφκελνη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ EQUASS (EUROPEAN QUALITY ASSURANCE).

Νη 9 Αξρέο απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη ην ζχζηεκα Ξνηφηεηαο Equass είλαη νη
αθφινπζεο:
Ζγεζία / Leadership, Γηθαηψκαηα / Rights, Ζζηθή / Ethics, Ππλεξγαζίεο / Partnerships,
Ππκκεηνρή / Participation, Ξξνζσπνθεληξηθή Φηινζνθία θαη Δθαξκνγή / Person Centered
Orientation, Πθαηξηθφηεηα πεξεζηψλ/ Comprehensiveness, Απνηειέζκαηα Βάζεη Πηφρσλ/
Results θαη Ππλερήο Βειηίσζε / Continuous Improvement
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ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ
Βαζηθνχο ζηφρνπο απνηεινχλ:

Ζ εμαζθάιηζε ηεο πςειήο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνπο
εθπαηδεπφκελνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο κε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηηο δηαηππσκέλεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηνπ Δζληθνχ Θέληξνπ Ξηζηνπνίεζεο
(Δ.ΘΔ.ΞΗΠ.) θαη ηεο Δπξσπατθήο Ξιαηθφξκαο γηα ηελ Απνθαηάζηαζε (E.P.R.) ζε
ζπλδπαζκφ κε ηνπο γεληθφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ «Θενηφθνο».
Ζ ζπλερήο βειηίσζε ηεο Ξνηφηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παξερνκέλσλ
ππεξεζηψλ, αιιά θαη γεληθφηεξα ηεο Ξνηφηεηαο ζε φιεο ηηο δηεξγαζίεο θαη δηαδηθαζίεο ηνπ
«Θενηφθνο».
Ζ δίθαηε θαη ίζε θξνληίδα ησλ εμππεξεηνχκελσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο,
εμαζθαιίδνληαο πάληα ην δηαθξηηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηεξψληαο ηνπο θαλφλεο
εκπηζηεπηηθφηεηαο ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα.

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ε Γηνίθεζε ηνπ «ΘΔΝΡΝΘΝΠ»:

Δθαξκφδεη Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ξνηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ, ην νπνίν ζπκκνξθψλεηαη
κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Ξξνηχπνπ E-QUASS, κέζσ απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ
ζρεδίαζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο επηηπρεκέλεο πνηφηεηαο θαη πξνδηαγξαθψλ, ζε φια
ηα ζηάδηα Ξαξνρήο πεξεζηψλ.
Δξεπλά ζπζηεκαηηθά ηελ αγνξά, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ πξνδηαγξαθέο –
ραξαθηεξηζηηθά Ξξντφλησλ & πεξεζηψλ, θαζψο θαη ζε ζέκαηα ηθαλνπνίεζεο ησλ
Δμππεξεηνπκέλσλ ηεο.
Γεζκεχεηαη λα εμαζθαιίδεη ηνπο απαηηνχκελνπο Αλζξψπηλνπο & πιηθνχο πφξνπο.
Δθπαηδεχεη ην πξνζσπηθφ ηνπ «Θενηφθνο» ζε Δπηζηεκνληθά ζέκαηα θαη ζε ζέκαηα
Γηαρείξηζεο Ξνηφηεηαο θαη παξνηξχλεη ηελ εκπέδσζε “Ξλεχκαηνο Ξνηφηεηαο” ζην
«Θενηφθνο»
Φξνληίδεη γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζέκαηα Λνεηηθήο ζηέξεζεο θαη
Αλαπηπμηαθήο Αλεπάξθεηαο, επηδηψθνληαο ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ηεο
πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο.
Πρεδηάδεη, πηνζεηεί θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο Γεηθηψλ & Πηφρσλ
Ξνηφηεηαο θαη Απφδνζεο, κε απψηεξν ζθνπφ ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ έιεγρν θαη
βειηηζηνπνίεζε ησλ Γηεξγαζηψλ Ξαξνρήο πεξεζηψλ
Ξαξεκβαίλεη εθαξκφδνληαο θαη αμηνινγψληαο εμαηνκηθεπκέλα ζρέδηα παξέκβαζεο θαη
ζρεδηάδεη ηηο θαηάιιειεο ππεξεζίεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηάζεηο
ησλ εμππεξεηνχκελσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.
Ξξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηελ αλαδήηεζε, πξνζαξκνγή θαη δηαηήξεζε ηεο εξγαζίαο ζε
άηνκα κε εηδηθέο δπζθνιίεο.
Διέγρεη ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ Γηεξγαζηψλ & Γηαδηθαζηψλ Γηαρείξηζεο
Ξνηφηεηαο ζην «Θενηφθνο».
Θνηλνπνηεί ηελ παξνχζα Ξνιηηηθή Ξνηφηεηαο ζε φιν ην Ξξνζσπηθφ ηνπ «Θενηφθνο» θαη
θξνληίδεη γηα ηελ ζπλερή αλαβάζκηζή ηεο, ψζηε λα είλαη πάληα ζπκβαηή κε ηνπο
γεληθφηεξνπο ζηφρνπο.
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ΚΔΡΟΖΠΖ ΒΑΘΚΝ ΗΘΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΚΞΙΔΘΝΚΔΛΥΛ
Πηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θάλνπκε κε ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ
ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπκε, έρνπκε δεκηνπξγήζεη ζπγθεθξηκέλα εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία
δηαλέκνπκε ζε φζνπο ζπλεξγαδφκαζηε.
πάξρνπλ πέληε δηαθνξεηηθά είδε εξσηεκαηνινγίσλ:
1. Ρν εξσηεκαηνιφγην Ηθαλνπνίεζεο Ππλεξγαηψλ απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά ζε θνξείο
φπσο Λνκαξρία, ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθά ηακεία, θνηλσληθέο ππεξεζίεο δήκσλ, Ηδξχκαηα θαζψο
θαη επαγγεικαηίεο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγαδφκαζηε. Ρν εξσηεκαηνιφγην ζπλεξγαηψλ
ζηάιζεθε ζε 148 ζπλεξγάηεο θαη ην πνζνζηφ ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζήο ηνπο είλαη 4,13 κε
άξηζηα ην 5 απφ ηα 7 κφλν εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψζεθαλ, δειαδή Αξθεηή
ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπκε.
Γπζηπρψο ην πνζνζηφ ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη 4,7% θαη δελ κπνξεί λα
ζεσξεί αληηπξνζσπεπηηθφ. Καο πξνβιεκαηίδεη ηδηαίηεξα ν ρακειφο αξηζκφο εξσηεκαηνινγίσλ
πνπ ζπκπιεξψλνληαη θαη αλαδεηνχκε λένπο ηξφπνπο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ
κε εκάο θνξέσλ.
2. Ρν Δξσηεκαηνιφγην Ηθαλνπνίεζεο Δξγνδνηψλ απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά ζε
εξγνδφηεο πνπ απαζρνινχλ εξγαδφκελνπο, πξψελ εθπαηδεπφκελνπο ηνπ «Θενηφθνο», θαη
ζηεξίδνληαη απφ ηελ ππεξεζία «ΔξγΑμία». Ρν εξσηεκαηνιφγην εξγνδνηψλ ζηάιζεθε ζε 65
εξγνδφηεο θαη ην πνζνζηφ ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζήο ηνπο είλαη 4,31 κε άξηζηα ην 5 ζηα 5
εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψζεθαλ, δειαδή Αξθεηή ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ
πξνζθέξνπκε. Θαη ζε απηή ηε πεξίπησζε κφλν ην 7,7% απάληεζε ζην εξσηεκαηνιφγην θαη
δελ κπνξεί λα ζεσξεί αληηπξνζσπεπηηθφ.
3. Ρν Δξσηεκαηνιφγην Ηθαλνπνίεζεο Ρνπηθήο Θνηλσλίαο δηαλέκεηαη απφ ηελ Θνηλσληθή
πεξεζία ηνπ «Θενηφθνο» ζε γεηηνληθνχο θνξείο θαη ηδηψηεο κε ζθνπφ λα κάζνπκε ζε ηη
βαζκφ γλσξίδνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπκε. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γίλεηαη
εθείλε ηε ζηηγκή (πνζνζηφ ζπκπιήξσζεο 100%) θαη έπεηηα αθνινπζεί ζχληνκε ελεκέξσζε
απφ ηε Θνηλσληθή πεξεζία θαη δηαλνκή ηνπ ελεκεξσηηθνχ θπιιαδίνπ ηνπ «Θενηφθνο». Ν
βαζκφο πνπ ε ηνπηθή θνηλφηεηα γλσξίδεη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπκε ζην «Θενηφθνο γηα
ην 2010 είλαη 3,51 κε άξηζηα ην 5 ζηα 179 εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψζεθαλ, δειαδή
Κέηξηα γλψζε ησλ ππεξεζηψλ.
Καο πξνβιεκαηίδεη ε ειιηπήο γλψζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζρεηηθά κε ην είδνο θαη εχξνο ησλ
ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζην θνξέα θαη γη’ απηφ ην ιφγν ηφζν ην γξαθείν ησλ Γεκνζίσλ
Πρέζεσλ φζν θαη ε Θνηλσληθή πεξεζία δεζκεχνληαη ζην λα θάλνπλ ην «Θενηφθνο» γλσζηφ
ζην επξχ θνηλφ.
4. Ρν Δξσηεκαηνιφγην Ηθαλνπνίεζεο Γνλέσλ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο γνλείο ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ καο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο γνλέσλ ζην ηέινο ηεο θάζε
εθπαηδεπηηθήο ρξνληάο. Ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο γνλέσλ γηα ην 2010 είλαη 4,27 κε άξηζηα ην 5
ζηα 179 εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψζεθαλ, δειαδή Αξθεηή ηθαλνπνίεζε απφ ηηο
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ππεξεζίεο

πνπ

πξνζθέξνπκε.

Ρν

πνζνζηφ

ζπκπιήξσζεο

ηνπ

ζπγθεθξηκέλνπ

εξσηεκαηνινγίνπ είλαη 100% θαζψο φινη νη γνλείο πνπ παξεπξίζθνληαη ζηηο ζπλαληήζεηο ην
ζπκπιεξψλνπλ.
5. Ρν Δξσηεκαηνιφγην Ηθαλνπνίεζεο Δξγαδνκέλσλ ζπκπιεξψλεηαη απφ φιν ην
πξνζσπηθφ ηνπ «Θενηφθνο» εηεζίσο (πνζνζηφ ζπκπιήξσζεο 100%), φπνπ αμηνινγνχληαη
ζηειέρε θαη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη. Ρν πνζνζηφ ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ
Δξγαδνκέλσλ γηα ην 2010 είλαη 3,47 κε άξηζηα ην 5 ζηα 102 εξσηεκαηνιφγηα πνπ
ζπκπιεξψζεθαλ, δειαδή Κέηξηα ηθαλνπνίεζε.

ΚΔΡΟΖΠΖ ΒΑΘΚΝ ΗΘΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΝΚΔΛΥΛ
Δπίζεο, ζην «Θενηφθνο» ζεσξνχκε πνιχ ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε ηε γλψκε θαη ηα
ζρφιηα ησλ λέσλ πνπ εμππεξεηνχκε ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ, ηνλ
εθπαηδεπηή πνπ έρνπλ θαζψο θαη ην εκπινπηηζηηθφ πξφγξακκα πνπ παξαθνινπζνχλ,
πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε λα πξνβνχκε ζηηο αλάινγεο ελέξγεηεο έηζη ψζηε λα είλαη φζν ην
δπλαηφ πην επραξηζηεκέλνη.
Γη’ απηφ ην ιφγν έρνπκε δεκηνπξγήζεη ην έληππν «Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
απφ εμππεξεηνχκελν». Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ
Τπρνιφγνπ ή Θνηλσληθνχ Ιεηηνπξγνχ ή Ινγνπεδηθνχ ή πεπζχλνπ ηνπ ηκήκαηνο (δειαδή
έλαλ αλεμάξηεην αμηνινγεηή εθηφο ηνπ εθπαηδεπηή), πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί φζν ην
δπλαηφλ ε ειεχζεξε έθθξαζε ησλ λέσλ.
Ρν πνζνζηφ πνπ καο δείρλεη πφζν επραξηζηεκέλνη είλαη νη εθπαηδεπφκελνη κε ην
πξφγξακκα πνπ παξαθνινπζνχλ ζπλνιηθά είλαη: 92,33% ζηα 288 εξσηεκαηνιφγηα πνπ
απαληήζεθαλ.
Ζ δηάξζξσζε ηνπ πνζνζηνχ ηθαλνπνίεζεο αλά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα είλαη ε αθφινπζε:
ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ
90,00%

ζηα 50 εξσηεκαηνιφγηα

ΘΔΡΔΟΗΛΓΘ

97,22%

ζηα 36 εξσηεκαηνιφγηα

ΡΞΝΞΝΗΖΠΖ

84,91%

ζηα 54 εξσηεκαηνιφγηα

ΓΟΑΦΗΘΔΠ ΡΔΣΛΔΠ

97,06%

ζηα 68 εξσηεκαηνιφγηα

ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ Α’

93,33%

ζηα 30 εξσηεκαηνιφγηα

ΘΖΞΝΠ

ΞΟΝΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ
92,00%

ζηα 50 εξσηεκαηνιφγηα
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Ρα παηδηά πνπ θνηηνχλ ζηελ ΞΟΥΗΚΖ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖ θαη ζην ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ δελ έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο ιφγσ ηεο λνεηηθήο ηνπο ειηθίαο. Αμηνπνηνχκε
φκσο ηελ άπνςε ησλ γνλέσλ ηνπο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πξνζθέξνπκε.
Ρν πνζνζηφ πνπ καο δείρλεη πφζν επραξηζηεκέλνη είλαη νη εθπαηδεπφκελνη κε ηνλ
ΔΘΞΑΗΓΔΡΖ ηνπο είλαη: 92,20% ζηα 288 εξσηεκαηνιφγηα πνπ απαληήζεθαλ.
Ρν πνζνζηφ πνπ καο δείρλεη πφζν επραξηζηεκέλνη είλαη νη εθπαηδεπφκελνη κε ην
ΔΚΞΙΝΡΗΠΡΗΘΝ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

πνπ

παξαθνινπζνχλ

είλαη:

91,20%

ζηα

288

εξσηεκαηνιφγηα πνπ απαληήζεθαλ.
Αλαιπηηθά: 88,69% απφ ην πξφγξακκα Δηδηθήο Φπζηθήο Αγσγήο ζηα 196 εξσηεκαηνιφγηα
87,50% απφ ην πξφγξακκα Κνπζηθήο ζηα 133 εξσηεκαηνιφγηα
98,31% απφ ην πξφγξακκα Ζιεθηξνληθψλ πνινγηζηψλ ζηα 174 εξσηεκαηνιφγηα
90,91% απφ ην πξφγξακκα Δηθαζηηθψλ ζηα 70 εξσηεκαηνιφγηα
79,17% απφ ην πξφγξακκα Θεάηξνπ ζηα 19 εξσηεκαηνιφγηα θαη
82,05% απφ άιια πξνγξάκκαηα φπσο Νδεγηζκφο ζηα 32 εξσηεκαηνιφγηα

ΑΡΝΚΗΘΝ ΞΙΑΛΝ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ (Α.Ξ.Α.)
Ρν Αηνκηθφ Ξιάλν Απνθαηάζηαζεο βαζίδεηαη ζηε Ξξνζσπνθεληξηθή Ξξνζέγγηζε θαη
απνηειεί ηνλ νδεγφ δξάζεο γηα θάζε εθπαηδεπφκελν. Απνηειείηαη απφ ην έληππν Α.Ξ.Α., ηνλ
Ξίλαθα Δθηίκεζεο Γξαζηεξηνηήησλ Θαζεκεξηλήο Εσήο, δηαθνξεηηθφ γηα θάζε ειηθηαθή
βαζκίδα, θαη ην Getting to Work κφλν γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Θαηάξηηζε.
Πε απηφ απνηππψλεηαη ε παξνχζα θαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ θαη ηίζεληαη νη
καθξνπξφζεζκνη θαη νη βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη θαζψο θαη ν ηξφπνο πινπνίεζήο ηνπο. Ρν
Α.Ξ.Α. αμηνινγείηαη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ην ρξφλν, αιιά θαη νπνηεδήπνηε θξηζεί
απαξαίηεην, ψζηε λα εθηηκεζνχλ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί ή λα ηεζνχλ λένη.
Θαηά ηηο ζπλαληήζεηο γνλέσλ ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο ρξνληάο,
θαζψο θαη φπνηε θξηζεί απαξαίηεην, νη γνλείο θαη νη εθπαηδεπφκελνη ελεκεξψλνληαη θαη’ ηδίαλ
απφ ηελ Γηεπηζηεκνληθή Νκάδα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ερεκχζεηα θαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα
ησλ θξίζηκσλ πιεξνθνξηψλ ηνπ Α.Ξ.Α πνπ έρεη θαηαξηηζηεί. Νη γνλείο θαη ζε πεξίπησζε πνπ
είλαη δπλαηφλ θαη ν εθπαηδεπφκελνο ππνγξάθνπλ ην ΑΞΑ.
Πην ΑΞΑ ηίζεληαη ζηφρνη γηα φια ηα παηδηά θαη λένπο ηνπ «Θενηφθνο». Γηα ην
εθπαηδεπηηθφ έηνο 2009-2010 ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ΑΞΑ
αλέξρεηαη ζε 66,67%.
Αλά ηκήκα ηα πνζνζηά επίηεπμεο δηακνξθψλνληαη σο εμήο:
ΞΟΥΗΚΖ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖ

75,30% Δπηηεχρζεθαλ 153 ζηφρνη απφ ηνπο 203 ζηφρνπο
πνπ ζπλνιηθά ηέζεθαλ ζηα ΑΞΑ ησλ 18 εθπαηδεπνκέλσλ
ηνπ ηκήκαηνο
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ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ

84,70% Δπηηεχρζεθαλ 150 ζηφρνη απφ ηνπο ζηνπο 177
ζηφρνπο

πνπ

ζπλνιηθά

ηέζεθαλ

ζηα

ΑΞΑ

ησλ

28

εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ ηκήκαηνο
ΞΟΝΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝ

59,50% Δπηηεχρζεθαλ 100 ζηφρνη απφ ηνπο
ζηφρνπο

πνπ

ζπλνιηθά

ηέζεθαλ

ζηα

ΑΞΑ

168
ησλ

56

εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ ηκήκαηνο
ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ


ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ Α’

62,70% Δπηηεχρζεθαλ 74 ζηφρνη απφ ηνπο 118 ζηφρνπο
πνπ ζπλνιηθά ηέζεθαλ ζηα ΑΞΑ ησλ 73 εθπαηδεπνκέλσλ
ηνπ ηκήκαηνο



ΡΞΝΞΝΗΖΠΖ

25,20% Δπηηεχρζεθαλ 30 ζηφρνη απφ ηνπο 84 ζηφρνπο
πνπ ζπλνιηθά ηέζεθαλ ζηα ΑΞΑ ησλ 45 εθπαηδεπνκέλσλ
ηνπ ηκήκαηνο



ΓΟΑΦΗΘΔΠ ΡΔΣΛΔΠ

56,10% Δπηηεχρζεθαλ 64 ζηφρνη απφ ηνπο 114 ζηφρνπο
πνπ ζπλνιηθά ηέζεθαλ ζηα ΑΞΑ ησλ 48 εθπαηδεπνκέλσλ
ηνπ ηκήκαηνο



CATERING

63,30% Δπηηεχρζεθαλ 73 ζηφρνη απφ ηνπο

121 ζηφρνπο

πνπ ζπλνιηθά ηέζεθαλ ζηα ΑΞΑ ησλ 53 εθπαηδεπνκέλσλ
ηνπ ηκήκαηνο


ΘΖΞΝΠ

98,30% Δπηηεχρζεθαλ 59 ζηφρνη απφ ηνπο 60 ζηφρνπο
πνπ ζπλνιηθά ηέζεθαλ ζηα ΑΞΑ ησλ 30 εθπαηδεπνκέλσλ
ηνπ ηκήκαηνο

Πην Θέληξν Δπαγγεικαηηθήο Ξξνεηνηκαζίαο & Ξξνψζεζεο (ΘΔΞΞ) ην πνζνζηφ
επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ ζηα Αηνκηθά Ξιάλα Γξάζεο ησλ λέσλ είλαη 75%.
Δπηηεχρζεθαλ 12 ζηφρνη απφ ηνπο 16 πνπ ζπλνιηθά ηέζεθαλ ζηνπο 13 εθπαηδεπφκελνπο ηνπ
ηκήκαηνο. Ρν ΑΞΓ είλαη ηξνπνπνηεκέλν ΑΞΑ ζηε βάζε ηεο ινγηθήο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ
ηκήκαηνο

πξνζδηνξίδνληαο

θαζαξά

εμαηνκηθεπκέλνπο

καθξνπξφζεζκνπο

θαη

βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο.
Βάζεη ηεο δηαθχκαλζεο ησλ ζηφρσλ πνπ θαηαθηήζεθαλ αλά ηκήκα ζηελ παξνχζα
εθπαηδεπηηθή ρξνληά ζε ζρέζε κε ηελ πεξζηλή, πξνέθπςαλ πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηελ
αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ ηξφπνπ θαηαγξαθήο ηνπο. Απηή ηε ζηηγκή ε Δπηηξνπή
Έξεπλαο & Αλάπηπμεο δηεξεπλά ηξφπνπο θαηαγξαθήο θαη θαηακέηξεζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ΑΞΑ
κε ζθνπφ λα δνζνχλ ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ζην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο ρξνληάο 2010-2011
ζηνπο εθπαηδεπηέο πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε αμηνπηζηία ησλ δεηθηψλ.
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IV. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΕΓΓΙΕΩΝ

Θαηλνηνκηθέο ελέξγεηεο γηα ην «ΘΔΝΡΝΘΝΠ» απνηεινχλ ε δεκηνπξγία θαη ρξήζε λέσλ
πξνζεγγίζεσλ θαη ηερλνινγηψλ, εξεπλψλ, κειεηψλ, πξνγξακκάησλ θαη λέσλ ππεξεζηψλ,
θαζψο θαη ε θάζε είδνπο λέα ζπλεξγαζία κε εηεξφθιεηνπο νξγαληζκνχο θαη ηελ θνηλφηεηα
έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζζεί, κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, ε ζεηηθή καο πξνβνιή θαη πάλσ
απ’ φια ην δηθαίσκα ζηε δσή θαη ηελ εξγαζία γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία.

Ξεξηιεπηηθφο πίλαθαο θαηλνηνκηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζην «ΘΔΝΡΝΘΝΠ»:
ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΔΠ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΔΗΠ

ΔΡΝΠ

Α/Α
1

ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ TEACCH ΠΡΝ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ
ΡΚΖΚΑ & ΡΖΛ ΞΟΥΗΚΖ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖ

2010

2

ΞΟΝΠΝΚΝΗΥΠΖ
ΞΑΟΔΚΒΑΠΖ

2010

3

ΔΞΗΚΝΟΦΥΡΗΘΝ ΠΔΚΗΛΑΟΗΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ TEACCH

4

ΔΞΗΚΝΟΦΥΡΗΘΝ
ΘΔΟΑΚΗΘΖ

5

ΠΠΡΖΚΑ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖΠ
ΘΗΛΓΛΝ»

6

ΘΑΡΑΘΡΖΠΖ ΠΖΚΑΡΝΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ EQUASS

2008

7

ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΡΑ ΓΗΑΘΟΑΡΗΘΑ ΓΗΘΡΑ AAIDD ΘΑΗ EASPD

2008

8

ΞΗΙΝΡΗΘΖ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΘΑΗ ΔΛΑΟΜΖ ΡΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΝ ΘΔΞΞ

2008

9

ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΛΔΑΠ ΒΑΠΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ «ΘΔΝΡΝΘΝΠ»

2007

10

ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΡΝ «Θ» ΠΡΝ ΓΗΘΡΝ «ΝΙΝΗ ΚΑΕΗ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΛΡΑΜΖ»

2007

11

ΠΖΚΑ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ EQUASS

2007

12

ΔΟΔΛΑ ΓΗΑ ΑΞΝΦΝΗΡΝΠ ΚΔ ΡΗΡΙΝ "ΡΝ ΚΝΛΡΔΙΝ
ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΚΔΛΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΠΡΝ ΘΔΝΡΝΘΝΠ" ΚΔ ΡΖ ΣΝΟΖΓΗΑ
ΡΖΠ JOHNSON & JOHNSON

2007

13

ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΡΝ «ΘΔΝΡΝΘΝΠ» ΠΡΝ ΓΗΘΡΝ «ΛΔΑ ΞΝΙΗΠ» ΡΖΠ
ΓΡΗΘΖΠ ΑΘΖΛΑΠ

2006

14

ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΡΝ «ΘΔΝΡΝΘΝΠ» ΠΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΞΙΑΡΦΝΟΚΑ
ΓΗΑ ΡΖΛ ΛΝΖΡΗΘΖ ΠΡΔΟΖΠΖ – EPR

2002

15

ΞΗΙΝΡΗΘΖ ΔΛΑΟΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΟΥΗΚΖΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ

2000

16

ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΡΝ «ΘΔΝΡΝΘΝΠ» ΠΡH Δ.U.S.E.

1997

17

ΞΖΟΔΠΗΑ ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΚΔΛΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔξγΑμία»

1996

18

ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΔΚΞΙΝΡΗΠΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΔΗΘΑΠΡΗΘΥΛ

1995

19

ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΔΚΞΙΝΡΗΠΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ Ζ/

1995
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1. ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ TEACCH
ΞΟΥΗΚΖ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖ

ΠΡΝ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΘΑΗ ΡΖΛ

Ζ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζην πξφγξακκα TEACCH, πνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηηο 7
έσο 12 Πεπηεκβξίνπ 2009, είρε άκεζε εθαξκνγή ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ
ζην Ξαηδαγσγηθφ ηκήκα θαη ηελ Ξξψηκε παξέκβαζε. Ρνπιάρηζηνλ 1 κε 2 παηδηά ζε θάζε
νκάδα

εθπαηδεχηεθαλ

θαηά

ην

εθπαηδεπηηθφ

έηνο

2009-2010

ζε

πξνγξάκκαηα

απηναπαζρφιεζεο, αθνχ δηακνξθψζεθαλ θαηάιιεια ηα πιηθά θαη ν ρψξνο ηεο ηάμεο. Νη
γνλείο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παηδηψλ παξαθνινχζεζαλ ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο δεμηφηεηαο ψζηε
λα κπνξνχλ λα ηελ εθαξκφζνπλ θαη ζην ζπίηη.

Ξαξάιιεια ζπλερίδεηαη ε εθαξκνγή ησλ

βαζηθψλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ ηεο Δθεξκνζκέλεο Αλάιπζεο Ππκπεξηθνξάο ππφ ηελ επνπηεία
ηεο ςπρνιφγνπ ηνπ ηκήκαηνο.

2. ΞΟΝΠΝΚΝΗΥΠΖ ΠΛΘΖΘΥΛ ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ ΠΡΖΛ ΞΟΥΗΚΖ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖ
Πην πιαίζην ηνπ δηαζεκαηηθνχ εληαίνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα ην λεπηαγσγείν ε θιηληθή
νκάδα ηεο Ξξψηκεο Ξαξέκβαζεο νξγάλσζε θαηά ην έηνο 2010, γηα πξψηε θνξά, πξφγξακκα
κε φιεο νη νκάδεο ηεο Ξξψηκεο Ξαξέκβαζεο καδί (πνιπάξηζκεο νκάδεο λεπίσλ) δχν θνξέο ην
κήλα.
Πηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ είλαη λα κπνξέζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο
ζπλεξγαζίαο κέζα απφ νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Ρα παηδηά παξνηξχλνληαη λα
αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, λα ζπδεηνχλ, λα αμηνινγνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη λα ηεξνχλ
ηνπο θαλφλεο επηθνηλσλίαο.
Ρα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί είλαη:
Αθήγεζε θαη δξακαηνπνίεζε παξακπζηνχ
Δπαθή ησλ παηδηψλ κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά άιισλ ρσξψλ
γηεηλή – Κεζνγεηαθή δηαηξνθή
Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη παηδηθά παηρλίδηα ζην ρψξν ηνπ γεπέδνπ
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V. ΔΙΚΣΤΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ρν «Θενηφθνο» πξνζπαζεί δηαξθψο λα επηθνηλσλεί κε ηελ θνηλφηεηα θαη λα βξίζθεηαη ζε
ζπλερή εγξήγνξζε θαη ελεκέξσζε. Γηα απηφ ην ιφγν, επηδηψθεη λα ζπκκεηέρεη ζε δηάθνξα
εζληθά θαη επξσπατθά δίθηπα, θαζψο θαη λα δηνξγαλψλεη εκεξίδεο, ζεκηλάξηα, πνιηηηζηηθέο θαη
αζιεηηθέο εθδειψζεηο θιπ. Δπίζεο, ην πξνζσπηθφ ηνπ «Θενηφθνο» ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε
εκεξίδεο, εθδειψζεηο θαη ζπλέδξηα άιισλ θνξέσλ, παξνπζηάδνληαο ελδηαθέξνπζεο εηζεγήζεηο
ηφζν γηα επηζηεκνληθά ζέκαηα φζν θαη γηα ην έξγν θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ «Θενηφθνο».

ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΓΗΘΡΑ
Απηή ηε ζηηγκή ην «Θενηφθνο» είλαη κέινο ζηα εμήο Δπηζηεκνληθά Γίθηπα θαζψο θαη
ζηηο αθφινπζεο Γηαθξαηηθέο Ππλεξγαζίεο:
ΔΡΝΠ
ΔΓΓΟΑΦΖΠ

ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΑ ΓΗΘΡΑ
1

Γεκηνπξγία θαη ζπκκεηνρή ζηελ Διιεληθή Δηαηξεία πνζηεξηδφκελεο

1997

Δξγαζίαο (Eι.Eη.Yπ.E.)
2

«Καδί γηα ην Ξαηδί» κέζσ ηεο Νξγάλσζεο «Φίινη ηνπ Ηδξχκαηνο

1999

ΘΔΝΡΝΘΝΠ»
3

Γίθηπν «Όινη Καδί γηα ηελ Έληαμε» ην νπνίν απνηειείηαη απφ ην
«Θενηφθνο»,

ηελ

“TACT

Hellas”,

«Ρν

Ξέηαγκα»

θαη

2007

ηελ

«ΔΙ.ΔΡ.Ξ.Δ.» θαη απνδεηθλχεη ηελ εκπινθή θαη ηελ επηζηεκνληθή
ζηήξημε ηνπ «Θενηφθνο» ζε πξφγξακκα Απηφλνκεο Γηαβίσζεο
αηφκσλ κε αλαπεξία καδί κε γνλείο

ΓΗΑΘΟΑΡΗΘΔΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΔΠ
1

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

ΔΡΝΠ
ΔΓΓΟΑΦΖΠ
1997

Έλσζε πνζηεξηδφκελεο Δξγαζίαο
2

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

2002

Ξιαηθφξκα γηα ηελ Απνθαηάζηαζε
3

Aaidd American Association on Intellectual Developmental

2008

Disabilities – Ακεξηθάληθε Έλσζε γηα Γλσζηηθέο Αλαπηπμηαθέο
Αλαπεξίεο
4

EASPD European Association of Service Providers for Persons with

2008

Disabilities – Δπξσπατθή Έλσζε Φνξέσλ γηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο
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ΖΚΔΟΗΓΔΠ - ΠΛΔΓΟΗΑ ΡΝ «ΘΔΝΡΝΘΝΠ»
Ρν Θέληξν "Θενηφθνο" ζπκκεηέρεη ζηελ νξγάλσζε εκεξίδσλ θαη ζπλεδξίσλ κε ζηφρν
ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ γηα άηνκα κε
λνεηηθή πζηέξεζε θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, φπσο επίζεο θαη ηεο πξνζθεξφκελεο εθπαίδεπζεο
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.
Γ’ Διιαδνθππξηαθφ Ππλέδξην
Κε επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη εξγαζίεο ηνπ Γ΄ Διιαδνθππξηαθνχ Ππλεδξίνπ, γηα ηε
Λνεηηθή

ζηέξεζε:

«Πην

δξφκν

γηα

ην

ζπίηη

κνπ

(Moving

to

my

home)………………………...» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 15 θαη 16 Απξηιίνπ 2010 ζηελ
Αζήλα, ζην Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ, κε ηελ ζπλεξγαζία 4 θνξέσλ Δηδηθήο Αγσγήο απφ ηελ
Διιάδα (ΔΠΡΗΑ, ΔΟΚΖΠ, ΘΔΝΡΝΘΝΠ, ΚΑΟΓΑΟΗΡΑ) θαη 3 θνξέσλ απφ ηελ Θχπξν (ΗΓΟΚΑ
ΣΟΗΠΡΝ ΠΡΔΙΗΝ ΗΥΑΛΛΝ, ΗΓΟΚΑ ΘΔΝΡΝΘΝΠ ΙΔΚΔΠΝ, ΘΔΛΡΟΝ ΑΓΗΝΠ ΙΑΕΑΟΝΠ).
Ππληνληζηήο θνξέαο ηνπ Ππλεδξίνπ ήηαλ ε ΔΠΡΗΑ ΔΗΓΗΘΖΠ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ, θαη
αζρνιήζεθε κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ππνζηεξηδφκελε δηαβίσζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή
πζηέξεζε.
Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Ππλεδξίνπ παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ
Γεκνθξαηηθνχ Πρεδίνπ Λέσλ πνπ πινπνηήζεθε κε ηελ ζπλεξγαζία ησλ ζπλδηνξγαλσηψλ
θνξέσλ, ζε Διιάδα θαη Θχπξν. Αλαθέξζεθαλ εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, ππνζηεξηθηηθφ θαη
εθπαηδεπηηθφ

πιηθφ,

πνπ

αθνξά

ηελ

αλάπηπμε

ιεηηνπξγία

θαη

δηαρείξηζε

δνκψλ

ππνζηεξηδφκελεο δηαβίσζεο (Π..Γ) θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ ελνίθσλ ησλ δνκψλ
απηψλ.
Δπίζεο παξνπζηάζηεθαλ απφ Δπξσπαίνπο ζπλεξγάηεο κνληέια πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη
ζρεδηαζκνχ ππεξεζηψλ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ελνίθσλ, θαη αθνχζζεθαλ απφςεηο
εηδηθψλ, γνλέσλ θαη λέσλ γηα ηελ πνζηεξηδφκελε Γηαβίσζε.
Απφ ην ΘΔΝΡΝΘΝΠ παξαθνινχζεζαλ ην Ππλέδξην 24 εξγαδφκελνη, 10 εθπαηδεπφκελνη θαη 17
γνλείο. Ζ θα Ξαπαληθνινπνχινπ, Δπηζηεκνληθή Γηεπζχληξηα, ζπκκεηείρε σο εηζεγήηξηα
κηιψληαο γηα ην πξνζσπηθφ ησλ Π..Γ: ξακα θαη Δκπφδηα, φπνπ αλαθέξζεθε ζηηο αλάγθεο
πνπ έρνπλ ηα άηνκα πνπ θαηνηθνχλ ζε Πηέγεο Απηφλνκεο Γηαβίσζεο, ηηο δπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδεη ην πξνζσπηθφ, πνπ εξγάδεηαη ζε απηέο ηηο δνκέο θαη πσο κπνξνχλ νη ππεχζπλνη
ησλ δνκψλ απηψλ λα δεκηνπξγήζνπλ πεξεζίεο κε θαιχηεξα απνηειέζκαηα γηα ηνπο
εμππεξεηνχκελνπο.
Δπίζεο, νη εθπαηδεπφκελνη απφ ην Θ.Δ.Ξ.Ξ, ηνπ Θενηφθνο, Γηψξγνο Οεγαλάθνο θαη Καξία
Παρηνχξε ζπκκεηείραλ ζε πάλει, καδί κε ηνλ εθπαηδεπφκελν Κηράιε Ινπδάξν, απφ ην Θέληξν
Καξγαξίηα θαη ζπληνληζηέο ηνλ θν Θεφθηιν Ρζηθφ απφ ην Θενηφθνο, ηνλ θν Γηάλλε Κπίζηα
απφ ην Καξγαξίηα, φπνπ εμέθξαζαλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη κίιεζαλ γηα
ην πσο θαληάδνληαη ηελ δηαβίσζή ηνπο ζην κέιινλ.
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ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΔΠ/ΑΘΙΖΡΗΘΔΠ ΔΘΓΖΙΥΠΔΗΠ ΡΝ «ΘΔΝΡΝΘΝΠ»
πσο θάζε ρξφλν έηζη θαη θέηνο, ζηηο 20 θαη 21 Καΐνπ 2010, ην «Θενηφθνο»
ηίκεζε ηελ κλήκε ηεο Αεηκλήζηνπ Ηδξχηξηαο θαη Ξξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
Καξίαο Αιεμάλδξνπ Ξαπάγνπ, δηνξγαλψλνληαο Αζιεηηθέο Δθδειψζεηο θαη αγψλεο ζηνλ ρψξν
ηνπ θέληξνπ καο. Ζ πξψηε εκέξα μεθίλεζε κε αγψλεο ζηίβνπ θαη νκαδηθά παηρλίδηα θαη έιαβαλ
κέξνο 260 εθπαηδεπφκελνη απφ φια ηα ηκήκαηα ηνπ θέληξνπ καο. Ηδηαίηεξε ραξά απνηέιεζε ε
ζηηγκή ηεο απνλνκήο κεηαιιίσλ θαη δηπισκάησλ ζε φινπο φζνπο αγσλίζηεθαλ. Ρε δεχηεξε
εκέξα θνξπθψζεθαλ νη εθδειψζεηο νη νπνίεο απνηεινχηαλ απφ:
Αγψλα κπάζθεη αλδξψλ ηνπ «Θενηφθνο»
Τπρνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηα παηδηά ηεο Ξξψηκεο θαη ηνπ Ξαηδαγσγηθνχ
Ρκήκαηνο
Δπηδείμεηο αζιεηηθψλ ηθαλνηήησλ (άικαηα & εκπφδηα)
Ξξφγξακκα Aerobic πνπ εθηέιεζαλ λεαξέο εθπαηδεπφκελεο
Ξξφγξακκα ξπζκηθήο γπκλαζηηθήο
Ξξφγξακκα Διιεληθψλ Ξαξαδνζηαθψλ ρνξψλ
Αμίδεη λα ηνλίζνπκε φηη ζε απηέο ηηο εθδειψζεηο είλαη ζεκαληηθή ε ραξά ηεο ζπκκεηνρήο ησλ
παηδηψλ θαη λέσλ θαη ε ζπλερείο πξνζπάζεηά ηνπο λα γίλνληαη θάζε ρξφλν θαιχηεξνη.
Πηηο 23 Ηνπλίνπ 2010 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρψξν ηνπ «Θενηφθνο» ε γηνξηή ιήμεο
ηεο εθπαηδεπηηθήο ρξνληάο κε ζέκα «Ραμίδη ζην φλεηξν…». Ζ εθδήισζε πεξηιάκβαλε ζεαηξηθά
δξψκελα, κνπζηθφ πξφγξακκα απφ ηε ρνξσδία ηνπ «Θενηφθνο» θαη παξαδνζηαθνχο θαη
ζχγρξνλνπο ρνξνχο απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο.
Ξαξάιιεια κε ηα θαιιηηερληθά δξψκελα ιεηηνχξγεζε θαη θαινθαηξηλή Δνξηαγνξά κε έξγα ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ «Θενηφθνο».
Ζ Σξηζηνπγελληάηηθε Δνξηαγνξά ηνπ «Θενηφθνο» νξγαλψζεθε ζηηο 11 θαη 12
Γεθεκβξίνπ 2010 ζηελ αίζνπζα «Άγγεινο Πηθειηαλφο» ζηελ Ρερλφπνιηο ζην Γθάδη. Ρελ
εθδήισζε πιαηζίσζαλ ην Κνπζηθφ Πρνιείν Ηιίνπ, ε παηδηθή ρνξσδία ηνπ Γεκ. Ρππάιδνπ, νη
ρνξσδίεο ηνπ «Θενηφθνο» θαη ην ζπγθξφηεκα «Αεξηθά» κε λένπο πνπ απνθνίηεζαλ απφ ην
«Θενηφθνο» κε Σξηζηνπγελληάηηθεο θαη άιιεο κεισδίεο. Πηε δηεμαγσγή ηεο Σξηζηνπγελληάηηθεο
αγνξάο ζπλέβαιιαλ νπζηαζηηθά:
νη λένη ηεο θαηάξηηζεο δεκηνπξγψληαο ηα είδε πνπ πξνσζήζεθαλ θαη ζπκκεηέρνληαο
ζηε δηαδηθαζία ηεο πψιεζεο
νη εθπαηδεπηέο ηεο θαηάξηηζεο εθπαηδεχνληαο θαη θαζνδεγψληαο ηνπο λένπο
εθπαηδεπηέο θαη πξνζσπηθφ ηνπ «Θενηφθνο» θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο πψιεζεο ησλ
πξντφλησλ
ζπνπδαζηέο Δξγνζεξαπείαο θαη Θνηλσληθήο Δξγαζίαο θαζψο θαη νη εζεινληέο ηνπ
«Θενηφθνο» πξνζθέξνληαο εζεινληηθή εξγαζία
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νη θπξίεο ηνπ ζσκαηείνπ «Φίινη ηνπ Θενηφθνο» νη νπνίεο πξνζέθεξαλ είδε δψξνπ γηα
πψιεζε θαη ιεηηνχξγεζαλ ην «θαθελείν» ηεο εθδήισζεο
ν Πχιινγνο Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ ησλ παηδηψλ θαη λέσλ πνπ θνηηνχλ ζην
«Θενηφθνο» πξνζθέξνληαο γιπθίζκαηα κε ζηφρν ηε γλσξηκία θαη ηε πξνβνιή ηνπ
έξγνπ ηνπο
δηάθνξα

πξφζσπα

θαη

επηρεηξήζεηο

πξνζθέξνληαο

είδε

ή

ππεξεζίεο

πνπ

αμηνπνηήζεθαλ ζηελ ενξηαγνξά, φπσο ν θσηνγξάθνο θνο Εαθεηξφπνπινο θ.α.
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ενξηαγνξάο, ν γλσζηφο εζνπνηφο θαη παξνπζηαζηήο θνο Πάββαο
Ξνχκπνπξαο δψξηζε επηηαγή αμίαο 5.000€ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Ηδξχκαηφο καο. Ρν πνζφ
είρε θεξδίζεη ζε αγψλα Poker Stars πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα θηιαλζξσπηθφ ζθνπφ. Ρελ
επηηαγή παξέιαβε ε Γηεπζχληξηα ηνπ «Θενηφθνο» θα Αιεμάλδξα Ονχζζνπ ε νπνία ηνλ
επραξίζηεζε ζεξκά.

πσο

θάζε

πξαγκαηνπνηήζεθε

ρξφλν
ζην

έηζη

Θέληξν

θαη

θέηνο

καο

ε

ηελ

Θνπή

Ρεηάξηε
ηεο

23

Γεθεκβξίνπ

Ξξσηνρξνληάηηθεο

Ξίηαο.

2010
Ρελ

Ξξσηνρξνληάηηθε πίηα έθνςε ε Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. ηνπ Θέληξνπ καο Θα Γνκηλή Παξξή. Πηελ
εθδήισζε πιαηζίσζε ε ρνξσδία ηνπ «Θενηφθνο» κε Σξηζηνπγελληάηηθα ηξαγνχδηα καδί κε ηα
παηδηά θαη ηνπο λένπο θαζψο θαη ε ζεαηξηθή νκάδα ηνπ Θενηφθνο. Πηελ εθδήισζε
παξεπξέζεζαλ ν Αληηδήκαξρνο Ηιίνπ θνο Ησάλλεο Γθηψλεο καδί κε ηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηνπ
Γήκνπ Ηιίνπ θ.θ. Γεκήηξην Απνζηνιφπνπιν θαη Δπάγγειν Απγνπιά.

ΞΑΟΝΠΗΑΠΔΗΠ & ΔΗΠΖΓΖΠΔΗΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ
Ρέινο δχν κέιε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ έθαλαλ δηάθνξεο παξνπζηάζεηο ζε
εκεξίδεο θαη ζπλέδξηα πνπ νξγαλψζεθαλ ηφζν απφ εμσηεξηθνχο θνξείο φζν θαη απφ ην
«Θενηφθνο». Αλαιπηηθά:
Α/
Α

ΖΚ/ΛΗΑ

1

20/1/2010

2

22-23/
10/2010

ΡΗΡΙΝΠ
ΠΔΚΗΛΑΟΗΝ
ΖΚΔΟΗΓΑ " ΠΡΔΓΔΠ
ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΚΔΛΖΠ ΓΗΑΒΗΥΠΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ
& ΞΟΝΝΞΡΗΘΔΠ
ΖΚΔΟΗΓΑ ΓΗΑ ΡΝ
ΠΛΓΟΝΚΝ DOWN

3
8/12/2010

ΝΚΗΙΗΑ ΠΡΖΛ
ΞΔΤΑΔΔ
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ΡΗΡΙΝΠ
ΔΗΠΖΓΖΠΖΠ

ΦΝΟΔΑΠ
ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ

ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ
ΓΝΛΔΥΛ ΠΡΖΛ
ΑΡΝΛΝΚΖΠΖ ΡΥΛ
ΛΔΥΛ

ΚΔΙΔΓΥΛΖ

ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΚΔΛΖ
ΔΟΓΑΠΗΑ &
WORKSHOP

ΑΚΦΗΛΝΚΖ ΠTH
ΟΝΓΝ

ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΚΔΛΖ
ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ ΠΡΑ
ΑΡΝΚΑ ΚΔ
ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ
ΤΣΗΘΖΠ ΓΔΗΑΠ

ΘΗΛΖΠΖ ΑΓΔΙΦΥΛ
ΑΡΝΚΥΛ ΚΔ
ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ
ΤΣΗΘΖΠ ΓΔΗΑΠ

ΔΗΠΖΓΖΡΔΠ
ΞΑΛΑΓΗΥΡΑ
ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΝΞΝΙΝ

ΘΑΗΡΖ ΘΑΡΠΝΓΑ

ΘΑΗΡΖ ΘΑΡΠΝΓΑ
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ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΔΟΥΞΑΦΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ
Ξξφγξακκα LEONARDO
Ρν Ξξφγξακκα LEONARDO απνζθνπεί ζην λα δεκηνπξγεζεί κηα «Δπξσπατθή εξγαιεηνζήθε»
γηα ηελ πνζηεξηδφκελε Δξγαζία πνπ λα ζπκπεξηιακβάλεη κηα ζεηξά εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ
ρξήζηκε γηα ηνπο επαγγεικαηίεο αλά ηελ Δπξψπε πνπ απαζρνινχληαη ζηελ ππνζηεξηδφκελε
εξγαζία. Ζ εξγαιεηνζήθε ζα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο επαγγεικαηίεο λα πξνζθέξνπλ
ζπληνληζκέλεο ππεξεζίεο ζε άηνκα κε αλαπεξίεο πνπ επηζπκνχλ λα εληαρηνχλ ζηελ αλνηρηή
αγνξά εξγαζίαο. Πηα αθφινπζα ηαμίδηα εθπξνζψπεζαλ ην Ίδξπκα «Θενηφθνο» νη θ.θ.
Αηθαηεξίλε Θαηζνχδα θαη Ζψ Εαθεηξνπνχινπ.
Α. Πην Ινλδίλν ηεο Αγγιίαο ζηηο 28-29 Ηαλνπαξίνπ κε ζηφρν ηελ νινθιήξσζε ησλ εγρεηξηδίσλ
θαη ην μεθίλεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.
Β. Πην Γνπβιίλν ηεο Ηξιαλδίαο ζηηο 11-12 Καξηίνπ κε ζηφρν ην εγρεηξίδην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πιηθνχ
Γ. Πηελ Θνπεγράγε ηεο Γαλίαο ζηηο 8-9 Ηνπλίνπ κε ζηφρν ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
Leonardo.
Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ηαμίδη ζην Limerick ηεο Ηξιαλδίαο απφ ηελ θα Αηθαηεξίλε
Θαηζνχδα πξνθεηκέλνπ λα επηζθεθηεί 3 ππεξεζίεο

ππνζηεξηδφκελε εξγαζίαο, έλα θέληξν

επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο, θαη ην επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην ηεο πφιεο.
Πηηο 31/9/2010 εζηάιε ζην ΗΘ ε ηειηθή έθζεζε Δηαηξηθψλ Πρέζεσλ Leonardo da Vinci 2008,
θαη θαηαρσξεζήθαλε ηα παξαδνηέα ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνχ Θεζαπξνχ.
Ξξφγξακκα Leonardo, Transfer of Innovation
Πηηο

30/11/2010

εζηάιε

αίηεζε

γηα

«πξφζθιεζε

πνβνιήο

Ξξνηάζεσλ

2010,

πξνπαξαζθεπαζηηθέο επηζθέςεηο» ζην ΗΘ. Δγθξίζεθε ε πξνπαξαζθεπαζηηθή επίζθεςε πνπ ζα
γίλεη ζηηο 12-13 Ηαλνπαξίνπ 2011 ζην Belfast ηεο Ηξιαλδίαο

T-SENIORITY
Ρν έξγν T-Seniority παξέρεη έλα ζπλδπαζκφ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο
ζην ζπίηη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πξνηηκψκελεο δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο πνιπκέζσλ πνπ
παξέρνληαη κέζσ ηεο ηειεφξαζεο. Ν θχξηνο ζηφρνο ηνπ T-Seniority είλαη ν ζπλδπαζκφο
ππεξεζηψλ

γχξσ απφ

ην ρξήζηε,

ηδηαίηεξα

ε

παξνρή

ππνζηεξηθηηθψλ

ππεξεζηψλ

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηαζπλνξηαθψλ ππεξεζηψλ) γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (ΑΚΔΑ)
επηθεληξψλνληαο θπξίσο ζηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο (αθφκα θαη ζε απηά πνπ βξίζθνληαη ζην
πξψην ζηάδην απηήο) κε ζθνπφ λα θαιπθζεί έλα επξχ θάζκα αλαγθψλ θξνληίδαο κε δηάθνξα
κνληέια ππεξεζηψλ (θξνληίδα ζην ζπίηη, ηειε-βνήζεηα, ππεξεζίεο κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ,
ηειε-εηδνπνίεζε, ειεθηξνληθέο λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο).
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Απνηειεί έλα λέν κνληέιν ππεξεζίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη κέζσ ςεθηαθήο ηειεφξαζεο
(digital TV) ην πην επξέσο δηαδεδνκέλν ειεθηξνληθφ κέζν ζήκεξα. Κε ηε ρξήζε θαλαιηψλ ζα
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζην επξχ θνηλφ λα έρεη πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο, φπσο θαη ζηα
ΑΚΔΑ θαη ηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο ηα νπνία ζπλήζσο δελ κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε
άιια είδε ςεθηαθήο ηερλνινγίαο. Ξαξάιιεια κε ηα παξαπάλσ ε ζπκβνιή ηνπ έξγνπ TSeniority θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε
ρψξα καο. Θχξηα πιενλεθηήκαηά ηνπ έξγνπ είλαη ηα εμήο:
Ξξνζηηφηεηα – Ξξνζβαζηκφηεηα: Πε δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο θαη ππεξεζίεο πνιπκέζσλ,
πνπ παξέρνληαη κέζσ ηεο ηειεφξαζεο θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ
Θνηλσληθή

έληαμε:

πεξεζίεο

πιεξνθφξεζεο

ζε

ζέκαηα:

Αζθάιεηαο,

πγείαο,

κεηαθίλεζεο, ςπραγσγίαο θηι αιιά θαη Δλεκέξσζεο θαη ππνβνήζεζεο γηα εχξεζε θαη
δηεθδίθεζε ζέζεο εξγαζίαο
Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο: πεξεζίεο ζπλαιιαγήο κε ην πξνζσπηθφ πεξηβάιινλ
νηθνγέλεηα, θίινη θιπ., απφ απφζηαζε
Δλίζρπζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη απηνλνκίαο: Ηεξαξρηθά δνκεκέλεο θαη δηαβαζκηζκέλεο
ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ ρξεζηψλ θαη πξνζβάζηκεο απφ ηνπο θξνληηζηέο
φηαλ απαηηείηαη
Νη ηειηθνί ρξήζηεο ζα είλαη ηα άηνκα (Δπξσπαίνη) ηεο ηξίηεο ειηθίαο θαζψο θαη κεζήιηθεο πνπ
δηζηάδνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ή/θαη θηλεηά ηειέθσλα αιιά είλαη
εμνηθεησκέλνη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ηειερεηξηζηήξην ηεο ηειεφξαζεο. Ρα άηνκα απηά πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ππεξεζία T-Seniority ζα έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπο έλα ρξήζηκν
εξγαιείν ηθαλφ λα ζπκβάιεη ζηνλ αλεμάξηεην ηξφπν δσήο αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο κε
πξνβιήκαηα πγείαο.
Ν θνο Βαγγέιεο Θακνχδεο εθπξνζψπεζε ην Ίδξπκα «Θενηφθνο» ζηηο εμακεληαίεο
αλαζθνπήζεηο ηνπ Έξγνπ T-Seniority ζηηο Βξπμέιιεο, θαηά ηηο εκεξνκελίεο 18-19 Ηαλνπαξίνπ
θαη 15-16 Ηνπλίνπ 2010.
Θαηά ηελ εμάκελε αλαζθφπεζε ε νπνία δηεμήρζε ζηηο Βξπμέιιεο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010
απνθαζίζζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή φηη ην έξγν ρξήδεη εμάκελεο παξάηαζεο θαζφηη
απαηηείηαη πεξεηαίξσ ρξφλνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αιιά θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ. Δπίζεκε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ έξγνπ ζεζπίζηεθε ε 31/12/2010, ε
αλάγθε φκσο επηπιένλ ρξφλνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ ζπγγξαθή
ησλ ηειηθψλ παξαδνηέσλ απφ φινπο ηνπο εηαίξνπο αλέζηεηιε ηελ ιήμε ηνπ γηα ηελ
πξνθαζνξηζκέλε απηή εκεξνκελία. Ρν έξγν εηθάδεηαη φηη ζα ιάβεη ηέινο ζηα κέζα Καξηίνπ
ηνπ 2011 φπνπ ζα δηεμαρζεί θαη ε ηειηθή αλαζθφπεζε ηνπ έξγνπ ζηηο Βξπμέιιεο.
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ΠΛΔΟΓΑΠΗΔΠ
ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝΗ ΦΝΟΔΗΠ
Ρν «Θενηφθνο» ζπλεξγάδεηαη

άςνγα

φια

απηά

ηα

ρξφληα

κε

Θξαηηθνχο

Δθπαηδεπηηθνχο θνξείο φπσο ην Δζληθφ θαη Θαπνδηζηξηαθφ Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ, ην Ξάληεην
Ξαλεπηζηήκην Θνηλσληθψλ θαη Ξνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, ην ΡΔΗ Αζελψλ Ρκήκα Δξγνζεξαπείαο θαη
Θνηλσληθήο Δξγαζίαο θ.α. δηνξγαλψλνληαο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο θαη μελαγήζεηο γηα
θνηηεηέο θαη ζπνπδαζηέο. Δπίζεο, ζην ρψξν ηνπ «Θενηφθνο» δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε
θνηηεηέο θαη ζπνπδαζηέο λα πξαγκαηνπνηνχλ ηε πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ππφ ηελ επνπηεία ηεο
Γηεπζχληξηαο θαη ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Θέληξνπ καο.
Θαηά ην Δθπαηδεπηηθφ έηνο 2009-2010, ζπλνιηθά 23 ζπνπδαζηέο έθαλαλ ηελ πξαθηηθή ηνπο
άζθεζε ζην «Θενηφθνο». Απφ ηνπο νπνίνπο 20 απφ ην ΡΔΗ Δξγνζεξαπείαο, 2 απφ ην ΡΔΗ
Θνηλσληθήο Δξγαζίαο θαη 1 απφ ΡΔΗ Ινγνζεξαπείαο.
Απφ ηελ λέα εθπαηδεπηηθή ρξνληά 2010-2011 νη ζπλεξγαζίεο καο θνξείο έρνπλ επεθηαζεί θαη
κε ηδησηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο φπσο ηα ΗΔΘ ΝΚΖΟΝΠ, ΜΛΖ θαη ΓΝΚΖ.
OMIΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΥΛ MY MARKET-METRO-ΘΔRRYGOLD-OPTIMA-ΖΞΔΗΟΝΠ
Ρα ηειεπηαία 25 ρξφληα ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο ππεξεζίαο πνζηεξηδφκελεο
Δξγαζίαο «ΔξγΑμία» κε ηνλ κηιν εηαηξηψλ MY MARKET-METRO-ΘΔRRYGOLD-OPTIMAΖΞΔΗΟΝΠ έρνπλ πξνζιεθζεί 26 λένη θαη λέεο ζηηο εηαηξίεο ηνπ Νκίινπ.
Πηηο 9/11/2010 ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ νκίινπ θχξηνο Αξηζηνηέιεο Ξαληειηάδεο θαη ν
δηεπζπληήο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ θχξηνο Ησάλλεο Γξίηζαο μελαγήζεθαλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ
«Θενηφθνο» θαη ελεκεξψζεθαλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ηδξχκαηνο.
Ζ ζπλεξγαζία ηνπ «Θενηφθνο» κε ηνλ φκηιν ππάξρεη πεξίπησζε λα επεθηαζεί θαη ζε άιινπο
ηνκείο φπσο ζηελ ηξνθνδνζία ηνπ Ηδξχκαηνο απφ ηα ζπγθεθξηκέλα Πνππεξκάξθεη, ζηελ
πξνκήζεηα 1-2 ζνχπεξ κάξθεη ηνπ νκίινπ κε πξντφληα πνπ παξαζθεπάδνληαη απφ ην ηκήκα
Catering θαη ζηελ αγνξά Σξηζηνπγελληάηηθσλ θαξηψλ απφ ηνλ φκηιν κέζσ ηεο Θπξίαο
Γέζπνηλαο Βνπδνχξε. Δπηπιένλ, ν φκηινο έρεη πξφζεζε λα ζπκκεηέρεη θαη σο ρνξεγφο ζηηο
Δνξηαγνξέο πνπ δηνξγαλψλεη ην «Θενηφθνο».
ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ
Ρα ηειεπηαία ρξφληα ην Ίδξπκα «Θενηφθνο» ζπλεξγάδεηαη κε ηελ ειιεληθή «Ρξάπεδα
Ρξνθίκσλ – Ίδξπκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πείλαο» ε νπνία δηαζέηεη δσξεάλ ηξφθηκα θαη
άιια είδε άξηζηεο πνηφηεηαο γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηνπ «Θενηφθνο».
Ζ νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ ΘΔΞΞ έρεη αλαιάβεη «εζεινληηθά» ηε δηεθπεξαίσζε ηεο
κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ απφ ην Θξπνλέξη. Ζ φιε δηαδηθαζία έρεη θαη εθπαηδεπηηθφ
ραξαθηήξα γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Ζ κεηαθνξά γίλεηαη κε ην ππεξεζηαθφ ιεσθνξείν ηνπ
Ηδξχκαηνο θάζε Ρεηάξηε.
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ΔΛΡΑΜΖ ΠΔ ΓΔΛΗΘΑ & ΔΗΓΗΘΑ ΠΣΝΙΔΗΑ ΑΞΝ ΡΝ ΡΚΖΚΑ ΞΟΥΗΚΖΠ
ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ & ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ
Ρν Ξξφγξακκα ηεο Ξξψηκεο Ξαξέκβαζεο απεπζχλεηαη ζε παηδηά λεπηαθήο ειηθίαο (3-5
εηψλ) ηα νπνία παξνπζηάδνπλ αλεπάξθεηεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο αλάπηπμεο. Πθνπφο ηνπ
πξνγξάκκαηνο είλαη ε έγθαηξε θαη θαηάιιειε αληηκεηψπηζε ησλ παηδηψλ, ψζηε λα ππάξμεη πην
νκαιή έληαμή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθφ Ξιαίζην.
Δίλαη ε πέκπηε ζπλερήο ρξνληά πνπ εθαξκφδεηαη ζπζηεκαηηθφ πξφγξακκα έληαμεο ζε ζρνιεία.
Θάζε παηδί γηα ην νπνίν ε Γηεπηζηεκνληθή Νκάδα ηνπ «Θενηφθνο» θξίλεη φηη είλαη έηνηκν λα
μεθηλήζεη έληαμε, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ζηαδηαθήο έληαμεο, αξρίδνληαο απφ θνίηεζε ζην
λεπηαγσγείν δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα. Αλ ην πιαίζην ηνπ λεπηαγσγείνπ ζπκθσλήζεη, ν
καζεηήο ζπλνδεχεηαη αξρηθά απφ ηελ εηδηθή παηδαγσγφ πνπ ππνζηεξίδεη ηε ηαρχηεξε θαη φζν
γίλεηαη πην νκαιή έληαμε. Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε ζπλεξγαζία κε ην ζρνιείν γίλεηαη
κέζσ ηειεθψλνπ θαη πξνθαζνξηζκέλσλ επηζθέςεσλ κειψλ ηεο Γηεπηζηεκνληθήο Νκάδαο.
Ζ αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο ηεο έληαμεο είλαη ζπρλή θαη ν καζεηήο ζπλερίδεη λα ππνζηεξίδεηαη
κέρξη λα απνθαζηζζεί φηη ε ζπλνδφο κπνξεί λα απνζπξζεί θαη νη κέξεο θνίηεζεο ζηαδηαθά λα
απμεζνχλ ζηηο πέληε.
Πηελ Ξξψηκε Ξαξέκβαζε νη καζεηέο κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ην αξγφηεξν κέρξη θαη ην έηνο
επαλάιεςεο ηνπ λεπίνπ, δειαδή ηα 7 ηνπο ρξφληα. Θαηφπηλ παξαπέκπνληαη ζε ηππηθά ή εηδηθά
πιαίζηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ξαηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο ηνπ «Θενηφθνο».
Γηα ηα παηδηά πνπ εληάζζνληαη ζε ηππηθά ή εηδηθά ζρνιεία, ππάξρεη follow up γηα ηελ πνξεία
ηεο έληαμήο ηνπο κέζα ζηα επφκελα έηε, εθφζνλ θαη νη γνλείο ην επηζπκνχλ.
Ρν Ξαηδαγσγηθφ Ρκήκα απεπζχλεηαη ζε παηδηά ειηθίαο (5-12 εηψλ) ηα νπνία
παξνπζηάδνπλ αλσξηκφηεηα θαη ειιείςεηο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο αλάπηπμεο. Ν ζηφρνο
ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα εθπαηδεπηνχλ ηα παηδηά ζε δεμηφηεηεο θαζεκεξηλήο δσήο ψζηε λα
απηνλνκεζνχλ ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ. Δθφζνλ αμηνινγεζεί απφ ηελ Γηεπηζηεκνληθή
νκάδα ηνπ ηκήκαηνο φηη θάπνηνο εθπαηδεπφκελνο έρεη θαηαθηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ
πξνγξάκκαηνο παξαπέκπεηαη γηα έληαμε ζε Δηδηθφ Γεκνηηθφ Πρνιείν.
Θαηά ην Δθπαηδεπηηθφ έηνο 2009-2010, ζπλνιηθά 9 εθπαηδεπφκελνη εληάρζεθαλ ζε
Γεληθά θαη Δηδηθά ζρνιεία.
Απφ ην Ρκήκα Ξξψηκεο Ξαξέκβαζεο 3 εθπαηδεπφκελνη εληάρζεθαλ ζε Γεληθά Γεκνηηθά
Πρνιεία, 1 ζε Θαλνληθφ Λεπηαγσγείν θαη 2 ζε Δηδηθφ Πρνιείν.
Δπίζεο, 3 παηδηά απφ ην Ξαηδαγσγηθφ Ρκήκα εληάρζεθαλ ζε Δηδηθφ ζρνιείν.
Ππρλά νη γνλείο δελ απνδέρνληαη πξφηαζε ηεο Γηεπηζηεκνληθήο Νκάδαο πξνθεηκέλνπ λα
εληαρζεί ζε Δηδηθφ ζρνιείν ην παηδί ηνπο θαη πξνηηκνχλ λα παξακείλεη ζην «Θενηφθνο», θάηη
πνπ ζεκαίλεη φηη ν αλσηέξσ δείθηεο έληαμεο είλαη ρακειφηεξνο απφ φηη ζα έπξεπε.
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ΔΘΔΙΝΛΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ
Πην «Θενηφθνο», νη εζεινληέο πξνζθέξνπλ ζεκαληηθή βνήζεηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη
ηελ θαηάξηηζε αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε. Ζ Δζεινληηθή πεξεζία ηνπ Θέληξνπ
ιεηηνχξγεζε κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 κε πεχζπλε ηελ θα Ρδελ Ξαπαλησλνπνχινπ,
Ξξντζηακέλε Τπρνινγηθήο πεξεζίαο. Δθεί πξαγκαηνπνηείηαη ε εμεχξεζε, επηινγή θαη έληαμε
ησλ εζεινληψλ ζε φπνηα ηκήκαηα ππάξρεη αλάγθε γηα βνήζεηα. Ξάλσ απφ 100 εζεινληέο
έρνπλ ζπλεξγαζηεί καδί καο πξνζθέξνληαο απνηειεζκαηηθφ έξγν ζαλ «βνεζνί» ηνπ κφληκνπ
εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε πξνγξάκκαηα απηνεμππεξέηεζεο, θνηλσληθνπνίεζεο θαη
αλάπηπμεο εξγαζηαθψλ δεμηνηήησλ.
Γηα φινπο ζρεδφλ ηνπο εζεινληέο ε εκπεηξία ηεο εζεινληηθήο ακηζζί εξγαζίαο ζην
«Θενηφθνο» ήηαλ πνιχ ρξήζηκε πξαθηηθή άζθεζε θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν ηνπο έδσζε
κεγάιε ηθαλνπνίεζε.
Γηα ην εθπαηδεπηηθφ έηνο 2009-2010 έμη (6) εζειφληξηεο πξνζέθεξαλ ακηζζί
εζεινληηθή εξγαζία ζην «Θενηφθνο».
Απφ ηνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2010 ζπγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή Δζεινληηζκνχ ε νπνία
απνηειείηαη απφ ηε Γηεπζχληξηα ηνπ «Θενηφθνο» θα Αιεμάλδξα Ονχζζνπ, ηε Πχκβνπιν ηνπ
Γ.Π. ηνπ Ηδξχκαηνο θα Αηθαηεξίλε Βπδνβίηε, ηελ Ξξντζηακέλε ηεο Ξξψηκεο, ηνπ
Ξαηδαγσγηθνχ θαη ησλ Ξξνεπαγγεικαηηθψλ ηκεκάησλ θαη ηελ πεχζπλε ηεο Ρππνπνηεκέλεο
Δξγαζίαο ηελ θα Γψξα Πηαθπιά, ε νπνία είλαη πεχζπλε ηεο πεξεζίαο Δζεινληηζκνχ.

ΡΝ "ΘΔΝΡΝΘΝΠ" ΘΑΙΥΠΝΟΗΕΔΗ ΡΝ ASTANGU
Απφ 12-16 Απξηιίνπ 2010, ηέζζεξηο ζπλάδειθνη απφ ην ASTANGU Rehabilitation Centre ηεο
Δζζνλίαο επηζθέθζεθαλ ην "Θενηφθνο". Ρν ASTANGU εμππεξεηεί θπξίσο άηνκα κε θηλεηηθά
πξνβιήκαηα θαη πξφζθαηα άξρηζαλ λα δέρνληαη θαη άηνκα κε λνεηηθή ζηέξεζε.
Ππκπιεξσκαηηθά ζην Θέληξν απηφ ιεηηνπξγεί θαη Νηθνηξνθείν γηα ιίγα φκσο άηνκα. Ζ
επίζθεςε έγηλε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο European Leonardo da Vinci Mobility Project.
Ρελ Δζζνληαλή απνζηνιή απνηεινχζαλ νη:
• Mari Rull Γηεπζχληξηα ηνπ θέληξνπ
• Liina Teesalu Ξξντζηακέλε Θαηάξηηζεο
• Tiia Salum Δθπαηδεχηξηα Σεηξνηερλίαο (παξαδνζηαθέο ηέρλεο)
• Mari Kelbin Δθπαηδεχηξηα καγεηξηθήο θαη βνεζψλ νηθίαο
Νη επηζθέπηξηεο είραλ ηελ επθαηξία λα μελαγεζνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηα εξγαζηήξηα ηνπ
"Θενηφθνο". Δίραλ νξγαλσζεί παξνπζηάζεηο απφ επαγγεικαηίεο ηνπ Θέληξνπ καο, ζρεηηθέο κε
ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ, απφ ηελ Ξξψηκε Ξαξέκβαζε έσο ηα
Δπαγγεικαηηθά Δξγαζηήξηα θαη ηελ Δξγαζηαθή Απνθαηάζηαζε.
Πηηο 15/4 ζπκκεηείραλ ζην 4ν Διιαδνθππξηαθφ Ππλέδξην θαη ζηηο 16/4 επηζθέθζεθαλ ηελ
Διιεληθή Δηαηξία Ππαζηηθψλ.
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Ρέινο είραλ ηελ επθαηξία λα επηζθεθζνχλ καδί κε ηελ νκάδα Απνθαηάζηαζεο ηνπ "Θενηφθνο",
εξγαζηαθνχο ρψξνπο θαη λα ζπλνκηιήζνπλ κε εξγνδφηεο θαη λένπο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε
εξγαζία.
Δπηζπκία θαη ησλ δχν πιεπξψλ είλαη ε αληαιιαγή απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ λα ζπκβάιιεη ζηελ
πνηνηηθή βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο.

ΠΥΚΑΡΔΗΝ «ΦΗΙΝΗ ΡΝ ΘΔΝΡΝΘΝΠ»

Ρν ζσκαηείν «Φίινη ηνπ Θενηφθνο» είλαη έλα κε θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν πνπ
ηδξχζεθε ην 1997, κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εζηθή θαη πιηθή ελίζρπζε ηνπ κεγάινπ
θνηλσληθνχ έξγνπ ηνπ Ηδξχκαηνο «Ζ ΘΔΝΡΝΘΝΠ».
Κεηά απφ 10 ρξφληα ζαλ «ΦΙΙΥΠΗΑ – Φίινη ηνπ Ηδξχκαηνο Θενηφθνο»
απνθαζίζζεθε λα απινπνηεζεί ην φλνκα θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλνλ ην «Φίινη ηνπ
Θενηφθνο», πξνο απνθπγή δηαθφξσλ παξαλνήζεσλ.
Νη

«Φίινη

ηνπ

Θενηφθνο»

ρξεκαηνδνηνχλ

εμεηδηθεπκέλα

πξσηνπνξηαθά

πξνγξάκκαηα πνπ βνεζνχλ ηα παηδηά θαη λένπο κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη άιιεο αλαπηπμηαθέο
αλεπάξθεηεο λα καζαίλνπλ λα δνπλ, λα εξγάδνληαη θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή.
Κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζσκαηείνπ, νινθιεξψζεθε ην Θέληξν Δξγαζηαθήο Ξξνεηνηκαζίαο
θαη Ξξνψζεζεο (ΘΔΞΞ) ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ηδξχκαηνο. Ρν ΘΔΞΞ ιεηηνπξγεί απφ ηελ αξρή ηεο
εθπαηδεπηηθήο ρξνληάο 2007-2008 κε λένπο θαη λέεο 20-25 εηψλ, κε ζθνπφ λα ηνπο
πξνεηνηκάζεη λα βξνπλ δνπιεηά θαη λα ηνπο ππνζηεξίμεη φζν ρξεηάδεηαη ζηνλ ρψξν ηεο
εξγαζίαο ηνπο.
Δπίζεο, κε ηε κεζνιάβεζε ησλ «Φίισλ ηνπ Θενηφθνο» ε εηαηξία Johnson &
Johnson ζηεξίδεη νηθνλνκηθά ην Ξξφγξακκα ηεο Ξξψηκεο Ξαξέκβαζεο γηα παηδάθηα 3-5 εηψλ,
ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε κεγάιε επηηπρία. Δηδηθνί παηδαγσγνί θαη ινγνζεξαπεπηέο, κεηά απφ
έγθαηξε δηάγλσζε, βνεζνχλ παηδάθηα κε αλαπηπμηαθέο δπζθνιίεο λα εληαρηνχλ ζε θαλνληθά
ζρνιεία. Κέρξη ηψξα έρνπλ εληαρηεί ζε θαλνληθφ δεκνηηθφ 25 παηδηά.
Ρν ζσκαηείν πξνζθέξεη ππνηξνθίεο γηα εθπαηδεπηηθά ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα γηα ην
πξνζσπηθφ ηνπ «Θενηφθνο», θαιχπηνληαο ην θφζηνο ησλ ζπλεδξίσλ θαη φια ηα έμνδα
κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο.
Ρν ζσκαηείν εξγάδεηαη δηαξθψο γηα ηελ εμεχξεζε πφξσλ κέζσ ζπλδξνκψλ, δσξεψλ
θαη εθδειψζεσλ γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Ηδξχκαηνο. Ρν ζσκαηείν
«Φίινη ηνπ Θενηφθνο» είλαη κέινο ηεο Νκνζπνλδίαο «ΚΑΕΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΑΗΓΗ».
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VΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ
Απφζπαζκα Απνινγηζκνχ Γηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2010
Έγθξηζε Ξξνυπνινγηζκνχ 2010
Ν εγθξηζείο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2010 ςεθίζζεθε απφ ην Γ.Π. ηνπ Ηδξχκαηνο
(547/7.7.09) θαη δηαβηβάζζεθε ζηε Γηεχζπλζε Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο ηεο Λνκαξρίαο
Αζελψλ, ηνκέαο Γπη. Αηηηθήο κε ην ππ’ αξηζκ. (789/20.7.09) έγγξαθν ηνπ
Ηδξχκαηνο, γηα πνζφ εζφδσλ-εμφδσλ πνπ αλέξρνληαη ζε 4.185.000,00 επξψ.

Απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαη Ηζνινγηζκφο.
Έγηλε απνγξαθή ζηηο 31/12/2010 φισλ ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ θαη πάζεο θχζεσο
πιηθψλ. Έηζη ππνινγίζζεθαλ ηα αλαισζέληα πιηθά θαζψο θαη νη απνζβέζεηο ηεο
ρξήζεσο απηήο. Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο απνγξαθήο, έγηλαλ νη απαξαίηεηεο
ινγηζηηθέο εγγξαθέο θαη ππνινγίζζεθε ην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεσο ηνπ 2010.
Απνινγηζηηθά ηα έζνδα-έμνδα γηα ην έηνο 2010 δηακνξθψλνληαη ζε 3.679.733,91
επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ αξρήο θαη ηέινπο ηεο
ρξήζεο. Κεηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ ην
απνηέιεζκα ηεο ρξήζεσλ ηνπ 2010 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 219.415,27 επξψ πξνο
κείσζε (δεκηέο) ηεο θαζαξήο πεξηνπζίαο ηνπ Ηδξχκαηνο.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη κεηά ηε ζεκαληηθή πεξηθνπή ηεο επηρνξήγεζεο απφ ηε
Λνκαξρία Αζελψλ γηα ην έηνο 2010 θαη ηελ αδπλακία θαηαβνιήο ησλ λνζειίσλ απφ
ζρεδφλ φια ηα αζθαιηζηηθά Ρακεία, ην Ίδξπκα βξίζθεηαη ζε πνιχ δπζρεξή
νηθνλνκηθή ζέζε.
Ππλεθηηκψληαο επίζεο, ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε
ρψξα, αγσληνχκε γηα ηελ επηβίσζή καο θαζ’ φηη ήδε ζήκεξα ιεηηνπξγνχκε νξηαθά
πξνζπαζψληαο λα δηαηεξήζνπκε αθέξαηε ηελ πςειή πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ καο.
Ρν εηήζην θφζηνο αλά εθπαηδεπφκελν, ζε ζχλνιν 360, ηνπ Ηδξχκαηνο καο γηα ην
2010 δηακνξθψλεηαη ζε 10.168,54 επξψ.
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ΓΥΟΔΔΠ – ΣΝΟΖΓΗΔΠ
Θα απνηεινχζε ζεκαληηθή παξάιεςε λα κελ αλαθεξζνχκε ζηνπο κεγάινπο επεξγέηεοδσξεηέο νη νπνίνη ζηήξημαλ θαη ζηεξίδνπλ ην έξγν ηνπ Ηδξχκαηνο «Θενηφθνο».
Δπραξηζηνχκε ζεξκά:
ΔΔΟΓΔΡΔΠ


Καξία Αιεμ. Ξαπάγνπ



Κπνδνζάθεο Αζαλαζηάδεο



Νηθνγέλεηα Λ. Γνπιαλδξή



Ξαπαζηξάηνο Α.Β.Δ.Π.



Νηθνγέλεηα Ξαπαζηξάηνπ



Θσλ/λνο & Αιίθε Ρξππάλε



Αρηιιέαο & Διηζάβεη Θνκηλνχ



Νηθνγέλεηα Γθέξηζνπ



Α. Θανχζεο Α.Δ.



Νηθνγέλεηα Θενδψξνπ Ξαπαιεμφπνπινπ



Ίδξπκα «Πηαχξνο Ληάξρνο»



Ίδξπκα Ησάλλνπ Φ. Θσζηνπνχινπ



Ησάλλεο Λ. Πηαζηλφπνπινο



Κίλα Ξ. Θξηεδή



Γηάλλεο Π. Θσζηφπνπινο



Πηέιηνο Σαηδεησάλλνπ



Νηθνγέλεηα Ξαπάγνπ



JOHNSON & JOHNSON AE



COSMOTE

ΓΥΟΖΡΔΠ
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Νηθνγέλεηα Θέδξνπ



Νηθνγέλεηα Φσζηεξφπνπινπ



Δπακεηλψλδαο Ρξηαληαθπιιίδεο



Ράθεο Σνξλ



Νηθνγέλεηα Άξε Πηκφπνπινπ



L’ OREAL ΔΙΙΑΠ Α.Δ.



Ξέηξνο Γ. Γξππάξεο



Αιέθνο Η. Ξαππάο



Αλδξέαο Ι. Θαλειιφπνπινο



ΗΓΟΚΑ MARFIN
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Γηα ην έηνο 2010 επραξηζηνχκε ζεξκά γηα ηηο επγεληθέο ηνπο δσξεέο ηνπο:
1
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28
29
30
31
32
33
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45
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51
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JOHNSON & JOHNSON
ALPHA BANK
ΗΓΟΚΑ MARFIN
DANTEN LTD
ΓΥΟΔΑ
ANDRITAKI SHIPPING
ΒΝΓΝΟΖ Γ.ΓΔΠΞΝΗΛΑ
ΓΘΔΟΡΠΝΠ ΓΖΚΖΡΟ.
ΓΔΟΚΑΛΝΠ ΑΒΔΔ
Δ.Γ.Ν.Δ.Α.Ξ.
ΚΓΗΑΘΖ-ΦΝΟΡΝΛΖ
ΛΗΛΗΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ
ΙΑΕΑΟΗΓΖ ΒΑΟΒΑΟΑ
FAFALIOS SHIPPING S.
MERCEDES BENZ
ΚΓΗΑΘΖ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ
ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ
ΑΟΓΟΝΞΝΙΝΠ ΛΗΘΝΠ
ΓΝΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ
ΛΡΝΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ
ΛΡΕΝΦΟΑΠ ΞΔΡΟΝΠ
ΘΑΡΠΑΟΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΚΚΔ Α.
ΘΝΙΙΔΓΗΝ ΑΘΖΛΥΛ
ΓΖ & ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΑΞΘΔ
ΚΞΝΙΝΓΝΟΖΠ ΚΑΟΗΝΠ
ANATRON FOOD SERVICE
OPTIMA AE
ΡΠΝΟΝΠ ΜΔΛΝΦΥΛ
ΝΗΘΝΛΝΚΝ ΘΟΗΑΘΝΠ
ΞΑΛΡΑΕΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓ.
ΙΥΠ ΘΥΠΡΖΠ & ΚΑΗΟΖ
ΠΝΦΗΑΛΝΞΝΙΝΠ ΛΗΘΝΠ
ΚΓΗΑΘΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ
ΞΑΞΑΘΥΠΡΑ ΚΑΟΘΑ
ΦΗΙΝΗ ΡΝ Θ
ΞΑΞΞΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ
ΞΑΛΡΝΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ
ΘΑΠΡΟΗΛΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΘΑΠΑΞΝΓΙΝ ΘΥΛ/ΛΝΠ
ΚΞΝΙΑ ΔΘΚΗΑ
ΞΝΞΝΡΑ ΗΥΑΛΛΑ
ΓΘΔΟΡΠΝ ΚΑΟΗΑ
ΘΑΚΞΑΛΖΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ
ΠΡΑΘΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ
ΣΑΙΝΞΝΙΝ ΝΙΚΞΗΑ
ΘΟΗΑΘΗΓΖΠ Θ & ΠΛ.
ΞΔΗΘΖΠ ΛΗΘΝΠ & ΚΑΟΗΑ
ANATRON AE
ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑ ΓΝΙΑΛΓΟΖ ΑΙ.
SWAN MANAGEMENT SERV.
MOTOR OIL HELLAS
ΟΝΠΠΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑ
ΚΔΛΣΡΑ ΞΑΛΑΓΗΥΡΑ
ΚΞΝΓΓΑΛΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
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58
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ΚΝΓΘΝΞΔΡΟΝ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ
ΗΓΓΙΔΠΖΠ ΑΛΡ.-ΠΑΟ.
ΝΟΗΕΥΛ ΑΔΔΓΚ
ΝΗΘΝΓ. ΣΟΗΠΡΝΞΝΙΝ Λ.
ΝΗΘΝΛΝΚΝΞΝΙΝΠ ΠΞΟΝΠ
THEOCΖAROPOULOS N.
ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΑΝ ΞΔΡΟΝΠ
ΘΝΡΠΝΘΑΛΑΠΖΠ ΠΥΘΟ.
ΚΞΗΘΑΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ
ΠΡΑΟΝΞΝΙΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΠΡΖΛ ΠΙΒΗΑ
ΒΔΟΘΗΝΠ ΔΘΡΥΟ
ΝΗΘΝΓ.ΓΖΚΖΡΟΗΝ ΞΔΡΟ.
ΙΑΗΝΠ ΛΗΘΝΠ & ΑΡΑΙ.
ΓΗΑΡΟΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ
ΞΗΞΗΡΠΝΙΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑ Γ.ΙΗΒΔΟΖ
ΘΝΘΝΟΑΘΖΠ ΛΗΘΝΠ
ΘΑΠΡΟΗΥΡΖ ΒΑΓ.-ΘΗΘΖ
ΚΔΙΔΡΝΞΝΙΝΠ ΖΙΗΑΠ
ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑ ΘΟΔΚΚΓΑ Γ.
ΠΞΑΛΝΓΑΘΖ ΣΟΠΝΙΑ
XERGIA AE
ΞΔΡΠΑ ΚΑΟΗΑ
ΘΑΡΠΗΔΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
ΞΑΞΑΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑΘΖ Κ.
ΡΠΔΟΔΕΝΙΔ ΔΟΟΗΘΝΠ
ΗΥΑΛΛΝ ΘΟΗΑΘΖ
ΞΑΞΑΓΑΡΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
ΡΑΠΠΖ ΑΛΛΑ
ΞΑΛΑΓΖΠ ΚΗΣΑΖΙ & ΠΡ
ΠΝΦΑΛΡΕΖΠ ΔΙΔΘ
ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
ΙΝΓΑΟΗΓΖ Κ.-ΠΘΙΑΒΗΑ
ΘΝΞΝΘΖ ΔΑΛΘΗΑ
ΔΠΡΑΘΗΑΓΖΠ ΖΙΗΑΠ
ΡΠΝΙΝΦΖ ΞΑΛ.
ΛΗΑΟΣΝΠ ΛΗΘΖΡΑΠ & ΔΙ.
ΠΡΑΚΑΡΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
ΡΠΑΡΗΟΖΠ ΙΝΘΑΠ
ΠΑΛΡΝΟΗΛΑΗΝΠ ΘΥΠΡΑΠ
ΠΘΑΟΡΠΗΑΟΖΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ
ΠΘΑΟΡΠΗΑΟΖ ΑΙΗΘΖ
ΠΑΙΞΑΠ ΑΛΡΥΛΗΝΠ
ΠΝΦΗΑΛΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ
ΠΗΓΔΟΖ ΒΗΒΖ
ΘΝΚΖΛΝΠ ΑΟΖΠ
ΚΞΑΚΞΖΠ & ΚΑΟΝΠΘΑ Ο.
ΙΔΙΔΓΘΑΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ
ΑΛΔΚΝΓΝΟΑ ΔΘΚΗΑ
ΦΙΝΡΑΘΝΠ ΓΗΑΛΛΖΠ
ΠΛΗΥΡΖΠ
ΡΠΝΘΑΛΑΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ
RICHAVOLSOM NIKOLAS
Β. ΘΑΚΞΑΠ ΔΞΔ
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56
57
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

ΒΝΓΝΟΖΠ ΑΛΡΥΛΖΠ
ΠΗΛΝΞΝΙΝΠ ΑΟΖΠ & ΠΡ
ΞΔΟΖΦΑΛΝ ΚΑΟΗΑ
ΛΡΟΗΒΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ
ΗΑΡΟΝ ΚΑΛΝΠ & ΑΓΓ.
ΓΗΑΛΛΑΘΝΞΝΙΝΠ ΓΖΚ
ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ
ΒΑΙΒΖ-ΒΝΓΗΑΡΕΖ
ΚΖΙΔΑ ΚΑΗΟΖ
ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑ ΚΗΔΠΡΟΖ Γ.
ΓΖΚΖΡΟΗΝ ΔΗΟΖΛΖ
ΠΡΑΘΝΞΝΙΝΠ ΑΘ.ΗΥΑΛ
ΓΗΝΟΓΑΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ
ΘΝΘΝΞΖ ΗΥΑΛΛΑ
ΦΟΑΓΘΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
ΛΗΘΝΙΑΘΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ
ΛΗΘΝΙΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ
ΘΟΘΥΠΡΑΘΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
ΡΑΒΗΡΗΑΛ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ
ΛΗΘΝΙΑΘΖΠ ΟΥΠΠΔΡΝΠ
ΛΗΘΝΙΑΘΖ ΚΑΗΟΖ
ΗΑΘΥΒΗΓΖΠ ΘΔΝΓ.
ΠΞΟΝΞΝΙΝΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ
ΦΑΘΖΠ ΑΛΡ & ΛΗΘΝΠ
ΘΑΙΘΑΡΕΑΘΝΠ ΡΑΘΖΠ
ΛΗΘΝΙΑΘΖΠ ΟΥΠΠΔΡΝΠ Γ.
ΒΙΑΣΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΟΖΓΝΞΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ
ΣΑΠΝΟΖ ΘΥΛ/ΛΑ
ΘΥΛΠΡΑΠ ΣΟΗΠΡΝΦΝΟΝΠ
ΣΑΠΝΟΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ
ΞΑΞΑΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑΘΖΠ Κ.
ΑΛΡΥΛΝΞΝΙΝΠ ΔΠΡΑΘΗΝΠ
ΞΑΞΑΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑΘΖΠ ΑΛ.
ΑΛΡΥΛΝΞΝΙΝ ΚΑΟΗΑ
ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖ ΦΑΗΓΟΑ
ΒΔΙΙΑ ΦΙΥΟΑ
ΘΛΖΓΑΙΑΘΖ ΙΗΡΠΑ
ΚΞΝΛΡΑΗΡΖ ΙΔΙΑ
ΚΞΝΛΡΑΗΡΖ ΦΥΡΔΗΛΖ
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113
114
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
176
177
178
179

ΚΝΠΣΝΒΑ ΚΑΟΗΙΔΡΑ
ΛΗΑΟΣΝΠ ΛΗΘΖΡΑΠ
ΓΝΙΓΔΟΑΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
ΓΖΚΝΞΝΙΝ ΒΑΠΥ
ΙΝΚΗΓΖΠ ΗΑΠΥΛΑΠ
ΟΑΛΗΝΠ ΘΔΝΦΑΛΖΠ
ΜΔΛΑΘΖ ΟΝΓΑΛΘΖ
ΕΖΟΗΑΓΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
ΞΑΙΙΖΘΑΟΑΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑ ΘΥΛΠΡΑ ΣΟΗΠΡΝΦ.
ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ ΣΟ.
ΓΘΗΘΑΠ ΠΞΟΝΠ & ΘΝΟΗΛΑ
ΝΗΘΝΔΓΔΛΔΗΑ ΚΑΛΓΙΑΟΑ Γ.
ΥΟΝΙΝΓΗΓΖΠ ΦΥΡΖΠ
ΕΑΚΑΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΠΑΚΑΛΗΝ ΑΛΓΟΔΑΠ
ΓΟΖΓΝΟΗΝ ΛΗΘΖΡΑΠ
ΓΔΟΝΘΝΛΑΠ ΑΙΔΜ
ΠΝΦΑΛΡΕΖ ΚΑΡΗΛΑ
ΑΟΓΟΖΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ
ΘΑΟΑΡΕΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ
ΑΞΝΠΡΝΙΝΞΝΙΝ ΞΑΛ.
ΞΑΛΑΓΝΠΖ ΔΙΔΛΖ
ΒΔΙΙΑ ΒΝΙΑ
ΠΝΦΑΛΡΕΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝΞΝΙΝ Γ
ΛΗΘΝΙΑΘΖ ΑΛΛΑ
ΠΞΟΝΞΝΙΝ ΑΛΛΑ
ΦΟΑΓΘΗΑΙΝΓΑΘΖΠ Γ.
ΚΑΘΟΓΗΑΛΛΖ ΘΥΛ/ΛΑ
ΓΖΚΝΞΝΙΝ ΘΥΛ.
ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑ ΚΑΟΝΘΑΙΑΠΠΗΡΖ
ΞΑΞΑΠΡΔΟΓΗΝ ΑΛΑΠΡ.
ΓΗΑΛΛΑΘΝΒΑΠ ΒΑΠΗΙΖΠ
ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΑΘΝΞΝΙΝΠ Γ.
ΓΥΟΔΔΠ ΑΛΥΛΚΥΛ
ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝΞΝΙΝ Γ
ΛΗΘΝΙΑΘΖ ΑΛΛΑ
ΠΞΟΝΞΝΙΝ ΑΛΛΑ
ΦΟΑΓΘΗΑΙΝΓΑΘΖΠ Γ.
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