ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Οικονομικού έτους 2015
Εκπαιδευτικού έτους 2014-2015

Διευθυντής & Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας
ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΑΝΙΤΗ

“Με την ετήσια αναφορά για το έτος 2015 θα ήθελα να εκφράσω τις
ευχαριστίες μου προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό του
Ιδρύματος.
Το 2015 ήταν μια ακόμα δύσκολη χρονιά για την πατρίδα, την πρόνοια, το
Ίδρυμα. Παρά τις εξαιρετικά αντίξοες οικονομικές συγκυρίες το Ίδρυμα με
προσεκτική

διαχείριση

εξακολούθησε

να

προσφέρει

τις

υπηρεσίες

του

αναβαθμίζοντας παράλληλα τις υπηρεσίες με νέα καινοτόμα προγράμματα.
Σας ευχαριστώ όλους πολύ για την συνεργασία.”

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

«Ο απολογισμός του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 χαρακτηρίζεται
από αρκετές καινοτομίες και δράσεις, οι οποίες αποτελούν τη βάση για
περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών προς τους επωφελούμενους.
Αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση των ανωτέρω αποτελεί η
προσωπική και συλλογική ποιοτική εξέλιξη όλων μας (εργαζομένων και
εκπαιδευομένων).»

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

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

Όραμα . . .
να εξελιχθεί το «Θεοτόκος» σε ένα από τα πρότυπα αποκαταστασιακά κέντρα στην Ευρώπη
και να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία ενός κόσμου όπου τα άτομα με
νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος θα έχουν ίσα
δικαιώματα στη ζωή και στην εργασία

Αποστολή . . .
με συνεχή βελτίωση και καινοτόμες προσεγγίσεις, μέσα από διαρκώς προσαρμοζόμενα
εξειδικευμένα προγράμματα, να προετοιμάζουμε παιδιά και νέους με νοητικές αναπτυξιακές
διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος να μάθουν να ζουν, να εργάζονται και να
συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή.

Αξίες μας είναι ...


Σεβασμός στα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια
Ο σεβασμός για την προσωπική ζωή των νέων με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και
διαταραχές του αυτιστικού φάσματος και των οικογενειών τους καθώς και η εξασφάλιση
των δικαιωμάτων τους. Η εμπιστευτικότητα και η αφοσίωση στο έργο μας αποτελεί το
θεμέλιο των σχέσεών μας με τους εκπαιδευόμενους.



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



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



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



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

Εταιρικές Αξίες …
Σε περιβάλλον συνεργατικό, επικοινωνιακό, ενότητας, ειλικρίνειας και αφοσίωσης, η Διοίκηση,
η Διεύθυνση, το προσωπικό του «Θεοτόκος», το σωματείο «Φίλοι του Θεοτόκος», οι γονείς
και οι σύλλογοι γονέων και εργαζομένων, παρέχουν από κοινού και με διαφανείς διαδικασίες,
υπηρεσίες που σέβονται, εντάσσουν, εμψυχώνουν και διασφαλίζουν την ίση συμμετοχή στην
εκπαίδευση, στην κοινότητα και στην εργασία των ατόμων με νοητικές αναπτυξιακές
διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος.
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ΙΙ. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
Το Ίδρυμα «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» είναι δημιούργημα ιδιωτικής πρωτοβουλίας με κοινωφελή
χαρακτήρα. Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εθελοντικά προσφέρει τις
υπηρεσίες του (αμισθί). Λειτουργεί από το 1963, επιχορηγείται μερικά και εποπτεύεται από το
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Έχει εξυπηρετήσει και προσφέρει
ειδικά προγράμματα σε πάνω από 4.000 παιδιά και νέους με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές
και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος.
Παρέχει ειδική αγωγή, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση σε 400 περίπου
παιδιά και νέους-ες, ετησίως, ηλικίας 3 έως 35 ετών, υπηρεσίες που προσφέρονται με
πρωτοπόρα προγράμματα αναγνωρισμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» βρίσκεται στον Δήμο Ιλίου στα δυτικά προάστια της
Αθήνας και εκτείνεται σε μια έκταση 51 στρεμμάτων με 8.000τμ στεγασμένα κτίρια. Αποτελεί
πρότυπο προνοιακό κέντρο για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Επίσης, συμμετείχε στο
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων Αποκατάστασης από το 1982 έως το 1994 εκπροσωπώντας την
Ελλάδα σε πάμπολλες πρωτοβουλίες και δράσεις.
Το εξειδικευμένο προσωπικό μαζί με το προσωπικό της άμεσης φροντίδας και
παρέμβασης δημιουργούν ποιοτικά προγράμματα προσπαθώντας να κρατήσει μικρή αναλογία
μεταξύ εξυπηρετουμένων και προσωπικού. Οι αναλογία σήμερα για τις μικρές ηλικίες είναι 1
εργαζόμενος προς 6 παιδιά και φτάνει στους 1 προς 10 για τους εφήβους και νέους που έχουν
ήδη εκπαιδευτεί αρκετά στους βασικούς τομείς.
Υπηρεσίες του Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

Διαγνωστικές & Θεραπευτικές Υπηρεσίες
Παρέχεται λεπτομερής διάγνωση και θεραπευτικές παρεμβάσεις των εκπαιδευομένων και των
οικογενειών τους. Πλαισιώνεται από διευρυμένη Διεπιστημονική Ομάδα, υπό την ευθύνη του
Επιστημονικού Διευθυντή και η διαγνωστική διαδικασία οργανώνεται μέσω λήψης Κοινωνικού
Οικογενειακού Ιστορικού από Κοινωνικό Λειτουργό, Κλινικής Ιατρικής εξέτασης, χορήγησης
έγκυρων ψυχομετρικών δοκιμασιών, μαζί με Εργοθεραπευτική ή/και Λογοπεδική εκτίμηση.
Υποστηρικτικά,
Ιατρικής

παρέχονται

παρακολούθησης,

υπηρεσίες
ομάδες

ψυχοθεραπείας,
επικοινωνίας

και

λογοθεραπείας,
σεξουαλικής

εργοθεραπείας,

διαπαιδαγώγησης,

προγράμματα αισθητηριακής ολοκλήρωσης και συμβουλευτικής γονέων.

Πρώιμη Παρέμβαση
Οι πρώιμες παρεμβάσεις υλοποιούνται από το Πρόγραμμα Μῆτις, το οποίο αφορά παιδιά
προσχολικής ηλικίας (2,5-4,5 ετών) με Αναπτυξιακές Διαταραχές. Έχει ως στόχο την ενίσχυση
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του αναπτυξιακού τους προφίλ, την ενδυνάμωση της Οικογένειας και την ενσωμάτωση του
παιδιού στο κοινωνικό και σχολικό πλαίσιο. Οι παραπάνω στόχοι οργανώνονται

δε

επιστημονικά με ομαδικά προγράμματα προσομοίωσης νηπιαγωγείου, εξατομικευμένες
ψυχοπαιδαγωγικές συνεδρίες, εργοθεραπείες, λογοθεραπείες και Ψυχοεκπαίδευση Γονέων (ή
Συμβουλευτική και Εκπαίδευση γονέων).

Προ-Επαγγελματική Εκπαίδευση / Κατάρτιση Ι & ΙΙ
Απευθύνεται σε εφήβους και νέους (14-20 ετών) με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές ή
διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Ο σχεδιασμός των Ψυχοεκπαιδευτικών Παρεμβάσεων είναι
Προσωποκεντρικός και πραγματοποιείται σε δυο – διακεκριμένα (ξεχωριστά) με ηλικιακά και
εκπαιδευτικά κριτήρια - τμήματα, το Προ-Επαγγελματικό Ι και ΙΙ, αντιστοίχως. Συνοπτικά,
η στοχοθεσία αφορά: α. Στη βελτίωση της σφαιρικής λειτουργικότητας, β. Στην κοινωνική
προσαρμογή και ενσωμάτωση, γ. Στην ανάπτυξη ή/και εξέλιξη των μαθησιακών δεξιοτήτων,
δ. Στην οργάνωση της προσωπικότητας και της αυτογνωσίας, προκειμένου να ενταχθούν
επιτυχώς στα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Εργαστήρια Επαγγελματικής Κατάρτισης
Απευθύνονται σε νέους - ενήλικες (20 - 32 ετών) και οι άξονες δράσης του αφορούν:
α.

Πρωτίστως,

στην

πρόσκτηση

Ψυχοκοινωνικών

και

θεμελιωδών

Επαγγελματικών

δεξιοτήτων και συμπεριφορών, απαραίτητων για την αυτονομία και την κοινωνική ένταξη
νέων με νοητικές αναπτυξιακές δυσκολίες και διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Τα
προγράμματα είναι εξατομικευμένα και βασισμένα στις επιθυμίες, τις αξιολογούμενες
δεξιότητες και τις εγγενείς κλίσεις των εξυπηρετούμενων, ενώ πραγματοποιούνται σε ειδικά
εξοπλισμένα εργαστήρια. β. Συμπληρωματικά, ικανοποιούνται μεθοδικά προτεραιότητες
απόκτησης, εμπλουτισμού αλλά και συντήρησης ακαδημαϊκών γνώσεων, μέσω συγκεκριμένων
μαθησιακών προγραμμάτων.
Παρέχονται οι εξής κατευθύνσεις: Ξυλουργική, Γραμματειακή Υποστήριξη, Συντήρηση
Κτιριακών Εγκαταστάσεων, Τυπογραφία/Λιθογραφία, Κεραμική, Βιβλιοδεσία, Υφαντική,
Μεταξοτυπία,

Κηπουρική,

Ραπτική,

Καντίνα,

Τυποποιημένη

Εργασία,

Μαγειρική

&

Ζαχαροπλαστική, Ανακύκλωση, Πλυντήριο/Στεγνωτήριο, Διαχείριση Υλικών.

Κέντρο Επαγγελματικής Προετοιμασίας & Προώθησης 1 & 2
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και νέες (29-35 ετών), αποφοίτους των Εργαστηρίων
Κατάρτισης ή της Κοινότητας. Οργανώνεται στη βάση τριών θεμελιωδών αξόνων: Εργασία,
Επικοινωνία, Οργάνωση Ζωής. Έτσι, ο στόχος συνδέεται άρρηκτα τόσο με την προετοιμασία
των εξυπηρετούμενων για εργασία στην ελεύθερη αγορά όσο και με την αυτονόμηση και
οργάνωση της ζωής τους.
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Προώθηση στην Ελεύθερη αγορά εργασίας μετά την Κατάρτιση από την υπηρεσία
«ΕργΑξία»
Εφαρμογή του μοντέλου της Υποστηριζόμενης Εργασίας, το οποίο συνίσταται στην εύρεση
εργασίας και στην παρακολούθηση του νέου και του εργοδότη μετά την πρόσληψη, ώστε να
ενσωματωθούν οι νέοι/ες στο εργασιακό περιβάλλον και να διατηρήσουν μακροπρόθεσμα την
εργασία τους. Έχουν αποκατασταθεί ήδη 185 νέοι στην ελεύθερη αγορά εργασίας από το
1996.

Εμπλουτιστικά Προγράμματα
Λειτουργούν επικουρικά, πλαισιώντας όλα τα παραπάνω μία φορά την εβδομάδα για κάθε
ομάδα εκπαιδευομένων. Συγκεκριμένα, η Ειδική Φυσική Αγωγή και Άθληση περιλαμβάνει
ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα φυσικής αγωγής λαμβάνοντας υπόψη τις κινητικές
ικανότητες

των

εκπαιδευομένων

και

την

ηλικία,

εξυπηρετώντας

συγκεκριμένους

εκπαιδευτικούς στόχους. Το Εργαστήρι Πληροφορικής λειτουργεί εκπαιδευτικά διαμέσου
εναλλακτικών τεχνολογικών δραστηριοτήτων, στοχευμένων στην καλλιέργεια δεξιοτήτων
εντός υπολογιστικού περιβάλλοντος. Τέλος, το Εργαστήρι Μουσικής Έκφρασης, διευρύνει τη
μουσική αντίληψη, τη ρυθμική ικανότητα αλλά και την επικοινωνιακή έκφραση των νέων,
μέσα από ομάδες κρουστών, εκμάθηση τραγουδιών και ακρόαση μουσικών έργων.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
Το 2015 εργάσθηκαν στο «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» 92 άτομα (90 με εξαρτημένη εργασία και τρία με
παροχή υπηρεσιών), εκ των οποίων τα 81 ήταν με πλήρη απασχόληση και τα 11 με μερική
απασχόληση.
Διευθυντής Ιδρύματος & Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου
– Παιδοψυχίατρος

1 (πλήρης απασχόληση)

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Προϊσταμένη Γραφείου Προσωπικού & Κινήσεως

1 (πλήρης απασχόληση)

Γραμματεία

3 (πλήρης απασχόληση)

Οικονομείο

9 (πλήρης απασχόληση)

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

1 (πλήρης απασχόληση)

Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας

1 (πλήρης απασχόληση)

Λογιστήριο

2 (πλήρης απασχόληση)

Ταμείο

1 (πλήρης απασχόληση)

Υποστήριξη Η/Υ

2 (πλήρης απασχόληση)

Θυρωρείο

4 (πλήρης απασχόληση)

Οδηγός

1 (πλήρης απασχόληση)

Β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Το Επιστημονικό προσωπικό που εμπλέκεται άμεσα στην παροχή υπηρεσιών αποτελείται από
67 εργαζόμενους (56 με πλήρης απασχόληση και 11 με μερική). Από τους έντεκα, δύο είναι
με παροχή υπηρεσιών.
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Πρώην Σ.Υ.Υ.)
ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

1 Νευρολόγος (μερικής απασχόλησης)
1 Ψυχίατρος (μερικής)
1 Παιδοψυχίατρος (μερικής)
1 Παιδίατρος Αναπτυξιολόγος (μερικής)
1 Νοσηλεύτρια (πλήρους απασχόλησης)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

4 Κοινωνικοί Λειτουργοί
(πλήρους απασχόλησης)

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

3 Ψυχολόγοι (πλήρους απασχόλησης)

ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

3 Λογοπεδικοί (1 πλήρους απασχόλησης & 2
μερικής)

Art Therapy:

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:

Ετήσιος Απολογισμός 2015

1 Λειτουργός αποκατάστασης (μερικής)

4 Εκπαιδευτές / λειτουργοί αποκατάστασης

9/46

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 1 & 2:

8 Εκπαιδευτές / λειτουργοί αποκατάστασης
(Όλοι πλήρους απασχόλησης)

ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ:

23

Εκπαιδευτές

/

λειτουργοί

αποκατάστασης

(πλήρους απασχόλησης)
2 Εκπαιδευτές / λειτ. αποκατάστασης (μερικής) &
4 Τεχνίτες / Εργάτες (πλήρους απασχόλησης)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
2 Σύμβουλοι Εργασίας (πλήρους απασχόλησης)
ΚΕΠΠ 1 & 2:

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

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:
Αθλητικό Τμήμα:

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

Μικροηλεκτρονικό Εργαστήριο:

1 Λειτουργός Αποκατάστασης
(πλήρους απασχόλησης)

Θεατρική Μουσική Έκφραση:

1 Εκπαιδευτής (πλήρους απασχόλησης)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Στα πλαίσια υλοποίησης του νέου Πληροφοριακού Συστήματος κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας εκπαιδευτικής χρονιάς 2014-2015 παρασχέθηκαν στο προσωπικό του Ιδρύματος
συνολικά 536 ανθρωποώρες εκπαίδευσης. Οι τομείς εκπαίδευσης ήταν οι ακόλουθοι: η χρήση
του νέου ηλεκτρονικού προνοιακού φακέλου και όλου του πληροφοριακού συστήματος, η
φιλοσοφία και λειτουργία του ICF, διάφορες λειτουργίες και βασικές αρχές η/υ και Internet
κ.α. Οι βασικές εκπαιδεύσεις έγιναν από τους Γιώργο Λύτρα, Υπεύθυνο του Έργου, Σοφία
Κουκουβίνου, Ψυχολόγο κ.α.
Επίσης, η κα Αικατερίνη Κατσούδα στις 30/6/2015 παρουσίασε σε 35 μέλη του
προσωπικού, στο χώρο του θεάτρου, εισήγηση με τίτλο «Παρουσίαση της Υποστηριζόμενης
Εργασίας» διάρκειας μίας ώρα. Τον ερχόμενο Σεπτέμβρη θα γίνει εκπαίδευση στην
Υποστηριζόμενη Εργασία.
Τα ακόλουθα άτομα από το προσωπικό παρακολούθησαν εννέα (9) σεμινάρια και
ημερίδες τα οποία πραγματοποιήθηκαν από εξωτερικούς φορείς εντός Ελλάδας.
Αναλυτικά:
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Α/
Α

ΗΜ/ΝΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

78/11/2014

To Γενεόγραμμα Τοπίου και η
Εκπαίδευση των Οικογενειακών
Θεραπευτών

10-12/2014

Β’ κύκλος εξειδικευμένων
καταρτίσεων – Οικογενειακό
σύστημα – Υποστήριξη παιδιών
και εφήβων με δυσκολίες στη
μάθηση

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ελληνική
Εταιρεία
Συστημικής
Σκέψης και
Ψυχοθεραπείας
Οικογένειας

ΗΜΕΡΕΣ

2

Αναστασία
Μίρζα, Ειδική
Παιδαγωγός

1

2

6/12/2014

7 (21
ώρες)

Η ταξινόμηση των ψυχικών
διαταραχών στην παιδική και
εφηβική ηλικία: επ’ ευκαιρία της
5ης αναθεώρησης του D.S.M.
Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders

Υπηρεσία
Παιδιών και
Εφήβων του
Κέντρου
Κοινοτικής
Ψυχικής Υγιεινής
Βυρώνα –
Καισαριανής, Α’
Ψυχιατρική
κλινική Ε.Κ.Π.Α.

1

Η Προοπτική της Ισοτιμίας
Ανθρώπινα Δικαιώματα και
Δικαίωμα στη Ζωή

Μαργαρίτα

1

ΣΚΛΕ και Δήμος
Αθηνών

1

3

12/3/2015

ΕΣΟΣΕ –
Εταιρεία
Σχολικής και
Οικογενειακής
Συμβουλευτικής
και Έρευνας

4
27/3/2015
5

Οι κοινωνικοί λειτουργοί
υπερασπιζόμενοι την αξιοπρέπεια
των ευάλωτων ομάδων στις
τοπικές κοινωνίες

4-5/4/2015

Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και
Δ.Α.Φ.

ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.

2

20/5/2015

Αναπτυξιακά προβλήματα και
μαθησιακές δυσκολίες στα παιδιά

Δήμος Ιλίου

1

1314/6/2015

Σεμινάριο ΜΑΚΑΤΟΝ

19-2021/6/2015

Mikrotik Certified Network
Associate Training MTCNA Greece

6

7
8
9

Ετήσιος Απολογισμός 2015

Πανελλήνιος
Σύλλογος
Λογοθεταπευτών
Linkshop Mikrotik

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

2
3

Αναστασία
Μίρζα, Ειδική
Παιδαγωγός

Παρασκευή
Μεράβογλου,
Λογοπεδικός
Ιωάννης
Σφυρίδης,
Σύμβουλος
Εργασίας
Ιωάννα Σαρκίρη,
Κοινωνική
Λειτουργός
Ιωάννα Σαρκίρη,
Κοινωνική
Λειτουργός
Αργυρώ Παπαδημητρίου
Αν. Μίρζα
Β. Καμπά
Ι. Ραπανάκης
Α. Κορογιαννάκη
Ι. Σαρκίρη
Αργ.
Παπαδημητρίου,
Ειδική
Παιδαγωγός
Αναστασία
Μίρζα, Ειδική
Παιδαγωγός
Γ. Κουμαριανός,
Τεχνικός Η/Υ
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Η κα Αικατερίνη Κατσούδα, Προϊσταμένη Υπηρεσίας Υποστηριζόμενης Εργασίας και Τμημάτων
ΚΕΠΠ 1 & 2 παρακολούθησε τα ακόλουθα σεμινάρια τα οποία οργανώθηκαν στο εξωτερικό.
Αναλυτικά:
Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ
Υπουργείο Εργασίας
Πολωνίας

ΜΕΡΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

1

25/3/2015 Job Coaches Conference

Βαρσοβία

1

Αικ. Κατσούδα

2

24-28Improving Diversity through Πορτογαλικός Οργανισμός Λισσαβώ29/5/2015 Supported Employment
Υποστηριζόμενης Εργασίας να

3

Αικ. Κατσούδα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ
Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015 το «Θεοτόκος» παρείχε τις υπηρεσίες του σε πάνω από
391 παιδιά και νέους με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού
φάσματος ενώ κατά μέσο όρο φοίτησαν 360 σε ημερήσια βάση.
Ανά βαθμίδα εκπαίδευσης:
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

9

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 & 2

71

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

252

ΚΕΠΠ 1 & 2

28

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων που έγιναν είναι 85.
Ανά βαθμίδα εκπαίδευσης:
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

26

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

41

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

18

Από τις ανωτέρω αιτήσεις αξιολογήθηκαν 67 παιδιά και νέοι εκ των οποίων έγιναν δεκτά 39.
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Μέσα στο εκπαιδευτικό έτος 2014-2015 διέκοψαν τη φοίτησή τους 33 εκπαιδευόμενοι.
Από αυτούς οι 8 με πρωτοβουλία της οικογένειάς τους, οι 11 με δική τους πρωτοβουλία, 6 με
πρωτοβουλία του «Θεοτόκος», 1 λόγω στράτευσης, 3 για διάφορους λόγους, καθώς επίσης 4
από την Πρώιμη Παρέμβαση εντάχθηκαν σε σχολεία του Υπουργείου Παιδείας.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
Στα πλαίσια της εκπαίδευσης τους στα Επαγγελματικά Εργαστήρια και στα Προεπαγγελματικά
τμήματα, οι εκπαιδευόμενοι του «Θεοτόκος» δημιουργούν διάφορα αντικείμενα αλλά και
εδέσματα τα οποία διατίθενται από το Ίδρυμα στις Εορταγορές που διοργανώνονται αλλά και
καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τα έσοδα διατίθενται αποκλειστικά για τους σκοπούς του
Ιδρύματος. Ενδεικτικά:
Το Εργαστήριο Μεταξοτυπίας κατασκευάζει χειροποίητα προσκλητήρια βάφτισης, τυπώνει
με τη μέθοδο της μεταξοτυπίας σε διάφορα υλικά όπως χαρτί, πλαστικό, ξύλο κ.λ.π. και
δημιουργεί χειροποίητες κάρτες, προσκλητήρια βάφτισης κ.α.
Το Εργαστήριο Λιθογραφίας - Τυπογραφίας εκτυπώνει ενημερωτικά/διαφημιστικά
έντυπα, φακέλους, επιστολόχαρτα, επαγγελματικές και προσωπικές κάρτες, αφίσες με
διάσταση έως 35x50, μπλοκ αποδείξεων, τιμολόγια και πάσης φύσεως άλλα έντυπα. Επίσης,
αναλαμβάνει την εκτύπωση προσκλητηρίων γάμου και βάφτισης με εικόνες που προέρχονται
από ζωγραφιές των εκπαιδευομένων του «Θεοτόκος» επιλέγονται από τους πελάτες.
Το Εργαστήριο Τυποποιημένης Εργασίας κατασκευάζει μπομπονιέρες γάμων και όλα τα
είδη που απαιτούνται για μία βάπτιση π.χ. μπομπονιέρες, λαμπάδες, μαρτυρικά κ.α. Επίσης,
στο συγκεκριμένο τμήμα κατασκευάζονται χειροποίητα κοσμήματα και είδη δώρων.
Το Εργαστήριο Εστίασης αναλαμβάνει την παρασκευή και τη διάθεση απλών γευμάτων σε
διάφορες διοργανώσεις του «Θεοτόκος» όπως

συνέδρια, ημερίδες κ.α. Επίσης, δέχεται

παραγγελίες από ιδιώτες πελάτες σε διάφορα είδη που παράγει, όπως μπατόν σαλέ, cookies
διαφόρων ειδών κ.α. και σε ποσότητες που προσυμφωνούνται. Το Εργαστήριο Εστίασης τηρεί
αυστηρή πολιτική υγιεινής και ασφάλειας των παρεχομένων τροφίμων σύμφωνα με τις αρχές
HACCP. Μόνιμοι πελάτες πλέον του Εργαστηρίου είναι το Μουσείο Μπενάκη και ο ΣΕΒ
(Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων).
Το Εργαστήριο Πλυντηρίου - Σιδερωτηρίου αναλαμβάνει το πλύσιμο-σιδέρωμα και
συσκευασία πετσετών κομμωτηρίου, καθώς και των πετσετών και των ειδών ιματισμού που
χρησιμοποιεί το «Θεοτόκος».
Το Εργαστήριο της Υφαντικής αναλαμβάνει τη δημιουργία παραδοσιακών υφαντών έργων,
μετά από παραγγελία ιδιωτών ή παραδοσιακών συλλόγων.
Το Εργαστήριο της Βιβλιοδεσίας

αναλαμβάνει το δέσιμο περιοδικών με σκοπό τη

δημιουργία επιστημονικών βιβλίων, μετά από παραγγελίες διαφόρων Βιβλιοθηκών, όπως
επίσης και τη δημιουργία καλλιτεχνικών ειδών Γραφικής ύλης.
Το Εργαστήριο Ανακύκλωσης ανακυκλώνει χαρτί, αλουμίνιο, ηλεκτρικές συσκευές και
μπαταρίες. Το χαρτί και το αλουμίνιο στη συνέχεια διατίθενται έναντι αμοιβής σε εμπόρους
και εταιρείες που ολοκληρώνουν τη διαδικασία ανακύκλωσης.
Το Εργαστήριο Κηπουρικής συντηρεί το πράσινο του «Θεοτόκος», καλλιεργεί το
λαχανόκηπο παράγοντας εποχιακά είδη και το θερμοκήπιο με κηπουρικά όπως ντομάτες κ.α.
Καλλιεργεί επίσης, 180 ελιές απ’ όπου παράγεται λάδι καλύπτοντας κυρίως τις ανάγκες του
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εργαστηρίου Μαγειρικής. Τέλος, κατασκευάζει διακοσμητικά είδη με θέμα το περιβάλλον.
Διαθέτει επίσης, εξωτερικό εκπαιδευμένο συνεργείο που μπορεί να αναλάβει τη συντήρηση σε
ιδιωτικούς χώρους.
Επίσης, διατίθεται αίθουσα χωρητικότητας 250 ατόμων, άρτια τεχνολογικά εξοπλισμένη,
κατάλληλη για κάθε είδους εκδήλωση, συνέδρια, επαγγελματικές συναντήσεις, ή σεμινάριαπαρουσιάσεις με διαθέσιμο χώρο στάθμευσης. Ταυτόχρονα, υπάρχει χώρος εστίασης και
Εργαστήριο Εστίασης που αναλαμβάνει την παρασκευή και τη διάθεση απλών γευμάτων.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΞΙΑ»
Η «ΕργΑξία» τοποθετεί άτομα με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του
αυτιστικού φάσματος στην ελεύθερη αγορά εργασίας. εφαρμόζοντας το μοντέλο της
Υποστηριζόμενης Εργασίας από το 1996. Συνολικά έχουν τοποθετηθεί 158 άτομα σε 185
θέσεις.
Η διαδικασία έχει ως εξής:
Εφόσον το ίδιο το άτομο και η οικογένεια επιθυμούν να εργαστεί υπογράφεται μια αίτηση
συμβόλαιο που αναφέρεται στις υποχρεώσεις του μελλοντικού εργαζόμενου και συμβούλου
εργασίας.
Ο σύμβουλος εργασίας έρχεται σε επαφή με υποψήφιους εργοδότες και συμπληρώνει το
έντυπο «Ανάλυση εργασίας» όπου αποτυπώνονται με ακρίβεια οι απαιτήσεις της εργασίας και
του εργασιακού περιβάλλοντος.
Το επαγγελματικό προφίλ συμπληρώνεται μετά από συνεντεύξεις που έχει ο σύμβουλος
εργασίας με τον υποψήφιο εργαζόμενο, τον εκπαιδευτή και την οικογένεια του.
Ο Σύμβουλος Εργασίας ενημερώνει τον εργοδότη, τον υποψήφιο και την οικογένειά του για
θέματα που τους αφορούν (νομικά, ασφάλιση, συντάξεις, ΟΑΕΔ κλπ). Διεκπεραιώνει
γραφειοκρατικές εργασίες.
Στη συνέχεια διερευνάται η συμβατότητα του Εργασιακού Προφίλ με την Ανάλυση Εργασίας
και τοποθετείται μετά από συνέντευξη το άτομο στην εργασία. Ακολουθεί εκπαίδευσή του
από τον σύμβουλο εργασίας.
Το έργο του συμβούλου εργασίας συνεχίζεται με το να εποπτεύει και να στηρίζει το άτομο. Η
υπηρεσία είναι επίσης στη διάθεση του εργοδότη και των υπαλλήλων για οποιοδήποτε
πρόβλημα προκύψει.
Η υπηρεσία στελεχώνεται από δύο άτομα έχοντας στόχο να τοποθετούν ετησίως 4 άτομα ο
καθένας σε θέσεις εργασίας. Η κα Αικατερίνη Κατσούδα, Υπεύθυνη της Υπηρεσίας «ΕργΑξία»
παρακολουθεί 42 άτομα, ενώ ο κος Γιάννης Σφυρίδης, Σύμβουλος Εργασίας 40 άτομα.
Συνολικά 82 άτομα.
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Συνεργασία ΟΑΕΔ
H υπηρεσία Εργασιακής Αποκατάστασης του «Θεοτόκος», συνεργάζεται με τον Ο.Α.Ε.Δ
(Διεύθυνση για τις Ευάλωτες Ομάδες) με σκοπό την ενημέρωση και εφαρμογή των
εργασιακών προγραμμάτων για τα άτομα με αναπηρία που εκπονεί ο ΟΑΕΔ. Η Κοινωνική
Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ

απευθύνεται στην υπηρεσία μας ώστε να υποστηρίξουμε ΑμεΑ σε

θέσεις εργασίας του ΟΑΕΔ που δεν μπορεί να καλύψει ο ίδιος. Ο σύμβουλος εργασίας
συνεργάζεται με τον ΟΑΕΔ για την έκδοση κάρτας ανεργίας των υποψήφιων εργαζόμενων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Όλες οι εκδηλώσεις αποτελούν κομμάτι της ζωής του «Θεοτόκος». Δίνεται η ευκαιρία στους
εκπαιδευομένους μας να μάθουν να συνεργάζονται, να αναλαμβάνουν ευθύνες, να ξεπερνούν
κάποια υπερβολική συστολή που μπορεί να έχουν και να εκφράζονται καλύτερα.
Στόχος των οργανωμένων εκδηλώσεων είναι η ψυχαγωγία των εκπαιδευομένων, η οποία
παίζει μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη της προσωπικότητά τους.
Χριστουγεννιάτικη Εορταγορά
Η Χριστουγεννιάτικη Εορταγορά του «Θεοτόκος» φιλοξενήθηκε από 12 έως 15 Δεκεμβρίου
2014 στο Christmas Star στη HELEXPO στο Μαρούσι. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να
βρουν μεγάλη ποικιλία Χριστουγεννιάτικων δώρων, φτιαγμένα με μεράκι και καλαισθησία από
τους νέους του Ιδρύματος «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» στα Εργαστήρια Κατάρτισης, όπως και
αντικείμενα που έχουν ευγενικά προσφερθεί από δωρητές που στηρίζουν το έργο του
Ιδρύματος.
Χριστουγεννιάτικη Γιορτή & Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
Πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2014 όλοι στο «Θεοτόκος»
παρακολούθησαν στο θέατρο του Κέντρου μας το πρόγραμμα της Χριστουγεννιάτικης γιορτής
που ετοίμασαν οι εκπαιδευόμενοί μας.
Τη γιορτή μας τίμησε με την παρουσία του ο Πρέσβης του Καναδά.
Η χορωδία μας τραγούδησε παραδοσιακά κάλαντα από διάφορα μέρη της Ελλάδας.
Ακολούθησε η κοπή της πίτας και όλοι οι εκπαιδευόμενοί μας χάρηκαν και έφυγαν
ευχαριστημένοι για τις διακοπές τους.
Αθλητικές Εκδηλώσεις
Η αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο τιμώντας τη μνήμη και
προσφορά της Αειμνήστου Ιδρύτριας και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Μαρίας
Αλεξάνδρου Παπάγου, έχουν πλέον παγιωθεί στη συνείδησή μας και των νέων μας. Όλοι
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περιμένουμε

και

προετοιμαζόμαστε

με

χαρά

για

τη

γιορτή

του

Μαΐου

η

οποία

πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου 2015. Είναι μια γιορτή μέσα στην άνοιξη στην οποία
συμμετέχουν σχεδόν όλοι οι εκπαιδευόμενοι μας σε ομαδικά αγωνιστικά παιχνίδια.
Γιορτή Λήξης
Όπως κάθε χρόνο δεν θα μπορούσε και φέτος να κλείσει η εκπαιδευτική χρονιά 2014-2015
χωρίς την καθιερωμένη τελική γιορτή η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου
2015. Στον υπέροχο χώρο μας υποδεχθήκαμε τους προσκεκλημένους μας προσφέροντάς
τους

ένα

πρόγραμμα

πλούσιο

σε

δραστηριότητες

όπως

Εργαστήρι

Δημιουργικής

Απασχόλησης, Αναψυκτήριο, Λαχειοφόρο Αγορά και Εορταγορά με προϊόντα φτιαγμένα από
τους νέους μας, αλλά και καλλιτεχνικά δρώμενα.
Στα καλλιτεχνικά δρώμενα περιλαμβάνονταν η χορωδία μας, η θεατρική ομάδα που
παρουσίασε την «Πετρόσουπα», ένα παραδοσιακό παραμύθι της Ανατολής για τις αξίες της
προσφοράς, της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας και Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί
Κέρκυρας από τους εκπαιδευόμενούς μας.
Η γιορτή έληξε με χορό και χαρά τόσο από τα παιδιά μας όσο και από τους γονείς τους αλλά
και τους επισκέπτες μας.

Μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρουμε δίνουμε μεγάλη
έμφαση στη συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε εξωτερικά προγράμματα καθώς και σε
αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται τόσο εντός όσο και εκτός
«Θεοτόκος». Στόχος μας είναι η ένταξη των παιδιών και νέων με νοητικές αναπτυξιακές
διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος στην κοινότητα.
Κατά την εκπαιδευτική χρονιά 2014-2015 οι εκπαιδευόμενοί μας συμμετείχαν στις ακόλουθες
δραστηριότητες:
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ - ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
16/10/2014 - Δεκαπέντε εκπαιδευόμενοι συνοδευόμενοι από τους καθηγητές Ειδικής
Φυσικής Αγωγής συμμετείχαν σε ημερίδα στίβου που διοργανώθηκε στον Δήμο Αγίας
Παρασκευής από το Μουσικοκινητικό Εργαστήρι του Δήμου Αγ. Παρασκευής.
19/10/2014 – Είκοσι πέντε εκπαιδευόμενοι συνοδευόμενοι από τους καθηγητές Ειδικής
Φυσικής Αγωγής συμμετείχαν στον 37ο Αγώνα δρόμου του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού.
31/10/2014 – Διακόσιοι νέοι παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση «Γιατί χαμογελάει η
Τζοκόντα» που δόθηκε στο χώρο του θεάτρου μας από το θέατρο Αερόπλοιο.
9/11/2014 – Ογδόντα νέοι με τους γονείς τους παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση
«Τα Δώρα του Βασιλιά» που δόθηκε στο χώρο του θεάτρου μας από το Πνευματικό Κέντρο
του Ομίλου Εξυπηρετητών.
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3/12/2014 – Δεκαπέντε εκπαιδευόμενοι συνοδευόμενοι από τους καθηγητές Ειδικής
Φυσικής

Αγωγής

συμμετείχαν

σε

αγώνες

Bowling

που

διοργανώθηκαν

από

την

Ελληνογερμανική σχολή στη Παλλήνη.
17/12/2014 – Μας επισκέφθηκαν 115 παιδιά από το Κολέγιο Αθηνών. Η ομάδα των
ηλεκτρονικών υπολογιστών του κ. Παντελή Αργύρη παρουσίασε στο χώρο του θεάτρου μας
τη θεατρική παράσταση «Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο» και η χορωδία μας τραγούδησε τα
Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα.
19/12/2014 – Η Super Ligua επισκέφτηκε το «Θεοτόκος». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
στο χώρο του θεάτρου όπου πλαισιώθηκε με μουσική από τη χορωδία μας. Οι ποδοσφαιριστές
μοίρασαν δώρα και αυτόγραφα στους εκπαιδευομένους μας μπροστά στο Χριστουγεννιάτικο
δέντρο.
15/2/2015 – Η ομάδα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών αποτελούμενη από 12
νέους και νέες, υπό την καθοδήγηση του κ. Παντελή Αργύρη, παρουσίασε τη θεατρική
παράσταση και η χορωδία μας συνεργάστηκε άψογα με τη χορωδία της Σχολής Μωραΐτη σε
εκδήλωση που οργανώθηκε στο χώρο της Σχολής στο Π. Ψυχικό.
26/04/2015 – Εκατόν

πενήντα νέοι με

τους

γονείς

τους

παρακολούθησαν τη

μουσικοχορευτική παράσταση «Πινόκιο: Από αγκάθι βγαίνει ρόδο» που δόθηκε στο χώρο του
θεάτρου μας από τη Σχολή Χορού της Ελένης Κακαβά.
29/4/2015 – Δεκαπέντε εκπαιδευόμενοι συνοδευόμενοι από τους καθηγητές Ειδικής
Φυσικής Αγωγής έλαβαν μέρος σε αγώνες στίβου – Κονιαλίδεια - στο Δημοτικό Γυμναστήριο
Φιλοθέης που διοργανώθηκε από την ΕΣ.Ε.ΕΠ.Α. Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής.
5/5/2015 – Είκοσι εκπαιδευόμενοι συνοδευόμενοι από τους καθηγητές Ειδικής Φυσικής
Αγωγής έλαβαν μέρος σε αγώνες στίβου στο Champion School στη Παλλήνη που
διοργανώθηκε από το Οικοτροφείο Χαρά.

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 1
23/09/2014 - Οι ομάδες του τμήματος επισκέφθηκαν το Περιβαλλοντικό Πάρκο «Αντώνη
Τρίτση» στο Ίλιον.
21/11/2014 – Οι ομάδες του τμήματος συμμετείχαν σε πρόγραμμα θεραπευτικής ιππασίας
στον Αθλητικό Ιππικό Όμιλο Εκάλης.
4/12/2014 – Όλες οι ομάδες παρακολούθησαν μουσικοθεατρική παράσταση στο θέατρο
«ΗΒΗ» στην Αθήνα.
15/01/2015 - Οι ομάδες του Προεπαγγελματικού 1 επισκέφθηκαν το εμπορικό Κέντρο
Escape Center στο Ίλιον με στόχο την κοινωνικοποίηση και ψυχαγωγία παίζονται bowing.
26/02/2015 - Οι ομάδες του τμήματος παρακολούθησαν κινηματογραφική ταινία στα Ster
Cinemas στο Ίλιον.
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ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 2
4/12/2014 – Όλες οι ομάδες παρακολούθησαν μουσικοθεατρική παράσταση στο θέατρο
«ΗΒΗ» στην Αθήνα.
21/1/2015 - Οι ομάδες του τμήματος παρακολούθησαν θεατρική παράσταση στο θέατρο
«Αλίκη».
9/3/2015 - Οι ομάδες του τμήματος επισκέφθηκαν το εμπορικό Κέντρο Escape Center στο
Ίλιον με στόχο την κοινωνικοποίηση και ψυχαγωγία.
1/4/2015 - Οι ομάδες του Προεπαγγελματικού 2 παρακολούθησαν μουσική παράσταση στο
θέατρο Badminton.
15/01/2015 - Οι ομάδες του Προεπαγγελματικού 1 επισκέφθηκαν το εμπορικό Κέντρο
Escape Center στο Ίλιον με στόχο την κοινωνικοποίηση και ψυχαγωγία παίζονται bowing.
4/5/2015 - Οι ομάδες του τμήματος επισκέφθηκαν τη ΜΚΟ «Κέντρο της Γης» στο
Περιβαλλοντικό Πάρκο «Αντώνη Τρίτση» στο Ίλιον.
17/5/2015 - Οι ομάδες του τμήματος επισκέφθηκαν ταβέρνα στη Ραφήνα στα πλαίσια
προγράμματος κοινωνικοποίησης και ψυχαγωγίας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
24/9/2014

–

Το

Εργαστήρι

Υφαντικής

επισκέφθηκε

το

Πάρκο

Περιβαλλοντικής

Ευαισθητοποίησης «Αντώνη Τρίτση». Ξεναγήθηκα στο Κέντρο Ορνιθολογικής Εταιρείας,
διασκέδασαν στο Λούνα Παρκ και γευμάτισαν στο Goody’s.
9/10/2014 – Το Τμήμα του Κήπου πραγματοποίησε εκπαιδευτικό περίπατο στο Πάρκο
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνη Τρίτση» όπου γνώρισε την ιστορία του και τις
λίμνες του.
19/10/2014 – Το Τμήμα Γραφικών Τεχνών επισκέφθηκε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Παλαιάς
Πεντέλης.
6/11/2014

–

Όλα

τα

τμήματα

Επαγγελματικής

Κατάρτισης

παρακολούθησαν

τη

μουσικοθεατρική παράσταση «Με χάρτινο καράβι την Ελλάδα Ταξιδεύω» στο θέατρο ΗΒΗ.
16/1/2015 – Τα Εργαστήρια Α’ παρακολούθησαν κινηματογραφική ταινία στα Ster Cinemas
στο Ίλιον.
21/1/2015 - Οι ομάδες του Τμήματος Τυποποιημένης Εργασίας παρακολούθησαν θεατρική
παράσταση στο θέατρο «Αλίκη».
24/2/2015 - Οι ομάδες Ζαχαροπλαστικής – Μαγειρικής του Τμήματος Ιματισμού και
Εστίασης επισκέφθηκαν το ΚΕΕΚ «Το Εργαστήρι».
5/3/2015 – Το Τμήμα του Κήπου πραγματοποίησε επίσκεψη στο Εμπορικό Κέντρο Escape
Center για παιχνίδι bowling και πικ νικ στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης
«Αντώνη Τρίτση».
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18/3/2015 – Το Τμήμα των Γραφικών Τεχνών πραγματοποίησε επίσκεψη στο Εμπορικό
Κέντρο Escape Center για παιχνίδι bowling και περίπατο στο Πάρκο Περιβαλλοντικής
Ευαισθητοποίησης «Αντώνη Τρίτση».
07/05/2015 – Το Τμήμα του Κήπου παρακολούθησε κινηματογραφική ταινία στα Ster
Cinemas στο Ίλιον και πικ νικ στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνη
Τρίτση».
5/06/2015 – Οι νέοι του Κήπου συμμετείχαν στο πρόγραμμα δεντροφύτευσης του Δήμου
Ιλίου.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ Κ.Ε.Π.Π. 1 & 2
17/9/2014 – Η ομάδα του ΚΕΠΠ 1 πραγματοποίησε επίσκεψη στο Εμπορικό Κέντρο Escape
Center για παιχνίδι bowling και περίπατο στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης
«Αντώνη Τρίτση».
24/09/2014 – Οι νέοι των ΚΕΠΠ 1 & 2 επισκέφθηκαν την Ορνιθολογική Εταιρεία στο Πάρκο
«Αντώνη Τρίτση».
4/10/2014 – Οι νέοι του ΚΕΠΠ 2 πραγματοποίησαν απογευματινή βόλτα στη Κηφισιά.
31/1/2015 – Οι νέοι του ΚΕΠΠ 2 παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση «Ένας Ήρωας
με παντόφλες»» στο θέατρο Βρετάνια.
7/2/2015 – Οι νέοι των ΚΕΠΠ διασκέδασαν στην ταβέρνα «Εν Μοσχάτω» στο Μοσχάτο με
αποκριάτικο γεύμα και χορό.
4/3/2015

–

Εκπαιδευτική

επίσκεψη

στη

Μπενάκειο

Βιβλιοθήκη

στη

Λένορμαν

πραγματοποίησαν οι νέοι του ΚΕΠΠ 1.
10/03/2015 – Οι νέοι του ΚΕΠΠ 2 επισκέφθηκαν τον Ιερό Ναό Αγ. Λουκά Πατησίων.
21/03/2015 – Οι νέοι του ΚΕΠΠ 2 πραγματοποίησαν ολοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο
Λουτράκι Κορινθίας.
5/5/2015 – Η νέοι του ΚΕΠΠ 1 επισκέφθηκαν το Πάρκο Αντώνη Τρίτση.
7/5/2015 – Οι νέοι του ΚΕΠΠ 2 και της Ομάδας Διαχείρισης Προϊόντων παρουσίασαν στο 2ο
Λύκειο

Ιλίου το ερευνητικό τους ημερολόγιο «Η εποχή του Τσίλλερ – η Αθήνα των

Νεοκλασικών» και παρακολούθησαν τα ερευνητικά προγράμματα της Β’ Λυκείου.
11/5/2015 – Οι νέοι των ΚΕΠΠ παρουσίασαν στο 1ο Λύκειο Καματερού το ερευνητικό τους
ημερολόγιο «Η εποχή του Τσίλλερ – η Αθήνα των Νεοκλασικών» και συμμετείχαν στις
διαδραστικές εκδηλώσεις της Β’ Λυκείου.
14/5/2015 – Οι νέοι του ΚΕΠΠ 1 παρακολούθησαν την Τελετή Αφής της Φλόγας της
Ελπίδας των Special Olympics στον Ιερό Λόφο της Πνύκας.
20/5/2015 - Οι νέοι από το ΚΕΠΠ 1 πραγματοποίησαν εξωτερικό πρόγραμμα στην Αθήνα
προκειμένου να αγοράσουν υλικά για το εργαστήρι Κεραμικής Αγιογραφίας.
6/6/2015 - Οι νέοι από ων δύο ΚΕΠΠ πραγματοποίησαν εκπαιδευτική εκδρομή στην Αίγινα.
27/6/2015 – Επίσκεψη – περίπατος στην Πλάκα των νέων του ΚΕΠΠ 2.
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ΟΔΗΓΙΣΜΟΣ
14/05/2015 –

Δεκαέξι εκπαιδευόμενοι από την ομάδα Οδηγών πραγματοποίησαν

εκπαιδευτικό περίπατο στο πάρκο «Αντώνη Τρίτση».
26/05/2015 -

Είκοσι έξι εκπαιδευόμενοι από την ομάδα Οδηγών πραγματοποίησαν

εκπαιδευτικό περίπατο στο πάρκο «Αντώνη Τρίτση».

ΙΙΙ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σε Διεθνές επίπεδο:
Από τον Φεβρουάριο του 2012 και μέχρι το 2018 έχουμε πιστοποιηθεί καθώς εφαρμόζουμε
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς αναγνωρισμένου
προτύπου ISO 9001:2008 στο εξής πεδίο εφαρμογής: «Παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικής
Φροντίδας για ΑΜΕΑ. Προγραμματισμός, Σχεδιασμός, Ωρίμανση, Υλοποίηση και Διαχείριση
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Βασικούς στόχους αποτελούν:


Η

εξασφάλιση

της

υψηλής

ποιότητας

των

παρεχόμενων

υπηρεσιών

στους

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


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



Η δίκαιη και ίση φροντίδα των εξυπηρετούμενων και των οικογενειών τους,
εξασφαλίζοντας

πάντα

το

διακριτικό

χειρισμό

και

τηρώντας

τους

κανόνες

εμπιστευτικότητας στα προσωπικά δεδομένα.
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Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Διοίκηση του «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»:


Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας παροχής υπηρεσιών, το οποίο συμμορφώνεται
με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων EQUASS & ISO 9001, μέσω αποτελεσματικών
μεθόδων σχεδίασης και παρακολούθησης της επιτυχημένης ποιότητας και προδιαγραφών,
σε όλα τα στάδια Παροχής Υπηρεσιών.



Ερευνά

συστηματικά

την

αγορά,

σε

θέματα

που

αφορούν

προδιαγραφές

–

χαρακτηριστικά Προϊόντων & Υπηρεσιών, καθώς και σε θέματα ικανοποίησης των
Εκπαιδευομένων της.


Δεσμεύεται να εξασφαλίζει τους απαιτούμενους Ανθρώπινους & υλικούς πόρους.



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



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



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



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



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



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



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

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το Ι.Π.Α.Π «Θεοτόκος» έχει να επιδείξει σημαντικό έργο στα θέματα που αφορούν στο
περιβάλλον και στην προστασία του. Επιδιώκει την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στο πλαίσιο των υπηρεσιών ειδικής εκπαίδευσης και
θεραπείας παιδιών και νέων με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του
αυτιστικού φάσματος.
Δεσμεύεται, μέσω των θεματικών των Εργαστηρίων και των προγραμμάτων
Προεπαγγελματικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης και των ειδικών δράσεων ή
προγραμμάτων (Εθνικών ή Διεθνών) που υλοποιεί, να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, δίνοντας έμφαση στο ρόλο και τη σημασία
τους αλλά και στις πρακτικές διαχείρισής τους για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής
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συνείδησης και την προώθηση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης, θεωρώντας ότι για την
αντιμετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προκλήσεων απαιτείται η συνέργεια της
Πολιτείας, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών.
Ειδικότερα, με το εργαστήριο επαγγελματικής κατάρτισης «Ανακύκλωση» στοχεύει στην
ευαισθητοποίηση των νέων, των οικογενειών τους και της κοινότητας στην προστασία του
περιβάλλοντος, με την ανακύκλωση υλικών όπως χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό καπάκι,
μπαταρίες και ηλεκτρικές συσκευές και την προώθηση τους στους κατάλληλους χώρους
διαχείρισης των συγκεκριμένων απορριμμάτων.
Επίσης δεσμεύεται για:

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

τη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του Ιδρύματος,

τη δημοσίευση των περιβαλλοντικών επιδόσεων,

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

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

την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων

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

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

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

Ερωτηματολόγιο

Ικανοποίησης

Γονέων

συμπληρώθηκε

από

τους

γονείς/κηδεμόνες των εκπαιδευομένων μας κατά τη διάρκεια της συνάντησης γονέων στο
τέλος της εκπαιδευτικής χρονιάς 2014-2015. Ο βαθμός ικανοποίησης γονέων είναι 4,29 με
άριστα το 5 στα 158 ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν, δηλαδή Αρκετή ικανοποίηση από
τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.
Το

Ερωτηματολόγιο

Ικανοποίησης

Συνεργατών

διανεμήθηκε

μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους συνεργάτες μας. Δυστυχώς μόνο 5 ερωτηματολόγια
συνεργατών επιστράφηκαν συμπληρωμένα. Το ποσοστό του βαθμού ικανοποίησής τους είναι
4,68 με άριστα το 5, δηλαδή Αρκετή ικανοποίηση από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε αν
και δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό λόγω του τόσο μικρού αριθμού.
Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Εργοδοτών, το οποίο αφορά εργοδότες που
απασχολούν εργαζόμενους και στηρίζονται από την υπηρεσία «ΕργΑξία», δίνεται απευθείας
στους εργοδότες. Συμπληρώθηκαν μόνο 6 ερωτηματολόγια εργοδοτών και το ποσοστό του
βαθμού ικανοποίησής τους είναι 4,37 με άριστα το 5, δηλαδή Αρκετή ικανοποίηση από τις
υπηρεσίες που προσφέρουμε αν και ομοίως δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό λόγω
του τόσο μικρού αριθμού.
Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Τοπικής Κοινωνίας διανέμεται από την
Κοινωνική Υπηρεσία του «Θεοτόκος» σε γειτονικούς φορείς και ιδιώτες με σκοπό να μάθουμε
σε τι βαθμό γνωρίζουν τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
γίνεται εκείνη τη στιγμή (ποσοστό συμπλήρωσης 100%) και έπειτα ακολουθεί σύντομη
ενημέρωση από τη Κοινωνική Υπηρεσία και διανομή του ενημερωτικού φυλλαδίου του
«Θεοτόκος». Δυστυχώς

για αυτή την εκπαιδευτική χρονιά δεν συμπληρώθηκε το

συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο.
Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Συνεργατών και το Ερωτηματολόγιο
Ικανοποίησης Εργοδοτών δεν συμπληρώθηκαν φέτος καθώς λόγω του ιδιαίτερα χαμηλού
ποσοστού συμπλήρωσης τις προηγούμενες χρονιές, αναζητούνται τρόποι προσέγγισης που θα
εξασφαλίζουν έναν ικανοποιητικό αριθμό συμπληρωμένων ερωτηματολογίων.
Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Τοπικής Κοινωνίας το οποίο διανέμεται από
την Κοινωνική Υπηρεσία του «Θεοτόκος» σε γειτονικούς φορείς και ιδιώτες με σκοπό να
μάθουμε σε τι βαθμό γνωρίζουν τις υπηρεσίες που παρέχουμε δεν κατέστη εφικτό να
συμπληρωθεί φέτος λόγω φόρτου εργασίας της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Εργαζομένων συμπληρώνεται από όλο το
προσωπικό του «Θεοτόκος» ετησίως (ποσοστό συμπλήρωσης κοντά στο 100%), όπου
αξιολογούνται οι συνθήκες εργασίας, το περιβάλλον και άλλοι εργασιακοί τομείς. Το ποσοστό
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του βαθμού ικανοποίησης των Εργαζομένων είναι 4,99 με άριστα το 7 στα 73
ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν, δηλαδή Μέτρια ικανοποίηση του προσωπικού
δεδομένου των οικονομικών συνθηκών και της γενικής αβεβαιότητας που επικρατούν.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
Επίσης, στο «Θεοτόκος» θεωρούμε πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τη γνώμη και τα
σχόλια των ωφελουμένων σχετικά με το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν, τον εκπαιδευτή
που έχουν καθώς και το εμπλουτιστικό πρόγραμμα που παρακολουθούν, προκειμένου να
μπορέσουμε να προβούμε στις ανάλογες ενέργειες έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο
ευχαριστημένοι.
Γι’ αυτό το λόγο έχουμε δημιουργήσει το έντυπο «Αξιολόγηση του προγράμματος
από εκπαιδευόμενο». Η συμπλήρωση του εντύπου πραγματοποιείται με τη βοήθεια του
Ψυχολόγου ή Κοινωνικού Λειτουργού ή Λογοπεδικού ή Υπευθύνου του τμήματος (δηλαδή
έναν ανεξάρτητο αξιολογητή εκτός του εκπαιδευτή), προκειμένου να διασφαλισθεί όσο το
δυνατόν η ελεύθερη έκφραση των νέων.
Για το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015 το ποσοστό που μας δείχνει πόσο ευχαριστημένοι
είναι οι εκπαιδευόμενοι με το πρόγραμμα που παρακολουθούν συνολικά είναι: 94,57%

στα 321 ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν.
Η διάρθρωση του ποσοστού ικανοποίησης ανά εκπαιδευτική βαθμίδα είναι η ακόλουθη:
ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 1

96,77%

στα 31 ερωτηματολόγια

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 2

90,32%

στα 31 ερωτηματολόγια

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α’

95,65%

στα 74 ερωτηματολόγια

ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ

92,45%

στα 45 ερωτηματολόγια

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

92,50%

στα 40 ερωτηματολόγια

ΚΗΠΟΣ

91,18%

στα 34 ερωτηματολόγια

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

100%

στα 33 ερωτηματολόγια

ΚΕΠΠ 1

100,00%

στα 9 ερωτηματολόγια

ΚΕΠΠ 2

100,00%

στα 15 ερωτηματολόγια

Τα παιδιά που φοιτούν στην ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ δεν έχουν τη δυνατότητα να
εκφράσουν την άποψή τους λόγω της νοητικής τους ηλικίας. Αξιοποιούμε όμως την άποψη
των γονέων τους για την ποιότητα των προγραμμάτων που προσφέρουμε.
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Το ποσοστό που μας δείχνει πόσο ευχαριστημένοι είναι οι εκπαιδευόμενοι με τον
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ τους είναι: 96,66% στα 321 ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν.
Αναλυτικά το ποσοστό που μας δείχνει πόσο ευχαριστημένοι είναι οι εκπαιδευόμενοι με τα
Εμπλουτιστικά Προγράμματα όπως ειδική φυσική αγωγή, μουσική, πληροφορική, το
πρόγραμμα Art Therapy και άλλα προγράμματα που παρακολουθούν όπως οδηγισμός,
κολύμβηση κ.α. είναι:
96,96% από το πρόγραμμα Ειδικής Φυσικής Αγωγής στα 230 ερωτηματολόγια
97,76% από το πρόγραμμα Μουσικής στα 134 ερωτηματολόγια
96,35% από το πρόγραμμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα 154 ερωτηματολόγια
92,39% από το πρόγραμμα Art Therapy στα 92 ερωτηματολόγια
98,94% από άλλα προγράμματα όπως Οδηγισμός κ.α. στα 93 ερωτηματολόγια

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Α.Π.Α.)
Το Ατομικό Πρόγραμμα Αποκατάστασης βασίζεται στη Προσωποκεντρική Προσέγγιση
και αποτελεί τον οδηγό δράσης για κάθε εκπαιδευόμενο. Αποτελείται από το έντυπο Α.Π.Α.,
τον Πίνακα Εκτίμησης Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής, διαφορετικό για κάθε ηλικιακή
βαθμίδα, και το Getting to Work μόνο για την Επαγγελματική Κατάρτιση.
Σε αυτό αποτυπώνεται η παρούσα κατάσταση του εκπαιδευομένου και τίθενται οι
μακροπρόθεσμοι και οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι καθώς και ο τρόπος υλοποίησής τους. Το
Α.Π.Α. αξιολογείται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, αλλά και οποτεδήποτε κριθεί
απαραίτητο, ώστε να εκτιμηθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί ή να τεθούν νέοι.
Κατά τις συναντήσεις γονέων στην αρχή και το τέλος της εκπαιδευτικής χρονιάς,
καθώς και όποτε κριθεί απαραίτητο, οι γονείς και οι εκπαιδευόμενοι ενημερώνονται κατ’ ιδίαν
από την Διεπιστημονική Ομάδα, ώστε να εξασφαλίζεται η εχεμύθεια και η εμπιστευτικότητα
των κρίσιμων πληροφοριών του Α.Π.Α που έχει καταρτιστεί. Οι γονείς και σε περίπτωση που
είναι δυνατόν και ο εκπαιδευόμενος υπογράφουν το ΑΠΑ.
Στο ΑΠΑ τίθενται στόχοι για όλα τα παιδιά και νέους του «Θεοτόκος». Για το
εκπαιδευτικό έτος 2014-2015 το συνολικό ποσοστό επίτευξης των στόχων του ΑΠΑ
ανέρχεται σε 82,5%.
Ανά τμήμα τα ποσοστά επίτευξης διαμορφώνονται ως εξής:
ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

82,53% Επιτεύχθηκαν 104 στόχοι από τους 126 στόχους
που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των 13 εκπαιδευομένων
του τμήματος

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 1

81,5% Επιτεύχθηκαν 119 στόχοι από τους 146 στόχους
που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των 36 εκπαιδευομένων
του τμήματος
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ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 2

85% Επιτεύχθηκαν 100 στόχοι από τους 117 στόχους
που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των 36 εκπαιδευομένων
του τμήματος

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α’

87,20% Επιτεύχθηκαν 123 στόχοι από τους 141 στόχους
που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των 76 εκπαιδευομένων
του τμήματος



ΤΜΗΜΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ &

75,00% Επιτεύχθηκαν 93 στόχοι από τους 124 στόχους

ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των 57 εκπαιδευομένων
του τμήματος



ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

70,50% Επιτεύχθηκαν 74 στόχοι από τους 105 στόχους
που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των 43 εκπαιδευομένων
του τμήματος



ΚΗΠΟΣ

88,7% Επιτεύχθηκαν 87 στόχοι από τους 98 στόχους που
συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των 36 εκπαιδευομένων του
τμήματος



ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

91,22% Επιτεύχθηκαν 52 στόχοι από τους 57 στόχους
που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των 35 εκπαιδευομένων
του τμήματος

Στο Κέντρο Επαγγελματικής Προετοιμασίας & Προώθησης ΚΕΠΠ 1, το ποσοστό
επίτευξης των στόχων που τέθηκαν στα Ατομικά Πλάνα Δράσης των νέων είναι 75%.
Επιτεύχθηκαν 30 στόχοι από τους 44 που συνολικά τέθηκαν στους 9 εκπαιδευόμενους του
τμήματος.
Ομοίως, στο ΚΕΠΠ 2 το ποσοστό επίτευξης των στόχων που τέθηκαν στα Ατομικά Πλάνα
Δράσης των νέων είναι 88,3%. Επιτεύχθηκαν 38 στόχοι από τους 43 που συνολικά τέθηκαν
στους 15 εκπαιδευόμενους του τμήματος. Το ΑΠΔ είναι τροποποιημένο ΑΠΑ στη βάση της
λογικής

των

απαιτήσεων

του

τμήματος

προσδιορίζοντας

καθαρά

εξατομικευμένους

μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους.
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IV. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ

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

Περιληπτικός πίνακας καινοτόμων προσεγγίσεων που εφαρμόζονται στο «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»:
Α/Α

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΤΟΣ

1.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ICF

2015

2.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

2015

3.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (SENSORY INTEGRATION)

2015

4.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΑΙΣΘΗΣΗΣ

2015

5.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΣΕΦ

ΜΕ

2014

6.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΕΣΤ WAIS-IV

2014

7.

ICD-10 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

2013

8.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ISO 9001:2008

2012

9.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

2012

10.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ACΗENBACH

2011

11.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ TEACCH ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
& ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2010

12.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2010

13.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TEACCH

14.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ
ΚΕΡΑΜΙΚΗ

15.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΩΣ «ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»

2009

16.

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EQUASS

2008

17.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ AAIDD ΚΑΙ EASPD

2008

18.

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΠΠ

2008

19.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΑΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

2007

20.

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

2007
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ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΤΗΝ

ΣΤΗ

ΠΡΩΙΜΗ

2009
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

2009
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21.

ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EQUASS

2007

22.

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

2007

23.

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

2006

24.

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

2002

25.

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

2000

1. Μέσα στο εκπαιδευτικό έτος 2014-2015 ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση του προσωπικού στη
χρήση ICF καθώς και η ηλεκτρονική καταγραφή όλων των εκπαιδευομένων που φοιτούν στο
«Θεοτόκος» 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).
Το ICF αποτελεί βασικό πυρήνα του νέου ηλεκτρονικού προνοιακού φακέλου που πλέον
αντικαθιστά το φυσικό αρχείο εκπαιδευομένων του Ιδρύματος.
Το ICF μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία πολυχρηστική ταξινόμηση, σχεδιασμένη να εξυπηρετεί
ποικίλες ειδικότητες σε διάφορους τομείς και μπορεί να είναι χρήσιμο για ένα ευρύ φάσμα
διαφορετικών εφαρμογών, π.χ. κοινωνική ασφάλιση, αξιολόγηση της διαχείρισης της
υγειονομικής περίθαλψης και έρευνες πληθυσμών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Η ταξινόμηση βασίζεται στο εννοιολογικό πλαίσιο του ICF και χρησιμοποιεί την ίδια γλώσσα
και ορολογία για την καταγραφή προβλημάτων που αφορούν στις λειτουργίες και στις δομές
του σώματος, τους περιορισμούς στη δραστηριότητα και στη συμμετοχή που εκδηλώνονται
στην παιδική ηλικία, στην εφηβεία και την ενήλικη ζωή, καθώς και στους συσχετιζόμενους
περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η κλινική χρήση του ICF & ICF CY (για εκπαιδευτικούς και
θεραπευτικούς σκοπούς) είναι μία καινοτόμος επιστημονική πρόκληση για την Ελλάδα.
Ειδικότερα έχει σχεδιαστεί ώστε:






Να παρέχει μία επιστημονική βάση για την κατανόηση και τη μελέτη της υγείας και των
σχετιζόμενων με την υγεία καταστάσεων, εκβάσεων και καθοριστικών παραγόντων.
Να καθιερώσει 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.
Να επιτρέπει τη σύγκριση των διαθέσιμων στοιχείων μεταξύ των χωρών, των
ειδικοτήτων που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, των υπηρεσιών υγείας και του χρόνου που
διατίθεται.
Να παρέχει ένα συστηματικό σχέδιο κωδικοποίησης για τα συστήματα πληροφοριών
υγείας.
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2. Η Προεπαγγελματική Κατάρτιση απευθύνεται σε εφήβους και νέους ηλικίας 14 - 20 ετών,
με νοητική αναπτυξιακή διαταραχή ή διαταραχή του αυτιστικού φάσματος. Το εκπαιδευτικό
έτος 2014-2015 πραγματοποιήθηκε διαχωρισμός της Προεπαγγελματικής Κατάρτισης σε δύο
διαφορετικά τμήματα με κριτήρια την ηλικία των εκπαιδευομένων και το διαφορετικό
σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στο Προεπαγγελματικό τμήμα 1 φοιτούν νέοι
ηλικίας 14-17 ετών και τα προγράμματα εκπαίδευσης εστιάζουν τόσο στη βελτίωση των
γνωστικών λειτουργιών και των μαθησιακών δεξιοτήτων όσο και στη βελτίωση δεξιοτήτων
αυτοεξυπηρέτησης,

επικοινωνίας,

αυτονομίας

και

λειτουργικής

αλληλεπίδρασης.

Στο

Προεπαγγελματικό Τμήμα 2 φοιτούν νέοι ηλικίας 17 έως 20 ετών. Τα προγράμματα εστιάζουν
κυρίως στην άσκηση των πρακτικών δεξιοτήτων με σκοπό την προετοιμασία τους και την
εισαγωγή τους στα Επαγγελματικά Εργαστήρια.
3. Στα πλαίσια εμπλουτισμού και αναβάθμισης των θεραπευτικών υπηρεσιών κατά το
εκπαιδευτικό έτος 2014 – 2015 διαμορφώθηκαν δυο ειδικές αίθουσες όπου εφαρμόζεται η
θεραπεία της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης (Sensory Integration) κατόπιν αγοράς ειδικού
εξοπλισμού και αξιολογητικών εργαλείων. Η μια αίθουσα διαμορφώθηκε στο κτίριο του
Προεπαγγελματικού 1 όπου εφαρμόζεται «πιλοτικά» από τον κο Ρούσσο και την κα
Δημητρίου, ενώ η άλλη αίθουσα στεγάζεται στο τμήμα της

Πρώιμης Παρέμβασης όπου

εφαρμόζεται καθημερινά στα πλαίσια εργοθεραπευτικών προγραμμάτων από τον κο
Ραπανάκη.
Η δυσλειτουργία της

Αισθητηριακής

Ολοκλήρωσης

αποτελεί

ξεχωριστή διαγνωστική

κατηγορία, αλλά συνήθως συνυπάρχει με άλλες διαγνωστικές κατηγορίες:


Μαθησιακές δυσκολίες



Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)



Δυσπραξία



Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)



Σύνδρομα



Νοητική υστέρηση



Βρέφη που έχουν γεννηθεί πρόωρα



Άτομα με εγκεφαλική βλάβη

Η δυσλειτουργία της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή η οποία
επιφέρει διαρκώς αυξανόμενες δυσκολίες στην κίνηση, στη μάθηση, στην επικοινωνία, στην
κοινωνικοποίηση, στην οργάνωση, στην προσαρμογή, στην συναισθηματική ισορροπία, στην
αυτοπεποίθηση και στην ανεξαρτητοποίηση του ατόμου. Η αξιολόγηση και η θεραπεία γίνεται
από

Εργοθεραπευτή

μέσω

εξατομικευμένων

προγραμμάτων,

παρέχοντας

σκόπιμες

δραστηριότητες και αισθητηριακές εμπειρίες.
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4. Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015 διαμορφώθηκε ειδικός χώρος στο κτίριο του
Προεπαγγελματικού 1 εξοπλισμένος με XBOX360 και WII στον οποίο πραγματοποιείται το
Πρόγραμμα Κιναίσθησης από τους καθηγητές ειδικής φυσικής αγωγής.
Κιναίσθηση είναι η λειτουργία με την οποία αντιλαμβανόμαστε τις μυϊκές κινήσεις και
συστολές και το σύνολο των κιναισθητικών ή μυϊκών αισθήσεων. Το πρόγραμμα απευθύνεται
σε ολιγομελείς ομάδες εκπαιδευμένων και περιλαμβάνει διαδραστικά παιχνίδια τα οποία έχουν
ως στόχο να ενεργοποιήσουν και να βελτιώσουν διάφορες ικανότητες όπως:


Οπτικο-κινητικό συντονισμό



Συνειδητή αίσθηση του χώρου που βρισκόμαστε



Αντίληψη της κίνησης και θέσης των άκρων.

V. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Το «Θεοτόκος» προσπαθεί διαρκώς να επικοινωνεί με την κοινότητα και να βρίσκεται σε
συνεχή εγρήγορση και ενημέρωση. Για αυτό το λόγο, επιδιώκει να
συμμετέχει σε διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα, καθώς και να
διοργανώνει

ημερίδες,

σεμινάρια,

πολιτιστικές

και

αθλητικές

εκδηλώσεις κλπ. Επίσης, το προσωπικό του «Θεοτόκος» συμμετέχει
ενεργά σε ημερίδες, εκδηλώσεις και συνέδρια άλλων φορέων, παρουσιάζοντας ενδιαφέρουσες
εισηγήσεις τόσο για επιστημονικά θέματα όσο και για το έργο και τις υπηρεσίες του
«Θεοτόκος».

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

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
1

Δημιουργία και συμμετοχή στην Ελληνική Εταιρεία Υποστηριζόμενης

ΕΤΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1997

Εργασίας (Eλ.Eτ.Yπ.E.)
2

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

1999

ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
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ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
1

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

ΕΤΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1997

Ένωση Υποστηριζόμενης Εργασίας
2

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

2002

Πλατφόρμα για την Αποκατάσταση
3

EASPD European Association of Service Providers for Persons with

2008

Disabilities – Ευρωπαϊκή Ένωση Φορέων για Άτομα με Αναπηρίες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Α. Το ίδρυμα ΘΕΟΤΟΚΟΣ στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής του για την περίοδο
2010 – 2015 υλοποιεί με επιτυχία το έργο με τίτλο “Ανάπτυξη & Παροχή Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών του Ιδρύματος «Ι.Π.Α.Π. Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» για την Ισότιμη Πρόσβαση
των Ατόμων με Νοητική Υστέρηση και άλλες Αναπτυξιακές Ανεπάρκειες στην
Κοινωνία της Πληροφορίας”. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2015 και
περιλαμβάνει ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύνολο από στενά συνδεδεμένες αναπτυξιακές
δράσεις, που εντάσσονται στους κάτωθι άξονες ανάπτυξης:
1. Ανάπτυξη της Αντίληψης καθώς και των Γνώσεων & Δεξιοτήτων των ειδικών
ομάδων πληθυσμού, καθιστώντας την ενημέρωση, εκπαίδευση και δια βίου κατάρτιση
προσβάσιμη από όλους (ακόμη και από τα άτομα που παρουσιάζουν τα σχετικά προβλήματα
αλλά δεν είναι μέλη του Ιδρύματος) με τον αποτελεσματικότερο τρόπο.
2. Ενίσχυση της Ισότητας, της Προσβασιμότητας και της Βελτίωσης των συνθηκών
Διαβίωσης ειδικών ομάδων πληθυσμού και ειδικότερα ατόμων με νοητική υστέρηση και άλλες
αναπτυξιακές ανεπάρκειες, αναπτύσσοντας και διαθέτοντας ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες
καθιστούν τα άτομα αυτά ισότιμα μέλη της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας και
γεφυρώνουν το ψηφιακό χάσμα που υπάρχει εν συγκρίσει με τον υπόλοιπο πληθυσμό που
δεν παρουσιάζει τα σχετικά προβλήματα.
Βασικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη της κατάλληλης υποδομής ΤΠΕ που να παρέχει
την δυνατότητα ηλεκτρονικοποίησης όλων των πληροφοριών που παράγονται και τυγχάνουν
διαχείρισης από το Ίδρυμα κατά την διάρκεια θεραπευτικής παρακολούθησης των
εξυπηρετούμενων. Στο πλαίσιο του έργου αυτοματοποιούνται επίσης διαδικασίες τόσο
εσωτερικές όσο και οργανωσιακές, δηλαδή διαδικασίες που αφορούν την επικοινωνία και
συναλλαγή με τρίτους (γονείς, ειδικές κατηγορίες συνεργαζόμενων επαγγελματιών όπως
ειδικοί νηπιαγωγοί, παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, λογοπεδικοί, εργοθεραπευτές, παιδοψυχίατροι,
νευρολόγοι, μουσικοθεραπευτές και κοινωνικοί λειτουργοί, υποψήφιοι εργοδότες, καθώς και
λοιποί κοινωνικοί εταίροι, σύλλογοι και λοιποί ΜΚΟ). Επίσης, αυτοματοποιούνται διαδικασίες
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που αφορούν στην καταγραφή, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και επεξεργασία στοιχείων που
συνθέτουν τον προνοιακό φάκελο των εξυπηρετούμενων, από την προσχολική ηλικία έως και
την

υποστηριζόμενη

εργασία

αυτών

με

την

χρήση

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) ενός
εργαλείου το οποίο αποτελεί βασικό πυρήνα του νέου ηλεκτρονικού προνοιακού φακέλου.
Σκοπός της προαναφερθείσας δράσης είναι η αποτελεσματική παρακολούθηση του ιστορικού,
της εξέλιξης και της προόδου των εξυπηρετούμενων από το ειδικευμένο θεραπευτικό και
εκπαιδευτικό προσωπικό του Ιδρύματος, αλλά και η υποστήριξη των διαδικασιών λήψης
απόφασης και σχεδιασμού πολιτικής σχετικά με τις μεθόδους και τεχνικές θεραπείας,
κοινωνικής και εκπαιδευτικής αποκατάστασης που εφαρμόζονται. Επιγραμματικά στο έργο
αναπτύσσονται οι παρακάτω δράσεις:
Δράση 1: Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης προνοιακού
φακέλου κατά ICF & ICF - CY και διάθεση ηλεκτρονικών υπηρεσιών συναλλαγής του
Ιδρύματος με τρίτους
Δράση 2: Ανάπτυξη υποδομής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και υποστήριξης της κοινωνικής
ένταξης & απασχόλησης
Δράση 3: Ψηφιοποίηση εγγράφων εξυπηρετούμενων μελών
Δράση 4: Επιστημονική υποστήριξη, καθορισμός εγγράφων προς ψηφιοποίηση και
καθοδήγηση στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών / επιμορφωτικών σοβαρών παιγνίων
Β. Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες
Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2012 και αναμένεται να ολοκληρωθεί
31/12/2015.
Στόχος του προγράμματος είναι η εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για
ανέργους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, με την ενεργοποίηση και κινητοποίηση
των τοπικών φορέων. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις όπως κατάρτιση και επιμόρφωση,
εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκπόνηση business plan,
εξειδικευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης και έρευνας για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων,
παροχή υποστήριξης σε νομικά και φορολογικά θέματα.
Ο στόχος προγράμματος είναι, οι ωφελούμενοι άνεργοι, αφού ολοκληρώσουν την
προετοιμασία τους μέσω των παραπάνω δράσεων, να είναι σε θέση ώστε να ιδρύσουν
επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους, να
αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά
προγράμματα και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες
των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν.
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Γ. Εργαλειοθήκη Υποστηριζόμενης Εργασίας για τη Διαφορετικότητα
To πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη για την Διαφορετικότητα» της ΕUSE σχεδιάστηκε από 4 ομάδες
εργασίας κατανεμημένες με γεωγραφικά κριτήρια και στοχεύει στη μεταφορά και προσαρμογή
της Εργαλειοθήκης της Υποστηριζόμενης Εργασίας και σε άλλες κοινωνικά ευάλωτες ομάδες
και όχι μόνο στα ΑμεΑ.
Το εγχειρίδιο καταγράφει τη μεθοδολογία της Υποστηριζόμενης Εργασίας προσαρμοσμένη
στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των
επαγγελματιών που εργάζονται για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ομάδων στόχου.
H αυθεντική Εργαλειοθήκη περιλαμβάνει μια σειρά από «Έγγραφα θέσης» και «Οδηγούς
Διαδικασίας» και είναι διαθέσιμη στο www.theotokos.gr. Tα Έγγραφα Θέσης παρέχουν
σημαντικές πληροφορίες όχι μόνο στους Οργανισμούς και στους επαγγελματίες αλλά επίσης
στα Αμεα, στους γονείς /παιδαγωγούς και στους σχεδιαστές πολιτικής. Οι Οδηγοί Διαδικασίας
είναι περισσότερο εκπαιδευτικοί και πρακτικοί παρέχοντας βασική και εξειδικευμένη
πληροφόρηση και χρήσιμες συμβουλές στο πως θα εφαρμόσει κανείς συγκεκριμένες
δραστηριότητες της Υποστηριζόμενης Εργασίας. Είναι δομημένη σε 4 ενότητες:





Δέσμευση πελάτη (Υποψήφιος Εργαζόμενος)
Επαγγελματικό προφίλ
Εύρεση Εργασίας και Δέσμευση Εργοδότη
Υποστήριξη εντός και εκτός της Θέσης Εργασίας

Στα πλαίσια του Προγράμματος έγινε η διενέργεια μιας ανάλυσης αναγκών αναφορικά με τον
οικονομικό αποκλεισμό των ατόμων σε μειονεκτούσες καταστάσεις (π.χ. νέοι εκτός
εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, κατάδικοι και αποφυλακισθέντες και άτομα πρώην
χρήστες ουσιών).
Το προϊόν που παρήχθη είναι η «Ανάλυση Αναγκών»
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ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Στα πλαίσια του έργου της Ψηφιακής Σύγκλισης «Ανάπτυξη & Παροχή Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών του Ιδρύματος Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» για την Ισότιμη Πρόσβαση των Ατόμων
με Νοητική Υστέρηση και άλλες Αναπτυξιακές Ανεπάρκειες στην Κοινωνία της Πληροφορίας»,
διοργανώθηκαν δύο ημερίδες στον Συνεδριακό χώρο του Ιδρύματος.
Η πρώτη έγινε το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014 και απευθυνόταν αποκλειστικά για
τους γονείς και τους κηδεμόνες των εκπαιδευομένων του Ιδρύματος προκειμένου να
ενημερωθούν για τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες και το νέο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα
που θα εφαρμοσθεί στο Ίδρυμά μας, στο πλαίσιο μιας συνεχούς ποιοτικής βελτίωσης των
παρεχόμενων υπηρεσιών μας.
Το πρόγραμμα της Ημερίδας είναι το ακόλουθο:
09.00’ – 09.20’

Προσέλευση - Εγγραφές

09.20’ – 09.30’

Καλωσόρισμα - Νέα Πολιτική Αξιολόγησης του Ιδρύματος
ΙΠΑΠ ΘΕΟΤΟΚΟΣ

κ. Παπακωνσταντίνου Ιωάννης
(Διευθυντής Ιδρύματος, Παιδοψυχίατρος)

09.30’ – 10.00’

Βελτίωση Συμβουλευτικών & Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
(π.χ. νέος Συμβουλευτικός Σταθμός, κ.λπ.)

κα. Βιντερσχόβεν Ζερβάκη Μαρία Άνζ
(Προϊσταμένη Συμβουλευτικών & Υποστηρικτικών
Υπηρεσιών, Ψυχολόγος)
κ. Καπερώνης Νικόλαος
(Υπεύθυνος Κοινωνικής Υπηρεσίας, Κοινωνικός
Λειτουργός)

10.00’ – 10.30’

Το Έργο της Ψηφιακής Σύγκλισης

κ. Λύτρας Γιώργος
(Υπεύθυνος Έργου)

10.30’ – 11.00’

Η Φιλοσοφία του ICF - Εφαρμογη & Χρήσεις του ICF - Διεθνής
Πρακτική - Νέα Εφαρμογή του ICF στο ΙΠΑΠ ΘΕΟΤΟΚΟΣ

κ. Κουκουβίνου Σοφία
(Ειδικός Σύμβουλος Έργου, Ψυχολόγος)

11.00’ – 11.30’

Διάλειμμα

11.30’ – 12.00’

Ο Νέος Ηλεκτρονικός Προνοιακός Φάκελος Οι Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες

12.00’ – 13.00’

Ερωτήσεις & Συζήτηση

κ. Λύτρας Γιώργος
(Υπεύθυνος Έργου)

Η δεύτερη Ημερίδα διοργανώθηκε την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015 και
απευθύνονταν στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα. Στόχοι του Συνεδρίου είναι η
παρουσίαση της εφαρμογής του ICF & ICF CY στην ελληνική πραγματικότητα και στο Ι.Π.Α.Π
«Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ», η ανάδειξη των νέων Ψηφιακών Υπηρεσιών, τα νέα εκπαιδευτικά παιχνίδια
για ΑΜΕΑ, η παρουσίαση συναφών επιχειρησιακών συστημάτων και πρακτικών από το
εξωτερικό, με την εισήγηση ειδικών στο ICF & ICF CY προσκεκλημένων, η ανταλλαγή
απόψεων και ιδεών με εμπειρογνώμονες του χώρου και η επίτευξη των απαιτούμενων
συνεργειών με λοιπά Ιδρύματα και Οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό για
αξιοποίηση της νέας εμπειρίας και γνώσης του ICF & ICF CY.
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Το πρόγραμμα της Ημερίδας είναι το ακόλουθο:
09.30’ – 10.00’
10.00’ – 10.15’

10.15’ – 10.45’

Προσέλευση - Εγγραφές
Καλωσόρισμα - Νέα Πολιτική Αξιολόγησης του Ιδρύματος

κ. Παπακωνσταντίνου Ιωάννης

Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

(Διευθυντής Ιδρύματος, Παιδοψυχίατρος)
(Ειδικός Σύμβουλος Έργου, Ψυχολόγος)

Εφαρμογή του ICF στο Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

10.45’ – 11.15’

Πιλοτική Εφαρμογή του ICF στο Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

11.15’ – 11.30’

Διάλειμμα

11.30’ – 12.00’

κα. Κουκουβίνου Σοφία

Η Φιλοσοφία του ICF - Εφαρμογή & Χρήσεις του ICF - Νέα

κα. Βάια Αρσενοπούλου (Λογοπεδικός στο Ι.Π.Α.Π.
«Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»)

Εφαρμογή του ICF στην Ελβετία

κ. Jerome Edmund Bickenbach

(Swiss Paraplegic Research - SPF)

(Swiss Paraplegic Research - SPF)

Εφαρμογή του ICF στην Κύπρο
12.00’ – 12.30’

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Κυπριακή
Δημοκρατία)

12.30’ – 13.00’

Διεθνής Πρακτική & Εξελίξεις στον χώρο του ICF

13.00’ – 13.30’

Διάλειμμα - Γεύμα
Το Έργο της Ψηφιακής Σύγκλισης - Ο Νέος Ηλεκτρονικός

13.30’ – 14.00’

κα. Φλουρέντζου-Κακουρή Χριστίνα

(Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες -

Προνοιακός Φάκελος Οι Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Ιδρύματος

(Διευθύντρια Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρίες)
κ. Τριανταφύλλου Ευστάθιος
(Εμπειρογνώμων ICF, Ψυχολόγος)

κ. Λύτρας Γιώργος
(Υπεύθυνος Έργου)
κα. Σαριδάκη Μαρία
(Ειδική Επιστημονική Σύμβουλος, Ερευνητική

14.00’ – 14.30’

Επαιδευτικά Παιχνίδια για Ειδικό Πληθυσμό - Εισαγωγή των
Serious Games στο Ίδρυμα «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

Συνεργάτης Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην
Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ
του Πανεπιστημίου Αθηνών) &
κα. Κοτρέτσου Χρύσα (Λογοπεδικός στο Ι.Π.Α.Π.
«Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»)

14.30’ – 15.00’

Συντονιστής κ. Καπερώνης Νικόλαος
(Υπεύθυνος Κοινωνικής Υπηρεσίας, Κοινωνικός

Ερωτήσεις & Συζήτηση

Λειτουργός)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ & ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τέλος

πέντε

μέλη

του

Επιστημονικού

προσωπικού

έκαναν

διάφορες

παρουσιάσεις/εκπαιδεύσεις σε ημερίδες και συνέδρια που οργανώθηκαν από εξωτερικούς
φορείς στην Ελλάδα. Αναλυτικά:
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Α
/
Α

ΗΜ/ΝΙΑ

1
2123/11/2014
2
16/12/2014

3 22/4/2015

4

2425/4/2015

12/5/2015

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ψυχιατρική
μεταρρύθμιση στη
περίοδο της κρίσης.
Από το αδιανόητο στο
αυτονόητο

Υποστηριζόμενη
Εργασία (Workshop)

Εταιρεία
Κοινωνικής
Ψυχιατρικής και
Ψυχικής Υγείας

Μια διαφορετική
προσέγγιση με ίσες
ευκαιρίες για όλους
τους νέους

Ημερίδα Ψυχιατρικού
Τομέα

Δια Βίου Εκπαίδευση –
Επαγγελματική και
Κοινωνική Ένταξη

19/5/2015

Πρόγραμμα
Εκπαιδευτικών
Μαθημάτων 2014-2015
Πρόγραμμα
Εκπαιδευτικών
Μαθημάτων 2014-2015

26/5/2015

Πρόγραμμα
Εκπαιδευτικών
Μαθημάτων 2014-2015

5

Υποστηριζόμενη
Εργασία

Πρώιμη Παρέμβαση

Ελληνικός
Οργανισμός για
νέους HOFY
Γενικό
Νοσοκομείο
Αττικής
Σισμανόγλειο –
Αμαλία Φλέμινγκ

Υποστηριζόμενη
Εργασία – Καλές
Πρακτικές ΕργΑξία
του Ι.Π.Α.Π. «Η
ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

Ίδρυμα
«Ζωοδόχος
Πηγή»

Η χρήση του ICF
στην κλινική
πρακτική

Παιδοψυχιατρικό
Τμήμα Νοσ. Π. &
Αγλαΐα Κυριακού

Θεωρία του δεσμού

Παιδοψυχιατρικό
Τμήμα Νοσ. Π. &
Αγλαΐα Κυριακού

6
Διαταραχές στο
δεσμό και
αντιμετώπιση

Παιδοψυχιατρικό
Τμήμα Νοσ. Π. &
Αγλαΐα Κυριακού

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Καίτη Κατσούδα,
Υπεύθυνη Υπηρεσίας
Υποστηριζόμενης
Εργασίας
Καίτη Κατσούδα,
Υπεύθυνη Υπηρεσίας
Υποστηριζόμενης
Εργασίας

Γιάννης
Παπακωνσταντίνου,
Παιδοψυχίατρος
Διευθυντής
Καίτη Κατσούδα,
Υπεύθυνη Υπηρεσίας
Υποστηριζόμενης
Εργασίας

Γιάννης
Παπακωνσταντίνου,
Παιδοψυχίατρος
Διευθυντής

Μαρί Άνζ
Βιντερσχόβεν,
Ψυχολόγος,
Προϊσταμένη
Διαγνωστικών και
Θεραπευτικών
Υπηρεσιών

7
25/4 –
5/6/2015
8
9
2921/6/2015

Επιμορφώσεις
Ενηλίκων με θέμα
«Διαχείριση
Διαπροσωπικών
Σχέσεων»
5ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Επιστημών
Εκπαίδευσης:
«Λειτουργίες Νόησης
και Λόγου στη
συμπεριφορά, στην
εκπαίδευση και στην
ειδική αγωγή»
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Διαχείριση
Διαπροσωπικών
Σχέσεων

ΙΝΕΒΙΜ/Ίδρυμα
Νεολαίας και Δια
Βίου Μάθησης
Υπουργείου
Παιδείας και
Θρησκευμάτων

Αναστασία Μίρζα,
Ειδική Παιδαγωγός

Η αυτονομία των
ατόμων με νοητική
υστέρηση

Κέντρο Μελέτης
Ψυχοφυσιολογίας και
Εκπαίδευσης

Αργυρώ
Παπαδημητρίου,
Ειδική Παιδαγωγός
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Η

κα

Μαρί

Άνζ

Βιντερσχόβεν,

Ψυχολόγος,

Προϊσταμένη

Διαγνωστικών

και

Θεραπευτικών Υπηρεσιών παρουσίασε σε workshop την «Πρώιμη Παρέμβαση μέσω Skype»
στο συνέδριο με τίτλο The Tavistock Clinical Approach to work with under fives in a changing
world – Continuing professional Development που διοργανώθηκε από το Tavistock Clinic στο
Λονδίνο από 20 έως 24 Μαρτίου 2015.
Επίσης, παρουσίασε την εισήγηση με τίτλο “Beyond Babel, Reflections on the use
of new communication technology in brief infant – parent psychoanalytical psychotherapy
που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο από στο Συνέδριο του οργανισμού E.F.P.P. European
Federation for Psychoanalytic Psychotherapy από 24 – 26 Ιουνίου 2015.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Το Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος» συνεργάζεται με επιτυχία, επί σειρά ετών, με Δημόσια
Ανώτερα και Ανώτατα

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όπως το Εθνικό και Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το ΤΕΙ
Αθηνών Τμήμα Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας και Κοινωνικής Εργασίας κ.α. και προσφέρει τη
δυνατότητα σε φοιτητές και σπουδαστές να πραγματοποιούν τη πρακτική και κλινική τους
άσκηση στο χώρο του.
Υπεύθυνοι για την εποπτεία της άσκησης τους είναι ο Διευθυντής και το επιστημονικό
προσωπικό του «Θεοτόκος» σε συνεργασία με τους αντίστοιχους καθηγητές των σχολών
τους.
Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015, συνολικά δέκα οκτώ 18 φοιτητές/σπουδαστές
έκαναν την πρακτική τους άσκηση στο «Θεοτόκος». Από τους οποίους 10 από το ΤΕΙ
Εργοθεραπείας, 1 από το ΤΕΙ Λογοθεραπείας, 3 από το ΑΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας και 4 από
το Μεταπτυχιακό της Σχολικής Ψυχολογίας.
Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, ο Διευθυντής του Ιδρύματος κος Γιάννης Παπακωνσταντίνου και η Προϊσταμένη
Διαγνωστικών και Θεραπευτικών Υπηρεσιών κα Μαρί Άνζ Βιντερσχόβεν, συμμετείχαν στο
σεμινάριο

Πρακτικής

Άσκησης

που

πραγματοποιήθηκε

στις

15

Οκτωβρίου

2014

παρουσιάζοντας το «Θεοτόκος» και τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση
στο χώρο μας.
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Ξεναγήσεις
Το Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος» οργανώνει δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης
φορέων της κοινότητας, οργανισμών και φυσικών προσώπων, για τα άτομα με Νοητική
Υστέρηση και Αναπτυξιακές Διαταραχές καθώς και των υπηρεσιών που προσφέρονται, σε
εκπαιδευόμενους και γονείς με απώτερο στόχο την εκπαίδευση και την ένταξή τους στην
κοινωνική και εργασιακή ζωή.
Για το λόγο αυτό διοργανώνονται, στο χώρο του Ιδρύματος, ξεναγήσεις και κοινές
δράσεις γνωριμίας και αλληλεπίδρασης σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία, σχολές, συλλόγους,
φυσικά πρόσωπα κ.α.
Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής χρονιάς 2014-2015 πραγματοποιήθηκαν 20 οργανωμένες
ξεναγήσεις στο πλαίσιό μας.

ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΤΥΠΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΜΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Το Πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης λειτουργεί από το 2000 και απευθύνεται σε
παιδιά προσχολικής ηλικίας (2,5 – 4,5 ετών) τα οποία παρουσιάζουν ελαφρές αναπτυξιακές
διαταραχές. Σκοπός του προγράμματος είναι η έγκαιρη εκπαιδευτική και θεραπευτική
παρέμβαση με στόχο την ομαλή ένταξη των παιδιών σε εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Είναι η δέκατη συνεχής χρονιά που εφαρμόζεται συστηματικό πρόγραμμα ένταξης σε
Νηπιαγωγεία. Για κάθε παιδί για το οποίο η Διεπιστημονική Ομάδα της Πρώιμης εκτιμήσει ότι
είναι έτοιμο να ξεκινήσει ένταξη, ακολουθείται η διαδικασία σταδιακής ένταξης, αρχίζοντας
από τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο δύο φορές την εβδομάδα. Αν θεωρηθεί απαραίτητο και το
πλαίσιο του νηπιαγωγείου συμφωνήσει, ο μαθητής συνοδεύεται αρχικά από τον/την ειδική
παιδαγωγό που υποστηρίζει τη ταχύτερη και όσο γίνεται πιο ομαλή ένταξη. (Σε διαφορετική
περίπτωση η συνεργασία με το σχολείο γίνεται μέσω τηλεφώνου και προκαθορισμένων
επισκέψεων μελών της Διεπιστημονικής Ομάδας)
Η πορεία της ένταξης αξιολογείται τακτικά και ο μαθητής συνεχίζει να υποστηρίζεται
μέχρι να αποφασισθεί ότι ο/η συνοδός μπορεί να αποσυρθεί ενώ οι μέρες φοίτησης
αυξάνονται σταδιακά στις πέντε. Για τα παιδιά που εντάσσονται σε κανονικά ή ειδικά σχολεία,
υπάρχει παρακολούθηση της πορείας της ένταξής τους μέσα στα επόμενα έτη, εφόσον και οι
γονείς το επιθυμούν.
Κατά το Εκπαιδευτικό έτος 2014-2015 συνολικά 4 εκπαιδευόμενοι εντάχθηκαν σε
Γενικά και Ειδικά σχολεία, εκ των οποίων τρία σε Γενικό Νηπιαγωγείο και σε Ειδικό σχολείο.
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Συνεργασία με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ιλίου
Η σημασία της πρόληψης και διάγνωσης πρώιμων αναπτυξιακών διαταραχών σε
παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας έχει διεθνώς αποδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και
αποδοτική, δεδομένου ότι η έγκαιρη εκπαιδευτική και θεραπευτική αντιμετώπισή τους μέσω
προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης συμβάλλει θετικά και αποτελεσματικά στην υγιή
ανάπτυξη και στην ομαλή ένταξη των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η διεπιστημονική ομάδα της Πρώιμης Παρέμβασης του
Ι.Π.Α.Π.

«H ΘΕΟΤΟΚΟΣ», ξεκίνησε συνεργασία με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του

Δήμου Ιλίου με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών αναπτυξιακών δυσκολιών στον πληθυσμό των
σταθμών.

Υλοποιήθηκε

ερωτηματολόγιο

δομημένο

ACHENBACH

σε

πρόγραμμα
γονείς

και

ανίχνευσης

αποστέλλοντας

βρεφονηπιαγωγούς

καθώς

και

έντυπο
έντυπο

ερωτηματολόγιο MCHAT στους γονείς των βρεφών.
Η διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων είναι σε εξέλιξη. Στόχος μας είναι η
ανίχνευση, διερεύνηση, εκτίμηση και υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους με
την έναρξη της επόμενης εκπαιδευτικής χρονιάς.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Το Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» εκτιμά ότι ο εθελοντισμός αποτελεί σημαντικό θεσμό για
τη λειτουργία του και θεωρεί θετική την παρουσία και την εμπλοκή των εθελοντών στα
προγράμματα του. Οι εθελοντές/ντριες συμβάλλουν θετικά με την προσφορά τους στην
εκπαιδευτική διαδικασία.
Η διαδικασία ένταξης εθελοντή/ντριας στα προγράμματα

και

τις δραστηριότητες του

«Θεοτόκος», περιλαμβάνει:


αποστολή βιογραφικού & βασικού τίτλου σπουδών



συνέντευξη



αξιολόγηση από την επιτροπή εθελοντισμού



τοποθέτηση στην ανάλογη υπηρεσία ή τμήμα

ανάλογα πάντα με τις ανάγκες των συγκεκριμένων τμημάτων/υπηρεσιών και τις δεξιότητες και
τα ενδιαφέροντα των εθελοντών. Η επικοινωνία με το «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» για προσφορά
εθελοντικής εργασίας γίνεται τηλεφωνικά στα τηλ. 210 2313473 ή 210 2385416 ή με
mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση graphicsarts@theotokos.gr
Η υπηρεσία εθελοντών παρακολουθεί

την εξέλιξη της συνεργασίας μεταξύ των

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

σε

συνδυασμό με τα προγράμματα του «ΘΕΟΤΟΚΟΣ». Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η καλή
επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ μόνιμου προσωπικού και εθελοντών καθώς και η
δημιουργία φιλικής και υποστηρικτικής ατμόσφαιρας, προς όφελος των εκπαιδευομένων του
Κέντρου. Εθελοντές

μπορούν να ενταχθούν σε όλα τα προγράμματα του «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»,

ακόμα και στις δραστηριότητες του βοηθητικού προσωπικού.
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Σε έκτακτες περιστάσεις όπως π.χ εκδηλώσεις, bazaars κλπ όπου υπάρχει αυξημένη
ανάγκη παρουσίας εθελοντών /ντριών ,αξιοποιείται η επιθυμία των γονέων – φροντιστών των
εκπαιδευομένων για προσφορά εθελοντικής εργασίας.
Το ωράριο παρουσίας εθελοντών στο «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» είναι 8:30 π.μ – 13:30 μ.μ , το οποίο
προσαρμόζεται στις δυνατότητες και τις επιθυμίες τους.
Το «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» είναι μέλος των εθελοντικών οργανισμών volunteer4Greece και

Έλιξ.
Για το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015 δεκαοχτώ (18) εθελοντές προσέφεραν αμισθί
εθελοντική εργασία στον Φορέα μας.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων λειτουργίας του το Ίδρυμα Προστασίας
και Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων με Νοητική Υστέρηση και άλλες Αναπτυξιακές
Διαταραχές «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» διοργάνωσε Κοντσέρτο πιάνου με συνοδεία βιολιού, με τη
μοναδική πιανίστα και συνθέτη, Αθηνά Αδαμοπούλου και τον εκλεκτό σολίστ βιολιού
Γιώργο

Δεμερτζή,

την

Πέμπτη

14

Μαΐου

2015,

στην

Αίθουσα

«Δημήτρης

Μητρόπουλος» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
Η Αθηνά Αδαμοπούλου από τη Νέα Υόρκη ήρθε για πρώτη φορά να παίξει πιάνο
στην Ελλάδα και μάγεψε το κοινό με τις μελωδίες της! Η Αθηνά με μουσικές σπουδές στο
Πανεπιστήμιο του Harvard και μεταπτυχιακό τίτλο στη σύνθεση από το Juilliard School
της Νέας Υόρκης, έχει βραβευθεί 4 φορές με το βραβείο Morton Gould Award, καθώς και το
National Foundation of the Arts Award, στην Αμερική.
Μαζί της ο Γιώργος Δεμερτζής, ιδρυτής του Νέου Ελληνικού Κουαρτέτου,
ενός μουσικού σχήματος που στα 20 χρόνια πορείας του συνδέθηκε με την καταγραφή και
διάδοση της ελληνικής μουσικής δημιουργίας.

Ως σολίστ αλλά και ως μέλος συνόλων

μουσικής δωματίου ο Γιώργος Δεμερτζής έχει ισχυρή παρουσία στην παγκόσμια
δισκογραφία, προβάλλοντας το έργο του Σκαλκώτα του Θεοδωράκη, του Σισιλιάνου, του
Ρεσπίγκι και του Καρλ Νήλσεν, μεταξύ άλλων.





Το πρόγραμμα της βραδιάς
Σονάτα αρ. 5 σε φα μείζονα, έργο 24 («Σονάτα της Άνοιξης») του Λούντβιχ βαν
Μπετόβεν
Chaconne Variations για βιολί και πιάνο (2015) της Αθηνάς Αδαμοπούλου (Στην
Ελένη)
Σονάτα για βιολί και πιάνο αρ. 3 σε ρε ελάσσονα, έργο 108 του Γιοχάννες Μπραμς

Τα έσοδα από τα εισιτήρια της εκδήλωσης διατέθηκαν εξ ολοκλήρου για τους σκοπούς του
Ιδρύματος «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ».
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
Το σωματείο «Φίλοι του Θεοτόκος» είναι ένα μη
κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1997, με αποκλειστικό
σκοπό την ηθική και υλική ενίσχυση του μεγάλου κοινωνικού έργου
του Ιδρύματος «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ».
Οι «Φίλοι του Θεοτόκος» χρηματοδοτούν εξειδικευμένα
πρωτοποριακά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά και νέους με νοητικές αναπτυξιακές
διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος να μαθαίνουν να ζουν, να εργάζονται και
να συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή. Βρίσκεται στο πλευρό του Ιδρύματος στηρίζοντας το
δύσκολο έργο του, είτε καλύπτοντας μέρος των λειτουργικών αναγκών του, είτε βοηθώντας
στην εκπαίδευση του προσωπικού με την κάλυψη του κόστους συνεδρίων και όλων των
εξόδων μετακίνησης και διαμονής. Επίσης, οι «Φίλοι του Θεοτόκος» συμβάλλουν και
συμμετέχουν ενεργά και στις εορταγορές - bazaar που κάνει το Ίδρυμα.
Το σωματείο εργάζεται διαρκώς για την εξεύρεση πόρων μέσω συνδρομών, δωρεών
και εκδηλώσεων για να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος. Το σωματείο
«Φίλοι του Θεοτόκος» είναι μέλος της Ομοσπονδίας «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ».
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VΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Απολογισμός έτους 2015
Ο προϋπολογισμός του έτους 2015 που ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ιδρύματος με το υπ΄αριθμ. 611/01.07.2014 πρακτικό του και εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση
Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Αιγάλεω (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚOY TOMEA
ΑΤΤΙΚΗΣ) με το

αρ. πρ.5824/7.08.2014 ανέρχεται στο ποσό εσόδων – εξόδων ύψους

4.309.000,00 ευρώ.
Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία τα έσοδα-έξοδα της χρήσης 2015,
συμπεριλαμβανομένων

των

χρηματικών

διαθεσίμων

αρχής

και

τέλους

χρήσης,

διαμορφώθηκαν σε 4.560.271,46 ευρώ.
Ισολογισμός και Αποτελέσματα χρήσεως έτους 2015
Την 31/12/2015 διενεργήθηκε

απογραφή των παγίων

στοιχείων.
Ο προσδιορισμός των αποσβέσεων έγινε βάσει των διατάξεων του Ν. 4172/2013, (άρθρο 24
Αποσβέσεις). Επίσης, έγιναν οι απαραίτητες προβλέψεις τόσο για αποζημιώσεις προσωπικού
ύψους 660.162,30 ευρώ, εκτάκτους κινδύνους 53.317,23 ευρώ, όσο και για επισφαλείς
απαιτήσεις ύψους 71.129,54 ευρώ λόγω της εφαρμογής του clawback και rebate, καθώς και
αποτίμηση απαιτήσεων σε Ξ.Ν.
Το Ίδρυμα δεν έχει οφειλές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αφού έχει εξοφλήσει
πλήρως τις εισφορές έως και τον 12/2015. Οι υποχρεώσεις από φόρους ανέρχονται στο ποσό
των 543,00 ευρώ και αφορούν απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματικές
δραστηριότητες που η υποχρέωση καταβολής του είναι έως την 29/02/2016. Οι υποχρεώσεις
σε προμηθευτές – πιστωτές ανέρχονται στο ποσό των 19.076,22 ευρώ.
Το λογιστικό αποτέλεσμα της χρήσεως του 2015 είναι θετικό (πλεόνασμα) κατά 522.593,92
ευρώ και μεταφέρεται στην επόμενη χρονιά.
Συνεκτιμώντας την αβεβαιότητα που πηγάζει από τη δύσκολη οικονομική συγκυρία
στην οποία βρίσκεται η χώρα καθώς και τη σημαντικότατη περικοπή της επιχορήγησης από
την Περιφέρεια Αθηνών τα τελευταία έτη, αλλά και την καθυστέρηση που παρατηρείται στις
καταβολές τν νοσηλίων από τον ΕΟΠΥΥ, αγωνιούμε για την επιβίωσή μας καθότι ήδη σήμερα
λειτουργούμε οριακά προσπαθώντας να διατηρήσουμε ακέραιη την υψηλή ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών μας.
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ΔΩΡΕΕΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ
Θα αποτελούσε σημαντική παράληψη να μην αναφερθούμε στους μεγάλους ευεργέτες δωρητές οι οποίοι στήριξαν και στηρίζουν το έργο του Ιδρύματος «Θεοτόκος».
Ευχαριστούμε θερμά:
ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

ΔΩΡΗΤΕΣ

Μαρία Αλεξ. Παπάγου

Οικογένεια Κέδρου

Μποδοσάκης Αθανασιάδης

Οικογένεια Φωστηρόπουλου

Οικογένεια Ν. Γουλανδρή

Επαμεινώνδας Τριανταφυλλίδης

Παπαστράτος Α.Β.Ε.Σ.

Τάκης Χορν

Οικογένεια Παπαστράτου

Οικογένεια Άρη Σιμόπουλου

Κων/νος & Αλίκη Τρυπάνη

L’ OREAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Αχιλλέας & Ελισάβετ Κομινού

Πέτρος Γ. Γρυπάρης

Οικογένεια Γκέρτσου

Αλέκος Ι. Παππάς

Α. Καούσης Α.Ε.

Ανδρέας Λ. Κανελλόπουλος

Οικογ. Θεοδώρου Παπαλεξόπουλου

ΙΔΡΥΜΑ MARFIN

Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»
Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
Ιωάννης Ν. Στασινόπουλος
Μίνα Π. Κριεζή
Γιάννης Σ. Κωστόπουλος
Στέλιος Χατζηιωάννου
Οικογένεια Παπάγου
JOHNSON & JOHNSON AE
COSMOTE

Η Διοίκηση, το Προσωπικό, κυρίως όμως οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι του Ιδρύματός
μας, αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσους έχουν προσφέρει
προϊόντα και υπηρεσίες ιδιαίτερα χρήσιμες για τη λειτουργία του «Θεοτόκος» και
διαβεβαιώνουμε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλουν όχι μόνον υλικά, αλλά κυρίως ηθικά στο
έργο που επιτελούμε.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Την ASTRA ZENECA που κάλυψε το κόστος απασχόλησης δύο ψυχολόγων και για το
έτος 2015.
Την εταιρεία TUV Hellas (TUV NORD) Α.Ε. η οποία μας προσέφερε για ακόμη μια
φορά τη διαδικασία τεκμηρίωσης, πιστοποίησης και ελέγχων του ISO 9001:2008 αλλά
και εκπαιδευτικών σεμιναρίων του προσωπικού μας.
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Την Bold Ogilvy για τη βοήθεια που μας προσέφερε στη διαφήμιση και τη γενική
υποστήριξη του φορέα μας σε θέματα εκδηλώσεων και προβολής.
Το Ίδρυμα για την Καταπολέμηση της πείνας Τράπεζα Τροφίμων για τις συνεχείς
δωρεές τροφίμων.
Τις εταιρείες ΑΒ Βασιλόπουλος και Μετρό ΑΕΒΕ για τις συνεχείς προσφορές
προϊόντων.
Τις εταιρίες ΓΙΩΤΗΣ & Bake Hellas για τις συνεχείς δωρεές αλεύρου και
αρτοσκευασμάτων αντίστοιχα.
Την οργάνωση «Μπορούμε» για τις υπηρεσίες δικτύωσης με εταιρείες που μας
δωρίζουν προϊόντα.
Την εταιρεία Καούσης Α.Ε. για τη συνεχή στήριξη σε υπηρεσίες μεταφορών.
Το Δήμο Ιλίου για τεχνικές υπηρεσίες & καθαριότητα χώρου που μας παρέχει όποτε
χρειασθούμε.
Την εταιρεία MICROSOFT για προσφορά αδειών λογισμικού και την εταιρεία AVAST
για την προσφοράς αδειών Antivirus για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του
Ιδρύματος.
Την ένωση «Μαζί για το Παιδί» για τη συνεχή υποστήριξη που μας παρέχει.
Επίσης, ευχαριστούμε θερμά για την οικονομική ενίσχυση του «Θεοτόκος» τους ακόλουθους
δωρητές:
1

SAMOYRKAS FOUNDATION OF NEW YORK

16

ΓΚΕΡΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

2

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΙΔΡ/ΤΟΣ "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

17

ΜΠΟΥΡΝΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

3

AstraZeneca A.E

18

ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ & ΑΙΜΙΛΙΑ

4

ΔΩΡΕΕΣ Α Ν Ω Ν Υ Μ Ω Ν

19

Grant Thornon ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών

5

STAVROS NIARCHOS FOUNDATION

20

ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

6

ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

21

Δ.ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

7

ANATRON Α.Ε.

22

ΚΑΡΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΑΜΟΥΡΚΑ ΜΑΡΙΝΕΛΑ

8

EURODRIP ΑΒΕΓΕ

23

ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ ΚΥΡΑΝΝΑ

9

TASTY FOODS Α.Β.Γ.Ε.

24

HALKIDON SHIPPING CORPORATION

ECONOMOU INTL SHIP AGENC L.T.D

25

ΧΑΡΑΜΗ ΜΙΜΗ

11

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ CANA Α.Ε.

26

ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΜΟΝΙΚΑ

12

ΔΩΡΕΑ

27

ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΛΙΖΑ

13

ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

28

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

14

ΓΚΕΡΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ

29

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

FAFALIOS SHIPPING S.A

30

ΜΠΑΛΙΟΥΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10

15
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31

ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

77

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

32

ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

78

ΤΣΕΡΕΖΟΛΕ ΕΡΡΙΚΟΣ

33

ΧΕΙΛΕΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

79

ΠΑΛΛΗΚΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑ

34

ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΗΛΙΑΣ

80

ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ & ΚΛΕΑ

35

ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ)

81

ΣΙΟΖΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

36

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

82

ΕΚΠΑ Τομέας Γενετικής Τμήμα Βιολογίας

37

ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

83

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

38

ΚΕΔΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ

84

ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

39

ΤΕΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

85

ΚΟΤΡΕΤΣΟΥ ΧΡΥΣΗ

40

ΚΕΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

86

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΗΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ

41

ΖΟΜΠΟΛΑΣ ΝΙΚΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

87

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

42

ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

88

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΤΙΝΟΣ & ΕΡΡΙΚΑ

43

ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

89

ΣΥΛΛ.ΓΟΝΕΩΝ κ ΚΗΔ.ΙΔΡ. «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

44

ΣΟΥΡΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

90

ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

45

ΑΜΜΟΛΟΧΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

91

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ

46

ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ

92

ΣΤΕΛΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

47

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ

93

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ

48

ΚΟΥΖΙΤΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

94

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

49

ΡΕΙΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

95

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΩΝ

50

6ο ΔΗΝΟΤΙΚΟ ΣΧ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

96

ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΡΩΜΑΝΟΣ

51

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ (Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ)

97

ΛΩ ΜΑΤΘΑΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ

52

Κος & Κα ΝΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

98

ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

53

Κος & Κα ΡΗΓΑ ΠΕΡΔΙΚΗ

99

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ

54

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ & ΕΦΗ

100

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

55

ΤΣΟΥΛΟΥΦΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

101

ΠΑΤΕΡΑ ΜΥΡΤΩ

56

ΚΕΔΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

102

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

57

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

103

ΒΑΒΑΛΕΤΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

58

ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

104

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

59

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΣ & ΑΝΝΑ

105

ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ

60

ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

106

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΥ ΜΗΤΣΙΑΛΗ

61

ΖΥΜΕΣ ΛΕΣΑΦΡ Α.Ε.Β.Ε.

107

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΛΙΤΖΗΡΗ

62

ΟΙΚΟΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΕΡΤΣΟΥ

108

ΚΟΤΙΩΝΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ

63

ΟΙΚΟΓ.ΡΗΓΑ ΠΕΡΔΙΚΗ

109

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

64

ΟΙΚΟΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΥ

110

ΜΟΥΣΑΜΑ ΚΑΛΛΗΡΟΗ

65

ΟΙΚΟΓ.ΝΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

111

ΜΠΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

66

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

112

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

67

ΣΑΜΟΥΡΚΑ ΜΑΡΙΝΕΛΑ

113

ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

68

ΜΠΟΝΙΚΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ

114

ΟΙΚΟΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗ

69

ΤΣΟΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

115

Κος & Κα ΚΑΤΣΑΜΠΑ ΑΡΗ

70

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

116

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ

71

ΞΕΝΕΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

117

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΚΗΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ

72

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

118

ΜΠΕΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

73

ΤΡΑΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

119

ΜΥΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

74

ΓΕΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ

120

ΜΥΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

75

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ & ΜΗΝΑ

121

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΟΛΓΑ

122

ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΚΡΙΤΩΝ

76
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123

ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΤΕΛΛΑ

154

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Β.

124

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

155

ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙΤΗ

125

ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

156

ΒΑΓΙΩΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

126

ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΜΑΡΙΛΕΝΑ

157

ΒΑΛΙΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΣΣΥ

127

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΡΑΠΕΤΣΗΣ ΟΕ.

158

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΟΥΛΑ

128

ΛΙΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

159

ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

129

ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ

160

ΜΕΞΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

130

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

161

ΜΕΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

131

ΚΑΝΑΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

162

ΜΕΞΗ ΙΩΑΝΝΑ

132

ΚΟΥΡΟΓΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

163

ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

133

ΣΚΛΙΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

164

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΣ

141

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΕΥΑΝΘΙΑ

165

ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

142

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΝΙΑ & ΜΑΝΩΛΗΣ

166

ΤΟΥΦΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

143

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

144

ΖΟΛΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

145

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

146

ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

147

ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

148

ΤΟΥΦΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

149

ΖΙΩΓΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

150

ΓΚΑΜΛΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

151

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΛΩΡΑ

152

ΜΕΡΤΖΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

153

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ
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