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Οικονομικού έτους 2016
Εκπαιδευτικού έτους 2015-2016

Διευθυντής & Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας
ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΑΝΙΤΗ

“ Με την ετήσια αναφορά για το έτος 2016

μου δίνεται η ευκαιρία να εκφράσω τις θερμές μου
ευχαριστίες μου προς τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και το προσωπικό του Ιδρύματος.
Δυστυχώς για όλους μας και το 2016 ήταν μια
δύσκολη χρονιά για την πατρίδα, την πρόνοια, το
Ίδρυμα. Παρά την οικονομική κρίση στο Θεοτόκος
με μεγάλες προσπάθειες και προσεκτική διαχείριση
πραγματικά καταφέραμε όχι μόνο να διατηρήσουμε,
αλλά και να αναβαθμίσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε επίπεδο ποιότητας
και προόδου που αρμόζει στα παιδιά και στους νέους με νοητικές αναπτυξιακές
διαταραχές.
Σας ευχαριστώ όλους πολύ για την ουσιαστική σας συμμετοχή στην κοινή
μας προσπάθεια.”

Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
Δικηγόρος
Πρώην Δήμαρχος Π. Ψυχικού
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“Η περασμένη χρονιά επιβεβαίωσε ότι η εξωστρέφεια, η καινοτομία και
οι συνέργιες με άλλους φορείς και οργανισμούς είναι ο καλύτερος τρόπος για
την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδρύματος. Η
πραγματικότητα

αυτή

βοήθησε

στην

επιστημονική

εξέλιξη

πολλών

συναδέλφων, στην εμβάθυνση της διεπιστημονικής λειτουργίας, στην καλύτερη
οργάνωση των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών.
Η συλλογική προσπάθεια όλων ανεξαιρέτως, είναι το θεμελιώδες
συστατικό της εξέλιξης αυτής, εγγύηση για την προοδευτική βελτίωσή μας.”

Ο Διευθυντής & Πρόεδρος
του Επιστημονικού Συμβουλίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Παιδοψυχίατρος
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Τελευταίος Αποχαιρετισμός στην Πρόεδρο

Την Τρίτη 9 Αυγούστου 2016 στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών κηδέψαμε την αγαπημένη μας, επί
σχεδόν 30 χρόνια Πρόεδρο, Δομινή Μαρία Σαρρή.
Η Δομινή Μαρία Σαρρή γεννήθηκε και σπούδασε στο Παρίσι, αλλά με την έναρξη του 2ου
παγκόσμιου Πολέμου βρέθηκε στο Λονδίνο όπου παρέμεινε μέχρι το 1946. Κατά τη διάρκεια
του πολέμου, εργάστηκε εθελοντικά σε κινητή καντίνα της ΧΑΝ (YMCA) ενώ παράλληλα
προσέφερε υπηρεσίες σε παιδικό σταθμό στην υποβαθμισμένη περιοχή Islington στο Βόρειο
Λονδίνο. Συγχρόνως, βοηθούσε τα ελληνικά πληρώματα του Βασιλικού Ναυτικού που έρχονταν
με άδεια στη Μεγάλη Βρετανία.
Το 1945 παντρεύτηκε τον τότε αντιπλοίαρχο του Βασιλικού Ναυτικού, Νικόλαο Σαρρή και το
1946 εγκαθίστανται στην Αθήνα. Απέκτησε δύο κόρες, την Ντόλλυ Κωστοπούλου και την
Μαριλένα Κεραμέως.
Από το 1947 εργάσθηκε εθελοντικά στο Ίδρυμα «Η Παιδική Στέγη» του οποίου παρέμεινε
Πρόεδρος για 60 χρόνια, μέχρι το 2007. Επίσης, επισκεπτόταν τακτικά και φρόντιζε τα παιδιά
και των 5 Παιδικών Σταθμών, τριών στην Αθήνα και δύο στον Πειραιά που μεριμνούσαν για μη
προνομιούχα παιδιά.
Το 1955 έγινε Αντιπρόεδρος και στη συνέχεια Πρόεδρος του Σωματείου «Μουσική του ΠαιδιούΜουσικά

Νιάτα

Ελλάδος»

που

ιδρύθηκε

από

τη

θεία

της

Λαίδη

Κρώσφηλδ.

Το 1958 έγινε προεδρεύουσα του Μαιευτηρίου «Μαρίκα Ηλιάδη», και το 1959, μετά το θάνατο
της Έλενας Βενιζέλου, ισόβια Πρόεδρος. Η προσφορά της στο Μαιευτήριο ήταν ανεκτίμητη.
Υπήρξε η ψυχή του Μαιευτηρίου και το διοίκησε με σιδηρά πειθαρχία. Η θητεία της
χαρακτηρίστηκε από οργάνωση, υψηλούς στόχους και οράματα, το δε μαιευτήριο αποτέλεσε
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πρότυπο νοσηλευτικού ιδρύματος, με διεθνή προβολή και αναγνώριση. Το 1987 το Μαιευτήριο
περιέρχεται στο κράτος και η Δομινή Μαρία Σαρρή αποχώρησε μετά από 29 χρόνια.
Από το 1964 συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Η Θεοτόκος», το οποίο
εκπαιδεύει παιδιά και νέους με νοητική στέρηση και μετά το θάνατο της Ιδρύτριας Μαρίας
Παπάγου,

το

1984

ανέλαβε

την

Προεδρία

του

Διοικητικού

Συμβουλίου.

Για μία ακόμη φορά, η εθελοντική της προσφορά υπήρξε παραδειγματική. Για περισσότερο από
30 χρόνια, 3 φορές την εβδομάδα για 5-6 ώρες κάθε φορά, η Δομινή Μαρία Σαρρή ήταν
παρούσα, εθελοντικά μεν, αλλά με τέτοια επαγγελματική συνείδηση ώστε η εικόνα του
Ιδρύματος

προκαλεί

το

θαυμασμό

όχι

μόνο

ελληνικών

φορέων

αλλά

και

ξένων

εμπειρογνωμόνων που το επισκέπτονται.
Η Δομινή Μαρία Σαρρή αποτέλεσε επίσης Ιδρυτικό μέλος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου
των Special Olympics στην Ελλάδα καθώς μαζί με τον Ανδρέα Ποταμιάνο και άλλους έθεσε τις
βάσεις αυτού του θεσμού στη χώρα μας.
Σύμβουλος στο Ωδείο Αθηνών, Μέλος του Διοικητικού συμβουλίου του Σωματείου Gina
Bachauer, μέλος της ΧΕΝ Αθηνών και άλλα όπως μέλος της AWOG – American Women of Greece
είναι μερικά από τα δείγματα της εθελοντικής της προσφοράς.
Η Δομινή Μαρία Σαρρή τιμήθηκε για την προσφορά της τόσο από τη ΧΑΝ της Μ. Βρετανίας,
όσο και από την περιφέρεια του Λονδίνου.
Το 2002 τιμήθηκε από τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κ. Στεφανόπουλο, με το
παράσημο του Χρυσού Σταυρού Διττής Ευποιίας και στις 2 Φεβρουαρίου 2011 τιμήθηκε με το
βραβείο «Έργο Ζωής» της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» ως ελάχιστο δείγμα τιμής για το
παραπάνω έργο της, αλλά προπαντός για το παράδειγμά της.
Εκ μέρους όλων όσων βοηθήθηκαν από τη Δομινή Μαρία Σαρρή, των παιδιών και των γονιών
τους αλλά και από εμάς που συνεργασθήκαμε μαζί της, ένα τεράστιο ευχαριστώ όχι μόνον για
όσα προσέφερε αλλά προπαντός για τον τρόπο που το έπραξε. Η αξιοπρέπεια, η εσωτερική
ευγένεια, οι χαμηλοί τόνοι, η αφοσίωση, η εργατικότητα, η σεμνότητα και η απέραντη αγάπη
για τα παιδιά είναι λίγες από τις αρετές που συνέθεταν την προσωπικότητά της και που
αποτελούν παράδειγμα για όλους μας.
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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 προς τους εξυπηρετούμενους
και τις οικογένειές τους. Πλαισιώνονται από πλήρη Διεπιστημονική Ομάδα, υπό την ευθύνη του
Επιστημονικού Διευθυντή και η διαγνωστική διαδικασία οργανώνεται μέσω λήψης κοινωνικού
οικογενειακού ιστορικού, κλινικής ιατρικής εξέτασης, χορήγησης έγκυρων ψυχομετρικών
δοκιμασιών, καθώς επίσης με εργοθεραπευτική ή/και λογοπεδική αξιολόγηση. Υποστηρικτικά,
παρέχονται

υπηρεσίες

ψυχοθεραπείας,

λόγοθεραπείας,

εργοθεραπείας,

Ιατρικής

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

ενώ

πραγματοποιούνται

σε

ειδικά

εξοπλισμένα

εργαστήρια.

β.

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

Κηπουρική,

Ραπτική,

Καντίνα,

Τυποποιημένη

Εργασία,

Μαγειρική

&

Ζαχαροπλαστική, Ανακύκλωση, Πλυντήριο/Στεγνωτήριο, Διαχείριση Προϊόντων.
Κέντρο Επαγγελματικής Προετοιμασίας & Προώθησης 1 & 2
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και νέες (29-35 ετών), αποφοίτους των εργαστηρίων
κατάρτισης ή της κοινότητας. Οργανώνεται στη βάση τριών θεμελιωδών αξόνων: Εργασία,
Επικοινωνία, Οργάνωση Ζωής. Έτσι, ο στόχος συνδέεται άρρηκτα τόσο με την προετοιμασία
των εξυπηρετούμενων για εργασία στην ελεύθερη αγορά, όσο και με την αυτονόμηση και
οργάνωση της ζωής τους.
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Προώθηση στην Ελεύθερη αγορά εργασίας μετά την Κατάρτιση από την υπηρεσία
«ΕργΑξία»
Εφαρμόζεται το μοντέλο της υποστηριζόμενης εργασίας, το οποίο συνίσταται στην εύρεση
εργασίας και στην υποστήριξη του νέου/νέας και του εργοδότη μετά την πρόσληψη, ώστε να
ενσωματωθούν οι νέοι/ες στο εργασιακό περιβάλλον και να διατηρήσουν μακροπρόθεσμα την
εργασία τους. Για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου η ΕργΑξία χρησιμοποιεί την
Εργαλειοθήκη, η οποία δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo “EUSE
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ” όπου περιγράφεται και καθορίζεται
επακριβώς η μεθοδολογία και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Έχουν αποκατασταθεί
ήδη 185 νέοι στην ελεύθερη ανοικτή αγορά εργασίας από το 1996.
Εμπλουτιστικά Προγράμματα
Λειτουργούν συμπληρωματικά και πλαισιώνουν όλες τις παραπάνω υπηρεσίες 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.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
Το 2016 εργάσθηκαν στο «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» 97 άτομα (95 με εξαρτημένη εργασία και δύο με
παροχή υπηρεσιών), εκ των οποίων τα 85 ήταν με πλήρη απασχόληση και τα 12 με μερική
απασχόληση.
Διευθυντής Ιδρύματος & Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου
– Παιδοψυχίατρος

1 (πλήρης απασχόληση)

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Προϊσταμένη Γραφείου Προσωπικού & Κινήσεως

1 (πλήρης απασχόληση)

Γραμματεία

2 (πλήρης απασχόληση)

Υπεύθυνη Ποιότητας

1 (πλήρης απασχόληση)

Οικονομείο

9 (πλήρης απασχόληση)

Ευρωπαϊκά Προγράμματα – Δημόσιες Σχέσεις

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)
2 Ψυχίατροι (μερικής)
1 Παιδοψυχίατρος (μερικής)
2 Νοσηλευτές (πλήρους απασχόλησης)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

4 Κοινωνικοί Λειτουργοί
(3 πλήρους & 1 μερικής απασχόλησης)

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

3 Ψυχολόγοι (πλήρους απασχόλησης)

ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

4 Λογοπεδικοί (1 πλήρους απασχόλησης & 3
μερικής)

Art Therapy:

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:
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ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 1 & 2:

8 Εκπαιδευτές / λειτουργοί αποκατάστασης
(Όλοι πλήρους απασχόλησης)

ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ:

21 Εκπαιδευτές / λειτουργοί αποκατάστασης (πλήρους
απασχόλησης)
2 Εκπαιδευτές / λειτ. αποκατάστασης (μερικής) &
7 Τεχνίτες / Εργάτες (πλήρους απασχόλησης)

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

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

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:
Αθλητικό Τμήμα:

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

Μικροηλεκτρονικό Εργαστήριο:

1 Λειτουργός Αποκατάστασης
(πλήρους απασχόλησης)

Θεατρική Μουσική Έκφραση:
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το Επιστημονικό προσωπικό του «Θεοτόκος» κατά το εκπαιδευτικό έτος 2015 - 2016
παρακολούθησε εκπαιδευτικά προγράμματα εντός του «Θεοτόκος» και συμμετείχε σε διάφορες
ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια.
Πραγματοποιήθηκαν

έντεκα

(11)

συνολικά

προγράμματα

επιμόρφωσης

του

προσωπικού στο χώρο του «Θεοτόκος». Αναλυτικά:

Α/Α

ΗΜ/ΝΙΑ

ΘΕΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΩΡΕΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

31/8/2015
1-3/9/2015

Εκπαίδευση στο Office
365 Εφαρμογή
Ημερολόγιο Calendar

2

2/9/2015

Εκπαίδευση για την
Υποστηριζόμενη
Εργασία

4

3/9/2015

Στοχοθεσία και ICF

4

Γιώργος Κουμαριανός,
ΙΤ IT Manager
Καίτη Κατσούδα,
Προϊσταμένη Υπηρεσίας
Υποστηριζόμενης
Εργασίας και ΚΕΠΠ 1&2
Βάια Αρσενοπούλου,
Υπεύθ. Λογοπεδικής
Υπηρεσία
Νεκταρία Σηφάκη,
Υπεύθυνη Γραφικών
Τεχνών,
Πέτρος Κοσμάς,
Προγραμματιστής
Χρύσα Κοτρέτσου
Λογοπεδικός

1

2

3
4/9/2015

VIDEOMODELLING

1

28/6/2016

Ο μαθητής με
Σύνδρομο Πράντερ
Γουίλι

1

28/6/2016

Βασικές έννοιες για τις
Διαταραχές Αυτιστικού
Φάσματος – Μύθοι και
Αλήθειες για τον
Αυτισμό
Ανιχνευτική Δοκιμασία
ΠΑΙΣ για άτομα με
πιθανά προβλήματα
Κοινωνικών
Δεξιοτήτων/
Επικοινωνίας, Αυτισμό
PEP-R
(Psycoeducational
Profile – Revised) –
Ψυχοεκπαιδευτικό
Προφίλ Παιδιών από 2
μηνών έως 7 ετών

4

5

6
29/6/2016

7
29/6/2016

8
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Βασιλική Μπίλιου
Πρόεδρος Πανελληνίου
Συλλόγου Γονέων,
Κηδεμόνων, Συγγενών
και Φίλων για Ειδικά
Άτομα με Σύνδρομο
Πράντερ Γουίλι
(PRADER-WILLI)
Γεράσιμος Ρούσσος,
MSc στην Εκπαιδευτική
Ψυχολογία Παιδιατρικός
Εργοθεραπευτής S.I.T.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

65 μέλη του
προσωπικού
31 μέλη του
προσωπικού

36 μέλη του
προσωπικού
13 μέλη του
προσωπικού

45

26
Γιάννης Ραπανάκης,
Εργοθεραπευτής S.I.T.
1
19

4

Μαρία Ηλία
Καραντάνου,
Συμβουλευτική
Ψυχολόγος MA
Έλενα Γιουρούκου, Phd
Νευροψυχολόγος

22
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ΗΜ/ΝΙΑ

ΘΕΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

30/6/2016

Αυτισμός και Παιχνίδι

Α/Α

ΩΡΕΣ

1
9
30/6/2016

10
1/7/2016
11

A. A. P.E.P.
(Adolescent & Adult
Psycoeducational
Profile) Ψυχοεκπαιδευτικό
Προφίλ Εφήβων &
Ενηλίκων
Σεμινάριο
Καρδιοαναπνευστικής
Αναζωογόνησης

4

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Γεράσιμος Ρούσσος,
MSc στην Εκπαιδευτική
Ψυχολογία Παιδιατρικός
Εργοθεραπευτής S.I.T.
Μαρία Ηλία
Καραντάνου,
Συμβουλευτική
Ψυχολόγος MA Έλενα
Γιουρούκου, Phd
Νευροψυχολόγος

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

23

38
4

Αριστούλα Πατσούρα
Ιατρός από Πνοή
22

Τα ακόλουθα άτομα από το προσωπικό παρακολούθησαν είκοσι πέντε (25)
εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και ημερίδες τα οποία πραγματοποιήθηκαν από
εξωτερικούς φορείς εντός Ελλάδας.
Αναλυτικά:
A/A

Τίτλος

Ημερομηνία

Εκπ.
Ημέρες

Μετεκπαιδευτικό
Πρόγραμμα: Πρώιμη
1

Θεραπευτική Παρέμβαση
σε Οικογένειες βρεφών και

Συμμετέχοντες

ΕΚΠΑ Παιδοψυχιατρική
01/02 31/12/2015

334

Κλινική Γεν.
Νοσοκομείο Παίδων "Η

Μιρέλλα Γιαννακοπούλου

Αγία Σοφία"

νηπίων
2

Φορέας

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

01/06/2015

Ενηλίκων

έως 31/1/2016

246

Ανοιχτό Ίδρυμα
Εκπαίδευσης

Γεράσιμος Ρούσσος

Διαταραχές του Αυτιστικού
Φάσματος, Δομημένη
3

Εκπαίδευση TEACH,

1-3/09/2015

3

Επικοινωνία και Διαχείριση

Ίδρυμα "Η
Παμμακάριστος"

Έλλη Ξανθοπούλου
Αργυρώ Παπαδημητρίου
Αναστασία Μίρζα

της Συμπεριφοράς
Μετεκπαιδευτικό
Πρόγραμμα «Ψυχική Υγεία
4

Παιδιών - Εφήβων, ανάγκες
της Οικογένειας. Προαγωγή

5

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ
01/10/2015
έως 31/3/2016

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
183

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ

της Ψυχικής Υγείας»

ΣΧΟΛΗ.

Πανελλήνιο Διεπιστημονικό
Συνέδριο για τη Διαταραχή
Ελλειμματικής Προσοχής –
Υπερκινητικότητα

Ελληνική Εταιρεία

Ετήσιος Απολογισμός 2016

09-11/10/2015

Βασιλική Ταλάντζη

3

Μελέτης ΔΕΠΥ

Γιάννης Ραπανάκης
Γεράσιμος Ρούσσος
Μιρέλλα Γιαννακοπούλου
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A/A

Τίτλος

Ημερομηνία

Εκπ.
Ημέρες

Φορέας

Συμμετέχοντες
Ιωάννα Σαρκίρη
Σοφία Παπαγιάννη
Έλλη Ξανθοπούλου
Γιάννης Ραπανάκης
Βέρα Καμπά
Αργυρώ Παπαδημητρίου
Αναστασία Μπόλα
Γεράσιμος Ρούσσος
Ειρήνη Αλεξανδροπούλου
Ρόη Στάμου
Νεκταρία Σηφάκη
Δωροθέα Σταφυλά
Στέφκα Τσέκοβα

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο
6

του Αυτισμού: Δουλεύοντας

16-18/10/2015

3

Μαζί

Ελληνικό Επιστημονικό

Δήμητρα Οικονομίδου

Δίκτυο για τις

Βασιλεία Κατσαούνου

Διαταραχές Αυτιστικού

Ιωάννης

Φάσματος

Παπακωνσταντίνου
Άγγελος Γέροντας
Χριστίνα Καλκαβούρα
Βασιλική Θεμελή
Μαρία Άνζ Βιντερσχόβεν
Αφροδίτη Κορογιαννάκη
Παρασκευή Μεράβογλου
Χρύσα Κοτρέτσου
Γιάννης Σφυρίδης
Μιρέλλα Γιαννακοπούλου
Κατερίνα Κατσούδα
Αναστασία Μίρζα
Μάριος Μανωλιός
Μαρία Σαριδάκη

Η νέα έκδοση του ISO
7

9001:2015

22/10/2015

1

23/10/2015

1

Priority Quality
Consultants S.A.

Μαρία Μελανίτη

Η Ανάπτυξη Τοπικών
8

Στρατηγικών Κοινωνικής
Καινοτομίας σε Περιόδους

ΕΚΚΕ

Αντωνία Μακρίδου

Ύφεσης
Μονάδα Οικογενειακής
9

Εκπαίδευση στην
Οικογενειακή Θεραπεία

Ετήσιος Απολογισμός 2016

Θεραπείας Ψυχιατρικό
05/11/2015

1

Νοσοκομείο Αττικής

Αναστασία Μίρζα
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A/A

Τίτλος

Ημερομηνία

Εκπ.

Φορέας

Συμμετέχοντες

Ημέρες
Εθνικό και
10

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Σχολικής Ψυχολογίας

19-22/11/2015

4

Καποδιστριακό
Συνέδριο Σχολικής

Γεράσιμος Ρούσσος

Ψυχολογίας
11

ISO 9001:2015 Auditor
Transition Course

26-27/11/2015

2

TUV Hellas

Μαρία Μελανίτη
Ιωάννα Σαρκίρη

12

9ο Πανελλήνιο
Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο

27-29/11/2015

3

Παιδοψυχιατρική
Εταιρεία Ελλάδος

Ιωάν. Παπακωνσταντίνου
Αφροδίτη Κορογιαννάκη
Βάια Αρσενοπούλου
Μιρέλλα Γιαννακοπούλου

Εκδήλωση Συλλογής

04/12/2015

1

Τράπεζα Τροφίμων

Ρόη Στάμου

22/01/2016

1

Το Εργαστήρι

Χρυσή Κριτσωτάκη

CAREER FAIR

26/02/2016

1

GLO-VO

Κατερίνα Κατσούδα

Διαχείριση συγκρούσεων

01/03/2016

και αντιμετώπιση κρίσεων

έως

στο σχολικό περιβάλλον

30/04/2016

17

CAREER FAIR

10/03/2016

1

18

ΣΚΕΨΟΥ ΑΛΛΙΩΣ

22/03/2016

1

30/03/2016

1

Δήμος Ιλίου

31/03/2016

1

MICROSOFT HELLAS

13

Τροφίμων
"Μουσική με χρώμα"

14

Musical Education - Light &
Optical Stimuli

15

16

19

20

21

Εγκαίνια του 12ου
Βρεφονηπιακού Σταθμού
NGO DAY: Empowering
Communities to do more
Ημέρα Σταδιοδρομίας

06/04/2016

ΑΝΟΙΧΤΟ ΙΔΡΥΜΑ
61

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Κέντρο

Γεράσιμος Ρούσσος

δια βίου μάθησης)

1

GLO-VO
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΛΕΔΩΝΗ

ΕΕΕΕΚ Αγίου
Δημητρίου

Γιάννης Σφυρίδης
Κατερίνα Κατσούδα
Κατερίνα Κατσούδα
Μαρία Άνζ Βιντερσχόβεν
Μιρέλλα Γιαννακοπούλου
Γιώργος Κουμαριανός
Ιωάννα Σαρκίρη
Κατερίνα Κατσούδα
Αλέξ. Μαυραντωνάκης
Σπυριδούλα Σκότη

1ο Πανελλήνιο
22

Επιστημονικό Συμπόσιο

Βασιλική Γκιντζίρη
10/04/2016

1

ΜΑΚΑΤΟΝ Hellas

ΜΑΚΑΤΟΝ

Στέφκα Τσέκοβα
Βάια Αρσενοπούλου
Παρασκευή Μεράβογλου

13ο Συνέδριο του
23

Πανελλήνιου Συλλόγου
ΛογοπεδικώνΛογοθεραπευτών

Ετήσιος Απολογισμός 2016

20/05/2016

3

Πανελλήνιος Σύλλογος

Βάια Αρσενοπούλου

Λογοπεδικών-

Παρασκευή Μεράβογλου

Λογοθεραπευτών

Χρύσα Κοτρέτσου
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A/A

Τίτλος

Ημερομηνία

Εκπ.

Φορέας

Συμμετέχοντες

Ημέρες
Ετήσιο Επιστημονικό
24

Συνέδριο ΕΛΕΠΑΠ: Το
Βιοψυχοκοινωνικό Μοντέλο

25/06/2016

1

ΕΛΕΠΑΠ

Βάια Αρσενοπούλου

08-10/07/2016

3

ΜΑΚΑΤΟΝ Ελλάς

Βάια Αρσενοπούλου

ICF στην ΕΛΕΠΑΠ
Εκπαίδευση Τοπικών
25

Εκπαιδευτών του
Γλωσσικού Προγράμματος
ΜΑΚΑΤΟΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ
Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016 το «Θεοτόκος» παρείχε τις υπηρεσίες του σε πάνω από
380 παιδιά και νέους με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού
φάσματος ενώ κατά μέσο όρο φοίτησαν 360 σε ημερήσια βάση.
Ανά βαθμίδα εκπαίδευσης:
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

13

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 & 2

73

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

245

ΚΕΠΠ 1 & 2

29

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων που έγιναν είναι 124.
Ανά βαθμίδα εκπαίδευσης:
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

34

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

45

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

45

Από τις ανωτέρω αιτήσεις αξιολογήθηκαν 77 παιδιά και νέοι εκ των οποίων έγιναν δεκτά 42.
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Μέσα στο εκπαιδευτικό έτος 2015-2016 διέκοψαν τη φοίτησή τους 43 εκπαιδευόμενοι.
Από αυτούς οι 13 με πρωτοβουλία της οικογένειάς τους, οι 11 με δική τους πρωτοβουλία, 8 με
πρωτοβουλία του «Θεοτόκος», 3 λόγω ορίου ηλικίας, καθώς επίσης 5 από την Πρώιμη
Παρέμβαση εντάχθηκαν σε σχολεία του Υπουργείου Παιδείας και 3 βρήκαν εργασία.

Ετήσιος Απολογισμός 2016
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
Στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους στα Επαγγελματικά Εργαστήρια και στα Προεπαγγελματικά
τμήματα, οι εξυπηρετούμενοι του «Θεοτόκος» δημιουργούν διάφορες χειροτεχνίες αλλά και
εδέσματα τα οποία διατίθενται από το Ίδρυμα στις Εορταγορές που διοργανώνονται αλλά
και καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τα έσοδα διατίθενται αποκλειστικά για τους σκοπούς του
Ιδρύματος. Ενδεικτικά:
Το Εργαστήριο Μεταξοτυπίας κατασκευάζει χειροποίητα προσκλητήρια βάφτισης και κάρτες,
ενώ παράλληλα τυπώνει με τη μέθοδο της μεταξοτυπίας σε διάφορα υλικά όπως χαρτί,
πλαστικό, ξύλο κ.λ.π.
Το Εργαστήριο Λιθογραφίας - Τυπογραφίας εκτυπώνει ενημερωτικά/διαφημιστικά
έντυπα, φακέλους, επιστολόχαρτα, επαγγελματικές και προσωπικές κάρτες, αφίσες με διάσταση
έως 35x50, μπλοκ αποδείξεων, τιμολόγια και πάσης φύσεως άλλα έντυπα. Επίσης, αναλαμβάνει
την εκτύπωση προσκλητηρίων γάμου και βάφτισης με εικόνες που προέρχονται είτε από
ζωγραφιές των εκπαιδευομένων του «Θεοτόκος», είτε επιλέγονται από τους ίδιους
ενδιαφερόμενους/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 συγκεκριμένο εργαστήριο
τηρεί αυστηρή πολιτική υγιεινής και ασφάλειας των παρεχόμενων τροφίμων σύμφωνα με τις
αρχές HACCP. Μόνιμοι πελάτες πλέον του Εργαστηρίου είναι το Μουσείο Μπενάκη και ο ΣΕΒ
(Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων).
Το Εργαστήριο Πλυντηρίου - Σιδερωτηρίου αναλαμβάνει το πλύσιμο-σιδέρωμα και
συσκευασία πετσετών κομμωτηρίου, καθώς και των πετσετών και των ειδών ιματισμού που
χρησιμοποιεί το «Θεοτόκος».
Το Εργαστήριο της Υφαντικής αναλαμβάνει τη δημιουργία παραδοσιακών υφαντών έργων,
μετά από παραγγελία ιδιωτών ή παραδοσιακών συλλόγων. Επίσης, σε στενή συνεργασία με το
τμήμα Ραπτικής κατασκευάζει υφαντές τσάντες, ποδιές καθώς και διάφορα μεγαλύτερου ή
μικρότερου μεγέθους μαξιλάρια και ριχτάρια.
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.

Ετήσιος Απολογισμός 2016

19/64

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
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.

Συμβουλευτικός Σταθμός
Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016 ξεκίνησε τη λειτουργία του ο Συμβουλευτικός Σταθμός
υπό την εποπτεία της Προϊσταμένης Διαγνωστικών και Θεραπευτικών Υπηρεσιών κας Μαρί Άνζ
Βιντερσχόβεν.
Ο χαρακτήρας του Σταθμού είναι συμβουλευτικός και ενημερωτικός σε θέματα που
απασχολούν τους γονείς μέσω βιωματικών προσεγγίσεων. Σκοπός του να υποστηρίξει και να
ενδυναμώσει τους γονείς στο δύσκολο έργο τους. Στόχος του η ενημέρωση και η ανταλλαγή
εμπειριών σε θέματα όπου οι γονείς έχουν ανάγκη ώστε να βρουν διέξοδο στις ανησυχίες και
τους προβληματισμούς τους.
Οι ομάδες γίνονται κάθε δεκαπέντε μέρες απογευματινές ώρες σε ιδιόκτητο διαμέρισμα επί της
οδού Δροσοπούλου 26 και Άνδρου στην Κυψέλη και υπάρχει κόστος συμμετοχής.
Λειτούργησαν πέντε ομάδες στις οποίες συμμετείχαν 45 γονείς.
Σύμφωνα με τη στατιστική επεξεργασία του Ερωτηματολογίου ικανοποίησης η συνολική
ικανοποίηση των γονέων και στις πέντε ομάδες ήταν 4,41 με άριστα το 5 δηλαδή Αρκετή
ικανοποίηση.
Αναλυτικά, στην πρώτη ομάδα με θέμα «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση» η ικανοποίηση ήταν
4,26, στη δεύτερη με θέμα «Προετοιμασία για την Ενήλικη Ζωή και Αυτονόμηση» ήταν 4,36,
στην τρίτη με θέμα «Συναισθηματική Νοημοσύνη»

ήταν 4,09, στην τέταρτη με θέμα

«Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση» ήταν 4,67 και στην πέμπτη με θέμα «Προετοιμασία για την
Ενήλικη Ζωή και Αυτονόμηση» ήταν 4,46.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Όλες οι εκδηλώσεις αποτελούν κομμάτι της ζωής του «Θεοτόκος». Δίνεται η ευκαιρία στους
εκπαιδευομένους μας να μάθουν να συνεργάζονται, να αναλαμβάνουν ευθύνες, να ξεπερνούν
κάποια υπερβολική συστολή που μπορεί να έχουν και να εκφράζονται καλύτερα.
Στόχος των οργανωμένων εκδηλώσεων είναι η ψυχαγωγία των εκπαιδευομένων, η οποία παίζει
μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη της προσωπικότητά τους.
Χριστουγεννιάτικη Γιορτή & Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
Πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015 όλοι στο
«Θεοτόκος»

παρακολούθησαν

στο

θέατρο

του

Κέντρου

μας

το

πρόγραμμα

της

Χριστουγεννιάτικης γιορτής που ετοίμασαν οι εκπαιδευόμενοί μας.
Η χορωδία μας τραγούδησε παραδοσιακά
κάλαντα από διάφορα μέρη της Ελλάδας και
προβλήθηκε ένα βίντεο με τον Άγιο Βασίλη.
Ακολούθησε η κοπή της πίτας και όλοι οι
εκπαιδευόμενοί μας χάρηκαν και έφυγαν
ευχαριστημένοι για τις διακοπές τους.

Ετήσιος Απολογισμός 2016

22/64

Αθλητικές Εκδηλώσεις
Η αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο τιμώντας τη μνήμη και προσφορά
της Αειμνήστου Ιδρύτριας και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Μαρίας Αλεξάνδρου
Παπάγου, έχουν πλέον παγιωθεί στη συνείδησή μας και των νέων μας. Όλοι περιμένουμε και
προετοιμαζόμαστε με χαρά για τη γιορτή του Μαΐου η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου
2016. Είναι μια γιορτή μέσα στην άνοιξη στην οποία συμμετέχουν σχεδόν όλοι οι
εκπαιδευόμενοι σε ομαδικά αγωνιστικά παιχνίδια.

Γιορτή Λήξης
Όπως κάθε χρόνο δεν θα μπορούσε και φέτος να κλείσει η εκπαιδευτική χρονιά 2015-2016
χωρίς την καθιερωμένη τελική γιορτή η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Ιουνίου
2016.
Στον υπέροχο χώρο μας υποδεχθήκαμε τους
προσκεκλημένους μας προσφέροντάς τους
ένα πρόγραμμα πλούσιο σε δραστηριότητες
όπως

Εργαστήρι

Δημιουργικής

λησης, Αναψυκτήριο

Απασχό-

και Εορταγορά με

προϊόντα φτιαγμένα από τους νέους μας,
αλλά και καλλιτεχνικά δρώμενα.
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Στα καλλιτεχνικά δρώμενα περιλαμβάνονταν η χορωδία μας, η θεατρική ομάδα «λόγω σκηνής»
που παρουσίασε παράσταση «Όρνιθες» του Αριστοφάνη σε ελεύθερη απόδοση και Ελληνικοί
παραδοσιακοί χοροί από τη Μ. Ασία 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 2015-2016 οι εκπαιδευόμενοί μας συμμετείχαν στις ακόλουθες
δραστηριότητες:
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ - ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
18/10/2015 – Είκοσι εκπαιδευόμενοι συνοδευόμενοι από τους καθηγητές Ειδικής Φυσικής
Αγωγής συμμετείχαν στο Μαραθώνιο του Γύρου της Αθήνας.
18/11/2015 – Όλοι οι εκπαιδευόμενοί μας μοιρασμένοι σε δύο ομάδες παρακολούθησαν
παράσταση με κλόουν που δόθηκε στο χώρο του θεάτρου μας από τη Βιομηχανία Σοκολάτας
ΙΟΝ.
3/12/2015 – Δεκαπέντε εκπαιδευόμενοι συνοδευόμενοι από τους καθηγητές Ειδικής Φυσικής
Αγωγής συμμετείχαν σε αγώνες Bowling που διοργανώθηκαν από την Ελληνογερμανική σχολή
στη Παλλήνη.
6/12/2015 – Είκοσι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν σε αγώνες στίβου στο Π. Ψυχικό που
διοργανώθηκε από το Δήμο Π. Ψυχικού.
16/3/2016 – Τριάντα εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν σε ομαδικά αγωνιστικά παιχνίδια με εξήντα
μαθητές του Ελληνογερμανικού Γυμνασίου. Η δράση έγινε στο χώρο του «Θεοτόκος» και
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διοργανώθηκε από το Αθλητικό Τμήμα σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Σχολή στη
Παλλήνη.
1/4/2016 – Δεκαπέντε εκπαιδευόμενοι συνοδευόμενοι από τους καθηγητές Ειδικής Φυσικής
Αγωγής συμμετείχαν σε αγώνες Bowling που διοργανώθηκαν από το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου
στο Κέντρο Bowling στο Περιστέρι.
12/5/2016 – Δέκα εκπαιδευόμενοι συνοδευόμενοι από τους καθηγητές Ειδικής Φυσικής
Αγωγής έλαβαν μέρος σε αγώνες στίβου στο Champion School στη Παλλήνη που διοργανώθηκε
από το Οικοτροφείο Χαρά.
15/05/2016 – Περίπου διακόσιοι νέοι με τους γονείς τους παρακολούθησαν τη
μουσικοχορευτική παράσταση «Ο Γύρος του Κόσμου με χορό και τραγούδι» που δόθηκε στο
χώρο του θεάτρου μας από τη Σχολή Χορού της Ελένης Κακαβά. Συμμετείχαν με μεγάλη
επιτυχία είκοσι νέοι και νέες της χορωδίας μας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
22/4/2016 – Τα παιδιά της Πρώιμης επισκέφθηκαν το κρεοπωλείο και το φούρνο της γειτονιάς
στα πλαίσια προγράμματος κοινωνικοποίησης.

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 1
5/11/2015 - Οι ομάδες του τμήματος επισκέφθηκαν το Κέντρο Γης στο Περιβαλλοντικό Πάρκο
«Αντώνη Τρίτση» στο Ίλιον.
25/11/2015 – Όλες οι ομάδες παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση στο Badminton στο
Γουδί «Ο Ιάσωνας και το χρυσόμαλλο δέρας».
28/1/2016 – Οι ομάδες του τμήματος παρακολούθησαν θεατρικό δρώμενο από το Εθνικό
Θέατρο στο χώρο του Ιδρύματος.
1/2/2016 – Όλες οι ομάδες παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση «Οι φανταστικές
περιπέτειες του Βαρόνου Μινχάουζεν» στο θέατρο Κάρολος Κουν στην Πλάκα.
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3 & 17/2 και 30/3/2016 - Οι ομάδες του τμήματος πραγματοποίησαν εξωτερικό πρόγραμμα
στο φούρνο της γειτονιάς αγοράζοντας πρωινό.
25/02/2016 - Οι ομάδες του Προεπαγγελματικού 1 επισκέφθηκαν το εμπορικό Κέντρο Escape
Center στο Ίλιον με στόχο την κοινωνικοποίηση και ψυχαγωγία παίζονται bowing.
17/3/2016 – Οι ομάδες του τμήματος παρακολούθησαν θεατρικό δρώμενο από το Εθνικό
Θέατρο στο χώρο του Ιδρύματος.
22/4/2016 – Οι ομάδες του τμήματος ξεναγήθηκαν στο χώρο του Βοτανικού Κήπου στο
Χαϊδάρι.
23/6/2016 – Οι ομάδες του τμήματος έκαναν περίπατο και πικ νικ στο Ζούμπερι.

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 2
14/12/2015 – Οι ομάδες του τμήματος παρακολούθησαν θεατρικό δρώμενο από το Εθνικό
Θέατρο στο χώρο του Ιδρύματος.
11/2/2016 – Οι ομάδες του τμήματος παρακολούθησαν θεατρικό δρώμενο από το Εθνικό
Θέατρο στο χώρο του Ιδρύματος.
15/3/2016 - Οι ομάδες του Προεπαγγελματικού 2 ξεναγήθηκαν στο Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας «Γουλανδρή» στη Κηφισιά.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
1/10/2015 – Το Ξυλουργείο επισκέφθηκε και ξεναγήθηκε στο Μουσείο Αυτοκινήτου.
21/10/2015 – Τα Εργαστήρια Ραπτικής, Υφαντική και Ανακύκλωση επισκέφθηκαν τη
βιομηχανία TASTY και ξεναγήθηκαν στο χώρο παραγωγής.
10/11/2015 – Τα Εργαστήρια Ραπτικής και Ξυλουργείου, καθώς επίσης και οι ομάδες του
Τμήματος Εστίασης & Ιματισμού παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση «Με λένε Σάντρα».
14/11/2015 – Οι νέοι των Γραφικών Τεχνών παρακολούθησαν θεατρική παράσταση στο
θέατρο Badminton.
19/11/2015 – Τα Εργαστήρια Υφαντικής, Ανακύκλωσης, Κεραμικής και Συντήρησης
παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση «Με λένε Σάντρα» στο θέατρο Τέχνης.
20/11/2015 – Το Εργαστήρι Ραπτικής επισκέφθηκε το εργοστάσιο ραφής ιματισμού CRISTBED LINEN INDUSTRY και ξεναγήθηκαν στο χώρο παραγωγής.
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23/11/2015 – Έξι νέοι από την ομάδα Μαγειρικής του τμήματος Εστίασης & Ιματισμού υπό
την εποπτεία του Σεφ κ. Δεληγιάννη Γιάννη, σε συνεργασία με την ομάδα του Εστιατορίου ΙΤ
στο Κολωνάκι μαγείρεψαν και σέρβιραν πιάτα γεμάτα αγάπη, ελπίδα και θέληση.

30/11/2015 – Τέσσερις νέοι από την ομάδα Μαγειρικής υπό την εποπτεία του Σεφ κ.
Δεληγιάννη Γιάννη ανέλαβαν το catering σε ημερίδα που διοργάνωσαν τα Παιδικά χωριά SOS
στο Πνευματικό Κέντρο Αθηνών.
2/12/2015 – Τα Εργαστήρια Υφαντικής, Ανακύκλωσης, Κεραμικής και Συντήρησης
ξεναγήθηκαν στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και είδαν τους χώρους εκτροφής ζώων και το
μουσείο μελισσοκομίας.
8/12/2015 – Όλες οι ομάδες του τμήματος Εστίασης & Ιματισμού επισκέφθηκαν το Κέντρο
«Γαία» στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνη Τρίτση».
10/12/2015 – Το Τμήμα του Κήπου πραγματοποίησε επίσκεψη στο Εμπορικό Κέντρο Escape
Center για παιχνίδι bowling και πικ νικ στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνη
Τρίτση».
14/1/2016 – Οι νέοι του τμήματος Εστίασης &

Ιματισμού παρακολούθησαν θεατρική

παράσταση στο θέατρο Badminton.
19/1/2016 – Οι νέοι των Εργαστηρίων Α’ παρακολούθησαν σεμινάριο οδικής ασφάλειας από
το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς στο χώρο του Ιδρύματος.
28/1/2016 – Τρεις νέοι από την ομάδα Μαγειρικής υπό την εποπτεία του Σεφ κ. Δεληγιάννη
Γιάννη ανέλαβαν το catering στο Υπουργείο Εργασίας.
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2/2/2016 – Όλες οι ομάδες του τμήματος Εστίασης &

Ιματισμού παρακολούθησαν τη

θεατρική παράσταση «Οι φανταστικές περιπέτειες του Βαρόνου Μινχάουζεν» στο θέατρο
Κάρολος Κουν στην Πλάκα.
3/2/2016 – Όλες οι ομάδες των Εργαστηρίων Α’ παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση
στο Badminton στο Γουδί «Ο Ιάσωνας και το χρυσόμαλλο δέρας».
18/2/2016 - Το Τμήμα του Κήπου πραγματοποίησε επίσκεψη στο Εμπορικό Κέντρο Escape
Center για παιχνίδι bowling και πικ νικ στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνη
Τρίτση».
1/3/2016 - Οι ομάδες των Γραφικών Τεχνών ξεναγήθηκαν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
«Γουλανδρή» στη Κηφισιά.
8/3/2016 – Όλες οι ομάδες του τμήματος Εστίασης &

Ιματισμού παρακολούθησαν

κινηματογραφική ταινία στα Ster Cinemas στο Ίλιον.
4/4/2016 – Οι νέοι του Κήπου επισκέφθηκαν το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο στα Σπάτα.
7/4/2016 – Το Ξυλουργείο επισκέφθηκε την έκθεση ξύλου και επίπλου στη Παιανία.
14/4/2016 – Οι νέοι των Γραφικών Τεχνών επισκέφθηκαν το Μουσείο Νομισμάτων στην
Αθήνα.
21/4/2016 – Όλες οι ομάδες του τμήματος Εστίασης & Ιματισμού επισκέφθηκαν το Αττικό
Ζωολογικό Πάρκο στα Σπάτα.
10/5/2016 – Η ομάδα Διαχείρισης Προϊόντων παρακολούθησε το project «Ατυχήματα στο
Δρόμο» που παρουσίασε ομάδα του 2ου Λυκείου Ιλίου στο χώρο του.
12 & 13/5/2016 – Οι νέοι των Εργαστηρίων Α’ επισκέφθηκαν το Κέντρο Πολιτισμού του
Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» στο Φάληρο.
30/5/2016 – Έξι νέοι από την ομάδα Μαγειρικής υπό την εποπτεία του Σεφ κ. Δεληγιάννη
Γιάννη ανέλαβαν το catering στη Σχολή Μωραΐτη.
9/6/2016 – Οι νέοι του Κήπου επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στο Μουσείο Αυτοκινήτου στην
Αθήνα.
14/6/2016 – Οι νέοι των Εργαστηρίων Α’ επισκέφθηκαν το Μοναστήρι του Αγ. Κυπριανού και
έπειτα ακολούθησε γεύμα σε ταβέρνα στη Χασιά.
24/6/2016 - Οι ομάδες του τμήματος Εστίασης & Ιματισμού έκαναν περίπατο και πικ νικ στη
Πάρνηθα.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ Κ.Ε.Π.Π. 1 & 2
6/11/2015 – Οι ομάδες των ΚΕΠΠ 1 & 2 παρακολούθησαν τη ελληνική κινηματογραφική
ταινία στα Ster Cinemas στο Ίλιον.
14/11/2015 – Οι ομάδες των ΚΕΠΠ 1 & 2 πραγματοποίησαν εκπαιδευτική εκδρομή στο
Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου.
23/11/2015 – Οι ομάδες του ΚΕΠΠ 1 πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Κέντρο Βρεφών
«ΜΗΤΕΡΑ».
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4/12/2015 – Οι ομάδες των ΚΕΠΠ 1 & 2 παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση «Ο
Αγαπητικός της Βοσκοπούλας» που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων
Ίλιον.
16/12/2015 – Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο της πόλεως των Αθηνών οι ομάδες των
ΚΕΠΠ 1 & 2.
19/12/2015 – Η ομάδα του ΚΕΠΠ 2 συμμετείχε στην εκδήλωση «Μαγειρέματα για τα παιδιά
του Συλλόγου ΣΟΖΟ εν όψη των εορτών των Χριστουγέννων.
27/1/2016 - Οι νέοι από το ΚΕΠΠ 1 πραγματοποίησαν εξωτερικό πρόγραμμα στην Αθήνα
προκειμένου να αγοράσουν υλικά για το εργαστήρι Κεραμικής Αγιογραφίας.
29/1/2016 - Οι νέοι από το ΚΕΠΠ 1 επισκέφθηκαν το Στούντιο ΚΑΠΑ στα Σπάτα προκειμένου
να παρακολουθήσουν τα γυρίσματα του σήριαλ «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα».
6/2/2016 – Οι ομάδες των ΚΕΠΠ 1 & 2 παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση «Δόξα
Πατρί» που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Μικρό Παλλάς.
15/2/2015 – Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Εθνική Βιβλιοθήκη πραγματοποίησαν οι νέοι του
ΚΕΠΠ 2 μαζί με τις κ.κ. Κατσούδα, Μακρυγιάννη και Μεράβογλου.
17/2/2016 – Η ομάδα του ΚΕΠΠ 2 πραγματοποίησε επίσκεψη στο «bazaar Βιβλίου» στο
Εμπορικό Κέντρο Escape Center στο Ίλιον.
18/2/2016 – Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Εθνική Βιβλιοθήκη πραγματοποίησαν οι νέοι του
ΚΕΠΠ 1.
20/2/2016 – Η ομάδα του ΚΕΠΠ 2 πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στα Αναφιώτικα
στη Πλάκα.
23/2/2016 - Οι νέοι από το ΚΕΠΠ 2 επισκέφθηκαν το Στούντιο ΚΑΠΑ στα Σπάτα προκειμένου
να παρακολουθήσουν τα γυρίσματα του σήριαλ «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα».
27/2/2016 – Οι νέοι των ΚΕΠΠ διασκέδασαν στην ταβέρνα «Εν Μοσχάτω» στο Μοσχάτο με
αποκριάτικο γεύμα και χορό.
2/4/2016 – Οι νέοι των ΚΕΠΠ πραγματοποίησαν εκπαιδευτική εκδρομή στον αρχαιολογικό
χώρο στη Βραυρώνα.
5/4/2016 – Οι νέοι του ΚΕΠΠ 2 επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα
Παλλάς και πήρα συνέντευξη από τον διευθυντή στα πλαίσια του ερευνητικού τους
προγράμματος με θέμα «Ελλάδα – Τουριστικός Προορισμός».
6/4/2016 – Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΚΕΠΠ 2 με την εκπαιδεύτρια κα Μακρυγιάννη
παρέδωσαν ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες στο Λιμάνι του Πειραιά.
9/5/2016 - Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο Αστεροσκοπείου πραγματοποίησαν οι νέοι
των ΚΕΠΠ μαζί με τις εκπαιδεύτριες κ.κ. Κατσαούνου και Μακρυγιάννη και τη Λογοπεδικό κα
Μεράβογλου.
11/6/2016 – Οι νέοι των ΚΕΠΠ πραγματοποίησαν ολοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στον
Πόρο.
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ΟΔΗΓΙΣΜΟΣ
31/05/2016 - Δέκα εννέα εκπαιδευόμενοι από την 2η ομάδα Οδηγών πραγματοποίησαν
εκπαιδευτικό περίπατο στο πάρκο «Αντώνη Τρίτση».

ΑΥΤΟΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Η διαδικασία της αυτοεκπροσώπησης συστήθηκε πριν από μια δεκαετία (στο Θεοτόκος). Από
τότε λειτουργεί αδιάλειπτα και συνεχώς εξελίσσεται λαμβανόντας υπόψη την ανατροφοδότηση
τόσο των εκπαιδευόμενων και των συντονιστών/υπευθύνων όσο και τις διεθνείς τάσεις σε
θέματα αυτοσυνηγορίας ατόμων με αναπηρία.
Η

αυτοεκπροσώπηση

θεωρείται

μια

απαραίτητη

διαδικασία

μέσω

της

οποίας

οι

εξυπηρετούμενοι/εκπαιδευόμενοι εκφράζουν την άποψή τους, επηρεάζουν τον σχεδιασμό
προγραμμάτων και κρίνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Συμμετέχουν όλοι οι νέοι από τα Προεπαγγελματικά Τμήματα, την Επαγγελματική Κατάρτιση
και το Κέντρο Επαγγελματικής Προετοιμασίας & Προώθησης. Ένα μήνα μετά την έναρξη του
εκπαιδευτικού έτους κάθε ομάδα εκλέγει τον εκπρόσωπό της. Στη συνέχεια όλοι οι εκπρόσωποι
των ομάδων κάθε τμήματος εκλέγουν τον εκπρόσωπο του τμήματος. Σε επίπεδο ομάδας,
τμήματος και επταμελούς ορίζονται τακτές συναντήσεις. Στη διαδικασία

συμμετέχουν οι

συντονιστές σε επίπεδο τμήματος και οι υπεύθυνες αυτοεκπροσώπησης σε επίπεδο επταμελούς
με ρόλο διευκολυντικό και συμβουλευτικό.
Μέσω της διαδικασίας αυτοεκπροσώπησης, οι νέοι ενθαρρύνονται να αναλαμβάνουν ευθύνες,
να εντοπίζουν και να επιλύουν προβλήματα, να ιεραρχούν τα θέματα, να επιχειρηματολογούν
και να διεκδικούν. Επιπλέον εξασκούν περισσότερο τις δεξιότητες οργάνωσης και ολοκλήρωσης
μιας εργασίας που αναλαμβάνουν (π.χ αναζήτηση και καταγραφή πληροφοριών για ένα θέμα,
συνέπεια στις χρονικές προθεσμίες).
Στο επταμελές οι νέοι διαπραγματεύονται τα θέματα που τους απασχολούν και αναζητούν
λύσεις. Μαθαίνουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Ενισχύονται οι δεξιότητες
συνεργασίας με τους ομηλίκους, άλλους αρμόδιους εργαζόμενους στο «Θεοτόκος» αλλά και
εξωτερικούς φορείς. Συμμετέχουν σε ημερίδες, παρουσιάσεις και ερευνητικές εργασίες. Τέλος,
βελτιώνουν τις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες (π.χ. πρωτοβουλία στην επικοινωνία,
διαπραγμάτευση, προσεχτική ακρόαση, παραμονή στο θέμα, τήρηση κοινωνικών συμβάσεων
κτλ). Η συμμετοχή των νέων στην αυτοεκπροσώπηση ενισχύει την αυτοεκτίμηση και το κίνητρο
για μεγαλύτερη αυτονομία.
Στην έναρξη του εκπαιδευτικού έτους 2015-2016 οι Υπεύθυνες αυτοεκπροσώπησης κ.κ.
Κορογιαννάκη και Μεράβογλου επιδίωξαν επικοινωνία και συνεργασία με την Εστία ΕΣΕΕΠΑ
προκειμένου να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και να συνεργαστούν σε ημερίδα που διοργάνωνε
η Εστία. Στις 29/10/15 συμμετείχαν στην ημερίδα που διοργάνωσε η Εστία με τίτλο «Δικαίωμα

στην Πράξη» απευθύνοντας ερωτήσεις σε εκπροσώπους φορέων σε τοπικό και ευρωπαϊκό
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επίπεδο (interactive debate) για θέματα προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης σε υπηρεσίες
καθώς και για τα δικαιώματα στην εργασία.
Στις 3/6/16 συμμετείχαν στην επιθεώρηση πιστοποίησης για το σήμα ποιότητας EQUASS
Assurance και ανέπτυξαν εποικοδομητικό διάλογο με την κα Silva.
Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016 πραγματοποιήθηκαν 15 συναντήσεις σε επίπεδο
επταμελούς περίπου ανά 20ημερο στις οποίες οι νέοι συμμετείχαν με συνέπεια και
ενδιαφέρον. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν: επισκευές, υλικοτεχνικός εξοπλισμός, χρήση
κινητών, εκδρομές, προτιμήσεις σχετικά με τα πρωινά, θέματα που αφορούσαν τα πούλμαν,
προτάσεις για αθλητικές δραστηριότητες.
Ωστόσο το κύριο θέμα που απασχόλησε τους νέους ήταν οι καλές και αρμονικές σχέσεις μεταξύ
τους και η τήρηση των κανόνων. Σε μια αρχική συνάντηση όλοι οι πρόεδροι των ομάδων
εργάστηκαν σε ομάδες εργασίας και ιεράρχησαν τα θέματα που προέκυψαν. Στη συνέχεια
αποφάσισαν να διερευνήσουν περισσότερο το θέμα του εκφοβισμού με σκοπό την
αντιμετώπιση και πρόληψη παρόμοιων καταστάσεων στο πλαίσιο.
Συζήτησαν με τους συνεκπαιδευόμενους το θέμα, ευαισθητοποιήθηκαν στον εντοπισμό τυχόν
αρνητικών συμπεριφορών και αναζήτησαν πληροφορίες στο διαδίκτυο προκειμένου να
παρουσιάσουν αυτό το υλικό σε όλους τους εκπαιδευόμενους στο Θεοτόκος και να δοθούν και
άλλα ερείσματα για συζήτηση και λύσεις.
Η ανατροφοδότηση των νέων στη λήξη του εκπαιδευτικού έτους 2015-2016 ήταν ιδιαίτερα
θετική εκφράζοντας μεγάλη ικανοποίηση για τη συμμετοχή τους στην αυτοεκπροσώπηση. Τα
θέματα που αξιολόγησαν σημαντικά ήταν η συμμετοχή τους στην ημερίδα «Δικαίωμα στην

Πράξη» και η προετοιμασία του project για τον εκφοβισμό. Το επόμενο εκπαιδευτικό έτος
2016-17 θα προγραμματιστούν οι παρουσιάσεις στο Θεοτόκος.
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ΙΙΙ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

The
ladder
ofΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Quality
Η ΣΚΑΛΑ
ΤΗΣ
Award
European

Excellence

EQUASS

Assurance
National

ISO 9001:2008
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

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

Μάθησης

2

με

αρ.

απόφασης

224/01.09.2016 και κωδικό 2000464.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε κατακτήσει για τρίτη φορά το
Σήμα Ποιότητας EQUASS ΑSSURANCE (European Quality in Social
Services) της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Αποκατάσταση
(EPR) το οποίο ισχύει από 13/6/2016 έως και 13/6/2018.

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

καθώς
σύμφωνα

εφαρμόζουμε
με

τις

Σύστημα

απαιτήσεις

Διαχείρισης

του

διεθνούς

αναγνωρισμένου προτύπου ISO 9001:2008 στο εξής πεδίο
εφαρμογής: «Παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας για
ΑΜΕΑ. Προγραμματισμός, Σχεδιασμός, Ωρίμανση, Υλοποίηση
και Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων».
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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 Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων&
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την
Αποκατάσταση (E.P.R.) σε συνδυασμό με τους γενικότερους στόχους του «Θεοτόκος».


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



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

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


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



Ερευνά συστηματικά την αγορά, σε θέματα που αφορούν προδιαγραφές – χαρακτηριστικά
Προϊόντων & Υπηρεσιών, καθώς και σε θέματα ικανοποίησης των 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».
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Κοινοποιεί την παρούσα Πολιτική Ποιότητας σε όλο το Προσωπικό του «Θεοτόκος» και
φροντίζει για την συνεχή αναβάθμισή της, ώστε να είναι πάντα συμβατή με τους
γενικότερους στόχους.

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

παιδιών και νέων με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του

αυτιστικού φάσματος.
Δεσμεύεται,

μέσω

των

θεματικών

των

Εργαστηρίων

και

των

προγραμμάτων

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


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



τη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του Ιδρύματος,



τη δημοσίευση των περιβαλλοντικών επιδόσεων,



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



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



την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων



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

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

Για την επίτευξη των παραπάνω το «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»:
τηρεί αυστηρή πολιτική υγιεινής και ασφάλειας των παρεχομένων τροφίμων, κατά την οποία
πρέπει :
1. να τηρείται επ’ ακριβώς το Σύστημα Ασφάλειας Τροφίμων που έχει αναπτυχθεί
σύμφωνα με τις αρχές HACCP
2. να ακολουθείται κατά γράμμα, το Εγχειρίδιο Ασφάλειας Τροφίμων και όσα αναφέρονται
στη μελέτη HACCP
3. να γίνεται συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των
τροφίμων
4. να παρακολουθούνται όλα τα κρίσιμα σημεία ελέγχου και τα προαπαιτούμενα της
νομοθεσίας
5. να παρακολουθείται και να εφαρμόζεται συνεχώς η νομοθεσία
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ
Στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνουμε με στόχο τη συνεχή βελτίωση των
υπηρεσιών που παρέχουμε, έχουμε δημιουργήσει 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 2015-2016. Ο βαθμός ικανοποίησης γονέων είναι 4,39 με άριστα
το 5 στα 181 ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν, δηλαδή Αρκετή ικανοποίηση από τις
υπηρεσίες που προσφέρουμε.
Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Συνεργατών διανεμήθηκε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στους συνεργάτες μας. Δυστυχώς μόνο 11 ερωτηματολόγια συνεργατών
επιστράφηκαν συμπληρωμένα. Το ποσοστό του βαθμού ικανοποίησής τους είναι 4,69 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 4,42 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 σε γειτονικούς
φορείς και ιδιώτες με σκοπό να μάθουμε σε τι βαθμό γνωρίζουν τις υπηρεσίες που παρέχουμε.
Δυστυχώς για αυτή την εκπαιδευτική χρονιά δεν συμπληρώθηκε το συγκεκριμένο
ερωτηματολόγιο.
Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Εργαζομένων συμπληρώνεται από όλο το
προσωπικό του «Θεοτόκος» ετησίως, όπου αξιολογούνται οι συνθήκες εργασίας, το περιβάλλον
και άλλοι εργασιακοί τομείς. Το ποσοστό του βαθμού ικανοποίησης των Εργαζομένων είναι 4,84
με άριστα το 7 στα 85 ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν, δηλαδή Μέτρια ικανοποίηση του
προσωπικού.

ΚΛΙΜΑΚΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ
5

4,39

4,69

4,42

ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

4
3
2
1
ΓΟΝΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
Επίσης, στο «Θεοτόκος» θεωρούμε πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τη γνώμη και τα
σχόλια των εκπαιδευομένων για το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν, τον εκπαιδευτή που
έχουν καθώς και τα προγράμματα εμπλουτιστικά και ΔΙ.Θ.Υ. που παρακολουθούν, προκειμένου
να μπορέσουμε να προβούμε στις ανάλογες ενέργειες έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο
ευχαριστημένοι.
Γι’ αυτό το λόγο έχουμε δημιουργήσει το έντυπο «Αξιολόγηση 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 2015-2016 το ποσοστό που μας δείχνει πόσο ευχαριστημένοι
είναι οι εκπαιδευόμενοι με το πρόγραμμα που παρακολουθούν συνολικά είναι: 94,46% στα

333 ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν.
Η διάρθρωση του ποσοστού ικανοποίησης ανά εκπαιδευτική βαθμίδα είναι η ακόλουθη:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
100,00%
100,00%
98,00%
96,00%
94,00%
92,00%
90,00%
88,00%
86,00%
84,00%
82,00%

94,12%

95,71%

96,88%

94,44%

94,29%

93,75%
92,31%

88,37%

Τα παιδιά που φοιτούν στην ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ δεν έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν
την άποψή τους λόγω της νοητικής τους ηλικίας. Αξιοποιούμε όμως την άποψη των γονέων
τους για την ποιότητα των προγραμμάτων που προσφέρουμε.
Το ποσοστό που μας δείχνει πόσο ευχαριστημένοι είναι οι εκπαιδευόμενοι με τον
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ τους είναι: 96,99% στα 333 ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν.
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Αναλυτικά το ποσοστό που μας δείχνει πόσο ευχαριστημένοι είναι οι εκπαιδευόμενοι με τα
Εμπλουτιστικά Προγράμματα και ΔΙ.Θ.Υ. είναι:

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΔΙ.Θ.Υ.
98,02%
96,39%

95,73%

96,26%

86,60%

Ειδικής Φυσικής
Αγωγής (σε 249
εκπαιδευόμενους)
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Μουσική (σε 164)

Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών (σε
187)

Art Therapy (σε
97)

Οδηγισμός, γιόγκα
κ.α. (σε 101)
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ICF CY & ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Α.Π.Α.)
Το «Θεοτόκος» έχει ως βασική φιλοσοφία την εξατομικευμένη προσέγγιση και τον
προσωποκεντρικό προσανατολισμό τόσο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών
και θεραπευτικών προγραμμάτων όσο και στην παρακολούθηση της προόδου των
εκπαιδευόμενων. Για κάθε εκπαιδευόμενο δημιουργείται ατομικό προφίλ λειτουργικότητας βάσει
της Διεθνούς Ταξινόμησης Λειτουργικότητας, Αναπηρίας και Υγείας Παιδιών και Νέων (ICF
International Classification of Functioning and ICF-CY). To ICF είναι ένα εργαλείο στο οποίο
καταγράφεται η κατάσταση της υγείας και της λειτουργικότητας των ατόμων με επιστημονικό
τρόπο, διευκολύνει την οργάνωση της εξατομικευμένης στοχοθεσίας και επιτρέπει την εκτίμηση
της προόδου. Από τις δυνατότητες και ανάγκες που αποτυπώνονται στο προφίλ καταρτίζεται
το Ατομικό Πρόγραμμα Αποκατάστασης (Α.Π.Α.) όπου καταγράφονται οι μακροπρόθεσμοι και
οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι καθώς και ο τρόπος υλοποίησής τους. Το Α.Π.Α. αξιολογείται
τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, αλλά και οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο, ώστε να
εκτιμηθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί 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.
Στο ΑΠΑ τίθενται στόχοι για όλα τα παιδιά και νέους του «Θεοτόκος». Για το εκπαιδευτικό έτος
2015-2016 το συνολικό ποσοστό επίτευξης των στόχων του ΑΠΑ ανέρχεται σε 82,53%, καθώς
επιτεύχθηκαν 926 στόχοι, από τους 1095 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των
εκπαιδευομένων του Ιδρύματος.

Ι.Π.Α.Π. "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"
Μη επιτεύξιμοι
17%

Επιτεύξιμοι Στόχοι
83%
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Ανά τμήμα τα ποσοστά επίτευξης διαμορφώνονται ως εξής:

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Μη επιτεύξιμοι
9%

Επιτεύξιμοι
Στόχοι
91%
91,36% Επιτεύχθηκαν 148 στόχοι, από τους 162 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των
14 εκπαιδευομένων του τμήματος

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 1
Μη επιτεύξιμοι
30%

Επιτεύξιμοι
Στόχοι
70%

69,51% Επιτεύχθηκαν 114 στόχοι από τους 164 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των
36 εκπαιδευομένων του τμήματος

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 2
Μη επιτεύξιμοι
18%

Επιτεύξιμοι
Στόχοι
82%
81,88% Επιτεύχθηκαν 113 στόχοι από τους 138 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των
37 εκπαιδευομένων του τμήματος.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α'
Μη επιτεύξιμοι
9%

Επιτεύξιμοι Στόχοι
91%
90,61% Επιτεύχθηκαν 164 στόχοι από τους 181 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ
των 77 εκπαιδευομένων του τμήματος

ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Μη επιτεύξιμοι
22%

Επιτεύξιμοι Στόχοι
78%
77,65% Επιτεύχθηκαν 66 στόχοι από τους 85 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των
56 εκπαιδευομένων του τμήματος

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Μη επιτεύξιμοι
5%

Επιτεύξιμοι Στόχοι
95%
95,28% Επιτεύχθηκαν 121 στόχοι από τους 127 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ
των 46 εκπαιδευομένων του τμήματος
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Μη επιτεύξιμοι
13%

ΚΗΠΟΣ

Επιτεύξιμοι
Στόχοι
87%
87,5% Επιτεύχθηκαν 91 στόχοι από τους 104 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των
36 εκπαιδευομένων του τμήματος

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

50%

50%

Επιτεύξιμοι Στόχοι
Μη επιτεύξιμοι

50,48% Επιτεύχθηκαν 53 στόχοι από τους 109 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των
35 εκπαιδευομένων του τμήματος

ΚΕΠΠ

Επιτεύξιμοι Στόχοι

100%

Μη επιτεύξιμοι

Στο Κέντρο Επαγγελματικής Προετοιμασίας & Προώθησης (ΚΕΠΠ), και για τις δύο
ομάδες, το ποσοστό επίτευξης των στόχων που τέθηκαν στα ΑΠΑ των νέων είναι 100%.
Επιτεύχθηκαν και οι 56 στόχοι που είχαν τεθεί στους 28 εκπαιδευόμενους του τμήματος.
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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.

VIDEO MODELLING

2016

2.

SHAREBORNΕ

2016

3.

SERIOUS GAMES

2016

4.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ICF

2015

5.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΠΑΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

2015

6.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (SENSORY INTEGRATION)

2015

7.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΑΙΣΘΗΣΗΣ

2015

8.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΣΕΦ

ΜΕ

2014

9.

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

2014

10.

ICD-10 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

2013

11.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ISO 9001:2008

2012

12.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

2012

13.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ACΗENBACH

2011

14.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ TEACCH ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ &
ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2010

15.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2010

16.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TEACCH

2009

17.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ

2009

18.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΩΣ «ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»

2009

19.

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EQUASS

2008

20.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ AAIDD ΚΑΙ EASPD

2008

21.

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΠΠ

2008

22.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΑΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

2007

23.

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

2007

24.

ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EQUASS

2007

25.

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

2007
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1. Video Modelling
Το Video Modelling είναι μία Evidence Based πρακτική εκπαίδευσης που χρησιμοποιεί το video
ως μέσο καταγραφής (βιντεοσκόπηση) και παρατήρησης προκειμένου να παρουσιαστεί στον
εκπαιδευόμενο ένα οπτικό μοντέλο της επιθυμητής συμπεριφοράς ή δεξιότητας.
Τον Σεπτέμβριο 2015 έγινε από την κα Χρύσα Κοτρέτσου, Λογοπεδικό, παρουσίαση της
μεθόδου στους εκπαιδευτές των Προεπαγγελματικών 1 & 2 και κατά το εκπαιδευτικό έτος 201516 εφαρμόστηκε το πρόγραμμα σε 4 ομάδες νέων των τμημάτων.
Η κάθε ομάδα απαρτιζόταν από 5 έως 9 νέους με νοητική ανεπάρκεια, διαταραχή αυτιστικού
φάσματος και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές. Η στρατηγική που ακολουθήθηκε είναι το Video
self-modelling το οποίο περιλαμβάνει την βιντεοσκόπηση των ίδιων των νέων σε ομάδες
επικοινωνίας. Έπειτα οι νέοι παρακολούθησαν τους εαυτούς τους και έκαναν την
αυτοαξιολόγησή τους σε σχέση με τις συμπεριφορές-στόχους που αφορούσαν επικοινωνιακές
και κοινωνικές δεξιότητες. Στην συνέχεια οι ίδιοι έθεταν στόχους για τους εαυτούς τους, τους
οποίους δούλευαν κατά τη διάρκεια του έτους με την λογοπεδικό σε συνεργασία με τον
εκπαιδευτή της ομάδας που ανήκαν. Στο τέλος του έτους πάλι με την μέθοδο του Video selfmodelling, έκαναν και την τελική τους αυτοαξιολόγηση.
2. Sherborne
Η κα Χρύσα Κοτρέτσου, Λογοπεδικός, και ο κος Γιάννης Ραπανάκης, Εργοθεραπευτής,
παρουσίασαν τη Μέθοδο Sherborne. Η μέθοδος είναι μία θεραπευτική παρέμβαση, η οποία
αποζητά να δεσμεύσει τους συμμετέχοντες στη διαδραστική μάθηση, μέσα από το μοίρασμα
κοινών κινητικών εμπειριών, οι οποίες προέρχονται από τυπικά κινητικά πρότυπα της
ανθρώπινης ανάπτυξης, σε ένα περιβάλλον ανοιχτό στις προσωπικές αποκρίσεις, μη επικριτικό
και το οποίο λειτουργεί αυστηρά μέσα στα πλαίσια της επίτευξης και της επιτυχίας (Hill 2006).
Απευθύνεται σε τυπικό πληθυσμό καθώς και σε άτομα με αυτισμό, ΔΕΠΥ, μαθησιακές
δυσκολίες, νοητική υστέρηση, ψυχοκινητική καθυστέρηση, εγκεφαλική παράλυση, προβλήματα
συμπεριφοράς, ψυχιατρικά προβλήματα κ.α.
Ιδρύτρια της μεθόδου είναι η Veronica Sherborne, φυσιοθεραπεύτρια (1922-1990) καθώς και
ο Rudolf Laban, χορευτής (1879 -1958).
Στο «Θεοτόκος» εφαρμόσθηκε από τον Ιανουάριο 2016 σε δύο ομάδες στη Πρώιμη και τα
Προεπαγγελματικά. Η Ομάδα της Πρώιμης Παρέμβασης 11 έχει παιδιά, 4-6 ετών, ενώ η Ομάδα
Προεπαγγελματικού 1 & 2 έχει 12 νέους, 12-20 ετών.
Στόχοι της θεραπευτικής μεθόδου μεταξύ άλλων είναι:
 Επίγνωση εαυτού και άλλων


Αναγνώριση εαυτού μέσω αίσθησης και κίνησης



Επικοινωνία και συσχέτιση με τους άλλους με βάση τις σχέσεις (με, μαζί, εναντίον)



Ανάπτυξη προσοχής στη δραστηριότητα



μίμηση κινήσεων
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βελτίωση κινητικών δεξιοτήτων



αισθητικοκινητική συνεργασία



Ενίσχυση αυτοπεποίθησης

Εκτός από την υλοποίηση των ομάδων με συχνότητα 1 φορά την εβδομάδα για κάθε ομάδα και
για 45 λεπτά, πραγματοποιήθηκε η διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ των 2 συντονιστών για
παρατήρηση βιντεοσκοπήσεων, αξιολόγηση, στοχοθεσία, σχεδιασμός επόμενης συνεδρίας, και
επανατροφοδότηση.
3. Serious Games
Τα Serious Games είναι ένα εργαλείο για την ανάπτυξη επικοινωνιακών και κοινωνικών
δεξιοτήτων σε παιγνιώδη μορφή. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή τους και άρχισαν να
εφαρμόζονται στους εφήβους του Θεοτόκος από την Άνοιξη του '15.
Από τον Σεπτέμβριο του 2015 έως τον Ιούνιο του 2016 η κα Χρύσα Κοτρέτσου, Λογοπεδικός,
χρησιμοποίησε τα Serious Games στις ομαδικές και ατομικές συνεδρίες λογοθεραπείας που είχε
με τους εφήβους των Προεπαγγελματικών τμημάτων 1 & 2. Στόχος των ομάδων αυτών ήταν η
ανάπτυξη και καλλιέργεια των επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων.
Το εργαλείο χρησιμοποιήθηκε σε 8 διαφορετικές ομάδες και σε ένα ατομικό πρόγραμμα με
συχνότητα μία φορά την εβδομάδα, με νέους με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και
διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών όπου οι νέοι έπαιζαν με
τα Serious Games, έγινε συστηματική παρατήρηση και καταγραφή των διατομικών διαφορών
των ατόμων με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος.

Διακρίσεις - Βραβεύσεις
Zero Project του EASPD
Το Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης «Μήτις» του Θεοτόκος, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα που
απηύθυνε ο οργανισμός European Association of Service Providers for Persons with Disabilities
(EASPD) προς όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να υποβάλουν περιγραφή προγραμμάτων Πρώιμης
Παρέμβασης, με σκοπό να επιλεγούν οι πιο πρωτοποριακές πρακτικές, οι οποίες θα
παρουσιάζονταν στο πανευρωπαϊκό αυτό συνέδριο.
Από τα 32 προγράμματα που συμμετείχαν στην αρχική φάση, το «Μήτις» ήταν ανάμεσα στις 8
πρακτικές που τελικά επελέγησαν για να παρουσιαστούν.
Τα κριτήρια επιλογής των προγραμμάτων είχαν να κάνουν κυρίως με τρεις άξονες:


Καινοτομία (Innovation)



Αποτελεσματικότητα (Impact)



Επεκτασιμότητα (Scalability)
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Το πρόγραμμα «Μήτις» επιλέχθηκε κυρίως λόγω της μεθόδου συστηματικής ένταξης των
νηπίων με συνοδό στα τυπικά σχολεία.
Το Πρόγραμμά μας εκπροσωπήθηκε από την κα Κορογιαννάκη Αφροδίτη, Αναπτυξιακή
Ψυχολόγο MSc και Συστημική Θεραπεύτρια Οικογένειας, η οποία ανέλαβε τη διεξαγωγή του
workshop στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο του EASPD για την Πρώιμη Παρέμβαση με τίτλο:
“Growing together: from grassroots initiatives to national strategies in early- childhood
intervention” που έγινε από 21-22 Απριλίου 2016 στο Chisinau στη Μολδαβία.

Innovation Prize 2016 της European Platform of Rehabilitation (EPR)
Το Ίδρυμα «Η Θεοτόκος» διακρίθηκε στο διαγωνισμό «Innovation Prize 2016» της EPR
(European Platform of Rehabilitation - Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Αποκατάσταση), για το
πρόγραμμα «Serious Games».
Ο διαγωνισμός «Innovation Prize» έχει ως σκοπό να αναδεικνύει σε ετήσια βάση την καινοτομία
και τις βέλτιστες πρακτικές των φορέων-μελών στο δίκτυο EPR, στο οποίο ανήκει και το Ίδρυμα.
Το πρόγραμμα «Serious Games» αφορά την εφαρμογή ψηφιακών παιχνιδιών στους
εκπαιδευόμενους του Ιδρύματος, με σκοπό την ανάπτυξη των προσωπικών τους δεξιοτήτων.
Μερικές από τις σχετικές δραστηριότητες είναι ο σχεδιασμός εξειδικευμένων ψηφιακών
παιχνιδιών, η εξατομικευμένη μάθηση μέσω ψηφιακού παιχνιδιού, χρήση παιχνιδιών
επαυξημένης πραγματικότητας, αλλά και σχεδιασμός παιχνιδιών από τους ίδιους τους
εκπαιδευόμενους.
Το εκπαιδευτικό ψηφιακό παιχνίδι αξιοποιείται από τους εκπαιδευτές σε διαφορετικές μορφές,
ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και πάντα με την κατάλληλη καθοδήγηση από
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.
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V. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Το «Θεοτόκος» προσπαθεί διαρκώς να επικοινωνεί με την κοινότητα και να βρίσκεται σε συνεχή
εγρήγορση και ενημέρωση. Για αυτό το λόγο, επιδιώκει να συμμετέχει
σε διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα, καθώς και να διοργανώνει
ημερίδες, σεμινάρια, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις κλπ. Επίσης,
το προσωπικό του «Θεοτόκος» συμμετέχει ενεργά σε ημερίδες,
εκδηλώσεις και συνέδρια άλλων φορέων, παρουσιάζοντας ενδιαφέρουσες εισηγήσεις τόσο για
επιστημονικά θέματα όσο και για το έργο και τις υπηρεσίες του «Θεοτόκος».

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

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
1

Δημιουργία και συμμετοχή στην Ελληνική Εταιρεία

ΕΤΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1997

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

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

1999

ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
1

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

ΕΤΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1997

Ένωση Υποστηριζόμενης Εργασίας
2

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

2002

Πλατφόρμα για την Αποκατάσταση
3

EASPD European Association of Service Providers for Persons

2008

with Disabilities – Ευρωπαϊκή Ένωση Φορέων για Άτομα με
Αναπηρίες
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Α. Play 2 Do
Το πρόγραμμα Play2Do στοχεύει στην ανάπτυξη ενός 3D serious game εικονικού περιβάλλοντος
χρησιμοποιώντας συναισθηματική Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), προκειμένου να παρέχει ένα
ασφαλές και εύκολα προσβάσιμο περιβάλλον όπου οι εκπαιδευόμενοι του Ιδρύματος θα έχουν
την δυνατότητα να μαθαίνουν μέσα από αυτό σε μια προσπάθεια

προσομοίωσης του

πραγματικού κόσμου και των καθημερινών συνθηκών και δραστηριοτήτων.
Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων,
η εξατομικευμένη μάθηση μέσω ψηφιακού παιχνιδιού, η χρήση του παιχνιδιού ως εργαλείο
επαυξημένης πραγματικότητας, αλλά και ο σχεδιασμός παιχνιδιών από τους ίδιους τους
εκπαιδευόμενους. Το εν λόγω εκπαιδευτικό ψηφιακό παιχνίδι (serious game) θα αξιοποιείται
από τους εκπαιδευτές σε διαφορετικές μορφές ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και
πάντα με την κατάλληλη καθοδήγηση από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

B. ABLE (AUTISM - BUILDING LINKS WITH EMPLOYERS), Αυτισμός – Χτίζοντας
συνδέσεις με τους εργοδότες 2015-2017
Το Πρόγραμμα ABLE είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ στο οποίο το Ι.Π.Α.Π. «Θεοτόκος»
συμμετέχει μαζί με τους φορείς ΜΙSA (Σουηδία), IASE (Ιρλανδία) και AUTISM NI (Βόρεια
Ιρλανδία), ενώ Leader είναι ο Οργανισμός Orchardville Society Ltd της Βόρειας Ιρλανδίας.
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ατόμων στο φάσμα
του αυτισμού μέσα από την ανάπτυξη της γνώσης και της κατανόησης των εργοδοτών για
θέματα που αφορούν στον αυτισμό.
Αντικείμενα του ΑBLE:
•

Να διεξαχθεί και να συμπληρωθεί ερωτηματολόγιο για την
«Στάση των Εργοδοτών»

•

Να διεξαχθεί –Peer Analysis-για ήδη υπάρχουσες εκπαιδεύσεις.

•

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και σεμιναρίου

•

Προσαρμογή της εκπαίδευσης για τους 4 εταίρους μέλη

•

Συμφωνία για τις ελάχιστες προϋποθέσεις διανομής και
σύστημα ελέγχου ποιότητας για το εκπαιδευτικό υλικό.

•

Δοκιμαστική εκπαίδευση σε τουλάχιστον 10 εργοδότες ο κάθε εταίρος. (40 εργοδότες
τουλάχιστον)

•

Περαιτέρω προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού βασισμένη στα αποτελέσματα του
δοκιμαστικού.

•

Παραγωγή του τελικού εκπαιδευτικού υλικού.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Χριστουγεννιάτικες Εορταγορές
Η Χριστουγεννιάτικη Εορταγορά του «Θεοτόκος» φιλοξενήθηκε από 1 έως 20 Δεκεμβρίου
2015 στο The Mall Athens στο Μαρούσι.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε Χριστουγεννιάτικη Εορταγορά στο Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι
15 και 16 Δεκεμβρίου 2015 καθώς και στο Συνεδριακό Κέντρο της Eurobank στη Ν. Ιωνία
17 και 18 Δεκεμβρίου 2015. 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 και στα Προεπαγγελματικά Τμήματα.
Πασχαλινό Bazaar
Πασχαλινό Bazaar διοργανώθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μερόπειου Ιδρύματος από
7-9 Απριλίου 2016 στην Αθήνα. Η αίθουσα παραχωρήθηκε δωρεάν από το Μερόπειο Ίδρυμα.
Στην

Εορταγορά

υπήρχαν

Πασχαλινές

Λαμπάδες

και

δώρα

φτιαγμένα

από

τους

εκπαιδευόμενους του Ιδρύματος.
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Έκθεσης Κεραμικής Αγιογραφίας και Ντεκουπάζ
Την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016 στις 6:30 το απόγευμα έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης
Κεραμικής Αγιογραφίας και Ντεκουπάζ, που διοργάνωσαν οι νέοι- ες του τμήματος Κ.Ε.Π.Π.1
του Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος» στο εμπορικό κέντρο “Athens Heart” στον Ταύρο. Έπαιξε πιάνο ο
Χρήστος Σερμιές και μπουζούκι ο καταρτιζόμενος του Κ.Ε.Π.Π.1 Γιώργος Ρηγανάκος. Η διάρκεια
της έκθεσης ήταν από 15-18 Απριλίου 2016.

Charity Races 2016
Στα πλαίσια της διοργάνωσης Charity Races του Charity 4u, η κα Άδα Σταματάτου, μέλος του
Athens Club, έτρεξε μαραθώνιο στις 25 Σεπτεμβρίου 2016 στο Βερολίνο, για τους σκοπούς του
Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ».
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ & ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τέλος τα ακόλουθα μέλη του Επιστημονικού προσωπικού έκαναν διάφορες
παρουσιάσεις/εκπαιδεύσεις σε ημερίδες και συνέδρια που οργανώθηκαν από εξωτερικούς
φορείς στην Ελλάδα. Αναλυτικά:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

17/10/2015

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο
του Αυτισμού:
Δουλεύοντας Μαζί

Η επιληψία στις
διαταραχές αυτιστικού
φάσματος. Η Εμπειρία
από το Ίδρυμα "Η
ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

17/10/2015

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο
του Αυτισμού:
Δουλεύοντας Μαζί

Νέες Τεχνολογίες και
Αυτισμός: "Ψηφιακό
παιχνίδι" ανάπτυξη
δεξιοτήτων και
συνεργατικός
σχεδιασμός

17/10/2015

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο
του Αυτισμού:
Δουλεύοντας Μαζί

Προχωρώντας προς
την Ενηλικίωση:
Υποστηριζόμενη
Εργασία - Εκπαίδευση
Εργοδοτών για
προσλήψεις ατόμων
με αυτισμό

21/11/2015

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ

Σύνδρομο Asperger
και Υψηλής
Λειτουργικότητας
Αυτισμός (ΥΛΑ)

28/11/2015

9ο Πανελλήνιο
Παιδοψυχιατρικό
Συνέδριο

Πρόληψη και
παρέμβαση στην
προσχολική ηλικία:
γέφυρες συνεργασίας προκλήσεις και
προβληματισμοί 15
χρόνια μετά

Παιδοψυχιατρική
Εταιρεία

Ιωάννα Σαρκίρη
Ιωάννης
Παπακωνσταντίνου
Αφροδίτη Κορογιαννάκη
Βάια Αρσενοπούλου
Μιρέλλα
Γιαννακοπούλου

23/02/2016

Εκπαιδευτικά Μαθήματα
2015-2016

Προγράμματα
Πρώιμης Παρέμβασης

Νοσοκομείο
Παίδων Αγλαϊα
Κυριακού

Ιωάννης
Παπακωνσταντίνου

26/02/2016

CAREER FAIR

Υποστηριζόμενη
Εργασία «ΕργΑξία»

GLO-VO

Κατερίνα Κατσούδα

ΗΜ/ΝΙΑ

1

2

3
4

5

6

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ελληνικό
Επιστημονικό
Δίκτυο για τις
Διαταραχές
Αυτιστικού
Φάσματος
Ελληνικό
Επιστημονικό
Δίκτυο για τις
Διαταραχές
Αυτιστικού
Φάσματος
Ελληνικό
Επιστημονικό
Δίκτυο για τις
Διαταραχές
Αυτιστικού
Φάσματος
Ανοιχτό Ίδρυμα
Εκπαίδευσης

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Άγγελος Γέροντας
Βασιλική Θεμελή
Γεώργιος Γλυνέλης

Μαρία Σαριδάκη

Κατερίνα Κατσούδα

Γεράσιμος Ρούσσος

7

28/02/2016

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ

Ανοιχτό Ίδρυμα
Εκπαίδευσης
Αυτισμός και Παιχνίδι

Γεράσιμος Ρούσσος

8
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Α/
Α

ΗΜ/ΝΙΑ

20/03/2016

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ

ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ
(Συμπτώματα και
Αντιμετώπιση)

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Ανοιχτό Ίδρυμα
Εκπαίδευσης
Γεράσιμος Ρούσσος

9
Δήμος Αθηναίων
22/03/2016

ΣΚΕΨΟΥ ΑΛΛΙΩΣ

Η Υποστηριζόμενη
Εργασία σε καιρούς
κρίσης

10/04/2016

1ο Πανελλήνιο
Επιστημονικό Συμπόσιο
ΜΑΚΑΤΟΝ

Η Χρήση του
ΜΑΚΑΤΟΝ στο ΙΠΑΠ
Θεοτόκος

20/05/2016

13ο Συνέδριο του
Πανελλήνιου Συλλόγου
ΛογοπεδικώνΛογοθεραπευτών.

20/05/2016

13ο Συνέδριο του
Πανελλήνιου Συλλόγου
ΛογοπεδικώνΛογοθεραπευτών.

22/05/2016

13ο Συνέδριο του
Πανελλήνιου Συλλόγου
ΛογοπεδικώνΛογοθεραπευτών.

Κατερίνα Κατσούδα

10
ΜΑΚΑΤΟΝ
HELLAS

Βάια Αρσενοπούλου
Παρασκευή
Μεράβογλου

11
Πανελλήνιος
Σύλλογος
ΛογοπεδικώνΛογοθεραπευτών

Βάια Αρσενοπούλου

Πανελλήνιος
Σύλλογος
ΛογοπεδικώνΛογοθεραπευτών

Παρασκευή
Μεράβογλου

Πανελλήνιος
Σύλλογος
ΛογοπεδικώνΛογοθεραπευτών

Βάια Αρσενοπούλου
Παρασκευή
Μεράβογλου

22/05/2016

13ο Συνέδριο του
Πανελλήνιου Συλλόγου
ΛογοπεδικώνΛογοθεραπευτών.

Serious Games: Ένα
εργαλείο για την
ανάπτυξη
επικοινωνιακών και
κοινωνικών δεξιοτήτων
σε άτομα με ΔΑΦ και
Ν/Υ

Πανελλήνιος
Σύλλογος
ΛογοπεδικώνΛογοθεραπευτών

Χρύσα Κοτρέτσου

09/07/2016

Εκπαίδευση Τοπικών
Εκπαιδευτών του
Γλωσσικού
Προγράμματος
ΜΑΚΑΤΟΝ

Δημιουργία
Ενημερωτικού Υλικού
με Σύμβολα
ΜΑΚΑΤΟΝ

MAKATON
HELLAS

Βάια Αρσενοπούλου

12

13

14
15

16

Το ICF ως
διεπιστημονικό
εργαλείο ταξινόμησης
της λειτουργικότητας:
δυνατότητες και
προκλήσεις.
Πρόγραμμα γονέων
για την ανάπτυξη
λόγου και επικοινωνίας
παιδιών προσχολικής
ηλικίας: H εφαρμογή
της προσέγγισης
Ηanen στην Ελλάδα
Άτομα με διαταραχή
αυτιστικού φάσματος
στο εργασιακό
περιβάλλον –
προετοιμασία των
νέων και των
εργοδοτών
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Το Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος» συνεργάζεται με επιτυχία, επί σειρά ετών, με Δημόσια
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όπως το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το ΤΕΙ Αθηνών Τμήμα
Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας και Κοινωνικής Εργασίας κ.α. και προσφέρει τη δυνατότητα σε
φοιτητές και σπουδαστές να πραγματοποιούν τη πρακτική και κλινική τους άσκηση στο χώρο
του.
Υπεύθυνοι για την εποπτεία της άσκησης τους είναι ο Διευθυντής και το επιστημονικό
προσωπικό του «Θεοτόκος» σε συνεργασία με τους αντίστοιχους καθηγητές των σχολών τους.
Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016, συνολικά δέκα έξι 16 φοιτητές/σπουδαστές
έκαναν την πρακτική τους άσκηση στο «Θεοτόκος». Από τους οποίους 1 από το Μεταπτυχιακό
της Κλινικής Ψυχολογίας, 1 από το Μεταπτυχιακό ΕΚΠΑ ΤΕΑΠΗ, 2 από το Μεταπτυχιακό ΕΚΠΑ
ΦΠΨ, 2 από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο τμήμα Ψυχολογίας και 10 από το ΤΕΙ
Εργοθεραπείας.
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 για
δεύτερη συνεχή χρονιά στο σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης που πραγματοποιήθηκε στις 23
Οκτωβρίου 2015 παρουσιάζοντας το «Θεοτόκος», το ICF και τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται
η πρακτική άσκηση στο χώρο μας.

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 2015-2016 πραγματοποιήθηκαν 21 οργανωμένες
ξεναγήσεις στο πλαίσιό μας.
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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 ενδέκατη 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 2015-2016 συνολικά 4 εκπαιδευόμενοι εντάχθηκαν σε
Γενικό Νηπιαγωγείο.

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.
Υλοποίησε δομημένο πρόγραμμα ανίχνευσης Αναπτυξιακών διαταραχών και Πρώιμης
Παρέμβασης σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ιλίου σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου.
Στόχος του προγράμματος ήταν ο εντοπισμός πιθανών αναπτυξιακών διαταραχών σε
παιδιά και βρέφη που φοιτούσαν στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου. Η
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δράση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών προς όφελος της ευρύτερης
κοινότητας, στον τομέα της ψυχικής υγείας.
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 375 οικογένειες. Η δομή του προγράμματος αποτελείτο
από 4 φάσεις: Ανίχνευση, Εντοπισμός, Διάγνωση και Υποστήριξη των παιδιών και οικογενειών
τους με παρέμβαση στο χώρο μας ή παραπομπή σε Δημόσια Κέντρα Ψυχικής Υγείας.

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 nsifaki@theotokos.gr.
Η υπηρεσία εθελοντών παρακολουθεί

την εξέλιξη της συνεργασίας μεταξύ των

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

σε

συνδυασμό με τα προγράμματα του «ΘΕΟΤΟΚΟΣ». Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η καλή
επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ μόνιμου προσωπικού και εθελοντών καθώς και η δημιουργία
φιλικής και υποστηρικτικής ατμόσφαιρας, προς όφελος των εκπαιδευομένων του Κέντρου.
Εθελοντές μπορούν να ενταχθούν σε όλα τα προγράμματα του «ΘΕΟΤΟΚΟΣ», ακόμα και στις
δραστηριότητες του βοηθητικού προσωπικού.
Σε έκτακτες περιστάσεις όπως π.χ εκδηλώσεις, bazaars 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 2015-2016 δεκαπέντε (15) εθελοντές προσέφεραν αμισθί
εθελοντική εργασία στον Φορέα μας.
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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.
Οι Φίλοι του Θεοτόκος διοργάνωσαν την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 στη Σχολή Μωραΐτη
(Αλ. Παπαναστασίου, Αθήνα) εκδήλωση με την προβολή του ντοκιμαντέρ ''Lost in the
Bewilderness'' της Alexandra Anthony. Τα έσοδα από την προβολή διατέθηκαν για τους σκοπούς
του Ιδρύματος.
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».

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ «ΜΑΖΙ για το ΠΑΙΔΙ» ΤΟΥ 2016
 Στις 27 Ιανουαρίου διοργανώθηκε με επιτυχία η επετειακή Τελετή Απονομής Βραβείων με
αφορμή την συμπλήρωση 20 Χρόνων Προσφοράς της ένωσης. Στο αμφιθέατρο του
Μουσείου Μπενάκη γιορτάστηκε ο εθελοντισμός με πρωταγωνιστές αφανείς ήρωες της
καθημερινότητας που προσφέρουν ανιδιοτελώς και διαχρονικά, σημαντικό έργο στους
συνανθρώπους τους. Το βραβείο Έργο Ζωής απονεμήθηκε στην κ. Μαρία Τριφωνίδη,
Πρόεδρο του Σωματείου «Φλόγα», Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια.
Το βραβείο Μάθημα Ζωής απονεμήθηκε στην κα Έρρικα Οικονόμου, η οποία συμβιώνοντας
επί μια δεκαετία με τον καρκίνο, φροντίζει για τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής πολλών
άλλων ανθρώπων, προσφέροντας σημαντικό εθελοντικό έργο από την πρώτη γραμμή για
περισσότερα από 20 χρόνια.
Παράλληλα, με αφορμή τον εορτασμό της 20ετούς πορείας της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί»
τιμήθηκαν για την προσφορά τους οι κυρίες Κάρεν Μαυρίδη και Μαίρη Καρέλλα
Διαμαντοπούλου. Επίσης τιμήθηκαν οι εθελοντές που στήριξαν τις δράσεις της, αλλά και οι
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χορηγοί και υποστηρικτές της, εταιρείες και ιδιώτες. Αποκλειστικός Χορηγός της εκδήλωσης
ήταν η MYLAN Φαρμακευτική.
 Ο Δ. Σαββόπουλος και τα παιδιά της Σχολής Μωραϊτη τραγούδησαν για τα παιδιά του «Μαζί
για το Παιδί» στις 23 και 24 Ιανουαρίου.
 Χαμόγελα σε 3.273 παιδιά που αγκαλιάζει η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» μοίρασε η ΟΠΑΠ,
μέσα από την πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης «Ευχοστολίδια». Στην εορταστική
εκδήλωση στις 29 Ιανουαρίου παραβρέθηκαν αθλητές από την ομάδα ποδοσφαίρου του
Παναθηναϊκού, οι οποίοι μοίρασαν τα δώρα μαζί με τους εκπροσώπους της ΟΠΑΠ. Στο
πλαίσιο αυτό, η ΟΠΑΠ υλοποιεί έργα υποδομής που αφορούν κατασκευαστικές και
επισκευαστικές εργασίες καθώς και εργασίες συντήρησης, στα Σωματεία που υποστηρίζει η
Ένωση «Μαζί για το Παιδί».
 Στις 16 Μαρτίου τo «Μαζί για το Παιδί» είχε την τιμή να φιλοξενήσει τον ακαδημαϊκό,
καθηγητή κ. Δημήτρη Νανόπουλο σε φιλανθρωπικό δείπνο που παρατέθηκε με την
υποστήριξη του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία». Μεγάλος χορηγός της βραδιάς ήταν το
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και υποστηρικτής τα Medi Prinou.
 Το «Μαζί για το Παιδί» συμμετείχε στον 11ο Διεθνή Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος», που
πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2016 στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τον οποίο η NN Hellas
ενίσχυσε οικονομικά την ένωση. Η δημοσιογράφος Πόπη Τσαπανίδου, ο παραολυμπιονίκης
Μάκης Καλαράς, ο αθλητής Αντώνης Βλοντάκης και άλλοι επώνυμοι «πρεσβευτές» του «Μαζί
για το Παιδί έτρεξαν για τους σκοπούς του.
 Στις 19 Μαΐου η Ελληνική Πρωτοβουλία | The Hellenic Initiative διοργάνωσε εκδήλωση με
περισσότερους από 250 συμμετέχοντες στην Halcyon Gallery του Λονδίνου, αφιερωμένη
στο «Μαζί για το Παιδί».
 Η AEGEAN στήριξε οικονομικά την ένωση μέσω της διοργάνωσης του 11ου “Aegean Airlines
Pro-Am” τουρνουά γκολφ που διεξήχθη στις 22 και 25 Ιουνίου στo Costa Navarino, με τη
συμμετοχή 63 ομάδων από 22 χώρες.
 Το Μαζί ξεκίνησε τη συνεργασία του με τον οργανισμό MEDIN (Ιατρική Παρέμβαση) για την
υποστήριξη του ξενώνα ΙΡΙΣ. Ο ξενώνας φιλοξενεί παιδιά μεταναστών και προσφύγων με
μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα, των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν βιοποριστικό
πρόβλημα.
 Συνεχίσθηκε η σπουδαία συνεργασία με την εταιρεία TOM’S όπου η ένωση πραγματοποίησε
και πάλι δωρεάν διανομή παπουτσιών σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
 Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Όλοι μαζί για το παιδί», η Εθνική Τράπεζα και ο ΣΚΑΪ
οργάνωσαν και

φέτος

συλλογή σχολικών ειδών στην Αθήνα. Για 4η συνεχή χρονιά

συγκεντρώθηκαν σχολικά είδη για τα παιδιά του «Μαζί για το Παιδί», με αφορμή την έναρξη
της νέας σχολικής χρονιάς.
 Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Στέφανος Κορκολής έδωσαν ένα μοναδικό ρεσιτάλ για πιάνο
και φωνή με τίτλο «Με τα φτερά της ποίησης» στο Ηρώδειο, τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου
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συνοδευόμενοι από την χορωδία των αποφοίτων Αρσακείων Σχολείων. Το «Μαζί για το
Παιδί» γιόρτασε τα 20 χρόνια κοινωνικής προσφοράς παρέα με τους χορηγούς, τους
υποστηρικτές και τους συντελεστές της συναυλίας, καθώς και όλους όσοι έσπευσαν να
παραστούν σ΄αυτήν.

 Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (The Hellenic Initiative) στις 30
Οκτωβρίου στην Νέα Υόρκη, η ένωση βραβεύθηκε για το έργο της. Η εκδήλωση είχε ως
στόχο να επιβραβεύσει το έργο των φιλανθρωπικών οργανισμών «Μαζί για το Παιδί» και
«ΜΕΤΑδραση» καθώς και του προγράμματος «ReGeneration Program». Η κ. Αλεξάνδρα
Μαρτίνου, Αντιπρόεδρος του «Μαζί για το Παιδί», παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους της
Ένωσης, ενώ παρευρέθηκαν επίσης οι κυρίες Ερρικα Οικονόμου και Μαριλενα Μηναϊδη.
 Η ένωση Συνεργάσθηκε για μια ακόμα φορά με το φωτογράφο κ. Τάκη Διαμαντόπουλο για
τη δημιουργία παιδικών πορτρέτων στη Γενεύη, απο την πώληση των οποίων μέρος των
εσόδων ενίσχυσαν την ένωση.
 Η εταιρεία Sporting Bet πολύτιμος αρωγός της ένωσης δώρισε ένα καινούριο όχημα για τις
ανάγκες των προγραμμάτων Προσφέρω γιατί Νοιάζομαι και TOM’S.
 Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής το Μαζί για το Παιδί σε συνεργασία με την
εταιρεία Μπάρμπα Στάθης, υλοποίησαν πρόγραμμα για την κάλυψη αναγκών σίτισης των
παιδιών που στηρίζει η Ένωση. Στο πλαίσιο αυτής της ενέργειας η Μπάρμπα Στάθης
πρόσφερε 10.000 κιλά λαχανικά για τις καθημερινές ανάγκες σίτισης των παιδιών.
 Ανάλογες προϊοντικές προσφορές είχαμε επίσης από τις εταιρείες:
NIVEA Hellas, Fresh, Δέλτα ενώ η Εθνική Τράπεζα και ο ΣΚΑΪ οργάνωσαν για 5η συνεχή
χρονιά, στις 10 και 17 Δεκεμβρίου, πρόγραμμα δράσεων στην Αθήνα για τη συγκέντρωση
ρούχων και παιχνιδιών για τα παιδιά της ένωσης.
 Την 1η Δεκεμβρίου, στο «The APIVITA Experience Store» οργανώθηκε Χριστουγεννιάτικη
γιορτή, ενώ όλος η μήνας ήταν αφιερωμένος στα παιδιά του «Μαζί για το Παιδί»,
προσφέροντας οικονομική ενίσχυση από τις πωλήσεις προϊόντων.
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 Τη χρονιά που πέρασε το Μαζί για το Παιδί πήρε μέρος και σε επιστημονικά συνέδρια όπως:
-

Το Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνίας Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία, που διοργανώθηκε
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

-

Το συνέδριο που οργάνωσε το Ίδρυμα Στ. Νιάρχος στις 21 και 22 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη.

-

Την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής για την Παιδική Ασφάλεια στο Διαδίκτυο που οργανώθηκε
από την Google και το Facebook και όπου εξετάσθηκαν θέματα σχετικά με την ασφαλή
χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά.

 Στις 17 Δεκεμβρίου συνδιοργάνωσε με τη Μέριμνα και την Ελληνική Εταιρεία για την
Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων το 3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Παιδιατρικής
Ανακουφιστικής Φροντίδας με θέμα «Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα: Δικαίωμα στην
ποιότητα ζωής».
 Το 2016 κλείνει με ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα στην εικοσαετή πορεία της ένωσης,
τη Βράβευσή της από την Ακαδημία Αθηνών, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την στις
22 Δεκεμβρίου. Το «Μαζί για το Παιδί» βραβεύτηκε από τον πρόεδρο της Ακαδημίας κ.
Θανάση Βαλτινό με Αργυρό Μετάλλιο για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ανά σωματείο, καθώς
και τις συντονισμένες υπηρεσίες ως Ένωση.
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VΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» για τη χρήση από 1/1 έως
31/12/2016 συνοδευόμενες από το πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
της εταιρείας Grant Thornton βρίσκονται στο “Παράρτημα Α”
ΔΩΡΕΕΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ
Θα αποτελούσε σημαντική παράληψη να μην αναφερθούμε στους μεγάλους ευεργέτες δωρητές οι οποίοι στήριξαν και στηρίζουν το έργο του Ιδρύματος «Θεοτόκος».
Ευχαριστούμε θερμά:
ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

ΔΩΡΗΤΕΣ

Ιδρύτρια

Ελβετική Οργάνωση “MIGROS”

Μαρία Αλεξ. Παπάγου

Κληρονόμοι Αντώνη Δελαγραμμάτη

Υπουργείο Κοινων. Πρόνοιας

Δαμβέργης Α.Ε.

Βασιλική Πρόνοια

Εμπορική Τράπεζα

Α.Μ. Βασίλισσα Άννα Μαρία

Φοίνιξ Α.Ε.Τ.Α.

Λογ/σμός Εράνου Πολ. Αεροπορίας

Οικογένεια Μιχαήλ Φωστηρόπουλου

Μποδοσάκης Αθανασιάδης

Σάνδρα Καμπάνη

Οικογένεια Ν. Γουλανδρή

Τρύφων & Λία Κέδρου

Ελβετική Προτεσταντική Αρωγή

Έλλη Σ. Μαγιάση

Παπαστράτος Α.Β.Ε.Σ.

Κωνσταντίνος Σημαντήρας

Τάσος Παπαστράτος

Επαμεινώνδας Τριανταφυλλίδης

Τάσος και Έφη Αβέρωφ

Νικήτας και Ιλεάνα

Ακαδημία Αθηνών

Ηλιάσκος Νικόλαος

Κων/νος & Αλίκη Τρυπάνη

Τάκης Χορν

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Οικογένεια Νικολάου Δημητριάδη

Αχιλλέας & Ελισάβετ Κομινού

Ερμιόνη Ηλία Μπάσιου

Οικογένεια Αθανασίου Γκέρτσου

Νικόλαος Ανδρόνικος

Α. Καούσης Α.Ε.

Οικογένεια Άρη Σιμόπουλου

Κος και Κα Θεοδώρου Παπαλεξόπουλου

L’ OREAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»

Αλέξανδρος Λ. Παπάγος

Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου

Αλεξάνδρα Λ. Παπάγου

Ιωάννης Ν. Στασινόπουλος

Πέτρος Γ. Γρυπάρης

Μίνα Π. Κριεζή

Αλέκος Ι. Παππάς

Γιάννης Σ. Κωστόπουλος

Μαθητικές Κοινότητες Σχολής Μωραΐτη

Στέλιος Χατζηιωάννου

Ανδρέας Λ. Κανελλόπουλος

JOHNSON & JOHNSON AE

Βίκτωρ & Αμαλία Πιζάντε

Σιώρη

Bold Ogilvy & Mather A.E.E.
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Η Διοίκηση, το Προσωπικό, κυρίως όμως οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι του Ιδρύματός μας,
αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσους έχουν προσφέρει προϊόντα
και υπηρεσίες ιδιαίτερα χρήσιμες για τη λειτουργία του «Θεοτόκος» και διαβεβαιώνουμε ότι
τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλουν όχι μόνον υλικά, αλλά κυρίως ηθικά στο έργο που επιτελούμε.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Την ASTRA ZENECA που κάλυψε το κόστος απασχόλησης δύο ψυχολόγων και για το έτος
2016.
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 καθώς επίσης και τη
συμμετοχή της Υπεύθυνης Διαχείρισης Ποιότητας κας Μαρίας Μελανίτη στο σεμινάριο «Auditor
Transition Course ISO 9001:2015» το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 26 έως 27
Νοεμβρίου 2015.
Την εταιρεία Grant Thornton για τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών ελέγχου των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ιδρύματος.
Την εταιρεία Αρχειοθήκη για τη δωρεάν προσφορά υπηρεσιών Φύλαξης, Διαχείρισης και
Ψηφιοποίησης μέρους του φυσικού αρχείου μας.
Την Bold Ogilvy για τη βοήθεια που μας προσέφερε στη διαφήμιση και τη γενική υποστήριξη
του φορέα μας σε θέματα εκδηλώσεων και προβολής.
Την εταιρεία Priority Business Consultants S.A. για τη συμβουλευτική στήριξη του Φορέα
μας σε θέματα Ποιότητας υπηρεσιών.
Τον ΟΠΑΠ για τα ευχοστολίδια που προσέφερε στους εκπαιδευομένους μας.
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.
Τις εταιρείες Μύλοι Θράκης και Barilla Hellas για τις δωρεές αλεύρου και ζυμαρικών.
Τα Ελληνικά Πετρέλαια και την SEAWORLD MANAGEMENT TRADINCING για τη δωρεά
πετρελαίου θέρμανσης.
Την οργάνωση «Μπορούμε» και «Δεσμός» για τις υπηρεσίες δικτύωσης με εταιρείες που
μας δωρίζουν προϊόντα.
Την εταιρεία Παπαδοπούλου ΑΕ για τις προσφορές προϊόντων τους.

Το Ελληνικό Σωματείο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εγκαταστάσεων για την κάλυψη
πολύ σημαντικών εργασιών συντήρησης των εγκαταστάσεων μας.
Την εταιρεία Καούσης Α.Ε. για τη συνεχή στήριξη σε υπηρεσίες μεταφορών.
Το Δήμο Ιλίου για γενικότερη στήριξη και συνεργασία καθώς και τεχνικές υπηρεσίες &
καθαριότητα χώρου που μας παρέχει όποτε χρειασθούμε.
Την εταιρεία MICROSOFT για προσφορά αδειών λογισμικού MS Office 365 και την εταιρεία
AVAST ANTIVIRUS για την προσφοράς αδειών Antivirus για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
του Ιδρύματος.
Τις εταιρείες Orthology και Metalogix για την προσφορά αδείας για το εργαλείο Essentials for

Office 365.
Την εταιρεία ISISSOUND για την δωρεά επισκευή μικροφωνικής, ενισχυτών και ηχείων
Την εταιρεία Raxevsky για την προσφορά εξοπλισμού πληροφορικής.
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:
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ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ‘Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ’

46

ASTRA SHIPMANAGEMENT INC

2

SAMOYRKAS FOUNDATION OF NEW YORK

47

ΑΔΑΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

3

ΔΩΡΕΕΣ Α Ν Ω Ν Υ Μ Ω Ν

48

ΓΚΕΡΤΣΟΥ ΚΑΤΙΑ

4

49

ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

5

AstraZeneca A.E
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

50

ΜΑΝΙΚΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

6

ΠΙΖΑΝΤΕ ΒΙΚΤΩΡ & ΑΜΑΛΙΑ

51

ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7

ΓΚΕΡΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ

52

ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

8

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

53

9

ΜΑΡΘΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

54

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΓΚΡΟΥΠ ΕΠΕ
ΣΥΛΛ.ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ &
ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΙΠΑΠ " Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

10

ANATRON Α.Ε.

55

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΤΙΝΟΣ & ΕΡΡΙΚΑ

11

TASTY FOODS Α.Β.Γ.Ε.

56

ΚΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

12

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

57

ΚΟΥΣΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

13

ECONOMOU INTL SHIP AGENC L.T.D

58

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΗΛΙΑΣ

14

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

59

ΝΤΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

15

EF SHIPPING S.A.

60

MR.PARASCHS

16

ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

61

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

17

ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

62

ΓΚΟΥΣΚΟΥ Α.ΜΑΝΤΩ

18

Milloil Ltd - Cyprus

63

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ-ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

19

SEALINK NAVIGATION LTD

64

ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ. Α.Ε.

20

ΑΡΣΑΚΕΙΟ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟ

65

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

21

ΜΠΟΥΡΝΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

66

ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ Π.ΔΗΜΗΤΡΗΣ

22

ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

67

ΜΑΡΚΑΚΗ ΧΑΡΙΣ

23

ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

68

ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

24

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

69

ΜΟΔΕΣΤΟΣ Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ & ΣΙΑ 0.Ε

25

Δ.ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

70

ΜΠΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

26

ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣ.ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.

71

ΟΙΚΟΓ.ΠΑΤΕΡΑ ΜΙΧΑΛΗ $ ΜΥΡΤΩ

27

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

72

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΛΗΣ

28

ΠΑΠΑΔΕΑΣ - ΤΣΙΓΚΟΣ Α.Ε.

73

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

29

Skevas Theodoros-Flamouropoulou Styliani

74

Σ.Ε.Π. Α.Ε.

30

HOLMES PLACE

75

ΣΥΛΛΟΓΟΣ " ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ "

31

ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

76

ΤΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

32

ΓΚΕΡΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

77

ΤΣΟΥΛΟΥΦΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

33

ΗΛΙΑΔΗ ΔΑΦΝΗ

78

ΟΙΚΟΓ.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΛΛΟΥ

34

ΗΛΙΑΔΗ ΜΑΡΙΝΑ

79

ΟΙΚΟΓ.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΚΗ

35

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΑ-ΜΑΡΙΑ

80

ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ & ΚΛΕΑ

36

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

81

ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΒΕΕ

37

ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

82

ΣΚΟΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

38
39

ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΑΜΕΡΙΜΝΗ 83
84
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

40

ΡΙΖΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

85

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ

41

ΣΑΜΟΥΡΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

86

ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΜΠΕΚΥ

42

ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

87

Γ.ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

43

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

88

ΓΕΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ

44

ΕΛ.ΑΣ

89

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

45

90 " ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΠΑΠ " Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ

1

MEC HELLAS A.E.
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ.

143
92

144
ΕΥΔΑΠ - ΔΩΡΕΑ (ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΣΗ)
145
ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΤΖΙΝΑ

93

ΖΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

94

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

95

ΚΑΖΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

96

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

97

ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

98

ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ - ΚΕΛΕΣΙΔΟ

99

ΛΕΚΑΝΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

100

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΑΘΗΝΑ

101

ΞΕΝΕΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

102

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΤΙΝΑ

103

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΜΑΡΙΑ

104

ΠΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ

105

ΠΛΕΣΤΗΣ Α.Ε.

106

ΤΕΛΕΙΩΝΗ ΑΝΝΑ

107

ΤΣΟΥΤΡΕΛΗ ΜΕΛΙΤΑ

108

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

109

MOTOLEASE A.E.

110

ΚΑΛΛΙΓΑΣ

111

ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ - ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

112

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 1Γ

113

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

114

Σ.Ν. ΣΑΓΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

115

ΣΤΕΛΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

116

NARVAL ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ

117

ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ ACCESS ONE

118

ΤΣΙΤΣΑΣ ΒΑΙΟΣ Α.Ε.

119

ΑΦΟΙ ΚΑΜΠΑΡΑΚΗ - INTER KAS

120

ΚΑΛΜΠΕΡΣΟΝ Α.Ε.

121

ΤΕΤΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε.

122

MAERSK ΕΛΛΑΣ

123

ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

124

ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΠΕ

125

ALPHA BANK

126

Todoulou Ourania

127

WENDY CASTERTON

128

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

129

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ

130

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

131

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ALBERINI

132

ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

133

ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΖΑΝΝΕΤΑ

141

ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

142

ΚΑΜΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

91
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ΚΑΜΠΑ ΒΕΡΑ
ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΗΛΙΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ

146

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

147

ΛΑΔΑ ΜΑΡΙΑ

148

ΛΟΥΚΑ ΝΙΚΗ

149

ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

150

ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

151

ΜΥΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

152

ΝΤΑΙΚΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

153

ΟΙΚΟΓ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

154

ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

155

ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ

156

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

157

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ

158

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

159

ΦΑΚΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

160

ΦΙΛΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΜΑΡΙΑ

161

ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

162

ΧΑΛΙΟΡΗ ΕΦΗ

163

OCEAN STAR

164

ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΦΙΕΡΗ ΣΟΦΙΑ

165

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

166

ΜΠΑΚΟΛΑ-ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

167

ΒΙΖΟΒΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

168

ΒΟΛΙΚΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ

169

ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΜΑΡΘΑ

170

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΡΑΠΕΤΣΗΣ ΟΕ.

171

ΔΗΛΑΒΕΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

172

ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

173

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ

174

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

175

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

176

ΚΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

177

ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

178

ΚΛΑΟΥΣ ΜΑΡΙΑ

179

ΚΟΡΔΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

180

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

181

ΛΑΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

182

ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

183

ΛΙΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

184

ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

185

ΜΙΧΑΗΛΑΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

186

ΜΥΓΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

187

ΜΥΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

188

ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΚΡΙΤΩΝ
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189

ΝΙΑΡΧΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ

190

ΟΙΚΟΓ. Γ. ΠΑΛΙΟΥΡΑ

191

ΟΙΚΟΓ.ΑΠΕΡΓΗ

192

ΟΙΚΟΓ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑ

193

ΟΙΚΟΓ.ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

194

ΟΙΚΟΓ.ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

195

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

196

ΡΩΤΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

197

ΣΙΓΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ

198

ΣΠΕΡΩΝΗ ΕΛΕΝΗ

199

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Σ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ

200

ΧΑΤΖΑΡΟΥΛΑ ΑΙΜΙΛΙΑ

201

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΥ

202

ΒΕΡΜΙΣΟΓΛΟΥ ΟΝΤΙΛ

203

ΒΡΟΥΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

204

ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ - ΠΕΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

205

ΖΑΜΠΟΥΡΗ ΚΑΤΙΝΑ

206

ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗ ΚΑΤΙΝΑ

207

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

208

ΚΟΥΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

209

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

210

ΛΟΥΛΟΥΔΑ ΜΑΡΙΑ

211

ΜΑΚΡΗ ΤΖΙΝ

212

ΜΕΝΥΧΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

213

ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε.

214

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

215

ΠΑΝΤΣΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

216

ΠΕΡΕΝΤΗ ΚΩΝ/ΝΤΙΑ

217

ΣΑΛΑΤΑ ΘΕΟΦΑΝΗ

218

ΤΑΣΙΛΑΡΙΔΗ ΕΛΕΝΗ

219

ΤΣΕΛΑΙ ΝΤΙΤΟΥΡΙ

220

ΦΛΩΡΟΣΚΟΥΦΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

221

ΦΡΙΛΙΓΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

222

ΧΡΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

223

ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

224

ΚΑΛΕΜΟΥ ΛΥΔΙΑ

225

ΚΟΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

226

ΚΟΥΡΚΟΥΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

227

ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

228

ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

229

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ

230

ΤΣΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

231

ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
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232

ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

233

ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

234

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

235

ΨΑΡΡΑΣ ΣΑΚΗΣ

236

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

237

CHARTWORLD SHIPPING CORPORATION

238

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

239

ΔΗΜΗΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

240

ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

241

ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

242

ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

243

ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

244

ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

245

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

246

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

247

ΚΡΗΤΙΚΑΚΗ ΧΑΡΑ

248

ΛΟΥΚΙΣΣΑ ΕΛΕΝΗ

249

ΛΟΥΚΙΣΣΑ ΣΟΦΙΑ

250

ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

251

ΟΚΤΩΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

252

ΣΗΜΑΝ ΔΑΝΑΗ

253

ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

254

ΧΙΟΝΑΣ - ΤΣΙΤΣΙΜΗΣ

255

ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

256

ΚΡΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

257

ΟΙΚΟΓ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

258

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

259

ΠΟΜΟΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

260

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

261

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

262

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

263

ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ & ΒΑΝΑ

264

ΒΙΓΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

265

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

266

ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΑΝΝΑ

267

ΚΕΣΟΓΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ

268

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

269

ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

270

ΜΠΙΤΖΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

271

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

272

ΟΙΚΟΓ.ΑΡΓΥΡΗ ΚΟΥΦΟΥΚΩΣΤΑ

273

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΙΛΙΑΔΑ

274

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ

275

ΧΑΡΜΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ
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