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Ε ι σ α γ ω γ ή - Συνοπτική Παρουσίαση του Κέντρου 
 

Συνοπτική Παρουσίαση Υποέργου 
 

Η Ενδιάμεση έκθεση αποτίμησης Πράξης για το διάστημα 8ος 2021 με 10ος 2022 αφορά την παροχή 
υπηρεσιών του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα 
Παιδιά της Άνοιξης» σε 30 ενήλικες ωφελούμενους, κυρίως με νοητική καθυστέρηση, από το νομό Η-
μαθίας.  

 
Το Κέντρο συνεχίζει και λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7:45 έως τις 
15:45. Οι ωφελούμενοι απασχολούνται και έχουν τη δυνατότητα για προ-επαγγελματική κατάρτιση 
μέσα από τη λειτουργία των παραγωγικών εργαστηρίων: Ανθοκομίας, Μεταξοτυπίας, Μπομπονιέρας, 
Εικαστικών – Κηροπλαστικής, Τραπεζαρίας και Κοσμήματος. Ακόμα, στο Κέντρο λειτουργούν Πρό-
γραμμα Αυτόνομης Διαβίωσης και τμήματα Ειδικής Εκπαίδευσης και Απασχόλησης. Παράλληλα η Κοι-
νωνική - Ψυχολογική υπηρεσία του Κέντρου παρέχει στους ωφελούμενους και τις οικογένειές τους 
συμβουλευτική υποστήριξη και υλοποιεί Πρόγραμμα Διαχείρισης χρημάτων, Επαγγελματικής Ένταξης, 
Ομάδα Φιλίας και Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης και Εφημερίδας. Τέλος, οι ωφελούμενοι έχουν τη δυ-
νατότητα για ατομικές συνεδρίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και φυσικοθεραπείας, καθώς και για 
συμμετοχή σε πρόγραμμα φυσικής αγωγής. 
 
Επιπρόσθετα, πραγματοποιούνται δράσεις κοινωνικοποίησης και δραστηριοποίησης με άλλες δομές 
ίδιου και παρόμιου αντικειμένου, με τους ωφελούμενους τους και το επιστημονικό προσωπικό. Πα-
ράλληλα, υλοποιούνται εξορμήσεις σε διάφορες τοποθεσίες με σκοπό την φυσιολατρεία και εξοικεί-
ωση με το περιβάλλον και τα ζώα. 
 
Στη μάχη κατά της πανδημίας του COVID-19 το Κέντρο ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες οδηγίες 
και παρακολουθούσε στενά την υγεία όλων των ωφελούμενων με σκοπό της άμεση πρόληψη της εξά-
πλωσης του ιού.  Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της πρόληψης της εξάπλωσης της παραπληροφόρησης και 
του στιγματισμού και της διάκρισης των ατόμων που προέρχονται από περιοχές που έχουν πληγεί από 
την έξαρση λήφθηκαν αποφάσεις για την υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης, παροχή υλικής και ψυχο-
λογικής βοήθειας για την πρόληψη, διάσωση και έγκαιρη εξέταση και θεραπεία όπου απαιτούνταν. 

Σκοπιμότητα – Στόχοι Πράξης (επιγραμματικά) 
 

• Εστίαση στις βασικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους που αντιμε-
τωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. 

• Καθιέρωση του συλλόγου στη συνείδηση των πολιτών και του λοιπού εξωτερικού της περιβάλ-
λοντος ως έναν σύγχρονο, ποιοτικό και αξιόπιστο προορισμό για ΑμεΑ σε θέματα εκπαίδευσης, 
ψυχαγωγίας, αθλητισμού, αναψυχής και ασφάλειας, με υψηλή κοινωνική αποδοχή, 

• Ενίσχυση της τοπικής κοινότητας μέσω της αύξησης της απασχόλησης και του γενικότερου 
προσφερόμενου κοινωνικού έργου. 

• Μεγιστοποίηση της κοινωνικοποίησης των ωφελούμενων και αφομοίωση τους στον κοινωνικό 
περίγυρο 

• Παροχή των βέλτιστων και νέων & εξελιγμένων τεχνικών και μεθόδων για την εκπαίδευση,  εκ-
μάθηση των ωφελούμενων σε αντικείμενα καθημερινής διαβίωσης αλλά και επαγγελματικής 
κατάρτισης  
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Ενότητα Α - Στοιχεία Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου 
 

Α.1 Δραστηριότητα του φορέα 

Α.1.1 Δραστηριότητες - Υπηρεσίες 
Το Κέντρο αποτελεί τον μοναδικό προορισμό στο Νομό Ημαθίας για ενήλικα άτομα με αναπηρία με 
επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό και υψηλών προδιαγραφών εγκαταστάσεις.  
 
Το Κέντρο παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών καθώς και τη δυνατότητα διοργάνωσης κοινωνικών 
εκδηλώσεων. Αναλυτικότερα παρέχονται οι εξής υπηρεσίες/δραστηριότητες: 
 
Υπηρεσίες: 
- Κοινωνικής Υποστήριξης 
- Ψυχολογικής Υποστήριξης 
- Λογοθεραπείας 
- Φυσιοθεραπείας 
- Εργοθεραπείας 
 
Εργαστήρια: 
- Ανθοκομίας 
- Εικαστικών 
- Μεταξοτυπίας-Προσκλητηρίων 
- Κατασκευής Μπομπονιέρας 
- Κατασκευής Κοσμήματος 
- Τραπεζαρίας 
 

Ομάδες: 
- Αυτόνομης Διαβίωσης 
- Ειδικής Εκπαίδευσης 
- Φυσικής Αγωγής-Χορού 

- Κοινωνικών θεμάτων 
- Κυκλοφοριακής αγωγής 
- Στοματικής και σωματικής υγιεινής  
- Σεξουαλικής αγωγής 
- Διαχείρισης χρημάτων 
 
 
Τον τελευταίο χρόνο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην υγιεινή των ωφελούμενων για την υιοθέτηση σω-
στών συνηθειών προσωπικής φροντίδας και καθαριότητας με σκοπό την πρόληψη της μετάδοσης α-
σθενειών τύπου Covid-19. 
Οι συνήθεις δράσεις συνέχισαν να λειτουργούν στο μέγιστο δυνατό ως είχαν με τα εξής αντικείμενα: 
 
- Ομάδες Συνύπαρξης με σχολεία γενικής εκπαίδευσης 
- Συμμετοχή σε βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικά προγράμματα της Δημόσιας Κεντρικής     Βι-
βλιοθήκης Βέροιας 
- Συμμετοχή σε βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικά προγράμματα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Α-
λεξάνδρειας 
- Επισκέψεις σε θρησκευτικούς χώρους 
- Συμμετοχή σε βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικά προγράμματα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ν. 
Ημαθίας 
- Συμμετοχή σε βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικά προγράμματα της Ε.Κ.Φ.Ε. Ημαθίας 
- Γαστρονομικές γιορτές στον αύλειο χώρο 
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- Δραστηριότητες αναψυχής στη φύση και στον αύλειο χώρο 
- Παρουσιάσεις βιβλίων 
- Θεατρικά δρώμενα 
- Δραματοποίηση ιστοριών  
- Ραδιομαραθώνιος Αγάπης και Αλληλεγγύης  
- Ημερίδες ενημέρωσης  
- Συνεργασία με χώρους κολύμβησης και αθλητικά κέντρα 
- Διοργάνωση αθλητικών οργανώσεων με φιλανθρωπικό σκοπό 
- Συμμετοχή σε πρόγραμμα εκμάθησης φωτογραφίας 
- Χριστουγεννιάτικη έκθεση 
- Πασχαλινή έκθεση 
- Ανθοκομική έκθεση 
- Συμμετοχή σε κατασκηνωτικά προγράμματα 
- Επισκέψεις-Εκδρομές 
- Διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων 
- Περιβαλλοντική εκπαίδευση 
- Επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους εκτός Ημαθίας 
- Αθλοπαιδίες και αθλητικά κέντρα 
- Σεξουαλική εκπαίδευση 
- Θεατρικές παραστάσεις και κινηματογράφο 
- Κοινωνικοποίηση μέσω επίσκεψης σε εστιατόρια και καφετέριες 
 
Πολλές από τις παραπάνω δραστηριότητες υλοποιούνται στον χώρο του Κέντρου όπως μουσικές και 
παιδικές παραστάσεις, γιορτές Πάσχα και Χριστουγέννων κ.α. Επιπρόσθετα, κάθε χρόνο ο σύλλογος 
συμμετέχει στην ετήσια κατασκηνωτική διοργάνωση της Π.Ο.Σ.Γ.Α.μ.ε.Α. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Σω-
ματείων Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία) αναλαμβάνοντας τη μεταφορά των ωφελούμενων 
του κέντρου καθώς και λοιπών εξόδων για εξοπλισμό πρώτης ανάγκης. 
 
Κάθε χρόνο διοργανώνεται ενημερωτική ημερίδα για τους γονείς των ωφελούμενων και για όλους τους 
ενδιαφερόμενους για θέματα που αφορούν τα ΑμεΑ. 
 

Α.1.2 Υφιστάμενες Εγκαταστάσεις (θέση, πάγια περιουσιακά στοιχεία κλπ.) 
 
Το ΚΔΗΦ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» εδρεύουν και λειτουργούν νόμιμα στην Ελευθέριου Βενιζέλου 7, Τ.Κ. 
59300 Αλεξάνδρεια, Δήμο Αλεξάνδρειας, Νομού Ημαθίας και φιλοξενεί ενήλικα άτομα από όλο το νομό 
Ημαθίας. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β - Περιγραφή υλοποίησης Υποέργου 
 

B.1 Περιγραφή του προγράμματος διημέρευσης και φροντίδας των ωφελούμενων 

B.1.1 Γενική παρουσίαση 
Στο πλαίσιο της ανάπτυξής του, ο σύλλογος επιδιώκει την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ΑμεΑ, α-
ξιοποιώντας την ανάγκη από οικογένειες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ή απουσία συγγε-
νικών προσώπων για την φροντίδα τους στο Νομό Ημαθίας.  
 
Στόχος του έργου είναι η εκπαίδευση, η κοινωνική ένταξη και η προ-επαγγελματική κατάρτιση καθώς 
και η ψυχολογική ευημερία των ΑμεΑ, με απώτερο σκοπό: 
 
Α) την υπεράσπιση των δικαιωμάτων,  
Β) την κατάκτηση της αυτονομίας και της ικανότητας αυτοεξυπηρέτησης μέσω της ανάπτυξης και της 
καλλιέργειας των δεξιοτήτων τους, 
Γ) την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους και την καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος, 
Δ) την ενθάρρυνση της κοινωνικής τους συμμετοχής και της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες ελεύ-
θερου χρόνου στην κοινότητα, 
Ε) τη διασφάλιση της ποιότητας της ζωής των ωφελούμενων με γνώμονα τις ανάγκες και τις επιθυμίες 
τους, 
ΣΤ) την αποφυγή του ιδρυματισμού, 
Ζ) την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινωνίας, 
Η) τη μείωση του στίγματος και των διακρίσεων και την παροχή υποστήριξης για την κοινωνική ένταξη 
τους. 
 
Το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες «Τα 
παιδιά της Άνοιξης» λειτουργεί σύμφωνα με την από 23/12/2014 με αρ.πρωτ. 334 άδεια λειτουργίας 
στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. 
Η δυναμικότητα του Κέντρου σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας είναι πενήντα (50) άτομα. 
Η υποστήριξη παρέχεται στη βάση ενός ατομικού πλάνου δράσης σε συνεργασία πάντα με την οικογέ-
νεια του ατόμου με αναπηρία.  
Εκτός των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα μέσα στη δομή του κέντρου, οργανώνονται και υλο-
ποιούνται και εξωτερικές δραστηριότητες. 
 
Η λειτουργία του Κέντρου προσφέρει στους ωφελούμενους όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες υποστή-
ριξης και ειδικότερα: 
 

- Μεταφορά των ΑμεΑ προς και από το Κέντρο, με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα του Φορέα 

- Διαμονή και διατροφή (δεκατιανό) 

- Πρόγραμμα ειδικής αγωγής ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ 

- Παροχή ομαδικής ή ατομικής άσκησης 

- Εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση και στην εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής 

- Δημιουργική απασχόληση και δραστηριότητες κοινωνικοποίησης  

- Συμμετοχή σε προγράμματα ψυχαγωγίας και πολιτισμού 

- Ενημέρωση και υποστήριξη της οικογένειας ή του δικαστικού συμπαραστάτη του ατόμου. 
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Β.1.2 Σχέδιο παροχής υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής 

Το ατομικό μηνιαίο πρόγραμμα διαμορφώνεται ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε ω-
φελούμενου, με σκοπό την πλήρη ανάπτυξη των ικανοτήτων του. 
Από την αρχή υλοποίησης της πράξης έχουν γίνει έντεκα αντικαταστάσεις ωφελούμενων, οι οποίες 
προέκυψαν λόγω προσωπικών θεμάτων των ιδίων. Επίσης, όποτε κρίνεται απαραίτητο τροποποιείται 
η σύσταση των ομάδων στα εργαστήρια γεγονός που αποσκοπεί στην εύρυθμη λειτουργία του ΚΔΗΦ.  
Σαν αποτίμηση της μέχρι τώρα εφαρμογής της πράξης επετεύχθησαν οι περισσότεροι στόχοι που τέ-
θηκαν εξ αρχής. Μέσω της ημερήσιας παραμονής των ωφελούμενων στο ΚΔΗΦ, τη συμμετοχή τους 
στα παραγωγικά και μη εργαστήρια και τις εξατομικευμένες συνεδρίες οι ωφελούμενοι βελτίωσαν την 
ποιότητα της ζωής τους αλλά και των οικογενειών τους και απέκτησαν γνωστικές και κοινωνικές δεξιό-
τητες. Επίσης, μέσω των εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εκδρομών και τη συμμετοχή σε πολιτιστικά 
δρώμενα συνέβαλαν στο να περιοριστεί η περιθωριοποίηση και η διάκριση τους από τον υπόλοιπο 
πληθυσμό. Οι στόχοι λοιπόν για το επόμενο 18μηνο παραμένουν ίδιοι αλλά ενισχύονται με ακόμη πε-
ρισσότερες δράσεις και συνέργειες. Νέες ομάδες οργανώνονται από την Κοινωνικό - Ψυχολογική ο-
μάδα του ΚΔΗΦ, όπως ομάδα φιλίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, εφημερίδας και επαγγελματικής 
ένταξης. 
 

Β.1.3 Σχέδιο δικτύωσης 

Τα τελευταία 6 χρόνια η δημοτικότητα του Κέντρου αυξήθηκε ραγδαία. Σε αυτό συνέλαβαν η ιστοσε-
λίδα του ΚΔΗΦ το οποίο φιλοξενεί και το e-shop καθώς και όλα τα μέσα μαζικής δικτύωσης (με το πιο 
επιτυχημένο να είναι το facebook) που χρησιμοποιήθηκαν για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
του κόσμου. 
 
Στην ιστοσελίδα η οποία είναι φιλική προς ΑμεΑ σύμφωνα με το Πρότυπο WCAG 2.0 AA. Κυρίως αναρ-
τιούνται νέα για το Κέντρο και τους ωφελούμενους, φωτογραφικό υλικό από τις δράσεις και τις δρα-
στηριότητες που πραγματοποιούνται εντός Ν. Ημαθίας αλλά και εκτός. 
Το ηλεκτρονικό κατάστημα δίνει την δυνατότητα προσφοράς προς πώληση των δημιουργημάτων και 
καλλιτεχνιών των ΑμεΑ με αποτέλεσμα την κάλυψη των ορισμένων οικονομικών τους αναγκών και την 
σταδιακή ένταξη και επαγγελματική κατάρτισή τους. 
 
Το facebook λειτουργεί κυρίως ως μέσο ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης προσπαθώντας να αγγίξει 
όσο περισσότερο κόσμο μπορεί, προβάλλοντας την υφιστάμενη κατάσταση και τις δυσκολίες που α-
ντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ καθημερινά.  
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Β.1.4 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα θα ανανεωθεί-τροποποιηθεί ως εξής για το διάστημα της παράτασης 1/12/2022 – 30/06/2023 με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων.  
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 

07:00 - 
08:30 

Άφιξη των ωφελούμενων με τα δύο 
λεωφορεία του οργανισμού. 

Άφιξη των ωφελούμενων με τα δύο 
λεωφορεία του οργανισμού. 

Άφιξη των ωφελούμενων με τα δύο 
λεωφορεία του οργανισμού. 

Άφιξη των ωφελούμενων με τα δύο 
λεωφορεία του οργανισμού. 

Άφιξη των ωφελούμενων με τα δύο 
λεωφορεία του οργανισμού. 

08:30 - 
10:05 

Α. Στοματική υγιεινή.  
Β. Εκπαίδευση - δημιουργική απα-
σχόληση -απασχολησιοθεραπεία.  
Γ. Ατομικές συναντήσεις φυσιοθε-
ραπείας. Ατομικές συναντήσεις λο-
γοθεραπείας. Εργοθεραπεία.  
Δ. Ψυχολογική υποστήριξη. 

Α. Στοματική υγιεινή.  
Β. Εκπαίδευση - δημιουργική απα-
σχόληση -απασχολησιοθεραπεία.  
Γ. Ατομικές συναντήσεις φυσιοθε-
ραπείας. Ατομικές συναντήσεις λο-
γοθεραπείας. Εργοθεραπεία.  
Δ. Ψυχολογική υποστήριξη 

Α. Στοματική υγιεινή.  
Β. Εκπαίδευση - δημιουργική απα-
σχόληση -απασχολησιοθεραπεία.  
Γ. Ατομικές συναντήσεις φυσιοθε-
ραπείας. Ατομικές συναντήσεις λο-
γοθεραπείας. Εργοθεραπεία.  
Δ. Ψυχολογική υποστήριξη 

Α. Στοματική υγιεινή.  
Β. Εκπαίδευση - δημιουργική απα-
σχόληση -απασχολησιοθεραπεία.  
Γ. Ατομικές συναντήσεις φυσιοθε-
ραπείας. Ατομικές συναντήσεις λο-
γοθεραπείας. Εργοθεραπεία.  
Δ. Ψυχολογική υποστήριξη 

Α. Στοματική υγιεινή.  
Β. Εκπαίδευση - δημιουργική απα-
σχόληση -απασχολησιοθεραπεία.  
Γ. Ατομικές συναντήσεις φυσιοθε-
ραπείας. Ατομικές συναντήσεις λο-
γοθεραπείας. Εργοθεραπεία.  
Δ. Ψυχολογική υποστήριξη 

10:05 - 
10:35 

Δεκατιανό γεύμα. Τάισμα, φρο-
ντίδα τουαλέτας, ατομική υγιεινή. 

Δεκατιανό γεύμα. Τάισμα, φρο-
ντίδα τουαλέτας, ατομική υγιεινή. 

Δεκατιανό γεύμα. Τάισμα, φρο-
ντίδα τουαλέτας, ατομική υγιεινή. 

Δεκατιανό γεύμα. Τάισμα, φρο-
ντίδα τουαλέτας, ατομική υγιεινή. 

Δεκατιανό γεύμα. Τάισμα, φρο-
ντίδα τουαλέτας, ατομική υγιεινή. 

10:35 - 
13:30 

Α. Εκπαίδευση - δημιουργική απα-
σχόληση –απασχολησιοθεραπεία. 
Β. Ατομικές συναντήσεις φυσιοθε-
ραπείας. Ατομικές συναντήσεις λο-
γοθεραπείας. Εργοθεραπεία. 
Γ. Άθληση - ψυχαγωγία.  
Δ. Ειδική εκπαίδευση.  
Ε. Μουσική - Θέατρο -χορωδία- χο-
ρός.  
ΣΤ. Εκπαίδευση στην αυτόνομη 
διαβίωση. 
Ζ. Εκπαίδευση στους υπολογιστές. 

Α. Εκπαίδευση - δημιουργική απα-
σχόληση –απασχολησιοθεραπεία. 
Β. Ατομικές συναντήσεις φυσιοθε-
ραπείας. Ατομικές συναντήσεις λο-
γοθεραπείας. Εργοθεραπεία. 
Γ. Άθληση - ψυχαγωγία.  
Δ. Ειδική εκπαίδευση.  
Ε. Μουσική - Θέατρο -χορωδία- χο-
ρός.  
ΣΤ. Εκπαίδευση στην αυτόνομη 
διαβίωση. 
Ζ. Εκπαίδευση στους υπολογιστές. 

Α. Εκπαίδευση - δημιουργική απα-
σχόληση –απασχολησιοθεραπεία. 
Β. Ατομικές συναντήσεις φυσιοθε-
ραπείας. Ατομικές συναντήσεις λο-
γοθεραπείας. Εργοθεραπεία. 
Γ. Άθληση - ψυχαγωγία.  
Δ. Ειδική εκπαίδευση.  
Ε. Μουσική - Θέατρο -χορωδία- χο-
ρός.  
ΣΤ. Εκπαίδευση στην αυτόνομη 
διαβίωση. 
Ζ. Εκπαίδευση στους υπολογιστές. 

Α. Εκπαίδευση - δημιουργική απα-
σχόληση –απασχολησιοθεραπεία. 
Β. Ατομικές συναντήσεις φυσιοθε-
ραπείας. Ατομικές συναντήσεις λο-
γοθεραπείας. Εργοθεραπεία. 
Γ. Άθληση - ψυχαγωγία.  
Δ. Ειδική εκπαίδευση.  
Ε. Μουσική - Θέατρο -χορωδία- χο-
ρός.  
ΣΤ. Εκπαίδευση στην αυτόνομη 
διαβίωση. 
Ζ. Εκπαίδευση στους υπολογιστές. 

Α. Εκπαίδευση - δημιουργική απα-
σχόληση –απασχολησιοθεραπεία. 
Β. Ατομικές συναντήσεις φυσιοθε-
ραπείας. Ατομικές συναντήσεις λο-
γοθεραπείας. Εργοθεραπεία. 
Γ. Άθληση - ψυχαγωγία.  
Δ. Ειδική εκπαίδευση.  
Ε. Μουσική - Θέατρο -χορωδία- χο-
ρός.  
ΣΤ. Εκπαίδευση στην αυτόνομη 
διαβίωση. 
Ζ. Εκπαίδευση στους υπολογιστές. 

13:30 - 
15:00 

Προετοιμασία των ωφελούμενων 
και αναχώρηση με τα δύο λεωφο-
ρεία του οργανισμού 

Προετοιμασία των ωφελούμενων 
και αναχώρηση με τα δύο λεωφο-
ρεία του οργανισμού 

Προετοιμασία των ωφελούμενων 
και αναχώρηση με τα δύο λεωφο-
ρεία του οργανισμού 

Προετοιμασία των ωφελούμενων 
και αναχώρηση με τα δύο λεωφο-
ρεία του οργανισμού 

Προετοιμασία των ωφελούμενων 
και αναχώρηση με τα δύο λεωφο-
ρεία του οργανισμού 
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B.1.5 Εξατομικευμένα προγράμματα και επιμέρους αξιολογήσεις  

Το Πρόγραμμα του ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» έχει σα στόχο για τους 30 ωφελούμενους, οι 
οποίοι είναι άτομα κυρίως με νοητική υστέρηση, σύνδρομο DOWN, αυτισμό και εγκεφαλική παράλυση, 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την  πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού απο-
κλεισμού, την ενίσχυση των οικογενειών τους καθώς επίσης και την προβολή αλλά και τη διάχυση των 
καλών πρακτικών του προγράμματος στην ευρύτερη κοινότητα. 
 
Το πρόγραμμα που ακολουθούν οι ωφελούμενοι είναι είτε ατομικό είτε ομαδικό. Η Διεπιστημονική 
Ομάδα του ΚΔΗΦ απαρτίζεται από την ιατρό η οποία είναι η επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου, 
τους ψυχολόγους, τους κοινωνικούς λειτουργούς, τον εργοθεραπευτή, τον φυσιοθεραπευτή, την λο-
γοθεραπεύτρια, τις νοσηλεύτριες, τους ειδικούς παιδαγωγούς, την καθηγήτρια φυσικής αγωγής αξιο-
λογεί τις ανάγκες του κάθε ατόμου και στη συνέχεια καθορίζει το ατομικό πρόγραμμα που θα ακολου-
θήσει το άτομο. Το εξατομικευμένο πρόγραμμα επαναξιολογείται κάθε τρεις μήνες και οι στόχοι επα-
ναπροσδιορίζονται. 
 
Μέσα από τις υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Εργοθεραπείας, 
Λογοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας), το Πρόγραμμα Ειδικής Εκπαίδευσης, το Πρόγραμμα Φυσικής Α-
γωγής, της Αυτόνομης Διαβίωσης και των Παραγωγικών Εργαστηρίων (Ανθοκομίας, Εικαστικών, Κο-
σμήματος, Μεταξοτυπίας, Μπομπονιέρας και Τραπεζαρίας) αξιολογείται ότι οι ωφελούμενοι αναπτύσ-
σουν τις δεξιότητες και τις τεχνικές τους γνώσεις ενώ παράλληλα ενισχύεται η αυτοπεποίθηση και η 
ικανότητά τους να λειτουργούν ομαδικά. Επιπλέον, προωθείται η ένταξη και η ισότιμη συμμετοχή τους 
στην κοινωνία, γεγονός που συντελεί στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, για άρση του κοινω-
νικού αποκλεισμού και των στερεοτύπων που θέλουν τα άτομα με νοητική αναπηρία, μη ικανά να πα-
ράγουν και να εργαστούν. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ – Τελική Αποτίμηση Υποέργου 
 

Γ.1 Στατιστικά δεδομένα ωφελούμενων επικαιροποιημένα 

Λόγω προστασίας των προσωπικών δεδομένων αποκρύπτονται τα ονόματα των ωφελούμενων. 
 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 

ΦΥΛ
Ο 

ΗΛΙΚΙ
Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Σ 

ΤΥΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Σ 

ΑΣΦΑΛΙΣ
Η 

1 ΚΔΗΦ4/25/10/2016 Α 33 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΨΥΧΩΤΙΚΗ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ 
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ 
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΙΑΚΗ 
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΔΝ = 70 

67% 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΝΑΙ 

2 ΚΔΗΦ6/25/10/2016 Α 28 

ΜΕΤΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ 
ΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΔΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 40. 
ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΥΠΟ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

79% 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΝΑΙ 

3 
ΚΔΗΦ11/25/10/201
6 

Α 22 

ΜΕΤΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ 
ΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΔΝ = 34, ΗΠΙΑ 
ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΠΥΡΑΜΙΚΗ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ  

84% 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΝΑΙ 

4 
ΚΔΗΦ12/25/10/201
6 

Θ 24 

ΗΠΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ, 
ΔΝ = 50, ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ & 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ 
ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΓΝΩΣΤΕΣ 
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ & 
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΥΣ  

67% 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΝΑΙ 

5 
ΚΔΗΦ13/25/10/201
6 

Α 26 
ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ, 
ΔΝ < 30 

80% 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΝΑΙ 

6 
ΚΔΗΦ14/25/10/201
6 

Θ 24 

ΕΣΤΙΑΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ Ε 
ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΜΕ 
ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ 
ΛΟΓΩ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑΣ, ΥΠΟ 
ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, 
ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ, 
Δ.Ν ~ 30 

96% 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΝΑΙ 

7 
ΚΔΗΦ16/25/10/201
6 

Θ 24 
ΔΙΑΧΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ   

67% 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΝΑΙ 

8 
ΚΔΗΦ21/25/10/201
6 

Α  23 ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN, ΔΝ < 30 80% 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΝΑΙ 

9 
ΚΔΗΦ26/25/10/201
6 

Θ 33 
ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ, 
ΔΝ < 35 

67% 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΝΑΙ 

10 
ΚΔΗΦ28/25/10/201
6 

Α 25 

ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ, 
ΔΝ < 30, ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN, 
ΤΡΙΣΩΜΙΑ 21 

80% 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΝΑΙ 

11 
ΚΔΗΦ29/25/10/201
6 

Α 23 

VΔΟ : 1/10, VΑΟ: 1/20 
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΟΛΟΒΩΜΑ 
ΙΡΙΔΟΣ ΚΑΙ 
ΧΟΡΙΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥ
Σ ΑΜΦΩ, ΧΡΟΝΙΟ 
ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΥΠΟ ΑΓΩΓΗ 
ΑΜΦΩ,ΝΥΣΤΑΓΝΟΣ.  
ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ ΑΟ  ΥΨΗΛΗ 
ΜΥΩΠΙΑ , ΗΠΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΜΕ ΔΝ < 55 

76% 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΝΑΙ 

12 
ΚΔΗΦ30/25/10/201
6 

Α 38 
ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 
ΜΕ ΔΝ < 30, ΧΡΟΝΙΑ 
ΨΥΧΩΣΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΠΙ 

67% 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΝΑΙ 
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ΕΔΑΦΟΥΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ 
ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 

13 
ΚΔΗΦ32/25/10/201
6 

Α 32 
ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ, 
ΔΝ < 30, ΒΑΡΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΗ 
ΤΕΤΡΑΠΑΡΕΣΗ  

96% 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΝΑΙ 

14 
ΚΔΗΦ33/25/10/201
6 

Θ 27 
ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ 
Δ.Ν. <30 

80% 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΝΑΙ 

15 
ΚΔΗΦ34/25/10/201
6 

Θ 39 
ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ       
Δ.Ν. <30 

80% 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΝΑΙ 

16 
ΚΔΗΦ36/25/10/201
6 

Θ 40 
ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ    
Δ.Ν. <30, ΚΡΙΣΕΙΣ 
ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ 

90% 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΝΑΙ 

17 
ΚΔΗΦ 3  /  24 – 01 – 
2020 

Θ 39 
ΜΕΤΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ 
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΔΝ ~ 40 

67% 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΝΑΙ 

18 
ΚΔΗΦ 4  /  24 – 01 – 
2020 

Θ 23 ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ 80% 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΝΑΙ 

19 
ΚΔΗΦ 5  /  24 – 01 – 
2020 

Α 30 
ΣΟΒΑΡΗ ΝΟΗΤΙΚΗ 
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΔΝ < 30 

85% 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΝΑΙ 

20 
ΚΔΗΦ 6  /  24 – 01 – 
2020 

Α 42 
ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ 
ΔΝ > 30 

90% 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΝΑΙ 

21 
ΚΔΗΦ 7  /  27 – 01 – 
2020 

Α 29 ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΔΝ < 20 85% 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΝΑΙ 

22 
ΚΔΗΦ 1 / 15-09-
2021 

Α 43 
ΒΑΡΕΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ 
ΜΕ Δ.Ν <30 

80% 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΌΧΙ 

23 
ΚΔΗΦ 2 / 17-09-
2021 

Α 48 
ΒΑΡΕΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ 
ΜΕ ΔΝ<30  

80% 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΝΑΙ 

24 
ΚΔΗΦ 3 / 17-09-
2021 

Α 47 
ΒΑΡΕΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ 
ΜΕ Δ.Ν <30 

85% 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΝΑΙ 

25 
ΚΔΗΦ 4 / 15-09-
2021 

Θ 45 

ΒΑΡΕΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ 
ΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΙΣ 
ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ 
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ  

80% 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΝΑΙ 

26 
ΚΔΗΦ 5 / 16-09-
2021    

Θ 24 
ΒΑΡΕΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ 
ΜΕ Δ.Ν <30 

80% 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΝΑΙ 

27 
ΚΔΗΦ 6 / 17-09-
2021 

Α 26 
ΔΙΑΧΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (Asperger) 

67% 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΝΑΙ 

28 
ΚΔΗΦ 7 / 15-09-
2021 

Α 36 
ΒΑΡΕΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ 
ΥΣΤΕΡΗΣΗ, Δ.Ν <30, ΜΕ 
ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ "Ε"  

90% 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΝΑΙ 

29 
ΚΔΗΦ 8 /  15-09-
2021 

Α 25 

ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ 
ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΠΑΡΕΣΗ, 
Π.Α 80% , ΒΑΡΕΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ 
ΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΔΝ<30  

80% 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΝΑΙ 

30 
ΚΔΗΦ 9 /  21-09-
2021 

Α 50 
ΒΑΡΕΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ 
- ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN, 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ:80%  

80% 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΝΑΙ 
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Γ.2 Ανάλυση Αποτελεσμάτων Υποέργου - Συμπεράσματα 

Το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ με άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση 
της φτώχειας»,  κυλάει ομαλά δίχως προβλήματα ή ζητήματα που μπορούν να παρουσιάσουν δυσλει-
τουργικότητα στην πορεία του προγράμματος. Το εν λόγω πρόγραμμα ακολουθείται πιστά, οι ωφελού-
μενοι είναι ενταγμένοι στα παραγωγικά εργαστήρια και απασχολούνται σε αυτά με στόχο την ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους. Το εργαστήριο Αυτόνομης Διαβίωσης, το Πρόγραμμα Σωμα-
τικής και Στοματικής Υγιεινής, το Τμήμα Απασχόλησης για άτομα χαμηλής λειτουργικότητας και τα Τμή-
ματα Ειδικής Εκπαίδευσης λειτουργούν ιδιαίτερα θετικά. Οι ανάλογες θεραπείες φύσιο, λόγο και έργο 
υλοποιούνται επιτυχώς, γίνονται οι παρεμβάσεις σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση - αξιολόγηση της 
διεπιστημονικής ομάδας. Υπεύθυνος της διεπιστημονικής ομάδας, αποτελεί ο ιατρός του Κέντρου, ο 
οποίος ελέγχει και επιβλέπει τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Οι κοινωνικοί λειτουργοί ασκούν το ρόλο 
τους προκειμένου οι ωφελούμενοι να αναπτύξουν τις κοινωνικές δεξιότητές τους, και το άτομο να συμ-
μετέχει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο προσωπικό και κοινωνικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, οι ψυ-
χολόγοι αναλαμβάνουν τις θεραπευτικές παρεμβάσεις στα πλαίσια των εξατομικευμένων αναγκών του 
κάθε ωφελούμενου. Οι νοσηλεύτριες τελούν το ρόλο τους υποστηρικτικά σε όλους τους ωφελούμε-
νους. Οι ωφελούμενοι επίσης ακολουθούν πρόγραμμα φυσικής αγωγής, το οποίο στοχεύει στη γενικό-
τερη βελτίωση της φυσικής τους κατάστασής. 
 
Επιπρόσθετα, στο Κέντρο υλοποιούνται κανονικά τα παρακάτω:   
 
• Οι εκθέσεις με τα προϊόντα των εργαστηρίων που διατίθενται διαδικτυακά μέσω του ηλεκτρονικού 
καταστήματος αλλά και μέσω bazaar στην κεντρική πλατεία της Βέροιας πριν τις εορτές των Χριστου-
γέννων και Πάσχα. 
• Τα κατασκηνωτικά και τα θερινά προγράμματα θερινών διακοπών που διοργανώνονται από την 
ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ. 
• Η συμμετοχή σε αθλητικές οργανώσεις (Σύζαθλο-Αγώνας βουνού που διοργάνωσε ο Σύλλογος «Συ-
ζωή», Αιγές - Καλαθοσφαίριση με αμαξίδια, εξωτερικές και εσωτερικές δράσεις για την ανάπτυξη των 
υπόλοιπων αισθήσεων ειδικά σε περιπτώσεις τυφλών, Special Olympics 2016-2017-2018 και Πανελλή-
νιο φεστιβάλ χορού) 
• Η συνεργασία με φορείς τοπικού και εθνικού επιπέδου και διοργάνωση συναυλίας «Βραδιά Αλλη-
λεγγύης» με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του έργου ανέγερσης του νέου ΚΔΗΦ στην Πατρίδα, Βέ-
ροιας. 
• Η παρουσία στα ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ιστοσελίδα, facebook) 
• Η οργάνωση και αποδοτική εκμετάλλευση του Δικτύου Εθελοντών 
 
Σήμερα το κέντρο ακολουθεί πιστά τις οδηγίες, τους νόμους και το σύνολο των πράξεων νομοθετικού 
περιεχομένου (ν.4682/2020, ν.4790/2021, ν.4816/2021, ν.4876/2021, των σχετικών τροποποιήσεων 
και παρατάσεων τους) περί «Μέτρων προστασίας κατά του covid-19» και λαμβάνει επιπρόσθετα μέτρα 
για την διασφάλιση της υγείας των ωφελούμενων αλλά και του προσωπικού καθώς και διατήρηση της 
απρόσκοπτης λειτουργίας του ΚΔΗΦ. 
 
Όλα τα παραπάνω στοχεύουν στην προσφορά καλύτερης ποιότητας ζωής στους ωφελούμενους, στην 
προώθηση της κοινωνική τους ένταξης και αλληλεπίδρασης με άλλα άτομα, καταπολεμώντας τον κοι-
νωνικό αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση. Όλα αυτά επιτυγχάνονται και υλοποιούνται λόγω της 
συνεχής προσπάθειας του προσωπικού αλλά και της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
που προσφέρονται από το Κέντρο. 
 
 


