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ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ «Ο ΣΩΤΗΡ» 

  

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑμεΑ «Ο ΣΩΤΗΡ»  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΔΗΦ – Ο ΣΩΤΗΡ 1» με κωδικό ΟΠΣ 5041722  

στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» 
  

Θεσσαλονίκη, 23/07/2019 

Η Πράξη αποτελείται από ένα Υποέργο και αφορά την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής 

σε 12 άτομα με νοητικές αναπηρίες στο Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρία «Ο 

ΣΩΤΗΡ 1», κατά την Ά Βάρδια Λειτουργίας του, ήτοι 07:00-15:00 συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς των 

ωφελουμένων από και προς τη δομή. Η δομή θα λειτουργεί πέντε ημέρες εβδομαδιαίως (Δευτέρα – 

Παρασκευή), καθόλη τη διάρκεια του έτους. Η διάρκεια της προτεινόμενης Πράξης θα είναι τριετής με έναρξη 

την 2
η
/09/2019 και λήξη την 30/08/2022.  

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης θα παρέχονται οι κάτωθι υπηρεσίες: 

1. Μεταφορά των ωφελούμενων από και προς το Κέντρο με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα του φορέα ή με 

συνεργαζόμενα μεταφορικά μέσα των υπηρεσιών Κοινωνικής Μέριμνας των Δήμων της Περιφέρειας 

2. Διαμονή και διατροφή προς τους ωφελούμενους. 

3. Προγράμματα υποστηρικτικών υπηρεσιών και θεραπειών ειδικής αγωγής, βάσει του εξατομικευμένου 

προγράμματος του κάθε ωφελούμενου.  

4. Την παροχή ατομικής και ομαδικής άσκησης 

5. Προγράμματα αυτοεξυπηρέτησης και εκμάθησης δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής 

6. Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και δραστηριοτήτων κοινωνικοποίησης των ωφελουμένων 

7. Προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης. 

 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της Πράξης θα υλοποιηθούν δράσεις δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς 

φορείς, φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τα υπό ίδρυση Κέντρα Κοινότητας, άλλες δομές παροχής 

παρεμφερών υπηρεσιών κ.α,  

 

Ως οφέλη της  πράξης αναμένονται η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ατόμων με αναπηρία, η ενίσχυση 

της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού και η 

καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών μέσω της παροχής υπηρεσιών 

φροντίδας και παραμονής τους.  

 

Η Πράξη έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 

καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία». 

 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  

 


