
Δικαιούχοι των υπηρεσιών

Το κέντρο υποστηρίζει άτομα με αναπηρία.
Οι ανάγκες τους είναι διαφορετικές και,
ως εκ τούτου, η προσέγγιση πρέπει να είναι ευέλικτη
και να ανταποκρίνεται στις προσωπικές τους ανάγκες.

This activity is funded by the European Union via the Structural Reform Support Programme
and implemented in cooperation with the European Commission

 → Aσφαλές, φιλόξενο και συμπονετικό περιβάλλον. 

 → Oικογενειακή ατμόσφαιρα. 

 → Iσχυρές σχέσεις. 

 → Το συνολικό περιβάλλον μοιάζει 
με τη ζωή ενός ενεργού μέλους της κοινωνίας.

Πλεονεκτήματα

Δεν υπάρχουν αδυναμίες.

Αδυναμίες

Κοινωνική Στήριξη
& Δημιουργική Απασχόληση 
Ατόμων με Αναπηρίες
Ο Σωτήρ, Κέντρο Αποκατάστασης, Κοινωνικής Στήριξης
& Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες

Το Κέντρο Αποκατάστασης, Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων
με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» είναι ένας μη κερδοσκοπικός κοινωνικός φορέας. 
Σκοπός του Κέντρου είναι η ειδική και κοινωνική αγωγή, η επαγγελματική κατάρτιση,
η κοινωνική ένταξη και η ανεξάρτητη διαβίωση. 
Το Κέντρο διαθέτει δύο Διαμερίσματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, μία προσομοίωση 
Διαμερισμάτων Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, τρία Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας,
δύο Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, ένα γυμναστήριο που παρέχει συνεδρίες 
φυσιοθεραπείας και ένα κέντρο μουσικοθεραπείας.

Επικοινωνία
Θάνος Τσαβαλάκογλου, Προϊστάμενος και Συντονιστής 
των Υπηρεσιών Διαβίωσης στην Τοπική Κοινότητα
www.kentroameasotir.gr

Το μοντέλο

Το Κέντρο «ο Σωτήρ» στηρίζει την ενταγμένη διαβίωση ενηλίκων με αναπηρία, 
προωθώντας την αυτονομία τους και προσφέροντας ένα περιβάλλον που ενισχύει
και βελτιώνει τις κοινωνικές και καθημερινές τους δεξιότητες.

Το μοντέλο υποστηρίζει συνολικά 8 ενήλικες με νοητική υστέρηση
σε δύο διαμερίσματα που φιλοξενούν 4 ενοίκους το καθένα. 

Οι υπηρεσίες υποστήριξης προσφέρονται συνεχώς σε 24ωρη βάση,
με 2 μέλη προσωπικού ανά βάρδια.

Το Κέντρο «ο Σωτήρ» υποστηρίζει κάθε άτομο να αποφασίσει από μόνο του αν επιθυμεί
να συμμετάσχει, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με την προοπτική της νέας ζωής
του στα Διαμερίσματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

Η υποστήριξη του Κέντρου «ο Σωτήρ» βασίζεται σε δύο πυλώνες:

1. H συνεχής συμμετοχή των 
ενοίκων σε όλες τις οικιακές 

δραστηριότητες.

2. H συνεχής προώθηση της 
κοινωνικής παρουσίας των 

χρηστών στην τοπική κοινότητα.

Η προσέγγιση

Οι ωφελούμενοι 
επιλέγονται 
με βάση την 
κοινωνικοοικονομική 
και οικογενειακή 
τους κατάσταση σε 
συνδυασμό με τα 
κριτήρια του φορέα.

1
Δημοσιεύεται 
πρόσκληση όταν 
υπάρχει κενή θέση 
σε οποιοδήποτε 
διαμέρισμα.
Tα άτομα μπορούν 
να εκφράσουν το 
ενδιαφέρον τους.

2
Το σχέδιο 
υποστήριξης είναι 
εξατομικευμένο με 
βάση τις ανάγκες 
των ενοίκων.

3
Οι ωφελούμενοι 
ακολουθούν 
καθημερινό 
πρόγραμμα
και καθημερινές 
συναντήσεις.

4
Το περιβάλλον 
έχει σχεδιαστεί 
με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να προάγει 
και να διασφαλίζει 
την ένταξη σε κάθε 
πτυχή της ζωής
των ενοίκων.

5

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Ελπιδοφόρες πρακτικές σχετικά με τη ζωή στην κοινότητα
Άτομα με αναπηρίες

Το προσωπικό

Το προσωπικό αποτελείται από τέσσερις εσωτερικούς 
φροντιστές που εργάζονται με κυλιόμενο πρόγραμμα 
και οι οποίοι βοηθούν τα άτομα σε καθημερινές 
δραστηριότητες. Ένας ψυχολόγος υποστηρίζει τους 
χρήστες μέσω καθημερινών συναντήσεων. Ένας 
κοινωνικός λειτουργός που υποστηρίζει
την αλληλεπίδρασή τους με την τοπική κοινότητα. 
Ένας ψυχίατρος, ο οποίος παρακολουθεί
τις ιατρικές συνταγές. 

Το προσωπικό συμμετέχει κάθε εξάμηνο
σε διαδικασία αξιολόγησης της προσωπικής
και επαγγελματικής εξέλιξής του.


