
ΕΣΤΙΑ, Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση

Η ΕΣΤΙΑ έχει αναπτύξει ένα δίκτυο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στην τοπική 
κοινότητα που υποστηρίζει άτομα με νοητική υστέρηση να διαβιούν αυτόνομα
με βάση μια προσωποκεντρική προσέγγιση.

Προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση για παιδιά και ενήλικες με νοητική υστέρηση, από 
την ειδική αγωγή και την επαγγελματική κατάρτιση έως την ανεξάρτητη διαβίωση και την 
ένταξη στην τοπική κοινότητα. H Εστία χρησιμοποιεί εναλλακτικούς τρόπους εκπαίδευσης.

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

Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας 
Ατόμων με Νοητική Υστέρηση

 → Ένα υποστηρικτικό δίκτυο. 

 → Πολλαπλές επιλογές, για να συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες σε επίπεδο τοπικής κοινότητας. 

 → Yψηλό επίπεδο διαβίωσης.  

 → Προσεκτικά επιλεγμένο προσωπικό.  

 → Φιλοσοφία ανάληψης κινδύνων.

Πλεονεκτήματα

 → Γραφειοκρατία που αφορά 
τα οικονομικά ζητήματα. 

 → Ο υπερπροστατευτικός 
ρόλος της οικογένειας. 

 → Μπορεί να γίνει υπέρβαση των 
καθηκόντων του προσωπικού.

Αδυναμίες

Δικαιούχοι των υπηρεσιών

Η ΕΣΤΙΑ υποστηρίζει παιδιά και ενήλικες με νοητική 
υστέρηση. Οι ωφελούμενοι έχουν πολλαπλά επίπεδα 
αναγκών υποστήριξης, όπως βασικές ανάγκες, 
προσωπική υγιεινή, δραστηριότητες καθημερινής ζωής, 
ιατρική περίθαλψη, υποστήριξη στη διάρκεια των 
εξωτερικών δραστηριοτήτων τους, όπως ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες, συμμετοχή σε εκδηλώσεις 
και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. 

Το μοντέλο

Το μοντέλο παρέχει 24ωρη υποστήριξη σε συνολικά δεκαέξι άτομα με αναπηρίες, τα οποία 
ζουν σε τρεις ξεχωριστές στέγες. H οικογένεια του ωφελούμενου εκφράζει ενδιαφέρον για 
την ένταξη του συγγενή με αναπηρία στην υπηρεσία και στη συνέχεια η ΕΣΤΙΑ παρέχει 
καθοδήγηση στον υποψήφιο ωφελούμενο μέσω μιας φάσης προετοιμασίας.
Η ΕΣΤΙΑ εφαρμόζει μια σταδιακή προσέγγιση ενσωμάτωσης όπου διοργανώνονται 
ενημερωτικές συναντήσεις μαζί του για την αξιολόγηση των αναγκών και των προτιμήσεων.
Διοργανώνονται επίσης συναντήσεις γνωριμίας με τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 
και τους υφιστάμενους ενοίκους τους. Μετά από αυτή τη φάση, ο υποψήφιος ωφελούμενος 
αποφασίζει με την υποστήριξη της οικογένειάς του και του προσωπικού της ΕΣΤΙΑΣ αν 
θα ενταχθεί στην υπηρεσία. Όλοι οι ωφελούμενοι συμμετέχουν στο Κέντρο Ημερήσιας 
Φροντίδας της ΕΣΤΙΑΣ, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες καθημερινής ζωής, κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας, συμμετέχοντας σε εργαστήρια επαγγελματικής 
κατάρτισης, αθλητικές δραστηριότητες και συνεδρίες λογοθεραπείας και εργασιοθεραπείας. 
Κάθε στέγη της ΕΣΤΙΑΣ είναι μοναδική όπως κάθε ωφελούμενος.
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Το προσωπικό

Η ΕΣΤΙΑ έχει μια ποικιλία μελών του προσωπικού, 
που περιλαμβάνουν έναν επιστημονικό διευθυντή, 
λειτουργικούς διευθυντές, φροντιστές, 
μέλη του προσωπικού, κοινωνικούς λειτουργούς 
και διοικητικούς βοηθούς.Το προσωπικό συμμετέχει 
σε προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης 
και σε δραστηριότητες κατάρτισης στην εργασία.

Η προσέγγιση

Σε συνεργασία με κάθε 
άτομο, την οικογένειά 
του και το προσωπικό 
καταρτίζεται ένα σχέδιο 
προσωπικής ανάπτυξης που 
επικεντρώνεται στα δυνατά 
σημεία, τις ανάγκες και τις 
επιθυμίες του ατόμου.

1 2 3 4
Οι ομάδες αυτο-συνηγορίας 
ενημερώνουν τους 
ωφελούμενους σχετικά 
με τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους και 
τους υποστηρίζουν στην 
ανάπτυξη των προσωπικών 
τους σχεδίων και στην 
υποστηριζόμενη λήψη 
αποφάσεων.

Όλοι οι ωφελούμενοι 
συμμετέχουν στο
Κέντρο Ημερήσιας 
Φροντίδας της ΕΣΤΙΑΣ.

Oι καθιερωμένες σχέσεις 
συνεργασίας στην τοπική 
κοινότητα υποστηρίζουν 
τους ωφελούμενους στην 
επίτευξη της ένταξής 
τους μέσω συμμετοχής σε 
προγράμματα της τοπικής 
κοινότητας.

24ωρη υποστήριξη σταδιακή προσέγγιση 
ενσωμάτωσης

Ελπιδοφόρες πρακτικές σχετικά με τη ζωή στην κοινότητα
Άτομα με αναπηρίες


