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Εισαγωγή
Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται
τα αποτελέσματα της λειτουργίας του
Κέντρου Στήριξης Παιδιού και
Οικογένειας και του Κέντρου
Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΗΦ) της ΑΜΚΕ
Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί για το
χρονικό διάστημα Ιούλιος 2018 –
Ιούλιος 2019. Το συγκεκριμένο
διάστημα αποτέλεσε τον πρώτο χρόνο
λειτουργίας του Κέντρου, κατά τη
διάρκεια υλοποίησης του
προγράμματος «Ηλιαχτίδα ζωήςπολυχώρος δράσης και αλλαγής για
παιδιά εφήβους και γονείς, μέσω του
οποίου καταφέραμε να
υποστηρίξουμε έναν μεγάλο αριθμό
παιδιών, εφήβων και των
οικογένειών τους στην Π.Ε.
Καστοριάς.

Έτσι, σήμερα μπορούμε να μιλάμε για
εμφανή σημάδια ενδυνάμωσης κι
αλλαγής στις ζωές των ανθρώπων
αυτών.
Παράλληλα, μέσα στους 12 αυτούς
μήνες, το «Κέλετρον Αγάπη για το
Παιδί» έχτισε μια σχέση εμπιστοσύνης
και ειλικρινούς συνεργασίας με τους
ωφελούμενους, γεγονός που βοήθησε
στη διαδικασία της συνεχούς
διερεύνησης και αποτύπωσης των
αναγκών τους, με στόχο να προχωρήσει
ακόμη πιο δυναμικά και ουσιαστικά στο
τρίτο χρόνο λειτουργίας του.

Τα ποσοτικά δεδομένα που
παρουσιάζονται στην έκθεση έχουν
εξαχθεί από ποιοτικές και ποσοτικές
αναλύσεις, ακολουθώντας
συγκεκριμένη μεθοδολογία, ενώ
σημαντικό κομμάτι των αναλύσεων
καταλαμβάνει και η καθημερινή
παρατήρηση των επιστημόνων του
Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας.
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Συνοπτικά, μέχρι και τις 31/05/2019,
το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και
Οικογένειας και το Κέντρο Ημερήσιας
Φροντίδας (ΚΗΦ) εξυπηρέτησαν 100
οικογένειες, 170 ενηλίκους και 250
ανηλίκους. Όσον αφορά στους
ενηλίκους ωφελούμενους, η

Ψυχοκοινωνική Υπηρεσία
διαχειρίστηκε 400 διαφορετικά
αιτήματα, πραγματοποιώντας 480
ατομικές συναντήσεις.

Οι συναντήσεις αφορούν στις
παρακάτω υπηρεσίες:

✓
✓

✓

Επιπλέον, για τους ενηλίκους
προσφέρονται:

▪
Ψυχοκοινωνική

Υπηρεσία Λογιστική

Συμβουλευτική
Νομική Συμβουλευτική

Ομαδικό εργαστήρι ενδυνάμωσης των γονέων

Στην ομάδα αυτή συμμετείχαν οι γονείς των
παιδιών του Κ.Η.Φ., με σκοπό τη διαχείριση
προβλημάτων της οικογένειας, αλλά και την
αντιμετώπιση πιθανών ζητημάτων που
σχετίζονται με τα παιδιά τους.

▪

Ομάδα ενδυνάμωσης γυναικών
(Ταυτότητα)

Στην ομάδα αυτή συμμετείχαν 32 γυναίκες
μονογονεϊκής οικογένειας, οι οποίες μέσα από
βιωματικές ασκήσεις μπόρεσαν να
εκφραστούν ελεύθερα, να προβληματιστούν
γύρω από τη σύνθετη κοινωνική ταυτότητα και
να τονωθεί η αυτοπεποίθησή τους.

▪

Μαθήματα λάτιν στις μητέρες
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Τα παιδιά και οι έφηβοι
συμμετείχαν σε:

▪

▪
▪

▪
▪
▪

▪

εργαστήρια
επικοινωνιακής
συναισθηματικής ενδυνάμωσης

εργαστήρια αισθητικής αγωγής
εκμάθηση πολεμικής τέχνης

Taekwondo
δημιουργική απασχόληση

και

Ακολουθεί παρουσίαση των
δημογραφικών στοιχείων των
ωφελούμενων, αναλυτική περιγραφή της
πορείας κάθε υπηρεσίας και
προγράμματος και ο οικονομικός
απολογισμός του δεύτερου έτους
λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης Παιδιού
και Οικογένειας και του Κέντρου
Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΗΦ).

Για την καλύτερη και ουσιαστικότερη
ανάλυση των αποτελεσμάτων που
παρουσιάζονται παρακάτω, είναι σημαντικό
να λάβουμε υπόψη μας ότι όλα τα
εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά κι
εφήβους θα ολοκληρωθούν στο τέλος
Ιουνίου. Αυτό σημαίνει πως οι αξιολογήσεις
τους, ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των
οποίων παρουσιάζονται στην έκθεση,
έγιναν πριν την ολοκλήρωσή τους.

μαθησιακή υποστήριξη για την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση
κοινωνικό φροντιστήριο για τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση

εξωτερικές δράσεις-projects
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Δημογραφικά στοιχεία ωφελούμενων
Όσον αφορά στα δημογραφικά στοιχεία των ωφελούμενων παρατηρούμε τα εξής:

✓
✓
✓

61% γυναίκες & 39%

✓

Η συντριπτική

άντρες (ενήλικες)

πλειοψηφία των

64% αγόρια & 36%
κορίτσια (ανήλικες)

ενηλίκων
ωφελούμενων (63%)
είναι απόφοιτοι
Δημοτικού και
Γυμνασίου, το (35%)
είναι αναλφάβητοι,
ενώ μόλις το (2%)
είναι τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.

Οι ηλικίες των ανηλίκων
είναι (22%) 0-6 ετών,
(46%) 7-11 ετών και
(32%) 12-18 ετών.

✓
✓

✓

✓

80% των ενηλίκων ωφελούμενων
είναι άνεργοι.
31% των νοικοκυριών
παρουσιάζει μηδενικό ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα.
Μόνο το 62% του συνόλου των
ωφελούμενων έχει ελληνική
ιθαγένεια.
Το 7% είναι Ρομά και το 31% αφορά
άτομα διαφορετικής ιθαγένειας
(Αλβανικής, Βουλγαρικής κ.α.)

Επιμέρους
ειδικοί στόχοι
Ειδικός Στόχος
1***
Βελτίωση
ψυχικής υγείας
των ωφελούμενων
της κοινότητας,
μείωση κοινωνικού
αποκλεισμού

Ο επαγγελματισμός, η αμεσότητα, η
Ο Ειδικός Στόχος 1 επιτυγχάνεται
μέσω της Ψυχοκοινωνικής Υπηρεσίας
του Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί που
λειτουργεί καθημερινά 9:00-19:30,
με 1 Ψυχολόγο και 1 Κοινωνικό
Λειτουργό, οι οποίοι
πραγματοποιούν ατομικά ραντεβού.
Η συγκεκριμένη υπηρεσία
χαρακτηρίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους από υψηλή
επισκεψιμότητα και σημαντικά
θετική αξιολόγηση από τους ίδιους
τους ωφελούμενους.

υπευθυνότητα και η εμπειρία των 2
συμβούλων του Οργανισμού μας,
συνέβαλαν στη σταδιακή εδραίωση της
Ψυχοκοινωνικής Υπηρεσίας του
Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας, ως
μιας αξιόπιστης υπηρεσίας παροχής
ψυχοκοινωνικής στήριξης στην Π.Ε.
Καστοριάς. Αυτό διαφαίνεται από τον
ολοένα αυξανόμενο αριθμό
ωφελούμενων. Τα ποσοτικά δεδομένα
του δεύτερου έτους λειτουργίας
αποδεικνύουν την επιτυχημένη και

ορθή πορεία της ψυχοκοινωνικής
υπηρεσίας.
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Θετικό και πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο
Οι ωφελούμενοι αισθάνονται
αποτελεί το γεγονός ότι όλο και περισσότερα ασφαλείς όταν δέχονται υπηρεσίες
άτομα προσέρχονται για να λάβουν τις
συμβουλευτικής. Αισθάνονται
υπηρεσίες της ψυχοκοινωνικής υπηρεσίες.
ενδυναμωμένοι και πιο ικανοί να
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της
ζωής.
Συγκεκριμένα, συμβουλευτική από την
ψυχοκοινωνική υπηρεσία δέχτηκαν
Μέσα από την συμβουλευτική γονέων,
σταθερά 25 παιδιά ηλικίας 5-12 ετών του
οι γονείς μπορούν να αναγνωρίσουν και
Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας του
διαχειριστούν τις δυσκολίες των παιδιών
οργανισμού, ενώ το γραφείο για όλη την
τους, την ψυχοσυναισθηματική τους
διάρκεια του προγράμματος επισκέφτηκαν
κατάσταση και κατά συνέπεια την
συμπεριφορά τους.
21 παιδιά ηλικίας 13-18 ετών.
Επίσης η ψυχοκοινωνική υπηρεσία
προσέφερε συμβουλευτική σε 20 άτομα
ηλικία 19-22 χρονών, ενώ τέλος στήριξε 83
άτομα ηλικίας άνω των 25 ετών.

Έχουν συγκεντρωθεί σημαντικές ενδείξεις
για τον θετικό αντίκτυπο και τις
θεαματικές αλλαγές στη ζωή των
ωφελούμενων.

Tα παιδιά ενίσχυσαν την αυτοεκτίμηση
τους και την ψυχική τους ανθεκτικότητα.
Ενώ έμαθαν σε μεγάλο βαθμό να
διαχειρίζονται προβληματικές καταστάσεις.

Αρκετοί ωφελούμενοι κατάφεραν να
διαχειριστούν ποικίλα προβλήματα
ψυχικής υγείας, όπως αγχώδεις
διαταραχές και διαταραχές διάθεσης.

Οι ωφελούμενοι κινητοποιούνται ως
προς τη λύση που επιθυμούν. Βρίσκουν
την δύναμη και τους τρόπους να
προσπαθήσουν και
ανεξαρτητοποιηθούν.

Όσον αφορά στην Κοινωνική Υπηρεσία,
χαρακτηρίζεται από διακριτικότητα,
ευελιξία, αμεσότητα, ειλικρινές ενδιαφέρον
και συνέπεια, στοιχεία που κάνουν τους
ωφελούμενους να χτίζουν μια πραγματική
σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνικό
λειτουργό.
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Ψυχοκοινωνική υπηρεσία ― Αριθμός ωφελούμενων, συναντήσεων και είδη αιτημάτων

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ψυχολογική
Υποστήριξη

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΦΕΛΟΥ
ΜΕΝΩΝ

178

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΑΝΤΗ
ΕΩΝ

378

ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟ
Σ
ΑΙΤΗΜΑΤ
ΩΝ

178

― ΚΥΡΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Π
Ρ
Ο
Φ
Ι
Λ
Α
Ι
Τ
Η
Μ
Α
Τ
Α

Κοινωνική
Υπηρεσία

346

1.017

989

Π
Ρ
Ο
Φ
Ι
Λ
Α
Ι
Τ
Η
Μ
Α
Τ
Α

 Η συντριπτική πλειοψηφία είναι γυναίκες (87%)
 Άνεργοι γονείς (78%), περιστασιακά εργαζόμενοι, (μερική απασχόληση),
μονογονεϊκές οικογένειες, γυναίκες που αντιμετωπίζουν
ενδοοικογενειακή βία, μετανάστες, ρομά, αναλφάβητοι,
ουσιοεξαρτώμενοι και γονείς με ειδικές ανάγκες.
 Πάνω από 50 παιδιά σε μηνιαία βάση.

Προβλήματα στην οικογένεια, ενδοοικογενειακή βία, σχολικός εκφοβισμός,
συμβουλευτική γονέων, διαχείριση και αντιμετώπιση αγχωδών διαταραχών και
διαταραχών διάθεσης.

 61% γυναίκες – 39% άντρες
 Άνεργοι γονείς (80%), περιστασιακά εργαζόμενοι, (μερική απασχόληση),
μονογονεϊκές οικογένειες, γυναίκες που αντιμετωπίζουν ενδοοικογενειακή
βία, μετανάστες, ρομά, αναλφάβητοι, ουσιοεξαρτώμενοι και γονείς με
ειδικές ανάγκες.
Διαδικαστικά θέματα & υποστήριξη, για ασφαλιστική
ικανότητα/συνταξιοδοτικό/εξειδικευμένη υπηρεσία για μέλος οικογένειας/ΚΠΑ ΟΑΕΔ
(έκδοση κάρτας ανεργίας)/θέμα πολιτογράφησης μέλους οικογένειας.
Παροχές/επιδοματική πολιτική, όπως κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης/επίδομα
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης/δομή παροχής ειδών ένδυσης/κοινωνικό μέρισμα.
Ενημέρωση για κοινωνικο-προνοιακά ζητήματα, όπως διαδικασία πιστοποίησης
ποσοστού αναπηρίας. Διασύνδεση με φορείς υγείας: προγραμματισμός ιατρικών
επισκέψεων, πραγματοποίηση τηλεφωνικών ραντεβού.
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Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, η
Ψυχοκοινωνική Υπηρεσία του Κέντρου
Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας και του
Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΗΦ)
εντοπίζει και καταγράφει τα ζητήματα που
απασχολούν τους ανθρώπους που την
επισκέπτονται.

Τα εργαστήρια, όντας ανοικτά και σε μη
ωφελούμενους της υπηρεσίας, έχουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς τη συνολική
δυναμική που δημιουργείται.

Έτσι, το Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί
αποκτά σταδιακά ένα χαρακτήρα
ασφαλούς τόπου, όπου τακτικοί
ωφελούμενοι και μη, μπορούν να
μοιραστούν όσα τους απασχολούν.

Οργανώθηκαν συναντήσεις με
ωφελούμενους με σκοπό την
ενημέρωση τους για θέματα
προληπτικής ιατρικής αλλά θέματα
ψυχικής υγείας.
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Προληπτική Ιατρική - Ανοιχτές ομιλίες – Διαλέξεις από Εθελοντές Ιατρούς
Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια του δωδεκαμήνου
πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ομιλίες:
«Άνοια»
«Κατάθλιψη»
«Διατροφή και Παθήσεις στην 3Η ηλικία» «Τα
δικαιώματα μου»
«Παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα»
«Γρίπη & Αντιγριπικό Εμβόλιο»
«Ασφαλής Κατοικία»
«Συχνές Παθήσεις Ουροποιητικού συστήματος των γυναικών»
Τριήμερο δράσεων προληπτικής ιατρικής:
-

Συνοδεία για εξετάσεις ωφελούμενων στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.

-

Επίσκεψη του κ. Τοκατλίδη Τρ., Ειδικού Παθολόγου-Υπεύθυνου Κοινωνικού Ιατρείου Καστοριάς, για την αξιολόγηση των
εξετάσεων των ωφελούμενων.

-

Συνεργασία με το ειδικά εξοπλισμένο όχημα της Wellion Diabetes Mobile όπου συμμετείχαν 360 άτομα από την
Π.Ε. Καστοριάς.
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Από τις επίσημες γραπτές αξιολογήσεις
των ωφελούμενων της συγκεκριμένης
υπηρεσίας προκύπτουν τα εξής:
100% δηλώνει πώς τον
βοήθησε η υπηρεσία που
επισκέφθηκε.

100% δηλώνει ότι είναι απόλυτα
ευχαριστημένο

100% δηλώνει ότι είναι θα πρότεινε και σε
άλλους τις υπηρεσίες του Κέντρου Στήριξης
Παιδιού και Οικογένειας και του Κέντρου
Ημερήσιας Φροντίδας.
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Ειδικός Στόχος
2***
Υλική ενίσχυση για
τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των
ωφελούμενων
– Κοινωνικό
Παντοπωλείο

Ο Ειδικός Στόχος 2 επιτυγχάνεται μέσω
των υπηρεσιών του Κοινωνικού
Παντοπωλείου του Κέλετρον Αγάπη για το
Παιδί που λειτουργεί καθημερινά 9:0019:30 για τις έκτακτες ανάγκες των
ωφελούμενων.
Η συγκεκριμένη υπηρεσία χαρακτηρίστηκε
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους από
υψηλή επισκεψιμότητα και σημαντικά
θετική αξιολόγηση από τους ίδιους τους
ωφελούμενους.

Κατά τη διάρκεια του έτους
διενεργήθηκαν 6 μεγάλες διανομές στις
οποίες συμμετείχαν συνολικά 100
οικογένειες σε κάθε μία από αυτές.

Πέρα από την διανομή τροφίμων ο
οργανισμός παρείχε στις ωφελούμενες
οικογένειες είδη ρουχισμού, υπόδησης,
λευκών ειδών καθώς και παιδικών
επίπλων όπως αλλαξιέρες, παιδικά πάρκα
και καρότσια, έχοντας διαμορφωμένο έναν
ειδικό χώρο στις εγκαταστάσεις του για
την συλλογή και την φύλαξή τους.
Επιπλέον πριν την έναρξη της σχολικής
χρονιάς, ο εθελοντικός οργανισμός
«Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί»
πραγματοποίησε μια μεγάλη διανομή με
σχολικά είδη, παρέχοντας σχολικές
τσάντες, τετράδια και όλων των ειδών
σχολικά αναλώσιμα σε 250 ανήλικα παιδιά.
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Ημερομηνία

Δικαιούχοι

8-10-2018
23-11-2018

100 οικογένειες
100 οικογένειες

17-12-2018
20-12-2018
&
24-12-2018

100 οικογένειες
100 οικογένειες

5-4-2018
22-4-2018

100 οικογένειες
100 οικογένειες

Τρόφιμα
 Bake Rolls snacks
 Λαχανικά και ρύζι: λάχανα,
μαρούλια, πιπεριές και ρύζι
 Φασόλια (κονσέρβα, 500 gr)
 Κρέας νωπό (μοσχαρίσιο και
χοιρινό) & κοτόπουλα νωπά
 Ρύζι & Ζυμαρικά
 Δημητριακά
 Μαρμελάδα
 Ζάχαρη
 Αλεύρι
 Κατεψυγμένες πίτες
 Φέτα & γραβιέρα
 Γλυκίσματα
 Βρεφικά γάλατα και κρέμες
 Chipicao-chocolate cakes
 Δωροεπιταγές για Σούπερ
Μάρκετ αξίας άνω των 100€
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ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΤΕΒΑ 2018-2019
Ημερομηνία

Δικαιούχοι

24/04/2018

51

26/04/2018

51

30/07/2018

51

31/07/2018
10/09/2018

51
10

03/10/2018
29/10/2018

51
51

Προϊόντα
 Υγρό Καθαρισμού, πιάτων, σαμπουάν,
σαπούνια
 Τσάντες αγοράς
 Βρεφικές πάνες Νο4
 Οδοντόβουρτσα
 Σερβιέτες
 Κρέας μοσχάρι & χοιρινό












Κολοκυθάκια, ντομάτες & ροδάκινα
Οδοντόκρεμες
Κολοκυθάκια & ντομάτες
Σχολικές τσάντες
Σετ γραφικής ύλης
Σταφύλια & ροδάκινα
Ψωμί, δημητριακά, αλεύρι, ζάχαρη
Μαρμελάδες
Ρύζι, κοτόπουλα
Ελαιόλαδο
Κρέμα δημητριακών & ρυζάλευρο για
βρέφη
Συμπυκνωμένος χυμός τομάτας πελτές
Κοτόπουλο
Τυρί φέτα
Μαρμελάδα
Φέτα & κοτόπουλο

19/02/2019

30

26/02/2019

30







11/04/2019

30

 Κρέας χοιρινό & μοσχάρι
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Σίτιση παιδιών του Κέντρου Ημερήσιας
Φροντίδας
Η συγκεκριμένη υπηρεσία προσφέρει στα παιδιά του Κέντρου
καθημερινή σίτιση με πρωινό, όταν δεν έχουν σχολείο,
μεσημεριανό και απογευματινό σνακ.
Η σίτιση βασίζεται στη μεσογειακή διατροφή, πλούσια σε φρούτα,
λαχανικά, κρέας και γαλακτοκομικά. Επίσης, τους προσφέρονται
γλυκίσματα και σνακ.
Η δράση αυτή επιτεύχθηκε με την καθημερινή συμβολή του
Limneon Resort & Spa, το οποίο σταθερά φροντίζει για την παροχή
πρωινού και ενδιάμεσων σνακ στα παιδιά.
Επίσης, σημαντική είναι η συμβολή του Α.Β. Βασιλόπουλου με τον
οποίο συνεργαζόμαστε για την διαρκή παροχή γαλακτοκομικών,
σνακ, χυμών και είδη παντοπωλείου για την παρασκευή
μεσημεριανών γευμάτων.
Για την παρασκευή των γευμάτων αυτών σημαντική είναι και
η συμβολή των Κρεοπωλείων Σιτιλίδη, Σανάτσιου, Τσίλογλου και
Τζήμα, οι οποίοι πρόσφεραν ανά τακτά χρονικά διαστήματα κρέας.
Τα πλεονάζοντα τρόφιμα διανέμονταν στις οικογένειες των
μαθητών του Κέντρου με σκοπό να καταναλωθούν.
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Ειδικός Στόχος 3
***
Επίλυση λογιστικών & νομικών
ζητημάτων & εξυγίανση
της οικονομικής κατάστασης
των ωφελούμενων,
Ο Ειδικός Στόχος 3
επιτυγχάνεται μέσω των
υπηρεσιών Λογιστικής
Συμβουλευτικής που
προσφέρονται από τη
λογίστρια-οικονομολόγο

(το διάστημα Μαΐου 2018
έως και 28 Φεβρουαρίου
2019 με παροχή
εθελοντικής εργασίας 6
ώρες/εβδομάδα και το
χρονικό διάστημα από 1
Μαρτίου 2019 έως 30
Ιουνίου 2019 με
πρόσληψη
ημιαπασχόλησης 20
ώρες/εβδομάδα με
παροχή γραμματειακής
υποστήριξης, αλλά κυρίως
λογιστικής
συμβουλευτικής, με την
πραγματοποίηση
ατομικών συναντήσεων με
τους ωφελούμενους και
με ελεύθερη πρόσβαση
ατόμων ευπαθών
κοινωνικών ομάδων από
την κοινότητα),
πραγματοποιώντας
ατομικές συναντήσεις.
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Λογιστική
Συμβουλευτική
Η υπηρεσία λογιστικής συμβουλευτικής
αποτέλεσε σημείο εισόδου πολλών
ωφελούμενων στον Οργανισμό από την
πρώτη ημέρα της λειτουργίας της τον
Μάρτιο 2019 μέχρι τέλος Ιουνίου 2019. Η
έλλειψη αντίστοιχης δωρεάν υπηρεσίας στην
περιοχή, έκανε αυτή την παροχή του
οργανισμού περιζήτητη και οδήγησε σε
πολύ υψηλό αριθμό εξωτερικών
παραπομπών.
Γρήγορα φάνηκε πως πρόκειται για μια
υπηρεσία υψηλής αξίας, η οποία
συνεπάγεται πολλά περισσότερα οφέλη,
πέρα από την απλή διεκπεραίωση και
ολοκλήρωση μιας φορολογικής δήλωσης.

Η λογίστρια του προγράμματος Ηλιαχτίδα
Ζωής (με την υπηρεσία που προσφέρεται
από το Κέντρο στήριξης παιδιού και
οικογένειας) ασχολείται και βοηθάει τους
ωφελούμενους να επιλύσουν πλήθος
διαφορετικών αιτημάτων, τα οποία οδηγούν
σταδιακά στην τακτοποίηση χρόνιων
οικονομικών ζητημάτων και στην ελάφρυνση
του ατόμου και του νοικοκυριού από
οικονομικές υποχρεώσεις που δεν του
επέτρεπαν να ορθοποδήσει. Συγχρόνως, η
τακτοποίηση οφειλών και λοιπών
υποχρεώσεων απέναντι στο κράτος,
επιτρέπουν στους ανθρώπους να αιτηθούν
επιδομάτων που δικαιούνταν αλλά δεν
μπορούσαν να διεκδικήσουν, και σε
βαθύτερο επίπεδο, να ενδυναμωθούν

αντιλαμβανόμενοι πως είναι πλέον και οι
ίδιοι σύννομοι και σωστοί απέναντι στις
υποχρεώσεις τους ως ενεργοί πολίτες.

Η ενδυνάμωση των ωφελούμενων μέσω
της λογιστικής υπηρεσίας, είναι φανερή
και από το γεγονός ότι οι άνθρωποι
προσέχουν πλέον να είναι τυπικοί με τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις κι
επικοινωνούν οι ίδιοι με τη λογίστρια για
να μάθουν πότε θα ξεκινήσει η περίοδος
κατάθεσης των φορολογικών δηλώσεων
και των ρυθμίσεων ώστε να είναι
εμπρόθεσμοι.
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Λογιστική συμβουλευτική ― Αριθμός ωφελούμενων, συναντήσεων και είδη αιτημάτων
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
― ΚΥΡΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 92% άνεργοι.
 60% παρουσιάζει κάτω των μηδενικό ή 5.000 ευρώ εισόδημα
ετησίως.
 Συντάξεις φορολογικών δηλώσεων.
 Συναντήσεις για ενημέρωση/
πληροφορίες/ συμβουλές.

262

655

628
ΑΙΤ
ΗΜ
ΑΤ
Α

Λογιστική
συμβουλευτική

 Εκδόσεις κλειδάριθμων.
 Δηλώσεις ακατάσχετου
λογαριασμού.
 Αιτήσεις για κοινωνικό
μέρισμα.
 Αιτήσεις για κοινωνικά τιμολόγια.


Ανανεώσεις καρτών

 Υποβολή/αποδοχή μισθώσεων κατοικίας.
ανεργίας.
 Δηλώσεις περιουσιακής
κατάστασης.
 Ρυθμίσεις οφειλών.
 Αιτήσεις επιδόματος κοινωνικής
αλληλεγγύης.
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Νομική συμβουλευτική – Αριθμός ωφελούμενων, συναντήσεων και είδη αιτημάτων
ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ- ΚΥΡΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 78% άνεργοι
 52% γυναίκες
 Διάφορα τροχαία, απειλές, υβριστικά,
θέση μάρτυρα κ.α.

120

190

276

 Διαζύγια (συμπεριλαμβάνονται θέματα βίας).
 Διατροφή/επιμέλεια/αναγνώριση τέκνων.
 Οφειλές/υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Νομική
συμβουλευτική

 Κληρονομικά.
 Θέματα αλλοδαπών (ιθαγένεια, κάρτες
διαμονής, μόνο πληροφορίες).
 Μισθωτικές διαφορές.
 Ποινικά.
 ΔΕΗ/ΕΥΔΑΠ/Εφορία/ΙΚΑ κ.λπ.
 Συντάξεις.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ: 120
35
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Σύνοψη ενηλίκων ωφελούμενων ανά συμβουλευτική υπηρεσία
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΩΦΕΛΟYΜΕΝΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Ψυχοκοινωνική Υπηρεσία

524

1.167

1.395

Λογιστική Συμβουλευτική

418

658

975

Νομική Συμβουλευτική

120

276

190

1.062

2.101

2.560

ΣΥΝΟΛΟ

Όπως βλέπουμε στον πίνακα, ο συνολικός αριθμός
ωφελούμενων που εξυπηρετήθηκε είναι μεγάλος,
γεγονός που αποδεικνύει σε ποσοτικό επίπεδο την
επιτυχία της ετήσιας λειτουργίας της υπηρεσίας της
λογιστικής
συμβουλευτικής.
Τέλος, πρέπει
να
σημειωθεί ότι οι περισσότεροι από τους ενήλικους
ωφελούμενούς μας, έχουν επισκεφθεί το Κέλετρον
Αγάπη για το Παιδί για περισσότερες
από μία
υπηρεσίες,
στοιχείο
που
επιβεβαιώνει
την
πραγματική ανάγκη για πολύπλευρη αντιμετώπιση
των ζητημάτων του πληθυσμού και συγχρόνως, ότι
πρόκειται
για ένα πρόγραμμα
που προσφέρει
ολιστική
στήριξη
στους
κατοίκους
της
Π.Ε.
Καστοριάς.
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Ειδικός Στόχος 4
***
Βελτίωση σχολικής
απόδοσης και
μαθησιακής
ανάπτυξης των
παιδιών κι εφήβων,
επικοινωνιακή και
συναισθηματική
ενδυνάμωση &
εκμάθηση νέων
δεξιοτήτων

Από τις 1/8/2018 μέχρι και σήμερα
λειτουργεί το Πρόγραμμα «Ηλιαχτίδα
Ζωής» στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
(ΚΗΦ), στο οποίο πραγματοποιούνται
καθημερινά πολλά διαφορετικά
εργαστήρια, δράσεις και μαθήματα, με
σκοπό να δώσουν την ευκαιρία σε μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου να
εκτεθούν σε πλήθος ερεθισμάτων, να
αποκτήσουν δεξιότητες, να
επικοινωνήσουν, να μάθουν και να
ανακαλύψουν τις κλίσεις τους.
Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή της
εξέλιξης των δράσεων, των projects και
των εκπαιδευτικών στόχων που έχουν ήδη
επιτευχθεί.

37
Ειδικός Στόχος 4

Α. Εργαστήρια Επικοινωνιακής και Συναισθηματικής
Ενδυνάμωσης και Κοινωνικών Δεξιοτήτων
i. Εργαστήρι
συναισθηματικής
ενδυνάμωσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Εργαστήρι για μικρούς 5-8 ετών

21

15

Εργαστήρι για μεγάλους 9-12 ετών

18

12

Αποτελέσματα προγράμματος:
▪

▪

▪
▪

Τα παιδιά 5-8 ετών, αναγνωρίζουν και περιγράφουν με άνεση διαφορετικά συναισθήματα και
μπόρεσαν να τα συνδέσουν με γεγονότα στη ζωή τους.

Τα παιδιά 9-12 ετών σταδιακά συνήθισαν στη λειτουργία του «λέω τα νέα μου», «μοιράζομαι
νέα από την καθημερινότητά μου» και γινόμαστε μια ομάδα με περισσότερα κοινά. Η ομάδα
αυτή έχει ενδυναμωθεί πολύ: εμβαθύνουν σε θέματα συναισθηματικής νοημοσύνης,
επιλύουν σε προστατευμένο περιβάλλον ζητήματα που τους απασχολούν, μοιράζονται
σημαντικούς προβληματισμούς.
Τα παιδιά και των δύο ομάδων έμαθαν να μιλούν ανοιχτά και να διαχειρίζονται τους φόβους τους.
Οι γονείς δηλώνουν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα των προγραμμάτων και δείχνουν απόλυτη
εμπιστοσύνη προς τους ειδικούς.

Προκλήσεις και επόμενα βήματα:
Έγιναν διάφορες κινήσεις προσέγγισης και στις δύο ηλικιακές ομάδες, με αποτέλεσμα να γνωρίζουμε
πλέον καλύτερα τις ανάγκες τους και να μπορούμε να προχωρήσουμε σε αλλαγές και προσθήκες
προγραμμάτων την επόμενη σχολική χρονιά.

«Κάθε μέρα συζητάμε για την καθημερινότητά μας, δίνοντας λύσεις σε ό,τι
μας απασχολεί» Γ.
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ii. Εργαστήρι Ανάπτυξης
Κοινωνικών Δεξιοτήτων
& Επικοινωνίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Μαθαίνω να επικοινωνώ

ΩΡΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

32

27

Αποτελέσματα προγράμματος:

▪

▪
▪
▪

Ανέπτυξαν την ενεργό ακρόαση, την εμπιστοσύνη και την ομαδικότητα.

Μοιράστηκαν πληροφορίες για τη ζωή τους με τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας και έμαθαν να
επικοινωνούν, να δομούν μία συζήτηση, να εξιστορούν μία ιστορία κλπ.
Μέσα από τη δημιουργία και την παραλλαγή γνωστών παιχνιδιών έμαθαν να δουλεύουν
ομαδικά σεβόμενοι τις απόψεις των άλλων, δημιουργώντας νέους κανόνες.
Ανακάλυψαν νέες κοινωνικές δεξιότητες και να ακολουθούν βασικούς κανόνες ευγένειας και υγιεινής.

Προκλήσεις και επόμενα βήματα:
Το αντικείμενο του εργαστηρίου ήταν ιδιαίτερα εξειδικευμένο και οι στόχοι που τέθηκαν
εξαρχής ικανοποιήθηκαν σε ένα βαθμό, ενώ προβλέπεται να συνεχιστεί και να εξελιχθεί.

«Στο Κέλετρον παίζουμε όλοι μαζί και γινόμαστε φίλοι» Φ.
«Ο Ν. έχει δείξει μεγάλη αλλαγή ως προς τον τρόπο που μου μιλά και μου
συμπεριφέρεται» Β. .
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Β . Εργαστήρια αισθητικής αγωγής
i. Εικαστικό
Εργαστήρι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εικαστικό Εργαστήρι

ΩΡΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

42

28

Αποτελέσματα προγράμματος:
▪

Τα παιδιά εξοικειώθηκαν με τα εργαλεία, τα υλικά, τα χρώματα, τις τεχνικές και απέκτησαν ορισμένες βασικές γνώσεις της
ιστορίας της τέχνης.

▪
▪
▪

Τα παιδιά κατανοούν και χρησιμοποιούν πια συγκεκριμένη ορολογία (υφή, θερμά – ψυχρά χρώματα κ.λπ.).
Σημαντική πρόοδος για τα παιδιά είναι το γεγονός ότι πλέον απελευθερώνονται από τις αυστηρές φόρμες και
καλλιεργούν την ελευθερία έκφρασης.

Κατανοούν τον εαυτό τους μέσα από την τέχνη.

Προκλήσεις και επόμενα βήματα:
H ομάδα του εικαστικού εργαστηρίου σταδιακά μεγαλώνει και το επόμενο βήμα είναι τα παιδιά να
ανακαλύψουν και την τέχνη της γλυπτικής ή της κεραμικής κ.α. προκειμένου να ανακαλύψουν τα
ταλέντα τους σ’ αυτό τον τομέα.

«Στο εικαστικό εργαστήρι μαθαίνω να ζωγραφίσω όμορφα
και τα δείχνω στη μαμά μου» Στ.
«Έμαθα να εκφράζομαι» Μ.
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ii. Εργαστήρι
Κατασκευών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΕΣ

Εργαστήρι Κατασκευών

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

28

25

Αποτελέσματα προγράμματος:

▪
▪
▪

▪

▪

Τα παιδιά μαθαίνουν να ανακυκλώνουν υλικά και να δημιουργούν με αυτά νέες κατασκευές.
Μαθαίνουν τεχνικές και να διαχειρίζονται υλικά όπως πηλός, τσιμέντο, γύψο κ.α.
Αναπτύσσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.

Μαθαίνουν να συνεργάζονται, καθώς η ομάδα χαρακτηρίζεται από αποδοχή, κατανόηση και σεβασμό στην
αισθητική του άλλου.

Μαθαίνουν να εκφράζονται και να απελευθερώνονται μέσα από την τέχνη.

Προκλήσεις και επόμενα βήματα:
Το Εργαστήρι Κατασκευών έχει αρκετά παιδιά που ενδιαφέρονται και θέλουν να αναπτύξουν και
άλλες ικανότητες πάνω σ’ αυτό τον τομέα γι’ αυτό και προτιθέμεθα να αυξήσουμε τις ώρες
διδασκαλίας.

«Στο Εργαστήρι Κατασκευών φτιάχνουμε πολλές όμορφες κατασκευές
που τις δείχνω στη μαμά μου» Α.
«Με την κυρία χρησιμοποιούμε παλιά βαζάκια για να φτιάξουμε
καινούργια αντικείμενα» Ε.
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iii. Εκμάθηση
Λάτιν χορού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Λάτιν για παιδιά 5-8
Λάτιν για παιδιά 9-12

ΩΡΕΣ
17
19

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
14
16

Αποτελέσματα προγράμματος:
▪
▪

▪
▪

▪

Τα παιδιά αποκτούν ρυθμό.
Έρχονται σε επαφή με διαφορετική μουσική κουλτούρα από αυτή της καταγωγής τους.

Αποκτούν ευελιξία στις κινήσεις, μαθαίνουν να συντονίζονται και να συνεργάζονται αρμονικά.
Το μάθημα Λάτιν τους προσφέρει τα ερεθίσματα εκείνα που είναι απαραίτητα για την ανακάλυψη των ταλέντων ή
της κλίσης τους.

Η ατμόσφαιρα στο πλαίσιο της ομάδας χαρακτηρίζεται από αποδοχή, αλληλοφροντίδα και δημιουργικότητα.

Προκλήσεις και επόμενα βήματα:
Η συμμετοχή έφτασε και ξεπέρασε τα εκτιμώμενα επίπεδα, ενώ παρατηρήσαμε ότι οι ομάδες σταδιακά
μεγάλωναν και τα οφέλη ήταν ορατά και πολύ σημαντικά. Για το λόγο αυτό, φιλοδοξούμε το πρόγραμμα να
συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά.

«Τις Παρασκευές έχουμε Λάτιν, το αγαπημένο μου μάθημα!» Ι.
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iv. Θεατρικό
Εργαστήρι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Θεατροϊστορίες: 5-8 ετών

24

16

Δράμα και κλάμα: 9-12 ετών

22

13

Αποτελέσματα προγράμματος:
▪

▪

▪
▪

Τα παιδιά εξοικειώνονται με τεχνικές δραματοποίησης.

Εκφράζουν τις ιδέες και τα συναισθήματά τους, νοιώθουν σημαντικοί, σε ένα δημιουργικό και ελεύθερο
περιβάλλον έκφρασης.

Κατανοούν το περιβάλλον τους, τον εαυτό τους και τον άλλον μέσα από την τέχνη της δραματοποίησης.
Καταφέρνουν να κοινωνικοποιούνται και να αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους.

Προκλήσεις και επόμενα βήματα:
Η ικανοποίηση των παιδιών και των γονέων από το πρόγραμμα είναι έκδηλη, γι’ αυτό τον λόγο
φιλοδοξούμε να αυξηθούν οι συμμετέχοντες και οι ώρες διδασκαλίας.

«Στο θεατρικό εργαστήρι μπορώ να γίνω μία άλλη» Ν.
«Μ’ αρέσει όταν η κυρία μας βάζει να παίζουμε ρόλους» Α.
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Γ. Εκμάθηση πολεμικής τέχνης
Taekwondo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τμήμα για παιδιά 8-12

ΩΡΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

45

30

Αποτελέσματα προγράμματος:
 Τα παιδιά αποκτούν σταδιακά καλύτερο επίπεδο γνώσης τεχνικών της πολεμικής τέχνης
Taekwondo.
 Τα παιδιά αποκτούν ευελιξία στις κινήσεις τους.
 Τα παιδιά αναπτύσσουν στρατηγικές άμυνας.
 Σημαντική πρόοδος σημειώνεται, σύμφωνα με την εκπαιδευτικό, και γύρω από θέματα ορίων,
συμπεριφοράς, συνεργασίας και ομαδικότητας.
Προκλήσεις και επόμενα βήματα:
Ο αριθμός των παιδιών που θέλουν να εγγραφούν στο πρόγραμμα αυξάνεται συνεχώς με
αποτέλεσμα να κρίνεται αναγκαίο την επόμενη σχολική χρονιά να αυξηθούν οι ώρες και τα
τμήματα.

«Στα μαθήματα Taekwondo περνάμε όμορφα!» Μ.
«Κάθε εβδομάδα περιμένω το μάθημα Taekwondo» Β.
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. Εργαστήριο «Κατασκευή Αμαξιδίου με απλά
καθημερινά υλικά»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τμήμα για παιδιά 8-12

ΩΡΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

13

34

Το δημιουργικό εργαστήριο «Κατασκευή Αμαξιδίου με απλά καθημερινά υλικά» υλοποιήθηκε από την
ομάδα ΙΕΕΕ Women in Engineering (WiE) του ΙΕΕΕ Students Branch του τμήματος Μηχανικών
Πληροφορικής του ΤΕΙ Καστοριάς.
Αποτελέσματα εργαστηρίου:
 Αξιοποιώντας αναλώσιμα υλικά για την κατασκευή αμαξιδίων τα παιδιά μαθαίνουν να
ανακυκλώνουν τα σκουπίδια τους.
 Τα παιδιά αποκτούν βασικές γνώσεις μηχανικής.
 Τα παιδιά αναπτύσσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.
 Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών.
 Αποκτήθηκε σημαντικό ερέθισμα σε θέματα που αφορούν τη μηχανική και που στη συνέχεια τα
παιδιά μπορούν να αξιοποιήσουν σε μελλοντικές τους δράσεις.
Προκλήσεις και επόμενα βήματα:
Ο αριθμός των παιδιών που ήθελαν να εγγραφούν στο πρόγραμμα ήταν εξαιρετικά μεγάλος με
συνέπεια να μην ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα, έτσι κρίνεται αναγκαίο την επόμενη σχολική χρονιά
να επαναληφθεί το εργαστήριο με περισσότερες ώρες.

«Οι κυρίες που ήρθαν από το ΤΕΙ μας έδειξαν πως θα μπορέσουμε και φτιάξαμε ένα αμάξι
με απλά υλικά! Ήταν υπέροχα!» Ε.
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Ε. Δημιουργική Απασχόληση
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Κυκλοφοριακή Αγωγή
Μυθολογία
Διάστημα
Αγγλικά
Φυσικές Καταστροφές
Ψηφιακά κόμικς
Παγκόσμιες Ημέρες
Αθλοπαιδιές
Μουσική
Δημιουργώ με LEGO
Εξερευνώντας την Καστοριά
ΣΥΝΟΛΟ

ΩΡΕΣ
15
13
14
21
14
13
34
23
15
13
12
187

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
25
26
27
24
27
26
29
30
21
23
28

Αποτελέσματα προγραμμάτων:
 Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με ποικίλες θεματικές ενότητες εμπλουτίζοντας πολύπλευρα τις
γνώσεις τους και δίνοντάς τους ερεθίσματα για περαιτέρω εμβάθυνση στα ζητήματα που τέθηκαν.
 Γνώρισαν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, με επιστέγασμα την επίσκεψη της τροχαίας στο Κέντρο
Ημερήσιας Φροντίδας, γνώρισαν για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και την ιστορία του, για το
διάστημα και τους πλανήτες, τις φυσικές καταστροφές κ.α.
 Έμαθαν να χειρίζονται μία ξένη γλώσσα, αυτή της αγγλικής, να κατασκευάζουν και να ανακαλύπτουν
μέσα από κατασκευές LEGO, καθώς και να εκφράζονται μέσα από τη μουσική και το ρυθμό.
 Έμαθαν να χειρίζονται τις ΤΠΕ, υπηρεσίες διαδικτύου και συγκεκριμένα ειδικά λογισμικά για να
κατασκευάσουν ψηφιακές ιστορίες-κόμικς.
 Επιδόθηκαν σε αθλοπαιδιές με σκοπό την εξάσκηση του σώματος.
 Τα παιδιά εξερεύνησαν αρχιτεκτονικά, ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία της πόλης και της
ευρύτερης περιοχής με επισκέψεις και συγκέντρωσαν πληροφορίες με σκοπό να κατασκευάσουν τις
δικές τους δημιουργίες. Γνώρισαν τον τόπο τους και ενδυναμώθηκε το ενδιαφέρον τους.
Προκλήσεις και επόμενα βήματα:
Η Δημιουργική Απασχόληση καταλαμβάνει αρκετές ώρες στο πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο project γι’ αυτό τον λόγο
στοχεύουμε στην αύξησή τους.

«Μου αρέσει που μαθαίνω πολλά και διαφορετικά πράγματα» Θ.

ΣΤ. Μαθησιακή υποστήριξη
για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
650

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

27
Η Μαθησιακή υποστήριξη στην πρωτοβάθμια
Η μαθησιακή υποστήριξη είναι καθημερινή και συνεχόμενη στο πρόγραμμα καθώς πολλά από τα
παιδιά αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, ΔΕΠΥ κ.α. και χρειάζονται
εξατομικευμένη καθημερινή παρέμβαση και παρακολούθηση της προόδου τους.
Αποτελέσματα:

▪

▪

▪

Η ανατροφοδότηση που δέχεται η εκπαιδευτικός από τους γονείς είναι πολύ θετική, τόσο ως προς την
ικανοποίηση και σιγουριά που νιώθουν τα παιδιά τους, όσο και στον θετικό αντίκτυπο που παρατηρούν
στην επίδοσή τους στο σχολείο.

Οι γονείς αναγνωρίζουν την προσπάθεια που γίνεται για θετικά αποτελέσματα και η εκπαιδευτικός
βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία μαζί τους με στόχο τη συνεχή εξέλιξη των παιδιών. Οι γονείς
ενημερώνονται συνολικά αλλά και εξατομικευμένα με στόχο τη διαχείριση ιδιαίτερων ζητημάτων
των παιδιών.
Οι μαθητές δείχνουν να συνεργάζονται με αρμονία και να σέβονται τους κανόνες που είχαν συμφωνήσει στα
πρώτα μαθήματα.

Προκλήσεις και επόμενα βήματα:
Η εμπειρία της φετινής χρονιάς, έδειξε την ανάγκη να ανταποκριθούμε καλύτερα και περισσότερο στις ιδιαιτερότητες συγκεκριμένων
παιδιών με πολλά μαθησιακά κενά και δυσκολίες, γεγονός που επέβαλε για φέτος την εξατομικευμένη υποστηρικτική μάθηση στην
πρωτοβάθμια. Επίσης, συνδυαστικά σε μαθητές που δεν αντιμετώπιζαν μαθησιακές δυσκολίες εφαρμόστηκε η διαφοροποιημένη
διδασκαλία (δηλ. διδασκαλία παιδιών διαφορετικών επιπέδων με ξεχωριστή ύλη), η οποία λειτούργησε ικανοποιητικά.

«Είδαμε στον Μ. μεγάλη εξέλιξη όσον αφορά τις επιδόσεις του στο σχολείο» Μ. Σ.
«Ο Β. ανέβασε τους βαθμούς του τριμήνου του» . Τ.

Ζ. Κοινωνικό Φροντιστήριο
για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κοινωνικό φροντιστήριο για τη
δευτεροβάθμια

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
1.070

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
28

Η ενισχυτική διδασκαλία που αφορά μαθητές Γυμνασίου και Α’ τάξης Λυκείου είναι
καθημερινή και συνεχόμενη ακολουθώντας το σχολικό πρόγραμμα.
Αποτελέσματα:

▪
▪

Η ανατροφοδότηση που δέχονται οι εκπαιδευτικοί από τα παιδιά είναι πολύ θετική, τόσο ως προς την
ικανοποίηση και σιγουριά που νιώθουν, όσο και στον θετικό αντίκτυπο που παρατηρούν στην επίδοσή τους
στο σχολείο.
Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τους γονείς με στόχο τη συνεχή εξέλιξη των παιδιών.

Προκλήσεις και επόμενα βήματα:
Η εμπειρία της φετινής χρονιάς, έδειξε την ανάγκη για δωρεάν μαθησιακή υποστήριξη σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου προκειμένου
να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου, δεδομένου ότι οι γονείς δεν δύνανται λόγω οικονομικών δυσχερειών να
ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτές.

«Από τότε που η κόρη μας ξεκίνησε στο Κοινωνικό Φροντιστήριο παρατηρήσαμε μεγάλη πρόοδο» Β. Μ.

Η. Εξωτερικές δράσεις-projects
Στα πλαίσια υλοποίησης του
προγράμματος τα παιδιά τον χρόνο αυτό
παρευρέθηκαν σε διάφορες εξωτερικές
δράσεις. Συγκεκριμένα:
- πραγματοποίησαν θεατρικό στα
ΚΑΠΗ Καστοριάς για την
Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων,
- παρευρέθηκαν στην
εμποροπανήγυρη του Άργους
Ορεστικού για να ενημερωθούν
πάνω σε θέματα κυκλοφοριακής
αγωγής από το Αστυνομική
Διεύθυνση Άργους Ορεστικού και να
διασκεδάσουν στο Λούνα Παρκ,
- παρευρέθηκαν μαζί με τους
γονείς τους στην ενημερωτική
εκδήλωση για την Παγκόσμια
Ημέρα για τα Δικαιώματα του
Παιδιού, η οποία διοργανώθηκε
από τον Οργανισμό μας,
- παρευρέθηκαν στο Ηalloween party
που διοργάνωσε ο Οργανισμός μας

στο χώρο του προγράμματος
«Φροντίδα για την Τρίτη Ηλικία»,
- παρευρέθηκαν στην 4η
Χριστουγεννιάτικη Γιορτή του
Οργανισμού μας, η οποία

CIRCO MEDRANO,
- παρευρέθηκαν στο Αρχοντικό
Τσιατσιαπά για την έκθεση
ζωγραφικής «τρεις γυναίκες
καλλιτέχνες,

- πραγματοποιήθηκε στην Λέσχη
Αξιωματικών Καστοριάς,
παρευρέθηκαν στην παράσταση «Τα
Μαγικά Χριστούγεννα του Σκρουτζ»
του Συλλόγου Γονέων Παιδιών και
Ενηλίκων με Νεοπλασματική
Ασθένεια και φίλων αυτών «ΜΑΖΙ
ΣΟΥ»,

- πραγματοποίησαν θεατρικό στα
ΚΑΠΗ Καστοριάς για την Γιορτή
της Μητέρας,

- συμμετείχαν στη χριστουγεννιάτικη
γιορτή «Christmas Street Party» που
συνδιοργάνωσε ο Οργανισμός μας
με τον Σύλλογο Καταστημάτων
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Καστοριάς.
- παρευρέθηκαν στη παράσταση του

- επισκέφτηκαν και ξεναγήθηκαν
στο Λιμναίο Οικισμό που
χρονολογείται από το 5.500 π.Χ.

«Εξαιρετική διοργάνωση, μπράβο στην ομάδα του
Κέλετρον» Α. Χ.
«Ευχαριστούμε που κάνετε τόσα για τα παιδιά μας»
Κ. .

- επισκέφτηκαν το Δασάκι της
Μεσοποταμίας όπου
ενημερώθηκαν για τη δασική
προστασία και συμμετείχαν σε
περιβαλλοντικές δράσεις.

Θ. Δανειστική Βιβλιοθήκη
Η δανειστική βιβλιοθήκη του Οργανισμού απευθύνεται
σε όλους τους ωφελούμενους, καθώς και σε μέλη της
Π.Ε. Καστοριάς που έχουν ανάγκη.

Η βιβλιοθήκη πριν την έναρξη του προγράμματος είχε
980 βιβλία και εμπλουτίστηκε με επιπλέον 360 βιβλία
μέσω της δωρεάς της Alpha Bank, της Αμερικανικής
Πρεσβείας και ιδιωτών φτάνοντας τα 1.340.
Οι δανεισμοί το έτος αυτό από τα παιδιά τα οποία
απασχολούνται στις δομές του Οργανισμού, αλλά και των
ευρύτερων οικογενειών που είναι υπό την προστασία του,
έφτασαν τις 420, υπερκαλύπτοντας έτσι τον στόχο που είχε
τεθεί.

Οι δανεισμοί αφορούσαν κυρίως βοηθήματα
για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
μυθιστορήματα για παιδιά και εφήβους κ.α. γεγονός που
υποδεικνύει την μεγάλη ανάγκη για κάλυψη βιβλίων σε
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Αποτέλεσμα αυτής της δράσης ήταν η ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας,
της φαντασίας και της δημιουργικότητας των παιδιών.

Σύνοψη εκπαιδευτικών
προγραμμάτων
Σύνολο ωρών που αφιερώθηκαν σε προγράμματα παιδιών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΩΡΕΣ

1.118

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
476

Το «Ηλιαχτίδα Ζωής» σε αριθμούς

185
2.101
2.560
250
1.062
476

Μοναδικοί ενήλικες ωφελούμενοι
Διαφορετικά αιτήματα
Ατομικές συναντήσεις
Ανήλικοι ωφελούμενοι
Συμμετοχές ενηλίκων στις
συμβουλευτικές υπηρεσίες
Συμμετοχές παιδιών και
εφήβων στα εκπαιδευτικά
προγράμματα και εργαστήρια

58
Το Επίκεντρο πίσω από τους αριθμούς

Ενέργειες δικτύωσης και επικοινωνίας
Τόσο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας
για τη λειτουργία του προγράμματος, όσο
και μετά την έναρξη αυτής, δόθηκε
μεγάλη βαρύτητα στη δικτύωση με
άλλους φορείς, οργανώσεις αλλά και στην
επικοινωνία με τους εν δυνάμει
ωφελούμενους. Η διαδικασία δικτύωσης
συνεχίζεται καθημερινά από όλη την
ομάδα του προγράμματος και
συμπεριλαμβάνει διαφορετικού είδους
ενέργειες κι επαφές:

Δικτύωση με φορείς και
οργανώσεις
Οι συναντήσεις με φορείς και οργανώσεις
της Καστοριάς, καθώς και με τις υπηρεσίες
του Δήμου με στόχο την ενημέρωση για τις
υπηρεσίες του προγράμματος «Ηλιαχτίδα
Ζωής» και τη δημιουργία συστήματος
παραπομπών, είχαν ως αποτέλεσμα να
αυξάνεται καθημερινά η αναγνωρισιμότητά
του. Η σημασία αυτών των επαφών και η
αξία της συνεργασίας με άλλες οργανώσεις,
αντικατοπτρίζεται και στο γεγονός ότι

πολλοί άνθρωποι που έχουν υποστηριχθεί
από το πρόγραμμα, έμαθαν για αυτό μέσω
άλλων υπηρεσιών.

Συνεργασία με φορείς
Από την έναρξη υλοποίησης του
προγράμματος, υπήρξε συνεργασία με 9
κοινωνικές υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς:
•Κοινωνικό ιατρείο Δήμου Καστοριάς
•Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Πολιτισμού-Αθλητισμού & Παιδείας Δήμου
Καστοριάς
•Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π.Ε.
Καστοριάς
•Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ορεστίδος
•Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καστοριάς
•Πρόεδρο τοπικής κοινότητας
Μεσοποταμίας
•Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο
Καστοριάς
•Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και
νεαρούς ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα
του Αυτισμού Ν. Καστοριάς •ΔΙΕΚ
Καστοριάς

Ενημέρωση μέσω φυλλαδίων/αφισών
Η διανομή φυλλαδίων είναι επίσης μια
τακτική που ακολουθούμε περιστασιακά
και δείχνει ότι έχει άμεσα αποτελέσματα.
Παράλληλα, η τοποθέτηση αφισών για τις
αυτοτελείς δράσεις, τις ομάδες και τις
ημερίδες, δείχνει να παρουσιάζει
ιδιαίτερη δυναμική.

Από στόμα σε στόμα
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η
κύρια πηγή ενημέρωσης είναι η
θετική φήμη και οι συστάσεις.
Βλέποντας ήδη κάποια αποτελέσματα στη
ζωή τους κι έχοντας πολύ θετική άποψη
για τις υπηρεσίες, τα προγράμματα, τους
συνεργάτες, τις διαδικασίες και τις
υποδομές του προγράμματος, οι
ωφελούμενοι μας λένε ότι το συστήνουν
με τα καλύτερα λόγια. Μάλιστα, η
σύσταση δεν είναι μόνο από ωφελούμενο
προς τους οικείους του, αλλά και από μη
ωφελούμενο. Αυτό σημαίνει ότι το
πρόγραμμα έχει αποκτήσει ιδιαίτερα
θετική φήμη στην ευρύτερη περιοχή.
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Αναλύοντας τα σχετικά λόγια των ωφελούμενων, μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι οι ίδιοι
λειτουργούν ως οι καλύτεροι και πιο αποτελεσματικοί πρεσβευτές μας.

ΤΡOΠΟΣ ΕΝΗΜEΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΖΩΗΣ»
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Ένα χρόνο «Ηλιαχτίδα Ζωής»
Μετά από ένα χρόνο λειτουργίας, το πρόγραμμα «Ηλιαχτίδα
Ζωής» - Πολυχώρος Δράσης και Αλλαγής για παιδιά, εφήβους και
γονείς, έχει ήδη αποκτήσει την ταυτότητά του, η οποία
χαρακτηρίζεται από τις αξίες που οι ίδιοι οι άνθρωποι που
ανήκουν σε αυτό το του προσδίδουν.

Η επιτυχία του προγράμματος στηρίζεται και
αποδεικνύεται μέσα από τα ποσοτικά και ποιοτικά
αποτελέσματα.
Από τις βασικές αξίες του οργανισμού μας αλλά και
του προγράμματος είναι:

Ευγνωμοσύνη
Ομαδικότητα
/συνεργασία

Ενδυνάμωση

Εμπιστοσύνη

Αξιοπρέπεια
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ANOIXTOTHTA
«Είναι πάντα εκεί για όλους»
Το πρόγραμμα «Ηλιαχτίδα Ζωής» είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο.
Προσπαθεί να στηρίξει οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Οι
ωφελούμενοι του προγράμματος αντιλαμβάνονται και εκφράζουν
συνεχώς την ειλικρινή προσφορά και αξιοσημείωτη προθυμία
όλων των συνεργατών να ασχοληθούν με το θέμα τους.

«Θεωρώ ότι οι άνθρωποι του οργανισμού είναι
οικογένεια μου. Με έχουν βοηθήσει πάρα πολλές φορές
αλλά και βοηθούν όλο τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό
για εμένα αλλά και για όλο τον κόσμο να υπάρχει το
πρόγραμμα αυτό».

Εμπιστοσύνη
«Εδώ μπορείς να βρεις λύση»
Οι ωφελούμενοι αισθάνονται ότι οι άνθρωποι του «Κέλετρον Αγάπη
για το Παιδί» προσφέρει συνολική στήριξη, με σταθερότητα. Η
αίσθηση της ασφάλειας είναι πολύ σημαντική για τους
ωφελούμενους.

«Το καλύτερο για εμάς είναι να έχουμε κοντά μας πάντα του
ανθρώπους του Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί».

Το «Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί» καθημερινά, σε βάθος
χρόνου, με σταθερή ροή και ποιότητα εργασιών, με τους ίδιους
ανθρώπους, με οργάνωση και συνέπεια. Αυτό συντελεί τελικά
όχι μόνο στην αποτελεσματικότητα του έργου, αλλά και στην
εμπιστοσύνη που έχουν οι ωφελούμενοι.
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Στήριξη
«Η στήριξη που μας δίνει
ο οργανισμός είναι πολύ
σημαντική για εμάς»

Οι ωφελούμενοι δεν φοβούνται να εκφράσουν το
πρόβλημά τους, τις αδυναμίες τους και προσωπικές
σκέψεις και συναισθήματα.
Έχουν πλέον κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε
και την ανάγκη για ολιστική αντιμετώπιση.
Δηλώνουν ότι η ψυχοκοινωνική υπηρεσία τους βοηθά να
κατανοήσουν το πρόβλημά τους, να βρουν τη δύναμη στον
εαυτό τους, να βάζουν στόχους και κινητοποιούνται για να
βρουν τη λύση.

Αισθάνονται πιο δυνατοί και έτοιμοι να διαχειρίζονται τα
προβλήματα τους.
Η υλική στήριξη στις ωφελούμενες οικογένειες είναι
εξίσου σημαντική. Προσφέρει ανακούφιση και ασφάλεια.

«Είναι πάντα εκεί
όλοι για εμάς… και
στα δύσκολα και στα
εύκολα» Ζ. Λ.
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Ομαδικότητα - Εθελοντισμός
«Είναι όλοι μία ομάδα, που
προσφέρεται ανιδιοτελώς»
Πολλά παιδιά όσο και οι ενήλικες, αναφέρονται στις φιλικές σχέσεις
που αναπτύσσουν με άλλους ωφελούμενους και τη χαρά που
παίρνουν από αυτό.

Οι εθελοντές μας είναι η δύναμη μας. Χάρη σε αυτούς και την
δύναμη τους, ο οργανισμός μας καταφέρνει να υλοποιεί ποικίλα
προγράμματα στήριξης, που πρεσβεύουν την πολυπολιτισμικότητα,
τον σεβασμό στο διαφορετικό, την ομαδικότητα και τη συνεργασία.
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Συμπεράσματα
Ο πρώτος χρόνος υλοποίησης του
προγράμματος «Ηλιαχτίδα Ζωής» για
παιδιά-εφήβους και γονείς, στην Π.Ε.
Καστοριάς, έκλεισε με επιτυχία,
λαμβανομένων υπ’ όψιν των διαθέσιμων
πόρων (ανθρώπινου δυναμικού και
χρηματοδότησης) και του κοινωνικού και
οικονομικού περιβάλλοντος της περιοχής
δράση. Άφησε χρήσιμα συμπεράσματα, τα
οποία θα αποτελέσουν το εφαλτήριο
επιτυχούς ανάπτυξης για τα επόμενα
χρόνια.
Η παρατηρητικότητα και οι έγκαιρες
αλλαγές και τροποποιήσεις στην εξέλιξη
του προγράμματος, ήταν οι καθοριστικοί
παράγοντες, εκ μέρους της διοίκησης και
των εργαζομένων, για την επιτυχή έκβαση
του πρώτου χρόνου υλοποίησης του
έργου.
Χαρακτηριστικά κατά τον πρώτο χρόνο
λειτουργίας:
• Ενσωμάτωσε στο πρόγραμμα δράσεις
εμψύχωσης και ψυχαγωγίας για τα
παιδιά του Κέντρου Ημερήσιας
Φροντίδας, για να κερδίσουν ωφέλιμο

χρόνο οι γονείς και να διευρυνθούν οι
ημέρες λειτουργίας (εκμάθηση χορού
Λάτιν και τμήματος Taekwondo).
•
Λειτούργησε με εσωτερική
εργασιακή τροποποίηση μια νέα
υπηρεσία, την επίλυση λογιστικών
ζητημάτων, με λογιστή οικονομολόγο
σύμβουλο. Αποτέλεσε υπηρεσία
υψηλής αξίας, καθόσον υπάρχει
έλλειψη αντίστοιχης δωρεάν υπηρεσίας.
Τακτοποίησε πλήθος διαφορετικών
αιτημάτων συντελώντας στην
ενδυνάμωση των ωφελούμενων.

•
Κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής
της πόλης της Καστοριάς, να συμμετέχουν
ενεργά στην εθελοντική δράση «Let’s do it
Greece», από κοινού με τον Δήμο και τον
Πολιτιστικό Σύλλογο «Κέλετρον»
Καστοριάς, ως δράση σεβασμού και
προστασίας του περιβάλλοντος,
μοναδικής κληρονομιάς της
ανθρωπότητας. Παράλληλα κατέγραψε τα
προβλήματα της ευρύτερης περιοχής
Χλόης- Καστοριάς και των Εργατικών
Κατοικιών Καστοριάς, όπου

δραστηριοποιείται έντονα τα
τελευταία χρόνια, καταθέτοντας
προτάσεις για παρεμβάσεις σε αυτήν.
•
Παράλληλα σε συνεργασία με τον
Πολιτιστικό Σύλλογο «Κέλετρον», των
Εργατικών Κατοικιών Καστοριάς, άσκησε
δράση πολιτικής πίεσης στο Υπουργείο
Εργασίας και τον ΟΑΕΔ, πετυχαίνοντας
ευνοϊκή εξέλιξη, με νομοθετική ρύθμιση,
σε θέματα αποπληρωμής στεγαστικών
δανείων, σε Πανελλαδικό επίπεδο,
δικαιούχων κατοίκων του πρώην
οργανισμού Εργατικών Κατοικιών (ΟΕΚ).
•
Πραγματοποίησε έρευνα με τους
εφήβους που συμμετείχαν στο «Κοινωνικό
Φροντιστήριο», για την ανίχνευση των
αναγκών τους και τον σχεδιασμό νέων
ελκυστικών προγραμμάτων για εφήβους.
•
Σχεδίασε το νέο πρόγραμμα
(Φθινόπωρο 2019- Καλοκαίρι 2020),
σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις
προτάσεις των ωφελούμενων αλλά και
την εκτίμηση αναγκών για νέες ευπαθείς
ομάδες ωφελούμενων (ΠροσφυγόπουλαΡομά).
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Επόμενα βήματα ― Σχεδιασμός για τον δεύτερο χρόνο υλοποίησης
του προγράμματος «Ηλιαχτίδα Ζωής»

Το πρόγραμμα για το δεύτερο έτος
λειτουργίας έχει σχεδιαστεί με βάση τους
κατωτέρω δύο πυλώνες δράσης:

Παρά το γεγονός ότι είχε προβλεφθεί η
λειτουργία της υπηρεσίας από τον πρώτο
χρόνο του προγράμματος «Ηλιαχτίδα Ζωής»,
αυτό δεν κατέστη εφικτό λόγω μη εύρεσης
•
Δημιουργία και ένταξη νέων υπηρεσιών αναγκαίων πόρων για την χρηματοδότηση
βάσει των αναγκών που δημιουργήθηκαν στη της ανωτέρω δράσης.
Π.Ε Καστοριάς και ζητούνται από τους
Λαμβανομένου υπόψη του υψηλού ποσοστού
κατοίκους.
ανεργίας της Π.Ε Καστοριάς και ιδίως των νέων,
•
Τροποποιήσεις σε υπηρεσίες, με στόχο εκτιμάται βάσιμα ότι θα αποτελέσει υπηρεσία
την καλύτερη επίτευξη αποτελεσμάτων.
υψηλής αξίας, με πολλά προσδοκόμενα οφέλη
για τους συμμετέχοντες του προγράμματος:
•
Δημιουργούμε υπηρεσία συμβούλου
εκπαίδευσης, με ειδική παιδαγωγό σε
Συγκεκριμένα για την επόμενη χρονιά
προβλέπονται τα εξής:
συνεργασία με την ψυχοκοινωνική υπηρεσία.
•
Διατηρούμε την θέση εργασίας της
•
Δημιουργία συμβουλευτικής υπηρεσίας Λογίστριας – Οικονομολόγου και
ενδυναμώνουμε την υπηρεσία Λογιστικήςεύρεσης εργασίας, με στελέχωση δύο
συμβούλων (μιας εργασιακής ψυχολόγου και συμβουλευτικής με πρόσληψη και
δεύτερου Λογιστή-Οικονομολόγου μερικής
μίας συμβούλου εργασίας με πολυετή
απασχόλησης.
προϋπηρεσία στον ΟΑΕΔ).

•
Εντάσσουμε στην ομάδα της
Ψυχοκοινωνικής υπηρεσίας, έναν ακόμη
σύμβουλο ψυχικής υγείας, εξειδικευμένο
στους εφήβους και με εμπειρία παροχής
υπηρεσιών ψυχικής υγείας και σε άτομα
τρίτης ηλικίας. Επίσης εντάσσουμε και μία
Κοινωνική Λειτουργό για την κάλυψη των
αναγκών εξυπηρέτησης στις νέες ευπαθείς
ομάδες Πρόσφυγες και Ρομά που θα
εξυπηρετήσει ο οργανισμός μας.
•
Διευρύνουμε την ηλικιακή ομάδα των
παιδιών που υποστηρίζουμε, προσθέτοντας
δύο νέα προγράμματα για νήπια.
•
Επεκτείνουμε την μουσική στα
προγράμματα του «Ηλιαχτίδα Ζωής»,
δημιουργώντας δύο χορωδίες, μία για
παιδιά και μία για ενήλικες, σε συνεργασία
με εξειδικευμένη Μουσικό.
•
Δημιουργούμε τμήματα
εκμάθησης Ελληνικών για ενήλικες.
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Ιστορίες
από το «Ηλιαχτίδα Ζωής»
Η .Χ. είναι μια άνεργη μητέρα 32
χρονών. Η γυναίκα αυτή έχει
διωχθεί σε πολύ νεαρή ηλικία από
το πατρικό της, προσπαθώντας
επανειλημμένα να βρει δουλειά ως
σερβιτόρα σε καφενεία με σκοπό
να βγάζει λίγα χρήματα και να
μπορεί να βιοποριστεί. Λίγα χρόνια
μετά παντρεύτηκε αλλά δε στάθηκε
πολύ τυχερή στο γάμο της. Ο τότε σύζυγός της την κακοποιούσε
λεκτικά και σωματικά. Έμεινε έγκυος στο πρώτο της παιδί τον Β. ο
οποίος δέχτηκε και εκείνος, όπως και ο αδερφός του που
ακολούθησε δύο χρόνια μετά, κακοποίηση. Κατά την διάρκεια της
δεύτερης εγκυμοσύνης η .Χ δεχόταν άγριες επιθέσεις και
ξεσπάσματα από τον πρώην σύζυγό της ως αποτέλεσμα το
δεύτερο παιδί ο Μ. να γεννηθεί πρόωρα με προβλήματα υγείας,
τα οποία διαδέχτηκαν μια σειρά από χειρουργικές επεμβάσεις.

Η εξυπηρετούμενη κατέφυγε με την βοήθεια φιλικού προσώπου σε
κέντρο κακοποιημένων γυναικών παίρνοντας μαζί τα παιδιά.
Διέμεινε δύο χρόνια εκεί έχοντας χάσει κάθε πίστη στον εαυτό της
και μη δείχνοντας εμπιστοσύνη σε κανέναν ειδικό που προσπάθησε
να την πλησιάσει.
Η .Χ όταν πρωτοαπευθύνθηκε στον οργανισμό ήταν αρκετά
απόμακρη και διστακτική απέναντι στο προσωπικό με εμφανή
σημάδια άγχους και ντροπής στην ομιλία της. Με το πέρας του
χρόνου και με τη βοήθεια της ψυχολόγου του οργανισμού άρχισε να
παίρνει την ζωή στα χέρια της. Ξεκίνησε να διαχειρίζεται όχι μόνο το
άγχος και την χαμηλή αυτοεκτίμηση που την διακατείχε αλλά και
τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόταν στα παιδιά της. Άρχισε να
χτίζει μια σχέση εμπιστοσύνης με το προσωπικό ζητώντας βοήθεια
και συμβουλές για ψυχολογικά, εκπαιδευτικά και επιδοματικά
ζητήματα. Έθεσε αρκετά υψηλούς στόχους όσον αφορά την
βελτίωση της ποιότητας ζωής της και με την αρωγή, την συνεργασία
και την επικοινωνία με την διεπιστημονική ομάδα του οργανισμού
κατάφερε να τους επιτύχει.
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Οικονομικός
απολογισμός
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με βάση την επιστολή από
21/6/2018, ενέκρινε δωρεά για τη χρηματοδότηση του
προγράμματος «Ηλιαχτίδα Ζωής» με το ποσό 47.500,00 ευρώ.

Η δωρεά υποστηρίζει την κάλυψη των μισθών και των εργοδοτικών
εισφορών του Οργανισμού για ένα έτος για τις εξής θέσεις: μία θέση
ψυχολόγου – συντονιστή του έργου πλήρης απασχόλησης, μία θέση
κοινωνικού λειτουργού πλήρης απασχόλησης, μία θέση παιδαγωγού
πλήρης απασχόλησης και μία θέση γραμματειακής υποστήριξης
μειωμένης απασχόλησης (ημιαπασχόληση).

Επίσης συμμετέχουν για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών
από τον Δεκέμβριο του 2018 μέχρι τον Ιούνιο 2019 (ενοίκια,
δαπάνες ηλεκτρισμού, τηλεφωνικές δαπάνες, αμοιβή εξωτερικού
συμβούλου, τρόφιμα, αγορά πάγιου ηλεκτρικού και
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, έπιπλα και γραφική ύλη, καύσιμα και
δαπάνες θέρμανσης), μισθοδοσία και εργοδοτικών εισφορών για
επτά μήνες μίας θέσης πλήρους απασχόλησης ενός οδηγού για τη
μεταφορά των παιδιών του ΚΗΦ και πολιτισμικές επισκέψεις από
την Κρατική Επιχορήγηση έτους 2018 και την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη
με την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών από τον Ιανουάριο
του 2018 (ενοίκια, αμοιβή λογιστή, δαπάνες ηλεκτρισμού,
τηλεφωνικές δαπάνες ύψους 7.200 ευρώ) μέχρι τον Νοέμβριο
του 2019.
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Ιστορίες από το Επίκεντρο

Με βάση
τα προγράμματα
που
έτρεξαν
όπως
περιγράφονται
παραπάνω, τα έξοδα λειτουργίας του
«Ηλιαχτίδα
Ζωής» για το 12μηνο
Ιούλιος 2018 – Ιούνιος 2019, ανήλθαν στα
93.450 ευρώ κι έχουν κατανεμηθεί ως εξής:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΕΞΟΔΩΝ

 60% Ανθρώπινο Δυναμικό
 14% Λειτουργικά Έξοδα
Οργανισμού
 7,7% Πάγιος Εξοπλισμός
 0,3% Πολιτισμικές
Εκδηλώσεις

 18% Προμήθεια Τροφίμων .
και ειδών υγιεινής για .
τους Ωφελούμενους
της Δομής
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Ανθρώπινο δυναμικό
1 ψυχολόγος
1 κοινωνικός λειτουργός

Πολιτισμικές εκδηλώσεις
Αφορούν τα έξοδα για την διενέργεια πολιτισμικών επισκέψεων των
παιδιών του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας στο Λιμναίο Οικισμό
Καστοριάς και στο απολιθωμένο δάσος του Νόστιμου Καστοριάς για
εκπαιδευτικούς σκοπούς.

1 παιδαγωγός
1 υπάλληλος γραφείου
1 οδηγός

Λειτουργικά έξοδα

Προμήθεια τροφίμων και ειδών υγιεινής
Αφορούν τις δαπάνες για αγορά τροφίμων, ειδών καθαριότητας και
προσωπικής υγιεινής για τον εξοπλισμό του Κοινωνικού
Παντοπωλείου και την παροχή υλικής συνδρομής στους
ωφελούμενους του προγράμματος

Αφορούν τις δαπάνες ενοικίου, τηλεφωνίας, ΔΕΗ και
αναλωσίμων για τη λειτουργία του Οργανισμού.

Πάγιος εξοπλισμός
Αφορούν τα έξοδα αγοράς επιπλών και σκευών και την αγορά
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, συσκευές τηλεφωνίας, fax,
εκτυπωτές, τηλεόραση, τάμπλετ και λευκές συσκευές,
κλιματιστικό κ.λπ.).
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Κατανομή εξόδων
στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Από τα παραπάνω ποσά η χρηματοδότηση και κάλυψη των
ετήσιων δαπανών του Οργανισμού για την υλοποίηση του
Προγράμματος «Ηλιαχτίδα Ζωής» έτους 2018 – 2019, στο Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος αντιστοιχεί το 51,14% των συνολικών εξόδων για
τους 12 μήνες λειτουργίας, ήτοι 47.500€. Το ποσό αυτό αφορά
αμοιβές και έξοδα προσωπικού.
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Μια πιο λεπτομερής κατανομή των
εξόδων παρουσιάζεται παρακάτω:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΕΑ

 51,14% Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
 26,38% Κρατική Επιχορήγηση
 15,34% Εθνική Τράπεζα
 7,14% Ίδρυμα Μποδοσάκη
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Άλλες ενέργειες
ανεύρεσης πόρων
Το Κέλετρον Αγάπη για το
Παιδί χρηματοδοτείται
επιπλέον από δωρεές του
Ιδρύματος Μποδοσάκη, την
Εθνική Τράπεζα, δωρεές
εταιριών και ιδιωτών και
από την Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας μέσω
της Κρατικής
επιχορήγησης.
Από τους παραπάνω φορείς κι
ενέργειες καλύφθηκε το
48,86% των εξόδων
λειτουργίας του Οργανισμού. Η
δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος κάλυψε το υπόλοιπο
51,14% των εξόδων
λειτουργίας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Ίδρυμα Μποδοσάκη
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Κρατική Επιχορήγηση
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ ΔΩΡΕΑΣ
(€)

% ΕΠΙ ΤΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

47.500,00
7.200
14.250,00
24.500,00
93.450
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Σας ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας

Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί: Έκθεση αποτελεσμάτων Ιούλιος 2018 ― Ιούνιος 2019

