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Ζναρξθ : Υζμπτθ 30 Λουνίου, 9:30 π.μ.

1η Συνεδρία: « Εναλλακτικζσ μορφζσ Κοινωνικήσ Φροντίδασ ςτην Περιφζρεια
Κρήτησ.»

Σίτλοσ: «Παιδιά Και Νζοι ςτθν Ελλάδα τθσ κρίςθσ-ο ρόλοσ τθσ Οικογζνειασ»
Διονφςθσ Ππαλοφρδοσ, Σικονομολόγοσ, Διευκυντισ Ερευνϊν ΕΞΞΕ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Σ Διονφςθσ Ππαλοφρδοσ είναι ζνασ διευκυντισ ερευνϊν ςτο Εκνικό Ξζντρο
Ξοινωνικϊν Ερευνϊν (EKKE). Ξατζχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό δίπλωμα ςτα
οικονομικά από το Υανεπιςτιμιο του Υαντείου (Ελλάδα) και πτυχίο από το
Υανεπιςτιμιο τθσ Συψάλασ (Χουθδία). Ζχει ςυμμετάςχει ςε ζναν μεγάλο αρικμό
ερευνϊν και μελετϊν ςε κζματα κοινωνικισ πολιτικισ, κοινωνικϊν ανιςοτιτων και
διακρίςεων, κοινωνικισ δθμογραφίασ, πολιτικι τθσ αγοράσ εργαςίασ, φτϊχειασ και
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και ζχει δθμοςιεφςει επιςτθμονικά άρκρα, βιβλία και
ερευνθτικζσ μελζτεσ ςτα κζματα αυτά. Ζχει ςυμμετάςχει ωσ εμπειρογνϊμονασ ςε
πολυάρικμεσ επιτροπζσ διαχείριςθσ και αξιολόγθςθσ των προγραμμάτων του
Ευρωπαϊκοφ Ξοινωνικοφ Ψαμείου.
Email: dbalourdos@ekke.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΗΓΗΗ
Χε όλεσ ςχεδόν τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ θ οικογζνεια ζχει υποςτεί βαςικοφσ
μεταςχθματιςμοφσ και θ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ τθσ «πυρθνικισ οικογζνειασ μεςαίασ
τάξθσ» (ζνα νοικοκυριό με παντρεμζνο ετερόφυλο ηευγάρι με τα βιολογικά τουσ
παιδιά) περιορίηεται ςυνεχϊσ. Ειδικά ςε χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, θ πρόςφατθ μείωςθ
τθσ «χρυςισ εποχισ του γάμου» θ οποία χαρακτθριηόταν από υψθλι γονιμότθτα,
υψθλά ποςοςτά γάμων, χαμθλι διαηυγιότθτα και δθμιουργία οικογζνειασ ςε
ςχετικά νεαρι θλικία, ςυνοδεφτθκε από μία μετάβαςθ ςε λιγότερο κεςμοκετθμζνεσ
ςχζςεισ. Αυτι θ τάςθ ςε μεγάλο βακμό κακοδθγείται από μια ςυνολικι μείωςθ
ι/και αναβολι του γάμου, ζναν αυξανόμενο αρικμό διαηυγίων, μείωςθ τθσ
γονιμότθτασ, αναβολι τθσ δθμιουργίασ οικογζνειασ, κακϊσ και ζναν αυξθμζνο
αρικμό παιδιϊν που γεννιοφνται εκτόσ γάμου.
Υαράλλθλα, οι πολιτικζσ επιλογζσ που πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο τθσ
δθμοςιονομικισ εξυγίανςθσ επθρεάηουν τθν ευθμερία, τα δικαιϊματα, αλλά και τθν
ψυχικι υγεία των παιδιϊν και των νζων. Θ υψθλι ανεργία και τα μειωμζνα
ειςοδιματα αυξάνουν τον κίνδυνο φτϊχειασ, ενϊ θ περιοριςτικι ατμόςφαιρα τθσ
κρίςθσ εμποδίηει τθν επζνδυςθ ςε ανκρϊπινουσ πόρουσ - παιδιά και νζουσ.
Ψα παιδιά επθρεάηονται περιςςότερο από τουσ ενιλικεσ, ενϊ περιςςότερο
ευάλωτα είναι τα παιδιά ςε μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ και ςε οικογζνειεσ χωρίσ
κανζναν εργαηόμενο. Θ παιδικι φτϊχεια ςυνδζεται με κοινωνικό αποκλειςμό και
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τθν ζλλειψθ πρόςβαςθσ ςε υπθρεςίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παιδικισ
μζριμνασ, τθσ υψθλισ ποιότθτασ εκπαίδευςθσ και τθν επαρκι ςτζγαςθ. Ψα παιδιά
που μεγαλϊνουν ςε ςυνκικεσ φτϊχειασ είναι λιγότερο πικανό, να ζχουν καλι
ψυχικι υγεία, μια αξιοπρεπι εργαςία ςτο μζλλον και υψθλό βακμό ςυμμετοχισ ςε
κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ με άλλα παιδιά. Χε πολλζσ περιπτϊςεισ
θ φτϊχεια, θ ζλλειψθ εκπαίδευςθσ και γονικϊν δεξιοτιτων, οι κακζσ ςυνκικεσ
ςτζγαςθσ, θ παραμζλθςθ και θ κακοποίθςθ είναι κακοριςτικοί παράγοντεσ για τθν
εγκατάλειψθ ι τθν τοποκζτθςθ παιδιϊν ςε ίδρυμα.
Τμωσ οι επιπτϊςεισ από τθν κρίςθ, ιταν ιδιαίτερα χαρακτθριςτικζσ και για
τουσ νζουσ, κακϊσ θ μετάβαςθ από τθν εκπαίδευςθ ςε αμειβόμενθ απαςχόλθςθ
είναι ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ακατόρκωτθ ζωσ και ανζφικτθ. Οόγω τθσ κρίςθσ,
πολλοί νζοι παραμζνουν εξαρτϊμενοι οικονομικά από τισ οικογζνειζσ τουσ για
μεγαλφτερθ χρονικι διάρκεια, βιϊνουν μειωμζνθ αυτοπεποίκθςθ και
αυτοεκτίμθςθ, ενϊ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ θ επιςτροφι ςτο πατρικό ςπίτι δείχνει
τθν εκτόξευςθ του αρικμοφ νζων ανκρϊπων που δεν είναι ςε οικονομικι
κατάςταςθ να ζχουν το δικό τουσ ςπίτι.
Πε ςτοιχεία από τθ Eurostat, κα διαπιςτωκεί ότι θ παιδικι φτϊχεια και θ
ανεργία νζων ςτθν Ελλάδα κυμαίνονται ςε υψθλά επίπεδα. Θ παρατεταμζνθ
διαμονι ι/και θ επιςτροφι των νζων ςτο πατρικό ςπίτι φζρνει επιπρόςκετεσ
δυςκολίεσ για τθν οικογζνεια, θ οποία αδυνατεί πλζον να είναι το φςτατο “δίχτυ
αςφαλείασ” και καλείται να προςαρμοςτεί ςε νζα οικονομικά δεδομζνα.
Είναι απαραίτθτθ θ ανάπτυξθ κατάλλθλθσ πολιτικισ και υποςτιριξθσ τθσ
οικογζνειασ ϊςτε τα παιδιά να μθν απομακρφνονται από τθν οικογζνεια για λόγουσ
φτϊχειασ.
Λζξεισ Κλειδιά: γονιμότθτα, φφεςθ, ςυνκικεσ διαβίωςθσ και ςφνκεςθ νοικοκυριϊν,
νζοι, παιδικι φτϊχεια.
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«τζγεσ Τποςτθριηόμενθσ Διαβίωςθσ – Η υμβολι τουσ ςτθν Αποϊδρυματοποίθςθ.
Περιπτϊςεισ Περιφζρειασ Κριτθσ.»
Επιτροπάκθσ Χπυρίδων,
Υεριφζρειασ Ξριτθσ

Σικονομολόγοσ,

Διευκυντισ

Ξοινωνικισ

Πζριμνασ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Σνομάηομαι Επιτροπάκθσ Χπφροσ του Παρίνου και τθσ Ειρινθσ γεννικθκα ςτο
Θράκλειο - Ξριτθσ το 1958 και αφοφ τελείωςα τισ βαςικζσ ςπουδζσ μου μετά από
εξετάςεισ ςποφδαςα το 1978-1982 ςτθν Βιομθχανικι Χχολι τθσ Κεςςαλονίκθσ.
Υαρακολοφκθςα ςτθν Ηυρίχθ τθν 1θ Ευρωπαϊκι Χχολι Χυςτθμικισ Επιςτιμθσ
1983-1985.
Mr ςτο SPORT MANAGEMENT Ξαποδιςτριακό Υανεπιςτιμιο Ακθνϊν (2007).
Ξατοικϊ ςτο Θράκλειο και είμαι παντρεμζνοσ με τθν κακθγιτρια Φυςικισ Αγωγισ
Ακθνά Βαϊνά με τθν οποία απζκτθςα δφο κόρεσ.
Ψο 1985 υπθρζτθςα τθν κθτεία μου ςτα τεκωρακιςμζνα.
Ζχω παρακολουκιςει ςωρεία εξειδικευμζνων επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων ςε
Υανεπιςτιμια, ςτο Εκνικό Ξζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ πάνω ςτο γνωςτικό μου
αντικείμενο.
Ζχω ςυμμετάςχει ςε ομάδεσ ςφνταξθσ Υροτάςεων ςε Ευρωπαϊκά Ανταγωνιςτικά
Υρογραμμάτα.
Σίτλοι πουδϊν
1) Υτυχιοφχοσ Ανωτάτθσ Βιομθχανικισ Χχολισ Κεςςαλονίκθσ.
2) Απόφοιτοσ 1θσ Ευρωπαϊκισ Χχολισ τθσ Χυςτθμικισ Επιςτιμθσ.
3) Mr ςτο SPORT MANAGEMENT Ξαποδιςτριακό Υανεπιςτιμιο Ακθνϊν (2007).
4) Ξάτοχοσ Ψίτλων ξζνων γλωςςϊν LOWER OF ENGLISH, MEDIO DI ITALIANO
Εργαςιακζσ χζςεισ
Πόνιμοσ Ωπάλλθλοσ του Ωπουργείου Εςωτερικϊν εργάςτθκα ςαν Αναπλθρωτισ
Διευκυντισ τθσ Διεφκυνςθσ Υρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ τθσ Ρομαρχίασ
Θρακλείου τθν περίοδο 1986-87.
Επίςθσ διετζλεςα γραμματζασ Ρομαρχιακοφ Χυμβουλίου τθν περίοδο 1987-1988.
Εργάςτθκα ςαν Αναπλθρωτισ Διευκυντισ τθσ Διεφκυνςθσ Υρογραμματιςμοφ και
Ανάπτυξθσ τθσ Ρομαρχίασ Θρακλείου τθν περίοδο 1989-1991.
Αποςπάςτθκα ςτο Σικονομικό Επιμελθτιριο, όπου εργάςτθκα ςαν Γενικόσ Δ/ντισ
τθν περίοδο 1992-1993.
Από το 1994 μζχρι το 2000 εργάςτθκα ςαν Υροϊςτάμενοσ ςτο Ψμιμα Υλθροφορικισ
τθσ Δ/νςθσ Υρογραμματιςμοφ και Διαχείριςθσ Υρογραμμάτων Επενδφςεων τθσ
Ρομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ Θρακλείου.
Από το 2000 μζχρι το 2003 εργάςτθκα ςτθν Διεφκυνςθ Υρογραμματιςμοφ και
Διαχείριςθσ Υρογραμμάτων Επενδφςεων τθσ Ρ.Α. Θρακλείου.
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Από το 2004 μζχρι και ςιμερα εργάηομαι ςαν Διευκυντισ ςτθν Διεφκυνςθ
Ακλθτιςμοφ και Ρζασ Γενιάσ τθσ Ρ.Α. Θρακλείου.
Από το 2008 μζχρι και το 2010 εργάςτθκα ωσ Υροϊςτάμενοσ Δ/νςθσ ςτθν Δ/νςθ
Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Ρ.Α. Θρακλείου.
Από το 2010 ζωσ και ςιμερα εργάηομαι ωσ Υροϊςτάμενοσ Δ/νςθσ ςτθν Δ/νςθ
Ξοινωνικισ Πζριμνασ Υεριφζρειασ Ξριτθσ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΗΓΗΗ
Θ Ωποςτθριηόμενθ Διαβίωςθ εξυπθρετεί το πρωταρχικό δικαίωμα για
ανεξάρτθτθ διαβίωςθ κάκε ατόμου και ςτοχεφει παράλλθλα ςτθν ανάπτυξθ και
διατιρθςθ ςτο μζγιςτο βακμό των δεξιοτιτων και ικανοτιτων των κατοίκων, ζτςι
ϊςτε να διαβιοφν όςο το δυνατόν πιο αυτόνομα και ενεργά ςτο φυςικό περιβάλλον
τθσ κοινωνίασ και ςε χϊρο διαφορετικό από το χϊρο τθσ τυχόν εργαςίασ τουσ , αυτό
ςυντελεί ςτθν αποϊδρυματοποίθςθ και ζχει αποτζλεςμα πολλαπλαςιαςτικό
αποτζλεςμα τόςο για τουσ ενοίκουσ όςο και για τθν Ξοινωνία.
Πε τθν ειςιγθςθ μου αυτι Κα προςπακιςω να περιγράψω το ιςχφον κεςμικό
πλαίςιο αλλά και να αναφερκϊ ςε Χτζγεσ Ωποςτθριηόμενθσ που ανεπτφχκθςαν ςτθν
Υεριφζρεια Ξριτθσ ςτα πλαίςια τιρθςθσ των αρχϊν τθσ κοινωνικισ ψυχιατρικισ ,
τθσ Αποϊδρυματοποίθςθσ, τθσ θμιαυτόνομθσ διαμονισ, τθσ ψυχοκοινωνικισ
αποκατάςταςθσ και τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ.
Χθμαντικό είναι να γίνει κατανοθτό πωσ οι ζνοικοι μιασ ςτζγθσ
υποςτθριηόμενοι από μια πολυκλαδικι ομάδα που απαρτίηεται από τακτικό
επιςτθμονικό
προςωπικό
(Εργοκεραπευτζσ,
Ξοινωνικοφσ
Οειτουργοφσ,
Ψυχολόγουσ, Γιατροφσ, κ.λ.π.) μζςα από ςυλλογικά προγράμματα και
εξατομικευμζνεσ υπθρεςίεσ επιτυγχάνουν τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί και ςε
γενικζσ γραμμζσ είναι:
1) H εμπλοκι του οικογενειακοφ και φιλικοφ περιβάλλοντοσ των ενοίκων ςτθν
κεραπευτικι διαδικαςία και τθν προςαρμογι ςτισ νζεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ.
2) Θ ανάπτυξθ δράςεων για τθν καταπολζμθςθ του κοινωνικοφ ςτίγματοσ.
3) Θ ανάπτυξθ των κοινωνικϊν δεξιοτιτων των ενοίκων και θ ενκάρρυνςθ για
ςυμμετοχι και κοινωνικι ςυνδιαλλαγι.
4) Θ ενίςχυςθ του αιςκιματοσ ανεξαρτθςίασ και αυτονομίασ των ενοίκων.
5) Θ παροχι ςτεγαςτικϊν, υγειονομικϊν, ψυχαγωγικϊν , εκπαιδευτικϊν ,
υποςτθρικτικοφ τφπου υπθρεςιϊν υψθλοφ επιπζδου που να προςφζρονται ςτα
πλαίςια του οικογενειακοφ κλίματοσ.
Θ ανάλυςθ των επιμζρουσ κεμάτων κα παρουςιαςτεί μζςω τθσ ειςιγθςθσ.
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«Διακρατικζσ Τιοκεςίεσ. Ενιαίο Μθτρϊο Αναδόχων Γονζων Περιφζρειασ Κριτθσ.»
Χρυςοφλα Βογιατηάκθ, Ξοινωνικι Οειτουργόσ, Δ/νςθ Ξοινωνικισ Πζριμνασ
Υεριφζρειασ Ξριτθσ.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Ξοινωνικι Οειτουργόσ ςτθ Διεφκυνςθ Ξοινωνικισ Πζριμνασ τθσ Υεριφζρειασ Ξριτθσ
.Ζχει ςυμμετάςχει ςε πολλζσ Θμερίδεσ και Χυνζδρια. Ζχει ςυμμετάςχει ωσ
Χυντονίςτρια και ωσ μζλοσ τθσ Σργανωτικισ Επιτροπισ ςε διάφορεσ Θμερίδεσ που
ζχει οργανϊςει θ Υεριφζρεια και ςχετίηονται με κοινωνικά κζματα.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΗΓΗΗ
Θ γζνεςθ των Δ.Ω εμφανίηεται κυρίωσ μετά τον Β Υαγκόςμιο Υόλεμο.
Οζγοντασ Διακρατικζσ εννοοφμε τισ υιοκεςίεσ εκείνεσ ςτισ οποίεσ οι ανιλικοι
προσ υιοκεςία ι οι υποψιφιοι κετοί γονείσ ζχουν τθ ςυνικθ διαμονι τουσ ςτο
εξωτερικό.
Σι Ζλλθνεσ πολίτεσ μποροφν να προβοφν ςε Εκνικι Τιοκεςία (ιδιωτικι ι
μζςω διαφόρων Δομϊν Ξοινωνικισ Υροςταςίασ που φιλοξενοφν παιδιά) και ςε
Διακρατικι Τιοκεςία δθλαδι να υιοκετιςουν ζνα παιδί από χϊρα του εξωτερικοφ.
Ρομοκετικό πλαίςιο των Διακρατικϊν Ωιοκεςιϊν.
Ανάλογα με τθν χϊρα ςτθν οποία κα απευκυνκοφν κα ακολουκιςουν και
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Ειδικότερα υπάρχουν χϊρεσ που περιλαμβάνονται ςτθ «Χφμβαςθ τθσ Χάγθσ
για τθν προςταςία των παιδιϊν και τθ ςυνεργαςία ςχετικά με τθ Διακρατικι
Ωιοκεςία» και χϊρεσ που δεν ςυμπεριλαμβάνονται ς ’αυτιν.
Υεριγραφι ςχετικισ διαδικαςίασ και αναφορά ςτα ςχετικά δικαιολογθτικά.
Σι λειτουργίεσ τθσ ΞΑΔΩ όπωσ προβλζπονται από τα άρκρα 15-21 τθσ
Χφμβαςθσ τθσ Χάγθσ εκτελοφνται από τθ Δ\νςθ Ξοινωνικισ Πζριμνασ τθσ
Υεριφζρειασ Ξριτθσ, με ζδρα το Θράκλειο, ωσ τον Διαπιςτευμζνο Σργανιςμό για
τθν διεκπεραίωςθ Διακρατικϊν Ωιοκεςιϊν που ζχουν αιτθκεί πολίτεσ που
κατοικοφν ςτισ Υεριφερειακζσ Ενότθτεσ Θρακλείου, Χανίων, Φεκφμνου και
Οαςικίου.
Θ Υεριφζρεια Ξριτθσ ζχει ενθμερϊςει από το 2011 τισ τοπικζσ τθσ κοινωνίεσ
για τθν εφαρμογι του κεςμοφ τθσ αναδοχισ.
Ψο ζτοσ 2012 και αφοφ πραγματοποιικθκαν ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ ςε
όλεσ τισ Υεριφερειακζσ Ενότθτεσ τθσ Ξριτθσ καταρτίςτθκε λίςτα υποψθφίων
αναδόχων γονζων ςε κάκε Υεριφερειακι Ενότθτα και δθμιουργικθκε το Ενιαίο
Πθτρϊο Αναδόχων Γονζων Υεριφζρειασ Ξριτθσ το οποίο τθρείται ςτθ Δ/νςθ
Ξοινωνικισ Πζριμνασ Υεριφζρειασ Ξριτθσ και το οποίο περιλαμβάνει ηευγάρια ι
μεμονωμζνα άτομα που ενδιαφζρονται για τθν αναδοχι ανθλίκων παιδιϊν.
Αρικμθτικά δεδομζνα και χρθςιμότθτα του Ενιαίου Πθτρϊου Αναδόχων
Γονζων.
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«Τιοκεςία, ιχνθλατϊντασ ζναν γοθτευτικό κεςμό. Ελλθνικι Πραγματικότθτα.»
Φραγκιουδάκθ Παρία, Ξοινωνικι Οειτουργόσ, Δ/νςθ Δθμόςιασ Ωγείασ και
Ξοινωνικισ Πζριμνασ Υεριφερειακισ Ενότθτασ Θρακλείου.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Θ κ. Φραγκιουδάκθ Παρία αποφοίτθςε από τθ Χχολι Ξοιν. Εργαςίασ το 1988.
Εργάςτθκε από το 1990 αρχικά ςε ζνα Ξζντρο Ειδικϊν Υαιδιϊν ωσ το 1995 και
από το 1995 ζωσ και το 2011 ςτθ Δ/νςθ Δθμόςιασ Ωγείασ και Ξοινωνικισ Υρόνοιασ
τθσ Ρ.Α. Οαςικίου. Από το 2011 ζωσ ςιμερα εργάηεται ςτθν Δ/νςθ Δθμ. Ωγείασ και
Ξοιν. Πζριμνασ ΥΕ Θρακλείου. Χυμμετείχε ςτο Επιςτθμονικό Χυμβοφλιο Ξοινωνικισ
Φροντίδασ του ΥΕΧΩΥ ωσ εκπρόςωποσ του Χυνδζςμου των κοιν. λειτουργϊν, όςο
καιρό υφίςτατο ο κεςμόσ. Χυμμετείχε ωσ μζλοσ τθσ Σργανωτικισ Επιτροπισ τθσ
Διθμερίδασ που πραγματοποιικθκε ςτο Θράκλειο 19 και 20 Παρτίου το 2004
(ςφγχρονεσ ανάγκεσ κοιν. φροντίδασ ), τθσ Θμερίδασ για τθν Αναδοχι που
πραγματοποιικθκε ςτο Θράκλειο το 2011, και τθσ Θμερίδασ για τθν Ωιοκεςία που
πραγματοποιικθκε ςτο Θράκλειο το 2012. Χυμμετείχε επίςθσ ςτθν ζκδοςθ του
οδθγοφ Ωγείασ –Υρόνοιασ που εξζδωςε το 2002 θ Ρ. Α. Ρ Οαςικίου, αλλά και ςτο
φυλλάδιο για τθν Αναδοχι –Ωιοκεςία που εξζδωςε θ Υεριφζρεια Ξριτθσ το 2012.
Εργάςτθκε , ωσ εργαςτθριακόσ ςυνεργάτθσ ςτα ΨΕΛ Θρακλείου από το 2002 ζωσ το
2012 με τθν εκπαίδευςθ ςπουδαςτϊν κοινωνικισ εργαςίασ και είναι και κάτοχοσ
πτυχίου ΧΕΟΕΨΕ τθσ ΥΑΨΕΧ Θρακλείου.Χτθν Δ/νςθ Δθμ. Ωγείασ και Ξοιν. Πζριμνασ
ΥΕ Θρακλείου, αςχολείται με τθν υλοποίθςθ των κεςμϊν τθσ υιοκεςίασ , τθσ
αναδοχισ, τθσ αναηιτθςθσ ριηϊν, το κεςμό του κοινωνικοφ ςυμβοφλου, τθν
εκπαίδευςθ ςπουδαςτϊν κοινωνικισ εργαςίασ , κακϊσ και τθν εφαρμογι
προγραμμάτων για τθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ, όπωσ κοινωνικό παντοπωλείο,
κοινωνικό φροντιςτιριο και κοινωνικό ακλθτιςμό .
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΗΓΗΗ
Χτθν παραπάνω ειςιγθςθ , γίνεται μια προςπάκεια ανάλυςθσ του κεςμοφ τθσ
υιοκεςίασ ωσ εναλλακτικι μορφι φροντίδασ ανθλίκων ςτα πλαίςια τθσ παιδικισ
προςταςίασ.
Αναλφεται θ ζννοια του όρου , θ ιςτορικι του επιςκόπθςθ, οι προχποκζςεισ, θ
διαδικαςία, οι μορφζσ του, κακϊσ και το ιδιαίτερα ευαίςκθτο κζμα τθσ αναηιτθςθσ
ριηϊν. Υαράλλθλα δίδεται ζμφαςθ ςτα τρωτά του κεςμοφ, τισ δυςκολίεσ που
αντιμετωπίηουμε ςτθν εφαρμογι του και αναπτφςςονται προτάςεισ για τθν
βελτίωςθ του.
Ξοινόσ ςτόχοσ όλων μασ θ ζνταξθ των απροςτάτευτων παιδιϊν ςε οικογενειακό
περιβάλλον.
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«Η μακροχρόνια παραμονι παιδιϊν ςε Κζντρα Παιδικισ Προςταςίασ – Οι
Επιπτϊςεισ ςτουσ Σομείσ Ανάπτυξθσ»
Ξουτεντάκθσ Χτυλιανόσ, Ψυχολόγοσ, Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Ωγείασ και Ξοινωνικισ
Πζριμνασ Υεριφερειακισ Ενότθτασ Θρακλείου
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Ψυχολόγοσ, απόφοιτοσ του Ψμιματοσ Ψυχολογίασ του Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ.
Πεταπτυχιακόσ Φοιτθτισ του ΥΠΧ Ξοινωνικι Ψυχιατρικι του Ψμιματοσ Λατρικισ
του Δθμοκρίτειου Υανεπιςτιμιου Κράκθσ. Χυμβαςιοφχοσ Ψυχολόγοσ ςτθν
Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Ωγείασ και Ξοινωνικισ Πζριμνασ τθσ Υ.Ε. Θρακλείου. Ζχω
ςυμμετάςχει ωσ ςφνεδροσ και ωσ ειςθγθτισ ςε θμερίδεσ και ςυνζδρια που άπτονται
τθ Ψυχολογία και τθν Ψυχιατρικι. Ξατά καιροφσ αρκρογραφϊ για κζματα
Ψυχολογίασ ςε τοπικι εφθμερίδα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΗΓΗΗ
Υλικοσ μελετϊν ςε παγκόςμιο επίπεδο ζχει αποδείξει ότι τα απροςτάτευτα
βρζφθ και αργότερα τα παιδιά που μεγαλϊνουν ςε Ξζντρα Υαιδικισ Υροςταςίασ
υςτεροφν ςτουσ τομείσ ανάπτυξθσ, όπωσ ςτο γνωςτικό, κοινωνικό-ςυναιςκθματικό
και ιδιαίτερα ςτο ςωματικό τομζα λόγω τθσ εμφανοφσ παρατιρθςθσ των
ελλειμμάτων τθσ ςωματικισ διάπλαςθσ. Χκοπόσ τθσ παρουςίαςθσ είναι να κίξει τισ
επιδράςεισ ςτουσ τομείσ ανάπτυξθσ των παιδιϊν που ηουν ςε ιδρφματα ςε ςχζςθ
με τα παιδιά που ηουν ςε ζνα υγιζσ οικογενειακό περιβάλλον, να παρουςιάςει τα
χαρακτθριςτικά ςυμπεριφοράσ αυτϊν των παιδιϊν (ενδεικτικά το ςφνδρομο τθσ
πειναςμζνθσ τρυφερότθτασ και τθσ άδειασ αγκαλιάσ) και τζλοσ να δϊςει ζμφαςθ
ςτισ κετικζσ ςυνζπειεσ ςτθν ανάπτυξθ των παιδιϊν που βρίςκονται ςε αναδοχι ι
υιοκεςία.
Λζξεισ κλειδιά: κζντρα παιδικισ προςταςίασ, επιπτϊςεισ, ελλείμματα, τομείσ
ανάπτυξθσ, εναλλακτικζσ μορφζσ παιδικισ προςταςίασ, αναδοχι, υιοκεςία
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2η Συνεδρία
«Αποϊδρυματοποίηςη από τη θεωρία ςτην Πράξη Ι. »

«Σο μοντζλο τθσ Αποϊδρυματοποίθςθσ τθσ Βουλγαρίασ.»
Bogdanov George, Διδάκτορ Ανκρωπολογίασ και Ξοινωνιολογίασ Υανεπιςτθμίου
Χόφιασ.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
George Bogdanov, διδακτορικό ςτθν Ξοινωνιολογία και Ανκρωπολογία του
Υαν/μίου τθσ Χόφιασ. Είναι ανεξάρτθτοσ ςφμβουλοσ ςτο Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ξοινωνικισ πολιτικισ, εμπειρογνϊμον τθσ Ξοινωνικισ Χυνοχισ τθσ ΕΕ ςτθ Γενικι
Δ/ςθ " Απαςχόλθςθ και Ξοινωνικι ςυνοχι" από το 2005. Ζχει τρία χρόνια εμπειρία
ςτον τομζα τθσ "Πθ διάκριςθσ" μζλοσ του Δικτφου των Ανεξάρτθτων
εμπειρογνωμόνων ςτθ Γενικι Δ/ςθ Δικαιοςφνθσ τθσ ΕΕ. Εργάςτθκε ςτθν οργάνωςθ
"Raina Kabaivanska" ςτθ Βουλγαρία και ςε πολλζσ διεκνείσ και Εκνικζσ οργανϊςεισ,
από το 2009 είναι Διευκυντισ του Εκνικοφ δικτφου για τα Υαιδιά ςτθ Βουλγαρία. Ψο
δίκτυο ζχει μζλθ, 137 μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ που εργάηονται με και για τα
παιδιά και οικογζνειεσ ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΗΓΗΗ
Ψα πρϊτα ςτάδια τθσ αποϊδρυματοποίθςθσ ςτθν Βουλγαρία, δεν ιταν αςφαλι και
αποτελεςματικά. Ωπιρχαν ανθςυχθτικά δείγματα γφρω από τθν εφαρμογι των
πιλοτικϊν προγραμμάτων που χρθματοδοτικθκαν από Ευρωπαϊκοφσ πόρουσ και
που είχαν ςχζςθ με τισ παραβιάςεισ των δικαιωμάτων του παιδιοφ, τθν ζλλειψθ
διαφάνειασ για το αν οι επενδφςεισ κα ιταν αςφαλείσ. Ωπιρξαν ςοβαρζσ
κακυςτεριςεισ πάνω από δφο χρόνια ϊςτε να διαμορφωκοφν αναμορφωμζνεσ
υπθρεςίεσ, αναπτυξιακά και πιςτοποιθμζνα οικονομικά ςτάνταρντ (Ξρατικι
επιχοριγθςθ) για υπθρεςίεσ που κα αφοροφςαν τθν Αναδοχι.

11

«Αποϊδρυματοποίθςθ Πλαιςίων Παιδικισ Φιλοξενίασ ςτθν Ελλάδα. Προκλιςεισ και
Προοπτικζσ.»
Ρικολαϊδθσ Γεϊργιοσ, Ψυχίατροσ, Δ/ντθσ Ψυχικισ Ωγείασ και Ξοινωνικισ Υρόνοιασ
του Λνςτιτοφτου Ωγείασ του Υαιδιοφ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Σ Γιϊργοσ Ρικολαΐδθσ είναι Ψυχίατροσ, Διδάκτωρ του Λατρικοφ Ψμιματοσ
Υατρϊν ςτθ Δθμόςια Ωγεία, κάτοχοσ MSc ςτθν Φιλοςοφία τθσ Ψυχικισ Διαταραχισ
του King’s College London (KCL) και ΠΑ ςτισ Ψυχαναλυτικζσ Χπουδζσ του
Υανεπιςτθμίου του Sheffield. Ψα επιςτθμονικά του ενδιαφζροντα περιλαμβάνουν
πεδία όπωσ οι Επιςτιμεσ τθσ Δθμόςιασ Ωγείασ, θ Επιδθμιολογία, οι Υολιτικζσ Ωγείασ,
θ Φιλοςοφία των Επιςτθμϊν Ωγείασ, θ Φιλοςοφία τθσ Ψυχοπακολογίασ, θ
Ψυχαναλυτικι Κεωρία, θ μελζτθ των φαινομζνων τθσ Βίασ και του Κανάτου, θ
Ξακοποίθςθ – Υαραμζλθςθ των Υαιδιϊν και θ Ψεκμθριωμζνεσ Ξοινωνικζσ Υολιτικζσ
Υαιδικισ Υροςταςίασ, και θ Πεκοδολογία τθσ Ζρευνασ. Ζχει εργαςκεί ςε διάφορεσ
μονάδεσ παροχισ υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ του δθμοςίου, ιδιωτικοφ και μθκερδοςκοπικοφ τομζα, ενϊ, παράλλθλα, αςκεί κλινικά τθν ειδικότθτα τθσ
ψυχιατρικισ Από τον 9ο του 2005 κατζχει τθν κζςθ του Διευκυντι τθσ Δ/νςθσ
Ψυχικισ Ωγείασ και Ξοινωνικισ Υρόνοιασ του Λνςτιτοφτου Ωγείασ του Υαιδιοφ,
ζχοντασ ςυμμετάςχει ςε ςειρά Ερευνθτικϊν, Εκπαιδευτικϊν και Ξλινικϊν
Υρογραμμάτων. Από τον 9ο του 2014 είναι Επιςτθμονικά Ωπεφκυνοσ του Ξζντρου
Θμζρασ «Ψο Χπίτι του Υαιδιοφ» του Χωματείου «Ψο Χαμόγελο του Υαιδιοφ».
Υαράλλθλα, είναι Εκνικόσ Αντιπρόςωποσ τθσ Ελλάδασ αναφορικά με τθν προάςπιςθ
των Δικαιωμάτων του Υαιδιοφ, ςτθν Επιτροπι για τθν εφαρμογι τθσ Χυνκικθσ του
Lanzarotte και ςτο πρόγραμμα «Σικοδομϊντασ μιασ Ευρϊπθ με και για τα παιδιά»
ςτο Χυμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ και Αντιπρόςωποσ τθσ χϊρασ ςτο Υαγκόςμιο
Σργανιςμό Ωγείασ για τα κζματα κακοποίθςθσ – παραμζλθςθσ των παιδιϊν.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΗΓΗΗ
Είναι πλζον δεδομζνο πωσ το ςφςτθμα παιδικισ προςταςίασ των παιδιϊν με ι
χωρίσ αναπθρίεσ ςτθν Ελλάδα παρουςιάηει ςθμαντικζσ υςτεριςεισ ςε ςχζςθ με το
κεκτθμζνο δεκαετιϊν ςε πολλζσ άλλεσ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ. Ψα παιδιά που
βρίςκονται ςε ανάγκθ και ωσ εκ τοφτου ειςζρχονται ςτουσ μθχανιςμοφσ προςταςίασ
του παιδιοφ ςυχνά βρίςκονται τοποκετθμζνα ςε ιδρφματα φιλοξενίασ που είναι
απαρχαιωμζνθσ φιλοςοφίασ, είναι μεγάλα ςε μζγεκοσ, υποςτελεχωμζνα και με
ακόμα μεγαλφτερεσ ελλείψεισ ςε εξειδικευμζνο επιςτθμονικό προςωπικό. Σι χρόνοι
παραμονισ των παιδιϊν ςτα ιδρφματα είναι μεγάλοι, τα ποςοςτά
επανατοποκζτθςισ τουσ με αςφάλεια ςτισ βιολογικζσ τουσ οικογζνειεσ πολφ μικρά
ενϊ οι τοποκετιςεισ ςε ανάδοχθ φροντίδα αναπαριςτά ζνα ελάχιςτο ακόμα
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ποςοςτό του ςυνόλου των τοποκετιςεων παρά τισ αντίκετεσ κατευκυντιριεσ
οδθγίεσ όλων των ςυναφϊν διακρατικϊν οργανιςμϊν για τθν ανάγκθ ςτιριξθσ
κυρίωσ τθσ εναλλακτικισ φροντίδασ παιδιϊν. Ακόμα και ςιμερα ςτθν χϊρα μασ
παραμζνουν 150 περίπου βρζφθ και νεογνά ςε ιδρφματα παρά τθν αντίκετθ από
οκταετίασ παγκόςμια οδθγία του ΣΘΕ και παρά τθν τεκμθριωμζνθ πλζον
βιβλιογραφικά μθ αναςτρζψιμθ βλάβθ ςτθν ψυχοκοινωνικι τουσ ανάπτυξθ που μια
τζτοια τοποκζτθςθ ςε αυτιν τθν ευαίςκθτθ θλικία επιφζρει. Ψα παιδιά με
αναπθρίεσ τοποκετοφνται ςε ιδρφματα ςτα οποία τα δικαιϊματά τουσ
παραβιάηονται ςυςτθματικά ενϊ από τα 850 περίπου άτομα που φιλοξενοφνται ςε
αυτά τα ιδρφματα τα 700 είναι ενιλικα που τοποκετικθκαν κάποτε ωσ παιδιά εκεί
και παρζμειναν επί δεκαετίεσ ελλείψει εναλλακτικισ τοποκζτθςθσ. Ψο χειρότερο δε
είναι πωσ θ κατάςταςθ αυτι δεν μοιάηει να βελτιϊνεται κακόλου ςυν τω χρόνω
αλλά αντικζτωσ παραμζνει απελπιςτικά ίδια ι και επιδεινϊνεται λόγω κρίςθσ και
περικοπϊν ςτο τομζα τθσ κοινωνικισ προςταςίασ.
Τντασ τα παραπάνω μόνο ελάχιςτα από τα δραματικά που εξακολουκοφν να
ιςχφουν για τα πλζον ευάλωτα αυτά παιδιά, το αίτθμα μιασ ριηικισ αναμόρφωςθσ
των υπθρεςιϊν παιδικισ προςταςίασ μοιάηει επίκαιρο όςο ποτζ. Πιασ
αναμόρφωςθσ που κα ξεπεράςει για πάντα τθν αςυλιακι κατάςταςθ των
ιδρυμάτων και κα αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ φιλοξενίασ με ςφγχρονεσ,
οικογενειακοφ χαρακτιρα υπθρεςίεσ με εξατομικευμζνθ επαφι των παιδιϊν με
πρόςωπα αναφοράσ και φροντίδασ τουσ. Πιασ αναμόρφωςθσ που πρϊτα από όλα
κα πρζπει να περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ ςφγχρονων κακολικϊν κοινωνικϊν
πρωτοβάκμιων υπθρεςιϊν κοινοτικισ παρζμβαςθσ που κα εντοπίηουν ζγκαιρα τισ
οικογζνειεσ με προβλιματα ι δυςλειτουργίεσ και κα τισ υποςτθρίηει
αποτελεςματικά ζτςι ϊςτε τα παιδιά ι να μθν χρειαςτεί τελικά να απομακρυνκοφν
για τθν αςφάλειά τουσ ι κα μποροφν να επιςτρζφουν ςε αυτζσ μετά από ςφντομο
διάςτθμα ανάδοχθσ ωσ επί το πλείςτον φιλοξενίασ. Πιασ αναμόρφωςθσ που κα
παρζχει υποςτιριξθ κατ’ οίκον ςτισ οικογζνειεσ με παιδιά με αναπθρίεσ, που κα
περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ ευζλικτων και γριγορων διαδικαςιϊν αναδοχισ ι και
υιοκεςίασ ιδιαίτερα για τα νεογνά ι βρζφθ καταργϊντασ ζτςι το απαράδεκτο και
παρωχθμζνο κακεςτϊσ των ιδιωτικϊν υιοκεςιϊν.
Για ζνα τζτοιο ςυνολικό εγχείρθμα που κα περιλαμβάνει τα παραπάνω και
πολλά άλλα το Λνςτιτοφτο Ωγείασ του Υαιδιοφ υλοποιϊντασ το ςυνεργατικό του
πρόγραμμα με τον Βρετανικό Σργανιςμό Lumos μαηί με τον Ξφκλο Δικαιωμάτων του
Υαιδιοφ του Χυνθγόρου του Υολίτθ ανζλαβαν μαηί και με άλλουσ φορείσ και
επαγγελματίεσ παιδικισ προςταςία τθν πρωτοβουλία ςυγκρότθςθσ μιασ
πρωτοβουλίασ «από τα κάτω» για τθν προϊκθςθ δράςεων, πρακτικϊν και
πολιτικϊν αναβάκμιςθσ και οριςτικισ εγκατάλειψθσ του ιδρυματικοφ μοντζλου τθσ
παιδικισ προςταςίασ ςτθν Ελλάδα.
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«From Patient to Civilian, The History of Scandinavia Care»
«Από τον Αςκενι ςτον Πολίτθ, Η Ιςτορία του κανδιναβικοφ υςτιματοσ
Φροντίδασ»
Maurits Eijgendaal, τζωσ Υρόεδροσ του χωριοφ “Solund” ςτο Aarhus τθσ Δανίασ,
Υρόεδροσ τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ Snoezelen- mse

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Σ Maurits Eijgendaal είναι παιδαγωγόσ, με ςπουδζσ ςτθ Διοίκθςθ. Ζχει εργαςτεί ωσ
Γενικόσ Διευκυντισ και Διοικθτισ ςε διάφορουσ Σργανιςμοφσ Ξοινωνικισ Υρόνοιασ τα
τελευταία 35 χρόνια. Ζχει διατελζςει Υρόεδροσ του μεγαλφτερου Λδρφματοσ τθσ Δανίασ,
του χωριοφ «Solund», που εξυπθρετεί 232 ανκρϊπουσ με ςοβαρζσ αναπθρίεσ και μεγάλθ
ανάγκθ για βοικεια ςε πολλζσ περιπτϊςεισ. Ψο Μδρυμα απαςχολεί 750 εργαηόμενουσ. Ζχει
ςυνταξιοδοτθκεί τα τελευταία χρόνια.
Σ κφριοσ Eijgendaal ειςιγαγε το Snoezelen (πολφ-αιςκθτθριακό περιβάλλον) ςτισ
Χκανδιναβικζσ χϊρεσ ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ το ’80 και ζφτιαξε το μεγαλφτερο Ξζντρο
Snoezelen ςτον κόςμο το 2009, ανανεϊνοντασ τθν αντίλθψθ για το Snoezelen.
Είναι Υρόεδροσ τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ Snoezelen και τζωσ Υρόεδροσ του Υαγκόςμιου
Σργανιςμοφ Gentle Teaching.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Χτθ διάρκεια των τελευταίων 50 ετϊν, θ άποψθ για τουσ ανκρϊπουσ με
περιοριςμοφσ ζχει αλλάξει ςε όλο τον κόςμο. Ψα παλαιότερα χρόνια ιταν απολφτωσ
φυςιολογικό θ «ειςαγωγι για νοςθλεία» αυτϊν των ανκρϊπων αφοφ θ παραδοχι όλων
ιταν ότι αυτοί οι άνκρωποι είχαν ιατρικζσ πακιςεισ που χρειάηονταν κεραπεία και πολλοί
από αυτοφσ χρειάηονταν επίςθσ ιατρικι παρακολοφκθςθ.
Αλλά πρϊτα από όλα χρειάηονται να βιϊςουν τθν ιςότθτα ωσ ανκρϊπινα όντα και
αυτό είναι ζνα κρίςιμο βιμα τθσ φροντίδασ που βλζπουμε και αντιλαμβανόμαςτε ςτθν
άποψι μασ για τα άτομα με περιοριςμοφσ. Αυτό ςθμαίνει ςεβαςμό και αναγνϊριςθ του
δικαιϊματόσ τουσ ςε μια ηωι όπου κα διδαχτοφν πϊσ να κάνουν επιλογζσ (αυτό κακοριςμόσ), βαςιηόμενοι ςε προςωπικζσ προτιμιςεισ, και βζβαια όλοι ζχουν δικαίωμα
ςτθν ιδιωτικι ηωι.
Ψα ιδρφματα ζχουν βοθκιςει με πολλοφσ τρόπουσ, ειδικά μετά τθν αλλαγι τθσ
νοοτροπίασ από το νοςοκομείο-ςτο ίδρυμα. Φροντιςτζσ με διάφορα υπόβακρα και τομείσ
εκπαίδευςθσ βοικθςαν τουσ ανκρϊπουσ να δθμιουργιςουν και να αναπτφξουν μια
καλφτερθ ηωι.
Τςο περνάει ο καιρόσ όμωσ ςυνειδθτοποιοφμε ότι πρζπει να κάνουμε το επόμενο
βιμα. Σι άνκρωποι ζχουν ανάγκθ τθν Ξοινότθτα αλλά και τθν ιδιωτικι ηωι. Τπωσ κάκε
άλλοσ άνκρωποσ, χρειάηονται υποςτιριξθ για τθ δθμιουργία μίασ ηωισ όπωσ τθ κζλουν και
λίγοι άνκρωποι κα διάλεγαν τθ ηωι ςε ζνα ίδρυμα, όπου κα μοιράηονται δωμάτια με
άλλουσ ανκρϊπουσ, ανκρϊπουσ που δεν επζλεξαν να είναι ςυγκάτοικοί τουσ.
Θ διαδικαςία τθσ αλλαγισ ςτα Χκανδιναβικά Ξράτθ δεν ιταν πάντα εφκολθ, αλλά
τελικά πζτυχε. Χτθν παρουςίαςι μου κα μιλιςω ςχετικά με το πϊσ ιταν τα πράγματα, πϊσ
είναι ςιμερα και πϊσ ελπίηουμε να είναι ςτο μζλλον. Χτθν παρουςίαςι μου αναφζρομαι
ςτθ Χυνκικθ των Θνωμζνων Εκνϊν ςχετικά με τα δικαιϊματα των ατόμων με περιοριςμοφσ.
14

Πλαίςια Αποϊδρυματοποίθςθσ τθσ Ψυχικισ Τγείασ.»
Οιοδάκθσ Αντϊνθσ, Ψυχίατροσ, Δ/ντθσ Ξζντρου Ψυχικισ Ωγείασ Φεκφμνου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
1.

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

ΕΥΩΡΩΠΣ: ΟΛΣΔΑΞΘΧ
ΣΡΣΠΑ: ΑΡΨΩΡΘΧ
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ: ΧΑΡΛΑ
ΨΘΟ: 6972502339 & 28210 79232
ΦΑ: 2831035399 & 28210 36323
Ε-ΠΑΛL: liodakis@cepsyre.gr
ΘΠΕΦΣΠΘΡΛΑ ΓΕΡΡΘΧΘΧ: 28/10/1954
2.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Από 01/01/2008 ζωσ και ςιμερα: ΔΛΕΩΚΩΡΨΘΧ Ξ.Ψ.Ω. ΦΕΚΩΠΡΣΩ
Από 01/01/2006 μζχρι 31/12/2007: ΑΡΑΥΟΘΦΩΨΘΧ ΔΛΕΩΚΩΡΨΘΧ ΨΩΧΛΑΨΦΛΞΘΧ
ΞΟΛΡΛΞΘΧ Γ.Ρ. ΧΑΡΛΩΡ
Από 6/12/97 μζχρι 31/12/05: ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΧ Αϋ ΨΩΧΛΑΨΦΛΞΘΧ ΧΨΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ:
Κ.Ψ.Υ.Χ.
Από 6/7/89 μζχρι 5/12/97 : ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΧ Βϋ ΨΩΧΛΑΨΦΛΞΘΧ ΧΨΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ:
Κ.Ψ.Υ.Χ.
3.

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ

o

ΛΑΨΦΛΞΘ ΧΧΣΟΘ - ΑΦΛΧΨΣΨΕΟΕΛΣ ΥΑΡ/ΠΛΣ ΚΕΧ/ΡΛΞΘΧ - 6 ΕΨΘ

o

ΦΩΧΛΣΚΕΦΑΥΕΩΨΘΧ- ΞΑΨΕ ΑΚΘΡΩΡ- 1 ΕΨΣΧ

o

ΨΩΧΛΑΨΦΛΞΘ- CRETEIL PARIS XIII- 4 ΕΨΘ

o

ΒΕΟΣΡΛΧΠΣΧ-ECOLE FRANCAISE D’ ACUPUNCTURE-2 ΕΨΘ

o

ΣΠΣΛΣΥΑΚΘΨΛΞΘ- ΞΕΡΨΦΣ ΣΠΣΛΣΥΑΚΘΨΛΞΘΧ ΑΚΘΡΩΡ- 2 ΕΨΘ

o

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΘΡ ΠΘ – ΞΑΨΕΩΚΩΡΨΛΞΘ ΨΩΧΣΚΕΦΑΥΕΛΑ -ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ
‘AGORA’ ΠΘ ΞΑΨΕΩΚΩΡΨΛΞΘΧ ΨΩΧΣΚΕΦΑΥΕΛΑΧ-2 ΕΨΘ

o

ΞΣΛΡΩΡΛΣΟΣΓΛΑ-ΥΑΡ/ΠΛΣ ΞΦΘΨΘΧ ΧΧΣΟΘ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ-4 ΕΨΘ
15

o

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΘΡ ΦΦΣΡΨΛΔΑ ΑΧΚΕΡΩΡ ΑΥΣ ΑΡΑΔΣΧΕΧ ΣΛΞΣΓΕΡΕΛΕΧ
PLACEMENT HETEROFAMILIAL, AINAY LE CHATEAU 1984 – 86 FRANCE.

o

ΚΕΩΦΘΨΛΞΘ ΞΑΛ ΞΟΛΡΛΞΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΘΡ ΨΩΧΣΓΕΡΘ ΑΡΣΦΕΛΑ ΞΑΛ
ΥΑΧΩΧΑΦΞΛΑ ΕΦΘΒΩΡ HOSPITAL UNIVERCITAIRE PARIS 1985.

o

ΧΕΠΛΡΑΦΛΣ MANAGEMENT ΓΛΑ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΕΧ ΨΩΧΛΞΘΧ ΩΓΕΛΑΧ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΗΓΗΗ
Ψο αίτθμα τθσ Αποαςυλοποίθςθσ και του απο-ιδρυματιςμοφ των
ψυχιατρείων, των εργαηομζνων και τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν ιταν ξεκάκαρο για
τθν Ψυχιατρικι Πεταρρφκμιςθ. Πε αποφαςιςτικότατα, τόλμθ και με κοινωνικι
ευκφνθ προχωριςαμε ςτθν αποδόμθςθ και τθν ανατροπι των ςτερεοτφπων τθσ
αςυλιακισ ηωισ και μεταφζραμε τθν ψυχιατρικι φροντίδα ςτθν κοινότθτα, με τθν
κοινότθτα και τθν οικογζνεια. Δϊςαμε ρόλο και λόγο ςτον ψυχικά πάςχοντα και
αναδείξαμε τισ «κρυμμζνεσ» δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ ςε λειτουργικό και
κοινωνικό επίπεδο, που ο «οδοςτρωτιρασ» του αςφλου δεν διζλυςε.
Ψο νζο περιβάλλον που προζκυψε για το πάςχον υποκείμενο τθσ ψυχικισ
οδφνθσ δεν είναι το ιδανικό. Ζχουμε να αντιμετωπίςουμε νοοτροπίεσ και αντιλιψεισ
αναχρονιςτικζσ και να διαμορφϊςουμε μία νζα κουλτοφρα ψυχιατρικισ
περίκαλψθσ. Είμαςτε αιςιόδοξοι που ζςτω και αργά και επϊδυνα προχωροφμε ςε
αυτιν τθν κατεφκυνςθ.
Σι νζεσ πολιτικζσ που διαμορφϊνονται ςιμερα, οι ςυνζργειεσ των
εμπλεκομζνων και θ επαγρφπνθςθ των ενεργϊν πολιτϊν είναι τα καλφτερα εχζγγυα
για μία νζα εποχι για τον ψυχικά πάςχοντα.
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«Προτάςεισ τθσ Περιφζρειασ Κριτθσ για τομεοποίθςθ και διαςφνδεςθ υπθρεςιϊν
υγείασ. »
Ψηανακάκθ – Πελιςάρθ Παρία, Εντεταλμζνθ Χφμβουλοσ Ψυχικισ Ωγείασ
Υεριφζρειασ Ξριτθσ, Χυν/ςτρια Δ/ντρια Ψυχιατρικισ Ξλινικισ Γ.Ρ.Χ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Ωπεφκυνθ τθσ A’ και Β’ Φάςθσ Ψυχαργϊσ ςτο Κ.Ψ.Υ.Χ.
Υρόεδροσ και Λδρυτικό Πζλοσ του Υαραρτιματοσ τθσ Υανελλινιασ
Εταιρείασ για τθ Ρόςο Alzheimer & Χυναφϊν Διαταραχϊν ςτα Χανιά από
το 1998
Αντιπρόεδροσ Υανελλινιασ Σμοςπονδίασ Ρόςου Alzheimer
Πζλοσ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου του Ρομ. Γεν. Ροςοκομείου Χανίων
«Σ Άγιοσ Γεϊργιοσ» από το 1985 ζωσ και το 2002 .
Εκλεγμζνο Πζλοσ Επιςτθμονικοφ Χυμβουλίου ΥΕΧΩ Ξριτθσ.
Πζλοσ τθσ Υανελλινιασ Ψυχιατρικισ Εταιρείασ
Πζλοσ του Λατρικοφ Χυλλόγου Χανίων
Πζλοσ του Πθτρϊου Εκπαιδευτϊν ΧΕΞ του ΕΞΕΥΛΧ.
Εντεταλμζνθ περιφερειακι ςφμβουλοσ Ψυχικισ Ωγείασ ςτθν Υεριφζρεια
Ξριτθσ
Χυντονίςτρια Διευκφντρια Ψυχιατρικισ Ξλινικισ Γ.Ρ.Χανίων
Χυμμετοχι ςε πανελλινια & διεκνι ςυνζδρια με παρουςιάςεισ/ομιλίεσ.
Χυμμετοχι ςε ερευνθτικά πρωτόκολλα.
Εκπαιδευτικι εμπειρία.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΗΓΗΗ
Θ αποϊδρυματοποίθςθ των υπθρεςιϊν υγείασ και θ ίδρυςθ υπθρεςιϊν ςτο
πλαίςιο τθσ πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ, των δθμοτικϊν κζντρων και των γενικϊν
νοςοκομείων, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ αςκενϊν και οικογενειϊν, μποροφν να
υποςτθρίξουν τθν κοινωνικι ζνταξθ.
Θ Πεταρρφκμιςθ είναι μια διαδικαςία αποδόμθςθσ και δόμθςθσ ςε ςυνεχι
εξζλιξθ.
Σ όροσ «μεταρρφκμιςθ» είναι ςυνϊνυμοσ με το μεταςχθματιςμό, τθν
τροποποίθςθ, τθν καινοτομία, τθ μετατροπι και τθν αλλαγι.
Χτθν περίπτωςθ τθσ ψυχιατρικισ μεταρρφκμιςθσ πρζπει να επζρχεται ζνασ
μεταςχθματιςμόσ (reform) όλων εκείνων των κεςμικϊν και δομικϊν ςτοιχείων που
ρυκμίηουν και κακορίηουν τισ διαςτάςεισ του ςυςτιματοσ ψυχιατρικϊν υπθρεςιϊν
ςε μια χϊρα και πιο αναλυτικά ςε μια Υεριφζρεια.
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«Αποτφπωςθ Δομϊν Κ.Κ.Π.Π.Η. Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ – Οραματικοί ςτόχοι, πόςο
εφικτζσ μποροφν να είναι εντόσ του υφιςτάμενου πλαιςίου λειτουργίασ. »
Πιτοποφλου Αικατερίνθ Υρόεδροσ του Ξ.Ξ.Υ.Υ. Θπείρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Θμερ/νία Γζννθςθσ : 01/08/1975, Ακινα
Σικογ. Ξατάςταςθ : Ζγγαμθ με τρία παιδιά
Υροςωπικά ςτοιχεία επαφισ :
Εφφρασ 27, 45332 Λωάννινα
Ψθλ.: 2651045625, 6975062372
e-mail : mitis75@gmail.com
Χτοιχεία εργαςίασ :
Υαράρτθμα ΑΠΕΑ Λωαννίνων Ρεομάρτυρασ Γεϊργιοσ
Χυνοικιςμόσ Υεντζλθσ, κζςθ Ψθλογορίτςα
45500 Λωάννινα
Ψθλ.: 2651360100
Fax : 2651049772
e-mail: dioikitis@tcpngi.gr
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕ ΠΟΤΔΕ
ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ ΟΕΩΞΩΧΛΑΧ
2016 –
Πεταπτυχιακό ςτθν Δθμόςια Διοίκθςθ.
ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ ΛΩΑΡΡΛΡΩΡ
2000 - 2002
Διατμθματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν με τίτλο «Βιοανόργανθ Χθμεία».
Υαρακολοφκθςα επιτυχϊσ τον κφκλο ςπουδϊν διδακτικά κακϊσ και ερευνθτικά
αλλά δεν ολοκλθρϊκθκε θ ςυγγραφι του μεταπτυχιακοφ λόγω ςοβαρϊν
προςωπικϊν λόγων που ςυνζτρεχαν τθν περίοδο εκείνθ.
ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ ΛΩΑΡΡΛΡΩΡ
1994 - 1999
Υτυχιοφχοσ Ψμιματοσ Χθμείασ , βακμόσ πτυχίου 6,87 « Οίαν Ξαλϊσ »
1Σ ΓΕΡΛΞΣ ΟΩΞΕΛΣ Ρ. ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ ΑΨΨΛΞΘΧ
1990 – 1993
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΉ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΥΦΣΕΔΦΣΧ ΨΣΩ ΞΕΡΨΦΣΩ
ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΥΦΣΡΣΛΑΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ ΘΥΕΛΦΣΩ 10/2015 - Χιμερα
ΕΟΕΩΚΕΦΘ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΑΧ 2013 – 1/2016
Εμπόριο παραφαρμακευτικϊν και αναλωςίμων ειδϊν.
ΑΡΕΦΓΘ
6/2010 – 2012
ΔΘΠΣΨΛΞΘ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘ ΩΔΦΕΩΧΘΧ ΑΥΣΧΕΨΕΩΧΘΧ ΛΩΑΡΡΛΡΩΡ
Χθμικόσ ςτο Βιολογικό Ξακαριςμό τθσ ΔΕΩΑΛ.
4/2006 – 5/2010
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ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΑ ΦΑΦΠΑΞΩΡ HELP A.B.E.E.
Χθμικόσ ςτο Ψμιμα Υοιοτικοφ Ελζγχου.
11/2002 - 4/2004
ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ ΛΩΑΡΡΛΡΩΡ
 Χφμβαςθ ζργου ωσ Χειριςτισ του Χτακμικοφ Αναλυτι
2000 – 2001 ςτο τμιμα Χθμείασ.
 Υραγματοποίθςθ των φοιτθτικϊν εργαςτθρίων
2000 – 2001 Ανόργανθσ χθμείασ 2ου ζτουσ.
Υαράδοςθ μακθμάτων Χθμείασ, Φυςικισ
2000 - 2012
& Βιολογίασ ςε φροντιςτιρια των Λωαννίνων αλλά & κατ’ οίκον.
ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΑ ΧΦΩΠΑΨΩΡ VITEX
1995 – 2000
Άμιςκθ κερινι επιμόρφωςθ.
ΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 Εκμάκθςθ ιταλικισ γλϊςςασ & κουλτοφρασ διετοφσ διάρκειασ με διαμονι ςτθν
Λταλία 7-8/2000 & 5/2001,
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTEREG II
1999-2000
 Χυμμετοχι ςε ευρωπαϊκό πρόγραμμα εντατικϊν μακθμάτων
χθμείασ, Υανεπιςτιμιο Υάτρασ
7-8/1995
ΕΡΕΧ ΓΟΩΧΧΕΧ / ΘΟΕΞΨΦ. ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΕΧ
Θ/Ω: Υολφ καλόσ χειριςμόσ (κάτοχοσ ECDL βαςικϊν ενοτιτων)
Αγγλικά: Υολφ καλι προφορικι και γραπτι χριςθ (Lower of Cambridge)
Γαλλικά: Ξαλι προφορικι και γραπτι χριςθ (Certificate de langue Française)
Λταλικά: Ξαλι προφορικι και γραπτι χριςθ
Ψουρκικά: Πικρι προφορικι χριςθ
ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΨΘΨΑ
 Εργατικότθτα
 Επαγγελματιςμόσ
 Εξωςτρζφεια
 Ακεραιότθτα και ικοσ
 Φθτορικι δεινότθτα
 Σργανωτικζσ και διοικθτικζσ ικανότθτεσ
ΟΣΛΥΕΧ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
 Ψακτικό μζλοσ του Δ.Χ τθσ ΔΕΩΑ Λωαννίνων.
 Πζλοσ τθσ δθμοτικισ παράταξθσ Γιάννενα-Υολίτεσ για τθν Ανατροπι, με
επικεφαλισ τον κ. Οάηαρο Ράτςθ, υποψιφια ςτισ αυτοδιοικθτικζσ εκλογζσ του
Παΐου του 2014. Ωπεφκυνθ οργανωτικοφ τθσ παράταξθσ.
 Πζλοσ τθσ Ρ.Ε του ΧΩΦΛΗΑ Λωαννίνων.
 Ωπεφκυνθ τθσ δομισ φιλοξενίασ προςφφγων ςτθν Ξόνιτςα θ οποία λειτουργεί
από 11/3/2016 ςτθν Πονάδα Υροςταςίασ Υαιδιοφ Ξόνιτςασ, Υαράρτθμα
Υροςταςίασ Υαιδιοφ Λωαννίνων.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΗΓΗΗ

Ψο Ξ.Ξ.Υ.Υ.Θ. ςυςτάκθκε το 2013 και αποτελείται από το Υαράρτθμα
Χρόνιων Υακιςεων Λωαννίνων «Ρεομάρτυσ Γεϊργιοσ», το Υαράρτθμα
Υροςταςίασ Υαιδιοφ Λωαννίνων- Πονάδεσ Λωαννίνων, Ξόνιτςασ και
Υωγωνιανισ, το Υαράρτθμα Χρόνιων Υακιςεων Κεςπρωτίασ –Πονάδεσ
Φιλιατϊν και Θγουμενίτςασ και το Υαράρτθμα Υροςταςίασ Υαιδιοφ
Κεςπρωτίασ-Πονάδα Φιλιατϊν, χωρίσ όμωσ να διακζτει Σργανιςμό
Οειτουργίασ.
Ψα Υαραρτιματα Υροςταςίασ Υαιδιοφ είναι δυςτυχϊσ απολικϊματα
του παρελκόντοσ, δεν είναι θ ςίτιςθ και θ ςτζγαςθ των παιδιϊν που ζχουν
ανάγκθ φροντίδασ και αςφαλοφσ περιβάλλοντοσ. Ψο ηθτοφμενο των
κοινωνικϊν αναγκϊν είναι τόςα και τόςα άλλα.
Ωπάρχουν περικϊρια δράςεων και με τα μζςα που διακζτουμε ςιμερα
αρκεί οι πόρτεσ των δομϊν να είναι ανοιχτζσ ςτθν κοινωνία και να αφιςουμε
πίςω μασ τθν ιδρυματικι λογικι των περαςμζνων δεκαετιϊν.
Χτόχοσ μου είναι οι Πονάδεσ Υρόνοιασ τθσ χϊρασ να ςτρζφονται ςτον
άνκρωπο, όποιο κι αν είναι το πρόβλθμά του, χωρίσ αγκυλϊςεισ, ανοιχτζσ
ςτθν Ξοινωνία. Θ Ξοινωνία μζςα ςε αυτζσ, εκελοντζσ, ςφλλογοι, Διμοι,
ιδιωτικοί και δθμόςιοι φορείσ, όλοι μαηί μποροφμε να αντιμετωπίςουμε τισ
αυξθμζνεσ πλζον κοινωνικζσ ανάγκεσ.
Αξιοποίθςθ του υφιςτάμενου ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτο ζπακρον όχι
εξαντλϊντασ εργαηομζνουσ, αλλά προςπακϊντασ να βγάλουμε από τον
κακζνα τισ δυνάμεισ που ζχει και να αποδϊςει τα μζγιςτα, εργαηόμενοσ ςε
ζνα πλαίςιο με μεράκι, δθμιουργικι και αλλθλζγγυα διάκεςθ προςφοράσ
ςτον ςυνάνκρωπο που αντιμετωπίηει το πρόβλθμα που τον ζφερε ςτθ δομι
μασ.
Δομικζσ αλλαγζσ ςτα Υαραρτιματα μασ και ςτισ υπθρεςίεσ τουσ,
αυξάνοντασ τθν ποιότθτα των παροχϊν μασ ςε τοπικζσ κοινωνίεσ ηωντανζσ
που κα ςυνδράμουν ζμπρακτα.
Θ Ιπειροσ «πρωταγωνιςτεί» ςτο προςφυγικό ηιτθμα, δεν δίςταςε.
Αντιλαμβανόμενοι το πολιτικό και κοινωνικό ςτοίχθμα, αποφαςίςαμε να
διακζςουμε τθν Πονάδα τθσ Ξόνιτςασ για τθν φιλοξενία 180 προςφφγων από
τθ Χυρία. Εφκολο; Ξακόλου. Αυτι τθ Υρόνοια όμωσ επικυμϊ και το Ξ.Ξ.Υ.Υ.Θ
το δείχνει ζμπρακτα από τισ 11 του Πάρτθ. Είναι πολλά περιςςότερα αυτά
που κα κερδθκοφν ανοίγοντασ τισ δομζσ μασ, από αυτά που νομίηουμε ότι κα
χάςουμε.
Ζχουμε τα μζςα, μθ φοβόμαςτε, ζχουμε τθ δφναμθ να δθμιουργθκοφν
νζοι δρόμοι με ςαφι κατεφκυνςθ ςτον άνκρωπο. Δεν μζνει παρά να
αρχίςουμε να διαβαίνουμε το μονοπάτι που από εμάσ εξαρτάται αν κα γίνει
λεωφόροσ. Ξαλι μασ πορεία λοιπόν ςε αυτό τον δθμιουργικό και αλλθλζγγυο
δρόμο.
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3η Συνεδρία:
« Αποϊδρυματοποίηςη από τη θεωρία ςτην Πράξη ΙΙ. »

«Προβλιματα ςτθν Αποϊδρυματοποιθςθ και ςτθν Προϊκθςθ Εναλλακτικϊν
Μορφϊν Παιδικισ Προςταςίασ. Δράςεισ και Προτάςεισ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ. »
Χατηόγλου Δζςποινα, Υροϊςταμζνθ τθσ Δ/νςθσ Ξοινωνικισ Πζριμνασ Υεριφζρειασ
Αττικισ.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Εκπαίδευςθ
Ρομικι Χχολι. Υ. Κ.
Επαγγελματικι εμπειρία
2011 ζωσ και ςιμερα:Υροϊςταμζνθ Διεφκυνςθσ
Υεριφζρειασ Αττικισ

Ξοινωνικισ

Πζριμνασ

2006-2011:

Υροϊςταμζνθ του τμιματοσ Εποπτεία
Υρονοιακϊν Δομϊν - Ρομαρχία Ακθνϊν

και

1991-2006:

Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Ζργων / Ρομαρχία Ακθνϊν

1989-1991:

Άςκθςθ δικθγορίασ

τθσ

Ελζγχων

χεδιαςµόσ Τλοποίθςθ- Προγραµµάτων
2014 μζχρι ςιμερα:
Χυμμετοχι ςτο ςχεδιαςμό και τον ςυντονιςμό του προγράμματοσ «Ξοινωνικι
Εργαςία και Ψυχολογικι Χτιριξθ ςε ςχολεία Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ
Υεριφζρειασ Αττικισ» για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014
Χυμμετοχι ςτο ςχεδιαςμό και τον ςυντονιςμό του προγράμματοσ «Ζλεγχοσ
προςβαςιμότθτασ ΑμεΑ ςε δομζσ που υπάγονται ςτθ Διεφκυνςθ Ξοινωνικισ
Πζριμνασ» τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ
Χυμμετοχι ςτο ςχεδιαςμό και τον ςυντονιςμό του προγράμματοσ παροχι τροφίμων
ςε άςτεγουσ και άτομα που διαβιοφν ςε ςυνκικεσ ςτζγθσ που δεν εξαςφαλίηουν
δυνατότθτα κακθμερινισ ςίτιςθσ και διατροφισ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ
Χυμμετοχι ςτο ςχεδιαςμό και τον ςυντονιςμό του προγράμματοσ Επιςιτιςτικισ και
ΒΩΧ του ΨΕΒΑ τθσ ΞΧ Υεριφζρειασ Αττικισ ΞΨ.
Χυμμετοχι ςτο ςχεδιαςμό και τον ςυντονιςμό του προγράμματοσ, διάκεςθ ειδϊν
λαϊκϊν αγορϊν ςε ευπακείσ ομάδεσ
Οµιλίεσ ςε θµερίδεσ
2013-2014: Ξαλζσ πρακτικζσ προγραμμάτων και παρεμβάςεων προαγωγισ και
αγωγισ υγείασ ςτθ ςχολικι κοινότθτα
2015: ΑΡΑΔΣΧΘ ΑΡΘΟΛΞΩΡ: Υροοπτικζσ-Υροτάςεισ-Υροβλθματιςμοί
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Προςωπικά ςτοιχεία
Ψθλζφωνο:2131600333
Email: despoina.xatzoglou@patt.gov.dr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΗΓΗΗ
Ψο ςφςτθμα κλειςτισ ιδρυματικισ φροντίδασ παρά τισ διαπιςτωμζνεσ ςοβαρζσ
επιπτϊςεισ ςτθν υγεία, εκπαίδευςθ ανάπτυξθ και ςτθν εν γζνει μελλοντικι ηωι των
παιδιϊν, παραμζνει ωσ ζςχατθ αλλά κυρίαρχθ λφςθ για τα παιδιά που ςτεροφνται ι
απομακρφνονται από τθν οικογζνειά τουσ, δικαιϊνεται δε, μζχρι ςιμερα μζςα από
τθν αποτυχία των άλλων ςυςτθμάτων, εναλλακτικισ φροντίδασ παιδιϊν.
Θ αποϊδρυματοποίθςθ, είναι μια ςφνκετθ διαδικαςία που προχποκζτει
κινθτοποίθςθ κεςμικϊν παραγόντων και κοινωνίασ, αφξθςθ πόρων, ριηικι αλλαγι
διοικθτικϊν και δικαςτικϊν διαδικαςιϊν, ανάπτυξθ ρεαλιςτικϊν και πραγματικϊν
εναλλακτικϊν λφςεων ςτον ιδρυματιςμό, υπζρβαςθ των κατεςτθμζνων
επαγγελματικϊν ρόλων και αλλαγι κουλτοφρασ.
Χκοπόσ τθσ ειςιγθςισ μου είναι θ ανάλυςθ των παραπάνω και θ παρουςίαςθ
των δράςεων και προτάςεων τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ.
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«Ξενϊνασ Νζων Χανίων: Η Ιδζα, θ πορεία Δθμιουργίασ, Πλαίςιο – Προβλιματα
λειτουργιάσ και Προοπτικζσ.»
Υουμπλάκθσ Ευςτράτιοσ, Πζλοσ Δ.Χ του Ξζντρου Ξοινωνικισ Υρόνοιασ Υεριφζρειασ
Ξριτθσ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
ΥΦΣΧΩΥΛΞΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ
Ψόποσ και Θμερομθνία γζννθςθσ: Χκλαβοποφλα Χελίνου, 23/01/1962
Σικογενειακι Ξατάςταςθ: Ζγγαμοσ, με τθν Δθμοτικι Ωπάλλθλο Αικατερίνθ
Φαλελάκθ με τρία παιδιά
ΠΣΦΦΩΧΘ
Απόφοιτοσ του Ψ.Ε.Λ Θρακλείου ωσ Ψεχνολόγοσ Γεωπονίασ
ΕΥΑΓΓΕΟΠΑ
Ψεχνολόγοσ Γεωπόνοσ ςτθν Διεφκυνςθ Υεριβάλλοντοσ και Υραςίνου ςτον Διμο
Χανίων από το 1988
ΧΕΠΛΡΑΦΛΑ


Σργάνωςθ & Πθχανοργάνωςθ Ωπθρεςιϊν Σ.Ψ.Α και Δθμ/κϊν Επιχειριςεων
το1991



INFO CERT Υιςτοποιθτικό γνϊςεων χριςθσ Θ/Ω το 2009



Ξτίηοντασ τθν Αποτελεςματικι Σμάδα (Ε.Ξ.Δ.Δ.Α) το 2011



Διαχείριςθ των Φοινικοειδϊν-Φροντίδα & Υροςταςία το 2011



Σργανιςμοί Ξαραντίνασ-νζα Φυτοπακογόνα & εχκροί το 2013



Ψο νζο Υεικαρχικό Δίκαιο-Αξιολόγθςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ-Αναβάκμιςθ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ το 2013



Δεξιότθτεσ Υλθροφορικισ το 2014



Θ Ψζχνθ τθσ Επικοινωνίασ το 2014



Αςτικό & Υεριαςτικό Υράςινο το 2014



Χριςθ τθσ Ψοπικισ Χλωρίδασ για ζργα Υραςίνου & αποκατάςταςθσ το 2015
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ΧΩΡΕΔΦΛΑ
Χυμμετοχι ςτο 16ο Υανελλινιο Εντομολογικό Χυνζδριο το 2015
Χυμμετοχι ςτο 4ο & 5ο Υανελλινιο Χυνζδριο Πονάδων Ξοινωνικισ Υρόνοιασ
‘ΕΥϋΑΦΩΓΘ’ το 2014 & 2015.
Ειςθγθτισ θμερίδασ, «Θ ΥΑΛΔΛΞΘ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ, ΧΚΕΧ-ΧΘΠΕΦΑ-ΑΩΦΛΣ» ςτα Χανιά, το
2015
ΥΦΣΧΚΕΨΑ
Λδρυτικό μζλοσ του παραρτιματοσ τθσ ΥΕΥΨΕΓ ΔΩΨ. ΞΦΘΨΘΧ και Υρόεδροσ
από 1994-2004.
Λδρυτικό μζλοσ και Υρόεδροσ 1998-2014 του ΥΑΓΞΦΘΨΛΣΩ ΧΩΟΟΣΓΣΩ
ΑΥΣΦΣΛΨΩΡ ΞΕΡΨΦΩΡ ΥΑΛΔΛΞΘΧ ΠΕΦΛΠΡΑΧ
Λδρυτικό μζλοσ και Υρόεδροσ του εκελοντικοφ Χωματείου ‘ΧΨΘΦΛΛΧ’ με
αντικείμενο τθν Υαιδικι προςταςία.
Αντιπρόεδροσ του Χυλλόγου Εργαηομζνων ΣΨΑ Ρ. Χανίων
Λδρυτικό μζλοσ και Γραμματζασ του Υολιτιςτικοφ Χυλλόγου Χκλαβοποφλασ «Θ
ΒΛΕΡΡΑ».
Πζλοσ του Δ.Χ του Ξζντρου Ξοινωνικισ Υρόνοιασ Υεριφζρειασ Ξριτθσ,
υπεφκυνοσ του Υαραρτιματοσ ΑΠΕΑ Χανίων, του Υαραρτιματοσ Υροςταςίασ
Υαιδιϊν & Ρζων Χανίων και του Υαραρτιματοσ Υροςταςίασ Υαιδιϊν & Ρζων
Οαςικίου
ΟΣΛΥΕΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΕΧ ΔΦΑΧΕΛΧ
Επί Υροεδρίασ μου ςτο Ξζντρο Υαιδικισ Πζριμνασ Χανίων, ο Χφλλογοσ
Αποφοίτων, δθμιοφργθςε τον ΕΡΩΡΑ ΕΦΘΒΩΡ τον οποίο ζχει παραδϊςει ςτθν
Διοίκθςθ του, από τον Λοφλιο του 2012. Χυμμετείχα ενεργά ςτθν δθμιουργία
εςωτερικοφ κανονιςμοφ για τθν λειτουργία του.
Από το 2009 ζωσ το 2013 ψθφιοποίθςα το αρχείο του Δθμοτικοφ Χχολείου
Χκλαβοποφλασ.
Χυμμετζχω ςτα κινιματα τθσ πόλθσ των Χανίων για τουσ Ελεφκερουσ χϊρουσ.
Χυμμετζχω ςτο ςυντονιςτικό για τον Υολιτιςμό του Διμου ΞΑΡΨΑΡΣΩΧΕΟΛΡΣΩ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΗΓΗΗ
Ψο 2005 ο Υαγκριτιοσ Χφλλογοσ Αποφοίτων Ξζντρων Υαιδικισ Πζριμνασ
διαπίςτωςε ότι πολλοί Απόφοιτοι από τα Ξ.Υ.Π ζμεναν άνεργοι μετά τθν
υποχρεωτικι αποφοίτθςι τουσ λόγω θλικίασ. Ξάναμε παρεμβάςεισ ςτον Διμο
Χανίων αλλά και ςτο Ωπουργείο Ωγείασ χωρίσ να παίρνουμε απάντθςθ. Θ ανεργία
όμωσ ςτεροφςε τθν δυνατότθτα ς’ αυτά τα παιδιά να αποκτιςουν ζνα χϊρο
κατοικίασ. Ψότε ςκεφκικαμε και προτείναμε ςτο Δ.Χ του Ξζντρου να
δθμιουργιςουμε, ςτα παλιά γραφεία που ιταν κλειςτά, ζνα ενϊνα ςτον οποίο κα
μποροφςαν να φιλοξενοφνται οι απόφοιτοι για ζνα διάςτθμα, μζχρι να βροφν
δουλειά και να οργανϊςουν τθν ηωι τουσ. Ξάποιοι άλλωςτε δεν ζχουν καν
οικογενειακό περιβάλλον ςτο οποίο κα μποροφςαν να επιςτρζψουν ι κα
μποροφςαν να ςτθριχκοφν οικονομικά.
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εκίνθςαν άμεςα οι προςπάκειεσ ςυγκζντρωςθσ των απαιτοφμενων χρθμάτων και
το 2007 με επιχοριγθςθ από τα Ξρατικά λαχεία, ξεκινοφν οι εργαςίεσ τθσ
Α’ φάςθσ. Ψο 2012 καταφζραμε να πάρουμε άδεια από τθν πολεοδομία και αυτι θ
μικρι ομάδα των αποφοίτων αναλαμβάνει να ολοκλθρϊςει τον ενϊνα. Ψον Λοφλιο
του 2012 ο ενϊνασ παραδίδεται ςτθν τότε Διοικιτρια κα Αμαλία Ππαςιά.
Ψον Χεπτζμβριο του 2015 και μετά από πολλά εμπόδια, δθμιουργείται ο
εςωτερικόσ κανονιςμόσ και ξεκινάει θ λειτουργία του ενϊνα.
Χκοπόσ του είναι:
θ επανζνταξθ των νζων ςτθν κοινότθτα
θ παροχι ςυμβουλευτικϊν κοινωνικϊν υπθρεςιϊν
θ ςφνδεςθ του προςφερόμενου ζργου τθσ Ξοινωνικισ υπθρεςίασ του Ξζντρου
με τισ υπθρεςίεσ του ενϊνα,
θ ςτιριξθ των νζων οι οποίοι ςτεροφνται εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν
Σ ενϊνασ κα διοικείται και κα εποπτεφεται λειτουργικά και κεςμικά από τον
οικείο Διοικθτικό Φορζα και πλαίςιο που κα είναι ίδιο με αυτόν τθσ Πζριμνασ (7θσ
Διεφκυνςθσ Υαραρτιματοσ Υροςταςίασ Υαιδιϊν και Ρζων Χανίων) μζςα ςε ζνα
πλαίςιο ιςότιμων κανονιςμϊν και λειτουργιϊν. Σι κανόνεσ λειτουργίασ και το
κεςμικό και νομικό πλαίςιο κα προζρχονται από αυτόν τον ίδιο φορζα, χωρίσ τισ μθ
διακριτζσ διαφορετικζσ κατευκφνςεισ και αποκλίςεισ από τθν ςφςταςθ και
λειτουργία του ενϊνα. Ψαυτόχρονα κα είναι υποχρεωτικό οι παρεχόμενεσ
υπθρεςίεσ από τον ενϊνα, να μθν αποκλίνουν από το πλαίςιο ςφςταςθσ και
λειτουργίασ, ϊςτε να αποφεφγεται οποιαδιποτε ζννοια αυκαιρεςίασ.
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«Σα Κζντρα Ημερθςίασ Φροντίδασ. Απάντθςθ ςτθν ιδρυματοποίθςθ του υςτιματοσ
Παιδικισ Προςταςίασ: Η εμπειρία τθσ Πρωτοβουλίασ για το παιδί.»
Χιδθρόπουλοσ Αριςτοτζλθσ, Υρόεδροσ του Χυλλόγου « Υρωτοβουλία για το παιδί »

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
1. ΧΩΡΣΥΨΛΞΑ ΒΛΣΓΦΑΦΛΞΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ
Τνομα
: ΑΦΛΧΨΣΨΕΟΘΧ
Επϊνυμο
: ΧΛΔΘΦΣΥΣΩΟΣΧ
Υατρϊνυμο
: ΡΛΞΣΟΑΣΧ
Λδιότθτα
: ΑΦΧΛΨΕΞΨΩΡ ΠΘΧ. (ςυνταξιοφχοσ)
Ζτοσ Γεννιςεωσ
: 1955
Ψόποσ Γεννιςεωσ : ΒΕΦΣΛΑ
Διεφκυνςθ
: Ανοίξεωσ 19, 59131
Ψθλζφωνα
: 2331029571 & 6944661092
E-mail
: aristotelis.sidiropoulos@gmail.com
2. ΧΥΣΩΔΕΧ
1973 : Αποφοίτθςθ από το Δθμόςιο Γυμνάςιο Αρρζνων Βζροιασ.
1973 : είςοδοσ ςτθν ΕΠΥ/Χχολι Αρχιτεκτόνων κατόπιν ειςαγωγικϊν εξετάςεων.
1978 : αποφοίτθςθ με “λίαν καλϊσ” και άδεια εξαςκιςεωσ επαγγζλματοσ.
3. ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΘ
ΧΛΕΩΧΕΛΧ

ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΑ - ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ

ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΑ - ΔΘΠΣ-

1979 - 1981: Κθτεία ςτο Πθχανικό ωσ ζφεδροσ αξιωματικόσ και εναςχόλθςθ με
ςφνταξθ και ζλεγχο μελετϊν από τθν κζςθ του υπεφκυνου του τμιματοσ
μελετϊν τθσ ΔΠΧ/ΒΧΧ.
1981-2015: Άςκθςθ του επαγγζλματοσ του Αρχιτζκτονα Πθχανικοφ ςτθ Βζροια.
Εργάςτθκε ωσ ελεφκεροσ επαγγελματίασ, αςχολοφμενοσ με μελζτεσ ιδιωτικϊν και
δθμοςίων ζργων, ζχοντασ ςχετικό πτυχίο μελετθτι του δθμοςίου
1981 - 1988: Χυμμετοχι ςε επιςτθμονικζσ επιτροπζσ. Δθμοςιεφςεισ ςτον τοπικό
τφπο.
1984 - 1988: Υρόεδροσ του Χυλλόγου Πθχανικϊν Ρ. Θμακίασ.
1999-2003: Υρόεδροσ του Χυλλόγου Αρχιτεκτόνων Θμακίασ (Χ.Α.Ρ.Θ.)
2002- ςιμερα: Πζλοσ τθσ Ψοπικισ Επιτροπισ Θμακίασ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ
για τθν Υροςταςία του Υεριβάλλοντοσ και τθσ Υολιτιςτικισ Ξλθρονομιάσ.
2007-2010: Εκλεγμζνο μζλοσ τθσ Ρομαρχιακισ Επιτροπισ ΨΕΕ Θμακίασ.
2008-ςιμερα: Υρόεδροσ του Χυλλόγου «Υρωτοβουλία για το Υαιδί» που
δραςτθριοποιείται ςτθν προςταςία των παιδιϊν που βρίςκονται ςε κίνδυνο.
Είναι μζλοσ τθσ εκελοντικισ ομάδασ των τεχνικϊν του Χυλλόγου.
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Ριϊπα Κεοδϊρα, Ξοινωνικι Οειτουργόσ του Χυλλόγου «Υρωτοβουλία για το
Υαιδί.»

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
ΕΠΙΘΕΣΟ: ΝΙΩΠΑ
ΟΝΟΜΑ: ΘΕΟΔΩΡΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΣΕΡΓΙΟ ΝΙΩΠΑ
ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΡΟ: HEATHER CAMPSALL
ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ / ΚΑΝΑΔΙΚΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: ΕΓΓΑΜΗ
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΗ: 10/03/1981
ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ: ΒΕΡΟΙΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΗ 17, ΚΟΠΑΝΟ ΝΑΟΤΑ
ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 6979650736, 2332501261
ΗΛ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ: tedim12@yahoo.gr

Εκπαίδευςθ

Πετεκπαίδευςθ

2008: Ψελικόσ Βακμόσ Υτυχίου: 8.04/10.
Υτυχιακι Εργαςία με κζμα: «Ψυχοδυναμικι Ξοινωνικι
Εργαςία», με τελικό βακμό 9,5/10.
2005:Πεταγραφι ςτο Ψμιμα Ξοινωνικισ Εργαςίασ του
ΑΨΕΛ Ακινασ.
2000: Ειςαγωγι ςτο Ψμιμα Ξοινωνικισ Εργαςίασ του
ΑΨΕΛ Ξριτθσ.
1999:Σλοκλιρωςθ ενόσ ζτουσ ςπουδϊν ςτο Ψμιμα
Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ του
Εκνικοφ Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθμίου Ακθνϊν.
1998:Απόφοιτθ Ουκείου Βζροιασ με γενικό βακμό
απολφςεωσ 19 1/11.
2016:Πεταπτυχιακό ςτο Υανεπιςτιμιο Οευκωςίασ «Ψο
τραφμα προδοςίασ που βιϊνουν οι ζφθβοι
δυςλειτουργικϊν οικογενειϊν».
2011:Υιςτοποιθτικό Εξειδικευμζνθσ Επιμόρφωςθσ
ςτθν Λατρικι Ψυχολογία.
Εκνικό Ξαποδιςτριακό Υανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Ξζντρο
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Χυνεχιηόμενθσ Εκπαίδευςθσκαι Επιμόρφωςθσ ςτο
πλαίςιο του Υρογράμματοσ Χυμπλθρωματικισ
Εκπαίδευςθσ με τθν χριςθ Ξαινοτόμων Πεκόδων εξ
Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθσ.
Επαγγελματικι
εμπειρία

ζνεσ γλϊςςεσ

2010-ςιμερα:Χφλλογοσ Ξοινωνικισ Υρωτοβουλίασ
Βζροιασ «Υρωτοβουλία για το Υαιδί».
Ξοινωνικι Οειτουργόσ - Διευκφνουςα του Ξζντρου
Αναφοράσ και του Ξζντρου Θμεριςιασ Φροντίδασ του
«Χπιτιοφ τθσ Βζροιασ».
-Διαχείριςθ τθσ 24ωρθσ γραμμισ βοικειασ του
Ξζντρου Αναφοράσ.
Ξοινωνικι Οειτουργόσ του ενϊνα Ξλειςτισ
Φιλοξενίασ Υαιδιϊν «το Χπίτι τθσ Βεργίνασ».
Ωπιρξε ειςθγθτισ ςε πολλζσ Θμερίδεσ που
διοργάνωςε ι ςυμμετείχε θ ΥγτΥ.
Αναπλθρωματικό Πζλοσ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου
τθσ Εταιρείασ Υροςταςίασ Ανθλίκων Βζροιασ (ΦΕΞ
191/Ω.Σ.Δ.Δ./16-6-2011
Άριςτθ γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΗΓΗΗ
ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ (Αριςτοτζλθσ Χιδθρόπουλοσ)
Υαρουςίαςθ του Σργανιςμοφ τθσ ΥγτΥ
(Υοιοι είμαςτε-Μδρυςθ – Χκοποί – Εκελοντιςμόσ – Δομζσ και εμβζλεια δράςθσ –
Ενθμερωτικι & επιςτθμονικι δράςθ –Διακρίςεισ).
Υαρουςίαςθ των 4 Δομϊν τθσ ΥγτΥ
( Ξζντρο Θμεριςιασ Φροντίδασ – Ψο Χπίτι τθσ Βεργίνασ – Ψο Χυμβουλευτικό Ξζντρο
τθσ Βζροιασ – Ψο Υολυδραςτικό Ξζντρο FRONT).
ΔΕΤΣΕΡΟ ΜΕΡΟ (Κεοδϊρα Ριϊπα)
Υαρουςίαςθ του κοινωνικοφ ζργου του Ξζντρου Θμεριςιασ Φροντίδασ & του
Χυμβουλευτικοφ Ξζντρου.
(Χτατιςτικά ςτοιχεία εξυπθρετουμζνων για κάκε μία από τισ 4 ομάδεσ ςτόχου).
Ανάλυςθ του φαινομζνου τθσ ΞαΥα-Υ ςτο ΞΘΦ.
Ανάλυςθ του φαινομζνου τθσ διαρροισ περιςτατικϊν από το ΞΘΦ.
Θ αλλαγι κατάςταςθσ ΞαΥα-Υ των παιδιϊν ςτο ΞΘΦ.
Θ μεταρρφκμιςθ του ςυςτιματοσ παιδικισ προςταςίασ και θ ΥγτΥ.
Θ ολοκλιρωςθ των υποδομϊν- ςχεδιαςμόσ.
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« Η ςυμβολι του Προγράμματοσ: Βοικεια- Νοςθλεία ςτο ςπίτι και Ημεριςιασ
Φροντίδασ ςτθν Αποϊδρυματοποίθςθ. Παρεμβάςεισ – Προοπτικζσ. »
Ψαςιοφδθ Οαμπρινι, Ξοινωνικι Οειτουργόσ, Υροϊςταμζνθ του τμιματοσ «ΒοικειαΡοςθλεία ςτο ςπίτι και Θμεριςιασ Φροντίδασ του Υαραρτιματοσ ΑμεΑ Χανίων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Θ Ψαςιοφδθ Οαμπρινι είναι πτυχιοφχοσ του τμιματοσ «ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΕΦΓΑΧΛΑΧ» τθσ
ςχολισ Επαγγελμάτων
Ωγείασ & Υρόνοιασ του Ψεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ
Λδρφματοσ (Ψ.Ε.Λ.) Θρακλείου.
Από το Χεπτ.1991-Απρ.1994 εργάςτθκε ωσ Ξοινωνικι Οειτουργόσ για τθν
υλοποίθςθ του Υρογράμματοσ Αγωγισ και Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ Ατόμων με
Ειδικζσ Ανάγκεσ επιχορθγοφμενο από τθν Ε.Σ.Ξ ςτο παράρτθμα του Υ.Λ.Ξ.Υ.Α.
ςτθν Αλεξανδροφπολθ.
Από 1997-2001 Εργάςτθκε ωσ ειςθγιτρια ςε οκτϊ (8) προγράμματα τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ «Χυνεχιηόμενθ Ξατάρτιςθ και Υροϊκθςθ ςτθν Απαςχόλθςθ»
ςε απόφοιτουσ Δευτεροβάκμιασ και Ψριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και ςε δφο ( 2 )
προγράμματα «Ξαταπολζμθςθ του Αποκλειςμοφ Από τθν Αγορά Εργαςίασ» α)
φυλακιςμζνοι β) παλιννοςτοφντεσ-μετανάςτεσ για τθν ειςιγθςθ κοινωνικϊνψυχολογικϊν κεμάτων επαγγελματικοφ
προςανατολιςμοφ και τεχνικϊν
αναηιτθςθσ εργαςίασ που υλοποίθςαν ςτα
Χανιά το ΞΕΞ ΕΦΓΣΡ, το ΞΕΞ ΔΕΟΨΑ,
το παράρτθμα Δυτικισ Ξριτθσ του ΕΟ.Ξ.Υ.Ε.Υ.Α και το ΛΡΕ/ΓΧΕΕΕ (παράρτθμα
Ξριτθσ).
Σκτ.1998 - Λοφν.1999 Εργαςία ςτθν Υρωτοβάκμια εκπαίδευςθ για τθν κοινωνικι
υποςτιριξθ των παλιννοςτοφντων και αλλοδαπϊν μακθτϊν.
Λοφλ.1999-Λοφλιο του 2000: Εργαςία ςε επτά (7) προγράμματα ςτα πλαίςια του
Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματα «Ξαταπολζμθςθ του Αποκλειςμοφ από τθν Αγορά
Εργαςίασ» του Β’ Ξοινοτικοφ πλαιςίου ςτιριξθσ , ωσ ςυνεργάτθσ ςτο Ξζντρο
Χυνοδευτικϊν Ωποςτθρικτικϊν Ωπθρεςιϊν (Ξ.Ε.Χ.Ω.Ω.) τθσ Ρ.ΕΟΕ Θρακλείου και του
Σ.Α.ΨΕΥ, παρζχοντασ Χυνοδευτικζσ Ωποςτθρικτικζσ Ωπθρεςίεσ για τθν ατομικι,
ομαδικι ςτιριξθ των Ξαταρτιηομζνων, τθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ
και προϊκθςθ των καταρτιηομζνων ςτθν αγορά εργαςίασ ςτισ παρακάτω ομάδεσςτόχο: Πετανάςτεσ- Υαλιννοςτοφντεσ, Φυλακιςμζνοι. Ξάτοικοι που ηουν ςε
Απομακρυςμζνεσ Σρεινζσ ι Ρθςιωτικζσ περιοχζσ. Αρχθγοί μονογονεϊκϊν
οικογενειϊν.
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Πάι.2001- Δεκ.2001: Εκελοντικι εργαςία ςτο τμιμα Ξοινωνικισ εργαςίασ του
Κεραπευτθρίου Ψυχικϊν πακιςεων Χανίων .
Ροζμβ.2002- Φεβ.2003 : Χφνταξθ και υποβολι πρόταςθσ τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ
Υλατανιά Ανάπτυξθσ & ζργου για το πρόγραμμα «βοικεια ςτο Χπίτι» με εκελοντικι
ςυμμετοχι.
Χεπτ. 2002 – Φεβρ.2008 : Εργαςία ωσ Ξοινωνικι Οειτουργόσ ςτο πρόγραμμα
«Βοικεια ςτο Χπίτι» που υλοποιείται από τθν Αναπτυξιακι εταιρία του Διμου Ελ.
Βενιηζλου.
Παρτ.2008 ζωσ ςιμερα: Εργαςία ωσ Ξοινωνικι Οειτουργόσ και Υροϊςταμζνθ του
τμιματοσ «Βοικεια - Ροςθλεία ςτο Χπίτι και Θμεριςιασ Φροντίδασ» του
Υαραρτιματοσ ΑμεΑ
Χανίων του Ξζντρου Ξοινωνικισ Υρόνοιασ Υεριφζρειασ
Ξριτθσ. Ωπεφκυνθ Ξοινωνικά Ευάλωτων Σμάδων ςτο ΞΕΞ ΠΕΓΑΟΣΡΘΧΣΧ του
Κεραπευτθρίου Χρονίων Υακιςεων Χανίων.
Ωπεφκυνθ Χυνοδευτικϊν Ωποςτθρικτικϊν Ωπθρεςιϊν ςτο ΕΕΛΔΛΞΕΩΠΕΡΣ ΞΕΡΨΦΣ
ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘΧ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘΧ Κ.Χ.Υ.Χ.
Πζλοσ επιςτθμονικισ και οργανωτικισ επιτροπισ κακϊσ
ςυνζδρια.

και ειςθγιτρια ςε

Υαρακολοφκθςε δεκάδεσ ςυνζδρια, ςεμινάρια και θμερίδεσ.
Πζλοσ του Χυλλόγου Ξοινωνικϊν Οειτουργϊν με τιμθτικι από το Υεριφερειακό
Ψμιμα του Χυνδζςμου Ξοινωνικϊν Οειτουργϊν Ελλάδοσ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΗΓΗΗ
Ψα τελευταία χρόνια το ηιτθμα τθσ αποϊδρυματοποίθςθσ ζρχεται ολοζνα
και περιςςότερο ςτο προςκινιο λόγω των οικονομικϊν, πολιτικϊν και κοινωνικϊν
αλλαγϊν.
Για τθν επίτευξθ του ςτόχου τθσ αποϊδρυματοποίθςθσ και τθν ομαλι
μετάβαςθ από το ίδρυμα ςτον κοινωνικό ιςτό αποτελεί πρϊτθ προτεραιότθτα και
επιτακτικι ανάγκθ θ φπαρξθ κοινωνικϊν δομϊν, θ αναηιτθςθ καινοτόμων
πρακτικϊν αλλθλεγγφθσ όπωσ πρωτοβουλίεσ, δίκτυα ςυνεργαςίασ των φορζων των
πολιτϊν για τθν αντιμετϊπιςθ των κρίςεων αλλά και τθ φροντίδα των ευάλωτων
κοινωνικϊν ομάδων με τζτοιο τρόπο που να διαςφαλίηει τθν παραμονι τουσ ςτθν
κοινότθτα
Ψο πρόγραμμα «ΒΣΘΚΕΛΑ-ΡΣΧΘΟΕΛΑ ΧΨΣ ΧΥΛΨΛ ΞΑΛ ΘΠΕΦΘΧΛΑΧ ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ»
με τθ λειτουργία του ςυντελεί ςτθν αξιοπρεπι διαβίωςθ και παραμονι των
Ατόμων με Αναπθρία και των Ατόμων τθσ Ψρίτθσ Θλικίασ που αδυνατοφν να
αυτοεξυπθρετθκοφν ςτο οικογενειακό και κοινωνικό τουσ περιβάλλον.
Χτθν ειςιγθςι μου κα αναφερκϊ ςτισ παρεμβάςεισ τθσ ομάδασ του
προςωπικοφ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των ωφελουμζνων και τθν
αποφυγι τθσ χριςθσ ιδρυματικισ φροντίδασ, τθν ενθμζρωςθ, τθν ευαιςκθτοποίθςθ
και ενεργοποίθςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ, τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, τθ λειτουργία του προγράμματοσ και τθ δυνατότθτα για
ολοκλθρωμζνθ φροντίδα ςτο ςπίτι.
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«Μετεξζλιξθ Φορζων Πρόνοιασ και Δια Βίου Μάκθςθ ΑΜΕΑ. »
Χπυριδάκθ Ευτυχία, Φυςικοκεραπεφτρια, Δ/ντρια ΞΔΒΠ Πεγαλόνθςοσ, Υαράρτθμα
ΑμεΑ Χανίων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘ ΕΠΥΕΛΦΛΑ
Υρϊθν (ΚΧΥΧ)
Υαράρτθμα

ΦΩΧΛΞΣΚΕΦΑΥΕΩΨΦΛΑ ( 25 ζτθ ) Υιςτοποιθμζνθ Εκπαιδεφτρια
Ενθλίκων ΕΒ03318

ΑμεΑ Χανίων

1] ΥΦΣΛΧΨΑΠΕΡΘ ΨΠΘΠΑΨΣΧ Επαγγελματικισ ΞατάρτιςθσΦυςικισ Αποκατάςταςθσ& Ξοινωνικισ Εντάξεισ ΑμεΑ ( 2010
ζωσ Χιμερα)

1991
ςιμερα

2] ΔΛΕΩΚΩΡΨΦΛΑ Ξ.Δ.Β.Π 2 ΠΕΓΑΟΣΡΘΧΣΧ (2006 ζωσ Χιμερα )

ζωσ

3]. ΩΥΕΩΚΩΡΘ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘΧ ΕΞΞΕΕ (2005 ζωσ 2012) &Ω/Θ ζωσ
ςιμερα
ΔΛΔΑΞΨΛΞΘ ΕΠΥΕΛΦΛΑ
ΦΣΦΕΑΧ

ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ

ΔΛΑΦΞΕΛΑ

ΕΞΞΕΕ του Κ.Χ.Υ.Χ

Εκπαίδευςθ ΑμεΑ ςε Δραςτθριότθτεσ Ξακθμερινισ
Ηωισ, - Ξινθτικζσ Δραςτθριότθτεσ –Αποκατάςταςθ.

1950
ϊρεσ

ΞΕΞ
ΠΕΓΑΟΣΡΘΧΣΧ

O ρόλοσ του φυςικοκεραπευτι. Βοθκιματα,
Ψεχνικζσ προδιαγραφζσ για ΑμεΑ

550 ϊρεσ

ΞΕΞ N.
ΔΩΔΕΞΑΡΘΧΣΩ

Ξινθςιοκεραπεία, χριςθ λζιηερ. υπεριχων και
εφαρμογι αυτϊν.

18 ϊρεσ

ΕΠΥΕΛΦΛΑ ΧΨΣΡ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣ, ΣΦΓΑΡΩΧΘ, ΩΟΣΥΣΛΘΧΘ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ
2000
ζωσ
ςιμερα

2005
ζωσ

ΞΕΞ
ΠΕΓΑΟΣΡΘ
ΧΣΧ

ΕΞΞΕΕ

Ωπεφκυνθ Ωποζργων ,Υροϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθΩπεφκυνθ
ςχεδιαςμοφ,
υποβολισ,
υλοποίθςθσ
προγραμμάτων κατάρτιςθσ που υλοποίθςε το ΞΕΞ ςτα
πλαίςια των Ε.Υ. Ξατάρτιςθ ανζργων ςε πιςτοποιθμζνα
(ΞΕΞ) 2000-2006 του Ωπουργείου Ωγείασ Υρόνοιασ και του
Ωπουργείου Εργαςίασ & Ξοιν. Υροςταςίασ για τθν
προγραμματικι περίοδο 2006-2008 - 2007-2013.
Ωπεφκυνθ κατάρτιςθσ –Ωπεφκυνθ Ωποζργων– υποβολισ –
οργάνωςθσ και υλοποίθςθσ προγραμμάτων ,
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ςιμερα

ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων για μειονεκτοφςεσ ομάδεσ

ΟΣΛΥΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ
Χεμινάρια , υνζδρια, Δθμοςιεφςεισ και
υναφείσ
Δραςτθριότθτεσ
1. Ανίχνευςθ Εκπαιδευτικϊν Αναγκϊν για ςτελζχθ τθσ δθμόςιασ Διοίκθςθσ, (
Υ.ΛΡΕ.Υ, )2006
2. Εκπαίδευςθ Εκπαιδευτϊν Χυνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ (2007)
ΕΞΕΥΛΧ
3. Διαχείριςθ και Υαρακολοφκθςθ Χυγχρθματοδοτοφμενων Ζργων, ( Υ.ΛΡΕ.Υ, )
(2009)
4. Βελτίωςθ δεξιοτιτων επικοινωνίασ ,ομαδικισ ςυνεργαςίασ ,διαχείριςθσ
ςυγκροφςεων και κρίςεων, ( Υ.ΛΡΕ.Υ, ) (2011)
5. Σικονομία –Διοίκθςθ- Επιχειριςεισ, ΛΔΕΞΕ Γενικισ Γραμματείασ δια βίου
μάκθςθσ (2012)
6. Εκπαίδευςθ Υροϊςταμζνων Ψμθμάτων,( Υ.ΛΡΕ.Υ, ) 2012
7. Ξοινωνικι παρζμβαςθ &ςυμβουλευτικι ςτιριξθ ατόμων με πολιτιςτικζσ.
ιδιαιτ/τεσ. ΞΕΞ Πεγαλ/ςοσ (2005)
8. Ειςτθμονικι ςυνάντθςθ με κζμα <<Ψζχνθ-Κεραπεία και Εκπαίδευςθ Ενθλίκων>>
24/04/2010
9. Επικοινωνία με ΑμεΑ και άλλεσ ευπακείσ ομάδεσ, KEK ΠΕΓΑΟΣΡΘΧΣΧ
10.Χυντονίςτρια & ομιλιτρια ςε θμερίδεσ Υρογραμμάτων όπου υλοποιικθκαν ςτο
ΞΕΞ ΠΕΓΑΟΣΡΘΧΣΧ για τα υποζργατου Ε.Υ. ΑΡΑΥΨΩΘ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ
2006-2008 ,2007-2013&του Ε.Υ Ωγεία – Υρόνοια2000-2006
11.Αρκρογραφία
με τίτλο, «Υρόταςθ για ςχεδιαςμό Υρογράμματοσ
Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ με τίτλο: “Σ ρόλοσ του φυςιοκεραπευτι ςε Υακιςεισ
Ειδικϊν Εντοπίςεων και κυρίωσ τθσ οςφυαλγίασ» ςτο τεφχοσ 11 του θλεκτρονικοφ
περιοδικοφ του Επιςτθμονικοφ Δικτφου Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων Ξριτθσ& μζλοσ
Δικτφου.
12.Επικεφαλισ Ωπεφκυνθ
Δράςθσ -ςυντονίςτρια-ομιλιτριαα εκδθλϊςεων ,
Υρογραμμάτων Ξοινωφελοφσ Εργαςίασ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΗΓΗΗ
Θ μετεξζλιξθ των προνοιακϊν φορζων του 1960 από ιδρφματα κλειςτισ
περίκαλψθσ, ςε προνοιακζσ κεςμοκετθμζνεσ δομζσ με προγράμματα για τισ
περιςςότερο μειονεκτοφςεσ ομάδεσ όπωσ τα άτομα με νοθτικι αναπθρία, αυτιςμό,
ςφνδρομο down, βαριζσ ψυχοςωματικζσ αναπθρίεσ κ.α. είναι μια πραγματικότθτα.
Θ ιδρυματικι πρόνοια κεωρικθκε για πολλά χρόνια ο καλφτεροσ τρόποσ
αντιμετϊπιςθσ των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ, και θ μετάβαςθ από το ιατρικό ςτο
κοινωνικό και ςτο ςφγχρονο πολυδιάςτατο μοντζλο, επζφερε αλλαγζσ και κζςεισ
για τθν αναπθρία που απαιτοφν τθν διάδοςθ, τθν υιοκζτθςθ και τθν εμπζδωςι τουσ
από τισ κοινωνίεσ.
Θ ςυνταγματικι κατοχφρωςθ τθσ ιςότθτασ των δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπθρία ςτθ βάςθ του κοινωνικοφ μοντζλου, δεν τουσ εξαςφάλιςε ςτθν πράξθ τθν
αποφυγι ςοβαρϊν διακρίςεων εισ βάροσ τουσ. Ωφίςτανται διακρίςεισ ςτθν
εκπαίδευςθ, ςτθν εργαςία, ςτθν κοινωνία. Αποτζλεςμα των εισ βάροσ τουσ
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διακρίςεων, είναι τα άτομα με αναπθρία να αποτελοφν πλθκυςμιακι ομάδα
ιδιαίτερα εκτεκειμζνθ ςτον κίνδυνο τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ.
Ψο ζνα ζκτο περίπου του ενεργοφ πλθκυςμοφ τθσ ΕΕ είναι άτομα με αναπθρία αλλά
με ποςοςτό απαςχόλθςισ πολφ χαμθλό. Ψα άτομα με αναπθρία ζχουν ςχεδόν
διπλάςιεσ πικανότθτεσ να παραμείνουν ανενεργά ςε ςφγκριςθ με τον υπόλοιπο
ενεργό πλθκυςμό. Ωςτόςο, με ςυντονιςμζνθ και ςτοχευμζνθ βοικεια, τα άτομα με
αναπθρία κα μποροφςαν να ειςζλκουν ι να επανζλκουν ςτθν αγορά εργαςίασ.
Σι Φορείσ Υρόνοιασ, καλοφνται ςιμερα να αναλάβουν ενεργό ρόλο ςτθν
ςτιριξθ των ατόμων με αναπθρίεσ, αξιοποιϊντασ όλα τα εργαλεία που τουσ δίνει θ
Υολιτεία, ςτοχεφοντασ ςτθν κοινωνικι και εργαςιακι ζνταξθ των ατόμων με
αναπθρίεσ και τθν αυτόνομθ διαβίωςι τουσ, παρεμβαίνοντασ δυναμικά ςτισ τοπικζσ
κοινωνίεσ.
Θ κζςπιςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου τθσ Δια Βίου Πάκθςθσ, κα αποτελζςει
ζνα εργαλείο όπου μζςα από τθν εκπαίδευςθ και τθν ίςθ πρόςβαςθ ςτθ δια βίου
μάκθςθ, τα άτομα με αναπθρία ν’ αποκτιςουν τθ δυνατότθτα να ςυμμετζχουν
πλιρωσ ςτθν κοινωνία και να βελτιϊςουν τθν ποιότθτα τθσ ηωισ τουσ. Θ
αναβάκμιςθ και επικαιροποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων, κα ςυμβάλει ςτθν
κοινωνικι και επαγγελματικι τουσ αποκατάςταςθ. Θ κοινωνικι και επαγγελματικι
αποκατάςταςθ κα τουσ δϊςει δυνατότθτεσ επιλογϊν και τον ζλεγχο τθσ
κακθμερινισ τουσ ηωισ. Σι ςτοχευμζνεσ υπθρεςίεσ φροντίδασ και υποςτιριξθσ
προςαρμοςμζνεσ ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των ατόμων αυτϊν, κα ςυμβάλουν ςτθν
διαβίωςι τουσ εκτόσ ιδρυμάτων.
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«τζγεσ Τποςτθριηόμενθσ Διαβίωςθσ: υνδετικόσ Κρίκοσ ανάμεςα ςτο Αςυλικό
Περιβάλλον και τθν Αυτόνομθ Διαβίωςθ.»
Ππαςιά Αμαλία Χυντ. Ρθπιαγωγόσ, Υρϊθν Διοικιτρια Κ.Χ.Υ. Χανίων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Διεφκυνςθ Σικίασ: Χελίνου 82, 73131 Χανιά
Ψθλ.: 2821 0 97573, 2821 3 40155, 6972718777
Fax: 2821 3 40221
E-mail: amea@crete.gov.gr
Ψόποσ και Χρόνοσ Γζννθςθσ: Οάκκοι Ξυδωνίασ Χανίων , 26 Λουνίου 1943.
Σικογενειακι Ξατάςταςθ: Ζγγαμθ, Πθτζρα 2 παιδιϊν, τθσ Αςπαςίασ,
Σδοντογιατροφ και του Εμμανουιλ, Γυμναςτι και 4 εγγονϊν.
Χπουδζσ: Ρθπιαγωγόσ, Βρεφονθπιοκόμοσ. Απόφοιτθ Λνςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ,
Ξαταρτιςμζνθ ςε προγράμματα Θ/Ω.
Επαγγελματικι Ξατάςταςθ: Χυνταξιοφχοσ Διευκφντρια Β’ Ξρατικοφ Υαιδικοφ
Χτακμοφ Χανίων-Ωπουργείο Ωγείασ και Υρόνοιασ.
Ξοινωνικι Δράςθ
Διοικιτρια του Κεραπευτθρίου Χρονίων Υακιςεων Χανίων από τον Απρίλιο
2010 ζωσ και τισ 30 Χεπτεμβρίου 2013.
Α’ Αντιπρόεδροσ του Δ.Χ. του ΞΕΡΨΦΣΩ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΥΦΣΡΣΛΑΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ
ΞΦΘΨΘΧ από 15 Σκτϊβρθ 2013 ζωσ 10 Απρίλθ 2016.
Πζλοσ του Δ.Χ. του Κεραπευτθρίου Χρονίων Υακιςεων από το 1994 ζωσ 27
Απριλίου 2010.
Υρόεδροσ Χωματείου Ατόμων με Αναπθρία Ρ. Χανίων από το 2001 ζωσ
ςιμερα
Α’ Αντιπρόεδροσ Υεριφερειακισ Σμοςπονδίασ Αναπιρων Ξριτθσ. Πζλοσ Ε.Ε
Ε.Χ.Α.με.Α.
Ρομαρχιακι Χφμβουλοσ από το 1995 ζωσ και το 2003 με τον ςυνδυαςμό τθσ
Αλζκασ Παρκογιαννάκθ.
Δθμοτικι Χφμβουλοσ Χανίων από το 2003-2011, με τουσ ςυνδυαςμοφσ του
Γιϊργου Ψηανακάκθ και του Γιάννθ Ρτερμανάκθ.
Πζλοσ Διοικθτικοφ Χυμβουλίου τθσ Ψοπικισ Ζνωςθσ Διμων και Ξοινοτιτων
(Ψ.Ε.Δ.Ξ.) Ρομοφ Χανίων, από 2003-2010.
Υρόεδροσ τθσ Ρομαρχιακισ Λςότθτασ από το 1994 ζωσ το 2003.
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Πζλοσ Υεριφερειακισ Επιτροπισ Λςότθτασ Ξριτθσ για 10 χρόνια.
Ζχει επιμορφωκεί από το ΞΕΚΛ (Ξζντρο Ερευνϊν για κζματα Λςότθτασ) για
κζματα ενδοοικογενειακισ βίασ και ανεργίασ και από τον ΔΣΠ (Δισκνισ
Σργανιςμόσ Πετανάςτευςθσ) για κζματα trafficking.
.Πζλοσ επιτροπισ Λςότθτασ Διμου Χανίων μζχρι ςιμερα.
Υρόεδροσ ΞΕ.Γ.Ω. (Ξζντρο Γυναικϊν Ωπαίκρου), Υρόεδροσ Ε.Γ.Ε. (Ζνωςθ
Γυναικϊν Ελλάδοσ) παράρτθμα Χανίων.
Πζλοσ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου τθσ Οαϊκισ Επιμόρφωςθσ από το 1994 ζωσ
το 1998.
Πζλοσ τθσ εκελοντικισ ομάδασ του Διμου Χανίων «Υροςτατεφω τον εαυτό
μου και τουσ άλλουσ».
Ωπεφκυνθ καταςκθνωτικισ περιόδου ΑμεΑ από το 2003 ζωσ και ςιμερα.
Υρόεδροσ Χυνοικιακοφ Χυμβουλίου Ρζασ Χϊρασ Χανίων από το 1988 ζωσ το
1992.
Πζλοσ τθσ Ερανικισ Επιτροπισ Ανεγζρςεωσ Ραοφ Αγίασ Αικατερίνθσ Ρζασ
Χϊρασ.
Πζλοσ των Επιτροπϊν Ρεότθτασ, Αγάπθσ και Φιλανκρωπίασ τθσ Ενορίασ
Αγίου Ξωνςταντίνου και Ελζνθσ Ρζασ Χϊρασ επί 20 χρόνια μζχρι ςιμερα.
Υαραγωγόσ Εκπομπϊν ςτο Φάδιο Παρτυρία τθσ Λεράσ Πθτροπόλεωσ
Ξυδωνίασ και Αποκορϊνου επί ςειρά ετϊν.
Πζλοσ του ΣΔΣΛΞΘΥ (Σργανιςμοφ Ξοινωνικισ Υολιτικισ) του Διμου Χανίων
από τον Λανουάριο 2003 ζωσ το 2010.
Πζλοσ του Δ.Χ. του Ε’ ΞΑΥΘ Διμου Χανίων από τον Λανουάριο 2003 ζωσ το
2010.
Πζλοσ του Δ.Χ. του Β’ Υαιδικοφ Χτακμοφ του Διμου Χανίων από τον
Λανουάριο 2003 ζωσ το 2010.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΗΓΗΗ
ΧΩΔ Χτζγεσ, Σικοτροφείο Ωποςτθριηόμενθσ Διαβίωςθσ ςτο Υαράρτθμα ΑμεΑ
Χανίων του Ξζντρου Ξοινωνικισ Υρόνοιασ Υεριφζρειασ Ξριτθσ (πρϊθν
Κεραπευτιριο Χρονίων Υακιςεων Χανίων). Τνειρο ηωισ. Πια καλι πρακτικι.
Σ 21οσ αιϊνασ επζφερε ςθμαντικζ αλλαγζσ για τα άτομα με Αναπθρία. Ψο
ιατρικό μοντζλο, το οποίο κυριαρχοφςε τισ προθγοφμενεσ δεκαετίεσ είχε ςτόχο να
κεραπεφςει τουσ ανάπθρουσ για να μποροφν να ςυνυπάρχουν με τουσ «υγιείσ» ςτο
κοινωνικό ςφνολο. Πε μεγάλο αγϊνα, προςπάκειεσ και διεκδικιςεισ κατάφερε το
αναπθρικό κίνθμα να περάςει ςτθν εκάςτοτε πολιτικι θγεςία νόμουσ και φορείσ τθν
δικαιωματικι προςζγγιςθ τθσ αναπθρίασ.
Σ φορζασ λειτουργίασ των Χτεγϊν Ωποςτθριηόμενθσ Διαβίωςθσ κα είναι το
Υαράρτθμα Α.με.Α. Χανίων του Ξζντρου Ξοινωνικισ Υρόνοιασ Υεριφζρειασ Ξριτθσ
(πρϊθν Κ.Χ.Υ.Χ.). Θ Χτζγθ αποτελεί αυτοτελζσ Ψμιμα του Υαραρτιματοσ Α.με.Α.
Χανίων. Σ φορζασ, με αυξθμζνο το αίςκθμα κοινωνικισ ευκφνθσ, αποφάςιςε να
προχωριςει ςτθν ίδρυςθ τθσ Χτζγθσ Ωποςτθριηόμενθσ Διαβίωςθσ, κακ’ ότι, ςτο
Ρομό Χανίων, διαβιοφν πολλά άτομα με νοθτικι υςτζρθςθ και κινθτικζσ ι
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αιςκθτθριακζσ αναπθρίεσ, αυτιςμό και άλλεσ διαταραχζσ, που δεν μποροφν να
διαβιϊςουν αυτόνομα, χωρίσ τθν κατάλλθλθ υποςτιριξθ και δεν ζχουν
υποςτθρικτικό οικογενειακό περιβάλλον.
Σ περιβάλλοντασ χϊροσ αρκετϊν ςτρεμμάτων μπορεί να αξιοποιθκεί για
διάφορεσ
εξωτερικζσ
αγροτικζσ
δραςτθριότθτεσ
όπωσ
καλλιζργεια
οπωροκθπευτικϊν και λουλουδιϊν.
Σι ΧΩΔ βρίςκονται ς’ ζνα αυτοτελζσ κτίριο, ςε διαφορετικοφσ ορόφουσ και
πτζρυγεσ, ςτον αφλειο χϊρο πζντε ςτρεμμάτων ςτθ ςυνοικία του Αγ. Λωάννθ. Χε
ιδιόκτθτο πευκόφυτο δάςοσ 40 ςτρεμμάτων.
Σι Χτζγεσ Ωποςτθριηόμενθσ Διαβίωςθσ δεν είναι ζνα μικρό ίδρυμα μζςα ς’ ζνα
μεγάλο αλλά αποτελοφν «κατοικίεσ» ςτισ οποίεσ παρζχονται Ωπθρεςίεσ
Ωποςτθριηόμενθσ Διαβίωςθσ.
Σι ΧΩΔ ςυνολικά είναι τρεισ.
Υρόκειται για τρεισ (3) κατοικίεσ, όπου το κφριο βάροσ δίδεται ςτθν
κοινωνικοφ τφπου φροντίδα, με περιοριςμζνα ιατρικά ι νοςθλευτικά-κατά τθ
νοςοκομειακι ζννοια-χαρακτθριςτικά και ςτθν υποςτιριξθ των φιλοξενουμζνων
ςτθν κακθμερινι τουσ πορεία.
Α.
Θ ΧΩΔ – Διαμζριςμα ςτο Λςόγειο του κτιρίου για εφκολθ πρόςβαςθ
ατόμων με κινθτικι αναπθρία και νοθτικι υςτζρθςθ, δυναμικότθτασ τεςςάρων (4)
ατόμων, που αποτελείται από τζςςερα (4) μεγάλα μονόκλινα υπνοδωμάτια, με
ατομικό μπάνιο /ντουη, μία (1) τραπεηαρία/ κακιςτικό και μία (1) κουηίνα.\
Β.
Θ ΧΩΔ-Διαμζριςμα ςτο Β’ όροφο και τθ δεξιά πτζρυγα του κτιρίου για
άτομα με αυτιςμό και ςυναφείσ διαταραχζσ, ςυνολικισ χωρθτικότθτασ τεςςάρων
(4) ατόμων.
Γ.
Θ ΧΩΔ-Σικοτροφείο ςτον Β’ όροφο από τθν αριςτερι πτζρυγα του
κτιρίου για άτομα με ελαφρά νοθτικι υςτζρθςθ, δυναμικότθτασ εννζα (9) ατόμων,
που αποτελείται από τζςςερα (4) μεγάλα δίκλινα υπνοδωμάτια και ζνα (1)
μονόκλινο υπνοδωμάτιο, με πζντε (5) μπάνια/ ντουη και μία (1) τραπεηαρία/
κακιςτικό.
Πε τον 4316/24-12-2014 (ΦΕΞ 270 Ψεφχοσ Υρϊτο 24-12-2014) άρκρο 48 ζχει
ψθφιςτεί το ειδικό νοςιλιο-τροφείο για τισ ΧΩΔ Α.μεΑ. ςφμφωνα με το οποίο
διατθρείται το Υρονοιακό επίδομα, ςθμαντικι πθγι χρθματοδότθςθσ.
Επίςθσ, τυχόν ςυντάξεισ, Υρογράμματα ΕΧΥΑ, δωρεζσ κλπ.
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4η Συνεδρία
«Παιδική Προςταςία: Διαςτάςεισ και Προοπτικζσ.»

«Πρόλθψθ και Παιδικι Προςταςία. Εφαρμοςμζνεσ Δράςεισ.»
Υαπαδάκθσ Υζτροσ, Δ/ντθσ Υαιδικοφ Χωριοφ SOS Ξριτθσ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Σ Υζτροσ Υαπαδάκθσ πιρε το πτυχίο του από το τμιμα κλαςςικισ φιλολογίασ
του Υανεπιςτθμίου Ακθνϊν το 1992 και οι μεταπτυχιακζσ του ςπουδζσ ιταν ςτθν
ςυμβουλευτικι και τον επαγγελματικό προςανατολιςμό ςτο Ξαποδιςτριακό
Υανεπιςτιμιο.
Από το 1993 ζωσ το 2000 εργάςτθκε ςαν εκπαιδευτικόσ ςτο ιδιωτικό τομζα και
παράλλθλα ςαν δθμοςιογράφοσ ςε εφθμερίδεσ και περιοδικά. Ωπιρξε ςυνεργάτθσ
ςτθν ΡΕΟΕ Θρακλείου, ςε ΛΕΞ και ςε ΞΕΞ ςτο Θράκλειο και ςτθν Ακινα.
Από το 2000 ζωσ το Πάιο του 2016 υπιρξε διευκυντισ ςτο Υαιδικό Χωριό SOS
Βάρθσ και ςιμερα είναι διευκυντισ ςτα προγράμματα των Υαιδικϊν Χωριϊν SOS
ΕΟΟΑΔΣΧ ΧΨΣ Θράκλειο Ξριτθσ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΗΓΗΗ
Ψα Υαιδικά Χωριά SOS Ελλάδοσ ςτον άξονα τθσ πρόλθψθσ λειτουργοφν από το
2012 ςτο Θράκλειο τθσ Ξριτθσ ,καινοτόμα προγράμματα βαςιςμζνα ςτθν
φιλοςοφίασ τθσ αποιδρυματοποίθςθσ. Ψα προγράμματα αυτά είναι:
Σο Κζντρο τιριξθσ Παιδιοφ και Οικογζνειασ.
Ψο Ξζντρο Χτιριξθσ ξεκίνθςε τθ λειτουργία του το Πάιο του 2012, με αρχικό ςτόχο
τθν υποςτιριξθ 70 οικογενειϊν που βρίςκονταν ςε κρίςθ. Σ αρχικόσ ςτόχοσ
ξεπεράςτθκε κατά πολφ και ςιμερα οι οικογζνειεσ που υποςτθρίηονται είναι 200.
Πζςω του Ξζντρου υλοποιείται μια ολοκλθρωμζνθ πολιτικι πρόλθψθσ ςτο πλαίςιο
τθσ υποςτιριξθσ και ενδυνάμωςθσ τθσ βιολογικισ οικογζνειασ.Οαμβάνει χϊρα θ
τιριξθ των Σικογενειϊν που βρίςκονται ςε ςυνκικεσ κρίςεισ, προκειμζνου να
αποφευχκεί θ διάλυςι τουσ και κατά ςυνζπεια θ ζνταξθ των παιδιϊν ςε δομζσ
ιδρυματικισ φιλοξενίασΓίνεται μια Ολιςτικι Προςζγγιςθ ςτθ δυςλειτουργικι
οικογζνεια, με ςτόχο τθν ενδυνάμωςι τθσ ϊςτε να αποτελζςει ζνα αςφαλζσ
περιβάλλον φροντίδασ για τα παιδιά.Υαράλλθλα παρζχονται υπθρεςίεσ ςε
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Σικογζνειεσ με παιδιά ςε κατάςταςθ φτϊχειασ Ξακϊσ και ςε Πονογονεϊκζσ
οικογζνειεσ χωρίσ υποςτιριξθ .Ψζλοσ παρζχονται υπθρεςίεσ ςε Σικογζνειεσ με
παιδιά που για διάφορουσ λόγουσ κινδυνεφουν από κοινωνικό αποκλειςμό.
Παρεχόμενεσ Τπθρεςίεσ
Εκτίμθςθ - Διάγνωςθ παιδιϊν και γονζων
Χυςτθματικι ςυμβουλευτικι γονζων
Ψυχολογικι υποςτιριξθ
Ψυχοκεραπευτικι παρζμβαςθ
Εκπαιδευτικι ςτιριξθ
Δθμιουργικι απαςχόλθςθ
Ωλικι βοικεια ςε είδοσ
Ωποςτιριξθ επαγγελματιϊν που εργάηονται με παιδιά (π.χ. Βρεφονθπιοκόμοι,
Δάςκαλοι κτλ)
Ενθμζρωςθ - Ευαιςκθτοποίθςθ κοινότθτασ για κζματα Δικαιωμάτων του
Υαιδιοφ.
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«Η Διαχείριςθ Βρεφϊν-Παιδιϊν ςε εγκαταλειψθ. Δεδομζνα από τθν Κοινωνικι
Τπθρεςία του Πανεπιςτθμίου Γενικοφ Νοςοκομείου Ηρακλείου. »
Ψριγϊνθ Παρία, Ξοινωνικι Οειτουργόσ, Υροϊςταμζνθ Ξοινωνικισ Ωπθρεςίασ
Υ.Α.Γ.Ρ.Θ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Θ Ψριγϊνθ Παρία γεννικθκε ςτο Θράκλειο Ξριτθσ. Είναι πτυχιοφχοσ
Ξοινωνικισ Εργαςίασ (1981), Υολιτικϊν Επιςτθμϊν ΥΑΡΨΕΛΣΩ Υανεπιςτθμίου
Ακθνϊν (1984) και κάτοχοσ διδακτορικοφ τίτλου του Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ, ςτθν
Λατρικι Χχολι ςτον τομζα τθσ Ξοινωνικισ και Σικογενειακισ Λατρικισ (2009), με
κζμα: «Χτάςεισ και πεποικιςεισ ςχετικά με τθν μαςτογραφία γυναικϊν μζςθσ
θλικίασ και γιατρϊν ςτθν Ξριτθ».
Πετεκπαίδευςθ: Ζλαβε μζροσ ςε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του
Υανεπιςτθμίου του Warwick U.K ςχετικά με: τθν ποιοτικι ζρευνα (2002), τθν
Αξιολόγθςθ, βραχεία παρζμβαςθ και παραπομπι για χριςτεσ αλκοόλ και άλλων
ψυχοτρόπων ουςιϊν (2002), τθ Διοίκθςθ ολικισ ποιότθτασ (2005) τθ Οειτουργία
δικτφων διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ ςε κζματα Δθμόςιασ Ωγείασ (2007) τθν
Ωγιεινι και Αςφάλεια των τροφίμων (2007), τθ Κετικι Φροντίδα ςτθν Άνοια (2016),
τθν Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ (2016).
Επαγγελματικι εμπειρία: Ζχει εργαςτεί ςτο 1ο Ξ.Α.Υ.Θ Θρακλείου (1984-1986),
ςτο Βενιηζλειο Ροςοκομείο (1987-1989), ςτο Υανεπιςτθμιακό Ροςοκομείο (1989 ωσ
ςιμερα) ςε κζςθ Υροϊςταμζνθσ Ξοινωνικισ Ωπθρεςίασ. Διετζλεςε πρόεδροσ Δ.Χ του
Υαιδικοφ Αναπτυξιακοφ Ξζντρου Θρακλείου (ΥΑΞ) (2010-2011). Χυμμετζχει ςε
εκελοντικζσ δράςεισ προάςπιςθσ και προαγωγισ υγείασ, προλθπτικισ ιατρικισ και
ενθμερωτικζσ εκςτρατείεσ με άλλουσ επαγγελματίεσ υγείασ (πρόλθψθ καρκίνου
μαςτοφ, δράςεισ για το αλκοόλ και τισ εξαρτιςεισ ςε ςχολεία και πρόλθψθ ςτθν
κοινότθτα). Ζχει εργαςτεί ωσ επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ ςε δφο προγράμματα ΕΧΥΑ
του Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ.
Διδακτικι εμπειρία: Είναι εργαςτθριακόσ ςυνεργάτθσ ςτο ΨΕΛ Ξριτθσ (1994 ωσ
ςιμερα), επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ ςε πρόγραμμα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν τθσ
Ξοινωνικισ Λατρικισ του Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ (2004 ωσ ςιμερα), κακϊσ και
ςφμβουλοσ κακθγιτρια ΕΑΥ (2015 ωσ ςιμερα). Χυμμετζχει επίςθσ ςε εκπαιδευτικά
προγράμματα του ΥΑΓΡΘ.
Ζρευνα – Δθμοςιεφςεισ: Ζχει ςυμμετάςχει ςε ερευνθτικά προγράμματα και
ςτθν οργάνωςθ ςυνεδρίων. Είναι κριτισ ςε ζξι ξενόγλωςςα περιοδικά. Ζχει
επιβλζψει: ζξι (6) πτυχιακζσ και τρεισ (3) μεταπτυχιακζσ εργαςίεσ. Ζχει δθμοςιεφςει
(13) άρκρα εκ των οποίων ζξι (6) ςε ξενόγλωςςα και επτά (7) ςε ελλθνικά περιοδικά,
πρακτικά ςυνεδρίων (13) και ζχει ςυμμετάςχει ςτθ ςυγγραφι κεφαλαίων δφο
βιβλίων. Επίςθσ ζχει ςυμμετάςχει ωσ ειςθγθτισ ςε 36 ςυνζδρια και θμερίδεσ.
Ε-mail : megtrigoni@gmail.com
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΗΓΗΗ
Ειςαγωγι:
Χθμαντικι πρόοδοσ ζχει ςθμειωκεί τα τελευταία χρόνια ςτον τομζα τθσ
προςταςίασ των δικαιωμάτων του παιδιοφ, νζεσ κεςμικζσ δομζσ ζχουν
δθμιουργθκεί
για παιδιά που αντιμετωπίηουν τθν εγκατάλειψθ από το οικογενειακό τουσ
περιβάλλον. Υαρά τθ ςθμαντικι πρόοδο, το πρόβλθμα τθσ παιδικισ εγκατάλειψθσ
εξακολουκεί να υφίςταται ςτθν Ελλάδα και θ προςταςία του παιδιοφ είναι ζνασ
τομζασ όπου αςχολοφνται οι Ξοινωνικζσ Ωπθρεςίεσ των νοςοκομείων.
Θ εγκατάλειψθ των παιδιϊν ςε δθμόςια νοςοκομεία οδθγεί ςε ποικίλεσ
επιδράςεισ. Σ διαχωριςμόσ του παιδιοφ από τθ μθτζρα του, αμζςωσ μετά τθ
γζννθςθ ι ςε πολφ μικρι θλικία ςε ζνα ίδρυμα φροντίδασ, για μεγάλεσ και
ςθμαντικζσ χρονικζσ περιόδουσ, λαμβάνοντασ προςωρινά μζτρα, όπου δεν
προςφζρουν ςτακερό περιβάλλον για τθν ψυχοςυναιςκθματικι του αςφάλεια,
επθρεάηουν κακοριςτικά τθν ανάπτυξθ του παιδιοφ και τθν μετζπειτα ενιλικθ ηωι
του.
Σι Ξοινωνικζσ Ωπθρεςίεσ των νοςοκομείων καλοφνται να διαχειριςτοφν αυτά
τα περιςτατικά τα οποία ζχουν καταγραφεί και αποτελοφν κοινωνικό φαινόμενο. Ψα
αίτια είναι πολλαπλά και περιλαμβάνουν πολλοφσ κοινωνικοφσ, οικονομικοφσ και
πολιτιςμικοφσ παράγοντεσ, κζματα ψυχικισ αςκζνειασ κακϊσ και τθν αυξανόμενθ
αποςτακεροποίθςθ του κεςμοφ τθσ οικογζνειασ, τθ μετανάςτευςθ, τθν αφξθςθ τθσ
βίασ ςτισ κοινωνικζσ ςχζςεισ και ςτο οικογενειακό περιβάλλον. Χκοπόσ τθσ μελζτθσ
είναι θ παρουςίαςθ τθσ διαχείριςθ των εγκαταλελειμμζνων βρεφϊν και παιδιϊν
ςτο ΥΑΓΡΘ από τθν Ξοινωνικι Ωπθρεςία του νοςοκομείου
Μεκοδολογία:
Θ
παρουςίαςθ
αφορά
μελζτθ
περιπτϊςεων
εγκαταλελειμμζνων βρεφϊν και παιδιϊν από το αρχείο τθσ Ξοινωνικισ Ωπθρεςίασ
ςτο ΥΑΓΡΘ από το 2004 ωσ το 2016 και θλικίασ από 0 μθνϊν ωσ πζντε ετϊν.
Αποτελζςματα: Ξαταγράφθκαν 31 περιςτατικά εγκατάλειψθσ βρεφϊν παιδιϊν τα οποία παραπζμφκθκαν από τισ κλινικζσ Παιευτικι, Ψμιμα ΥροϊρωνΡεογνϊν, Υαιδιατρικι και αφοροφςαν περιπτϊςεισ εγκατάλειψθσ από μθτζρεσ
αμζςωσ μετά τθ γζννθςθ τουσ, από γονείσ κρατοφμενουσ, με ςοβαρά προβλιματα
των γονζων ψυχικισ υγείασ, νοθτικισ ςτζρθςθσ, χριςτεσ ναρκωτικϊν ουςιϊν. Πετά
από τθν παραπομπι ακολοφκθςε κοινωνικι ζρευνα, τόςο του ςτενοφ όςο και του
ευρφτερου οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ και ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ
υπθρεςίεσ και φορείσ για τθν πλζον ενδεδειγμζνθ αποκατάςταςθ του βρζφουσ.
Υροθγοφμενα ζτθ τα περιςςότερα περιςτατικά μετά από ζκκεςθ κοινωνικισ
ζρευνασ και τθν παρζμβαςθ του ειςαγγελζα είχαν οδθγθκεί ςε Λδρφματα. Ψα δφο
τελευταία ζτθ με τθν ανάπτυξθ του κεςμοφ τθσ αναδοχισ από τθν Υεριφζρεια
Ξριτθσ θ μετάβαςθ του βρζφουσ ςε μία ομαλότερθ ανάπτυξθ είναι γεγονόσ.
υμπεράςματα: Θ εγκατάλειψθ βρεφϊν κάτω των 5 ετϊν είναι μία
πραγματικότθτα ςτο νοςοκομείο. Υροκειμζνου να υπάρξει ομαλι ψυχοςωματικι
ανάπτυξθ του βρζφουσ -παιδιοφ, θ παρζμβαςθ τθσ Ξοινωνικισ Ωπθρεςίασ είναι
κακοριςτικι ςτθ διερεφνθςθ, υποςτιριξθ και ςυνθγορία τθσ οικογζνειασ, για τθ
καλφτερθ αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ των παιδιϊν τα οποία για διάφορουσ
λόγουσ εγκαταλείπονται ςτο νοςοκομείο.
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«Οι Επιπτϊςεισ τθσ Ιδρυματοποίθςθσ ςτθν Πρϊιμθ Ηλικία. Θεωρία τθσ
Προςκόλλθςθσ.»
Γκόρνυ Ψατιάνα, Χυντονίςτρια Αποϊδρυματοποίθςθσ, Ξζντρο Ερευνϊν Φίηεσ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Θ Ψατιάνα Ελζνθ Γκόρνυ
Ελλθνοαμερικανικι υπθκοότθτα.

γεννικθκε

ςτθν

Ακινα

το

1978.

Ζχει

Θ καριζρα τθσ ξεκίνθςε ςε νεαρι θλικία ωσ δθμοςιογράφοσ. Χε θλικία 17 ετϊν
ξεκίνθςε να εργάηεται ςτθ Ξυριακάτικθ Ελευκεροτυπία ενϊ παράλλθλα ςποφδαηε
ςε ςχολι δθμοςιογραφίασ. Εργάςτθκε ςτο χϊρο τθσ δθμοςιογραφίασ για 7 χρόνια.
Αναηθτϊντασ περιςςότερεσ γνϊςεισ και εργαλεία, το 2003 ζφυγε από τθν Ελλάδα
για να ςπουδάςει ψυχολογία. Ψο 2006 αποφοίτθςε από το πανεπιςτιμιου του
Lancaster ςτθν Αγγλία με BSc ςτθν Ψυχολογία. Χυνζχιςε τισ ςπουδζσ τθσ ςτθν
Ελλάδα. Χποφδαςε 3 χρόνια ςτο Institute of Counseling and Psychological Studies,
το οποίο ςε ςυνεργαςία με το πανεπιςτιμιου του Strathclyde ςτθ Γλαςκόβθ τθσ
απζνειμαν Certificate και Diploma ςτθν πρόςωπο-κεντρικι ςυμβουλευτικι. Ψο Πάιο
2016 παρζλαβε Masters ςε προγράμματα και εκπαίδευςθ παιδιϊν ςτο φάςμα του
αυτιςμοφ από το πανεπιςτιμιου τθσ Αριηόνασ, ΘΥΑ.
Από το 2008 ςυνεργάηεται με το Ξζντρο Ερευνϊν Φίηεσ ΠΞΣ ωσ επιςτθμονικόσ
ςφμβουλοσ και από το 2010 ωσ ςφμβουλοσ ψυχικισ υγείασ. Είναι ςυντονίςτρια ςτο
τομζα τθσ αποϊδρυματοποίθςθσ και Αναδοχισ. Εκ μζρουσ τθσ οργάνωςθσ κάνει
ςεμινάρια ςε όλθ τθν Ελλάδα με ςκοπό τθν ευαιςκθτοποίθςθ και εκπαίδευςθ ςε
κζματα τθσ αποϊδρυματοποίθςθσ και τθσ αναδοχισ.
Υζρα από τθ άςκθςθ ςυμβουλευτικισ ςε ενιλικεσ υιοκετθμζνουσ, ζχει
εξειδίκευςθ ςτθ ςυμβουλευτικι ατόμων ςτο φάςμα του αυτιςμοφ. Χτο παρελκόν
ζχει ςυνεργαςτεί και με άλλεσ οργανϊςεισ όπωσ: Ξζντρο Χτιριξθσ Σικογζνειασ
Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν, Γιατροί του Ξόςμου, Ελλθνικι Διπολικι Σργάνωςθ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΗΓΗΗ
Θ ιδρυματικι φροντίδα είναι επιηιμια για άλλουσ, αλλά πολφ περιςςότερο για
τα βρζφθ θλικίασ 0-3. Χτθν ειςιγθςθ περιγράφουμε τθ πρϊτθ μασ ςχζςθ, τθ ςχζςθ
με τθ μθτζρα ι το βαςικό μασ φροντιςτι όπωσ τθν ονομάηουν οι επιςτιμονεσ και
πωσ αυτι επθρεάηει όλεσ τισ ςχζςεισ που δθμιουργοφμε ςτθ ηωι
μασ. Χυγκεκριμζνα, κα μιλιςουμε για τον τρόπο με τον οποίο ςχετιηόμαςτε ωσ
βρζφθ αλλά και πωσ εξελιςςόμαςτε ωσ ενιλικεσ μζςα από τισ ςχζςεισ
προςκόλλθςθσ που δθμιουργοφμε. Κα αναφζρουμε παραδείγματα από τα παιδιά
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που μεγαλϊνουν ςε ιδρφματα και ςτεροφνται ζναν βαςικό φροντιςτι για να
υποδείξουμε τισ επιπτϊςεισ που ζχει θ ιδρυματικι φροντίδα ςτθ ςωματικι και
ςυναιςκθματικι τουσ εξζλιξθ.
Κα κάνουμε όμωσ, και μια ςφντομθ αναφορά ςτισ "κεραπευτικζσ ςχζςεισ" που
αλλάηουν το δεςμό προςκόλλθςθσ και εξελίςςουν το «ςχετίηεςκε» για τον κάκε
ενιλικα αλλά και για το κάκε παιδί που μεγαλϊνει ςε ζνα ςφςτθμα εναλλακτικισ
φροντίδασ.
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«Η Τιοκεςία μζςω των Ιδρυμάτων. Ιδιαίτερα Θζματα που προκφπτουν ιμερα. »
Ππουφίδθ Ελζνθ , Ξοινωνικι Οειτουργόσ Υαράρτθμα Υροςταςίασ Υαιδιοφ Αττικισ
«Θ Πθτζρα ».
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Γεννικθκε το 1961 ςτθν Ακινα. Χποφδαςε ςτο Ψμιμα Λταλικισ Γλϊςςασ &
Φιλολογίασ του Αριςτοτζλειου Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ. Χτο ΨΕΛ Ακινασ
Ψμιμα Ξοινωνικισ Εργαςίασ. Εργάηεται από το 1988 ςτο ΥΥΥΑ- Θ ΠΘΨΕΦΑ( πρϊθν
Ξζντρο Βρεφϊν Θ Πθτζρα) ωσ κοινωνικόσ λειτουργόσ. Απο το 2006 και τθν παροφςα
περίοδο ωσ υπεφκυνθ του Ψμιματοσ Ωιοκεςιϊν.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΗΓΗΗ
Χκοπόσ και φιλοςοφία λειτουργίασ του Ξζντρου Ξοινωνικισ Υρόνοιασ
Υεριφζρειασ Αττικισ «Υαράρτθμα Υροςταςίασ Υαιδιοφ Αττικισ – Θ
ΠΘΨΕΦΑ» και παρουςίαςθ των προγραμμάτων του.
Χυνεργαςία με φυςικοφσ γονείσ. Ξακοριςμόσ ςυνκθκϊν που οδθγοφν ςε
οριςτικι απομάκρυνςθ των παιδιϊν από τουσ γονείσ τουσ.
Χυνεργαςία και προετοιμαςία υποψθφίων κετϊν γονζων για τθν
υιοκεςία.
Αναηιτθςθ κετϊν γονζων για υιοκεςία παιδιοφ με ιδιαίτερεσ
ψυχοςυναιςκθματικζσ ανάγκεσ, προβλιματα υγείασ και αναπθρίεσ.
Υροτάςεισ
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« Η αναγκαιότθτα τθσ Επαγγελματικισ υμβουλευτικισ ςε νζουσ των Κζντρων
Κοινωνικισ Πρόνοιασ.»
Ξορνθλάκθ Ζρρικα, υπεφκυνθ ΧΕΥ του ΞΕΧΩΥ Θρακλείου.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Η Ζρρικα Κορνθλάκθ είναι Επαγγελματικόσ Χφμβουλοσ ςτο Ξζντρο Χυμβουλευτικισ &
Υροςανατολιςμοφ (ΞΕ.ΧΩ.Υ) Θρακλείου Ξριτθσ. Ζχει ςπουδάςει Διοίκθςθ Επιχειριςεων και
Ψουριςτικζσ Επιχειριςεισ ςτο ΨΕΛ Ξριτθσ, ζχει εργαςτεί ςτον ιδιωτικό τομζα ωσ διευκφντρια
τουριςτικισ μονάδασ και ωσ ςτζλεχοσ Marketing ςτθν Coca Cola-3Ε. Ζχει κάνει
παιδαγωγικζσ ςπουδζσ και μεταπτυχιακά ςτθ διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ. Ζχει διδάξει ςτο
ΨΕΛ, ςτον ΣΑΕΔ, ςτα ΛΕΞ, ςτον ΣΨΕΞ, ςτθν ΑΧΥΑΛΨΕ. Ζχει οργανϊςει ςεμινάρια για γονείσ,
κακθγθτζσ, μακθτζσ, θμερίδεσ επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ, θμζρεσ ςταδιοδρομίασ
ςτα ςχολεία. Ζχει ςυμμετάςχει ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια, ςεμινάρια, ομιλίεσ. Ωπθρζτθςε
για πολλά χρόνια ςτο Γραφείο Χφνδεςθσ με τθν Αγορά Εργαςίασ & Επαγγελματικοφ
Υροςανατολιςμοφ (Γρα.Χυ). Είναι μζλοσ τθσ εκελοντικισ οργάνωςθσ ΥΦΣ.Ψ.Ε.Ξ.Ψ.Α.
Θρακλείου και μζλοσ τθσ Ε.ΧΩ.ΥΦΣ.Ψ.Α. Θρακλείου.
e-mail: errikakornilaki@yahoo.gr

Αντωνίου Κεόδωροσ, υπεφκυνοσ ΧΕΥ του ΞΕΧΩΥ Θρακλείου.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Αντωνίου Κεόδωροσ, Εκπαιδευτικόσ - Ωπεφκυνοσ Χχολικοφ Επαγγελματικοφ
Υροςανατολιςμοφ του Ξζντρου Χυμβουλευτικισ και Υροςανατολιςμοφ (ΞΕ.ΧΩ.Υ.)
τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Θρακλείου. Επιςτθμονικισ
Χυνεργάτθσ ςτο
ΥΕΧΩΥ/ΑΧΥΑΛΨΕ Ξριτθσ. Υιςτοποιθτικό Ειδίκευςθσ ςτθ
Χυμβουλευτικι και Υροςανατολιςμό, ΥΕΧΩΥ /ΑΧΥΑΛΨΕ τθσ Ακινασ. Πεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευςθσ Msc. ςτισ Επιςτιμεσ & Πθχανικι Υεριβάλλοντοσ του
Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ. Διδακτορικό Δίπλωμα ςτισ Επιςτιμεσ & Πθχανικι
Υεριβάλλοντοσ του Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ. Διδακτορικό Δίπλωμα ςτισ Επιςτιμεσ &
Πθχανικι Υεριβάλλοντοσ. Υολλζσ ςυμμετοχζσ με ειςθγιςεισ ςε Ελλθνικά ςυνζδρια
και με διεκνείσ ςυμμετοχζσ και άρκρα ςε ςυνζδρια και περιοδικά με κριτζσ.
e-mail: antonioutheodore@yahoo.gr

Ξαφετηάκθσ Βαςίλειοσ, Ξοινωνικόσ Οειτουργόσ.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Σ Βαςίλθσ Ξαφετηακθσ είναι Ξοινωνικόσ Οειτουργόσ Ξάτοχοσ Πεταπτυχιακοφ
Ψίτλου Χπουδϊν MSc ςτθ Διοίκθςθ Πονάδων Ωγείασ εργάςτθκε ωσ Ξοινωνικόσ
Οειτουργόσ ςε Ξζντρο Ψυχικισ Ωγείασ και υπιρξε υπεφκυνοσ των δομϊν του
προγράμματοσ ΨΩΧΑΦΓΩΧ παιδιϊν εφιβων και ενθλίκων τθσ Ωγειονομικισ
Υεριφζρειασ Ξριτθσ Λδρυτικό μζλοσ και αντιπρόεδροσ του ΞΣΛΧΥΕ ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ
ΠΛΨΣΧ .
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΗΓΗΗ
Χε μια παγκοςμιοποιθμζνθ ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενθ κοινωνία και οικονομία
είναι γενικά αποδεκτό ότι θ λιψθ απόφαςθσ από τον νζο / τθ νζα για το μελλοντικό
επάγγελμα και τισ ςπουδζσ που κα οδθγιςουν ςε αυτό, είναι μία από τισ
ςθμαντικότερεσ αποφάςεισ ςτθ ηωι του ατόμου. Για τθ λιψθ τθσ εκπαιδευτικισ /
επαγγελματικισ απόφαςθσ οι νζοι χρειάηονται, πολφ περιςςότερο ςε ςχζςθ με
άλλεσ εποχζσ, τθ κατάλλθλθ ςυμβουλευτικι ςτιριξθ για να οδθγθκοφν ςτθ βζλτιςτθ
επιλογι. Ειδικότερα για τα νζα άτομα, κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, των δομϊν
φιλοξενίασ, θ ςυμβουλευτικι ςταδιοδρομίασ τουλάχιςτον κεωρθτικά, δε διαφζρει
από τθ διαδικαςία θ οποία ακολουκείται για οποιοδιποτε άτομο. Χε πρακτικό
όμωσ επίπεδο, αυτό δεν είναι απολφτωσ αλθκζσ, γιατί οι ιδιαιτερότθτεσ ενόσ
τζτοιου ατόμου δθμιουργοφν δυςκολίεσ αλλά και ςυγχρόνωσ προκλιςεισ. Θ
αναγνϊριςθ των πολυπαραγοντικϊν αυτϊν παραμζτρων και επιρροϊν αποτελεί
ςθμαντικό τόπο αναφοράσ ςτθ προςπάκεια μιασ αποτελεςματικισ / αποδοτικισ
ςυμβουλευτικισ διαδικαςίασ. Υροκειμζνου να διευκολυνκεί ο νζοσ ςτθ λιψθ
εκπαιδευτικισ / επαγγελματικισ απόφαςθσ απαιτοφνται ατομικζσ και ομαδικζσ
ςυμβουλευτικζσ ςυνεδρίεσ βαςιςμζνεσ κυρίωσ ςτθ προςωποκεντρικι, αλλά και ςτθ
ςυςτθμικι προςζγγιςθ. Ρα αξιοποιθκοφν κατά περίπτωςθ τεςτ επαγγελματικοφ
προςανατολιςμοφ, ςυνοδευόμενα και από άλλεσ ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ, για τθν
ανίχνευςθ ενδιαφερόντων, δεξιοτιτων, ικανοτιτων, φιλοδοξιϊν, κ.λπ. Ψα
αποτελζςματα αυτισ τθσ προςπάκειασ ενδεχομζνωσ να αποτελζςουν μια βάςθ για
τθ προςζγγιςθ τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ των νζων από κοινωνικά ευάλωτεσ
ομάδεσ οι οποίοι διαβιοφν ςε δομζσ φιλοξενίασ.
Λζξεισ κλειδιά: Νζοι, επαγγελματικι ανάπτυξθ, επαγγελματικι – προςωποκεντρικι
/ ςυςτθμικι ςυμβουλευτικι, δομζσ φιλοξενίασ.

45

5η Συνεδρία
«Αναδοχή: Θεωρητικζσ Προςεγγίςεισ.»
« Γονείσ- Καταφφγιο. Ο λόγοσ των Αναδεχομζνων για τθν Ανάδοχθ Φροντίδα. »
Ξαλλινικάκθ Κεανϊ, Ξακθγιτρια Ξοινωνικισ Εργαςίασ Δ.Υ.Κ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Θ Κεανϊ Ξαλλινικάκθ είναι Ξακθγιτρια Ξοινωνικισ Εργαςίασ ςτο Ψμιμα
Ξοινωνικισ Διοίκθςθσ και Υολιτικισ Επιςτιμθσ του Δθμοκρίτειου Υανεπιςτθμίου
Κράκθσ. Ζχει ειδίκευςθ και μακρόχρονθ κλινικι εμπειρία ςτουσ τομείσ τθσ ψυχικισ
υγείασ παιδιϊν και εφιβων, τθσ παιδικισ προςταςίασ, τθσ παραβατικότθτασ, και
τθσ ζνταξθσ-ςυν-εκπαίδευςθσ μακθτϊν με προζλευςθ από μειονότθτεσ και με
αναπθρία, κακϊσ και ςτθ διεπαγγελματικι ςυμβουλευτικι.
Ψα ενδιαφζροντα τθσ εςτιάηονται ςτθ διδακτικι, τθν ζρευνα και τθν εποπτεία
τθσ κλινικισ κοινωνικισ εργαςίασ (τραφμα, πζνκοσ, καταςτάςεισ κρίςθσ), και τθσ
κριτικισ πρακτικισ ςτθ ςχολικι κοιν. εργαςία. Επίςθσ ςτισ μεκόδουσ ποιοτικισ
ζρευνασ και ςτθ μεταπαρακολοφκθςθ ατόμων με διαταραχι αυτιςτικοφ φάςματοσ
και με εμπειρία ψυχωτικοφ επειςοδίου ςτθν εφθβεία.
Ψο πρόςφατο ερευνθτικό τθσ ζργο αφορά τισ επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισκοινωνικισ και τθσ προςφυγικισ κρίςθσ ςτα παιδιά και τουσ νζουσ, και τθν
αποτφπωςθ τουσ ςτα προγράμματα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν και δια βίου
μάκθςθσ ςτθν κοινωνικι εργαςία.
e-mail: thkallin@socadm.duth.gr, thkallin@gmail.com.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΗΓΗΗ
O κεςμόσ τθσ ανάδοχθσ φροντίδασ παραμζνει επί δεκαετίεσ ςτθν ατηζντα των
ςχεδιαςτϊν και των φορζων κοινωνικισ πολιτικισ ωσ ςθμαίνον αντικείμενο, που
χριηει μεταρρφκμιςθσ, ι τελεί υπό μεταρρφκμιςθ. Ψο ίδιο διάςτθμα ενιςχφεται
και επεκτείνεται θ ιδρυματικι φροντίδα παρά τθν τεκμθριωμζνθ από ευριματα
διεκνϊν και εντόπιων ερευνϊν και εκκζςεισ εμπειρογνωμόνων, επικινδυνότθτα που
εγκλείει τόςο για τθν ανάπτυξθ όςο και για τθν ενιλικθ ηωι των φροντιηομζνων.
Ψθν τελευταία εξαετία, οι αυξανόμενεσ ανάγκεσ για προςταςία βρεφϊν και
ανθλίκων, λόγω τθσ απίςχναςθσ των «επιτρεπτικϊν ςυνκθκϊν» για επαρκι
γονεϊκότθτα (Michael Rutter, 1974) ςτισ φυςικζσ οικογζνειεσ τουσ, κακϊσ και των
πόρων τθσ ιςχφουςασ οικογενειακισ πρόνοιασ, θ εφαρμογι τθσ ανάδοχθσ
φροντίδασ ζχει αποκτιςει κρίςιμεσ διαςτάςεισ.
Θ παροφςα ειςιγθςθ αναδεικνφει τισ διαςτάςεισ αυτζσ αντλϊντασ από τα
επιχειριματα-το «λόγο» δεκαπζντε ενθλίκων ατόμων (18-26 ετϊν), που ζηθςαν ςε
ανάδοχθ οικογζνεια (από 5 ωσ 17 ζτθ) μετά από το ίδρυμα (για 2 ωσ 4 χρόνια).
Ψα βιϊματα και οι απόψεισ τουσ για τα «δυνατά» και τα «ευαίςκθτα» ςθμεία
του κεςμοφ, τισ ιδιότθτεσ αναδεχόμενου/νθσ «γιοφ, αδελφοφ /κόρθσ, αδελφισ»,
μακθτι/τριασ και του πολίτθ (ταυτότθτα), και για τισ προςδοκίεσ των αναδόχων
και των επαγγελματιϊν, μποροφν να αποτελζςουν ιςχυροφσ δείκτεσ για τθν
απαραίτθτθ ςιμερα επζνδυςθ ςε «γονείσ - καταφφγια», όπου βρζφθ, νιπια, παιδιά
και ζφθβοι κα είναι αςφαλείσ όςο διάςτθμα διαρκεί ο κίνδυνοσ ι θ ανεπάρκεια ςτο
φυςικό περιβάλλον τουσ.
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« Η αναδοχι ωσ Εναλλακτικι Μορφι Παιδικισ Προςταςίασ για Παιδιά Ηλικίασ που
Διαβιοφν ςε Ιδρυματικό Πλαίςιο. »
Ξαςκανιϊτθσ Ανδρζασ, Ξοινωνικόσ Οειτουργόσ, Υροϊςτάμενοσ Ξοινωνικοφ Ψμιματοσ
ςτο Υαράρτθμα Υροςταςίασ Υαιδιοφ « Άγιοσ Ανδρζασ»
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Ξαςκανιϊτθσ Ανδρζασ , Ξοιν. Οειτουργόσ με ςπουδζσ ςτθν Ξοινωνικι Εργαςία
και ςτθ Φιλοςοφικι Χχολι , με ειδίκευςθ ςτθν Χυμβουλευτικι και με
Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθ Διοίκθςθ Πονάδων Ωγείασ . Από το 1992 ζωσ το 2010,
Ξοινωνικόσ Οειτουργόσ ςτο Κεραπευτιριο Χρονίων Υακιςεων Υαιδιϊν
Ακθνϊν(Υροϊςτάμενοσ Ψομζα Υερίκαλψθσ-Επιςτθμονικόσ Ωπεφκυνοσ και
Ωπεφκυνοσ Ζργου προγράμματοσ αποϊδρυματοποίθςθσ του Γϋ ΞΥΧ 2002-2009) κα
από το 2011 ζωσ ςιμερα Ξοινωνικόσ Οειτουργόσ ςτθν Υαιδόπολθ Άγιοσ Ανδρζασ.
(Υροϊςτάμενοσ Ξοινωνικοφ Ψμιματοσ)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΗΓΗΗ
Σ κεςμόσ τθσ Ανάδοχθσ Φροντίδασ είναι μια εναλλακτικι μορφι Υαιδικισ
Υροςταςίασ που ζρχεται να άρει τισ ςυνζπειεσ του ιδρυματιςμοφ. Χτθ χϊρα μασ
εφραμόηεται μερικϊσ και αποςπαςματικά από λίγουσ δθμοςίουσ φορείσ και τισ
Υεριφζρειεσ. Ζτςι ενϊ υπάρχει μεγάλοσ πλθκυςμόσ παιδιϊν που διαβιοφν ςε
ιδρυματικά περιβάλλοντα (Οοιποί Δθμόςιοι Φορείσ και ΠΞΣ) δεν τοποκετοφνται ςε
προγράμματα αναδοχισ. Θ αδυναμία αυτι του ςυςτιματοσ αναδοχισ ζγκειται
κυρίωσ ςτθν ζλλειψθ αντίςτοιχων πολιτικϊν τόςο από τθν πλευρά τθσ πολιτείασ
αλλά και των ίδιων των φορζων, κακϊσ και με το υπάρχον κεςμικό πλαίςιο θ
ζνταξθ ενόσ παιδιοφ ςε πρόγραμμα ανάδοχθσ φροντίδασ είναι απολφτωσ δυνατι
και ςχετικά ευκόλωσ υλοποιιςιμθ.
Θ Υαιδόπολθ Άγιοσ Ανδρζασ είναι ίςωσ ο μοναδικόσ φορζασ ςτθν χϊρα που
δραςτθριοποιείται ςτον τομζα τθσ ανάδοχθσ φροντίδασ παιδιϊν ζωσ 12 ετϊν
(ενίοτε και ςε μεγαλφτερθσ θλικίασ). Φιλοξενεί ςτακερό αρικμό 32 παιδιϊν με
ετιςιο Π.Σ αναδοχϊν 20. Σ φορζασ είναι προςανατολιςμζνοσ ςτθν αναδοχι
μεγάλων παιδιϊν και θ χρόνια εναςχόλθςθ με το αντικείμενο ζχει παράγει αρκετι
εμπειρία, γνϊςθ και καλζσ πρακτικζσ. Χτόχοσ των επαγγελματιϊν τθσ Υαιδόπολθσ
είναι θ διάχυςθ αυτϊν των εμπειριϊν/τεχνικϊν με τουσ υπολοίπουσ φορείσ τθσ
Υαιδικισ Υροςταςίασ για τθν ανάπτυξθ του κεςμοφ, κακϊσ είναι . ευκφνθ όλων
ανεξάρτθτα με τον κεςμικό ρόλο και ιδιότθτα να διαςφαλίςουμε το δικαίωμα των
παιδιϊν να ηουν ςε οικογενειακό περιβάλλον.
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« Αναδοχι Εφιβων: Η εφθβικι Ηλικία ωσ Επιδραςτικόσ Παράγοντασ ςτθ χζςθ Μεταξφ
Παιδιϊν και Αναδόχων Γονζων. »
Χπανουδάκθ Λωάννα, Ψυχολόγοσ, Υαράρτθμα Υροςταςίασ Υαιδιϊν και Ρζων Χανίων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Θ Λωάννα Χπανουδάκθ γεννικθκε ςτα Χανιά τθσ Ξριτθσ και μακιτευςε εκεί
μζχρι τθν Εϋ Δθμοτικοφ, μετακομίηοντασ εν ςυνεχεία με τθν οικογζνειά τθσ ςτθν
Ακινα, όπου και πζραςε τα μακθτικά τθσ χρόνια μζχρι τθν ΒϋΟυκείου. Ζπειτα ο
πατζρασ τθσ, ο οποίοσ ιταν πιλότοσ ςτθν Υολεμικι Αεροπορία, πιρε μετάκεςθ για
τθν Ράπολθ τθσ Λταλίασ για δφο χρόνια, οπότε και τελείωςε το ςχολείο εκεί.
Επιςτρζφει ςτθν Ελλάδα και δίνει πανελλινιεσ εξετάςεισ πετυχαίνοντασ τθν ςχολι
Ψυχολογίασ του Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ, από όπου και αποφοίτθςε το 2014. Χτο
Φζκυμνο ζηθςε και εργάςτθκε για δζκα χρόνια, εμπλουτίηοντασ ςυνεχϊσ τισ γνϊςεισ
και τα ενδιαφζροντά τθσ. Αςχολικθκε κυρίωσ με τθν ειδικι εκπαίδευςθ παιδιϊν με
αυτιςμό και νοθτικι κακυςτζρθςθ, επιμορφϊκθκε ςτθν προςζγγιςθ τθσ
Εφαρμοςμζνθσ Ανάλυςθσ Χυμπεριφοράσ και παρακολοφκθςε τισ εργαςίεσ πολλϊν
ςυνεδρίων ςε ςχζςθ με αυτι κακϊσ και με τθν ειδικι διαπαιδαγϊγθςθ. Ζχει επίςθσ
επιμορφωκεί ςτθν Εικαςτικι Κεραπεία από το Ψυχοκεραπευτικό κζντρο «Πίτοσ»
ςτα Χανιά, κακϊσ επίςθσ ςτθν Χυμβουλευτικι και ςτα Ψυχομετρικά εργαλεία από
το Υανεπιςτιμιο Λωαννίνων. Πετά τθν επιςτροφι τθσ ςτθν γενζτειρα πόλθ το 2011
δοφλεψε ιδιωτικά με παιδιά και ζφθβουσ. Χιμερα εργάηεται ςτο Ξζντρο
Αποκατάςταςθσ Υαιδιϊν και Ρζων Χανίων. Υαράλλθλα εργάηεται εκελοντικά με
τουσ Γιατροφσ του Ξόςμου ςτα Χανιά από το 2013.
Ψα επιςτθμονικά ενδιαφζροντά τθσ από το 2013 περιλαμβάνουν τθν
αςυλοποίθςθ, τθν παραβατικότθτα ανθλίκων, τισ φυλακζσ ανθλίκων. Αγαπά τα
παιδιά και τα ηϊα, απολαμβάνει τισ εκδρομζσ, τα ταξίδια και τθν παρζα
αγαπθμζνων προςϊπων. Επόμενοσ ςτόχοσ τθσ είναι να εκπαιδευτεί ςτο Γνωςιακό
Χυμπεριφοριςμό και να ςυνδζςει τθν τζχνθ με τθν επιςτιμθ μζςω εργαςτθρίων.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΗΓΗΗ
Θ αναδοχι αποτελεί ζνα ςφγχρονο κοινωνικό κεςμό παιδικισ προςταςίασ. Πε τον
όρο «αναδοχι» εννοοφμε τθ φιλοξενία και τθν ανάλθψθ τθσ φροντίδασ ενόσ παιδιοφ
από μία οικογζνεια για περιοριςμζνο χρονικό διάςτθμα, εφόςον εκείνο ςτερείται τθ
φροντίδα και τθν προςοχι τθσ φυςικισ του οικογζνειασ, λόγω ζκτακτων ι μακροχρόνιων
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προβλθμάτων. Θ αναδοχι παιδιϊν που διανφουν το εφθβικό αναπτυξιακό ςτάδιο
μπορεί να αποτελζςει αφορμι ζντονθσ αντιπαράκεςθσ και ςυγκροφςεων μζςα ςτθν
οικογζνεια. Θ απόφαςθ μιασ οικογζνειασ για ανάδοχθ φροντίδα ενόσ ζφθβου αποτελεί
πρόκλθςθ για όλα τα εμπλεκόμενα μζλθ, κακϊσ ζρχονται αντιμζτωπα με τθν αρνθτικι
ςυμπεριφορά που χαρακτθρίηει τθν ςυγκεκριμζνθ αναπτυξιακι περίοδο. Θ προςαρμογι
όλων των εμπλεκομζνων ςτθν καινοφρια κατάςταςθ είναι αναγκαίο να υποςτθριχτεί από
τουσ ειδικοφσ ψυχικισ υγείασ ςε ςυνεργαςία με τισ υπθρεςίεσ κοινωνικισ πρόνοιασ.
Οζξεισ κλειδιά: αναδοχι, εφθβεία, ανάδοχοι γονείσ
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«Εκνικό Μθτρϊο Τποψθφίων Αναδόχων Ανθλίκων: Μια αναγκαιότθτα που μπορεί
να γίνει πραγματικότθτα με τθ ςυνεργαςία όλων μασ »
Πάνκου Υαναγιϊτα, Ξοινωνικι Οειτουργόσ-Ψυχολόγοσ, Εκνικό Ξζντρο Ξοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ.

ΒΛΣΓΦΑΦΛΞΣ ΧΘΠΕΛΩΠΑ
1. ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
ΕΛΔΛΞΣΨΘΨΑ: Ψυχολόγοσ- Ξοινωνικι Οειτουργόσ
ΩΥΘΦΕΧΛΑ : Εκνικό Ξζντρο Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ- Ε.Ξ.Ξ.Α.
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ : Ξοινωνικϊν Υαρεμβάςεων
ΨΠΘΠΑ :ΞΞΧ & ενϊνων
ΩΥΘΦΕΧΛΑ : Επιχειρθςιακι Χυντονιςτικι Ωπθρεςία Δράςεων Υαιδικισ Υροςταςίασ
ΨΘΟΕΦΩΡΣ: 213 20 39 777
FAX : 213 20 39 716
EMAIL: paidikiprostasia@ekka.org.gr
2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
Κζςθ: Ψυχολόγοσ- Ωπεφκυνθ Επιχειρθςιακισ Χυντονιςτικι Ωπθρεςία Δράςεων
Υαιδικισ Υροςταςίασ
Αντικείμενο εργαςίασ:
Ωπεφκυνθ για τθ ςτιριξθ του Δικτφου των Σμάδων Υροςταςίασ Ανθλίκων
(Σ.Υ.Α.) αποτελοφμενων από τουσ Ξοινωνικοφσ Οειτουργοφσ των Διμων τθσ
χϊρασ
Ωπεφκυνθ Εκνικοφ Πθτρϊου Ωιοκεςιϊν & Εκνικοφ Πθτρϊου Αναδοχϊν &
Εκνικοφ Πθτρϊου Φιλοξενουμζνων Υαιδιϊν ςε Δομζσ Υαιδικισ Υροςταςίασ
Εκπρόςωποσ Ε.Ξ.Ξ.Α ςτθν Επιτροπι του Ωπουργείου Δικαιοςφνθσ για τθ
διαμόρφωςθ του Εκνικοφ Χχεδίου Δράςθσ για τα Δικαιϊματα του Υαιδιοφ
Διαμόρφωςθ Φορμϊν για τθν ενιαία καταγραφι των ςτοιχείων που αφοροφν
ςτθν ανάδοχθ φροντίδα, από όλουσ τουσ φορείσ που φζρουν τθν ευκφνθ
υλοποίθςισ τθσ
Σργάνωςθ Επιςτθμονικϊν/Εκπαιδευτικϊν
Υροςταςίασ Ανθλίκων (Σ.Υ.Α.)

Χυναντιςεων

των

Σμάδων

Χυλλογι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων του Δικτφου των Σ.Υ.Α., για ιδρυματικι
φροντίδα, κλπ
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Διαμόρφωςθ προτυποποιθμζνων, ενιαίων για όλα τα μζλθ του Δικτφου των
Σ.Υ.Α., εντφπων καταγραφισ κοινωνικϊν ερευνϊν, κλπ
Διαμόρφωςθ καταλόγων φορζων και υπθρεςιϊν, κλπ & αποςτολι
ενθμερϊςεων ςτα μζλθ του Δικτφου
Εκπροςϊπθςθ Ε.Ξ.Ξ.Α. ςε Δίκτυα για τθν παιδικι προςταςία, με ειςθγιςεισ ςε
Χυνζδρια- Θμερίδεσ (10 ειςθγιςεισ για τα ζτθ 2015-2016)
Πζλοσ τθσ Σμάδασ Ψαχείασ Υαρζμβαςθσ (Σ.ΨΑ.Υ.) ςε καταςτάςεισ διαχείριςθσ
κρίςεων του Ε.Ξ.Ξ.Α.
Χυμμετοχι ςτισ ομάδεσ υλοποίθςθσ του ζργου «e-pronoia για τον πολίτθ»
Ωπεφκυνθ τθσ Σμάδασ ψθφιοποίθςθσ & τθσ Σμάδασ Επιχειρθςιακϊν Αναγκϊν
& μζλοσ τθσ Επιτροπισ Υαρακολοφκθςθσ και Υαραλαβισ του ζργου
Πζλοσ τθσ Επιτροπισ Γνωμοδότθςθσ του ΕΞΞΑ για παροχι πιςτοποίθςθσ ςε
ΠΞΣ, ΡΥΛΔ, κλπ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΗΓΗΗ
Ψο Εκνικό Πθτρϊο Αναδόχων Ανθλίκων αποτελεί μια πάγια απαίτθςθ και
επιτακτικι ανάγκθ τθσ παιδικισ προςταςίασ ςτθ χϊρα μασ, όπου θ ειςαγωγι ςε
ιδρφματα παιδικισ φροντίδασ, παρά τισ τεκμθριωμζνα δυςμενείσ ςυνζπειεσ που
ζχει ςτθν ψυχοκοινωνικι ανάπτυξθ των παιδιϊν, εξακολουκεί να αντιμετωπίηεται
ωσ μοναδικι επιλογι προςταςίασ για ανθλίκουσ που επιβάλλεται να
απομακρυνκοφν από το οικογενειακό περιβάλλον ι ςτεροφνται οικογενειακοφ
περιβάλλοντοσ.
Θ δε αναδοχι αντιμετωπίηεται ωσ δευτερογενζσ παράγωγo τθσ ιδρυματικισ
φροντίδασ, όπωσ άλλωςτε πιςτοποιοφν και τα ελάχιςτα αρικμθτικά δεδομζνα που
ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ, και όχι ωσ πρϊτιςτθ επιλογι.
Ξατόπιν τθσ ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ ΞΩΑ (2014) και τθσ ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ
άδειασ από τθν Αρχι Υροςταςίασ Δεδομζνων Υροςωπικοφ Χαρακτιρα (2016), ςτθν
παροφςα περίοδο ζχει αρχίςει θ αποςτολι των πρϊτων ςτοιχείων από τουσ
αρμόδιουσ, για τθν υλοποίθςθ τθσ αναδοχισ, φορείσ.
Χτο Πθτρϊο κα περιλαμβάνονται ςτοιχεία του ανθλίκου ςε ανάδοχθ
φροντίδα, τθσ βιολογικισ του οικογζνειασ, των αναδόχων γονζων, του κοινωνικοφ
ιςτορικοφ του ανθλίκου, ςτοιχεία για τθν μορφι τθσ αναδοχισ κλπ, τα οποία κα
καταχωροφνται, βάςει του ςχετικοφ Υρωτοκόλλου για τθ διαδικαςία υποβολισ των
ςτοιχείων, ςε τρία ζντυπα, διαφοροποιθμζνα ανάλογα με τθν χρονικι φάςθ τθσ
αναδοχισ, πχ:


Ειςαγωγι- Ζνταξθ ανθλίκου ςε ανάδοχθ φροντίδα,



Πεταβολζσ ςτθν ανάδοχθ φροντίδα ανθλίκου



Σλοκλιρωςθ – Οιξθ ανάδοχθσ φροντίδασ,

Επιπρόςκετα ςτο Πθτρϊο κα καταχωροφνται και τα τοιχεία Τποψθφίων
Αναδόχων Γονζων.
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Θ πλήρησ λειτουργία του Μητρώου θα ςυμβάλλει:


Χτον ςεβαςμό τθσ ανάγκθσ και του δικαιϊματοσ των υπό αναδοχι
προςϊπων, να αναηθτοφν πλθροφορίεσ για το ατομικό κοινωνικό και
οικογενειακό τουσ ιςτορικό



Χτθν ανάπτυξθ και προϊκθςθ τθσ ανάδοχθσ φροντίδασ ανθλίκων,



Χτον καλφτερο ςυντονιςμό τθσ εφαρμογισ του κεςμοφ τθσ αναδοχισ
ςε πανελλαδικό επίπεδο και τθν δυνατότθτα άμεςθσ τοποκζτθςθσ
παιδιϊν ςε ανάδοχεσ οικογζνειεσ



Χτθν φπαρξθ ςαφϊν και επαρκϊν ςτοιχείων για τθν ανάδοχθ φροντίδα
ςτθ χϊρα μασ

Η παιδικι προςταςία και ειδικότερα, τα ηθτιματα τθσ κακοποίθςθσ
παραμζλθςθσ, απαιτοφν, ακριβώσ λόγω τθσ ςθμαντικότθτάσ τουσ, τθ
ςυνεργαςία και το ςυντονιςμό όλων των εμπλεκομζνων φορζων.
Παραπομπζσ:
ΞΩΑ Αρικμ. Δ27/ΓΥ.οικ. 22560/891, ΦΕΞ 3692/τ. Βϋ/ 31 Δεκεμβρίου 2014
«Ψιρθςθ Εκνικοφ Πθτρϊου Αναδόχων Ανθλίκων»
Υ.Δ. 86/2009 ΦΕΞ Αϋ114/16-7-2009 «Σργάνωςθ και λειτουργία του Κεςμοφ
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Αλτάνθσ, Υ. & Σικονόμου, Χ. (2009). χζδιο δράςθσ για τθν οριηόντια
δικτφωςθ και τον ςυντονιςμό των υπθρεςιϊν και φορζων κοινωνικισ
αλλθλεγγφθσ προσ το παιδί Πελζτθ ςτο πλαίςιο του Ε.Υ. «Ωγεία –Υρόνοια».
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Ωπθρεςίασ Υαιδιοφ και Εφιβου με Λδρφματα Υαιδικισ Υροςταςίασ».
Σετράδια Ψυχιατρικισ, Ψ. 103, 105-108.
ΕΞΞΑ (2010). Ανταποκριςιμότθτα ςε αιτιματα φιλοξενίασ παιδιϊν ςε
προςτατευμζνθ φιλοξενία
Ξαλλινικάκθ Κ (επιμ). (2001). Ανάδοχθ φροντίδα. Ακινα: Ελλθνικά
Γράμματα.
Ξαλλινικάκθ Κ. (2010). Θ "Πεταρρφκμιςθ" ςτθν Υαιδικι Υροςταςία. Χτο: Π.
Υετμεηίδου και Χ. Υαπακεοδϊρου, (επιμ.) Κοινωνικι Μεταρρφκμιςθ και
αλλαγζσ ςτο μείγμα "δθμόςιου"-"ιδιωτικοφ" ςτο πεδίο τθσ κοινωνικισ
πολιτικισ (ςελ.371-400). Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα.
Kallinikaki, T. (2015). “Child Protection in Times of Crisis in Greece.”
International Journal of Social Pedagogy – Special Issue ‘Social Pedagogy in
Times of Crisis in Greece’ 4(1), 177-189. Available online at :
http://www.internationaljournalofsocialpedagogy.com
Ρικολαΐδθσ Γ. (2015). ««Ψεκμθριωμζνθ πρακτικι και εργαλεία αναβάκμιςθσ
τθσ παιδικισ προςταςίασ ςτθν χϊρα μασ ςτθν εποχι τθσ κρίςθσ» ςτθν
θμερίδα με κζμα: Αναδοχι: Προβλθματιςμοί – Προτάςεισ - Προοπτικζσ,
Υεριφζρεια Αττικισ, Ε.Ξ.Ξ.Α., Χυνιγοροσ του Υαιδιοφ
ΦΛΗΕΧ (2015). Χαρτογράφθςθ των ιδρυμάτων κλειςτισ παιδικισ προςταςίασ
και προςταςίασ παιδιϊν με αναπθρίεσ ςτθν Ελλάδα το 2014. Ακινα: ΑμΞΕ
Ξζντρο Ερευνϊν Φίηεσ
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«Η αναδοχι ζχει Αξία, ςτοιχίηει λιγότερο προςφζρει Περιςςότερα.»
Κεοδωροποφλου Παίρθ, Λδρφτρια και Δ/νουςα του Ξζντρου Ερευνϊν Φίηεσ.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Θ οργάνωςθ μου είναι θ προζκταςθ τθσ οικογενείασ μου . Ακτιβίςτρια για τα
δικαιϊματα των ενθλίκων υιοκετθμζνων ατόμων με μεγάλθ εμπειρία ςτθν
αναηιτθςθ ριηϊν . Ειδικι ςτθν εκπαίδευςθ Fairstart Global.
Χτθρίηουμε τθν Εναλλακτικι φροντίδα δίνοντασ προτεραιότθτα ςτθν οικογζνεια.
Υροςφζρουμε Φροντίδα και ςτιριξθ ςε νζουσ που βγαίνουν από τα ιδρφματα .
Πζλοσ του Ευρωπαϊκοφ δικτφου Eurochild, εκνικόσ ςυντονιςτισ τθσ καμπάνιασ,
“Ανοίγουμε πόρτεσ για τα παιδιά τθσ Ευρϊπθσ ” www.openingdoors.eu
Χτόχοσ μου " Ξάκε παιδί ζχει δικαίωμα ςτθν οικογζνεια, λζμε όχι ςτθν ιδρυματικι
φροντίδα "
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΗΓΗΗ
 Ξανζνα παιδί κάτω των τριϊν ετϊν δεν πρζπει να τοποκετείται ςε
ιδρυματικι φροντίδα. Ακόμα και όταν χρθςιμοποιείται υψθλισ ποιότθτασ
ιδρυματικι φροντίδα ωσ μζτρο ανάγκθσ, ςυνίςταται να μθν υπερβαίνει τουσ
τρείσ μινεσ. Ψο βρζφοσ γενετικά ανταποκρίνεται ςε αυτόν που το φροντίηει,
του μιλά, το κρατά αςφαλζσ - αςφαλισ προςκόλλθςθ και ανάπτυξθ.
 Θ παραμζλθςθ και θ κακοποίθςθ ςτα πρϊιμα χρόνια ζχουν καταλυτικζσ
επιπτϊςεισ ςτθν εξζλιξθ του εγκεφάλου, και δυςτυχϊσ θ παραμζλθςθ ςτα
ιδρφματα είναι δεδομζνθ το δε οικονομικό κόςτοσ είναι πάνω από 2 και 3
φορζσ ακριβότερο από τθν οικογενειακοφ τφπου φροντίδα, ςε όλεσ τισ
χϊρεσ.
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«Αναδοχι Παιδιοφ με Αναπθρία»
Βορεινάκθ Ξατερίνα, Ξοινωνικι Οειτουργόσ, Διεφκυνςθ Ξοινωνικισ Πζριμνασ
Υεριφζρειασ Ροτίου Αιγαίου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Χτο πλαίςιο τθσ άςκθςθσ τθσ παιδικισ προςταςίασ ςτθ χϊρα μασ για τθν
προςταςία, φροντίδα και αποκατάςταςθ των παιδιϊν που βρίςκονται ςε κίνδυνο ι
ςτεροφνται βιολογικϊν γονζων ι αυτϊν που ςτεροφνται αςφαλοφσ ι κατάλλθλου
οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ, θ παραδοςιακι μεκοδολογία που ακολουκικθκε,
από τθ ςφςταςθ του ςφγχρονου Ελλθνικοφ Ξράτουσ ιταν θ τοποκζτθςθ των
παιδιϊν ςε μακροχρόνια ιδρυματικι φιλοξενία και φροντίδα. Υλικοσ μελετϊν ζχει
αναδείξει τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ αυτισ τθσ μορφισ παιδικισ φροντίδασ ςτθν
ψυχοςωματικι και κοινωνικι εξζλιξθ των παιδιϊν (ιδρυματιςμόσ). Ψαυτόχρονα, θ
ανατροφι και παραμονι των παιδιϊν ςτο ίδρυμα αποτελεί κοινωνικό ςτίγμα για τα
ίδια και τουσ δθμιουργεί δυςκολίεσ προςαρμογισ και κοινωνικισ ζνταξθσ κατά τθν
ενθλικίωςθ και ζξοδο από αυτό.
Σι εναλλακτικζσ μορφζσ παιδικισ προςταςίασ, κοινωνικισ φροντίδασ και
αποκατάςταςθσ ςε ςχζςθ με τθν ιδρυματικι περίκαλψθ, οι οποίεσ αποτελοφν
πλζον τθν κυρίαρχθ ςφγχρονθ τάςθ ςτα ςυςτιματα παιδικισ προςταςίασ διεκνϊσ
από πολλζσ δεκαετίεσ, ςτθ χϊρα μασ κακυςτεροφν να κακιερωκοφν και να
εφαρμοςτοφν. Υαρ’ όλεσ τισ προςπάκειεσ για τθν καλι λειτουργία των Πονάδων
Ξοινωνικισ Φροντίδασ Υαιδιϊν δυςτυχϊσ , εξακολουκοφν να παρζχουν υπθρεςίεσ
ιδρυματικισ φροντίδασ, κυρίωσ ςτα παιδιά με αναπθρία, ενϊ κεςμοί όπωσ θ
αναδοχι και θ υιοκεςία παιδιϊν παρουςιάηουν περιοριςμζνθ εφαρμογι. Χτισ
ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ςταδιακά ζκλειςαν τα ιδρφματα φιλοξενίασ παιδιϊν και οι
κατευκφνςεισ των διεκνϊν οργανιςμϊν περιλαμβάνουν ςτισ οδθγίεσ τουσ να μθν
παρζχεται ςε παιδιά μζχρι 3 ετϊν ιδρυματικι μορφι φροντίδασ και εν γζνει να
επιλζγονται εναλλακτικζσ μορφζσ οικογενειοκεντρικισ παιδικισ φροντίδασ.
Θ αναδοχι είναι εναλλακτικι μορφι παιδικισ προςταςίασ και φροντίδασ,
οικογενειοκεντρικοφ χαρακτιρα και ςτοχεφει ςτθν ςτακερι και αποκλειςτικι
φροντίδα των παιδιϊν που χριηουν κοινωνικι προςταςία εκτόσ τθσ βιολογικισ ι
ςυγγενικισ τουσ οικογζνειασ. Ψο κεςμικό πλαίςιο τθσ αναδοχισ περιλαμβάνει τθ
διαςφάλιςθ και τθν κακθμερινι εφαρμογι των δικαιωμάτων του παιδιοφ ςτθ ηωι,
ςτισ ίςεσ και απρόςκοπτεσ ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ και εξζλιξθσ, ςτθν κοινωνικι ζνταξθ,
τθν πλιρθ κάλυψθ των αναγκϊν του και τθ αςφάλεια και τθν αξιοπρζπεια του. Σ
κεςμόσ αυτόσ αποκτά ιδιαίτερα ςθμαντικότθτα για παιδιά με αυξθμζνεσ ανάγκεσ
φροντίδασ και κυρίωσ για τα παιδιά με αναπθρίεσ που εγκαταλείπονται από τουσ
βιολογικοφσ γονείσ ςε ιδρφματα, όπου αςυλοποιοφνται και διαμζνουν εφόρου ηωισ
χωρίσ προοπτικι κοινωνικισ ζνταξθσ και ανεξαρτθτοποίθςθσ.
Ειδικά, θ εμπειρία μου από τον ιδρυματικό χϊρο όπου εργάςτθκα για είκοςι
χρόνια όπου δυςτυχϊσ επικρατοφςε θ αναχρονιςτικι τάςθ ότι κάκε ότι κάκε μορφι
αναπθρίασ ςθμαίνει και πλιρθ ανικανότθτα, θ κρίςθ που περνοφν οι αρχζσ και οι
αξίεσ ςτθν εποχι μασ, θ ανάγκθ και το δικαίωμα του παιδιοφ για τθ «δικι του
οικογζνεια», «θ ταμπζλα του ιδρφματοσ», θ ςυναιςκθματικι περικωριοποίθςθ και
κοινωνικι αποξζνωςθ που βιϊνει το παιδί ςτο ίδρυμα, θ εξζλιξθ των παιδιϊν με
αναπθρία που ηουν ςε ανάδοχεσ οικογζνειεσ και θ προςωπικι μου εμπειρία με το
Πάνο, «το παιδί τθσ καρδιάσ» αποτζλεςαν δυναμικζσ αφετθρίεσ για να τθν
εκπόνθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ειςιγθςθσ.
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«Περίπτωςθ Αναδοχισ παιδιοφ με αναπθρία.»
Χαμαρά Ρικολζττα, Ειδικι Υαιδαγωγόσ, Β Αντιπρόεδροσ του Διοικθτικοφ
Χυμβουλίου του Ξ.Ξ.Υ.Υ. Ξριτθσ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Θμερομθνία γζννθςθσ: 06.04.1967
Διεφκυνςθ : Ζβανσ 62, 71201 Θράκλειο
Ψθλ.: 6945/45.25.71
Oικογεν. Ξατάςταςθ: Υαντρεμζνθ
Α. ΨΛΨΟΣΧ ΧΥΣΩΔΩΡ
Α. ΧΥΣΩΔΕΧ
ΥΨΩΧΛΣΩΧΣΧ Χχολισ Ρθπιαγωγϊν Κεςςαλονίκθσ, Λοφλιοσ 1987
ΥΨΩΧΛΣΩΧΣΧ Υαιδαγωγικοφ Ψμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Υανεπιςτθμίου
Ξριτθσ, Πάιοσ 1992
ΠΕΨΑΥΨΩΧΛΑΞΣ ΔΛΥΟΩΠΑ ΕΛΔΛΞΕΩΧΘΧ/MASTER Χχολισ Επιςτθμϊν Αγωγισ
του Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ, Υαιδαγωγικοφ Ψμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ,
ςτον Ψομζα «Υαιδαγωγικισ Ψυχολογίασ και Πεκοδολογίασ τθσ Ζρευνασ»,
Φζκυμνο, Πάιοσ 1999.
ΥΨΩΧΛΣΩΧΣΧ Υαιδαγωγικοφ Ψμιματοσ Ρθπιαγωγϊν του Υανεπιςτθμίου
Λωαννίνων(Εξομοίωςθ πτυχίου Ρθπιαγωγϊν), Λωάννινα, Λοφλιοσ 2005
Υιςτοποίθςθ γνϊςθσ Θλεκτρονικοφ Ωπολογιςτι, ςτο πλαίςιο «Επιμόρφωςθσ
Εκπαιδευτικϊν ςτθν Αξιοποίθςθ των Ψεχνολογιϊν τθσ Υλθροφορίασ και των
Επικοινωνιϊν ςτθν Εκπαίδευςθ», Hράκλειο 2005.
Β. ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘ ΕΠΥΕΛΦΛΑ
Ωσ Υροϊςταμζνθ ςτο «2o Ειδικό Ρθπιαγωγείο Hρακλείου»(από το 2004
ςιμερα, ενϊ πριν εργαηόμουν ςε Ψμιμα ζνταξθσ κακϊσ και ςε κλαςςικά
τμιματα, με ςυνολικι υπθρεςία 21 ζτθ).
Γ. ΕΡΕΧ ΓΟΩΧΧΕΧ
Γαλλικά : άπταιςτα
Δ. ΧΩΠΠΕΨΣΧΘ ΧΕ ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΑ ΧΩΡΕΔΦΛΑ(ενδεικτικά).
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ΧΩΠΠΕΨΣΧΘ ςτθν επιμόρφωςθ ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων που
πάςχουν από αυτιςμό, που ζγινε από το Ξζντρο Ειδικϊν Υαιδιϊν «Ηωοδόχοσ
Υθγι», από τισ 8 ζωσ τισ 12 Χεπτεμβρίου 2003.
ΧΩΠΠΕΨΣΧΘ ςτο ςεμινάριο εξειδίκευςθσ,400 ωρϊν, με κζμα «Δθμιουργία
προχποκζςεων για τθν ςχολικι ενςωμάτωςθ, τθν αποτελεςματικι
εκπαίδευςθ και τθν κοινωνικι αποδοχι, νοθτικά υςτεροφντων ατόμων», που
πραγματοποιικθκε ςτο Θράκλειο, από το Ξζντρο. Ειδικϊν Υαιδιϊν «Ηωοδόχοσ
Υθγι», από 19/9/2003 ζωσ 13/12/2003.
Ε. ΧΩΠΠΕΨΣΧΘ ΧΕ ΕΩΦΩΥΑΝΞΑ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ (ενδεικτικά)
Χτο Υρόγραμμα ERASMUS του Ξρατικοφ Υανεπιςτθμίου Ποns Βελγίου, με
ειδίκευςθ ςε προπτυχιακό επίπεδο ςπουδϊν ςτθν ειδικι αγωγι (Universite de
l’ Etat a Mons, Faculte des Sciences Psycho-Pedagogiques, Departement d’
Ortho-pedagogie, Φεβρουάριοσ-Λοφλιοσ 1989).
ΧΩΠΠΕΨΣΧΘ ςτο Ευρωπαϊκό Υρόγραμμα ΧΩΞΦΑΨΘΧ/ΑRION ςτισ Βρυξζλλεσ,
ςτο Ωπουργείο Γαλλικισ Ξοινότθτασ του Βελγίου, με κζμα «Ψο εκπαιδευτικό
ςφςτθμα ςτθ Γαλλικι Ξοινότθτα του Βελγίου», Βρυξζλλεσ 16-20 Σκτωβρίου
2006
ΧΩΠΠΕΨΣΧΘ με το Υρόγραμμα Comenius, ςε ςεμινάριο ςτθν Aix-EnProvence με κζμα «Διαδίκτυο και Χχολικζσ Ανταλλαγζσ», Πάιοσ 2004.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΗΓΗΗ
Θ αναδοχι παιδιοφ με πολλαπλζσ αναπθρίεσ αποτελεί πρότυπο ςτθν ςφγχρονθ
κοινωνία. Σι ανάδοχοι γονείσ και θ απόφαςι τουσ να βάλουν ςτθν οικογζνειά
τουσ, ζνα παιδί με αναπθρίεσ, που κα πιγαινε ςε ίδρυμα αποτελεί πράξθ
αγάπθσ.
Σι δυςκολίεσ και τα εμπόδια τθσ ανάδοχθσ οικογζνειασ για τθν διαδικαςία τθσ
αναδοχισ.
Θ αποδοχι του ανάδοχου παιδιοφ από το οικογενειακό / ςυγγενικό περιβάλλον.
Θ ενςωμάτωςθ του παιδιοφ ςτο οικογενειακό περιβάλλον και θ φοίτθςι του ςε
ειδικό ςχολικό πλαίςιο. Θ Εξζλιξθ του παιδιοφ και θ ςυμπερίλθψι του, ςτο
ςχολικό περιβάλλον και ςτο ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο.
Θ περίπτωςθ του ανάδοχου παιδιοφ και θ ανταπόκριςθ του τοπικοφ τφπου και
τθσ Θρακλειϊτικθσ Ξοινωνίασ.
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«Αναδοχι Ανθλίκων: Ανάγκεσ και τιριξθ Αναδόχων γονζων. Πρακτικζσ που
ακολουκοφνται ςτο Παράρτθμα Προςταςίασ Παιδιϊν Καβαλάσ.»
Δουργουνάκθ Παρία, Ψυχολόγοσ Υ.Υ.Υ Ξαβάλασ του Ξζντρου Ξοινωνικισ Υρόνοιασ
Υεριφζρειασ Ανατολικισ Πακεδονίασ-Κράκθσ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Ψο όνομά μου είναι Δουργουνάκθ Παρία κατάγομαι από τθν Ξομοτθνι και
εργάηομαι ωσ Ψυχολόγοσ ςτο Υαράρτθμα Υροςταςίασ Υαιδιοφ Ξαβάλασ από το
Ροζμβριο του 2015. Είμαι απόφοιτθ του τμιματοσ Ψυχολογίασ του Α.Υ.Κ. και ζχω
παρακολουκιςει ςεμινάρια ςυςτθμικισ ψυχοκεραπείασ και αφθγθματικισ
προςζγγιςθσ. Ζχω εργαςτεί ωσ ψυχολόγοσ ςε διάφορουσ χϊρουσ που είχαν κυρίωσ
να κάνουν με τθν υποςτιριξθ ατόμων που ανικουν ςε ευάλωτεσ ομάδεσ όπωσ θ
Άρςισ Πθ κυβερνθτικι Σργάνωςθ Ωποςτιριξθσ Ρζων, Ξζντρα Ξράτθςθσ
Πεταναςτϊν ςτισ Φζρεσ του Εφρου, Εταιρεία Χπαςτικϊν Βορείου Ελλάδασ, Πζριμνα
ςυμβουλευτικό κζντρο για τθ ςτιριξθ παιδιϊν που ζχουν βιϊςει τθν απϊλεια
αγαπθμζνου προςϊπου, ςυντονίςτρια ςε ομάδεσ γονζων ςτα πλαίςια του
ΛΡΕΔΛΒΛΠ, Πετάδραςθ δράςθ για τθ μετανάςτευςθ και τθν ανάπτυξθ κ.α.
e-mail: nismari@yahoo.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΗΓΗΗ
Σ κεςμόσ τθσ αναδοχισ διεκνϊσ και ομόφωνα αναγνωρίηεται ωσ θ πλζον
ενδεδειγμζνθ επιλογι και ςαφϊσ προτιμθτζα ςε ςχζςθ με τθν ιδρυματικι φροντίδα.
Είναι εμπειρικά και επιςτθμονικά αποδεδειγμζνο πωσ το καταλλθλότερο
περιβάλλον για να μεγαλϊςει και να ανκίςει ζνα παιδί είναι αυτό τθσ οικογζνειασ
είτε αυτι είναι βιολογικι, είτε ανάδοχθ.
Ωςτόςο ςφμφωνα με ζκκεςθ του ςυνθγόρου του πολίτθ του 2012, ο κεςμόσ
ςτθν Ελλάδα είναι υποβακμιςμζνοσ και εφαρμόηεται ελάχιςτα.
Ψα παραρτιματα προςταςίασ παιδιοφ παρά τισ υπεράνκρωπεσ προςπάκειεσ
που καταβάλουν, ςε καμία περίπτωςθ δεν υποκακιςτοφν το περιβάλλον τθσ
οικογζνειασ. Άρα οι προςπάκειεσ όλων κεςμικϊν και επαγγελματικϊν παραγόντων
κα πρζπει να ςτρζφονται γφρω από τθν ενίςχυςθ του κεςμοφ τθσ αναδοχισ.
Ζνασ από τουσ βαςικοφσ παράγοντεσ για τθν ενίςχυςθ του κεςμοφ είναι αυτόσ
τθσ ςτιριξθσ των ανάδοχων γονζων, ϊςτε να μπορζςουν να φζρουν εισ πζρασ το
ςθμαντικό ρόλο που ζχουν αναλάβει, αλλά και να λειτουργιςουν ωσ φορείσ
διάδοςθσ και αποδοχισ του κεςμοφ τθσ αναδοχισ ευρφτερα ςτθν κοινωνία.
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Κα γίνει αναφορά ςε μελζτεσ που ζχουν γίνει ςτο εξωτερικό και αφοροφν τα
κίνθτρα τισ ανάγκεσ και τισ ςτρατθγικζσ υποςτιριξθσ των ανάδοχων γονζων που κα
βοθκιςουν ςτθ διατιρθςθ και τθ βελτίωςθ του κεςμοφ τθσ αναδοχισ.
Ψζλοσ κα παρουςιαςτεί θ εμπειρία και οι προβλθματιςμοί με τουσ ανάδοχουσ
γονείσ ςτο παράρτθμα προςταςίασ παιδιοφ Ξαβάλασ.
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«Ο κεςμόσ τθσ Αναδοχισ: Η εμπειρία του Παραρτιματοσ Προςταςίασ Παιδιοφ
Αττικισ, “Η Μθτζρα “.»
Ψαλαντηθ Βαςιλικι, Ξοινωνικι Οειτουργόσ, Υαράρτθμα Υροςταςίασ Υαιδιοφ Αττικισ
«Θ Πθτζρα» .
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Γεννικθκε το 1964 ςτθν Ακινα. Χποφδαςε ςτα ΨΕΛ Ακινασ – ΧΕΩΥ Ψμιμα Ξοινωνικισ
Εργαςίασ. Εργάηεται ςτο Υαράρτθμα Υροςταςίασ Υαιδιοφ Αττικισ – Θ ΠΘΨΕΦΑ (
Ξζντρο Βρεφϊν θ Πθτζρα) από το 1983 . Από το 2011 ζωσ ςιμερα είναι υπεφκυνθ
ςτο Ψμιμα Υλθροφοριϊν και Ωποδοχισ αιτθμάτων ςτθν Ξοινωνικι Ωπθρεςία του
Υ.Υ.Υ.Α. Θ ΠΘΨΕΦΑ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΗΓΗΗ
Οειτουργία και παρουςίαςθ των προγραμμάτων αναδοχισ του ΥΥΥΑ- Θ
ΠΘΕΨΦΑ
Χυνεργαςία με φυςικοφσ γονείσ.
Χυνεργαςία και προετοιμαςία υποψθφίων αναδόχων γονζων για τθν
αναδοχι.
Αναηιτθςθ αναδόχων γονζων για αναδοχι παιδιοφ με ιδιαίτερεσ
ψυχοςυναιςκθματικζσ ανάγκεσ, προβλιματα υγείασ και αναπθρίεσ.
Υροτάςεισ
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7θ υνεδρία
«Εκελοντιςμόσ»
« Εκελοντιςμόσ και Κζντρο Κοινωνικισ Πρόνοιασ Δυτικισ Μακεδονίασ. »
Ψςάτςα Σλυμπία, Ψυχολόγοσ, Αντιπρόεδροσ του Δ.Χ του Ξ.Ξ.Υ.Υ Δυτικισ
Πακεδονίασ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ:
Ωποψ. Διδάκτορασ Υ.Δ.Π 20011-παρόν
Πεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευςθσ Ξοινωνικισ Ψυχιατρικισ-Υαιδοψυχιατρικισ
Λατρικισ Χχολισ Λωαννίνων 2003
Πεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευςθσ Διοίκθςθσ Πονάδων Ωγείασ ΕΑΥ, 2010
Υτυχίο Ψυχολογίασ. Αριςτοτζλειο Υανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ 2000,
Υτυχίο Ξοινωνικισ Εργαςίασ , ΞΑΨΕΕ Θρακλείου Ξριτθσ 1984
ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΑ
Αντιπρόεδροσ Α Ξ.Ξ.Υ.Υ. Δ. Πακεδονίασ 2013-παρόν
Υρόεδροσ Ξζντρου Υαιδικισ Πζριμνασ Αρρζνων Φλϊρινασ 2010=2013
Ψυχολόγοσ Υαιδόπολθ «Αγία Τλγα» Φλϊρινασ¨»2009
Ξοινωνικι Οειτουργόσ 1984-2009 (Γενικό Ροςοκομείο Φλϊρινασ)
Ειδικόσ Επιςτιμονασ ,Ψμιμα Ξοινωνικισ Διοίκθςθσ Δθμοκρίτειο Υανεπιςτιμιο
Κράκθσ (2006-2008)
Χυνζδρια –Χεμινάρια: Ζχω ςυμμετάςχει με εργαςίεσ ςε ςυνζδρια και ςεμινάρια ςτο
χϊρο Ωγείασ και Ξοινωνικισ Υρόνοιασ Επίςθσ ζχω εκπαιδεφςει εργαηόμενουσ ςτο
χϊρο τθσ Ωγείασ και Υρόνοιασ ςε κζματα «Επικοινωνίασ ςτον Εργαςιακό χϊρο και
διαχείριςθσ κρίςεων»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΗΓΗΗ
Θ παροφςα εργαςία ζχει ωσ ςτόχο να περιγράψει το «κανονιςτικό πλαίςιο»
που κεςπίςτθκε από το Ξζντρο Ξοινωνικισ Υρόνοιασ Δυτικισ Πακεδονίασ για τθν
λειτουργία του προγράμματοσ εκελοντιςμοφ. Επιπρόςκετα γίνεται αναφορά των
αποτελεςμάτων λειτουργίασ του προγράμματοσ κακϊσ και των περιπτϊςεων που
λειτοφργθςε ωσ βάςθ για τθν ανάδοχθ φιλοξενία
Λζξεισ κλειδιά: εκελοντιςμόσ, κανονιςτικό πλαίςιο, ανάδοχθ φιλοξενία
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« Οργάνωςθ ενόσ Δικτφου Εκελοντϊν ςτο Παράρτθμα Προςταςίασ Παιδιϊν και
Νζων Χανίων. »
Υαπαδάκθ Χτεφανία, Ψυχολόγοσ Υαράρτθμα Υροςταςίασ Υαιδιϊν & Ρζων Χανίων,
Ξ.Υ.Υ.Υ Ξριτθσ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Θμερομθνία γζννθςθσ : 18/12/1981
Ψόποσ Γζννθςθσ: Θράκλειο Ξριτθσ
Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ: Γιαννακάκθ 8, 73100, Χανιά, Ξριτθ
Ξινθτό τθλζφωνο: 6944524390
Θλεκτρονικι διεφκυνςθ: Stefania811@hotmail.com
Εκπαίδευςθ:
2013-2015, MSc in School Psychology από το Υανεπιςτιμιο τθσ Οευκωςίασ, Ξφπροσ.
Βακμόσ «Άριςτα» (9.1).
2005-2006, MSc in Counselling Psychology από το Υανεπιςτιμιο του Keele,
M.Βρετανία. Βακμόσ «Άριςτα».
2004-2005, MEd in Special and Inclusive Education από το Υανεπιςτιμιο του
Manchester, Π.Βρετανία. Βακμόσ «Οίαν Ξαλϊσ».
1999-2004, Υτυχίο Ψυχολογίασ από το Εκνικό και Ξαποδιςτριακό Υανεπιςτιμιο
Ακθνϊν, Ελλάδα, Ψμιμα Φιλοςοφίασ, Ψομζασ Ψυχολογίασ. Βακμόσ «Άριςτα» (8.65).
2012 Βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ του κφκλου ςπουδϊν με κζμα «Αναηθτϊντασ τισ
χαμζνεσ μασ αξίεσ, αρχζσ και θκικι», από το Ανοικτό Οαϊκό Υανεπιςτιμιο Ξριτθσ.
Επαγγελματικι εμπειρία:
Υαράρτθμα Υροςταςίασ Υαιδιϊν και Ρζων Χανίων, Ξζντρο Ξοινωνικισ Υρόνοιασ
Υεριφζρειασ Ξριτθσ
Σκτϊβριοσ 2015-ςυνεχίηεται
Ωσ ψυχολόγοσ
Ατομικζσ και ομαδικζσ παρεμβάςεισ με τα φιλοξενοφμενα παιδιά, Χυναντιςεισ με
γονείσ και τοπικοφσ φορείσ, Σργάνωςθ εκελοντικοφ δικτφου, Χυμβουλευτικι
προςωπικοφ.
«Εξζλιξθ»- Εκπαιδευτικό και Ψυχοδιαγνωςτικό Ξζντρο
Ροζμβριοσ 2014-Λοφνιοσ 2015
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Ωσ ψυχολόγοσ
Χριςθ ψυχοδιαγνωςτικϊν εργαλείων, Ατομικζσ και ομαδικζσ παρεμβάςεισ με
παιδιά και εφιβουσ που ζχουν διαγνωςτεί με μακθςιακά προβλιματα, ςφνδρομο
διάςπαςθσ προςοχισ-υπερκινθτικότθτα, αυτιςμό και ςυναιςκθματικζσ διαταραχζσ,
Χυμβουλευτικι γονζων, Διεπιςτθμονικζσ ςυναντιςεισ , Εποπτεία.
ΕΔΕΑΩ (Επιτροπι διαγνωςτικισ εκπαιδευτικισ αξιολόγθςθσ και υποςτιριξθσ) 3ου ΧΔΕΩ του
2ου Ειδικοφ Δθμοτικοφ Χχολείου Χανίων
Πάρτιοσ-Λοφνιοσ 2014
Ωσ ψυχολόγοσ
Χριςθ ψυχοδιαγνωςτικϊν τεςτ, Ατομικζσ ςυνεδρίεσ με μακθτζσ και γονείσ,
Υαρατιρθςθ ςτθν ςχολικι τάξθ, Χυμβουλευτικι εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ,
Χυνεδριάςεισ επιτροπισ με όλα τα μζλθ τθσ ΕΔΕΑΩ.
Ξζντρο Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν Διμου Αρταίων, Άρτα
Πάρτιοσ- Αφγουςτοσ 2013
Ωσ ψυχολόγοσ
Διάγνωςθ ςυναιςκθματικϊν προβλθμάτων παιδιϊν προςχολικισ και ςχολικισ
θλικίασ με τθ χριςθ ψυχομετρικϊν εργαλείων (Ψο τεςτ τθσ Machover «Ηωγράφιςε
ζναν άνκρωπο», Ψο τεςτ «Ηωγράφιςε τθν οικογζνειά ςου», Χυνζντευξθ,
Υαρατιρθςθ), Χυντονιςμόσ και διεξαγωγι ψυχοεκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων και
παιχνιδιϊν, Χυμβουλευτικι γονζων, Ψιρθςθ αρχείου, Χυμβουλευτικι και ςτιριξθ
προςωπικοφ.
ΛΕΞ Χανίων
Σκτϊβριοσ 2012-Φεβρουάριοσ 2013
Ωσ εκπαιδεφτρια
Διδαςκαλία του μακιματοσ «Εξελικτικι Ψυχολογία-Α» ςτο τμιμα «Υροςχολικισ
Αγωγισ, Δραςτθριοτιτων, Δθμιουργίασ και ‘Ζκφραςθσ», Χυηθτιςεισ-ςυςκζψεισ με
το εκπαιδευτικό προςωπικό, Ψιρθςθ αρχείου, Εξετάςτρια ςτισ εξετάςεισ
πιςτοποίθςθσ του ΕΣΥΥΕΥ (Εκνικόσ Σργανιςμόσ Υιςτοποίθςθσ Υροςόντων και
Επαγγελματικοφ Υροςανατολιςμοφ).
ο
1 Ειδικό Δθμοτικό Χχολείο Θρακλείου και 1ο και 2ο Ειδικά Ρθπιαγωγεία Θρακλείου
Σκτϊβριοσ 2011-Λοφνιοσ 2012
Ωσ ψυχολόγοσ
Ατομικζσ εκπαιδευτικζσ και κεραπευτικζσ ςυνεδρίεσ με μακθτζσ ζχοντεσ ςοβαρά
μακθςιακά προβλιματα και αυτιςμό, Σμαδικζσ δραςτθριότθτεσ (μουςικοκεραπεία
και δραματοκεραπεία), Χυναντιςεισ με γονείσ, Χτιριξθ και εμψφχωςθ προςωπικοφ.
ο
1 ΛΕΞ Θρακλείου
Φεβρουάριοσ –Λοφνιοσ 2012
Ωσ εκπαιδεφτρια
Διδαςκαλία του μακιματοσ «Ψυχολογία» ςτο τμιμα «Ειδικόσ Εφαρμογϊν
Διαιτθτικισ», Χυηθτιςεισ-ςυςκζψεισ με το εκπαιδευτικό προςωπικό, Ψιρθςθ
αρχείου.
Ειδικό Γυμνάςιο Χανίων
Χεπτζμβριοσ 2010-Λοφνιοσ 2011
Ωσ ψυχολόγοσ
Ατομικζσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και κεραπευτικζσ ςυνεδρίεσ με μακθτζσ
ζχοντεσ μακθςιακά προβλιματα και δυςκολίεσ ςυμπεριφοράσ, Σμαδικζσ ςυνεδρίεσ
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και εμψφχωςθ ομάδων, Αξιολόγθςθ αναγκϊν και ιδιαιτεροτιτων μακθτϊν,
Διαχείριςθ κρίςεων ςτο ςχολείο, Χυμβουλευτικι γονζων, Εκπαίδευςθ και ςτιριξθ
προςωπικοφ.
Χχολείο Δεφτερθσ Ευκαιρίασ Χανίων –Υαράρτθμα Ξιςςάμου
Φεβρουάριοσ-Λοφνιοσ 2011
Ωσ ςφμβουλοσ ψυχολόγοσ
Ατομικι ςυμβουλευτικι ενθλίκων που δεν ζχουν ολοκλθρϊςει τθ βαςικι
εκπαίδευςθ, Εμψφχωςθ ομάδων, Υολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ –κινθτοποίθςθ τθσ
τοπικισ κοινωνίασ, Επικοινωνία με τοπικοφσ φορείσ-υπθρεςίεσ, Ψιρθςθ
θμερολογίου δράςεων-οργάνωςθ φακζλων υλικοφ, Χυηθτιςεισ-ςυςκζψεισ με το
εκπαιδευτικό προςωπικό.
Ξζντρο Φροντίδασ Σικογζνειασ, ΔΣΥΑΕΘ, Διμοσ Θρακλείου, Θράκλειο Ξριτθσ
Δεκζμβριοσ 2007-Χεπτζμβριοσ 2010
Ωσ ψυχολόγοσ
Διάγνωςθ ςυναιςκθματικϊν προβλθμάτων παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ με τθ
χριςθ ψυχομετρικϊν εργαλείων (Ψο τεςτ τθσ Machover «Ηωγράφιςε ζναν
άνκρωπο», Ψο τεςτ «Ηωγράφιςε τθν οικογζνειά ςου», Χυνζντευξθ, Υαρατιρθςθ),
Χυςτθμικι ςυμβουλευτικι και κεραπεία γονζων ςχετικά με προβλιματα που
αντιμετωπίηουν με τα παιδιά τουσ (ςχολικι άρνθςθ, επικετικότθτα, αντικοινωνικι
ςυμπεριφορά, κάνατοσ ςτθν οικογζνεια, διαηφγιο), Βιωματικζσ ομάδεσ ενθλίκων,
Σμιλίεσ ςε παιδικοφσ ςτακμοφσ και δθμοτικά ςχολεία τθσ πόλθσ του Θρακλείου
ςχετικά με κζματα όπωσ διαηφγιο και προςκόλλθςθ, 20 ϊρεσ επαγγελματικισ
ςυμβουλευτικισ, Εποπτεία.
Alpha School, Peterhead, Χκωτία, Π. Βρετανία
Πάιοσ-Λοφνιοσ 2007
Ωσ βοθκόσ ψυχολόγοσ
Αξιολόγθςθ των αναγκϊν των μακθτϊν χρθςιμοποιϊντασ ψυχομετρικά μζςα,
Εφαρμογι κατάλλθλων προγραμμάτων κεραπείασ για δυςκολίεσ ςχετιηόμενεσ με το
ςφνδρομο διάςπαςθσ προςοχισ-υπερκινθτικότθτα, άγχοσ, κατάκλιψθ, κοινωνικά
και διαπροςωπικά προβλιματα, μακθςιακζσ δυςκολίεσ και αντικοινωνικι
ςυμπεριφορά, Εκτίμθςθ λειτουργικότθτασ τθσ υπθρεςίασ, Ζρευνα.
Hays Specialist Recruitment Ltd., Manchester, Π.Βρετανία
Φεβρουάριοσ-Πάιοσ 2007
Ωσ υπεφκυνθ υποςτθρικτικισ διδαςκαλίασ
Χυμμετοχι ςε μακθςιακζσ και διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ, Ατομικι/ομαδικι
μακθςιακι και ςυναιςκθματικι υποςτιριξθ μακθτϊν, Ωποςτιριξθ μακθτϊν με
ειδικά μακθςιακά προβλιματα, Επίβλεψθ μακθςιακισ εργαςίασ, Υεριςταςιακι
διδαςκαλία-αναπλιρωςθ.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΗΓΗΗ
Ψο Υαράρτθμα Υροςταςίασ Υαιδιϊν και Ρζων Χανίων προςφζρει υπθρεςίεσ
ζναντι αμοιβισ μζςω κρατικϊν λειτουργϊν, για τθν ικανοποίθςθ πάγιων και
διαρκϊν αναγκϊν των φιλοξενοφμενων παιδιϊν ςε αυτό. Σ εκελοντιςμόσ ζρχεται
να βοθκιςει ςτθν κάλυψθ των πάγιων και διαρκϊν αναγκϊν του Ξζντρου, να
ςυμβάλλει ςτθν κοινωνικοποίθςθ και ςτθν ομαλι επανζνταξθ των φιλοξενοφμενων
παιδιϊν. Ψα οφζλθ που προκφπτουν από τον εκελοντιςμό είναι πολλά.
Σι εκελοντζσ χωρίηονται ςε τρεισ μεγάλεσ κατθγορίεσ: ςε εκελοντζσ
εκπαίδευςθσ (15 άτομα), ςε εκελοντζσ ψυχαγωγίασ (20 άτομα) και ςε εκελοντζσ
ειδικοτιτων (γιατροί, ψυχολόγοι, 30 άτομα). Ωπάρχει πρωτόκολλο εκελοντιςμοφ, το
οποίο ζχει διαμορφωκεί από ψυχολόγο. Σι εκελοντζσ κρίνονται από
διεπιςτθμονικι ομάδα, αποδζχονται και υπογράφουν το πρωτόκολλο
εκελοντιςμοφ. Χτθ ςυνζχεια αξιολογοφνται, ανάλογα το ζργο που προςφζρουν και
τθν ςυνζπειά τουσ.
Σι εκελοντζσ ενεργοφν ιδιωτικά, αλλά και ςε ομάδα, μζςω διαφόρων
δραςτθριοτιτων. Υροςφζρεται ςθμαντικό ζργο ςτα παιδιά από τουσ εκελοντζσ,
αλλά προκαλείται και μια ποικιλομορφία προβλθμάτων που χριηει
αποτελεςματικισ αντιμετϊπιςθσ.
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« Διαβάηω για τουσ άλλουσ: Πϊσ το όραμα ζγινε φωνι. »
Χπυριδάκθ Αργυρϊ, Χυντονίςτρια του Δικτφου « Διαβάηω για τουσ άλλουσ» - Ξριτθσ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Θ Αργυρϊ Χπυριδάκθ μζςα από τισ ςπουδζσ τθσ ςτο Executive Coaching και
τθν εμπειρία τθσ ωσ Project Manager «εκπαιδεφει» ανκρϊπουσ ϊςτε να
ανακαλφψουν τα δικά τουσ δυνατά ςθμεία και να αναλάβουν τθν ιδανικι γι αυτοφσ
δράςθ, με ςτόχο πάντα να δθμιουργιςουν ζνα ιδανικό ςυνεργατικό αλλά και
προςωπικό περιβάλλον ανάπτυξθσ.
εκινϊντασ από τον εαυτό τθσ, εγκατζλειψε τθ δουλειά τθσ ςτον δθμόςιο
τομζα κι ζδωςε ζτςι χϊρο προκειμζνου να εμπνευςτεί και να δθμιουργιςει το
εκελοντικό και μθ κερδοςκοπικό δίκτυο Διαβάηω για τουσ Άλλουσ
(www.giatousallous.gr), ςκεπτόμενθ, ότι όταν κάτι μασ ενοχλεί ι δεν μασ αρζςει,
είναι ςτο χζρι μασ να το αλλάξουμε αναλαμβάνοντασ δράςθ!
Είναι απόφοιτοσ Υολιτικϊν Επιςτθμϊν και Λςτορίασ του Υαντείου
Υανεπιςτθμίου αλλά και τθσ Χχολισ Δθμοςιογραφίασ, με μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ
ςτθν Υολιτικι των Πεταφορϊν και επαγγελματικι εμπειρία τόςο ςε κζςεισ
διοικθτικζσ – ερευνθτικζσ όςο και δθμοςιογραφικζσ.
Ψο τελευταίο διάςτθμα προςφζρει – ςτο πλαίςιο μιασ πιο ολιςτικισ
προςζγγιςισ για τθ ηωι – ςεμινάρια προςωπικισ ανάπτυξθσ, μακιματα kundalini
yoga και ατομικζσ ςυνεδρίεσ Coaching, ενϊ είναι Υρόεδροσ του ΔΧ του Διαβάηω για
τουσ Άλλουσ και Ωπεφκυνθ Ανάπτυξθ του εκελοντικοφ αυτοφ Δικτφου ςε όλθ τθν
Ελλάδα.
Ψθν ενκουςιάηει το να οργανϊνει πλάνα, να μοιράηεται εμπειρίεσ και γνϊςεισ,
να δουλεφει πάνω ςε καινοτόμεσ ιδζεσ και να τισ βλζπει να πραγματοποιοφνται.
Τραμά τθσ είναι να βοθκιςει αυτοφσ που το επικυμοφν να βρουν τον δικό
τουσ τρόπο ϊςτε να δουν τθ δικι τουσ ηωι μζςα από το πρίςμα τθσ ευτυχίασ και τθσ
προςωπικισ και επαγγελματικισ τουσ ολοκλιρωςθσ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΗΓΗΗ
Ψο 2009 καταγράφεται ότι το 0,04% του ελλθνικοφ πλθκυςμοφ είναι τυφλό,
περίπου 5.000 άτομα. Ψο 2013 ο αρικμόσ των εγγεγραμμζνων τυφλϊν αγγίηει τουσ
22.000, ενϊ ο αρικμόσ με ανκρϊπων με απϊλεια όραςθσ πάνω από 67%
υπολογίηεται ςε πάνω από 300.000.
Θ ιδζα για το Διαβάηω για τουσ Άλλουσ προζκυψε ςε μια απλι, ιδιωτικι
ςυηιτθςθ μεταξφ δφο φίλων, ζνασ εκ των οποίων είναι τυφλόσ. Χτθ ςυηιτθςθ αυτι
θ Αργυρϊ Χπυριδάκθ, ιδρφτρια και πρόεδροσ του Διαβάηω για τουσ άλλουσ
ςυνειδθτοποίθςε πόςο λίγοι, ςε ςχζςθ με τθν παγκόςμια παραγωγι αναγνωςμάτων
λογοτεχνικοφ ι εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα, είναι οι διακζςιμοι τίτλοι ακουςτικϊν
βιβλίων ςτθν Ελλάδα, και πόςο μειωμζνθ πρόςβαςθ ζχουν ςε αυτι οι άνκρωποι με
προβλιματα όραςθσ.
65

Ζτςι αποφάςιςε να κάνει κάτι πάρα πολφ απλό: μια ςελίδα ςτο facebookςτθν
οποία καλοφςε ανκρϊπουσ που μοιράηονται τθν ίδια ανθςυχία να μοιραςτοφν τισ
ςκζψεισ τουσ με ζνα καφζ!
Σι άνκρωποι αυτοί ςιμερα είναι πάνω από 2.000 ςε όλθ τθν Ελλάδα. Πζςα
ςε ζνα μόλισ χρόνο θ ανάπτυξθ του Δικτφου μασ απζκτθςε πρωτοφανι δυναμικι
για να ελλθνικά δεδομζνα με παγιωμζνεσ δράςεισ ςε Αττικι, Θράκλειο, Χανιά και
Κεςςαλονίκθ. Αυτό από μόνο του αποτελεί τθν τρανότερθ απόδειξθ για το τεράςτιο
κενό που υπάρχει ςτθν ιςότιμθ προςβαςιμότθτα ςτθν ανάγνωςθ και που ςε πείςμα
των καιρϊν υπάρχουν άνκρωποι που αναγνωρίηουν το κενό αυτό και
αναλαμβάνουν δράςθ για να το κεραπεφςουν.
Αρχικό μασ ςτόχοσ που ιταν να εμπλουτιςτεί θ Ακουςτικι Βιβλιοκικθ
Ψυφλϊν, ζτςι ϊςτε οι μθ βλζποντεσ να ζχουν όςο το δυνατόν πιο ιςότιμθ πρόςβαςθ
ςτθ λογοτεχνία. Χε δεφτερο χρόνο προζκυψε θ ανάγκθ να πραγματοποιοφμε και
ηωντανζσ αναγνϊςεισ ςε χϊρουσ γθροκομείων, ορφανοτροφείων και άλλων
ιδρυμάτων φιλοξενίασ παιδιϊν, ςε άτομα με αναπθρία και δυςκολίεσ κίνθςθσ ι
όραςθσ, κακϊσ και κατ’ οίκον αναγνϊςεισ ςε ανκρϊπουσ που όχι μόνο δε βλζπουν,
αλλά δεν μποροφν να καν να μετακινθκοφν.
Τραμά μασ είναι όλοι οι ςυμπολίτεσ μασ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ ι
ιδιαιτερότθτασ, να ζχουν ιςότιμθ πρόςβαςθ ςτθ λογοτεχνία και γενικότερα ςε κάκε
είδουσ ανάγνωςμα. Κεωροφμε χρζοσ κάκε ανεπτυγμζνθσ κοινωνίασ να ζχουν όλοι
οι πολίτεσ πραγματικά ίςεσ και δίκαιεσ ευκαιρίεσ. Κεωροφμε χρζοσ μασ, αλλά και
μεγάλθ τιμι να δίνουμε κακθμερινά τον καλφτερο μασ εαυτό για να ζχουν όλοι οι
άνκρωποι ιςότιμθ πρόςβαςθ, ςτθν γνϊςθ, ςτθν τζχνθ, ςτθν ενθμζρωςθ, ςτθν
Υαιδεία.
Χθμαία μασ είναι ο εκελοντιςμόσ, θ ςυνεργατικότθτα, θ αλλθλεγγφθ, θ
προςφορά, θ αγάπθ ςε αυτό που κάνουμε.
Για τον λόγο αυτό, το Διαβάηω για τουσ Άλλουσ ςτοχεφει να αναπτφξει όλεσ τισ
δράςεισ που κρίνονται απαραίτθτεσ, προκειμζνου άνκρωποι από κάκε γωνιά τθσ
Ελλάδασ που ανικουν ςε κοινωνικά ευπακείσ ομάδεσ να βιϊνουν τθ ςφγχρονθ
κοινωνία τθσ πλθροφορίασ ωσ ιςότιμα μζλθ τθσ και οι εκελοντζσ μασ να νοιϊκουν
ότι ανικουν ςε ζνα Δίκτυο που παράγει ουςιαςτικό ζργο για τθν Ελλθνικι κοινωνία.
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