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Άρθρο 3

ο

Αντικείμενο του προγράμματος
Α. Επιχειρησιακό σχέδιο (Αναλυτική περιγραφή όλων των κατωτέρω)
∑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Φυσικό περιβάλλον
£
Αστικό περιβάλλον
£
Κοινωνικός τομέας
T
Υγειονομικές υπηρεσίες £
Εκπαίδευση
T
Πολιτισμός
£
Στήριξη της εργασίας
£
Άλλο (Παρακαλώ διευκρινίστε):
∑

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικείμενου έργου (αναφορά στα βασικά τεχνικά/λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά
του):
1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΑΝΙΩΝ
Το Σωματείο ΑμΕΑ Ν .Χανίων ιδρύθηκε το 2001 και είναι ένας Α΄θμιος κοινωνικό-συνδικαλιστικός φορέας των
ατόμων με αναπηρία όλων των κατηγοριών.
Είναι ΝΠΙΔ, με έδρα τα ΧΑΝΙΑ. Εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρό του Κα ΑΜΑΛΙΑ ΜΠΑΣΙΑ στην ΕΣΑμεΑ
(Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία)και αριθμεί 700 μέλη. Οι κύριοι σκοποί του σωματείου αφορούν
την οργάνωση όλων των Α.μ.Ε.Α που διαμένουν στο Ν. Χανίων και την προβολή και επίλυση των θεμάτων των
Α.μ.Ε.Α που σα στόχο έχει την προώθηση και προαγωγή των ανθρωπίνων και κοινωνικών τους δικαιωμάτων.
Επίσης παρεμβαίνει στην διαμόρφωση, συμπλήρωση και τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορά τα Α.μ.Ε.Α
ώστε να προωθήσει και να βελτιώσει την επαγγελματική αποκατάσταση και απασχόληση των ατόμων αυτών
καθώς και την ανάπτυξη κατάλληλων δομών και υποδομών για την ένταξη τους στο κοινωνικό χώρο. Το
σωματείο συμμετέχει ενεργά σε Προνοιακά ιδρύματα ,ομοσπονδίες Νομαρχιακού ή περιφερειακού χαρακτήρα
καθώς και την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες προκειμένου η δράση του να στηρίζεται στις
πολιτικές των παραπάνω ομοσπονδιών.
Το σωματείο είναι εγγεγραμμένο στα μητρώα του υπουργείο με αριθμό μητρώου
και ειδικό
αριθμό μητρώου
Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες δράσεις. 1) Λειτουργία <<Λευκού ταξί>>για μετακίνηση κινητικά αναπήρων
συμπολιτών μας. 2) Προγράμματα σε συνεργασία με τα εν λόγω Ιδρύματα της περιόδου 2000-2006, Υγεία
Πρόνοια, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγεία Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 3) Για Πέμπτη χρονιά
φέτος τη λειτουργία της κατασκηνωτικής περιόδου Α.μ.Ε.Α. στο χώρο της κατασκήνωσης Καλαθά Χανίων. 4)
Στήριξη των αναπήρων πολιτών για μετακινήσεις με τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ. 5) Σε οποιοδήποτε πρόβλημα
χρειάζεται ενημέρωση ο ανάπηρος πολίτης του Νομού μας με παρεμβάσεις σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.
2.

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ

2.1 Κοινωνικός Τομέας
2.1.1 Πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι του σωματείου ΑΜΕΑ Χανίων
Ο στόχος είναι η αποσυμφόρηση των ιδρυμάτων και η φροντίδα των πασχόντων ηλικιωμένων – ΑΜΕΑ στο χώρο
τους κάτι που είναι το ζητούμενο από τους ωφελούμενους αυτούς.
Το πρόγραμμα αυτό θα αφορά δράσεις
∑
Φυσιοθεραπεία
∑
Νοσηλεία-Εξετάσεις ιατρικές
∑
Φροντίδα – Καθαριότητα σπιτιού
∑
Υποστήριξη από Κοινωνική Λειτουργό
∑
Λοιπές εξυπηρετήσεις (πληρωμή λογαριασμών κ.λ.π)
Για την υλοποίηση της νοσηλευτικής, φυσιοθεραπευτικής συμβουλευτικής υποστήριξης και καθαριότητος των
κατ΄ οίκων εξυπηρετούμενων του προγράμματος θα χρειαστούν οι παρακάτω ειδικότητες με εμπειρία σε ΑμεΑ..
∑

1 Νοσηλευτής/ια
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∑
∑
∑
∑

1 Καθαρίστρια/ης
1 Κοινωνικός/η λειτουργό
1 Φυσικοθεραπευτής/ια
1 Γενικών καθηκόντων ΔΕ με γνώσεις Η/Υ και γραμματειακής υποστήριξης.

2.1.2 Ανάπτυξη και εφαρμογή
ενσωμάτωση των Α.ΜΕ.Α

δράσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για την κοινωνική

Η ενέργεια θα γίνει σε συνεργασία με το θεραπευτήριο Χρονίων παθήσεων Χανίων, ΝΠΔΔ που λειτουργεί από το
1977, σε έκταση 5000τ.μ. Είναι ΝΠΔΔ ,τελεί υπό τον έλεγχο και την διοίκηση υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης και
υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης .Δραστηριοποιείται σήμερα στο χώρο της
κοινωνικής πρόνοιας, μέσα από δομημένες δράσεις σε 3 βασικούς πυλώνες:
Ο πρώτος πυλώνας, αφορά στη στήριξη χρόνια πασχόντων, μέσα από την περίθαλψη και λειτουργική
αποκατάστασή τους, ηλικίας 18 ετών και άνω, που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, κινητικά προβλήματα ή
νοητική στέρηση. Φιλοξενεί 86 άτομα από τους Νομούς Χανίων και Ρεθύμνου.
Ο δεύτερος πυλώνας αφορά στην παροχή ολοκληρωμένου προγράμματος “Βοήθειας στο Σπίτι” για ενήλικα
άτομα τα οποία πάσχουν από χρόνιες κινητικές παθήσεις ή νοητική υστέρηση, χαμηλού εισοδηματικού επιπέδου.
Ο τρίτος πυλώνας αφορά στην εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής επανένταξης ενήλικων ατόμων , που
πάσχουν από χρόνιες κινητικές παθήσεις ή νοητική υστέρηση. Οι ωφελούμενοι δεν διαμένουν στο Θεραπευτήριο,
αλλά μετά από διάφορες δραστηριότητες στο χώρο, επιστρέφουν στα σπίτια τους.
Η προτεινόμενη ενέργεια περιλαμβάνει μία δράση με στόχο
- την κοινωνική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη στην αγορά εργασίας των χρηστών των υπηρεσιών του
- την στήριξη αλλά και την σταδιακή αποϊδρυματοποίηση των φιλοξενουμένων του και την μελλοντική κοινωνική
τους ενσωμάτωση
Η δράση έχει σαν τίτλο : Ανάπτυξη στοχευόμενων υπηρεσιών κοινωνικής και ψυχαγωγικής ανάπτυξης ατόμων
με αναπηρίες του Προγράμματος Επαγγελματικής Ένταξης –Φυσικής Αποκατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης
ΑμΕΑ του ΘΧΠΧανιων ημερήσιας φροντίδας ΚΑΙ τους χρόνια πάσχοντες που διαβιούν επί 24ώρου βάσης στο
θεραπευτήριο
Για την υλοποίηση της δράσης απαιτούνται οι κάτωθι ειδικότητες με εμπειρία σε ΑμεΑ..
∑
∑
∑
∑

2.1.3

1 ΠΕ Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής
1 Χοροδιδάσκαλο
1 Ειδικό Παιδαγωγό ή Παιδαγωγό
1 Μουσικό

Εκπαίδευση, επαγγελματικός προσανατολισμός, παιδαγωγική ευθύνη, κατάρτιση ανάπτυξη
δεξιοτήτων και συμμετοχή στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο στο τμήμα Επαγγελματικής
Κατάρτισης των ΑμεΑ του ΘΧΠΧανίων και στο παράρτημα του ( πρώην ΚΑΠΝΚ).

Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω καταλλήλων προγραμμάτων εκπαίδευσης που θα καταρτισθούν και υλοποιηθούν
από ειδικούς παιδαγωγούς .
Στόχος τη δράσης είναι η κοινωνική ένταξη των παιδιών και η άμεση κοινωνικοποίηση τους αλλά και η
παιδαγωγική τους προετοιμασία . Έτσι κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη παιδαγωγών που θα μπορέσουν να
στηρίξουν εκπαιδευτικά τους μαθητές και να τους δώσουν εκείνη την απαραίτητη παιδεία και κατάρτιση
προκειμένου αυτοί να σταθούν ως αυτόνομα πρόσωπα στο ευρύτερο σύνολο και αργότερα στην αγορά εργασίας.
Είναι σημαντικό οι παιδαγωγοί να στηρίξουν τα παιδιά συνολικά σαν κοινωνικές και πολιτισμικές οντότητες
Επίσης μέσω της δράσης θα γίνει προσπάθεια για σύσταση καινούργιων και ανασύσταση ήδη υπαρχόντων
κοινωνικών δεξιοτήτων ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να ενταχθούν και να συντείνουν τις ενέργειες και επιλογές
τους στην συνολική τους κοινωνικοποίηση.
Σε αυτό το πεδίο δράσης οι κοινωνικοί λειτουργοί θα έχουν ως στόχο την βιωματική και άμεση κοινωνικοποίηση
των μαθητών ώστε να αυτοί να μπορέσουν να κατανοήσουν άμεσα τον τρόπο και τις δεξιότητες που θα τους
βοηθήσουν προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις εξωτερικές κοινωνικές διαδικασίες. Οι μαθητές
που θα εκπαιδευτούν έχουν βιώσει την απόρριψη και συναισθηματική στέρηση ως αναπόσπαστο κομμάτι της
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εξέλιξης και ανάπτυξης τους. Η απόρριψη και η τοποθέτηση τους σε μια συγκεκριμένη κατηγορία πληθυσμού είναι
από μόνη της ανασταλτικός παράγοντας στην ψυχολογική και κοινωνική τους εξέλιξη. Για την υλοποίηση των
ανωτέρω δράσεων είναι απαραίτητη η στελέχωσή τους με τις παρακάτω ειδικότητες με εμπειρία σε ΑμεΑ :
∑
∑
∑

1 ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό
1 ΤΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
1 ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής
1 ΔΕ διοικητικό Βοηθητικό Προσωπικό η
υποστήριξης.

∑

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Α/Α
1.

∑

ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό με γνώση γραμματειακής

ΔΗΜΟΣ/ΟΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΕΣ - ΤΟΠΙΚΗ/ΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΕΣ
Όλες οι Δημοτικές και τοπικές κοινότητες των
Δήμων

Αριθμός ωφελουμένων ανά ειδικότητα που θα προσληφθούν αποκλειστικά για την
υλοποίηση του προγράμματος.

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ

1

Νοσηλευτές

2

10

2

Καθαριστής/τρια

2

10

3

Κοινωνικός Λειτουργός

4

20

4

Φυσικοθερεπευτές

2

10

ΔΕ Γενικών Καθηκόντων με γνώσεις Η/Υ και γραμματειακής
5

Υποστήριξης .

2

10

6

ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

4

20

7

Χοροδιδάσκαλοι

2

10

8

ΔΕ διοικητικό Βοηθητικό Προσωπικό η ΔΕ Βοηθητικό προσωπικό
με γνώση γραμματειακής υποστήριξης.

2

10

9

Παιδαγωγοί

2

20

10

Μουσικό

1

5

11

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

2
25

[…]

125

