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Άρθρο 3ο

Αντικείμενο του προγράμματος
Α. Επιχειρησιακό σχέδιο (Αναλυτική περιγραφή όλων των κατωτέρω)

∑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Φυσικό περιβάλλον £
Αστικό περιβάλλον £
Κοινωνικός τομέας T
Υγειονομικές υπηρεσίες £
Εκπαίδευση £
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 ΑΝΟΥΣΑΚΕΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 

Το Ανουσάκειο Ίδρυμα της Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου είναι Ν.Π.Ι.Δ. και καλύπτει κοινωνικές ανάγκες μέσα 
από ένα οργανωμένο δίκτυο υπηρεσιών υγείας. Απευθύνεται στον μοναχικό και στον οικονομικά και κοινωνικά  
αδύναμο ηλικιωμένο, σε εκείνον που αδυνατεί να αυτοεξυπηρετηθεί και χρήζει εξειδικευμένης φροντίδας, καθώς 
και σε εκείνον που προσπαθεί να κρατηθεί στο φυσικό του περιβάλλον. Λειτουργεί από το 1970 έχοντας ως 
στόχο την  περίθαλψη ηλικιωμένων ατόμων και  ατόμων με ειδικές ανάγκες,  στον τομέα της εντός και εκτός του 
ιδρύματος φροντίδας. 
Το έτος 1995 αποτελεί σταθμό  όπου οι υπηρεσίες του διευρύνονται και εγκαινιάζεται η νέα του μορφή ως 
Σύγχρονο Κέντρο Θεραπείας και Αποκατάστασης.
Συγκεκριμένα, στο Ίδρυμα νοσηλεύονται 80 ασθενείς, με πολυποίκιλα προβλήματα υγείας και υποστηρίζονται 

350 οικογένειες μέσα από τα δύο προγράμματα κατ ‘ οίκον βοήθειας Κισάμου και Σελίνου. 
Παράλληλα τέσσερα Φυσιοθεραπευτήρια σε απομονωμένες περιοχές από τα μεγάλα αστικά κέντρα υγείας , 
προσφέρουν εξειδικευμένη φροντίδα στην Κίσαμο, τις Βουκολιές, την Κάντανο και την Παλαιόχωρα. 

Αξιόλογο είναι το γεγονός ότι το Ανουσάκειο ίδρυμα πέρα από το κομμάτι της φροντίδας , διαδραματίζει 
έναν σημαντικό κοινωνικό ρόλο, ώστε να ανταποκρίνεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες και 
ώστε  να συμμετάσχει στα κοινωνικά δρώμενα της ευρύτερης περιοχής. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από 
εθελοντικές, εκπαιδευτικές, πολιτισμικές και ψυχαγωγικές δράσεις  όπως τοπικά και διεθνή συνέδρια, σεμινάρια, 
ομιλίες,  συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, δωρεάν ιατρική και προληπτική  εξέταση της   κοινότητας και  
μεμονωμένων  περιοχών [Γαύδος], ιεραποστολές στην Ουγκάντα, μουσικοχορευτικές βραδιές,  συσσίτια , 
διακρατικές συνεργασίες και άλλα.

2. ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ

2.1 Κοινωνικός Τομέας
Στα πλαίσια της απασχόλησης ανέργων, με στόχο την διοργάνωση αυτοτελής και μετρήσιμης υπηρεσίας για το 
χρονικό διάστημα των πέντε μηνών, το   Ανουσάκειο Ίδρυμα  υποβάλει το αίτημα της διεξαγωγής ενός 
συγκεκριμένου σχεδίου δράσης, με  στόχο να ενισχύσει την ομαλή ψυχοκοινωνική πορεία των ασθενών και 
ενοίκων του. 

Ενέργεια 2.1.1– Δράσεις για την ενίσχυση της ψυχικής ευεξίας των ηλικιωμένων μέσα από την συμμετοχή 
τους σε ψυχαγωγικές, πολιτισμικές , εκπαιδευτικές και θρησκευτικές  εκδηλώσεις, εντός και εκτός του 
ιδρύματος, 
Η ενίσχυση της ψυχικής ευεξίας της ομάδας στόχου μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την οργανωμένη έξοδο των 
ηλικιωμένων, για την παρακολούθηση εκδηλώσεων που γίνονται στην κοινότητα από φορείς της ευρύτερης 
περιοχής, με ή χωρίς την συμμετοχή του Ανουσάκειου ιδρύματος. 
Για παράδειγμα μία τέτοια δράση μπορεί να είναι η παρακολούθηση από ομάδα ηλικιωμένων των εορταστικών 
εκδηλώσεων της σχολικής κοινότητας. Στην περίπτωση εξόδου απαιτείται 1 φροντιστής ή συνοδός ανά 5 
ηλικιωμένους. Στην περίπτωση της συνοδείας Α.Μ.Ε.Α. απαιτείται 1 φροντιστής ανά 1 Α.Μ.Ε.Α.  
Στο είδος της δράσης αυτής συμπεριλαμβάνεται και η διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων όπως κρητική 
βραδιά εντός του Ιδρύματος από τους φροντιστές με την υποστήριξη και καθοδήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας. 
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Ενέργεια 2.1.2– Δράσεις για την εκπαίδευση και ενίσχυση δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ηλικιωμένων , 
μέσα από την λειτουργία ομάδων εργασιοθεραπείας, με συγκεκριμένη δραστηριότητα, σε καθημερινή 
βάση,
Οι δράσεις εργασιοθεραπείας αποτελούν σημαντικό μέσο εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης των ηλικιωμένων 
ως διαδικασία: Μάθησης, Άμβλυνσης αισθημάτων μοναξιάς, απομόνωσης και οργής, Ενίσχυσης αυτοεκτίμησης
και αισθημάτων αλληλεγγύης και φιλίας, αποκόμισης θετικής στάσης για τα Γηρατειά. Για παράδειγμα  μία τέτοια 
δράση μπορεί να είναι η εξιστόρηση του παραδοσιακού τρόπου ζωής από μία ομάδα 10 ηλικιωμένων με τον 
συντονισμό 2 φροντιστών. Στόχος είναι η κινητοποίηση όλων των συμμετασχόντων για να εκφράσουν τις απόψεις 
τους και να εκδηλώσουν τα αισθήματα τους μέσα  από το ταξίδι στο χθες. 
Με τον τρόπο αυτό, το καθημερινό πρόγραμμα εργασιοθεραπείας των ηλικιωμένων μπορεί να εμπλουτιστεί από 
ποικίλες δράσεις, ώστε να αποφευχθεί η μονοτονία και η απάθεια .

Ενέργεια 2.1.3– Δράσεις που αφορούν την  ηθική ικανοποίηση μέσα από την διοργάνωση έκθεσης 
εργασιοθεραπείας  στην κοινότητα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του σχεδίου δράσης ,
Στόχος της δράσης αυτής είναι η λειτουργία Έκθεσης των επιτευγμάτων των ηλικιωμένων, ως απόρροια της 
καθοδήγησης των εκπαιδευτών τους – φροντιστών, για την ηθική ικανοποίηση και των δύο πλευρών. Η Έκθεση 
μπορεί να διαρκέσει μία εβδομάδα έπειτα από πρόσκληση της κοινότητας για συμμετοχή και αγορά των 
εκθεμάτων.  Για την λειτουργία της Έκθεσης απαιτούνται 2 φροντιστές σε κάθε βάρδια, η οποία  αποτελεί το 
απόσταγμα της ολοκλήρωσης ενός σχεδίου δράσης με ανθρωπιστικούς στόχους και αποτελέσματα. 

Ενέργεια 2.1.4.- Δράσεις για την διατήρηση της κοινωνικής επαφής των ηλικιωμένων με την κοινότητα, 
που μειώνει κάθε κοινωνική προκατάληψη για τους ηλικιωμένους ενός Ιδρύματος από τα λοιπά μέλη του
κοινωνικού συνόλου, μέσα από την συνοδεία τους σε εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο ευρύτερο κοινωνικό 
περιβάλλον.

Η εξάλειψη του κοινωνικού στίγματος προς τους ασθενείς  του ιδρύματος μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την 
οργανωμένη τακτική συναναστροφή με την κοινότητα, καθώς το ίδρυμα αποτελεί  αναπόσπαστο κομμάτι της.  
Συγκεκριμένα η συμμετοχή των ηλικιωμένων σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής [θεατρικές παραστάσεις, 
συναυλίες, εορταστικές και πολιτισμικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες] δίνει την δυνατότητα για ανάπτυξη 
κοινωνικών σχέσεων μεταξύ ηλικιωμένων και κοινότητας. Η συνοδεία τους αφορά  1 φροντιστή ανά 5 
ηλικιωμένους και 1 φροντιστή ανά 1 Α.Μ.Ε.Α. 

Ενέργεια 2.1.5- Δράσεις για την κάλυψη των καταναλωτικών τους αναγκών και την διευθέτηση
γραφειοκρατικών διαδικασιών των ηλικιωμένων σχετικά με  προσωπικά τους θέματα.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά την συνοδεία ηλικιωμένων στην κοινότητα για την αγορά χρήσιμων προσωπικών 
αντικειμένων όπως ειδών ένδυσης, παραϊατρικού υλικού και άλλα. Η διευθέτηση γραφειοκρατικών διαδικασιών 
αφορά την συνοδεία για παραλαβή σύνταξης, πληρωμή λογαριασμών, υποβολή δικαιολογητικών σε δημόσιες 
υπηρεσίες και άλλα. 

Όλες οι προαναφερόμενες ενέργειες αφορούν την διαμόρφωση μίας καθημερινότητας που διέπεται από τις αξίες 
της αξιοπρέπειας, του σεβασμού της  προσωπικότητας και των  δικαιωμάτων κάθε ανθρώπου, μέσα από  την 
παροχή ίσων ευκαιριών για συμμετοχή της  ευπαθής ομάδας των ηλικιωμένων σε όλες τις εκφάνσεις της 
κοινωνικής ζωής .

Το προτεινόμενο σχέδιο αφορά την απασχόληση 15 ανέργων, που  θα αποκαλούνται ως φροντιστές και συνοδοί,  
των οποίων η απασχόληση θα διεξαχθεί εντός δύο διαφορετικών χρονικών περιόδων,   εντός 1χρόνου, 
χωρισμένοι σε δύο ομάδες: 8 φροντιστές  το α΄ πεντάμηνο και 7 φροντιστές το β΄ πεντάμηνο.

• Καθημερινή λειτουργία  ομάδων  εργασιοθεραπείας: 
α] ομάδα 30 ανοϊκών ασθενών , με 3 φροντιστές
β] ομάδα 20  ενοίκων - ηλικιωμένων  των  διαμερισμάτων του ιδρύματος, με 2 φροντιστές
γ] ομάδα 30 ασθενών ,  που διαβιούν σε κοινούς  θαλάμους  , με 3 φροντιστές, για το α΄ πεντάμηνο και 

2 φροντιστές για το β΄ πεντάμηνο                                                                                             .

Οι δραστηριότητες εργασιοθεραπείας αφορούν την λειτουργία ομάδων όπου οι ηλικιωμένοι θα 
απασχολούνται με την ζαχαροπλαστική, το κέντημα, την χειροτεχνία, τον πηλό, την ζωγραφική , την μουσική και  
τον χορό. 

Επιπλέον συμπεριλαμβάνεται η λειτουργία  ομάδων για :
• την  συζήτηση  θεμάτων της επικαιρότητας μέσα από την ανάγνωση της  εφημερίδας, 
• εξιστορήσεις  του παραδοσιακού τρόπου ζωής, με στόχο την  δημοσίευση της φωνής των ηλικιωμένων  
στο περιοδικό του ιδρύματος ‘Αποκούμπι’, 
• ασκήσεις  μνήμης μέσα από επιτραπέζια παιχνίδια. 
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Η καθημερινή δράση των φροντιστών αφορά και τις εξόδους  προς την κοινότητα, για συμμετοχή 
διαφορετικών ομάδων των ηλικιωμένων σε κοινωνικές εκδηλώσεις [θεατρικές παραστάσεις, πανηγύρια, 
εκκλησιασμοί, πολιτισμικές δράσεις, μουσικά και άλλα γεγονότα].

Παράλληλα στην καθημερινότητα τους εντάσσονται και οι εξυπηρετήσεις των καταναλωτικών αναγκών 
των ηλικιωμένων όπως ψώνια και άλλα προσωπικά ζητήματα. 
Ο τρόπος ζωής των ηλικιωμένων  τέλος εμπλουτίζεται από την κατά περιόδους διοργάνωση μουσικών και λοιπών 
ψυχαγωγικών δράσεων εντός του ιδρύματος. 

Το σχέδιο δράσης των φροντιστών και η εποπτεία του θα έχει την υποστήριξη και  καθοδήγηση της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας του Ιδρύματος και των Υπευθύνων των Υπηρεσιών, μέσα από  συγκεκριμένο εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα. 

Ως επί το πλείστον  δεν απαιτείται συγκεκριμένη εξειδίκευση , αλλά γνώσεις ή ικανότητες στα ακόλουθα 
ή σε κάποια από τα προτεινόμενα: νοσηλευτικής, πρώτων βοηθειών,  εργασιοθεραπείας , μουσικής, γενικότερα 
καλλιτεχνικών δεξιοτήτων, καθώς και οδήγησης μπορούν να συντελέσουν στην επιτυχή διεξαγωγή των 
προτεινόμενων δραστηριοτήτων.

∑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Α/Α ΔΗΜΟΣ/ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΕΣ - ΤΟΠΙΚΗ/ΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΕΣ
1.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 
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
ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ –ΣΥΝΟΔΟΙ 

(ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ)
15 75

ΣΥΝΟΛΟ 15 75


