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Το Κέντρο Ημέρας λειτουργεί καθημερινά σε πλήρες ωράριο (8.30-16.30) από Δευτέρα έως
Παρασκευή. Έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί χωρικά αλλά και από πλευράς στελέχωσης έναν
ορισμένο αριθμό παιδιών, συνήθως μέχρι 25 ημερησίως, ηλικίας από 2.5 ετών μέχρι και 12 ετών.
Για το πρωινό πρόγραμμα παρέμβασης ο μέγιστος δυνατός αριθμός ωφελουμένων είναι 12, ενώ
για τις ατομικές συνεδρίες (ΑΕ), ο μέγιστος δυνατός αριθμός ωφελουμένων είναι 15.
Ο ετήσιος κύκλος θεραπευτικού προγράμματος για το σύνολο των ωφελουμένων του Κέντρου
Ημέρας διαρκεί από Σεπτέμβριο έως και τον Ιούλιο με διακοπές για τις αργίες των Χριστουγέννων
και του Πάσχα, καθώς και τις ημέρες των επίσημων αργιών. Τον Αύγουστο, το Κέντρο Ημέρας
παραμένει κλειστό λόγω μειωμένης προσέλευσης ωφελουμένων και ετήσιων αδειών του
προσωπικού.
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*λόγω συμπλήρωσης επιτρεπόμενου ηλικιακού ορίου
Πίνακας 1. Αποτύπωση πραγματοποιηθείσων υπηρεσιών ανά είδος θεραπείας
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Πίνακας 2.Αποτύπωση θεραπευτικών πράξεων ομαδικού και ατομικού χαρακτήρα ανά ηλικία
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Πίνακας 3.Αποτύπωση θεραπευτικών πράξεων ανά είδος και ηλικία
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Πίνακας 4.Καταγραφή βαθμού λειτουργικότητας και είδους επίσκεψης (μοναδιαία επίσκεψη ή
πλήρες πρωινό ημερήσιο πρόγραμμα )
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Πίνακας 5.Καταγραφή ένταξης των ωφελούμενων σε εκπαιδευτικό πλαίσιο
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Θεραπευτικό πρόγραμμα και λειτουργικότητα
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ΑΕ (Ατομικές Επισκέψεις)

Πίνακας 6.Βαθμός λειτουργικότητας και είδος επίσκεψης (μοναδιαία επίσκεψη ή πλήρες πρωινό
ημερήσιο πρόγραμμα )
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Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών

•

Εθελοντισμός-Πρακτική Άσκηση
➢ Πραγματοποιήθηκε συνεργασία με αναγνωρισμένο ιδιωτικό πανεπιστήμιο για την
υποδοχή φοιτητών για τη πρακτική τους άσκηση με συναφείς ειδικότητες
➢ Συνεχίστηκε η συνεργασία με κρατικό πανεπιστήμιο για την υποδοχή φοιτητών για
τη πρακτική τους άσκηση με συναφείς ειδικότητες.
Σημείωση: Οι πραγματοποιηθείσες υπηρεσίες πλαισιώθηκαν με ευελιξία και
ποιοτική διαχείριση στο χρόνο και την οργάνωση.

•

Συνεργασίες με άλλους φορείς (νοσοκομεία, ΜΚΦ, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.Δ.,Μ.Κ.Ο.,κ.λπ.)
➢ Συνέχιση συνεργασίας του φορέα με το Δήμο Καισαριανής και το Ινστιτούτο Υγείας
Παιδιού
➢ Συνέχιση συνεργασίας του φορέα με το Δήμο Αθηναίων, ένταξη στο πρόγραμμα
ΕΞΥΠΗΡΕΤΩ για την εξυπηρέτηση ευάλωτων κοινωνικοοικονομικά ομάδων
(αξιολόγηση και παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε οικογένειες προσφύγων,
μεταναστών, απόρων που έχουν στην οικογένεια τους άτομο με διάγνωση ΔΑΦ)
➢ Συνέχιση διασύνδεσης με κρατικά νοσοκομεία και φορείς πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας και κέντρα ψυχικής υγείας.
➢ Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τα Άτομα με Αναπηρίες (EASPD),με
στόχο την διεύρυνση των γνώσεων, το διαμοιρασμό και απόκτηση τεχνογνωσίας
και την βελτίωση στη παροχή υπηρεσιών.

•

Επέκταση δραστηριοτήτων – Πρωτοβουλίες – Νέες δραστηριότητες
➢ Αναβάθμιση και κατασκευή ιστοσελίδας για την πληρέστερη και ακριβή
πληροφόρηση του έργου της μονάδας και των δράσεων του φορέα.
➢ Σχεδιασμός πιλοτικού Προγράμματος Δευτερογενούς Πρόληψης Διαταραχών
Υγείας,

το

πρόγραμμα

«Προνόησις».

Το

πρόγραμμα

στοχεύει

στην

ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και έγκαιρη διάγνωση των διαταραχών ανάπτυξης
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και απευθύνεται σε όμορους Δήμους και στους βρεφονηπιακούς τους σταθμούς.
Διαθέσιμο το αναλυτικό πρόγραμμα.
➢ Εφαρμογή του προγράμματος ψυχοεκπαίδευσης γονέων «ΕΦΑΡΜΟ-ΖΩ», για την
πλήρη κατανόηση του φάσματος του αυτισμού και την ψυχική ενδυνάμωση των
γονέων.
➢ Εφαρμογή του προγράμματος ψυχικής ενδυνάμωσης αδελφών παιδιών με αυτισμό
«ΣΤΗΡΙ-ΖΩ», το οποίο πλαισιώνεται από το θεραπευτικό προσωπικό του Κέντρου
Ημέρας και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των ανήλικων συγγενών των
ωφελουμένων μέσα από ψυχοπαιδαγωγικές δραστηριότητες.
➢ Υλοποίηση Ημερίδας Παιδοδερματολογίας με θέμα τα συχνά απαντώμενα
δερματολογικά

νοσήματα

στα

παιδιά

με

αυτισμό

και

προσκεκλημένη

παιδοδερματολόγο.
➢ Συνέχιση του προγράμματος κοινωνικών δεξιοτήτων για παιδιά με αυτισμό υψηλής
λειτουργικότητας.
➢ Συνέχιση των εκπαιδευτικών επισκέψεων με τους ωφελούμενους του ημερήσιου
πρωινού προγράμματος σε μουσεία, πολιτιστικούς χώρους, στην αγορά κτλ.
➢ Δημιουργία ημερολογίου για το έτος 2019 με στόχο την προβολή και διάδοση των
σκοπών καιτου έργου του Κέντρου Ημέρας.
Λοιπές δραστηριότητες σχετικά με τη παροχή υπηρεσιών (μη ολοκληρωθείσες στο
Τέλοςτουχρόνου αναφοράς)
➢ Προτάθηκε η εφαρμογή συστήματος ποιότητας υπηρεσιών ISO 9001:2015,το
οποίο ο φορέας θα εναρμονιστεί εντός του 2019.
➢ Σχεδιασμός Ημερίδας για την Παγκόσμια Μέρα Ευαισθητοποίησης για τον
Αυτισμό (2 Απριλίου 2019),η υλοποίηση της οποίας αναμένεται να
πραγματοποιηθεί εντός του 2019.
➢ Δημιουργία Φυλλαδίων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας για τις
διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές («Μύθοι και Αλήθειες για τον Αυτισμό» και
«Αναπτυξιακά Ορόσημα-Πότε πρέπει να ανησυχώ»).Τα φυλλάδια ενημέρωσης
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν τόσο σε εκδηλώσεις του Κέντρου Ημέρας και
απευθύνονται κυρίως στους γονείς και τις οικογένειες.
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ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΑ-ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΑ
Ετήσιες πραγματοποιηθείσες ενέργειες σχετικές με τις υλικοτεχνικές υποδομές

Επισκευή – Συντήρηση

➢ Επισκευές και συντήρηση της έδρας της μονάδας (τέντες,
πάτωμα, κουφώματα)
➢ Συντήρηση των κλιματιστικών για την κατάλληλη και ασφαλή
χρήση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (αποφυγή αλλεργιών
κτλ).
➢ Εκδόθηκαν δύο πιστοποιητικά απολύμανσης 6 μήνης
διάρκειας
➢ Πραγματοποιήθηκε αναγόμωση των πυροσβεστήρων και
ανάρτηση του σχεδίου πυρασφάλειας και διάγραμμα
εκκένωσης κτιρίου σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
(οδηγίες προς ωφελούμενους, γονείς και προσωπικό)
➢ Πραγματοποιήθηκαν ασκήσεις εκκένωσης του χώρου βάσει
των προβλεπόμενων διαδικασιών σε περιπτώσεις σεισμού
και πυρκαγιάς.
➢ Πραγματοποιήθηκε έκδοση πιστοποιητικού και συντήρησης
του καυστήρα για τη κατάλληλη θέρμανση των χώρων.
➢ Συντήρηση του φαρμακείου στον ισόγειο χώρο και στο
σχολικό λεωφορείο και εγκατάσταση φαρμακείου στο
πρώτο όροφο.
➢ Βιολογικός καθαρισμός του σχολικού οχήματος για την
ασφαλή μεταφορά των ωφελούμενων
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Αναβάθμιση-Νέες εφαρμογές

➢ Αναβάθμιση της αίθουσας Προσαρμοσμένης Κινητικής
Αγωγής με την τοποθέτηση δαπέδου
ασφαλείας(βραδύκαυστο, αντικρασμιδικότητας και
αντιβακτηριδιακό)
➢ Τοποθέτηση κλειδαριών για όλους τους χώρους της μονάδας
στους οποίους φυλάσσονται προσωπικά δεδομένα ληπτών
και εργαζομένων
➢ Ανανέωση συνδρομής συναγερμού ασφαλείας για την
ασφάλεια του χώρου και των εγκαταστάσεων..
➢ Εναρμόνιση του φορέα και των διοικητικών διαδικασιών στο
Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων.
➢ Έναρξη διαδικασιών για την εφαρμογή συστήματος
ποιότητας υπηρεσιών ISO 9001:2015.Η αναβάθμιση των
υπηρεσιών και η αναπροσαρμογή των διαδικασιών ξεκίνησε
τον Δεκέμβριο και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του
2019.
➢ Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας με την
επικαιροποίηση των θεραπευτικών και διοικητικών
διαδικασιών για την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων και
της επίτευξης των σκοπών και των επιμέρους στόχων του
Κέντρου Ημέρας.
➢ Aναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του πάγιου ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, ώστε να ανταποκρίνονται στο ρυθμο των
καθημερινών απαιτήσεων και την διασφάλιση των
πληροφοριών.
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