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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το Παραδοτέο αυτό εκπονείται στα πλαίσια του έργου «4U- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΝΤΑΞΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ και ΑΥΤΙΣΜΟ 

και ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ» με κωδικό MIS 5002625, που υλοποιεί ο 

Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ και αποτελεί συμβατική 

υποχρέωση. 

Η παρούσα Ενδιάμεση Έκθεση Υλοποίησης της Πράξης έχει σαν βασικό στόχο την καταγραφή 

των υλοποιηθέντων ενεργειών τόσο σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και σε 

διοικητικό / διαχειριστικό επίπεδο κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς δηλαδή από τον 

Ιούνιο του 2017του  2018  έως το Νοέμβριο  του 2018 δηλαδή για 18 μήνες.  Περιλαμβάνει 

συνοπτικά τις δράσεις δημοσιότητας και δικτύωσης που πραγματοποιήθηκαν το 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καθώς και σύντομη αναφορά στα παραδοτέα που έχουν 

δημιουργηθεί αλλά και στο χρονοδιάγραμμα του έργου. Παράλληλα, γίνεται καταγραφή των 

κρίσιμων σημείων που παρουσιάστηκαν  έως το Νοέμβριο του 2018. Το παραδοτέο 

ολοκληρώνεται με προτάσεις της επιστημονικής ομάδας. 

Στη  συγγραφή του παραδοτέου συμμετείχε η επιστημονική ομάδα αλλά και η διοικητική 

ομάδα του έργου.  

Αρχικά αναφέρεται ότι το έργο εντάχθηκε με την υπ αριθμόν πρωτ. 3996/18-4-2017 – ΑΔΑ: 

7ΖΛ37Λ7-  Απόφαση ένταξης και ξεκίνησε να υλοποιείται τον Ιούνιο του 2017. Το έργο 

υλοποιείται με τη χρήση ιδίων μέσων από τον «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ- ALMA» όπως εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 194/06-07-2017 Απόφαση 

Διοικητικού της Συμβουλίου. Η παρακολούθηση της υλοποίησης και ολοκλήρωσης του 

υποέργου αποτελεί ευθύνη του Μηχανισμού πιστοποίησης Εκτέλεσης Πράξης, που 

συγκροτήθηκε με την με διοικητική πράξη του Συλλόγου.   
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2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  

Η Πράξη αφορά στη λειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας για χρονικό διάστημα 

τριών (3) ετών και για ένα συνολικό πλήθος ωφελούμενων που ανέρχεται στα 25 άτομα. Οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες είναι επιστημονικά σχεδιασμένες και στοχεύουν  στην καλύτερη 

δυνατή εξυπηρέτηση του ωφελούμενου πληθυσμού, υλοποιώντας τις ακόλουθες ενέργειες: 

i) Την παροχή υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

- Τη μεταφορά των ωφελουμένων προς και από το Κέντρο, με μεταφορικό μέσο του 

Συλλόγου μας.  

- Τη διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα). 

- Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που έχουν ανάγκη ανάλογα με τις ανάγκες 

του κάθε ωφελούμενου (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, ειδική διαπαιδαγώγηση και 

άλλα), βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε ωφελούμενου. 

- Την παροχή ατομικής ή/και ομαδικής άσκησης. 

- Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων 

καθημερινής ζωής. 

- Τη δημιουργική απασχόλησή τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους. 

- Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης. 

Το σύνολο των προαναφερόμενων υπηρεσιών έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των ωφελούμενων, τη δημιουργική απασχόληση , τη στήριξη της οικογένειας και την 

κοινωνική τους ένταξης.  

ii) Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς 

παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τα υπό ίδρυση Κέντρα Κοινότητας, άλλες δομές παροχής 

παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα (π.χ. δήμους, αθλητικούς, 

πολιτιστικούς ή άλλου είδους συλλόγους, εκπαιδευτική κοινότητα), με στόχο τη διασύνδεση 

της δομής μας με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς 

την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

Για την υλοποίηση της Πράξης και συγκεκριμένα τη λειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας 

Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία απασχολείται εξειδικευμένο προσωπικό (υφιστάμενο και 

νέο) του Κέντρου, το οποίο διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στο πεδίο εφαρμογής ανάλογα με 

τις ανάγκες των ωφελούμενων. Η Ομάδα έργου που έχει συσταθεί διασφαλίζει απόλυτα την 

ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών του Κέντρου προς τους ωφελούμενους. Το προσωπικό 
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αποτελείται από τις ακόλουθες ειδικότητες: Επιστημονικά Υπεύθυνο, Λογιστή (Εθελοντής), 

Παιδοψυχίατρο, Διοικητικός Υπάλληλος, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Εργοθεραπευτή, 

Λογοθεραπευτές, Γυμναστές Ειδικής Αγωγής, Βοηθούς Παιδαγωγών, Ψυχολόγο, Νοσηλευτή,  

Φιλόλογους, Υπεύθυνος Δικτύωσης & Προβολής, Κοινωνικό Λειτουργό, 1 Βοηθητικό 

Προσωπικό / Καθαρίστρια, και Οδηγό.   

ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο κτίριο στο Π. Φάληρο (Μίλωνος 

2, Πλ. Φιλικής Εταιρείας) το οποίο έχει βραβευθεί σε διεθνή διαγωνισμό.  Το κτίριο είναι 

συνολικής επιφάνειας 320 τ.μ. και έχει 2 ορόφους. Το κτίριο πληροί όλες τις προδιαγραφές 

ασφάλειας, πυροπροστασίας και πρόσβασης ΑΜΕΑ και διαθέτει όλες τις σχετικές άδειες.  

Στο κτίριο υπάρχουν όλοι οι προβλεπόμενοι χώροι αίθουσες, γραφεία κουζίνες και wc για την 

εκπαίδευση και εξυπηρέτηση των ωφελουμένων αλλά και του προσωπικού.  Επίσης, το κτίριο 

διαθέτει την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την ασφαλή φιλοξενία παιδιών και 

εφήβων με αυτισμό και νοητική υστέρηση όπως ενδεικτικά: εξοπλισμό πυροπροστασίας, 

ασφαλή δάπεδα, ασφαλή τζάμια triplex, φωτιστικά και κλιματιστικές μονάδες θέρμανσης- 

ψύξης, ασανσέρ προσβάσιμο σε ΑμΕΑ κ.α..  

Το ΚΗΦ διαθέτει το σύνολο του εξοπλισμού που εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργίας τόσο 

σε παιδαγωγικό επίπεδο όσο και σε διοικητικό.  

Επίσης ο Σύλλογος διαθέτει μεταφορικά μέσα για τη μετακίνηση των ωφελουμένων.  

3.  ΠΡΟΦΙΛ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  

Τον Ιούνιο του 2017 ξεκίνησε το πρόγραμμα  4U- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ-

ΕΝΤΑΞΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ και ΑΥΤΙΣΜΟ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ με συνολικά 25 ωφελούμενους, εκ των οποίων 16 αγόρια και 9 

κορίτσια, ηλικίας έως 18 ετών. Από τους ωφελούμενους 2 αγόρια και 3 κορίτσια είναι από το 

Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων ΠΙΚΠΑ Βούλας, 2 κορίτσια από 

την Στέγη Θηλέων Παλαιού Φαλήρου « Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», 1 κορίτσι από την  Μονάδα 

Κοινωνικής Φροντίδας «Παιδόπολη» Αγία Βαρβάρα και τέλος 14 αγόρια και 3 κορίτσια από 

οικογένειες. Από αυτά 20 παιδιά φοιτούσαν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, 4 σε 

σχολεία τυπικής εκπαίδευσης, και 1 άνευ εκπαίδευσης. 

Τον Μάρτιο του 2018 πραγματοποιήθηκαν δύο αντικαταστάσεις και πλέον το προφίλ των 

ωφελούμενων είναι: 18 αγόρια και 7 κορίτσια, 2 αγόρια και 3 κορίτσια είναι από το Κέντρο 

Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων ΠΙΚΠΑ Βούλας, 2 κορίτσια από την 

Στέγη Θηλέων Παλαιού Φαλήρου « Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», 16 αγόρια και 2 κορίτσια από 

οικογένειες. 20 παιδιά φοιτούσαν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, 4 σε σχολεία τυπικής 

εκπαίδευσης, και 1 άνευ εκπαίδευσης. 
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Τελευταία αντικατάσταση έγινε τον Οκτώβριο του 2018. Σήμερα το προφίλ των ωφελούμενων 

έχει ως εξής: 18 αγόρια και 7 κορίτσια, 2 αγόρια και 3 κορίτσια είναι από το Κέντρο 

Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων ΠΙΚΠΑ Βούλας, 2 κορίτσια από την 

Στέγη Θηλέων Παλαιού Φαλήρου « Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», 16 αγόρια και 2 κορίτσια από 

οικογένειες. 22 παιδιά φοιτούσαν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής 2 σε σχολεία τυπικής 

εκπαίδευσης, και 1 άνευ εκπαίδευσης. 

Έπειτα από αρχική αξιολόγηση που έγινε σε όλους του ωφελούμενους τέθηκαν ατομικοί 

στόχοι για κάθε ωφελούμενο και έτσι  εντάχθηκαν σε προγράμματα που αφορούν σε 

εξατομικευμένο πρόγραμμα (λογοθεραπείας / εργοθεραπείας / ειδικό μαθησιακό κ.α.) σε 

ατομικό ή ομαδικό επίπεδο. Δράσεις δημιουργικής απασχόλησης- ψυχαγωγία όπως μουσική, 

εξωτερικό πρόγραμμα κοινωνικοποίησης, καλλιτεχνικά κ.α. καθώς και  λοιπές υπηρεσίες 

όπως εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση. 

Σε μηνιαία βάση γίνεται η αξιολόγηση της στοχοθεσίας με την θεραπευτική ομάδα για τυχόν 

αλλαγές και για την πρόοδο των ωφελούμενων. Μέσα από αυτές τις μηνιαίες συναντήσεις της 

θεραπευτικής ομάδας παρατηρήθηκαν τα εξής: 

 Ανά 3 με 4 μήνες η ομάδα θέτει νέους στόχους στα περισσότερα προγράμματα και 

κυρίως σε αυτά που αφορούν στις δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και στον 

τομέα της κοινωνικοποίησης.  

 Σε ότι αφορά στα εξατομικευμένα προγράμματα (λογοθεραπείας / εργοθεραπείας / 

ειδικό μαθησιακό)  λόγο της δυσκολίας και της πολυπλοκότητας τους απαιτείται 

περισσότερος χρόνος για την κατάκτηση των στόχων που έχουν τεθεί. 

 Οι ωφελούμενοι που προέρχονται από κλειστές δομές ,  το Κέντρο Αποθεραπείας και 

Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων ΠΙΚΠΑ Βούλας και την Στέγη Θηλέων Παλαιού 

Φαλήρου «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» είχαν μεγάλη αλλαγή σε τομείς όπως η 

αυτοεξυπηρέτηση, η κοινωνικότητα, η επικοινωνία καθώς και στην συμπεριφορά 

τόσο κατά την διάρκεια των μαθησιακών προγραμμάτων όσο και στα εξωτερικά 

προγράμματα. 

4. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Οι παρεχόμενες καθημερινές υπηρεσίες όπως συνοψίζονται και δηλώνονται στο socialattica 

περιλαμβάνουν την μεταφορά των ωφελουμένων, τη διατροφή τους, το εξατομικευμένο 

πρόγραμμα ωφελούμενων (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες κ.α.), τις δράσεις δημιουργικής 

απασχόλησης – ψυχαγωγία και τις λοιπές υπηρεσίες (εκπαίδευση σε θέματα 

αυτοεξυπηρέτησης κ.α.).  Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται πιο αναλυτικά οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες που γίνονται σε μηνιαία βάση. 

Είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι κατά την έναρξη του προγράμματος – 1ο δίμηνο – πέραν των 

προκαθορισμένων παρεχόμενων υπηρεσιών δόθηκε έμφαση στην υλοποίηση των 

ακόλουθων: 
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 Ορισμός Επιστημονικής ομάδας για την αξιολόγηση και καταγραφή των αναγκών των 

ωφελουμένων 

 Αξιολόγηση των ωφελουμένων από την Επιστημονική Ομάδα.  

 Ενημέρωση φακέλων ωφελουμένων με όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα. 

 Προγραμματισμός δρομολογίων και επανασχεδιασμός δρομολογίων με σκοπό την 

βελτίωση.  

 Πρόγραμμα σίτισης / σνακ των ωφελουμένων 

 Ενημέρωση γονέων και φορέων (Ιδρυμάτων) για τα ατομικά προγράμματα των παιδιών 

καθώς και για τα ωράρια δρομολογίων και τις στάσεις. 

 Ενημέρωση εκπαιδευτών και προσωπικού. 

 Σχεδιασμός, οργάνωση προμηθειών καθώς και προμήθεια αναλώσιμων για την κάλυψη 

των λειτουργικών αναγκών.  

 Παρατήρηση και αξιολόγηση των ωφελουμένων 

 Ετοιμασία εξατομικευμένου προγράμματος, εβδομαδιαίων και μηνιαίων προγραμμάτων 

που περιλαμβάνει ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες  

 Δεξιότητες καθημερινής ζωής,  ατομική υγιεινή, επίσκεψη σε χώρους αναψυχής, κτλ 

 Πρόγραμμα μουσική, εικαστικά, αθλοπαιδιές, ψυχοκινητική. 

 Προσαρμογή στο εκπαιδευτικό και θεραπευτικό πρόγραμμα με σκοπό την ένταξή τους 

στα παρακάτω προγράμματα ατομικά και ομαδικά -λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, 

ειδικής διαπαιδαγώγησης με ολιστική προσέγγιση του ωφελούμενου 

 Συμβουλευτική οικογένειας  

 Καθημερινή μεταφορά των ωφελουμένων στο χώρο μας για τη συμμετοχή τους στο 

πρόγραμμα 

 

Στη συνέχεια και καθ όλη την διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιείται καθημερινή 

μεταφορά των ωφελουμένων, προετοιμασία σνακ για όλους τους ωφελούμενους 

προσαρμοσμένο στις διατροφικές τους ανάγκες και συνήθειες καθώς και εξατομικευμένο 

πρόγραμμα για τον καθένα από τους 25 ωφελούμενους που περιλαμβάνει ατομικές και 

ομαδικές δραστηριότητες . Έτσι σε μηνιαία βάση προσφέρονται / υλοποιούνται τα εξής: 

 

 Προσαρμογή στο εκπαιδευτικό και θεραπευτικό πρόγραμμα με σκοπό την ένταξή 

τους στα παρακάτω προγράμματα ατομικά και ομαδικά -λογοθεραπείας, 

εργοθεραπείας, ειδικής διαπαιδαγώγησης με ολιστική προσέγγιση του ωφελούμενου 

 Δεξιότητες καθημερινής ζωής,  ατομική υγιεινή, κυκλοφοριακή αγωγή, αγορές 

αγαθών, επίσκεψη σε χώρους αναψυχής, μουσεία, θέατρο κτλ. Ενδεικτικά, 

πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Ίδρυμα Ευγενίδου- 

Πλανητάριο, στο Πάρκο της Ν. Σμύρνης και στη Δάφνη, σε καφέ και εστιατόρια της 

περιοχής , στο Χριστουγεννιάτικο χωριό στο ΦΛΟΙΣΒΟ και στο MetroMall στον Άγιο 

Δημήτριο, Παντοκαφενέ. 

 Πρόγραμμα μουσική, ψυχοκινητική. 



                                                                                                         

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

                                                                                      
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ     
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο   

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ με MIS 5002625    Σελίδα 8 
 

 Πρόγραμμα μουσικοθεραπείας, εκπαιδευτικό δράμα, εκμάθηση δημοτικών χορών, 

εικαστικά, αθλοπαιδιές, μουσικοθεατρική ομάδα, ποδηλασία, στίβος, ομάδα 

κοινωνικών δεξιοτήτων. 

 Πραγματοποίηση εβδομαδιαίου προγράμματος με στόχο την εξοικείωση των παιδιών 

με τα σκυλιά και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης τους. Το πρόγραμμα έγινε σε 

συνεργασία με την Athens Therapy Dogs.    

 Πρόγραμμα δραματοθεραπείας 

 Συμμετοχή των παιδιών στη δράση «Η Τέχνη της Ανακύκλωσης» που 

συνδιοργανώθηκε με το Ίδρυμα Ωνάσης. Η δράση σχεδιάστηκε από το ΑΛΜΑ και 

εντάχθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Ωνάσης. 

 Συμμετοχή των παιδιών σε καλοκαιρινές αθλητικού και ψυχαγωγικού σκοπού σε 

ομαδικό ή ατομικό επίπεδο όπως bowling, κολύμβηση, τέννις. 

 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρασκευής σαπουνιών με στόχο τη συνεργασία, την 

συγκέντρωση και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των συμμετεχόντων.  

 Προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης καθώς και ατομικής & ομαδικής 

ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης. 

 Νέα προγράμματα κηπουρικής, μαγειρικής και εκμάθησης Η/Υ. 

 Συμμετοχή των ωφελουμένων στην κατασκευή αντικειμένων για τα 

Χριστουγεννιάτικα & Πασχαλινά Bazaar του Συλλόγου καθώς και για την 

προετοιμασία και συμμετοχή τους σε δρώμενα εκδηλώσεων του Συλλόγου και όπως 

στη Χριστουγεννιάτικης Γιορτής αλλά και στην Καλοκαιρινή γιορτή μας.  

 Συμμετοχή των ωφελουμένων σε ετήσιες δράσεις και δρώμενα του Συλλόγου στην 

κοινότητα όπως: παρέλαση σε εθνικές επετείους, προετοιμασία Πρωτομαγιάτικου 

Στεφανιού, όπου τα παιδιά μας ανέλαβαν την κατασκευή στεφανιού με σκοπό την 

συμμετοχή στην έκθεση που θα διοργανώσει ο Δ. Π. Φαλήρου.  Στην έκθεση που 

έγινε την Πρωτομαγιά στο πολιτιστικό πάρκο του Φλοίσβου, συμμετείχαν σχολεία και 

φορείς του δήμου και έγινε βράβευση.   

 Συμβουλευτική οικογένειας και κατ οίκον παρέμβαση όπου απαιτείται 

 Παιδοψυχιατρική παρέμβαση 

 Επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ της κοινωνικής μας υπηρεσίας και της κοινωνικής 

υπηρεσίας των ιδρυμάτων από τα οποία προέρχονται τα παιδιά 

 Αξιολόγηση της πορείας των ωφελουμένων, καταγραφή στόχων, καθημερινή 

ενημέρωση της πορείας τους 

 Συνάντηση με γονείς και ενημέρωση τους τόσο για το πρόγραμμα όσο και  για την 

πορεία των παιδιών σε αυτό 

 Ενημέρωση ατομικού φακέλου των ωφελουμένων 

 Επανασχεδιασμός εξατομικευμένου προγράμματος όπου απαιτηθεί. 

 Ενημέρωση φακέλων ωφελουμένων με όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα. 

 Προγραμματισμός και εκτέλεση προμηθειών . 
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ΚΡΙΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Τα κρίσιμα σημεία παρουσιάστηκαν κυρίως κατά το πρώτο τετράμηνο από την έναρξη του 

έργου και σχετίζονταν με την οργάνωση του έργου, την οργάνωση των δρομολογίων αλλά και 

τη έγκαιρη έναρξη χρηματοδότησης του.  

Η οργάνωση του έργου ήταν καθοριστική και υψίστης σημασίας για την εύρυθμη και καλή 

λειτουργία του έργου σε όλη τη διάρκεια του. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη ορθή 

δρομολόγηση των μεταφορικών μέσων με στόχο την έγκαιρη και ταχύτερη μεταφορά των 

ωφελουμένων γεγονός που θα συνέβαλλε στην καλή λειτουργία των προγραμμάτων αυτών. 

Επίσης, έμφαση δόθηκε στην ενημέρωση του προσωπικού και στην οργάνωση των 

προμηθειών αλλά και στην οργάνωση των οικονομικών μέσα από τον καθορισμό των 

επιλέξιμων δαπανών και του ανοίγματος λογιστικής μερίδας αλλά και του τραπεζικού 

λογαριασμού.   

Η έγκαιρη χρηματοδότηση του έργου ήταν προτεραιότητα και θα εξασφάλιζε την ομαλή 

υλοποίηση της πράξης. Σημαντικό ρόλο έπαιξε ο επιτυχημένος δειγματοληπτικός έλεγχος που 

διενεργήθηκε από τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ Αττικής κατά την έναρξη του 

έργου σε σχέση τις ενέργειες δημοσίευσης, επιλογής και αξιολόγησης των ωφελουμένων. Στη 

συνέχεια και παρότι οι διοικητικές ενέργειες πραγματοποιήθηκαν με ταχύτητα η α΄ δόση του 

έργου εκταμιεύτηκε εντός του πρώτου εξαμήνου.   

Σε μελλοντικό επίπεδο ως κρίσιμο σημείο για την υλοποίηση του έργου ίσως αποτελέσουν οι 

αντικαταστάσεις ωφελουμένων. Στην παρούσα φάση υπάρχουν 4 επιλαχόντες στον πίνακα 

ωφελουμένων. Στην περίπτωση που ο αριθμός των επιλαχόντων μειωθεί στα 1 ή 2 άτομα, θα 

προχωρήσουμε σε ανοιχτή πρόσκληση προκειμένου να υπάρχει διαθεσιμότητα επιλαχόντων.   

5. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ  

Όσον αφορά στη δημοσιότητα της πράξης συνοπτικά έχουν υλοποιηθεί τα ακόλουθα:  

- Δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των 

ωφελουμένων στον διαδικτυακό τόπο του ΑΛΜΑ, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Σωματείων Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία - Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ και στην 

Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ 

- Ανάρτηση των προσωρινών και των οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής των 

ωφελουμένων. 

- Ενέργειες συνεργασίας και επικοινωνίας με τα ιδρύματα κλειστής περίθαλψης 

/θεραπευτήρια/ΚΚΠΠ, κ.α. της περιοχής τους και ενημέρωσης τους, προκειμένου τα 

τελευταία να ενημερωθούν και να δρομολογήσουν τις απαιτούμενες ενέργειες / 

διαδικασίες συμμετοχής των διαβιούντων σε αυτά. Επισημαίνεται ότι 7 από τους 
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ωφελούμενους είναι παιδιά ιδρυμάτων κλειστής περίθαλψης.  

- Άμεση συνεργασία με δομές και Εκπαιδευτικά ιδρύματα με εστίαση στην ειδική 

αγωγή και στους ωφελούμενους. 

- Συνεχείς συναντήσεις με τα ιδρύματα και δομές - ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ, ΠΙΚΠΑ 

Βούλας, Στέγη Αγίου Αλεξάνδρου -  καθώς και με τους γονείς με σκοπό την 

ενημέρωση τους για την Πράξη, τα προγραμμάτων των ωφελουμένων, την 

αξιολόγηση και την πορεία τους, την συμβουλευτική υποστήριξη των ιδίων κ.α.. 

- Εκτύπωση Αφίσας,  

- Ταμπέλα στην είσοδο του συλλόγου,  

- Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΑΛΜΑ  με σύντομη περιγραφή της πράξης, που 

περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισήμανση της 

χρηματοδοτικής συνδρομής από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τους όρους της 

απόφασης ένταξης και τον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020 (https://alma-

amea.gr/ ) 

- Τα χρησιμοποιούμενα για την Πράξη έντυπα φέρουν τα απαιτούμενα λογότυπα. 

- Επίσκεψη και παρουσίαση του προγράμματος στην Πράγα τον Μάιο του 2018: 

Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η συμμετοχή του Πανελληνίου Συλλόγου 

Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ έπειτα από πρόσκληση που έγινε από το 

Υπουργείο Υγείας της Τσεχίας σε workshop που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 24-

25 Μαΐου στην Πράγα με θέμα «Ηealth system reform” (Μεταρρύθμιση του 

Συστήματος Υγείας). Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων 

ΑΛΜΑ παρουσίασε το έργο του συνολικά αλλά και το συγχρηματοδοτούμενο έργο 

«4u – Πρόγραμμα Κοινωνικοποίησης, Ένταξης, Υποστήριξης, Παιδιών και Εφήβων με 

νοητική καθυστέρηση και αυτισμό και υποστήριξης των οικογενειών τους» με MIS: 

5002625 ως καλή πρακτική. Η συνάντηση διεξήχθη σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Υγείας της Τσεχίας στο Γενικό Νοσοκομείο της Πράγας στην Ψυχιατρική Κλινική και 

συμμετείχαν κρατικοί φορείς του κλάδου Υγείας από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στόχος ήταν η καταγραφή των αναγκών και των προτεραιοτήτων σε θέματα ψυχικής 

υγείας,  η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων (ΕΚΤ, ESI Funds for 

Health), τα μέτρα αποϊδρυματοποίησης,  οι επενδύσεις στην υγεία, η 

αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα των έργων αλλά και η ανταλλαγή γνώσεων 

και πρακτικών. Τέλος αναφέρεται ότι φωτογραφικό υλικό και η παρουσίαση 

(powerpoint) έχουν αποσταλεί στο ΟΠΣ ενώ παρουσιάστηκαν και στην ομάδα 

στελεχών της ΕΥΔ ΠΕΠ Αττικής κατά τον επιτόπιο έλεγχο που έγινε τον Νοέμβριο του 

2018.  
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- Συμμετοχή των ωφελουμένων σε δράσεις που διοργανώνει ο Σύλλογος και σε 

συνεργασία με το Δήμο Παλ. Φαλήρου όπως Αθλητικές Δραστηριότητες για ΑΜΕΑ, 

επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους και μουσεία, εκδηλώσεις του φορέα, εθνικές 

επετείους, συμμετοχή σε εκδηλώσεις και Εκπαιδευτικών, Αθλητικών και 

Πολιτιστικών Ημερίδων.   

Το σύνολο των δράσεων δημοσιότητας δικτύωσης παρουσιάζονται αναλυτικά σε μηνιαία 

βάση στις Εκθέσεις Πεπραγμένων Δικτύωσης και Δημοσιότητας που αναρτώνται στο ΟΠΣ. 

Υπάρχει δε φωτογραφικό υλικό καθώς και οι παρουσιάσεις από συμμετοχή σε εκδηλώσεις 

και ημερίδες.  

6. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  

Στην ενότητα και στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα παραδοτέα του έργου , την 
κατάσταση τήρησης τους, τα περιεχόμενα τους και ένδειξη εφόσον πιστοποιήθηκαν στην 
επιτόπια επαλήθευση.  
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α/α ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
& 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
(Τήρηση ή 

Μη Τήρηση) 

Έλεγχος  

1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

1. Π.1.1 : Φάκελος διαδικασιών 
επιλογής ωφελουμένων 

i. Πρόσκληση 
ii. Δημοσιότητα της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων,  
iii. Αιτήσεις και Δικαιολογητικά  
iv. Πίνακες μοριοδότησης 
v. Αναρτήσεις Αποτελεσμάτων  

Τηρείται   Δειγματοληπτικός έλεγχος ως προς την 
πληρότητα και ορθότητα των 
δικαιολογητικών και την ορθή 
μοριοδότηση, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην Απόφαση Ένταξης ΕΥΔ 
ΠΕΠ Αττικής 

 Επιτόπια Επαλήθευση ΕΥΔ ΠΕΠ Αττικής 

2. Π.1.2 : Ατομικός Φάκελος 
Πράξης  
 

i. Αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα με τα 
δικαιολογητικά (με το αρχικό κοινωνικό ιστορικό 
του ωφελούμενου) 

ii. Ιατρικές γνωματεύσεις 

iii. Ατομικές αξιολογήσεις από τους εκπαιδευτές 

iv. Ετήσια αξιολόγηση (ατομική ενδιάμεση 

αξιολόγηση από τους εκπαιδευτές) 
v. Ατομικό Μηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης, 
vi. Ατομικό Ημερήσιο Δελτίο καταγραφών (τετράδιο 

επικοινωνίας) 
vii. Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα (ατομικό και ανά 

ημέρα) 

Τηρείται Επιτόπια Επαλήθευση ΕΥΔ ΠΕΠ Αττικής 

3. Π1.3 : Σχέδιο Παροχής 
Υπηρεσιών Ημερήσιας 
Φροντίδας. 

 Τηρείται Υποβολή με το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης 
Επιτόπια Επαλήθευση ΕΥΔ ΠΕΠ Αττικής 

4. Π1.4 : Σχέδιο Δικτύωσης και 
Δημοσιότητας 

 Τηρείται Υποβολή με το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης 
Επιτόπια Επαλήθευση ΕΥΔ ΠΕΠ Αττικής 

2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

5. Π 2.1 Περιοδική έκθεση 
υλοποίησης/αποτίμησης της 
πράξης 

 Σε αναμονή  Ενδιάμεση Έκθεση: Μάρτιος 2018 για το 
χρονικό διάστημα 6ος 2017 έως 11ος 2018. 
Παρούσα Έκθεση 



                                                                                                         

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

                                                                                      
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ     
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο   

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ με MIS 5002625    Σελίδα 13 
 

 Τελική Έκθεση: Ιούνιος 2019 για το χρονικό 
διάστημα 12ος 2018 έως 5ος 2020.  

6. Π2.2 :  Μηνιαία Έκθεση 
Πεπραγμένων της Δομής  

Συντάσσονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
www.socialattica.gr στην οποία καταγράφεται η 
ημερήσια δραστηριότητά  

Τηρείται Υποβάλλεται στην ΔΑ με τα αντίστοιχα Δελτία 
Δήλωσης Δαπανών μέσω του ΟΠΣ.  
Επιτόπια Επαλήθευση ΕΥΔ ΠΕΠ Αττικής 

7. Π2.3 : Μηνιαία Δελτία 
Δήλωσης Δαπανών 
 

Περιλαμβάνουν: 
i. Μηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων 
ii. Παρουσιολόγιο 
iii. Μηνιαία Έκθεση Δικτύωσης και Δημοσιότητας  

Τηρείται Υποβάλλονται στη ΔΑ με τα αντίστοιχα μέσω 
του ΟΠΣ. Έχουν υποβληθεί έως Φεβρουάριο 
2019. 
Επιτόπια Επαλήθευση ΕΥΔ ΠΕΠ Αττικής 

8. Π2.4 : Δείκτες Επίτευξης 
Πράξης  

i. Έτους 2017:Υποβλήθηκε με ετήσια αναφορά από 
socialattica 

ii. Έτους 2018:Υποβλήθηκε με ετήσια αναφορά από 
socialattica και με μητρώο ωφελουμένων 

Τηρείται Υποβλήθηκαν στη ΔΑ με τα αντίστοιχα μέσω 
του ΟΠΣ. 
Επιτόπια Επαλήθευση ΕΥΔ ΠΕΠ Αττικής για το 
2017. 

9. Π2.6 : Φάκελος Πράξης με 
Επίσημα Έγγραφα για την 
Υλοποίηση Πράξης 
 

i. Τεχνικό Δελτίο Πράξης 
ii. ΑΥΙΜ 
iii. Πρακτικά ΔΣ 
iv. Τεχνικό Δελτίο Υποέργου 
v. Αιτήματα Χρηματοδότητησης 
vi. Εντάλματα Πληρωμής 
vii. Τραπεζικός Λογαριασμός 
viii. Απόφαση Ένταξης 
ix. Αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα με τα 

δικαιολογητικά (με το κοινωνικό) 

Τηρείται Επιτόπια Επαλήθευση ΕΥΔ ΠΕΠ Αττικής 

10. Π2. 7: Φάκελος 
Αλληλογραφίας 

- Εισερχόμενα  
- Εξερχόμενα 

Τηρείται Επιτόπια Επαλήθευση ΕΥΔ ΠΕΠ Αττικής 

11. Π2.9: Λογιστική Μερίδα   Τηρείται Επιτόπια Επαλήθευση ΕΥΔ ΠΕΠ Αττικής 

12. Π2.10: Φάκελος Δημοσιότητας 
 

i. Αφίσα, 
ii. Πρόσκληση και αναρτήσεις 
iii. Υλικό από Παρουσίαση στην Τσεχία, 
iv. Έντυπα πράξης με λογότυπα, 
v. Ερωτηματολόγιο, 
vi. Φωτογραφικό Υλικό από συμμετοχή σε 

Εκδηλώσεις  Εκπαιδευτικών, Αθλητικών και 
Πολιτιστικών Ημερίδων   

Τηρείται Υποβάλλονται στην ΔΑ με τα αντίστοιχα Δελτία 
Δήλωσης Δαπανών μέσω του ΟΠΣ.  
Επιτόπια Επαλήθευση ΕΥΔ ΠΕΠ Αττικής 
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7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

Σε διοικητικό επίπεδο και το χρονικό σημείο αναφοράς– Νοέμβριος 2018 – έχουν 

πραγματοποιηθεί όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες ενημέρωσης της αρμόδιας Διαχειριστικής 

Αρχής – ΔΑ- για την έναρξη του προγράμματος αλλά και για την υλοποίηση του 

προγράμματος.  

Ειδικότερα, έχουν αποσταλεί στην ΔΑ έγγραφα σχετικά με τον τελικό κατάλογο 

ωφελουμένων, την βεβαίωση έναρξης του έργου, την επιστολογραφία και την ανάρτηση της 

πρόσκλησης κ.α..  

Έχουν υποβληθεί όλα τα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών μαζί με τα απαιτούμενα 

έγγραφα (Εκθέσεις Δημοσιότητας, Αναφορές Πεπραγμένων ανά μήνα - socialattica, 

Συγκεντρωτικό Μηνιαίο Δελτίο Ωφελουμένων με υπογραφές, και Δελτίο Δήλωσης Δαπανών 

ΟΠΣ). 

Ο Δείκτης Επίτευξης Στόχου για το 2017 μαζί με την ετήσια αναφορά έχουν υποβληθεί και 

αναρτηθεί στο ΟΠΣ.  

Τα αιτήματα χρηματοδότησης και οι σχετικές διαδικασίες έχουν προχωρήσει κανονικά. 

Δειγματοληπτικός έλεγχος από Διαχειριστική Αρχή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στις 18-7-

2017 στα γραφεία της ΔΑ με σκοπό την πιστοποίηση της ορθότητας επιλογής των 

ωφελουμένων. Ο έλεγχος των στοιχείων ήταν επιτυχής. 

Τέλος, τον Νοέμβριο 2018 διενεργήθηκε Επιτόπια Επαλήθευσης από στελέχη της ΕΥΔ ΠΕΠ 

Αττικής στον φορέα μας για την Πράξη 4U με MIS 5002625. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε με 

επιτυχία.  

8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί το έργο έχει συνολική διάρκεια 36 μήνες, υλοποιείται κανονικά 

χωρίς καθυστέρηση. Η έναρξη του έργου έγινε το Ιούνιο του 2017. Προβλέπεται δε, η ομαλή 

συνέχιση του έργου και η ολοκλήρωση του έργου εντός του χρονικού πλαισίου που έχει 

οριστεί.  

9. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Ως πρόταση βελτίωσης του προγράμματος προτείνουμε την ευελιξία ωραρίου (χειμερινό 

θερινό) κατά τη διάρκεια των σχολικών καλοκαιρινών διακοπών από 15 Ιουνίου έως 10 

Σεπτεμβρίου από 13:00 – 21:00 να γίνεται 8:00 – 16:00. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά που δεν 

έχουν σχολικό πρόγραμμα περνούν πιο δημιουργικά το χρόνο τους και αποφορτίζεται η 

οικογένεια τους.  
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