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«Σύλλογος Δικαίωμα στη Ζωή» 

Σύντομο ενημερωτικό 

Το σωματείο «Σύλλογος Δικαίωμα στη Ζωή» ιδρύθηκε το 2005 από γονείς, κηδεμόνες και 
φίλους ατόμων με αναπηρία με έδρα το Ηράκλειο και έχει σαν σκοπό την 
πραγματοποίηση ενεργειών που εξυπηρετούν τις ανάγκες παιδιών και ενηλίκων με 
αναπηρία και των οικογενειών τους. Είναι πιστοποιημένος φορέας παροχής υπηρεσιών 
κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από το ΕΚΚΑ, διοικείται από 
επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο  και έχει ως εποπτεύουσα αρχή τη Διεύθυνση Κοινωνικής 
Μέριμνας της ΠΕ Ηρακλείου Κρήτης. Εκπροσωπείται στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων 
με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων 
και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.), της οργάνωσης «Εθελοντών 
Κοινωνία» του Υπουργείου Υγείας, καθώς και του Δικτύου Κοινωνικών Φορέων Κρήτης 
«Ζεύξις».  

 

Δράσεις 

 I. Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία 
"Δικαίωμα στη Ζωή" στα Άνω Καλέσσα 

Το 2008, με τη βοήθεια της τοπικής και όχι 
μόνο κοινωνίας, ξεκινήσαμε την 
προσπάθεια για τη δημιουργία του πρώτου 
μας Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας 
φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία στα Άνω 
Καλέσσα του Δήμου Μαλεβιζίου στο Νομό 
Ηρακλείου Κρήτης σε χώρο που μας 
παραχώρησε το Σωματείο γονέων και φίλων 

ΑμεΑ «Σωτήρας». Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2011 ξεκίνησε πλήρως η λειτουργία του 
Κέντρου παρέχοντας διημέρευση, ατομική φροντίδα, ατομικές και ομαδικές θεραπείες, 
ατομική και ομαδική άσκηση, δημιουργική απασχόληση, ψυχαγωγία, ψυχολογική στήριξη, 
σίτιση και μεταφορά. 

 

 

http://www.dikaiomastizoi.gr/
mailto:info@dikaiomastizoi.gr
http://www.facebook.com/dikaiomastizoi


2 
 

 

 

Το Κέντρο σήμερα μπορεί να εξυπηρετεί καθημερινά:                                                                   

α) σε διημέρευση 20 παιδιά με νοητική υστέρηση, με ωράριο διημέρευσης από τις 8:00 
π.μ. μέχρι τις 4:00 μ.μ.                                                                                                                             

β) από τις 4:00 μ.μ. μέχρι τις 9:00 μ.μ. 20 παιδιά για παροχή θεραπειών (φυσιοθεραπεία, 
εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, θεραπεία 
συμπεριφοράς, συμβουλευτική γονέων). 

Στο πρόγραμμα διημέρευσης του Κέντρου,  λειτουργούν αρκετές ομάδες, ομάδα 
εφημερίδας, ομάδα μπάσκετ, ομάδα χειροτεχνίας, ομάδα boccia, ομάδα ζωγραφικής, κ.ά., 
πραγματοποιούνται εκδρομές, όπως επισκέψεις στην πόλη, στο χωριό μας, σε παιδικές 
χαρές, σε αθλητικά στάδια, σε ιππικούς ομίλους, στη θάλασσα, σε μουσεία, σε 
καταστήματα μαζικής εστίασης κ.α. και παρέχεται ψυχολογική στήριξη και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες στις οικογένειες των παιδιών και των ενηλίκων που 
εξυπηρετούνται στο Κέντρο. 

Για τη σωστή λειτουργία του το Κέντρο διαθέτει για το πρόγραμμα διημέρευσης 
διοικητικό διευθυντή, επιστημονικό υπευθύνο – ψυχίατρο, κοινωνικό λειτουργό, 
εργοθεραπεύτρια, φυσιοθεραπεύτρια, λογοθεραπεύτρια, ψυχολόγο,  βοηθητικό - 
εκπαιδευτικό προσωπικό, βοηθό νοσηλευτή, μεταφορέα ασθενών, γραμματειακή 
υποστήριξη, οδηγούς και συνοδηγούς.  

Στο πρόγραμμα της παροχής θεραπειών απασχολούνται θεραπευτές των απαραίτητων 
ειδικοτήτων και συγκεκριμένα εργοθεραπεύτρια, δύο φυσιοθεραπεύτριες, δύο 
λογοθεραπευτές, τρεις ψυχολόγοι καθώς και παιδίατρος και δύο βοηθοί νοσηλευτή για 
την ασφάλεια και την "εξυπηρέτηση" των παιδιών που επισκέπτονται το Κέντρο για τις 
θεραπείες τους. 

Για τη λειτουργία του Κέντρου, σήμερα για το πρωινό ωράριο, λαμβάνουμε νοσήλιο από 
τους ασφαλιστικούς φορείς των εξυπηρετούμενων, και για τις θεραπείες των 
απογευματινών εξυπηρετούμενων τις αμοιβές του κρατικού τιμολογίου επίσης από τους 
ασφαλιστικούς φορείς τους, ενώ τα ανασφάλιστα παιδιά δέχονται υπηρεσίες εντελώς 
δωρεάν. Τα έσοδα από τους ασφαλιστικούς φορείς καλύπτουν μόνο ένα μέρος των 
εξόδων λειτουργίας. Τα υπόλοιπα έξοδα πρέπει να καλύπτονται από δωρεές και χορηγίες. 

Τόσο οι διημερεύοντες όσο και τα παιδιά που παρακολουθούν το απογευματινό 
πρόγραμμα θεραπειών μεταφέρονται από και προς το Κέντρο με δύο ειδικά 
διαμορφωμένα λεωφορεία του Σωματείου και πάντα με οδηγό και συνοδηγό 

ειδικευμένους στην παροχή 
πρώτων βοηθειών. 
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II. Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία 
"Δικαίωμα στη Ζωή Δήμου Μινώα Πεδιάδας" στο Θραψανό 

 
Το Σωματείο γονέων, κηδεμόνων και φίλων ατόμων με αναπηρία «Σύλλογος Δικαίωμα στη 
Ζωή», δημιούργησε τo Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με 
Αναπηρία «Δικαίωμα στη Ζωή Δήμου Μινώα Πεδιάδας» στο Θραψανό, στο ισόγειο του 
δημοτικού καταστήματος, σε χώρο που παραχωρήθηκε προς χρήση από το Δήμο Μινώα 
Πεδιάδας, χρησιμοποιώντας το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Leader και 
δαπανώντας επιπλέον το ποσό των 30.000 € από το ταμείο του Σωματείου.   Το Κέντρο 
είναι πλήρως εξοπλισμένο, έχει λάβει  άδεια λειτουργίας από τη Διεύθυνση Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου/Τμήμα 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την παροχή υπηρεσιών διημέρευσης και ημερήσιας 
φροντίδας για 25 άτομα με νοητική υστέρηση σε πρωινό και απογευματινό τμήμα και έχει 
ενταχθεί σε χρηματοδότηση για την λειτουργία του απογευματινού τμήματος του, για τα 
τρία επόμενα χρόνια, από το Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης και το ΕΣΠΑ 2014-2020. 
 

  

Στους ωφελούμενους του Κέντρου θα παρέχεται: μεταφορά, διημέρευση, ημερήσια 
φροντίδα, σίτιση δεκατιανού και ελαφριού γεύματος, ατομική και ομαδική άσκηση, 
δημιουργική απασχόληση, ψυχαγωγία, ψυχολογική στήριξη, ατομικές και ομαδικές 
συνεδρίες από θεραπευτές (ψυχοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, 
φυσιοθεραπεία), συμμετοχή σε διάφορες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές ομάδες, 
συμμετοχή σε εκδηλώσεις, εκδρομές, γιορτές κ.λ.π.  

Από τις 20 Φεβρουαρίου 2017 λειτουργεί το απογευματινό τμήμα για 25 άτομα με 
αναπηρία. Το ωράριο λειτουργίας είναι 8αωρο μαζί με την μεταφορά από και προς το 
Κέντρο των ωφελουμένων η οποία γίνεται με ευθύνη του Σωματείου. Η μεταφορά 
ξεκινάει στις 2.30 μ.μ. και ολοκληρώνεται στις 4.00 μ.μ. Από τις 4.00 μ.μ. μέχρι τις 9.00 
μ.μ. παρέχονται οι υπηρεσίες διημέρευσης, φροντίδας και θεραπειών. Συγκεκριμένα 
παρέχονται: ατομική φροντίδα και υγιεινή, σίτιση απογευματινού κολατσιού και 
ελαφριού γεύματος, ατομική και ομαδική άσκηση, δημιουργική απασχόληση, ψυχαγωγία, 
ψυχολογική στήριξη, ατομικές και ομαδικές συνεδρίες από θεραπευτές (ψυχοθεραπεία, 
εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, φυσιοθεραπεία), συμμετοχή σε διάφορες εκπαιδευτικές 
και ψυχαγωγικές ομάδες, συμμετοχή σε εκδηλώσεις, εκδρομές, γιορτές κ.λ.π. Από τις 9.00 
μ.μ. ξεκινάει η μεταφορά των ωφελουμένων από το Κέντρο προς τα σπίτια τους. 
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ΙΙΙ. Συνεχιζόμενη δράση του Σωματείου είναι η δωρεάν παραχώρηση προς 

χρήση ορθοπεδικών ειδών και ειδών αποκατάστασης σε ανασφάλιστα ΑμεΑ 

ΙV. Συνεχιζόμενη δράση του Σωματείου είναι η δωρεάν παραχώρηση κτιρίου 

για τη στέγαση του ΚΔΑΠμεΑ Γαζίου 

 

Το όραμά μας είναι να δώσουμε κάθε ευκαιρία σε παιδιά με αναπηρία να αξιοποιήσουν 

όσες δυνατότητες έχουν, αλλά και να ζήσουν αυτόνομα σε ένα ασφαλές περιβάλλον 

υποστηριζόμενης διαβίωσης, που θα τους παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη, όταν οι 

οικογένειές τους δεν θα είναι πια σε θέση να τους προσφέρουν. Για το λόγο αυτό έχουμε 

ήδη ξεκινήσει τις προσπάθειες μας για τη δημιουργία και τη λειτουργία Στεγών 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και συγκεκριμένα έχουμε ήδη καταθέσει συγκεκριμένες 

προτάσεις τόσο στον Δήμο Ηρακλείου, όσο και  σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και σε μη 

κερδοσκοπικούς φορείς.  

 

 

 

 


