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Σύντομο ενημερωτικό του Σωματείου «Δικαίωμα στη Ζωή»
Το Σωματείο «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 Α’ θμιας κοινωνικής φροντίδας μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ 1073/Β΄/29-03-2017) και Β’ θμιας κοινωνικής φροντίδας
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ 358/Β’/07-02-2018), από το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης/Διεύθυνση Πρόνοιας και είναι μέλος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ),
εκπροσωπείται στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.ΑμεΑ), είναι μέλος
της οργάνωσης «Εθελοντών Κοινωνία» του Υπουργείου Υγείας, καθώς και του Δικτύου
Κοινωνικών Φορέων Κρήτης «Ζεύξις».
Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, ελέγχεται από τριμελή ελεγκτική
επιτροπή, καταθέτει ετησίως έκθεση πεπραγμένων και οικονομικά στοιχεία στο Ελεγκτικό
Συνέδριο, στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαλεβιζίου και στην
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, η οποία
είναι και η εποπτεύουσα αρχή για το Σωματείο.

Δομές - Δράσεις
1. Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία
"Δικαίωμα στη Ζωή" στα Άνω Καλέσσα

Από το 2011 ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου παρέχοντας διημέρευση, ατομική
φροντίδα, ατομικές και ομαδικές θεραπείες (ψυχοθεραπεία, λογοθεραπεία,
εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση), ατομική και ομαδική άσκηση,
δημιουργική απασχόληση, ψυχαγωγία, ψυχολογική στήριξη, σίτιση και μεταφορά.
Το Κέντρο σήμερα εξυπηρετεί καθημερινά 40 παιδιά με νοητική υστέρηση και στα δύο
τμήματά του. Στο πρόγραμμα διημέρευσης του Κέντρου, εκτός από την παροχή των
ατομικών και ομαδικών θεραπευτικών συνεδριών, λειτουργούν αρκετές ομάδες
χειροτεχνίας,
ζωγραφικής,
γυμναστικής,
ζαχαροπλαστικής
κ.ά.,
πραγματοποιούνται εκδρομές, όπως επισκέψεις στην πόλη, σε παιδικές χαρές, σε
αθλητικά στάδια, σε ιππικούς ομίλους, 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. Το Κέντρο σε κάθε τμήμα του,
διαθέτει διοικητικό διευθυντή, επιστημονικό υπεύθυνο – ψυχίατρο, κοινωνικό λειτουργό,
εργοθεραπεύτρια, εργοθεραπευτή, φυσικοθεραπεύτρια, λογοθεραπευτή, ψυχολόγο,
βοηθητικό - εκπαιδευτικό προσωπικό, βοηθό νοσηλευτή, μεταφορέα ασθενών,
γραμματειακή υποστήριξη, οδηγό και συνοδηγό.

Για τη λειτουργία του Κέντρου, λαμβάνουμε νοσήλιο από τους ασφαλιστικούς φορείς των
εξυπηρετούμενων, ενώ τα ανασφάλιστα παιδιά δέχονται υπηρεσίες εντελώς δωρεάν.
Όλοι οι διημερεύοντες ωφελούμενοι μεταφέρονται από και προς το Κέντρο με ένα ειδικά
διαμορφωμένο λεωφορείο ιδιοκτησίας του Σωματείου και ένα ακόμη ιδιόκτητο
λεωφορείο μεταφοράς προσωπικού, πάντα με οδηγούς και συνοδηγούς ειδικευμένους
στην παροχή πρώτων βοηθειών.

2. Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία
"Δικαίωμα στη Ζωή” Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο Θραψανό
Το Σωματείο μας, 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 50.000,00 € 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 50
άτομα με νοητική υστέρηση σε πρωινό και απογευματινό τμήμα και έχει ενταχθεί σε
χρηματοδότηση για την λειτουργία του απογευματινού τμήματος του, για 36 μήνες από το
Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης και το ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Σήμερα λειτουργεί το πρωινό και απογευματινό τμήμα για 40 άτομα με αναπηρία. Το
ωράριο λειτουργίας είναι 8αωρο μαζί με την μεταφορά των ωφελουμένων από και προς
το Κέντρο. Παρέχονται υπηρεσίες διημέρευσης, φροντίδας και θεραπειών. Συγκεκριμένα
παρέχονται: ατομική φροντίδα και υγιεινή, σίτιση απογευματινού κολατσιού και
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.
Οι διημερεύοντες μεταφέρονται από και προς το Κέντρο με ένα ειδικά διαμορφωμένο
λεωφορείο ιδιοκτησίας του Σωματείου και ένα ακόμη μισθωμένο λεωφορείο πάντα με
οδηγούς και συνοδηγούς ειδικευμένους στην παροχή πρώτων βοηθειών.

Συνολικά και στα δύο (2) Κέντρα:
 Εξυπηρετούνται 83 παιδιά με Αναπηρία
 Ωφελούνται έμμεσα 250 άτομα που είναι οι γονείς/κηδεμόνες και τα αδέρφια των
άμεσα ωφελούμενων
 Τέσσερα (4) λεωφορεία με οδηγούς και συνοδούς καθημερινά διανύουν
περισσότερα από 1100 χιλιόμετρα.
 Οι άμεσα ωφελούμενοι είναι κάτοικοι από πέντε (5) Δήμους της Περιφερειακής
ενότητας Ηρακλείου (Δήμος Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Μινώα
Πεδιάδας, Αρχανών-Αστερουσίων) από 26 διαφορετικά χωριά και τέσσερα (4)
μεγάλα αστικά κέντρα.

 Για την ποιοτικότερη παροχή όλων των υπηρεσιών που έχουν ανάγκη τα
εξυπηρετούμενα ΑμεΑ, απασχολούνται 45 και πλέον εργαζόμενοι διαφόρων
ειδικοτήτων.

3. Συνεχιζόμενη δράση του Σωματείου είναι η δωρεάν παραχώρηση προς χρήση
ορθοπεδικών ειδών και ειδών αποκατάστασης σε ανασφάλιστα ΑμεΑ

4. Συνεχιζόμενη δράση του Σωματείου είναι η παροχή υπηρεσιών στήριξης,
ενημέρωσης και καθοδήγησης προς οικογένειες ΑμεΑ σε θέματα παροχών υγείας,
επιδοματικής πολιτικής και γενικά σε θέματα που αφορούν σε Άτομα με Αναπηρία.

5. Δημιουργία νέου Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με
Αναπηρία "Δικαίωμα στη Ζωή" στον οικισμό “Κελιά” του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων
σε χώρο που παραχωρήθηκε στο Σωματείο μας από το Δήμο Αρχανών- Αστερουσίων για
25 χρόνια, με σκοπό την εξυπηρέτηση εβδομήντα 70 ΑμεΑ.
Ολοκληρώθηκαν όλες οι σχετικές μελέτες: αρχιτεκτονικές μελέτες, τακτοποίηση
αυθαιρέτων, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και έχουν εγκριθεί όλες οι απαιτούμενες
άδειες για την μετασκευή του κτιρίου: έγκριση αρχιτεκτονικού συμβουλίου, έγκριση
αρχιτεκτονικών σχεδίων, έγκριση δόμησης και αλλαγή χρήσης. Κατατέθηκε πλήρης
φάκελος στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της ΠΕ Ηρακλείου για την
έγκριση της άδειας ίδρυσης του Κέντρου.
Εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2019, η από 19-06-2018 υποβληθείσα πρόταση με τίτλο:
«ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ
ΖΩΗ» ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 486.545,95 €, στο
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
6. Προμήθεια δύο (2) νέων ειδικά διαμορφωμένων λεωφορείων για την μεταφορά
ατόμων με αναπηρία.
Εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2019, η από 20 Οκτωβρίου 2018 υποβληθείσα πρόταση με
τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΔΗΦΑμεΑ
«ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ» - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ», στην
Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, για την υποβολή
προτάσεων στο Ε.Π. «Κρήτη 2014 - 2020», Α.Π. 3: «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και
κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προϋπολογισμού αξίας 209.560,00 € (με ΦΠΑ)
Η διαδικασία της προμήθειας είναι σε εξέλιξη.

Άμεσοι στόχοι
1) Δημιουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – ΣΥΔ. Η Στέγη Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης είναι η μόνιμη πλέον κατοικία ατόμων με αναπηρία στην οποία μπορούν να
διαμένουν μετά την ηλικία των 18 ετών με την παροχή υποστήριξης από εξειδικευμένο
προσωπικό, όταν δεν μπορούν να υποστηριχτούν από το οικογενειακό τους περιβάλλον ή
όταν τα ίδια το επιθυμούν.
2) Μετασκευή, εξοπλισμός και αδειοδότηση Νέου Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας
Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία "Δικαίωμα στη Ζωή" στα Άνω Καλέσσα, στη Θέση
Αστρίτσι-Περιστερά, με σκοπό την εξυπηρέτηση σαράντα επιπλέον ΑμεΑ και των
οικογενειών τους.

Τα έσοδα του Σωματείου μας προέρχονται από:
1) την αποζημίωση νοσηλίων των εξυπηρετούμενων Παιδιών με Αναπηρία από τα
ασφαλιστικά τους ταμεία,
2) την επιχορήγηση από το Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης και το ΕΣΠΑ 2017-2020, με την
συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ, για είκοσι πέντε Παιδιά (25) με Αναπηρία
3) την ετήσια επιχορήγηση του Υπουργείου Εργασίας για τους πιστοποιημένους φορείς
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μέσω της
Περιφέρειας Κρήτης.
Οι παραπάνω πηγές χρηματοδότησης καλύπτουν ένα μέρος του συνόλου των δαπανών
που απαιτούνται για την εύρυθμη και απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών μας προς τα
άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Τα υπόλοιπα έξοδα που απαιτούνται, για τη
λειτουργία των Κέντρων μας καθώς και για το σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων στόχων
και την πραγματοποίηση δράσεων, προσπαθούμε να καλύπτονται από δωρεές και
χορηγίες.
Το όραμά μας είναι να δίνουμε σε Παιδιά με Αναπηρία κάθε ευκαιρία να εκπαιδεύονται
και να αξιοποιήσουν όσες δυνατότητες έχουν, να μπορούν να παραμένουν στο
οικογενειακό τους περιβάλλον, να αποφεύγουν τον εγκλεισμό τους σε άσυλα, αλλά και να
ζουν αυτόνομα σε ένα ασφαλές περιβάλλον υποστηριζόμενης διαβίωσης, που θα τους
παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη, όταν οι οικογένειές τους δεν είναι πια σε θέση να
τους προσφέρουν.
Θα ήταν χαρά μας να σας έχουμε αρωγούς στις δράσεις μας, με όποιο τρόπο εσείς
επιθυμείτε. Σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε τα Κέντρα μας, να σας γνωρίσουμε τα
παιδιά μας και να σας ενημερώσουμε περισσότερο για τις δράσεις και τους στόχους του
Σωματείου μας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.dikaiomastizoi.gr.
Ηράκλειο, 20/9/2019

