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Α. Δομές - Δράσεις
1. Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία
"Δικαίωμα στη Ζωή" στα Άνω Καλέσσα
Το 2011 ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με
Αναπηρία "Δικαίωμα στη Ζωή" στα Άνω Καλέσσα.
Το Κέντρο μπορεί να εξυπηρετεί συνολικά 40 παιδιά και ενήλικες με νοητική υστέρηση και
σύνοδες αναπηρίες και στα δύο τμήματα του (πρωινό και απογευματινό).
Στο πρόγραμμα διημέρευσης του Κέντρου, παρέχεται ιατρική παρακολούθηση, ατομική φροντίδα,
κοινωνικές υπηρεσίες, ατομικές και ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες (ψυχοθεραπεία,
λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία), ειδική διαπαιδαγώγηση, ατομική και ομαδική
άσκηση, δημιουργική απασχόληση, ψυχαγωγία, ψυχολογική στήριξη, σίτιση και μεταφορά.
Επίσης, παρέχεται ψυχολογική στήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες στις οικογένειες των
παιδιών και των ενηλίκων που εξυπηρετούνται στο Κέντρο.

Λειτουργούν
ομάδες
χειροτεχνίας,
ζωγραφικής, γυμναστικής, ζαχαροπλαστικής
κ.ά., και διοργανώνονται εκδρομές στην
κοινότητα, επισκέψεις στην πόλη, σε παιδικές
χαρές, σε αθλητικά κέντρα, σε ιππικούς
ομίλους, σε μουσεία, σε καταστήματα μαζικής
εστίασης και συμμετοχή σε διάφορες
εκδηλώσεις και γιορτές.
Το Κέντρο σε κάθε τμήμα του, διαθέτει
διοικητικό διευθυντή, επιστημονικό υπεύθυνο

–
ψυχίατρο,
κοινωνικό
λειτουργό,
εργοθεραπεύτρια,
φυσικοθεραπεύτριες,
λογοθεραπευτή/τρια,
ψυχολόγους,
βοηθητικό
προσωπικό,
εκπαιδευτικό
προσωπικό, βοηθό νοσηλευτή, μεταφορέα
ασθενών, γραμματειακή υποστήριξη, οδηγό
και συνοδηγό.

Όλοι οι διημερεύοντες ωφελούμενοι μεταφέρονται από και προς το Κέντρο με δύο ιδιόκτητα
λεωφορεία του Σωματείου εκ των οποίων το ένα είναι ειδικά διαμορφωμένο για άτομα με
κινητική αναπηρία καθήμενα επί αναπηρικού αμαξιδίου, 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 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 συνολικά, σε πρωινό και απογευματινό τμήμα.

Από τον Φεβρουάριο του 2017 λειτουργεί το απογευματινό τμήμα του Κέντρου, για 25 παιδιά με
αναπηρία, το οποίο έχει ενταχθεί σε χρηματοδότηση για την λειτουργία του για 72 μήνες από το
Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης και το ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο.
Από τον Φεβρουάριο του 2019 λειτουργεί και το πρωινό τμήμα για άλλα 25 παιδιά και ενήλικες
με αναπηρία.
Στο πρόγραμμα διημέρευσης του Κέντρου, παρέχεται ιατρική παρακολούθηση, ατομική φροντίδα,
κοινωνικές υπηρεσίες, ατομικές και ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες (ψυχοθεραπεία,
λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία), ειδική διαπαιδαγώγηση, ατομική και ομαδική
άσκηση, δημιουργική απασχόληση, ψυχαγωγία, ψυχολογική στήριξη, σίτιση και μεταφορά, ενώ
λειτουργούν ομάδες χειροτεχνίας, ζωγραφικής, γυμναστικής, ζαχαροπλαστικής κ.ά.,
πραγματοποιούνται εκδρομές και επισκέψεις στην ευρύτερη περιοχή, και συμμετοχή σε διάφορες
εκδηλώσεις και γιορτές. Επίσης, 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, φυσικοθεραπευτή, λογοθεραπεύτρια, ψυχολόγους,
βοηθητικό προσωπικό, εκπαιδευτικό προσωπικό, βοηθό νοσηλευτή, μεταφορέα ασθενών,
γραμματειακή υποστήριξη, οδηγό και συνοδηγό.
Οι διημερεύοντες μεταφέρονται από και προς το Κέντρο με ένα ειδικά διαμορφωμένο λεωφορείο
για άτομα με κινητική αναπηρία καθήμενα επί αναπηρικού αμαξιδίου, ιδιοκτησίας του Σωματείου
και ένα ακόμη μισθωμένο λεωφορείο, πάντα με οδηγούς και συνοδηγούς ειδικευμένους στην
παροχή πρώτων βοηθειών. Το Κέντρο στο Θραψανό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας είναι η μοναδική
δομή για Άτομα με Αναπηρία που κατοικούν αποκλειστικά στην ενδοχώρα της Κρήτης.

Συνολικά και στα δύο (2) Κέντρα:
 Εξυπηρετούνται 85 παιδιά και ενήλικες με Αναπηρία
 Ωφελούνται έμμεσα 250 άτομα που είναι οι γονείς/κηδεμόνες και τα αδέρφια των άμεσα
εξυπηρετούμενων
 Τέσσερα (4) λεωφορεία με οδηγούς και συνοδούς καθημερινά διανύουν περισσότερα από
1100 χιλιόμετρα.
 Οι άμεσα εξυπηρετούμενοι 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
Α.μεΑ., απασχολούνται περισσότεροι από 45 εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων.

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

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

5. «ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ
ΖΩΗ» ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 450.512,54 € στο
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.










Έχει εκδοθεί η άδεια δόμησης με αλλαγή χρήσης
Έχει εκδοθεί η άδεια ίδρυσης από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου/Τμήμα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, για την παροχή υπηρεσιών διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας
Έχει πραγματοποιηθεί το 10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, ποσού
47.634,08 ευρώ που αφορά δαπάνες έκδοσης αδειών, εξοπλισμό κουζίνας και
εξειδικευμένο εξοπλισμό (γραφεία, ντουλάπες, τραπέζια κτλ).
Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του Ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή
αναδόχου του κατασκευαστικού μέρους του έργου.
Μειοδότης του έργου ανακηρύχτηκε η εταιρεία ΣΥΜ.ΚΑ.ΑΕ.
Υπογράφτηκε η σύμβαση στις 24 Σεπτεμβρίου 2020.

6.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΝΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ.
Εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2019, η 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 του διαγωνισμού έχει ολοκληρωθεί και έχει υπογραφεί η σύμβαση στις 24
Ιουνίου 2020 για την προμήθεια των δύο λεωφορείων εντός του έτους 2020.
 Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020.

7)ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ, εξοπλισμός και συμπληρωματική αδειοδότηση του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας
Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία "Δικαίωμα στη Ζωή" στα Άνω Καλέσσα, στη Θέση ΑστρίτσιΠεριστερά, με σκοπό την εξυπηρέτηση τριάντα επιπλέον ΑμεΑ και των οικογενειών τους.
Έχουν περατωθεί οι εργασίες ελαιοχρωματισμού του κτιρίου εσωτερικά και εξωτερικά, οι
υδραυλικές εργασίες, οι ηλεκτρολογικές εργασίες, οι εργασίες για την θέρμανση και ψύξη του
κτιρίου καθώς και μέρος των απαραίτητων εργασιών μόνωσης και πυρασφάλειας του κτιρίου.

8)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 43.037,62 €.
 Έγινε τροποποίηση του ΤΔΕ με σκοπό να αυξηθεί το ποσό που αφορούσε σε
μισθοδοσία των ατόμων που πραγματοποιούν την μελέτη. Εγκρίθηκε η
τροποποίηση με αύξηση των εσόδων για δαπάνες μισθοδοσίας με το ποσό των
7.467,62 ευρώ.
 Ολοκληρώθηκε η 3η φάση της μελέτης με την αποστολή, συμπλήρωση,
αποδελτίωση και εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε όλα τα ΚΔΗΦΑμεΑ της
Περιφέρειας Κρήτης τα οποία ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση για
συμμετοχή τους στην έρευνα. Συλλέχθηκαν 349 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια
τα οποία και καταχωρήθηκαν σε ειδική φόρμα με συγκεκριμένη κωδικοποίηση
ώστε να μπορούν να εισαχθούν στην πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων SPSS
(έκδοση 25) και να παραχθούν τα ποσοτικά και μη δεδομένα της έρευνας.
 Ολοκληρώθηκε η εξαγωγή των αποτελεσμάτων της έρευνας τον Αύγουστο του
2020.
9) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ
Για το Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 22-29 ετών και για το Πρόγραμμα Απασχόλησης
Ανέργων άνω των 30 ετών, ο φορέας μας έκανε την απαιτούμενη διαδικασία και
υπέβαλλε 5 αιτήσεις για θέσεις εργασίας επιδοτούμενες για το 75% του μισθοδοτικού
τους κόστους για 12 + 9 ή 12 + 12 μήνες για την πρόσληψη εργαζομένων στο ΚΔΗΦΑμεΑ
«Δικαίωμα στη Ζωή» στα Άνω Καλέσσα.
 Στις 28 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η 1η πρόσληψη για την θέση του
Β.Νοσηλευτή.

10) ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων της Περιφέρειας Κρήτης ΕΚΤ-31 :
Δράση 9iii9 : Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) στην Περιφέρεια Κρήτης,
προκειμένου να ενταχθoύν και να χρηματοδοτηθούν ΣΥΔ, ο φορέας μας προέβει στις
ακόλουθες ενέργειες:
1) ενημέρωσε όλα τα μέλη, ενεργά και μη, του Σωματείου για την πρόθεση του φορέα μας
να δημιουργήσει και να λειτουργήσει ΣΥΔ και κάλεσε σε συνάντηση όλους τους
ενδιαφερόμενους γονείς, κηδεμόνες, συμπαραστάτες των Ατόμων με Αναπηρία,
2) πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης ενημερωτικές συναντήσεις με όλους τους
ενδιαφερόμενους και καταγράφηκε η εκδήλωση ενδιαφέροντος,
3) εξετάστηκαν από τη διοίκηση και τον Επιστημονικά υπεύθυνο οι υποψήφιοι ένοικοι και
συντάχθηκε σχετικός πίνακας.
Στη συνέχεια, έχοντας καταγράψει την εκδήλωση ενδιαφέροντος, έγινε συστηματική και
στοχευμένη έρευνα αγοράς (είχε ξεκινήσει η έρευνα καθόλη τη διάρκεια της
προηγούμενης διαδικασίας) για την εύρεση διαμερισμάτων που πληρούν τις

προδιαγραφές. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΣΥΔ απαιτεί έγκριση σκοπιμότητας
σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. Δ12/ΓΠοικ.13107/283 «Προϋποθέσεις ίδρυσης και
λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΦΕΚ 1160 τ. Β/08
Απριλίου 2019), από τη Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης για έγκριση
σκοπιμότητας είναι να διαθέτει ο φορέας το κτίριο όπου θα στεγαστεί η ΣΥΔ και να
πληροί όλες τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Λόγω της εμφάνισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και των μέτρων πρόληψης
για την αποφυγή διάδοσης του, μέχρι και αρχές Ιουνίου:
1) υπήρξε αδύνατη η πρόσβαση μας σε διαμερίσματα τα οποία θα ήταν κατάλληλα
για τη λειτουργία ΣΥΔ, με σκοπό την ενοικίαση τους από το Σωματείο μας, αφενός
επειδή ήταν αδύνατη η μετακίνηση για εμάς, λόγω των σχετικών περιοριστικών
μέτρων, αφετέρου δε επειδή οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων δεν δέχονταν
επισκέψεις από πιθανούς ενοικιαστές και μεσιτικά γραφεία.
2) ήταν αδύνατη ή πολύ δύσκολη η λήψη παροχής υπηρεσιών από αρχιτέκτονα και
πολιτικό μηχανικό για τον έλεγχο της καταλληλότητας και της νομιμότητας
οποιουδήποτε διαμερίσματος, λόγω της αναστολής λειτουργίας ή της
περιορισμένης λειτουργίας τόσο των σχετικών τεχνικών γραφείων, όσο και
ορισμένων δημόσιων υπηρεσιών.
Για τους παραπάνω λόγους, αιτηθήκαμε με σχετική επιστολή την παράταση της
προθεσμίας της πρόσκλησης μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η οποία έγινε δεκτή. Η εν λόγω
πρόσκληση πήρε και νέα παράταση έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020.

