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Το παρόν παραδοτέο (ΠΑ_1.4_α «Έκθεση Υλοποίησης – Αποτίμησης Πράξης») εκπονήθηκε στο 
πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική ''Στην 
Αυλή του Κόσμου''» & του Ομότιτλου Υποέργου 1 (MIS 5002623), σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
από 18/4/2017 Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 
και των εγκεκριμένων από την ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική 2014-2020", 
Τεχνικού Δελτίου Πράξης, Τεχνικού Δελτίου Υποέργου και Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ταυτότητα Εγγράφου 

Ημερομηνία Σύνταξης : 5 Απριλίου 2019 

Έκδοση : 1 

Όνομα Αρχείου: ΠΑ_1.4_α_ver_1 

Ελέγχθηκε από: Χατζηιωάννου – Δημητρίου Νεκταρία 

Υπεύθυνη  Έργου / Υποέργου 
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Έκθεση Υλοποίησης - Αποτίμησης της Πράξης   

«Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική ''Στην Αυλή του 

Κόσμου''» (MIS 5002623) 

 

1. Χαρακτηριστικά Δομής 

Το Κέντρο Ημέρας (Κ.Η.) Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική «Στην Αυλή του Κόσμου», 

αποτελεί Δομή του «Κέντρου Παιδιού και Εφήβου» και λειτουργεί ως μονάδα ημερήσιας 

θεραπευτικής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης εφήβων-νεαρών ενηλίκων ηλικίας 

15 - 22 ετών, με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.) μεσαίας και χαμηλής 

λειτουργικότητας.  

Σκοπός του Κ.H. είναι η κοινωνική ένταξη και η λειτουργική αυτονόμηση των μελών του μέσα 

από την παροχή ημερήσιου θεραπευτικού προγράμματος βάσει εξατομικευμένων αναγκών (ατομικό 

θεραπευτικό πλάνο) των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων, η στήριξη των οικογενειών τους, η 

αγωγή της κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας και η δημιουργία δικτύου εθελοντών. Το Κ.Η. 

αποτελεί ένα εξειδικευμένο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για άτομα με Δ.Α.Φ..  

Οι Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος ανήκουν στις διαταραχές της ανάπτυξης και 

περιλαμβάνουν τον Αυτισμό, το Σύνδρομο Asperger και τη Μη Άλλως Προσδιοριζόμενη Διάχυτη 

Αναπτυξιακή Διαταραχή. Τα άτομα με Δ.Α.Φ. εμφανίζουν δυσκολίες στην κοινωνική συναλλαγή, 

στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία καθώς και επαναληπτικές ή στερεότυπες συμπεριφορές. Η 

ομιλία συχνά καθυστερεί να αναπτυχθεί και εν τέλει είναι απούσα ή μη φυσιολογική. Συχνά, επίσης 

παρουσιάζουν και νοητική υστέρηση. Η ένταση των συμπτωμάτων είναι ποικίλη και διαφέρει 

σημαντικά μεταξύ των περιπτώσεων, από εξαιρετικά ήπια μέχρι πολύ βαριά. Οι εξυπηρετούμενοι 

του Κ.Η. προβλέπεται να είναι άτομα με έντονη συμπτωματολογία.  

Το Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική «Στην Αυλή του Κόσμου» λειτουργεί 

από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 8:00 έως και τις 16:00 στην οδό Χρυσολωρά 10-12, 

Περιστέρι, 12132, Αττική. 

 

2. Ομάδα Έργου 

Το προσωπικό του Κ.Η. «Στην Αυλή του Κόσμου» αποτελείται από δεκατέσσερις (14) 

εργαζομένους. Πιο συγκεκριμένα η κατανομή τον ειδικοτήτων του προσωπικού είναι η ακόλουθη: 

 5 ψυχολόγοι (εκ των οποίων ένας εκτελεί χρέη επιστημονικά υπευθύνου) 
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 1 ειδικός παιδαγωγός 

 1 γυμναστής προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής 

 1 εργοθεραπευτής 

 1 λογοθεραπεύτρια 

 1 κοινωνική λειτουργός 

 1 λογοθεραπευτής επόπτης 

 1 διοικητικός υπάλληλος / οικονομολόγος 

 1 παιδοψυχίατρος 

 1 υπάλληλος γενικών καθηκόντων 

Ενώ, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης προσλήφθηκε ένας οδηγός και ένας συνοδηγός.  

Το προσωπικό που στελεχώνει τις παραπάνω θέσεις και αποτελεί τη διεπιστημονική ομάδα του 

Κ.Η., είναι εξειδικευμένο και έχει εκπαιδευτεί για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ληπτών των 

υπηρεσιών του. Επίσης, προβλέπεται η συνεχιζόμενη εκπαίδευσή του και η περαιτέρω κατάρτισή 

του στα νέα δεδομένα σχετικά με τις Δ.Α.Φ., προκειμένου να αναβαθμίζει την ποιότητα των 

υπηρεσιών που παρέχει. 

Ως προς την παρακολούθηση του Φυσικού και του Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης το Κ.Η. 

«Στην Αυλή του Κόσμου», ως Δομή του Κ.Π.Ε. Χίου υποστηρίζεται από τα παρακάτω στελέχη τα 

οποία εδρεύουν στην Χίο: 

 Νεκταρία Χατζηιωάννου – Δημητρίου, Οικονομολόγος - Υπεύθυνη Υποέργου 

 Κωνσταντίνος Μπουλαζέρης, Οικονομολόγος – Υπόλογος Υποέργου 

 

3. Αριθμός Ωφελουμένων 

Με γνώμονα τους υπάρχοντες χώρους, τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό και το σχεδιασμό των 

υπηρεσιών προς παροχή, το Κ.Η. «Στην Αυλή του Κόσμου» είναι σε θέση να εξυπηρετήσει με 

ασφάλεια και θεραπευτική συνέπεια 20 ωφελούμενους και τις οικογένειές τους. Στην παρούσα φάση 

ωφελούμενοι της Πράξης είναι συνολικά 19 άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.). 

Με την έναρξη της Πράξης προβήκαμε σε δημοσιεύσεις 3 προσκλήσεων στις 2/6/2017, 10/7/2017 

και 13/9/2017. Αποτέλεσμα των ενεργειών μας ήταν να ξεκινήσει η λειτουργία της Πράξης με 13 

ωφελούμενους.  

Στη συνέχεια στις 11/1/2018 δημοσιεύτηκε η 4η κατά σειρά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για προσέλκυση δυνητικά ωφελούμενων. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε αρχές Φεβρουαρίου και είχε 
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ως αποτέλεσμα την ένταξη ενός ακόμα ωφελούμενου στην πράξη. Επίσης, στις 4/6/2018 

δημοσιεύτηκε η 5η κατά σειρά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσέλκυση δυνητικά 

ωφελούμενων. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο και είχε ως αποτέλεσμα την ένταξη τριών 

ακόμα ωφελούμενων στην πράξη. Τέλος, στις 26/10/2018 δημοσιεύτηκε η 6η κατά σειρά 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εύρεση τεσσάρων ακόμα ωφελούμενων. Η 

διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2018.  

 

4. Παρεχόμενες υπηρεσίες  

Οι υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Ημέρας Εφήβων με αυτισμό «Στην Αυλή του Κόσμου», είναι: 

μεταφορά των άμεσα ωφελούμενων προς και από το Κ.Η., παροχή ημερήσιου θεραπευτικού 

προγράμματος, ψυχαγωγία, εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, 

ατομική και ομαδική άσκηση, προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, σίτιση (πρόχειρο 

γεύμα).  

Το θεραπευτικό πρόγραμμα που καταρτίζεται και ακολουθεί κάθε ωφελούμενος, βασίζεται στις 

εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε εφήβου – νεαρού ενήλικα και στους στόχους που τίθενται κάθε 

φορά από την διεπιστημονική - θεραπευτική ομάδα σε συνεργασία με τους γονείς των 

ωφελουμένων.  

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θεραπευτικής αποκατάστασης περιλαμβάνει ατομικές και ομαδικές 

θεραπείες που στοχεύουν στην καλλιέργεια των γνωστικών δεξιοτήτων, στη βελτίωση της αδρής 

και λεπτής κινητικότητας, του λόγου και της επικοινωνίας, στη κοινωνικοποίηση, στην 

αυτοαπασχόληση και σε δεξιότητες της καθημερινής ζωής. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσα από 

θεραπευτικά προγράμματα ψυχοπαιδαγωγικά, θεραπεία συμπεριφοράς, λογοθεραπείας, 

εργοθεραπείας, γυμναστικής.  

Μία φορά την εβδομάδα πραγματοποιείται εξωτερικό πρόγραμμα (επίσκεψη σε Super Market, 

Λαϊκή Αγορά, Αρτοποιείο, κτλ), ενώ κάθε δεκαπέντε ημέρες πραγματοποιείται μία εκδρομή σε 

χώρους της κοινότητας (πάρκα, μουσεία, χώροι αναψυχής, κτλ). Επίσης μια φορά κάθε δεκαπέντε 

ημέρες πραγματοποιείται «μικρή» βόλτα (περίπατος), σε πάρκο της περιοχής κοντά στο Κ.Η. και 

κατόπιν επίσκεψη σε καφετέρια.  

Οι ωφελούμενοι του Κ.Η. - κατόπιν αξιολόγησης - χωρίζονται σε ομάδες ανάλογα με τις κινητικές 

και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, προκειμένου να παρακολουθούν το θεραπευτικό πρόγραμμα 

ψυχοκινητικής αγωγής το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία από δυο διαφορετικές θεραπευτικές 

προσεγγίσεις: την Ψυχοκινητική Αγωγή και την Κινησιοπαιδαγωγική Μέθοδο Sherbone 
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(Sherbone Developmental Movement). Η συχνότητα του θεραπευτικού προγράμματος είναι κατ’ 

ελάχιστον μια φορά την εβδομάδα και οι γενικοί στόχοι περιλαμβάνουν: ανταπόκριση σε εντολές, 

προσανατολισμό στο χώρο, μίμηση, βελτίωση αδρού κινητικού συντονισμού, βελτίωση λεπτού 

κινητικού συντονισμού, βελτίωση κινητικού σχεδιασμού και κοινωνικοποίηση. 

Επιπλέον, δύο ακόμη θεραπευτικά προγράμματα που υλοποιούνται είναι αυτά της κυκλοφοριακής 

αγωγής και της αισθητηριακής προετοιμασίας. 

Η κυκλοφοριακή αγωγή είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των εφήβων - νεαρών ενηλίκων με 

Δ.Α.Φ. στα εξωτερικά προγράμματα, για την διευκόλυνση των καθημερινών τους δραστηριοτήτων 

και την αύξηση της αυτονομίας τους. Στόχος του θεραπευτικού προγράμματος είναι να βοηθήσει 

τους ωφελούμενους να επιτύχουν την αυτόνομη μετάβαση τους σε κάποιο κοντινό προορισμό. Το 

πρόγραμμα της κυκλοφορικής αγωγής συμπεριλαμβάνεται στο ατομικό θεραπευτικό πλάνο και 

εφαρμόζεται επιπλέον σε κάθε εξωτερικό πρόγραμμα (εκδρομές, πάρκο, S.M. κτλ).  

Το θεραπευτικό πρόγραμμα της αισθητηριακής προετοιμασίας προσφέρεται  καθημερινά σε 

όλους τους εφήβους - νεαρούς ενήλικες με την έλευσή τους στο Κ.Η.. Σκοπός του προγράμματος 

είναι η πρόσληψη αισθητηριακών ερεθισμάτων ούτως ώστε να μειώνονται τα επίπεδα διέγερσης και 

οι στερεότυπες συμπεριφορές των ωφελούμενων.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της προώθησης της αυτονομίας και της 

αυτοϋπηρέτησης των ωφελούμενων, λαμβάνουν χώρα στο Κ.Η. προγράμματα μαγειρικής, 

αυτοφροντίδας και προσωπικής υγιεινής. Τα παραπάνω προγράμματα βοηθάνε τους 

ωφελούμενους στο να αποκτήσουν ένα πιο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της καθημερινότητάς 

τους, να ανακουφίσουν το οικογενειακό / υποστηρικτικό τους περιβάλλον και να βελτιώσουν τη 

ποιότητα της καθημερινότητάς τους. 

Επιπρόσθετα συστήθηκε ένα δημιουργικό εργαστήρι στο οποίο οι έφηβοι / νεαροί ενήλικες 

συνεργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από κατασκευές, 

χειροτεχνίες και ζωγραφικές. Κύριος στόχος του παραπάνω εργαστηρίου είναι κυρίως η 

καλλιτεχνική έκφραση των συμμετεχόντων, αλλά και η προώθηση και η ανάπτυξη της αδρής 

και της λεπτής κινητικότητας, της επικοινωνίας, της κοινωνικοποίησης και της ψυχαγωγίας, 

μέσα σε ένα οργανωμένο και δομημένο χώρο, ο οποίος έχει οργανωθεί με γνώμονα τις ατομικές 

ιδιαιτερότητες και την προώθηση της ομαδικότητας. 

Συνεχίζοντας, δημιουργήθηκαν και ατομικά ή και ομαδικά προγράμματα, τα οποία με τη χρήση 

νέων τεχνολογιών (tablet, Η/Υ), υποστηρίζουν ψυχαγωγικά τους ωφελούμενους και υποβοηθούν 

τα ελλείμματα επικοινωνίας τους, προσφέροντας τους νέους τρόπους να εκφράσουν τις ανάγκες και 
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τις επιθυμίες τους, ενώ ταυτόχρονα προωθούν κομμάτια κοινωνικοποίησης και συνεργασίας σε 

ομάδα.  

Τέλος, παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες στα άτομα που είναι επιφορτισμένα με την φροντίδα 

των ατόμων με Δ.Α.Φ (οικογένεια) σε συχνότητα μια φορά το μήνα και παιδοψυχιατρικής 

παρακολούθησης και χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, σε όποιες περιπτώσεις κρίνεται 

απαραίτητο. 

Μετά την επιλογή των ωφελουμένων πραγματοποιούνται διαγνωστικά ραντεβού για την καλύτερη 

δυνατή διάγνωση των αναγκών των ωφελουμένων. Στη συνέχεια η θεραπευτική – διεπιστημονική 

ομάδα καταρτίζει το ατομικό θεραπευτικό πλάνο στο οποίο εντάσσονται οι ωφελούμενοι. Τέλος, θα 

πρέπει να αναφερθούμε στην καινοτομία που «παρέχει» το Κ.Η. «Στην Αυλή του Κόσμου» και 

έγκειται στην οργάνωση - διαμόρφωση του χώρου που αποτελεί προσομοίωση σπιτιού κι εκεί οι 

έφηβοι /  νεαροί ενήλικες καλλιεργούν δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης και καθημερινής ζωής. Οι 

υπόλοιποι χώροι αποτελούνται από αίθουσες δομημένες βάσει TEACCH όπου πραγματοποιούνται 

τα ατομικά και ομαδικά θεραπευτικά προγράμματα, αίθουσα γυμναστικής και εργοθεραπείας και 

δωμάτιο χαλάρωσης (snoozer). 

 

5. Δράσεις Δημοσιότητας και Δικτύωσης 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της Πράξης πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις 

Δημοσιότητας και Δικτύωσης σύμφωνα με το επικοινωνιακό σχέδιο της Πράξης: 

 Στις 26/1/2018 και 28/1/2018 πραγματοποιήθηκε στη Χίο και την Αθήνα το ενημερωτικό 

σεμινάριο για τα στελέχη και τους συνεργάτες του Κέντρου Παιδιού κα Εφήβου. 

Παρουσιάστηκε το Κανονιστικό Πλαίσιο υλοποίησης της πράξης, καθώς και εν γένει το προς 

υλοποίηση φυσικό και οικονομικό αντικείμενο αυτής. 

 Στα πλαίσια εορτασμού της Αποκριάς, διοργανώθηκαν δύο αποκριάτικα πάρτι, ένα τις πρωινές 

ώρες του προγράμματος για το σύνολο των ωφελούμενων και ένα εκτός θεραπευτικών ωρών για 

εκείνους τους ωφελούμενους που θα μπορούσαν να συμμετέχουν από άποψη λειτουργικότητας. 

Ήταν μία πολύ καλή ευκαιρία δικτύωσης όλου του θεραπευτικού προσωπικού, των 

εξυπηρετούμενων και όσων από τους γονείς μπόρεσαν να συμμετάσχουν. 

 Υλοποιήθηκε πρακτική άσκηση 200 ωρών δύο Ψυχολόγων από το Πάντειο Πανεπιστήμιο για το 

ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 
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 Στις 24/3/2018 πραγματοποιήθηκε το Πασχαλινό Bazaar του Κέντρου Ημέρας Εφήβων με 

Αυτισμό στη Δυτική Αττική ''Στην Αυλή του Κόσμου'' σε συνεργασία με το Εξειδικευμένο 

Κέντρο Διάγνωσης Ατόμων με ΔΑΦ "Ηλίανθος" του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου. Η 

προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη και συγκεκριμένα παρευρέθηκαν εξυπηρετούμενοι, 

οικογένειες αυτών, θεραπευτές καθώς και πλήθος κόσμου που θέλησε να δει τις δημιουργίες 

των εξυπηρετούμενων με αυτισμό. Στη συνέχεια παρουσιάζεται φωτογραφικό υλικό από τη 

δράση. 

 

 Στις 29/3/2018 πραγματοποιήθηκε το Τουρνουά Bowling. Πάνω από 110 συμμετέχοντες από 12 

μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και ειδικών σχολείων της Αττικής, αγωνίστηκαν και 

βραβεύτηκαν για την προσπάθειά τους, σε μια μεγάλη διοργάνωση-γιορτή για τον Αυτισμό, με 



  

 

                                                                       
    ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ     
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο   
                 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

ΧΙΟΣ:  Εγκρεμού 30, ΤΚ. 82 131  |   Τηλ: 2271020000  |  Φαξ: 2271021213 
ΑΘΗΝΑ: Χρυσολωρά 10-12, ΤΚ. 121 32, Περιστέρι  |   Τηλ: 2105782341  |  Φαξ: 2105789191 

info@kpechios.gr  |  www.kpechios.gr 

«Κέντρο Ημέρας Εφήβων με 

Αυτισμό στη Δυτική Αττική ''Στην 

Αυλή του Κόσμου''», MIS 5002623 

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού (2/4). Η διοργάνωση έγινε από το Κέντρο Ημέρας 

Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική ''Στην Αυλή του Κόσμου'' σε συνδιοργάνωση με το 

Εξειδικευμένο Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης Ατόμων με ΔΑΦ «Ηλίανθος». Το 

μήνυμα που συνδέθηκε με το Τουρνουά Bowling ήταν: Αυτισμός: Ενημερωθείτε, αποδεχθείτε, 

αγαπήστε! Στη συνέχεια παρουσιάζεται φωτογραφικό υλικό από τη δράση. 

 

 Στα πλαίσια της δράσης «Επαφές με φορείς συναφούς αντικειμένου, με ιδιωτικές επιχειρήσεις 

και ιδιώτες επαγγελματίες και επιχειρήσεις υγείας» καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, έγιναν 

αρκετές επαφές με φορείς της κοινότητας με στόχο την θεραπευτική πλαισίωση ατόμων με 

Δ.Α.Φ., την εξάλειψη του στίγματος και την ευαισθητοποίηση της κοινότητας (ΕΕΕΚ Πειραιά, 
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1ο Ειδικό Δημοτικό Ιλίου, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου, κοινωνική υπηρεσία του 

Αττικού Νοσοκομείου κλπ). 

 Στις 23/7/2018 πραγματοποιήθηκε αθλητική δραστηριότητα στα πλαίσια ευαισθητοποίησης της 

κοινότητας, και συγκεκριμένα οργανώθηκε ένας διαφορετικός αγώνας μπάσκετ. Οι εργαζόμενοι 

του Κέντρου Ημέρας εφήβων με αυτισμό στη Δυτική Αττική "Στην Αυλή του Κόσμου" του 

Κέντρου Παιδιού και Εφήβου και του Κέντρου Ημέρας "Στο Κέντρο της Πόλης" της ΠΕΨΑΕΕ 

αγωνίστηκαν μεταξύ τους. Υπήρξε κλίμα συγκίνησης και αισιοδοξίας και το μήνυμα που 

επικράτησε ήταν «είμαστε όλοι ίσοι, αν και διαφορετικοί». Στη συνέχεια παρουσιάζεται 

φωτογραφικό υλικό από τη δράση. 

 

 Στις 21/9/2018 πραγματοποιήθηκε προβολή ταινίας με θέμα τον αυτισμό μέσα σε ιδιαίτερα 

συγκινητική ατμόσφαιρα στον κινηματογράφο ΟDEON στο Ίλιον. Προβλήθηκε η ελληνική 
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ταινία μικρού μήκους για τον αυτισμό "Η ρουτίνα", που υπενθυμίζει πως όταν η αποδοχή 

υπερισχύει, η ζωή μπορεί να γίνει ακόμη καλύτερη. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μίλησαν 

και γονείς εξυπηρετούμενων ατόμων με αυτισμό. Στη συνέχεια παρουσιάζεται φωτογραφικό 

υλικό από τη δράση. 

 

 

 Στις 4/11/2018 Η ομάδα του Κέντρου Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική "Στην 

Αυλή του Κόσμου" συμμετείχε στον 5ο λαϊκό αγώνα δρόμου Δήμου Περιστερίου. Παιδιά, 

γονείς, αθλητές, άνθρωποι τρίτης ηλικίας, όλοι μαζί μια παρέα για τον αυτισμό στηρίζοντας το 

έργο της «Αυλής του Κόσμου». Με το αυτοκόλλητο στην μπλούζα μας "Αυτισμός: 

Ενημερωθείτε-Αποδεχθείτε-Αγαπήστε" δηλώσαμε τη χαρά μας για ζωή και για υποστήριξη του 

ενός στον άλλο. Στη συνέχεια παρουσιάζεται φωτογραφικό υλικό από τη δράση. 
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 Στις 8/12/2018 οι δημιουργίες του Κέντρου Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική 

"Στην Αυλή του Κόσμου" (στολίδια, χειροποίητες μαρμελάδες και γλυκά, χειροτεχνίες, μικροί 

πίνακες ζωγραφικής, χριστουγεννιάτικες κάρτες, ημερολόγια, γούρια κλπ) εκτέθηκαν στους 

χώρους του Κέντρου Ημέρας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται φωτογραφικό υλικό από τη δράση. 
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6. Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, όσον αφορά την υλοποίηση τη Πράξης, αναφέρουμε μερικά στοιχεία που θα 

μπορούσαν να φανούν χρήσιμα για την αξιολόγησή της. Δυνατά σημεία της Πράξης είναι η άψογη 

συνεργασία με τα στελέχη την Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής καθώς και η 
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πληρωμή με μοναδιαίο κόστος ανά ωφελούμενο. Με αυτό τον τρόπο έχει μειωθεί η γραφειοκρατία 

και η ανάγκη αποστολής πολλών αποδεικτικών εγγράφων (π.χ. τιμολόγια δαπανών κλπ). Επίσης 

θετικό είναι το γεγονός ότι υπάρχει τακτικότητα στις χρηματορροές και πολύ καλή συνεργασία με το 

ΠΤΑ Αττικής για την έγκαιρη είσπραξη των ποσών. 

Επίσης, όσον αφορά την αξιολόγηση της Πράξης, χρήσιμο θα ήταν να αναφερθούν και κάποια 

αδύναμα σημεία με στόχο να βελτιωθεί η Πράξη. Ένα από τα αδύναμα σημεία είναι η ανάγκη 

γνωστοποίησης των προσκλήσεων δημοσιότητας σε συγκεκριμένο πίνακα αποδεκτών, μερικοί 

φορείς από τους οποίους μας δεν αναρτούσαν τις προσκλήσεις μας. Σε κάθε πρόσκληση 

δημοσιότητας για την προσέλκυση ωφελουμένων, ξοδεύονται πολλές εργατοώρες για την αποστολή 

των σχετικών εντύπων στον πίνακα αποδεκτών και στην μετέπειτα επικοινωνία μαζί τους για την 

λήψη όλων των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων. Επίσης αδύναμο σημείο της Πράξης είναι η 

υποχρέωση υπογραφής του πίνακα παρουσίας ωφελουμένων μόνο από το γονέα που υπέβαλε την 

αρχική αίτηση. Πολλές φορές τον ωφελούμενο παραλαμβάνει κάποιος άλλος και αυτό προκαλεί 

αρκετές φορές δυσλειτουργία σε σχέση με τη υπογραφή του πίνακα. Τέλος, στο σημείο αυτό αξίζει 

να αναφερθεί η ανελαστικότητα που υπήρξε όσον αφορά την μετακίνηση των ωφελουμένων. Για το 

Κέντρο Ημέρας Εφήβων με αυτισμό στη Δυτική Αττική «στην Αυλή του Κόσμου» είναι σημαντική 

η αυτονόμηση των ωφελούμενών του και αυτό περιλαμβάνει και τη μετακίνησή τους. Η συνθήκη 

μεταφοράς με ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο καθημερινά (και όχι τα ΜΜΜ π.χ.) δεν είναι η 

συνηθισμένη ρουτίνα που μπορεί να έχει ένας έφηβος ή νεαρός ενήλικας με αυτισμό και συνεπώς 

δεν συντελεί αποτελεσματικά στην αυτονόμησή του.  

Όσον αφορά την αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας στους ωφελούμενους χρειάζεται να αναφερθεί 

ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι ωφελούμενοι να έχουν ένα σταθερό καθημερινό πλαίσιο όπου θα 

μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να κοινωνικοποιηθούν. Μέσα από τα 

εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα οι ωφελούμενοί μας αναπτύσσουν νέες δεξιότητες 

επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, μαθαίνουν να αυτοεξυπηρετούνται και αποκτούν μεγαλύτερη 

αυτονομία σε όλους τους τομείς της ζωής τους και μειώνουν τυχόν συμπεριφορές που 

προβληματίζουν. Συγχρόνως, τους δίνεται η ευκαιρία να ψυχαγωγούνται, να εμπλέκονται 

σε δραστηριότητες που έχουν νόημα για τους ίδιους, να έρχονται σε επαφή με την κοινότητα και να 

δημιουργούν καθημερινές κοινωνικές επαφές βελτιώνοντας έτσι τα επίπεδα ποιότητας της ζωής τους 

σε σημαντικό βαθμό. Επίσης, οι γονείς έχουν – πλέον - πολύτιμο ελεύθερο χρόνο που μπορούν να 

διαθέσουν ή για προσωπική ηρεμία ή και για εργασία. Συγχρόνως, μέσα από τα εξωτερικά 

προγράμματα προάγεται και η αγωγή κοινότητας σε θέματα διαφορετικότητας και τις ΔΑΦ..  

Κλείνοντας την παρούσα αξιολόγηση χρήσιμο θα ήταν να κατατεθούν ορισμένες προτάσεις για 

βελτίωση και οι οποίες αφορούν κυρίως την ευελιξία που χρειάζεται να υπάρχει ώστε να μπορεί η 
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κάθε πρόσκληση να ενσωματώνει και τις ιδιαιτερότητες που η κάθε δομή έχει. Η κάλυψη των 

αναγκών των εξυπηρετούμενων είναι η άμεση προτεραιότητα και θα έπρεπε να συνδυάζεται με την 

κλινική άποψη ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των ωφελούμενων και η αποδοτικότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 


