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Πρόλογος
Στόχος μας η ανάπτυξη μιας θεραπευτικής κοινότητας που θα προσφέρει ένα αποτελεσματικό περιβάλλον κοινωνικής
επανένταξης κι αποκατάστασης μέσα από την αλλαγή της συμπεριφοράς. Σκοπός, πιο ανεξάρτητοι, δραστήριοι και
υπεύθυνοι ένοικοι με την κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση από ειδικούς. Αποδοχή των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής
υγείας ως άτομα με δικαιώματα και ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν ώστε να συμμετέχουν κοινωνκά ισότιμα και
να εκφράζουν ελεύθερα τα συναισθήματα τους.
Μέσα από την δουλειά μας, μας δίνεται η ευκαιρία να υπερβούμε τον εαυτό μας, να εξελιχθούμε και να ωριμάσουμε προσπαθώντας να προσφέρουμε ανακούφιση στην ανθρώπινη απόγνωση.
Ψυχίατρος &
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Οικοτροφείου «ΘΑΡΑΠΑΥΣΗ»
Πέτροβας Γεώργιος

Το Οικοτροφείο μας
Το Οικοτροφείο “ΘΑΡΑΠΑΥΣΗ” αποτελεί μια από τις δράσεις
της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΠΥΞΙ∆Α». ∆ημιουργήθηκε και ξεκίνησε την λειτουργία του το 2006, στα
πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-2006» -“ΨΥΧΑΡΓΩΣ” - Β΄ Φάση με σκοπό την
απολασυλοποίηση και κοινωνική –οικονομική επανένταξη
15 χρόνιων ψυχογηριατρικών ασθενών, στην περιοχή του
Πειραιά και εποπτεύετε από την ∆/νση Ψυχικής Υγείας του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Το Οικοτροφείο «ΘΑΡΑΠΑΥΣΗ» φιλοξενεί 15 άτομα που διέμεναν για χρόνια σε τμήματα Ψυχιατρικών Νοσοκομείων,
καθώς πάσχουν χρόνια από ψυχιατρικές διαταραχές, και
στοχεύει έπειτα από συνεχή εκπαίδευση που γίνεται από
ειδικευμένο προσωπικό , τα άτομα αυτά να ανακτήσουν στο
μέγιστο εφικτό βαθμό την αυτονομία τους.
Στα πλαίσια του καθημερινού προγράμματος αποκατάστασης
ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, οι ένοικοι του οικοτροφείου εκπαιδεύονται στις ακόλουθες ενδεικτικά δραστηριότητες :
προσωπική υγιεινή-φροντίδα
φροντίδα –καθαριότητα του χώρου διαμονής
αγορά τροφίμων και λοιπών αγαθών καθημερινής χρήσης
παρασκευή φαγητών
διερεύνηση των ατομικών αναγκών (π.χ. αγορά ρούχων
κλπ)συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες (επισκέψεις σε μουσεία, άλλες παρόμοιες μονάδες κλπ.)
Το προσωπικό που εξυπηρετεί καθημερινά τους ενοίκους
αποτελούν :
Ψυχίατρος
Ψυχολόγος
Εργοθεραπευτής
Κοιν. Λειτουργός
Φυσικοθεραπευτής
∆ιοικητικό
Νοσηλευτικό Προσωπικό (6)
Θεραπευτικό Προσωπικό (9)
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Η σημασία της ομαδικής ψυχοθεραπείας στο ψυχογηριατρικό οικοτροφείο
Η ομαδική ψυχοθεραπεία όπως και η ατομική έχει σκοπό να συμβάλει στην ανάπτυξη και την θεραπεία του ανθρώπου. Η
διαπροσωπική επικοινωνία των μελών της ομάδας συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των συναισθηματικών
δυσκολιών που βιώνουν.
Τα μέλη του οικοτροφείου συμμετέχοντας στην καθημερινή πρωινή ομάδα ψυχοθεραπείας, μοιράζονται τα προσωπικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αναπτύσσουν τις σκέψεις τους και συζητούν γεγονότα της καθημερινότητας και πως
ανταποκρίθηκαν σε αυτά. Συχνά, εκφράζουν τα συναισθήματά τους και βρίσκουν υποστήριξη από τα υπόλοιπα μέλη. Οι
ένοικοι του ψυχογηριατρικού οικοτροφείου αλληλοϋποστηρίζονται και ανταποκρίνονται στα ζητήματα που φέρνουν τα
υπόλοιπα μέλη, δίνοντας με αυτό τον τρόπο ανατροφοδότηση και ενθάρρυνση. Τα μέλη της ομάδας συνειδητοποιούν ότι
υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι που αισθάνονται παρόμοια και νιώθουν ανακούφιση γνωρίζοντας ότι δεν είναι μόνοι τους.
Μέσα στο πλαίσιο του οικοτροφείου οι ένοικοι ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στην ομάδα και να εκφράζονται συναισθηματικά. Αναπτύσσονται οι μεταξύ τους σχέσεις και βελτιώνονται οι επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Το σημαντικότερο όμως
είναι ότι μία ομάδα αποτελεί μία μικρογραφία συμπεριφορών και σχέσεων που βοηθάει τους ενοίκους του οικοτροφείου
να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες.

2006

Πάτροκλος Παπαδάκης
Ψυχολόγος
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Κρήτης

Από την έναρξη της λειτουργίας
μας είχαμε συμπαραστάτες τόσο
τους συγγενείς, τους φίλους, την
γειτονιά οσό και τον ∆ήμο
Πειραιά .

1. Από την γιορτή των εγκαινίων στον χώρο της ∆ομής

2. Από την γιορτή των εγκαινίων
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3.Συμμετοχή της ορχήστρας του κ. Θεοδωρόπουλου

Η εκπαίδευση του προσωπικού
από έμπειρους επαγγελματίες
αποτέλεί σημαντικό παράγοντα στην
εξέλιξη κι ανάπτυξη της λειτουργίας της
∆ομής.

2. Εκπαίδευση του Προσωπικού από τον Ψυχίατρο κ. Βαλιανάτο

3. Πρωινή Ομάδα ενοίκων και προσωπικού

2006

1. Εκπαίδευση – Ομάδα Προσωπικού από τον Ψυχίατρο κ. Βαλιανάτο

Το καθημερινό πρόγραμμα
Λειτουργίας, με τις διάφορες
ομάδες παρέμβασης , αποτελεί
σημαντικό παράγοντα
αποκατάστασης.

1.Ομάδα γυμναστικής , από την γυμνάστρια της ∆ομής

2. Ομάδα Εργοθεραπείας
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3. Ομάδα χορού

Η εργοθεραπεία συμβάλλει τόσο
στην βελτίωση των δεξιοτήτων
των ενοίκων , όσο και την
ψυχαγωγία τους.

2. Κατασκευή διακοσμητικών κεριών

3. ∆ημιουργίες των ενοίκων

2006

1.∆ημιουργική απασχόληση

Ο ρόλος της Εργοθεραπείας στην Ψυχιατρική
Ο κύριος σκοπός της Εργοθεραπείας είναι η προώθηση της υγείας και της ευεξίας του ανθρώπου μέσω της παροχής δυνατότητας έργου που έχει νόημα για τον άνθρωπο.
Η συμβολή της στην αποκατάσταση και επανένταξη ψυχιατρικών ασθενών, είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς μέσα από τη
χρήση επιλεγμένων δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, έχει σκοπό να τους παρέχει τη δυνατότητα να φτάσουν στο
μέγιστο επίπεδο λειτουργικότητας και αυτονομίας σε όλους τους τομείς της ζωής τους.
Ο Εργοθεραπευτής πάντα σε συνεργασία με το ίδιο το άτομο, εκτιμά τις σωματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές δεξιότητες
καθώς και τους ρόλους που είχε το άτομο και το εμπλέκει σε ένα δομημένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων που έχει ως
κύριο στόχο να τον κινητοποιήσει και να τον επανεμπλέξει σε ενδιαφέροντα και ρόλους που είχε και λόγω της ασθένειας
έχουν αδρανήσει.
Τελικός στόχος της Εργοθεραπείας μέσα από τα προγράμματα αποκατάστασης ψυχιατρικών ασθενών, είναι τα άτομα να
κατακτήσουν ξανά το μέγιστο της αυτονομίας τους και της ποιότητας ζωής τους.
Λιναρδάτος Χρήστος
Εργοθεραπευτής
Πτυχιούχος ΤΕΙ Αθήνας
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Στιγμές χαλάρωσης επαναφέρουν μνήμες
που χρόνια είχαν μείνει στο περιθώριο .

2. Χαλαρώνοντας στην πισίνα του ξενοδοχείου

3. Απολαμβάνοντας τα θαλασσινά μας μπάνια

2007

1. ∆ιακοπές στα Καμμένα Βούρλα

Η πρώτη μας εκδρομή ήταν μια
πολύ ευχάριστη και ταυτόχρονα
πρωτόγνωρη εμπειρία για όλους μας .

1. Καθ’ οδόν προς τα Καμμένα Βούρλα

2.∆ιασκεδάζοντας στην διάρκεια του ταξιδιού
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3. Χαμόγελα και ευτυχισμένες στιγμές καθ’οδόν προς τα Καμμένα Βούρλα

Ο αγροτουρισμός ενισχύει τις
κοινωνικές δεξιότητες των ενοίκων
και καταπολεμά το stress .

2. Απασχόληση με τις εργασίες του αγροκτήματος

3. Εκφράζοντας συναισθήματα προς τα ζώα.

2007

1.Απολαμβάνουμε το γεύμα μας στο εστιατόριο του Αγροκτήματος

Η επαφή με έναν περισσότερο φυσικό
τρόπο ζωής μακριά από την ρουτίνα
της μεγαλούπολης, αποτέλεσε τον
σκοπό της δεύτερης μας εκδρομής σε
αγρόκτημα στο Παρνασσό.

1. Πρωινή Ομάδα κατά την διάρκεια της εκδρομής στον Παρνασσό

2. Περίπατος στον χώρο του αγροκτήματος
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3. Ταΐζοντας τα ζώα του αγροκτήματος

Προσπάθεια μας αποτελεί και η
ενημέρωση της κοινότητας για θέματα
ψυχικής υγείας και αποστιγματισμού των
ψυχικά πασχόντων.

2. ∆ιανομή ενημερωτικών φυλλαδίων στην πλατεία Κοραή,Πειραιάς

3.Από την εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

2007

1.Εκδήλωση ενημέρωσης,Πειραιάς, πλατεία Κοραή

Ευθύνη του προσωπικού της ∆ομής είναι
και η ικανοποίηση ατομικών επιθυμιών
των ενοίκων για επισκέψεις σε άλλους
χώρους.

1. Εκδρομή στην Τήνο (προσκύνημα στην Παναγία της Τήνου).

2.Λίγο πριν την αναχώρηση από το νησί της Τήνου.
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3.Επίσκεψη στο Αττικό Ζωολογικό πάρκο

Οι όμοροι ∆ήμοι έχουν σταθεί
στυλοβάτες και συμπαραστάτες στην
μέχρι τώρα πορεία μας.

2.∆ιασκεδάζοντας στην γιορτή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

3.Συμμετοχή της ορχήστρας του ∆ήμου Αγ. Ιωάννη Ρέντη στην γιορτή μας

2007

1. Ετήσια κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας

Τις γιορτές μας
πάντα φροντίζουμε να
τις διασκεδάζουμε.

1. Αποκριάτικο πάρτυ στον χώρο της ∆ομής.

2.Χριστούγενα 2007.
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3.Στολισμός δέντρου Χριστουγενα 2007.

Κοινωνικός Λειτουργός
Κοινωνική Εργασία σε Υποστηρικτικό-Συμβουλευτικό-Θεραπευτικό Επίπεδο

Η Κοινωνική Λειτουργός
Φουσταλιεράκη Σοφία

2008

Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού σχετίζεται τόσο με την προετοιμασία του ατόμου να ενταχθεί και να προσαρμοστεί στην
Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στην οποία έχει μεταβεί από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο, όσο και να δεχτεί το
Ατομικό του Θεραπευτικό Πρόγραμμα. Ακόμη αναλαμβάνει την συστηματική συνεργασία με το οικογενειακό του περιβάλλον στα πλαίσια της ενεργοποίησής του, για την ανάπτυξη υποστηρικτικών σχέσεων, προωθώντας συγχρόνως την
συμμετοχή τους στον Πανελλήνιο Σύλλογο Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Ψ.Υ.).
Η Κοινωνική Λειτουργός του Οικοτροφείου, διερευνά και οργανώνει το κοινωνικό ιστορικό κάθε ενοίκου και έχει την ευθύνη
να διατηρεί επαφές με την οικογένεια και το ευρύτερο υποστηρικτικό του περιβάλλον συμμετέχοντας κατά αυτόν τον
τρόπο, σε συνδυασμό με την ψυχοκοινωνική αξιολόγηση των ενοίκων και με την θεώρηση της κοινωνικής διάστασης των
αναγκών τους, στην κατάρτιση του Ατομικού τους Θεραπευτικού Προγράμματος.
Είναι υπεύθυνη για την εκτίμηση και διαχείριση των κοινωνικών και προνοιακών αναγκών των ενοίκων, διευρύνοντας και
αξιοποιώντας κάθε είδους κοινωνικοπρονοιακών παροχών(επιδόματα , συντάξεις) καθώς και προγραμμάτων υποστήριξης της κοινότητας και αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των ασφαλιστικών θεμάτων των ενοίκων όπως έκδοση
ασφαλιστικών βιβλιαρίων, ταυτότητας, Α.Φ.Μ. κ.τ.λ.
Συμμετέχει στις δράσεις προώθησης και υποστήριξης της συνολικής λειτουργίας του Οικοτροφείου στο πλαίσιο του προγράμματος λειτουργίας για την δημιουργία Θεραπευτικής – Υποστηρικτικής ατμόσφαιρας, τόσο ατομικά όσο και ομαδικά
με τους ενοίκους. Σημαντικό βήμα για την προσέγγιση του κάθε ενοίκου, ξεχωριστά και εξατομικευμένα, είναι η δημιουργία καλής επικοινωνίας, η οποία εξασφαλίζεται κυρίως μέσω του διαλόγου.
Σε συνεργασία με την ∆ιεύθυνση Ψυχικής Υγείας, την Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των ∆ικαιωμάτων των Ατόμων
με Ψυχιατρικές ∆ιαταραχές και τον Συνήγορο της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπου κριθεί αναγκαίο, μεριμνά
για την διασφάλιση των ατομικών δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών, υποστηρίζοντας και προωθώντας το συμφέρον
τους, την ιδιωτική τους ζωή, την αξιοπρέπεια τους και την ίση μεταχείριση, ανεξάρτητα από οικονομική, κοινωνική θέση,
θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις, τόσο εντός αλλά κυρίως εκτός της Μονάδος. Οι ένοικοι δικαιούνται κάθε προσπάθεια διασφάλισης των δικαιωμάτων που τους ανήκουν, όπως το ∆ικαίωμα Ενημέρωσης για οποιοδήποτε θέμα αφορά
προσωπικές τους υποθέσεις, με απόλυτο σεβασμό στην μοναδικότητα του κάθε ατόμου, ευθύνη και εμπιστευτικότητα.
Οι μέθοδοι Κοινωνικής Εργασίας που εφαρμόζονται σε μια Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης αφορούν δυο τομείς.
Στον πρώτο τομέα, περιλαμβάνεται η εργασία με άτομα, οικογένειες και μικρές ομάδες, με στόχο την κοινωνικοποίηση, την θεραπεία, την κοινωνική ένταξη ή επανένταξη του ατόμου, κατά την οποία εφαρμόζονται: Κοινωνική Εργασία
μα Άτομα, Κοινωνική Εργασία με Ομάδες καθώς και Κοινωνική Εργασία με Οικογένεια. Ο δεύτερος τομέας αφορά την
παρέμβαση του Κοινωνικού Λειτουργού στην κοινότητα, με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, ενεργοποίηση του
ευρύτερου πληθυσμού σχετικά με την Ψυχική Υγεία και κυρίως τον Αποστιγματισμό της Ψυχικής Ασθένειας.

Η ολοκλήρωση των κατασκευών της
Ομάδας Εργοθεραπείας προσφέρει
άμεση ικανοποίηση στους ασθενείς που
συμμετέχουν.

1. ∆ημιουργία των ενοίκων από την Ομάδα Εργοθεραπείας

2 .∆ιακοσμητικό βάζο
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3. Ευχετήρια Πασχαλινή κάρτα δημιουργία των ενοίκων .

Η εργοθεραπεία βοηθάει τους ενοίκους
να κινητοποιηθούν , να ψυχαγωγηθούν
και να δημιουργήσουν επαναφέροντας
παλιές και αναπτύσσοντας νέες δεξιότητες

2.Από την Ομάδα Εργοθεραπείας

3 Πασχαλινές λαμπάδες δημιουργίες των ενοίκων

2008

1.Από την Ομάδα Εργοθεραπείας

Σκοπός του προγράμματος
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης κι
επανένταξης είναι τόσο η συμμετοχή
στην καθημερινότητα του σπιτιού οσο και
η επαφή με την κοινότητα .

1. Χρησιμοποιώντας τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

2. Στην ανθοκομική έκθεση στην Κηφισιά
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3. Χρησιμοποιώντας τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Ένας διαρκής στόχος της ∆ομής είναι η
πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης της κοινότητας για
θέματα ψυχικής υγείας και αποστιγματισμού των ψυχικών διαταραχών.

2. ∆ιανέμοντας ενημερωτικό υλικό

3. Ενημέρωση της κοινότητας

2008

1. Εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στον Πειραιά

Σε κάθε ευκαιρία απολαμβάνουμε
τις εξόδους μας αλλάζοντας την
ρουτίνα της καθημερινότητας .

1.έξοδος στο εμπορικό Κέντρο Hard

2. Έξοδος στο Village Park Ρέντη
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3. Έξοδος σε καφέ στο Μικρολίμανο

Μέσα από τις εξόδους μας , εκτός από
την κοινωνικοποίηση των ενοίκων μας
στόχος μας είναι να δούμε μέρη της
πόλης μας που ποτέ πριν δεν είχαμε
την ευκαιρία.

2.Βόλτα για καφέ στην Μαρίνα του Π. Φαλήρου

3. Άντρες εν δράσει…

2008

1. Επίσκεψη σε εμπορικό Κέντρο της περιοχής

Η εκπαιδευτική έξοδος των
ενοίκων βοηθά στην δημιουργία
φιλικών δεσμών και αλληλουποστήριξης

1. Επίσκεψη στο Σιδηροδρομικό Μουσείο

2. Περίπατος στην Μαρίνα του Φαλήρου
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3. Αναπτύσσοντας δεσμούς και φιλίες

Στις γιορτές, μας δίνει πάντα μεγάλη χαρά η υποδοχή συγγενών, φίλων αλλά και ενοίκων άλλων ∆ομών.

1. Ετήσια κοπή πίτας

3. Ένοικοι άλλης ∆ομής μας τίμησαν με την παρουσία τους.

2008

2. Γιορτή συγγενείς και φίλους.

Η καθημερινότητα μας
Η ημέρα για τους ενοίκους του οικοτροφείου μας ξεκινάει με το πρωινό ξύπνημα όπου οι ένοικοι σηκώνονται από τις κλίνες
τους και ετοιμάζονται σιγά-σιγά για το πρωινό τους μπάνιο και την προσωπική τους περιποίηση. Αφού , ο κάθε ένας
ένοικος τακτοποιήσει τον προσωπικό του χώρο κατεβαίνουν στον κάτω όροφο για να πάρουν το πρωινό τους, όλοι οι
ένοικοι με κυκλική σειρά μέσα στην εβδομάδα συμμετέχουν στην προετοιμασία του πρωινού αλλά και στο σερβίρισμα
του στους υπόλοιπους.
Με την ολοκλήρωση του πρωινού και αφού δοθεί η φαρμακευτική αγωγή και γίνουν σε ατομική βάση οι καθημερινές μικροεξετάσεις (σακχάρου, μέτρηση αρτηριακής πίεσης κλπ) ξεκινάει η καθαριότητα των υπνοδωματίων αλλά και των
κοινόχρηστων χώρων, όπου οι ένοικοι (όσοι τουλάχιστον δεν έχουν βαριά παθολογικά προβλήματα) έπειτα από συνεχή
εκπαίδευση από το προσωπικό του Οικοτροφείου πλέον μπορούν σε μεγάλο βαθμό να τις πραγματοποιούν μόνοι τους.
Ακολουθεί η πρωινή Ομάδα, όπου τις περισσότερες ημέρες συντονίζεται από τον Ψυχολόγο και τον Εργοθεραπευτή του
Οικοτροφείου , και έχει ως αντικείμενο ειδική θεματολογία, και κάποιες ημέρες γίνεται με την παρουσία όλου του προσωπικού βάρδιας με αντικείμενο συζήτησης την καθημερινότητα και την επίλυση μικροδυσκολιών.
Έπειτα ακολουθεί η πρωινή έξοδος, για καθημερινά ψώνια ή και βόλτα για καφέ και περίπατο. Με την επιστροφή όλων των
ενοίκων στη ∆ομή ξεκινάει η Ομάδα Εργοθεραπείας, σημαντική στιγμή της ημέρας καθώς ως ∆ομή πιστεύουμε πολύ
στα θεραπευτικά αποτελέσματα αυτής. Όποια δραστηριότητα δεν ολοκληρώνεται, με καθοδήγηση του Εργοθεραπευτή
συνεχίζεται το απόγευμα. Συνεχίζουμε με το μεσημεριανό μας γεύμα και την λήψη της απαραίτητης φαρμακευτικής
αγωγής και έπειτα στην μεσημεριανή ξεκούραση.
Το απόγευμα , αφού γίνει η καθιερωμένη τακτοποίηση των δωματίων, δίνεται βάση στην δημιουργική απασχόληση αλλά και
στις εξόδους στην γειτονιά κατά βούληση του κάθε ενοίκου. Επίσης το απόγευμα πραγματοποιείται και ομάδα Φυσικοθεραπείας και Γυμναστικής από ειδικό Φυσιοθεραπευτή. Υπάρχει φυσικά και ελεύθερος χρόνος, απαραίτητος για κάθε
άτομο ως προσωπικότητα, που τον διαχειρίζεται κάθε ένοικος σύμφωνα με τις ανάγκες και/ή επιθυμίες του.
Φυσικά ακολουθεί το βραδινό γεύμα και η λήψη της φαρμακευτικής αγωγής με την δέουσα πάντα προσοχή από το Νοσηλευτικό προσωπικό, και η βραδινή κατάκλιση.
Σε γενικές γραμμές αυτή είναι καθημερινότητα μας, την οποία δεν σταματάμε ποτέ να την εμπλουτίζουμε με νέες δραστηριότητες, εξόδους, ενδιαφέροντα, και που για να κυλίσει ομαλά όλες οι ειδικότητες αρμονικά συνθέτουν τις δυνάμεις
τους.
Πάντα με κοινό στόχο την βοήθεια και την εξέλιξη των ενοίκων.
Η Νοσηλευτική & Θεραπευτική Ομάδα του Οικοτροφείου.
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Η Ομάδα Εργοθεραπείας αποτελεί
μια ευχάριστη στιγμή της
καθημερινότητάς μας.

2. ∆ημιουργία ψηφιδωτού

3. Κατασκευή ρολογιού

2009

1. Ομάδα Εργοθεραπείας

Στις εξόδους μας φροντίζουμε
και να μαθαίνουμε την Ιστορία
του τόπου μας.

1. Επίσκεψη στο Θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ Ιαν. 2009

2. Επίσκεψη στο Θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ Ιαν. 2009

32

3. Επίσκεψη στο Θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ Ιαν. 2009

Μια από τις εκδηλώσεις υποστήριξης στο
έργο μας που μας χαροποίησε ιδιαίτερα
ήταν η παράσταση «ΦΑΥΣΤΑ» του Μποστ
που έδωσε τον ∆εκέμβριο, αφιλοκερδώς, η Θεατρική Ομάδα του Ε’ ∆ημοτικού
∆ιαμερίσματος στο Θέατρο «Κάτω από τη
Γέφυρα».

2. Σκηνή από την θεατρική παράσταση

3. Σκηνή από την θεατρική παράσταση

2009

1.Η Θεατρική Ομάδα του Ε΄ ∆ημοτικού ∆ιαμερίσματος Πειραιά, στο Θέατρο «Κάτω από την γέφυρα»
στο κλείσιμο της παράστασης«ΦΑΥΣΤΑ» του Μποστ

Οι ολιγοήμερες διακοπές είναι
αναγκαίες για όλους μας, και φροντίζουμε
να μας ψυχαγωγούν και να μας ξεκουράζουν με το παραπάνω.

1.Χαλαρώνοντας στην βεράντα του ξενοδοχείου , από την εκδρομή στα Καμμένα Βούρλα

2. Απολαμβάνοντας τον καφέ μας στην παραλία των Καμ. Βούρλων
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3. Ευχάριστες στιγμές , καθ’ οδόν προς τα Καμ. Βούρλα

Η εργοθεραπεία αναδεικνύει την
φαντασία και την δημιουργικότητα
των ενοίκων

2. ∆ιακόσμηση μπουκαλιού

3. Κατασκευή διακοσμητικά δέντρα

2009

1. Σύνθεση των ενοίκων

Φροντίζουμε την καθημερινότητά
μας να την γεμίζουμε
με ευχάριστες στιγμές

1. Πρωινή βόλτα για καφέ στο ∆άσος Χαϊδαρίου

2. Στιγμές άθλησης στον χώρο της ∆ομής
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3. Περίπατος στο αθλητικό κέντρο στο χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας

Οι φίλοι και οι συγγενείς των ενοίκων,
είναι συμπαραστάτες και
υποστηρικτές στην προσπάθειά μας.

2, 3. Όμορφες στιγμές συγγενών με τους ενοίκους κατά την διάρκεια γιορτής στον χώρο της ∆ομής

2009

1. Φίλοι, μας τιμούν με την παρουσία τους κατά την διάρκεια γιορτής στην ∆ομή.

Η αρχή της νέας χρονιάς δίνει ευκαιρία
για μεγάλη γιορτή με τη στήριξη διαφόρων
τοπικών φορέων, όπως ο ∆ήμος Κορυδαλλού που φέτος μας διασκέδασε με την
ορχήστρα του.

1. Απολαμβάνοντας την ορχήστρα του δήμου Κορυδαλλού

2. Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
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3. ∆ιασκεδάζοντας με συγγενείς και φίλους

Οι «διαφορετικοί» και «κανονικοί»
Ποιος είναι αυτός που διαχωρίζει το «κανονικό» από το «διαφορετικό»; Ο κόσμος των αποκαλούμενων «κανονικών»,
δηλαδή η πλειοψηφία, είναι σε θέση να αποφασίσει καθαρά αντανακλαστικά για τον τρόπο συμπεριφοράς και επικοινωνίας
που θα επιλέξει; Τα συγκεκριμένα πρότυπα συμπεριφοράς, πολλές φορές απέχουν πολύ από τα πρότυπα που υιοθετούν οι
«διαφορετικοί», δηλαδή η μειοψηφία. Για τον λόγο αυτό και οι τρόποι επικοινωνίας πολλές φορές μεταξύ «κανονικών» και
«διαφορετικών» είναι αρκετά δύσκολοι. «…»
Η ίδια η εικόνα και του ειδικού επιστήμονα που ασχολείται με τα θέματα αυτά , κινδυνεύει να γίνει καθαρά τυπική, εάν οι
πρακτικές που χρησιμοποιεί αρχίζουνε και τελειώνουνε μόνο με την προσαρμογή των προβλημάτων και των ατόμων που
έχουνε ανάγκη , στις που έχει στην διάθεση του.
Ακόμα και τα προγράμματα αποκατάστασης είναι χωρίς αποτέλεσμα , εάν οι δομές όπως η οικογένεια, το σχολείο, ο
εργασιακός χώρος και η κοινωνία στην πιο ευρεία μορφή της, δεν αποδεχτούνε την βασική αρχή και έννοια, όπου το ΑμεΑ
διαθέτει τις ίσες ευκαιρίες με όλους εμάς, αφού αποτελεί ένα κομμάτι από εμάς. «…»
Το περιβάλλον και ιδιαίτερα η οικογένεια μπορεί να επηρεάσει πολύ σημαντικά την ιατρική προσέγγιση και αποκατάσταση,
μέσα από μια σειρά παροχής συνεχών ατομικών εξελικτικών ερεθισμάτων. Είναι σαφές βέβαια ότι προκειμένου να ακολουθήσει η οικογένεια μια τέτοια προσέγγιση, θα πρέπει η ίδια να έχει απεμπλακεί συναισθηματικά από «διαφορετικότητα»
που βιώνει ένα μέλος της, αλλά και η οικογενειακή δομή σαν σύνολο. Πολλές φορές η αίσθηση του «κοινωνικά αόρατου»
που βιώνει το ΑμεΑ αλλά και η οικογένεια του, προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα που κυμαίνονται από την ανακούφιση έως
και τον θυμό. Ανακούφιση γιατί « επιτέλους αυτή την φορά δεν μας σχολίασαν, δεν μας κοίταξαν με οίκτο» και θυμός γιατί
«αφού υπάρχω πως είναι δυνατόν να με αγνοούν ;»
Ας αναρωτηθούμε όμως, πόσο διαφορετικοί είμαστε όλοι εμείς στον δικό τους κόσμο και μήπως τελικά ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι το δικό μας «νοητικό περιθώριο»;

2010

“Απόσπασμα από το βιβλίο «ΑμεΑ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, Κοινωνική & Επαγγελματική Επανένταξη» του κ.
∆ιονύση Βαλιανάτου, Ιατρό- Κοινωνιολόγο & Εξωτερικός συνεργάτης της «ΠΥΞΙ∆Α» Α.Μ.Κ.Ε.”

H ενασχόληση με τις καθημερινές
δραστηριότητες συμβάλει πολύ στο
έργο της επανένταξης .

1. Κάνοντας τα εβδομαδιαία ψώνια μας

2,3 Εκμάθηση διαχείρισης χρημάτων για αγορά προμηθειών
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Η παρασκευή φαγητών και γλυκών
ενεργοποιεί την δημιουργικότητα
των ενοίκων που συμμετέχουν
στην καθημερινότητα του
οικοτροφείου.

2. Ομάδα μαγειρικής

3. Βοηθώντας στην προετοιμασία του γεύματος

2010

1. Ομάδα ζαχαροπλαστικής

Η φροντίδα της προσωπικής εμφάνισης
των ενοίκων τους βοηθάει να βελτιώσουν
την αυτοεικόνα τους και να αγαπήσουν
τον εαυτό τους.

1. ∆ημιουργική απασχόληση

2, 3 Προσωπική περιποίηση με την βοήθεια ομάδας σπουδαστών της σχολής κομμωτικής Co Style
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Μια εκδρομή πάντα αποτελεί
ευχάριστη στιγμή που μας βγάζει
από την ρουτίνα της καθημερινότητας

2. Από την επίσκεψή μας στο Αρχαιολογικό μουσείο των ∆ελφών

3. Απολαβάνοντας τον χώρο της πισίνας του ξενοδοχείου

2010

1. Αναμνηστική ομαδική φωτογραφία από την εκδρομή μας στο Γαλαξίδι.

Χαιρετισμός Προέδρου ∆.Σ.
Η προσπάθεια που ξεκίνησε το 2005 και που είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το Οικοτροφείο «ΘΑΡΑΠΑΥΣΗ», με
γνώμονα τις ανθρώπινες αξίες και τα δικαιώματα των ψυχικά πασχόντων, μας καθιέρωσε στο χώρο της Ψυχικής Υγείας και
μας ενδυνάμωσε σαν Φορέα.
Ευελπιστούμε στην πορεία να αναπτύξουμε και νέες δράσεις με στόχο πάντα να την υποστήριξη και συμπαράσταση σε
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Ευχαριστώ τους κοινωνικούς Φορείς που μας στήριξαν κατά καιρούς στο έργο μας, όπως επίσης ευχαριστώ και τους συνεργάτες μου για την αδιάκοπη και συνεχή προσπάθειά τους.
Ελπίζουμε να έχουμε την στήριξη όλων και στις επόμενες δράσεις μας.
Με εκτίμηση
Για την ΠΥΞΙ∆Α Α.Μ.Κ.Ε.
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Σιάτρας Γεώργιος
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∆ιαχείριση : ΠΥΞΙ∆Α Α.Μ.Κ.Ε
Πρόεδρος : Σιάτρας Γεώργιος
Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα :
Σιάτρας Γεώργιος: Πρόεδρος ∆.Σ. Συντονιστής Έργου
Πέτροβας Γεώργιος : Ψυχίατρος Επ. Υπεύθυνος
Παπαδάκης Πάτροκλος: Ψυχολόγος
Λιναρδάτος Χρήστος: Εργοθεραπευτής
Φουσταλιεράκη Σοφία: Κοιν. Λειτουργός
Ζώτου Λαμπρινή; ∆ιοικητικά Υπέυθυνη

Νοσηλευτές:
Βλάχου Χρύσα, Μάνθος Χαράλαμπος, Μακρή Παρασκευή,
Γκικοπούλου Βασιλική, Γαβριηλίδης ∆ανιήλ, Ζωηρού Χριστίνα
Θεραπευτές:
Βαλαντάση Μαρία, Καραμπουρνιώτη Σοφία, Κουτούζου Μαρία,
Στεφανάκη Σωτηρία, Σιγάλα Αγγελική , Χατζημόσχου Κορνηλία
Επιμέλεια-Σύνταξη : Ζώτου Λαμπρινή
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