Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Αττική 2014 – 2020»

Τίτλος Πράξης *
Title

Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική ''Στην Αυλή του Κόσμου''
Day Center for Adolescents with Autism in Western Attica “In the Courtyard of the
World”

Φορέας
Λειτουργίας/Δικαιούχος

Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

Project Operator/ Βeneficiary

Child and Adolescent’s Center

Περιοχή Χωροθέτησης
(π.χ.Δήμος) *

Χίος

Region

Chios

Προϋπολογισμός (Σύμβασης)
/ Budget *

€ 956.800,00

Ταμείο *

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Fund

European Social Fund (ESF)
Το "Κέντρο Παιδιού και Εφήβου - Διάγνωση - Συμβουλευτική - Αποκατάσταση
(Κ.Π.Ε.)" υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη
Δυτική Αττική ''Στην Αυλή του Κόσμου''», με κωδικό MIS 5002623.
Ωφελούμενοι της Πράξης είναι είκοσι (20) άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού
Φάσματος (Δ.Α.Φ.) μεσαίας & χαμηλής λειτουργικότητας 15 έως 22 ετών - τα
οποία επιλέγηκαν κατόπιν διαδικασίας αξιολόγησης και στα οποία παρέχονται οι
κάτωθι υπηρεσίες:

Περιγραφή *
Project description

•
•
•

•
•
•
•

Μεταφορά
Διαμονή και διατροφή (πρόχειρο γεύμα)
Πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που έχουν ανάγκη - ανάλογα με τις
ανάγκες του κάθε ΑμεΑ (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες και άλλα), βάσει
του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε ωφελούμενου
Παροχή ατομικής ή / και ομαδικής άσκησης
Εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων
καθημερινής ζωής
Δημιουργική απασχόληση & δραστηριότητες κοινωνικοποίησης
Συμμετοχή σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης

Οι ειδικότεροι στόχοι της πράξης που υλοποιεί το Κ.Π.Ε. είναι:

•
•
•

η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν
υποστηρικτικών υπηρεσιών,
η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την πρόληψη φαινομένων
περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, και
η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των
ευκαιριών.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 8:00
έως και τις 16:00 και για εξήντα τέσσερις (64) μήνες με έναρξη την 1/9/2017
(εξαιρείται ο μήνας Αύγουστος κάθε έτους), στις εγκαταστάσεις του Κέντρου
Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική ''Στην Αυλή του Κόσμου''
Χρυσολωρά 10-12, Περιστέρι, 12132, ΑΤΤΙΚΗ.

Child and Adolescent Center - Diagnosis - Counseling - Rehabilitation (CAC)
implements the project entitled "Day Center for Adolescents with Autism in
Western Attica “In the Courtyard of the World ", with MIS 5002623.
Beneficiaries are twenty (20) people with Autism Spectrum Disorders (ASD) of
medium & low functionality aged 15 to 22 years - who were selected following an
evaluation process and which are provided with the following services:
•
•
•

•
•
•
•

Transfer
Accommodation and meals (snack)
Program of special treatment operations in need - depending on the needs of
each disabled person (occupational therapy, speech therapy, etc.), based on
the individualized program of each beneficiary
Providing individual and / or group exercise
Training in self-service and learning of daily activities
Creative employment & socialization activities
Participation in entertainment, culture and sports programs

The specific objectives of the act implemented by the CAC are:
• Improving the quality of life of people with disabilities who need support
services,
• strengthening social cohesion and preventing marginalization and social
exclusion, and
• the fight against discrimination and the promotion of equal opportunities.
The above services are provided from Monday to Friday from 8:00 to 16:00 and for
sixty four (64) months starting on 1/9/2017 (excluding August each year), at the
facilities of the Day Center Adolescents with Autism in Western Attica "In the
Courtyard of the World" Chrysolora 10-12, Peristeri, 12132, ATTICA.

