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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΓΑΠΗ» 

   

Το «Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία, Νοητική 

Υστέρηση με τον δ.τ. «ΑΓΑΠΗ» του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ», λειτουργεί ως δικαιούχος της 

Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία, Νοητική 

Υστέρηση με τον δ.τ. «ΑΓΑΠΗ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 

2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και 

Καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη - ΕΚΤ», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, από τον Μάρτιο του 

2017 (με διάρκεια 3ετή) και συνεχίζει μέχρι και σήμερα. 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους ωφελούμενους που είναι ενταγμένοι στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου είναι οι παρακάτω: 

 Η μεταφορά των ωφελουμένων από και προς το Κέντρο με μεταφορικό μέσο του 

Συλλόγου, 

 Η διαμονή τους στο Κέντρο τις ώρες λειτουργίας του (07:30-15:30 

συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά) και η διατροφή τους (πρωινό, πρόχειρο 

γεύμα), 

 Συμμετοχή των ωφελουμένων σε εκπαιδευτικά προγράμματα ατομικής ή ομαδικής 

άσκησης και εργαστήρια του Κέντρου βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος 

του κάθε ατόμου: 

 Συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε ατομικό και οικογενειακό 

επίπεδο, 

 Ψυχιατρικής παρακολούθησης,  

 Ανάπτυξης δεξιοτήτων στην αυτοεξυπηρέτηση (σωματογνωσία, σωματική-

στοματική υγιεινή, δραστηριότητες που απαιτεί η ζωή μέσα στο σπίτι), 

 Ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και κοινωνικοποίησης, 

 Εργοθεραπείας και φυσικοθεραπείας, 

 Συμμετοχή σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης, 

 Εργαστήρια: χειροτεχνίας, οικιακής οικονομίας, κηπουρικής, κατασκευής 

μπομπονιέρας, προσκλήσεων γάμων και βαπτίσεων. 
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Άμεσος στόχος όλων των υπηρεσιών είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, μέσω της παροχής 

υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας. 

Σειρά Δράσεων του Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για ΑμεΑ 

του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ» πέρα από τη λειτουργία των καθημερινών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δραστηριότητες: 

 Πασχαλινό και Χριστουγεννιάτικο Παζάρι, 

 Διοργάνωση εκδηλώσεων από άλλους φορείς για την οικονομική ενίσχυση των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου (Ξενοδοχειακές Μονάδες Grecotel, 

Σχολεία, Πολιτιστικοί Σύλλογοι), 

 Επισκέψεις των ωφελουμένων του Κέντρου (με συνοδεία των εκπαιδευτών τους)  

στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, στη Περιφερειακή 

Ενότητα Ρεθύμνου, στο Δημαρχείο Ρεθύμνου, στο ΚΑΠΗ Τσεσμέ, στο Κέντρο 

Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης- Παράρτημα ΑμεΑ, στο ξενώνα 

Βραχείας Παραμονής, στο «ΜΑΔΕΡΙ» για ευχές και Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα, 

 Συνοδεία ωφελουμένων για Θεία Κοινωνία στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων 

Μαρτύρων, 

 Συνοδεία ωφελουμένων για περίπατο και καφέ σε καφετέριες της πόλης καθώς και 

πικ-νικ, 

 Επίσκεψη του Δ.Ι.Ε.Κ. Ρεθύμνου για περιποίηση άκρων στις ωφελούμενες του 

Κέντρου, 

 Εκδήλωση με μουσικοχορευτικό περιεχόμενο με τίτλο «Η γιορτή της Αγάπης για 

την Ευρώπη», 

 Συμμετοχή σε παράλληλους αγώνες δρόμου για αθλητές, μη αθλητές, παιδιά, ΑμεΑ 

και αθλητές Special Olympics, 

 Συμμετοχή στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα στα Χανιά στον Καλαθά Ακρωτηρίου, 

 Συμμετοχή στις συναντήσεις δικτύωσης του Κέντρου Ειδικών Παιδιών «Ζωοδόχος 

Πηγή» στο Ηράκλειο και του ΚΗΦΑΠ «Μεγαλόχαρη» στα Χανιά, 

 ΕπιYσκεψη του ΠαιδικουY  ΣταθμουY  «ΠαραμυθεYνιος ΚοY σμος», του Β Κ́ΑΠΗ, του 

Δημοτικού Ατσιποπούλου, του 14ου Δημοτικού Ρεθύμνου, του 1ου Λυκείου 

Ρεθύμνου, του Γυμνασίου από Σφακάκι, της Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων 

Ρεθύμνου, για ευχές Χριστουγεννιάτικα – Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα, 

 Συνεργασία με τον Ε.Ε.Σ και το Γ.Ν.Ρ. για εξέταση ωφελουμένων και δωρεάν 

εμβολισμό. 

 Συνεργασία με το Κοιν.Σ.Επ. Μ.Α.Δ.Ερ.Ι. για ομαδικό μάθημα ερμηνείας τραγουδιού, 

σε εβδομαδιαία βάση. 

Ευχαριστούμε όλους για τη συνεργασία! 


