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Για παιδιά με αναπτυξιακές 
& 

συναισθηματικές διαταραχές

 Κέντρο Ημέρας  “Ανοιχτή Αγκαλιά” των Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής & 
Ιατρικής 

Κολοκοτρώνη 181, 19441 Κορωπί
Τηλ. / fax  2106026212

Email : kimeras@otenet.gr
Facebook : Κέντρο Ημέρας “Aνοιχτή Αγκαλιά”

 Σωματείο Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής & Ιατρικής “Ανοιχτή Αγκαλιά”
Λ. Μεσογείων 24, 11527 Αθήνα

Τηλ. 2107726814 – 815, Fax 2107799646
Email : fkp@otenet.gr

Facebook : “Ανοιχτή Αγκαλιά”

Το σωματείο Φίλοι Κοινωνικής 
Παιδιατρικής & Ιατρικής “Ανοιχτή 
Αγκαλιά”, είναι δικαιούχος της 

Πράξης «Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας 
φροντίδας και παραμονής σε παιδιά 
με νοητική υστέρηση από το Κέντρο 
Ημέρας “Ανοιχτή Αγκαλιά”» (Κωδικός 
ΟΠΣ: 5002543), στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 
2014-2020»,  Άξονας Προτεραιότητας 
9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση της φτώχειας και 
διακρίσεων – Διασφάλιση της κοινωνικής 
συνοχής». 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά 
στη δωρεάν παροχή ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και 
παραμονής από το Κέντρο Ημέρας σε 
22 παιδιά ηλικίας 4-12 ετών με χαμηλή 
νοημοσύνη που μπορεί παράλληλα να 
εντάσσονται στο φάσμα του αυτισμού 
ή/και να παρουσιάζουν αναπτυξιακές 
διαταραχές, για χρονική περίοδο 36 
μηνών.

Το Κ.Η. έχει επιλέξει το σύνολο 
των ωφελούμενων, μέσω ανοικτής 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
και έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία του 
προγράμματος από τον Οκτώβριο του 
2017.

Ειδικότερα, το Κ.Η. ‘‘Ανοιχτή Αγκαλιά’’ θα 
παρέχει για χρονική διάρκεια τριών ετών 

τις ακόλουθες υπηρεσίες: 
• Προγράμματα ειδικής αγωγής, 
εργοθεραπείας, λογοθεραπείας και 
ψυχολογικής υποστήριξης, βάσει του 
εξατομικευμένου προγράμματος.  
• Ατομικό και ομαδικό πρόγραμμα 
εικαστικών και μουσικοθεραπείας. 
• Εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση 
και την εκμάθηση δραστηριοτήτων 
καθημερινής ζωής.
• Δημιουργική απασχόληση και 
κοινωνικοποίηση. 
• Προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού 
και άθλησης. 
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γονείς 
και το οικογενειακό περιβάλλον των 
παιδιώ.ν
• Μεταφορά των παιδιών προς και από 
το Κ.Η. με σχολικό λεωφορείο.
• Διαμονή (όχι διανυκτέρευση) και 
πρόχειρο γεύμα σε καθημερινή βάση.

Οι προαναφερόμενες υπηρεσίες έχουν 
ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των παιδιών και των οικογενειών 
τους, τη δημιουργική απασχόληση, την 
ενίσχυση της κοινωνικοποίησης και της 
κοινωνικής τους ένταξης. Επίσης, την 
προσωπική, ψυχοσυναισθηματική και 
κοινωνική εξέλιξη των παιδιών καθώς και 
την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της 
κοινότητας.

 www.anoixtiagalia.gr

 www.anoixtiagalia.gr

Ένα μικρό καράβι…

Το έτος 1993, με τον ενθουσιασμό της προσφοράς και με απερι-
όριστη αγάπη για τα παιδιά, το μικρό καράβι της Ανοιχτής 
Αγκαλιάς των Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής & Ιατρικής 

ξεκίνησε το ταξίδι του με επίκεντρο τον άνθρωπο και με σύνθημα 
‘‘Υγεία για όλους’’. Μια μικρή ομάδα εθελοντών, μαζί με την - επί 
σειρά ετών - πρόεδρο Γιολάντα Βλάχου, δημιούργησε το Μη 
Κερδοσκοπικό Σωματείο ‘‘Ανοιχτή Αγκαλιά’’ με έδρα το Νοσοκομείο 
Παίδων Π. & Α. Κυριακού. 
Για 25 χρόνια οι Φ.Κ.Π.Ι. ‘‘Ανοιχτή Αγκαλιά’’ έχουν κάνει το όραμα 
πράξη προσφέροντας πολύπλευρο κοινωνικό έργο με συνέπεια και 
ευθύνη:

• 8 Εκστρατείες Προληπτικής Ιατρικής κάθε χρόνο, σε ακριτικές 
περιοχές.
• Πάνω από 15.000 Ιατρικές Πράξεις παιδιών και ενηλίκων ετησίως. 
12 αναπλάσεις παιδιατρικών κλινικών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
• Δημιουργία της πρώτης τράπεζας Βλαστοκυττάρων στη Β. Ελλάδα.
• Δημιουργία 6 αιθουσών Παιγνιοθεραπείας στα παιδιατρικά 
νοσοκομεία.
• Δημιουργία Κέντρου Ημέρας, στο Δήμο Κρωπίας για παιδιά με 
αναπτυξιακές και συναισθηματικές διαταραχές.
• Δημιουργία προγράμματος Ψυχικής Υγείας για Εφήβους, Γονείς και 
Εκπαιδευτικούς. 
• Στήριξη απόρων οικογενειών στην περιφέρεια Ανατολικής Αττικής. 
• Παροχή εξοπλισμού Μονάδας Εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Παίδων 
Π. & Α. Κυριακού. 
• Δεκάδες προσφορές μηχανημάτων και εξοπλισμού σε παιδιατρικά 
νοσοκομεία αλλά και σε αγροτικά ιατρεία και κέντρα υγείας στις 
ακριτικές περιοχές. 
• Δωρεές σε δημοτικά σχολεία. 
• Δημιουργία 8 Παιδικών Χαρών στα Ακριτικά Νησιά.
• Αναπλάσεις παιδικών σταθμών και υποστήριξη με τεχνολογικό 
εξοπλισμό σχολείων ακριτικών νησιών.
• Το σωματείο λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου 
και διοικείται από εννεαμελές συμβούλιο. Οι συνδρομές των μελών, 
χορηγίες, δωρεές και έσοδα εκδηλώσεων στηρίζουν οικονομικά το 
έργο του.



Το Κέντρο Ημέρας για Παιδιά με 
αναπτυξιακές και συναισθηματικές 
διαταραχές των Φ.Κ.Π.Ι. ‘‘Ανοιχτή 

Αγκαλιά’’ ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 
2006 στο Κορωπί Αττικής. Εποπτεύεται 
από τη  Διεύθυνση  Ψυχικής Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας και επιχορηγείται 
από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 
Λειτουργεί καθημερινά, 09:00 – 17:00 
και προσφέρει δωρεάν ομαδικά 
και εξατομικευμένα θεραπευτικά 
προγράμματα σε παιδιά, ηλικίας  
3 – 14 ετών, που, κατά προτεραιότητα, 
διαμένουν στον 6ο Παιδοψυχιατρικό 
Τομέα του νομού Αττικής.
 

Απευθύνεται σε παιδιά 
και προεφήβους που 
παρουσιάζουν:

• αναπτυξιακές διαταραχές /  
διαταραχές αυτιστικού φάσματος
• διαταραχές λόγου και ομιλίας 
• μαθησιακές δυσκολίες
• διαταραχές της συμπεριφοράς και του 
συναισθήματος
• ελαφριά νοητική υστέρηση

Απαραίτητο κριτήριο εισαγωγής στα 
θεραπευτικά προγράμματα του Κέντρου 
Ημέρας είναι η ύπαρξη διαγνωστικής 
εκτίμησης από δημόσιο φορέα και η 
δυνατότητα συνεργασίας της οικογένειας 

του παιδιού με τη θεραπευτική ομάδα 
του Κ.Η.

Η Διεπιστημονική Θεραπευτική Ομάδα 
του Κέντρου Ημέρας αποτελείται από 
Επιστημονικά Υπεύθυνο, Παιδοψυχίατρο, 
Ψυχολόγους, Κοινωνικό Λειτουργό, 
Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, 
Ειδικό Παιδαγωγό, Εικαστικό, 
Μουσικοθεραπευτή  και Νοσηλευτή. 

Το θεραπευτικό 
πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• Καθημερινό ομαδικό πρόγραμμα  
πρώιμης παρέμβασης για παιδιά 
που βρίσκονται στο φάσμα του 
αυτισμού

Έχει ως κύριο στόχο την κοινωνικοποίηση 
και την ένταξη στην κοινότητα 
παιδιών με Διαταραχές Αυτιστικού 

Φάσματος. Προσφέρεται εκπαίδευση 
στις απαραίτητες επικοινωνιακές, 
κοινωνικές, γνωστικές και ψυχοκινητικές 
δεξιότητες για να μπορεί ένα παιδί να 
λειτουργεί ικανοποιητικά στο σπίτι, 
καθώς και να ενταχθεί σε ένα άλλο 
πλαίσιο εκπαίδευσης. Πρόκειται για 
ένα μεταβατικό στάδιο στην πορεία 
ενός παιδιού με σκοπό τη βελτίωση της 
ποιότητας της ζωής του. 

• Ψυχοθεραπεία παιδιών & 
προεφήβων
 
Στο Κέντρο Ημέρας παρέχονται ατομικές 
συνεδρίες ψυχοθεραπείας σε παιδιά και 
προεφήβους με στόχο την ψυχολογική 
τους υποστήριξη, την ενθάρρυνση της 
συναισθηματικής έκφρασης, την ανάπτυξη 
των κοινωνικών & επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής 
τους και την ικανοποιητική προσαρμογή στο  
σχολικό περιβάλλον.

• Παιδοψυχιατρική παρακολούθηση

Ο παιδοψυχίατρος του Κέντρου 
Ημέρας αξιολογεί, διαγιγνώσκει και 
παρακολουθεί συστηματικά όλα τα 
παιδιά του Κ.Η. και τις δραστηριότητές 
τους. Επίσης, προτείνει θεραπευτική 
αγωγή, παρέχει ψυχοθεραπεία και 
υποστηρίζει συμβουλευτικά της 
οικογένειες των παιδιών.  

• Συμβουλευτική υποστήριξη 
και ψυχοεκπαίδευση γονέων και 
κηδεμόνων

Προγράμματα συμβουλευτικής 
υποστήριξης και ψυχοεκπαίδευσης 
γονέων με στόχο τη διαχείριση των 
δυσκολιών και της συμπεριφοράς του 
ατόμου με αυτισμό καθώς και την 
ενημέρωση και την επανατροφοδότηση 
των οικογενειών των παιδιών που 
παρακολουθούν το θεραπευτικό 
πρόγραμμα του Κ. Η.

• Λογοθεραπεία

Πρόληψη, αξιολόγηση, συμβουλευτική, 
σχεδιασμός παρέμβασης και 
αποκατάστασης δυσκολιών και 
διαταραχών λόγου, φωνής, ομιλίας και 
επικοινωνίας σε ατομικό και ομαδικό 
επίπεδο. 
Πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας για την 

αντιμετώπιση των επικοινωνιακών και 
κοινωνικών δυσκολιών.
Εκπαίδευση σε εναλλακτικούς τρόπους 
επικοινωνίας (PECS, MAKATON, κλπ.) 

• Εργοθεραπεία

Αξιολογούνται οι δεξιότητες του παιδιού 
σε κινητικό, αισθητηριακό, αντιληπτικό, 
γνωστικό, κοινωνικο-συναισθηματικό 
και επικοινωνιακό επίπεδο και τίθενται 
θεραπευτικοί στόχοι.
Παρέχεται εξειδικευμένη παρέμβαση 
στους τομείς που παρουσιάζουν 
δυσκολίες σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο 
με ειδικές τεχνικές (βοηθητική τεχνολογία, 
τροποποίηση περιβάλλοντος, κλπ).
Εκπαίδευση σε δεξιότητες καθημερινής 
ζωής (φαγητό, ένδυση, απόδυση, κλπ.)
Συνεδρίες αισθητηριακής ολοκλήρωσης 
για παιδιά με διαταραχές αισθητηριακής 

επεξεργασίας σε ειδικά εξοπλισμένη 
αίθουσα.

• Ειδική αγωγή και αποκατάσταση 
μαθησιακών δυσκολιών

Ψυχοεκπαιδευτική αξιολόγηση και ειδική 
ατομική εκπαιδευτική παρέμβαση σε 
παιδιά με γενικές και ειδικές διαταραχές 
μάθησης.
Προετοιμασία παιδιών προσχολικής και 
σχολικής ηλικίας για ενσωμάτωση σε 
σχολικό πλαίσιο.

• Εικαστικά – εργαστήριο εικαστικών

Το εργαστήριο εικαστικών λειτουργεί 
παράλληλα και επικουρικά με τις άλλες 
θεραπευτικές δραστηριότητες του Κ.Η.  
Τα παιδιά αναπτύσσουν τη φαντασία 
και τις χειρονακτικές τους ικανότητες 

λαμβάνοντας ερεθίσματα με διάφορους 
τρόπους. 
Η χρήση ποικίλων υλικών αναπτύσσει  τη 
σχεδιαστική τους δεξιότητα δίνοντάς 
τους  ικανοποίηση και χαρά.
Στο τέλος κάθε χρονιάς γίνεται έκθεση με 
έργα τους.

• Μουσικοθεραπεία

Ομαδικές και ατομικές συνεδρίες 
μουσικοθεραπείας με χρήση μεγάλου 
εύρους μουσικών οργάνων και ειδικού 
μουσικού αυτοσχεδιασμού με στόχο να 
γίνει ο ήχος ένα μέσο επικοινωνίας και 
έκφρασης. Παράλληλα, ενισχύονται οι 
φωνητικές λειτουργίες, οι επικοινωνιακές 
δεξιότητες, η αυτοέκφραση και οι 
κινητικές δεξιότητες.

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
της κοινότητας

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, 
διοργανώνονται στο Κέντρο Ημέρας:
• Εκδρομές, γιορτές και καλλιτεχνικές 
παραστάσεις για τα παιδιά.
• Επιστημονικές ημερίδες, ομιλίες και 
σεμινάρια.
• Εκδηλώσεις και εκθέσεις ζωγραφικής 
του εργαστηρίου εικαστικών.


