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Χρήσιμες Πληροφορίες:
Ποιοι είμαστε?
Το «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού» αποτελεί μη κερδοσκοπικό
σωματείο που στοχεύει στην προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως αυτά
ορίζονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989) του ΟΗΕ. Από το
2004, το ¨Δίκτυο¨ οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και κοινωνικο-πολιτισμικές
δράσεις που αφορούν και προωθούν τα δικαιώματα του παιδιού.
Πού βρισκόμαστε?
Το ¨Δίκτυο¨, σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, υλοποιούν Συνοδευτικά Μέτρα
ΤΕΒΑ στο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Πατησίων (Σαρανταπόρου 4, Άνω Πατήσια)

Απευθυνθήκαμε στο σύνολο των ωφελούμενων ΤΕΒΑ Δήμου Αθηναίων με έμφαση στα
νοικοκυριά με παιδιά ηλικίας 0 έως 15 ετών.

Υπηρεσίες για παιδιά - ΚΕΝΤΡΟ για το ΠΑΙΔΙ :
Το Κέντρο στελεχώνεται από:
* Μία νηπιαγωγό υπεύθυνη συντονισμού δράσεων για παιδιά έως 6 χρόνων και μία ειδική
παιδαγωγό, υπεύθυνη για τις εκπαιδευτικές δράσεις στήριξης παιδιών με μαθησιακές
δυσκολίες.

* Μία ψυχολόγο παιδιών που παρέχει υπηρεσίες σε παιδιά 0 έως 15 ετών αλλά και τους
γονείς τους, η συνεργασία των οποίων είναι απαραίτητη για την καλύτερη εξέλιξη της
παρέμβασης.
* Μία λογοθεραπεύτρια που παρέχει υπηρεσίες σε παιδιά 0 έως 15 ετών και σχεδιάζει
εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης και θεραπείας.
Οργανώνουν και υλοποιούν δράσεις και υπηρεσίες με στόχο:
√ Την εκπαιδευτική, ψυχοκοινωνική και γλωσσική ανάπτυξη κάθε παιδιού.
√ Την πρόληψη ή/και αντιμετώπιση ιδιαίτερων δυσκολιών κάθε παιδιού.

•

Τί παρέχουμε – Πιο συγκεκριμένα:



Θεματικά δημιουργικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια, προβολές ταινιών, εξωτερικές δράσεις δανειστική παιδική βιβλιοθήκη με βιβλία και παιχνίδια



Υπηρεσίες από παιδοψυχολόγο & λογοθεραπευτή



Μαθησιακή υποστήριξη στα μαθήματα Ελληνικών και Αγγλικών και ειδικό εκπαιδευτικό ατομικό
πρόγραμμα για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες



Δημιουργική απασχόληση από νηπιαγωγό και ειδική παιδαγωγό



Ομάδες Εμψύχωσης Εφήβων (ενίσχυση της συναισθηματικής νοημοσύνης, την καλλιέργεια

ατομικών δεξιοτήτων, τη βελτίωση της ποιότητας των σχέσεων των εφήβων, τη νοηματοδότηση της
απαιτητικής εφηβικής ηλικίας και την προετοιμασία για την πρώιμη ενήλικη ζωή).


Στοχευμένες Ομάδες ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης παίδων (συνεργασία ψυχολόγου –
λογοθεραπεύτριας)

Υπηρεσίες για γονείς και άλλους ενήλικες:
Εξαμελής ομάδα στελεχών παρέχει μία σειρά συνοδών
υπηρεσιών με στόχο την ολιστική στήριξη τόσο του συνόλου
των μελών των οικογενειών όσο και των μεμονωμένων
ωφελούμενων που απευθύνονται στο Πολυδύναμο Δημοτικό
Ιατρείο.

Πιο συγκεκριμένα παρέχονται:
√ Υπηρεσίες πρώτης υποδοχής, ψυχοκοινωνική συμβουλευτική και διασύνδεση /

παραπομπή σε Υπηρεσίες, εντός ή εκτός Πολυδύναμου Ιατρείου (τρείς σύμβουλοι
υποδοχής & εξυπηρέτησης)
√ Ατομική ψυχολογική υποστήριξη (ένας ψυχολόγος ενηλίκων)
√ Συμβουλευτική και παροχή πρακτικής βοήθειας με στόχο την ενίσχυση των

ωφελούμενων στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας (μία εργασιακή σύμβουλος)
√ Συμβουλευτική διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού και παροχή
πρακτικής βοήθειας (ένας λογιστής)

Επιπρόσθετα:
► Ομάδες Γονέων:

Κύκλος 15 συναντήσεων με αντικείμενο την εκπαίδευση στον γονεϊκό ρόλο, την
θέσπιση ορίων, την αυτογνωσία και την αυτοφροντίδα των γονέων, την εκπαίδευση
και συζήτηση για την απώλεια στην οικογένεια και τις τεχνικές διαχείρισης του
πένθους και τις διαστάσεις του σχολικού εκφοβισμού στη σύγχρονη εκπαιδευτική

κοινότητα.

► Εκπαιδευτικά βιωματικά σεμινάρια ενηλίκων:
1. Κύκλος Εργασιακής συμβουλευτικής και ανάπτυξης επιχειρηματικότητας.
2. Κύκλος Ψυχολογίας: Ψυχική υγιεινή, Χρήση ουσιών (σε συνεργασία με τον
ΟΚΑΝΑ), Ενδοοικογενειακή βία (σε συνεργασία με το ΚΕΘΙ).
3. Κύκλος Υγείας: Σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό: Παροχή πρώτων
βοηθειών για παιδιά και ενήλικες, ψηλάφηση μαστού, εμβολιασμός παιδιών και
λοιπά θέματα Δημόσιας Υγείας.

Συνοπτική Παρουσίαση Υλοποίησης Συνοδευτικών Μέτρων
Η «Δουλειά» μας σε αριθμούς – Απολογισμός 2019
> 2.500 συνεδρίες από τις οποίες:
► 52% ατομική ψυχοκοινωνική ενηλίκων
► 30% ατομική ψυχοκοινωνική παιδιών
► 9% συνεδρίες εργασιακής συμβουλευτικής

► 9% υπηρεσίες διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού

Συνοπτική Παρουσίαση Υλοποίησης Συνοδευτικών Μέτρων
Η «Δουλειά» μας σε αριθμούς – Απολογισμός 2019
> 300 ώρες εκπαιδευτικών προγραμμάτων
> 30 εργαστήρια για παιδιά
27 συνεδρίες ομαδικής συμβουλευτικής,

16 σεμινάρια ενηλίκων,
2 θεατρικές παραστάσεις,
3 εκδηλώσεις

Οι «καινοτομίες» μας:

* Λειτουργία κατά το πρότυπο του “One Stop Shop”
* Ολιστική πλαισίωση της κάθε περίπτωσης από πολλές και διαφορετικές
ειδικότητες
* Ανταπόκριση σε προβληματικές καταστάσεις με πολλαπλές και μείζονος σημασίας

διαστάσεις
* Ενδυνάμωση παιδιού και οικογένειας/ ατόμου
* Προάσπιση Δικαιωμάτων του Παιδιού
* «Άνοιγμα» στην Κοινότητα (συνεργασία με Σχολικές Μονάδες, ΕΚΕΨΥΕ,

Συλλόγους, ΜΚΟ κ.ά.)
* Σημείο αναφοράς και απεύθυνσης για το Δήμο και την Κοινότητα

Ευχαριστούμε!!

