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Η πράξη «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου» αφορά
στην παροχή:
α) υπηρεσιών υποστήριξης, φροντίδας και διαμονής και
β) την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς,
για δεκατέσσερα (14) άτομα με βαριά νοητική υστέρηση - αναπηρία καθώς και
την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών.
Η παροχή των υπηρεσιών φροντίδας λαμβάνει χώρα στη Στέγη Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης που λειτουργεί ο Δήμος Βόλου στην Παιδόπολη Αγριάς και
περιλαμβάνει:
1. Εκπαίδευση στην αυτόνομη διαβίωση και τη συμμετοχή στην εκπαίδευση και
γενικά στην κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα στην κοινότητα, μέσω της
διαμόρφωσης ατομικού προγράμματος των ενοίκων με την καθοδήγηση και
υποστήριξη του προσωπικού στην πορεία προς την αυτονομία, την ένταξη
διάφορων δραστηριοτήτων στην καθημερινή τους ζωή όπως προσωπική υγιεινή,
εξωτερικά εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες, εργασία στην ανοιχτή
αγορά εργασίας κλπ.
2. Λειτουργία βάσει δομημένου καθημερινού προγράμματος με σκοπό την
ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και λειτουργικότητα των ενοίκων στην κοινότητα.
3. Παροχή φαρμακευτικής και ιατρικής φροντίδας βάσει του αναλυτικού
ιστορικού ιατρικού που τηρείται στη δομή: φροντίδα για την φαρμακευτική
αγωγή καθώς και περιοδική ιατρική παρακολούθηση των ενοίκων σε συνεργασία
με τους γονείς και τις αρμόδιες ιατρικές υπηρεσίες, καθώς και μέριμνα για πιθανή
μετακίνηση σε νοσηλευτικό ίδρυμα.
Ειδικότερα επιδιώκεται/επιτυγχάνεται:
• συνεργασία με διάφορους φορείς της κοινότητας για την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων των ενοίκων
• απασχόληση και εκπαίδευσή σε προεπαγγελματικές δραστηριότητες
• κοινωνικοποίηση (τακτικοί έξοδοι στην κοινότητα και ενεργό συμμετοχή σε
κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα
• εκπαίδευση και πρακτική στην χρήση μέσων συγκοινωνίας κ.α.
• ψυχαγωγία (παρακολούθηση μουσικών και θεατρικών παραστάσεων, εκδρομές,
παρακολούθηση ντοκιμαντέρ, ταινιών, διοργάνωση και συμμετοχή σε εορτές και
γενέθλια κ.α.).
Απώτερος σκοπός είναι:
• ο σεβασμός της προσωπικότητας κάθε ατόμου και του πρωταρχικού του
δικαιώματος για ανεξάρτητη και αξιοπρεπή διαβίωση με ενεργή ένταξη στο
κοινωνικό περιβάλλον
• η αποφυγή "περιθωριοποίησης" ή/και "ιδρυματοποίησης" των ατόμων με
αναπηρία και στην υποστήριξη της αυτονομίας τους.

• η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και της
ιδιωτικότητας των ενοίκων.
• η αντιμετώπιση του ζητήματος της διαβίωσης - κατοικίας των προσώπων με
νοητική υστέρηση δια βίου. Οι ΣΥΔ αποτελούν κατοικίες και η διαβίωση των
ατόμων εντός της δομής δε μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί κλειστή
περίθαλψη ή νοσηλεία
• η προαγωγή της προσωπικής ολοκλήρωσης και κοινωνικοποίησής τους.
Όσον αφορά την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας οι ΣΥΔ ως
δομές παροχής υπηρεσιών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης σε άτομα με αναπηρίες,
λειτουργούν ενταγμένες και συνδεδεμένες στο δίκτυο των κοινωνικών υπηρεσιών
που ήδη λειτουργεί ο Δήμος Βόλου, καθώς και του Κέντρου Κοινότητας,
προκειμένου να συμβάλουν στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και κοινωνικής επανένταξης σε άτομα με
αναπηρίες.
Οι ΣΥΔ για την καλύτερη προβολή των υπηρεσιών που παρέχουν, συμμετέχουν
σε ενέργειες δημοσιότητας και προβολής, σε ενέργειες ευαισθητοποίησης της
τοπικής κοινωνίας, ενώ συνεργάζονται με φορείς και εθελοντές. Ειδικότερα, η
δικτύωση των Δομών συνίσταται στη φυσική ή/και ηλεκτρονική διασύνδεσή τους
με φορείς όπως: την εκπαιδευτική κοινότητα (Πανεπιστήμιο, Σχολεία Ειδ.
Αγωγής, κ.α.), το Γενικό Νοσοκομείο, με συλλόγους αθλητικούς, πολιτιστικούς,
γονέων κ.α., την Εκκλησία και εκκλησιαστικά ιδρύματα, άλλους φορείς για
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών, εκπαιδευτικούς - ερευνητικούς φορείς,
για διεξαγωγή ερευνητικών δράσεων, βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών,
αναζήτηση και υιοθέτηση καλών πρακτικών, εκπαίδευση στελεχών κ.α., με στόχο
τη διασύνδεση της δομής με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων
σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

