ΠΡΟΦΙΛ ΚΕΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος ξεκίνησε το 1970 στην Θεσσαλονίκη ως
Σύλλογος Γονέων. Μετατράπηκε σε εταιρεία το 1980 και από τότε µπορούν να
γίνουν µέλη της, εκτός από τους γονείς, τα ίδια άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ή οι
συγγενείς τους µέχρι β’ βαθµού και οι φίλοι της υπόθεσης. Σύµφωνα µε το
καταστατικό, την πλειοψηφία στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχουν πρόσωπα µε
αναπηρίες και συγγενείς τους.
Είναι ειδικά αναγνωρισµένο φιλανθρωπικό σωµατείο που εποπτεύεται και
επιχορηγείται από το Υπουργείο Υγείας-Πρόνοιας και την Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης.
Στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο που ανεγέρθηκε µε δαπάνες των δηµοσίων
επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας και βρίσκεται όπισθεν της Ανωτάτης
Σχολής Πολέµου (περιοχή ∆ήµου Πυλαίας).
Οι στόχοι της ΕΣΒΕ είναι α) αφενός να παρέχει υπηρεσίες στα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες και τις οικογένειες τους και β) αφετέρου να συντελέσει ώστε να
δηµιουργηθούν στην κοινωνία οι κατάλληλες συνθήκες για την ισότιµη ένταξη των
αναπήρων.
Παρεχόµενες υπηρεσίες
• Ιατρική παρακολούθηση
• Κοινωνική υπηρεσία
• Ψυχολογική υπηρεσία
• Τµήµατα φυσιοθεραπείας και Εργοθεραπείας
• Ηµερήσια προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης στα εργαστήρια
Υφαντικής, Χειροτεχνίας, Κεραµικής, Οικιακής Οικονοµίας, και
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για άτοµα µε βαριές κινητικές και πολλαπλές
αναπηρίες για άτοµα ηλικίας από 15 έως 45 ετών.
• Ηµερήσια τµήµατα απασχόλησης και ψυχαγωγίας
• Προστατευµένα εργαστήρια
• Τµήµα Κοινωνικής Ένταξης
• Εκδροµές – ταξίδια
• Τµήµα Αυτόνοµης ∆ιαβίωσης
• Προσωρινή φιλοξενία σε ιδιόκτητο διαµέρισµα
• Θεατρική οµάδα
• Θερινές κατασκηνώσεις
• Επιµόρφωση εργαζοµένων
• Προετοιµασία συνοδών για εξυπηρέτηση αναπήρων σε κατασκηνώσεις και
στο σπίτι
• Μονάδα Αυτόνοµης Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης
Πόροι
Προέρχονται από:
• Τα Υπουργεία Υγείας – Πρόνοιας και Απασχόλησης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

•
•
•
•
•
•

Τα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης
Τα ασφαλιστικά Ταµεία
∆ωρεές
Εκδηλώσεις της Εταιρείας, όπως η εκτύπωση και πώληση ευχετήριων
καρτών, ο εκθέσεις έργων τέχνης, το ετήσιο παζάρι κ.λ.π.
Συνδροµές µελών

Νέες Υπηρεσίες
Μονάδα Αυτόνοµης Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης για 27 Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες
που αποτελείται από 3 διαµερίσµατα των 9 ατόµων το καθένα.
Οι αρχές λειτουργίας του είναι παρόµοιες µε αυτές της οικογενειακής στέγης.
Πλαισιώνεται από προσωπικό φροντίδας και εκπαίδευσης σε 24ωρη βάση. Στόχος
όλων η υψηλή ποιότητα ζωής των αναπήρων.
Προοπτικές
1. Η εδραίωση και επέκταση της Μονάδας Αυτόνοµης Υποστηριζόµενης
∆ιαβίωσης.
2. Η αξιοποίηση του οικοπέδου στη Στρατονίκη Χαλκιδικής το οποίο
παραχωρήθηκε στην Εταιρεία και σε άλλα ιδρύµατα µε σκοπό την δηµιουργία
κατασκήνωσης.

Γενικά για το ΚΕΚ της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος
Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος από το 1980 παρέχει υποστηρικτικές
υπηρεσίες σε ανάπηρους . Από το 1986, ύστερα από την έκδοση της αριθµ.40004/ 252-1986 απόφασης του Υπουργείου Εργασίας , παρέχει προεπαγγελµατική και
επαγγελµατική κατάρτιση υλοποιώντας Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράµµατα. Από
το 1996
είναι πιστοποιηµένη σαν Εξειδικευµένο Κέντρο Επαγγελµατικής
Κατάρτισης ( Αρ. Πρωτ.: 2156/11-1-1996 ΕΚΕΠΙΣ) και υλοποιεί ολοκληρωµένα
προγράµµατα Ε.Ε. ( συνοδευτικές υπηρεσίες- προκατάρτιση- κατάρτιση- προώθηση
στην απασχόληση). Από το 2001 είναι πιστοποιηµένη σαν Κέντρο Επαγγελµατικής
Κατάρτισης ( Κωδ. Πιστοποίησης:1213946) για τα θεµατικά πεδία Υγείας- Πρόνοιας,
Αθλητισµού και Πολιτισµού, Παιδαγωγικών και από το 2004 στο θεµατικό πεδίο της
Πληροφορικής.
Το ΚΕΚ της ΕΣΒΕ έχει εκπονήσει διάφορα προγράµµατα του Ε.Π. « Υγεία- Πρόνοια
2000-2006» όπως την κατάρτιση εργαζοµένων σε φορείς Πρόνοιας και κατάρτιση
ανέργων επαγγελµατιών Πρόνοιας ( Μέτρο 4,2).
Έχουν εκπονηθεί προγράµµατα του Ε.Π. « Απασχόληση και επαγγελµατική
κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «
Ενέργειες Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών», « Επιχορήγηση για
ολοκληρωµένες παρεµβάσεις υπέρ ειδικών µειονεκτουσών οµάδων- Άτοµα µε
αναπηρίες», « Κατάρτιση Ανέργων σε πιστοποιηµένα ΚΕΚ» για το θεµατικό πεδίο
Υγείας-Πρόνοιας.
Στο πλαίσιο του HORIZON υλοποιήθηκε το πρόγραµµα ΚΥΨΕΛΗ µαζί µε την
Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών και ο φορέας µας υλοποίησε την εκπαίδευση των
αναπήρων στην Αυτόνοµη διαβίωση. Λειτούργησε για έξι µήνες , στο ιδιόκτητο
διαµέρισµα µας αυτόνοµη διαβίωση για 10 άτοµα ( 5 άτοµα κάθε 3 µήνες).
Το ΚΕΚ της ΕΣΒΕ είναι πιστοποιηµένο από το ΕΚΕΠΙΣ και έχει και θεσµοθετηµένα
εργαστήρια. Η πρακτική άσκηση πραγµατοποιείται στους χώρους της ΕΣΒΕ, το
Οικοτροφείο και το Φιλοξενείο. Το ΚΕΚ ΕΣΒΕ δίνει µεγάλη σηµασία στην πρακτική
άσκηση η οποία είναι το κατεξοχήν κοµµάτι που οδηγεί στην αφοµοίωση των
γνώσεων που έχουν διδαχθεί κατά την διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης. Είµαστε
βέβαιοι ότι η πολύχρονη πείρα των στελεχών µας και οι άρτια εξοπλισµένες
εγκαταστάσεις µας βοηθούν στο µέγιστο βαθµό την όσο καλύτερα γίνεται εκτέλεση
των προγραµµάτων. Οι κτιριακές δοµές της ΕΣΒΕ είναι υπερσύγχρονες και
καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές. Ταυτόχρονα στα θεσµοθετηµένα εργαστήρια µας
µπορούν οι εκπαιδευόµενοι να παρατηρήσουν την καθηµερινότητα των αναπήρων
και να βιώσουν τις πραγµατικές τους ανάγκες.

Η ∆ιοίκηση του ΚΕΚ της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος είναι:

∆ιευθυντής & ∆ιευθυντής Κατάρτισης
Ράκος Θεόδωρος

Συντονιστής Κατάρτισης &
Υπεύθυνος Ευπαθών Κοινωνικών
Οµάδων
∆εµίρης Μόσχος

Γραµµατειακή Υποστήριξη
Χατζηπαρασκευά Θεοδώρα
Στοϊκοτίδου Ραλλή

Το ΚΕΚ της ΕΣΒΕ εξειδικεύεται στα ακόλουθα θεµατικά πεδία:
• Περιβάλλοντος
• Υγείας & Πρόνοιας
• Πολιτισµού και Αθλητισµού
• Παιδαγωγικά
• Πληροφορικής
• Τουριστικά & Παροχής Υπηρεσιών
• Αγροτικά
• Τεχνικά & Μεταφορών
∆οµές
Υπάρχει µία κεντρική δοµή η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη όπισθεν της
Ανωτάτης Σχολής Πολέµου
Οι πιστοποιηµένες αίθουσες είναι:
Αίθουσες
∆ιδασκαλίας
Αριθµός Αιθουσών
2
∆υναµικότητα
40
Αιθουσών

Αίθουσες
Πληροφορικής
1
25

Σύνολο
3
65

