
Είναι μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστα-
σης που ανήκει στο δίκτυο κοινοτικών επα-
νενταξιακών υπηρεσιών. 

Παρέχει στεγαστικές, θεραπευτικές και νο-
σηλευτικές υπηρεσίες, εξατομικευμένης
φροντίδας υψηλής ποιότητας, σε 15 άτομα με
νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές
διαταραχές.

Ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2003, με
την ευθύνη της Αστικής μη Κερδοσκοπικής
Εταιρίας Έρευνας Εκπαίδευσης και Ψυχοκοι-
νωνικής Αποκατάστασης «ΣΥΝΘΕΣΗ», στο
πλαίσιο του προγράμματος «Ψυχαργώς».   

Εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης.

Στο οικοτροφείο παρέχονται 
οι εξής υπηρεσίες:
• Ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα
• Ψυχολογική στήριξη
• Καλλιέργεια των ατομικών και κοινωνι-

κών ικανοτήτων
• Εκπαίδευση σε δεξιότητες ανεξάρτητης

διαβίωσης
• Μέριμνα για κοινωνικοπρονοιακά θέματα
• Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και

δημιουργική απασχόληση
• Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση της κοινό-

τητας και δημιουργία κοινωνικού δικτύου

Το πρόγραμμα σεβόμενο την ατομικό-
τητα και τις ιδιαιτερότητες του καθένα
από τους ενοίκους, υποστηρίζει την προ-
σπάθει τους για την μετάβαση από την
χρόνια ιδρυματική φροντίδα στην ενεργή
κοινωνική επανένταξη. Προωθεί την
ανάληψη της προσωπικής ευθύνης και
την αναίρεση της παθητικότητας, μέσα σε
ένα περιβάλλον αποδοχής, εμπιστοσύ-
νης και συλλογικότητας.

Το ειδικά καταρτισμένο προσωπικό του Οικοτρο-
φείου αποτελείται από ψυχολόγο, κοινωνικό λει-
τουργό, εργοθεραπευτή-απασχολησιοθεραπευτή,
φυσιοθεραπευτή, διοικητικό υπάλληλο, νοσηλευ-
τές, φροντιστές και επιστημονικούς συνεργάτες. Σε
24ωρο πρόγραμμα εργασίας και μέσα σε αμοιβαία
και ισότιμη συνεργασία, δημιουργούν θεραπευ-
τικό περιβάλλον φροντίδας και στήριξης των ενοί-
κων.

Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται
στο πλαίσιο του προγράμματος είναι:
• Ενασχόληση με την ατομική υγιεινή και πε-

ριποίηση
• Συμμετοχή των ενοίκων στις καθημερινές

εργασίες φροντίδας του χώρου
• Συμμετοχή σε σεμινάρια επαγγελματικής

κατάρτισης
• Εργοθεραπεία-Απασχολησιοθεραπεία
• Εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων και δε-

ξιοτήτων εξυπηρέτησης
• Ομάδες δημιουργικής απασχόλησης (μου-

σική, χορός, θεατρικό παιχνίδι, ζωγραφική,
κατασκευές κ.α.)

• Εκγύμναση και φυσιοθεραπεία
• Συνεργασία και έξοδοι στην κοινότητα
• Εκδρομές με ψυχαγωγικό και μορφωτικό

περιεχόμενο, διακοπές και κατασκηνώσεις
• Συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό

Σταυρό.
• Συμμετοχή σε αγώνες bowling

(special olympic - τοπικοί αγώνες)



Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία
Έρευνας Εκπαίδευσης και Ψυχοκοινωνι-
κής Αποκατάστασης «ΣΥΝΘΕΣΗ» οργανώ-
νει και λειτουργεί με την άμεση εποπτεία του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης τις ακόλουθες Μονάδες 
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης:

• Κέντρο Ημέρας «ΕΣΤΙΑ»
Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 334.076

• Κέντρο Ημέρας «ΑΝΑΤΟΛΗ»
Πολύγυρος Χαλκιδικής, τηλ.: 23710 21.898

• Οικοτροφείο «ΑΞΙΟΣ»
Θεσσαλονίκη, τηλ.: 23920 20.263

• Οικοτροφείο «ΑΘΩΝΑΣ»
Γερακινή Χαλκιδικής, τηλ.: 23710 53.399

Επιπλέον επιδιώκονται:

• Η καλλιέργεια και πρακτική
εφαρμογή αρχών και κανόνων
ομαδικής διαβίωσης

• Η εγκαθίδρυση
σχέσεων     συνεργασίας
με τις οικογένειες των ενοίκων
και η διατήρηση τακτικής
επικοινωνίας με το συγγενικό
και φιλικό περιβάλλον

• Η ανάπτυξη κοινωνικών επα-
φών και σχέσεων με την το-
πική κοινωνία
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