Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής & Ψυχικής Υγείας «ΠΟΡΕΙΑ ΑΜΚΕ»
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2011
Κλινικό – Κοινωνικό - Θεραπευτικό Έργο
-

Αριθμός εξυπηρετούμενων: 15
Καινούριοι ένοικοι: 2
Εκπαιδευόμενοι- Σπουδαστές ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας : 1
Εθελοντές : α. Φοιτητές Ψυχικής Υγείας: 3
β. Ευαισθητοποιημένοι Πολίτες : 5
Επαφές –Συνεργασία με σχετικούς φορείς-υπηρεσίες : 17 το μήνα, 204 το χρόνο

Κλινικό έργο
Εποπτεία : λόγω συρρίκνωσης του κρατικού προϋπολογισμού δεν προβήκαμε σε συνεργασία με Επόπτη
Συναντήσεις Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας: 1 φορά το μήνα, 11 το χρόνο (εκτός του μήνα Αυγούστου)
Συναντήσεις Συντονιστικής ομάδας: 1 την εβδομάδα, 44 συναντήσεις ( εκτός του μήνα Αυγούστου)
Συναντήσεις Π.Ο.Θ για επαναξιολόγηση στόχων και επαναπροσδριορισμό προσώπων αναφοράς : 2 το χρόνο
( κάθε εξάμηνο)
Συναντήσεις Συντονιστικής Ομάδας για ευρύτερο απολογισμό: 2 το χρόνο ( κάθε εξάμηνο)
Ατομικά Θεραπευτικά : 15
Πρόσωπα αναφοράς : 15
Διακοπές : 1 από μία εβδομάδα
Εκπαιδευτικές –πολιτιστικές έξοδοι: 3
Οργανωμένες έξοδοι : 31
Εξατομικευμένοι έξοδοι: 23
Προγραμματισμένες σταθερές εξατομικευμένες δραστηριότητες: 5 την εβδομάδα, 240 φορές το χρόνο (εκτός του μήνα Αυγούστου)
Συμμετοχή ενοίκων σε εκδηλώσεις άλλων φορέων: 5
Ψυχοθεραπευτικές- Κοινωνικοθερεπευτικές ομάδες : 7 την εβδομάδα (84 το χρόνο)
Συμμετοχή ενοίκων σε πρόγραμμα επαγγελματικής αποκατάστασης: 1 (διάρκειας 2 μηνών)
Γιορτές- εκδηλώσεις εντός Οικοτροφείου: 30 (Γιορτές, Γενέθλια, Μπαζάαρ, BBQ)
Συμμετοχή προσωπικού σε εκδηλώσεις ενημέρωσης –ευαισθητοποιήσης της κοινής γνώμης: 2
Σεμινάρια – επιμόρφωση προσωπικού : 1 (συμμετείχαν 5 μέλη του προσωπικού, διαρκείας 300 ωρών)
Επανασύνδεση ενοίκων με οικείο περιβάλλον
Επισκέψεις συγγενών: 112
Τηλεφωνικές επαφές: 111
Επισκέψεις ενοίκων σε συγγενείς : 6
Διαμονή ενοίκων σε συγγενείς: 7
Συμμετοχή ενοίκων σε κοινωνικές εκδηλώσεις των συγγενών τους: 1
Ιατρική κάλυψη:
Παθολογική εξέταση : 1 φορά το μήνα για 15 άτομα , 180 το χρόνο
Τακτικές ιατρικές εξετάσεις (αιματολογικές): 2 το χρόνο για 15 ενοίκους : 30 το χρόνο
Ψυχιατρική εξέταση: 1 φορά το μήνα για 15 άτομα , 180 το χρόνο
Προμηθευτές προϊόντων : 40
Χορηγοί (Εταιρείες/ Ιδιώτες): 23

Πρωτοβουλία Πορείας – Συνεργασία με Δήμο Χαλανδρίου
Το πρόγραμμα αφορούσε στην παροχή τριάντα (30) γευμάτων περιπου καθημερινά πραγματοποιήθηκε μέχρι τις 31-08-2011 , οπότε &
διεκόπη λόγω αδυναμίας των χορηγών μας σε προμήθεια πρώτων υλών και τροφίμων που ήταν απαραίτητη για την Παρασκευή των
γευμάτων .
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Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής & Ψυχικής Υγείας «ΠΟΡΕΙΑ ΑΜΚΕ»

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
1. Η ροή των κρατικών κονδυλίων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011 επέτρεψε στην Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα να οργανώσει
και να υλοποιήσει πολλές δραστηριότητες σχετικά με την ψυχαγωγία και την απασχόληση των ενοίκων, όπως πολιτιστικές και
ψυχαγωγικές εξόδους, εξατομικευμένες δραστηριότητες, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των ενοίκων, διοργάνωση πλήθους εορτών
εντός Οικοτροφείου.
2.

Έχοντας ως στόχο την εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση κι ως μέσο την αξιοποίηση των υπαρχόντων προγραμμάτων και
υπηρεσιών στον τομέα της ψυχικής υγείας πετύχαμε κάποια σημαντικά βήματα. Για παράδειγμα, σημαντικό βήμα ήταν η συμμετοχή
και ολοκλήρωση από ένοικό μας προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης του Κοισπε «Ευ Ζην», η σταθερή, εβδομαδιαία
συμμετοχή ενοίκου σε Ομάδα Θεάτρου της ΠΕΨΑΕΕ, η παρακολούθηση, από δύο ενοίκους, δύο φορές την εβδομάδα,
προγράμματος κολύμβησης με εκπαιδεύτρια ειδικευμένη σε ΑΜΕΑ, στο δημοτικό κολυμβητήριο Χαλανδρίου, η εκπαίδευση κι
εξάσκηση στο μπάσκετ ενός ενοίκου μας από εκπαιδεύτρια ειδικευμένη σε ΑΜΕΑ, δύο φορές την εβδομάδα σε γήπεδο του δήμου
Χαλανδρίου, η συμμετοχή ενοίκου μας σε δραστηριότητες του Συλλόγου Προσαρμοσμένων Αθλητικών Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ,
όπως θεραπευτική ιππασία και bowling.

3.

Μέσα στα πλαίσια της εξατομικευμένης θεραπευτικής προσέγγισης πραγματοποιήσαμε ταξίδι-επιστροφή στις ρίζες μιας ενοίκου μας
στο τόπο καταγωγής της.

4.

Πέντε (5) μέλη της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας συμμετείχαν σε εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης 300 ωρών (σύνολο
θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης) με την επονομασία «Κατάρτιση εργαζομένων Μονάδων Ψυχικής Υγείας της Αττικής
στην αντιμετώπιση υφισταμένων και αναδυόμενων αναγκών των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας».
Η συμμετοχή του προσωπικού σε επιμορφωτικά προγράμματα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου ο φορέας να έχει
εξειδικευμένους υπαλλήλους σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, γεγονός που βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών στους ενοίκους του Οικοτροφείου μας.

5.

Παρατηρείται αύξηση στις τηλεφωνικές επαφές με συγγενικά ή/και φιλικά πρόσωπα καθώς και στις επισκέψεις σε σπίτι συγγενών.
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο στόχο της επανασύνδεσης με το οικείο περιβάλλον, όπου αυτό υπάρχει.
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2011
Οικονομική Διαχείριση - 01/01/2011 – 31/12/2011
ΕΣΟΔΑ
Επιχορηγήσεις ΥΥΚΑ

609.563,07€

Νοσήλια Ασφαλιστικών Ταμείων

151.244,00€

Λοιπά Έσοδα

75,00€
ΣΥΝΟΛO

760.882,07

ΕΞΟΔΑ
Αμοιβές Προσωπικού
Εργοδ. – Ασφλ/κες Εισφορες

494.858,29€

Αμοιβές Έξοδα τρίτων

15.101,47€

Παροχές Τρίτων – Φόροι - Τέλη

17.251,60€

Ενοίκια

49.728,00€

Επισκευές & Συντηρήσεις

5.700,91€

Φόροι –Τελη

285,00€

Έξοδα Ιατροφαρμακευτικής & Νοσηλευτικής Περιθαλψης

8.597,85€

Διάφορα Έξοδα
(Διαβίωσης – Λειτουργίας – Μεταφορών – Υλικών
Αμεσης Ανάλωσης – Γραφική – Αναπτυξη Ατομικών &
Κοινωνικών Δεξιοτήτων & Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες

200.787,22€

Τόκοι & Έξοδα Τραπεζών

243,50€
ΣΥΝΟΛΟ

786.567,93€
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