
Ληξούρι, 07 Σεπτεμβρίου 2020
Αρ. πρωτ.: 441

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Προς όλους τους ενδιαφερόμενους: Άτομα με Αναπηρία, γονείς-κηδεμόνες-
δικαστικοί συμπαραστάτες ατόμων με αναπηρία.

Θέμα: «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Α.μεΑ. ( ΣΥΔ ) Π.Ι.Ν.»

Στις 28/7/2020 και με ΑΠ: οικ. 1719 Κωδικός πρόσκλησης : ΙΟΝ 94 A/A ΟΠΣ
ΕΣΠΑ: 4429 έκδοση: 1/10 η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανήρτησε στο διαδίκτυο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « Ιόνια
Νησιά» με τίτλο « Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Α.μεΑ. ( ΣΥΔ ) Π.Ι.Ν» .

Η Ένωση Προστασίας της Ισότητας κα των Δικαιωμάτων Ατόμων με
Αναπηρία «ΥΠΕΡΙΩΝ» δυνητικά δικαιούχος ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου,
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχει υπηρεσίες υποστηριζόμενης διαβίωσης
σε άτομα με αναπηρίες νοητικές, αυτισμό, σύνδρομο down κ.λ.π., αναγνωρίζοντας
τις δυσκολίες διαβίωσης των Α.μεΑ. αλλά και των οικογενειών τους, αποφάσισε να
συμμετέχει με υποβολή πρότασης έργου ( πράξης ), προκειμένου να ενταχθεί και να
χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του παραπάνω άξονα προτεραιότητας του
επιχειρησιακού προγράμματος.

Συγκεκριμένα, προτίθεται να λειτουργήσει μια Στέγη Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης, στο Ληξούρι, πέντε (5) ατόμων με αναπηρία άνω των 18 ετών, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα εδάφια α΄ και γ΄ του άρθρου 1 της υπ’ αρ.
Δ12/ΓΠ.οικ.13107/283/20-03-2019 ΚΥΑ, τα οποία δεν μπορούν να διαβιώσουν
αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη.

Η λειτουργία της θα είναι σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική
Αποϊδρυματοποίησης του τομέα Πρόνοιας και των ΚΥΑ για τις προϋποθέσεις
ίδρυσης και λειτουργίας των ΣΥΔ.

Τα μέλη του ΔΣ της Ένωσης Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ» κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας του Κ.Δ.Η.Φ. (ήδη 4χρόνια) ερχόμενα καθημερινά σε επαφή με τους
ωφελούμενους και τις οικογένειές τους, αλλά και με τα άτομα με αναπηρία που
διαβιώνουν (χωρίς καθημερινή απασχόληση) στις οικογένειες σε όλο το νομό, έχουν
επισημάνει περιπτώσεις όπου το οικογενειακό περιβάλλον αδυνατεί να υποστηρίξει
τη διαβίωσή τους, καθώς και την απόκτηση καλύτερης ποιότητας ζωής με
περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερο έλεγχο των επιλογών τους από τα ίδια τα
Α.μεΑ.

Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των
Δικαιωμάτων Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Διεύθυνση: Λογγός Ληξουρίου, Πόλη: Ληξούρι, Νομός: Κεφαλονιά,
Τ.Κ.: 28200

Τηλέφωνο Επικοινωνίας - Φαξ: 26710-92492
e-mail: enosiyperion@gmail.com, site: http://enosi-amea-yperion.gr



Η Ένωση στις 06 Μαΐου 2020 υπέβαλε μελέτη σκοπιμότητας στην Διεύθυνση
Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία – Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία
μιας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στο Ληξούρι. Στις 26 Ιουνίου 2020 και με
αρ. πρωτ.:Δ12γ/Φ.ΣΥΔ/ΓΠ19823/607 εγκρίθηκε η συγκεκριμένη μελέτη
σκοπιμότητας .

Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί
«Κλειστή Περίθαλψη» ή «Νοσηλεία».

Άλλωστε, η ίδρυση μιας στέγης στο Δήμο Ληξουρίου του Νομού μας
σημαίνει, ότι οι ένοικοί της δε θα απομακρυνθούν από τα αγαπημένα τους
πρόσωπα και το περιβάλλον τους. Στόχος είναι, να ενισχυθεί το δικαίωμά τους για
αυτόνομη διαβίωση αφενός, μέσω της παροχής φροντίδας και υποστήριξης, με
σεβασμό στα δικαιώματά τους και αφετέρου να διατηρηθούν και να αναπτυχθούν
στο μέγιστο βαθμό οι δεξιότητες και οι ικανότητές τους.

Απώτερος στόχος μας είναι, επειδή υπάρχει οικόπεδο στο Δήμο Ληξουρίου
που πληροί τις προϋποθέσεις στέγασης μεγάλου κτιρίου, να λειτουργήσουμε
πολλές ΣΥΔ προκειμένου να διαμένουν περισσότερα Α.μεΑ.

Παρακαλούμε τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων Α.μεΑ. του Νομού, το
Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας – Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγιεινής, το
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αργοστολίου με παράρτημα Ρομά, τον ΟΚΑΠ Δήμου
Αργοστολίου, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας - ιατροπαιδαγωγικό κέντρο του Γενικού
Νοσοκομείου Αργοστολίου, την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ»,
άλλες αντίστοιχες Δομές ( Ε.Ε.Ε.Κ. Φαρακλάτων, Κέντρο Ημέρας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ») και
όσοι άλλοι φορείς παρέχουν έργο υποστήριξης Α.μεΑ., να ενημερώσουν τα
ενδιαφερόμενα Α.μεΑ. και τις οικογένειες Α.μεΑ.

Η Γραμματεία του Κ.Δ.Η.Φ. «ΥΠΕΡΙΩΝ» στο Ληξούρι, που λειτουργεί
καθημερινά, θα παρέχει πληροφορίες από τις 9:00 μέχρι τις 14:00 στο τηλέφωνο:
2671092492 και στο e-mail :enosiyperion@gmail.com.

Στο Site του ΥΠΕΡΙΩΝΑ http://enosi-amea-yperion.gr έχει αναρτηθεί η
εγκεκριμένη μελέτη σκοπιμότητας και η πρόσκληση ΣΥΔ της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων, που παρέχουν πληρέστερη ενημέρωση. Δεδομένου, ότι για την ένταξη των
ωφελούμενων στις ΣΥΔ, θα προηγηθεί σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, που θα απευθύνεται στο σύνολο των ωφελουμένων
(συμμετεχόντων ή μη στις δραστηριότητες του φορέα) όλου του Νομού
Κεφαλλονιας-Ιθάκης.

Με εκτίμηση,
Για το ΔΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σοφία Μαροπούλου – Ζαφειράτου Μαρία Λαδά

mailto:enosiyperion@gmail.com
http://enosi-amea-yperion.gr
mailto::enosiyperion@gmail.com
http://enosi-amea-yperion.gr

