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Με την συµβολή της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Προγραµµατισµένες επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους (π.χ. θέατρα) και 
συµµετοχή σε ψυχαγωγικές εκδηλώσεις της κοινότητας (π.χ. συναυλίες).

Συµµετοχή σε κοινές δραστηριότητες µε αντίστοιχα πλαίσια ή µονάδες 
και σχετικούς φορείς (ξενώνες, οικοτροφεία κ.ά.).

Αθλητικές δραστηριότητες - Ενεργή συµµετοχή των ενοίκων στους 
Αγώνες “Special Olympics”.

∆υνατότητα οργάνωσης καλοκαιρινών διακοπών για όλους τους ενοίκους 
των Σ.Υ.∆.

Σύναψη και διατήρηση κοινωνικών επαφών µε φίλους από την κοινότητα 
και ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων µε τις οικογένειες των 
ενοίκων.

Συνεχής ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση (ψυχοεκπαίδευση) της 
ευρύτερης κοινότητας, µε απώτερο στόχο την οµαλή ένταξη των ενοίκων 
σε αυτή.

∆ηµιουργία δικτύου εθελοντών, µε σκοπό την παροχή επιστηµονικής 
πραγµατογνωµοσύνης και κλινικής εµπειρίας σε νέους επαγγελµατίες 
του χώρου της ψυχικής υγείας.

Συνεχής εκπαίδευση και επιµόρφωση του ειδικού επιστηµονικού 
προσωπικού στις τελευταίες εξελίξεις της ειδικότητάς τους, καθώς 
και συστηµατική σύνδεση και συνεργασία µε άλλους φορείς, για την 
ανταλλαγή επιστηµονικών απόψεων και πρακτικών εµπειριών.

Επιτέλεση Θείων Λειτουργιών και Ιερών Ακολουθιών στο Παρεκκλήσιο 
των Σ.Υ.∆., µε προσκεκληµένα πρόσωπα τους συγγενείς των ενοίκων 
και του προσωπικού, τους φίλους των Σ.Υ.∆. καθώς και άτοµα από την 
ευρύτερη κοινότητα.

Άλλες ∆ραστηριότητες



















ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

Ή ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ DOWN
ΣΤΟ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑ « ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ » 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Αγαµέµνονος & Προµηθέως 28, Άνω Γλυφάδα 16674
Τηλ.: 210-9641782

site: www.kokkori.gr     email: mkokkori@otenet.gr
         Ίδρυµα Μ. Κόκκορη        

ΣΤΕΓΕΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ 

∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ

ΣΤΟ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑ 
«ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ» 



Στέγες Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης 
για Άτοµα µε Νοητική Υστέρηση 

ή και µε Σύνδροµο Down

 ΣΤΟ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑ «ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ» Ποικίλες οµαδικές δραστηριότητες πραγµατοποιούνται µε στόχο την ανάπτυξη, 
διατήρηση και γενίκευση των γνωστικών και ψυχονοητικών δεξιοτήτων των ενοίκων, 
την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους και την αποτελεσµατικότερη διαχείριση του 
εαυτού τους. Παράλληλα, ενθαρρύνεται η προσαρµοστικότητα και η προαγωγή της 
ευελιξίας στην καθηµερινή τους συµπεριφορά. Μακροσκοπικά, στόχο αποτελεί η 
συµµετοχή στο κοινωνικό σύνολο και η εύρυθµη ένταξη τους µε τρόπο κοινωνικά 
αποδεκτό.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, έµφαση δίνεται στην παροχή ενός 
περιβάλλοντος σεβασµού και υποστήριξης στη µοναδικότητα του κάθε ατόµου, 
µε σαφείς και συγκεκριµένους στόχους ως προς το εκπαιδευτικό πρόγραµµα των 
ατόµων που φιλοξενεί. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, το άτοµο αισθάνεται ασφαλές να 
αναλάβει πρωτοβουλίες για να αναπτύξει όχι µόνο το δυναµικό και την αυτό-εικόνα 
του, αλλά και λειτουργικές, προσαρµοστικές διαπροσωπικές σχέσεις.

Στις Σ.Υ.∆. «Μαρία Κόκκορη» πραγµατοποιούνται και λειτουργούν ψυχο-
παιδαγωγικές οµάδες (workshops), οµάδες κοινωνικο-συναισθηµατικής αγωγής και 
οµάδες δηµιουργικής έκφρασης, στο πλαίσιο ενός δοµηµένου, στοχοκατευθυνόµενου 
εκπαιδευτικού προγράµµατος. 

Ειδικότερα λειτουργούν:

Οµάδα  µαθησιακών δυσκολιών

Οµάδα εργοθεραπείας και ανάπτυξης της αδρής και λεπτής κινητικότητας 
(χειροτεχνικές κατασκευές, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, λειτουργικό παιχνίδι)

Οµάδα ανάπτυξης δεξιοτήτων αυτόνοµης διαβίωσης και αυτοεξυπηρέτησης 
(ατοµική υγιεινή, οικιακές εργασίες, µαγειρική, ζαχαροπλαστική)

Οµάδα ανάπτυξης της κοινωνικής συναλλαγής - επικοινωνίας

Οµάδα ανάπτυξης δεξιοτήτων προ-επαγγελµατικής αποκατάστασης 

(αργαλειός, κέντηµα, κόσµηµα)

Οµάδα µουσικοκινητικής αγωγής 

Οµάδα εκµάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών

Οµάδα εκµάθησης προσαρµοστικών δεξιοτήτων (π.χ. κυκλοφοριακή αγωγή κ.ά.)

Οµάδα ξυλουργικής και αγγειοπλαστικής δεξιοτεχνίας

Οµάδα δηµιουργικής απασχόλησης

Ψυχοπαιδαγωγικές οµάδες
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Πρόγραµµα ανάπτυξης γνωστικών δεξιοτήτων και ψυχονοητικών  
ικανοτήτων: Εστιάζει στην εκπαίδευση πρακτικών σχολικών γνώσεων  
(ανάγνωση και γραφή), καθώς και ατοµικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Πρόγραµµα συµβουλευτικής και επαγγελµατικού προσανατολισµού: 
Περιλαµβάνει προ-επαγγελµατική και επαγγελµατική κατάρτιση, µέσω της 
παροχής πληροφοριών για τα διάφορα επαγγέλµατα, της απόκτησης ηθικο-
κοινωνικής συµπεριφοράς και ανάπτυξης επαγγελµατικών δεξιοτήτων.

Πρόγραµµα αυτόνοµης διαβίωσης: Αφορά στην εκπαίδευση σε θέµατα 
προσωπικής φροντίδας, περιποίησης και ατοµικής υγιεινής των ενοίκων, 
καθώς και στην ανάληψη ευθυνών και οργάνωσης του προσωπικού τους 
χώρου.

Ατοµικές και οµαδικές συνεδρίες συµβουλευτικής και ψυχολογικής 
υποστήριξης των ατόµων: Η ψυχολογική υποστήριξη λειτουργεί 
προληπτικά βοηθώντας το άτοµο να ενισχύσει την αυτοεικόνα του και να 
αναπτύξει αποτελεσµατικές δεξιότητες αυτό-διαχείρισης (ενδο-προσωπικά) 
καθώς  και λειτουργικές διαπροσωπικές σχέσεις (δια-προσωπικά).

 Πρόγραµµα συµβουλευτικής και υποστήριξης γονέων  και συγγενών 
(ψυχοεκπαίδευση): Στοχεύει στην οµαλή και λειτουργική αναγνώριση 
και αποδοχή του προβλήµατος από την οικογένεια, καθώς και στην 
καθοδήγηση των µελών της για τη διαµόρφωση ενός αποτελεσµατικού 
προγράµµατος υποστήριξης και παρέµβασης. 

Προγράµµατα Παρέµβασης 
και Κοινωνικής Ένταξης

Οι δύο Στέγες Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης (Σ.Υ.∆.) στο κληροδότηµα 
της δωρήτριας Μαρίας Κόκκορη λειτουργούν από τις 2 Ιουλίου 2012 υπό            
την αιγίδα της Φιλανθρωπικής Οργάνωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
«ΑΠΟΣΤΟΛΗ» αποτελώντας ένα σύγχρονο πλαίσιο ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασης. Οι Σ.Υ.∆. παρέχουν ολοκληρωµένες, ποιοτικές υπηρεσίες 
εξειδικευµένης επιστηµονικής θεραπευτικής υποστήριξης σε άτοµα                         
µε νοητική υστέρηση και σύνδροµο Down. 

Οι Σ.Υ.∆. «Μαρία Κόκκορη» λειτουργούν ως στέγες µακράς διαµονής 
- υποστηριζόµενης διαβίωσης (κλειστή µονάδα) 24ωρης φιλοξενίας, 
στις οποίες εισάγονται επαρκώς λειτουργικά άτοµα από 12 έως και 40 
ετών. Οι Σ.Υ.∆. «Μαρία Κόκκορη» δύνανται να φιλοξενήσουν και άτοµα 
µεγαλύτερης ηλικίας, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης της διεπιστηµονικής 
οµάδας. Ο αριθµός των ενοίκων στις Σ.Υ.∆. και των εκπαιδευοµένων, 
καθορίζεται µε βάση τις άδειες λειτουργίας της κάθε µονάδας, οι οποίες 
εκδόθηκαν από την αρµόδια εποπτεύουσα αρχή της Περιφέρειας Αττικής 
(Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ.3394ΦΕΚ Β 74/29.01.2007-10676/04.11.2011).

Ταυτότητα

Εκπαιδευτικοί και Κοινωνικοί Στόχοι
Βασικός στόχος των Σ.Υ.∆. «Μαρία Κόκκορη» είναι η ανάδειξη των 

ιδιαίτερων ικανοτήτων των ενοίκων, καθώς και η ενίσχυση και η ανάπτυξη 
του ψυχονοητικού δυναµικού τους. Μακροπρόθεσµο στόχο αποτελεί η 
όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερη αυτονόµησή τους και η βέλτιστη 
ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, µειώνοντας τον κοινωνικό 
αποκλεισµό και την ενδεχόµενη ιδρυµατοποίησή τους. 

Προκειµένου να λειτουργήσουν οµαλά και να αποδώσουν αποτελεσµατικά 
τα ανωτέρω προγράµµατα, πραγµατοποιείται συνεχής συνεργασία της 
διεπιστηµονικής οµάδας των Σ.Υ.∆. «Μαρία Κόκκορη» (ψυχίατρος, 
ιατρός παθολόγος, κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος, ειδικοί 
παιδαγωγοί, εργοθεραπευτής, φυσικοθεραπευτής), επιτυγχάνοντας 
παράλληλα µια σφαιρική και πολύπλευρη παρέµβαση και στήριξη των 
ενοίκων.


