Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το έργο
της Εταιρίας Μέριμνας & Αποκατάστασης
Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα
μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Μας αρέσει να
αγοράζουμε τρόφιμα ή
δώρα για το σπίτι μας
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Να βάλουμε ένα
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Ζητάμε κατανόηση ή
σύμπραξη από τους
φορείς της
κοινότητας.

΄΄Να αντικαταστήσουμε τα δεσμά με
ανθρώπινους δεσμούς΄΄.
Π. Σακελλαρόπουλος
Θέλουμε να
είμαστε ίσοι.
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Η Εταιρία Μέριμνας & Αποκατάστασης
Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα
που ιδρύθηκε το 1997 είναι Αστική μη
κερδοσκοπική εταιρία. Οι σκοποί της
Εταιρίας Μέριμνας είναι κοινωφελείς και
δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
Αφορούν την ποιότητα ζωής και την
αποκατάσταση των Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα που ανήκουν κατά
προτεραιότητα σε προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, καθώς και
άτομα με ειδικές ανάγκες που διαβιούν
στην κοινότητα κάτω από συνθήκες
φτώχειας και κοινωνικό - οικονομικής
εξαθλίωσης.
Δομή Εταιρίας
Η Εταιρία Μέριμνας & Αποκατάστασης
Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα
εδρεύει στην Άμφισσα. Έχει ιδρύσει προς
το παρόν τρία [3] παραρτήματα. Αυτά
βρίσκονται στον Νομό Έβρου, στον Νομό
Φθιώτιδας και στον Νομό Αττικής. Το
κάθε παράρτημα λειτουργεί με μια Τριμελή
Συντονιστική Επιτροπή (Τ.Σ.Ε) και με τα
υπόλοιπα μέλη που απαρτίζουν την
εταιρία.
Σκοποί και στόχοι της Εταιρίας
Μέριμνας και Αποκατάστασης Ατόμων
με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα
 Η Φροντίδα για την ποιότητα ζωής των
Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα.

Η δια παντός τρόπου αποκατάσταση.
 Η Μέριμνα για στέγη, διαβίωση και
εργασία των ατόμων με ειδικές ανάγκες.



Η δια παντός τρόπου προώθηση
προγραμμάτων εκπαίδευσης.
 Η ουσιαστικότερη ένταξή τους στο
κοινωνικό σύνολο και η ισότιμη
αντιμετώπισή τους, καθώς και η
ευαισθητοποίηση της κοινότητας ως
προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ώστε
να επιτευχθεί η αρμονική συνύπαρξη.
 Η αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών
της Εταιρίας και η γενικότερη συμβολή
στην επίλυση των προβλημάτων των
μελών του προγράμματος των Μονάδων
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης της
Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και
Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας.
 Ο επιστημονικός προβληματισμός, η
μελέτη και η ενημέρωση γύρω από θέματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
 Η
ανταλλαγή
επισκέψεων
και
απόψεων, πληροφοριών και εμπειριών
με άλλους εθνικούς ή διεθνείς,
ιδιωτικούς ή κρατικούς οργανισμούς
που ασχολούνται με την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ή συναφή
προς αυτή αντικείμενα.

Τα μέλη της Εταιρίας Μέριμνας είναι
συγχρόνως
μέλη
των
Μονάδων
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης της
Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής &
Ψυχικής Υγείας που ιδρύθηκε από τον
καθηγητή Ψυχιατρικής - Παιδοψυχιατρικής
Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο το 1981. Τα
μέλη που διαβιούν σε αυτές τις Μονάδες
προέρχονται από τα μεγάλα ψυχιατρεία της
χώρας αλλά και από την κοινότητα.

Η καθημερινότητα αυτών των ατόμων είναι
περίπου όπως η δική μας.
Ξυπνάνε το πρωί, ετοιμάζονται για την
εργασία τους στο χωράφι ή σε κάποιον από
τους Κοινωνικούς
Συνεταιρισμούς
Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) και
όταν επιστρέφουν στο Οικοτροφείο ή στα
Προστατευμένα Διαμερίσματα ετοιμάζουν
το φαγητό τους, στρώνουν το τραπέζι και
τρώνε όλοι μαζί. Μετά ξεκουράζονται και
το απόγευμα ασχολούνται με διάφορες
δραστηριότητες του χώρου όπου διαβιούν.
Άλλοι πάλι επιλέγουν να πάνε για
καφεδάκι. Πολλές φορές παρακολουθούν
δράσεις της κοινότητας που τους
ενδιαφέρουν και σε κάποιες συμμετέχουν
ενεργά. Αρκετά συχνά τα άτομα
ανταλλάσσουν επισκέψεις σε συγγενείς και
φίλους. Τα καλοκαίρια πηγαίνουν όλοι
μαζί με την συνοδεία θεραπευτών
διακοπές, συνήθως στην θάλασσα.
Δήλωση ενδιαφέροντος
Για να γίνει κάποιος φίλος της Εταιρίας
Μέριμνας αρκεί να δηλώσει το ενδιαφέρον
του στις παρακάτω διευθύνσεις και
τηλέφωνα των Παραρτημάτων. Με αυτό
τον τρόπο μπορείτε να δείξετε έμπρακτα
την αγάπη και το ενδιαφέρον σας για την
συνέχεια της πολύχρονης προσπάθειας που
κάνουμε εμείς ως Εταιρία.
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