
 

1. Τι είναι η ομάδα του «Υπάρχω και Ζω»; 

Η ομάδα του «Υπάρχω και Ζω», είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 

(Κοιν.Σ.Επ.) κοινωνικής φροντίδας. Αποτελείται από 5 μέλη και τα  έσοδα της 

ανακυκλώνονται στην Επιχείρηση. Κανένα από τα μέλη, εκτός αν απασχολείται ως 

εργαζόμενος σε αυτή, δεν μπορεί να λάβει μέρος στην διανομή των κερδών. Όλα τα 

έσοδα τροφοδοτούν την ίδια την επιχείρηση και την ανάπτυξη της. 

 

2. Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι της  Κοιν.Σ.Επ.  «Υπάρχω και Ζω»; 

Η ΚοινΣΕπ «Υπάρχω και Ζω», ξεκίνησε έχοντας ως πλαίσιο αναφοράς  τα άτομα που 

βρίσκονται στο Φάσμα του Αυτισμού.  

Παρ’ όλα αυτά αναγνωρίζοντας την ανάγκη βοήθειας και άλλων ομάδων ατόμων  και 

στα πλαίσια της κοινωνικής ενσωμάτωσης, δέχεται όλα τα  άτομα τα οποία χρειάζονται 

βοήθεια στην αυτοεξυπηρέτηση  και  στην κοινωνικοποίηση τους. 

 

3. Τι θα προσφέρει η Κοιν.Σ.Επ.  «Υπάρχω και Ζω»; 

Η Κοιν.Σ.Επ. «Υπάρχω και Ζω» στοχεύει στην δημιουργία ομάδων, με βάση τη 

λειτουργικότητα των συμμετεχόντων. Ο προσανατολισμός των δραστηριοτήτων θα 

αφορά την ανάπτυξη που αφορούν το γνωστικό, συναισθηματικό τομέα αλλά και την 

αυτοεξυπηρέτηση. 

 

4. Ποιοι είναι οι τελικοί σκοποί της Κοιν.Σ.Επ.  «Υπάρχω και Ζω»; 

Η Κοιν.Σ.Επ.  «Υπάρχω και Ζω», στοχεύει στην δημιουργία χώρου στον οποίο τα άτομα 

που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, θα μπορούν να ενταχθούν ακόμα και 

επαγγελματικά, κάτω από ένα υποστηριζόμενο περιβάλλον.  

Προσδοκούμε στην δημιουργία ενός χώρου στον οποίο οι ωφελούμενοι μας θα έχουν 

έναν ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο ζωής, ανεξάρτητοι από τις οικογένειες τους ,σε 

ένα περιβάλλον που θα τους σέβεται, θα τους προστατεύει και θα τους βοηθήσει να 

αναπτύξουν τις δεξιότητες τους.  

 

5. Από τους τελικούς σκοπούς της Κοιν.Σ.Επ.  «Υπάρχω και Ζω», εξαιρούνται άτομα τα 

οποία πάσχουν από άλλες παθήσεις; 

Όχι δεν εξαιρούνται.  

Όμως τα  άτομα που βρίσκονται στο Φάσμα του Αυτισμού θα ωφεληθούν κατά 

προτεραιότητα, από τυχόν επαγγελματική αποκατάσταση αλλά και την δυνατότητα 

συμμετοχής σε οποιαδήποτε  δομή δημιουργηθεί στο μέλλον από την Κοιν.Σ.Επ.  

«Υπάρχω και Ζω». 

Επίσης θα δοθεί προτεραιότητα στους ωφελούμενους που έχουν στηρίξει από την 

αρχή τις προσπάθειες μας. 

 

6. Τι ηλικίες αφορούν τα προγράμματα; 

Οι ηλικίες οι οποίες μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα μας είναι από 6 ετών και 

άνω. Τα προγράμματα μας αφορούν και ενήλικες.  

 



7. Το πρόγραμμα της Κοιν.Σ.Επ.  «Υπάρχω και Ζω», από ποιους διαμορφώνεται; 

Το σύνολο του προγράμματος θα αποφασίζεται και διαρκώς θα αναπροσαρμόζεται 

από την Ομάδα του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού μας, ανάλογα με τις 

δεξιότητες των ωφελουμένων μας.  

Οι ομάδες ωφελουμένων, που θα διαμορφώνονται κάθε φορά αφορούν άτομα που 

έχουν την δική τους προσωπικότητα και λειτουργικότητα και αυτό θα πρέπει να είναι 

σεβαστό. 

 

8. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να σταματήσουν τα μαθήματα τους στα Κέντρα στα 

οποία έχουν ενταχθεί; 

Σε καμία περίπτωση. 

Το Ειδικό Εκπαιδευτικό προσωπικό μας στοχεύει στην συνεργασία με αυτά. Στόχος 

είναι η  επαφή με τα Κέντρα στα οποία συμμετέχουν οι ωφελούμενοι μας, 

προκειμένου να έχουμε μία πλήρη εικόνα σχετικά με τις ιδιαιτερότητες και τον τρόπο 

αντιμετώπισης τους.  

Ταυτόχρονα θα δίνουμε ενημέρωση σε αυτά σχετικά με την ενσωμάτωση των 

ωφελουμένων στα προγράμματα μας, προκειμένου να έχουν μια πιο σφαιρική 

ενημέρωση και να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που υπάρχουν. 

 

9. Σε τι θα εκπαιδεύονται οι ωφελούμενοι της Κοιν.Σ.Επ.  «Υπάρχω και Ζω»; 

Το πρόγραμμα των μαθημάτων των τμημάτων είναι δομημένο στους άξονες: 

Αυτοεξυπηρέτηση 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

Κοινωνικοποίηση. 

Εφαρμογή της δομημένης εκπαίδευσης. 

 

10. Τι προγράμματα θα εφαρμόζονται; 

Θα εφαρμόζονται προγράμματα: 

• για την βελτίωση των δεξιοτήτων καθημερινής ζωής (ΔΚΖ) (αυτοεξυπηρέτηση, 

ατομική υγιεινή, τακτοποίηση προσωπικού χώρου κλπ),  

• μουσικής, θεατρολογίας  και προσαρμοσμένων  δραστηριοτήτων (κηροπλαστική, 

κεραμική, κατασκευές με υγρό γυαλί κ.α. ) 

• εξωτερικά  όπως περίπατος, αγορά ειδών από σούπερ μάρκετ και άλλα 

καταστήματα (όπως ρουχισμού), καφετέρια , μουσεία, κηπουρική αλλά και 

αθλητικά προγράμματα (ποδηλασία, μπάσκετ κ.λ.π.) 

 

11. Τι θα γίνεται αν κάποιοι ωφελούμενοι έχουν έντονα ή βίαια ξεσπάσματα; 

Η Κοιν.Σ.Επ.  «Υπάρχω και Ζω», δεν ασχολείται  με τη φύλαξη των ατόμων αλλά με την  

ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και την κοινωνικοποίηση τους. Για την διασφάλιση  ότι 

αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό θα είναι παρών σε 

κάθε διαδικασία.  

Σε περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος έχει επιθετικές συμπεριφορές θα οδηγείται 

σε χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο στον οποίο θα ηρεμεί.  



Όμως εάν αυτή η συμπεριφορά είναι επαναλαμβανόμενη, το άτομο αυτό θα εξαιρείται 

από τα μαθήματα, για την ασφάλεια την δική του και των άλλων μαθητών αλλά και την 

συνέχιση της λειτουργίας υπό συνθήκες ηρεμίας των υπόλοιπων ωφελούμενων. 

 

12. Ποιες θα είναι οι ώρες λειτουργίας; 

Η Κοιν.Σ.Επ.  «Υπάρχω και Ζω» θα είναι ανοικτή από τις  1.30 το μεσημέρι μέχρι και τις 

8 το βράδυ. 

Σε περίπτωση που  τα παιδιά θα επιστρέφουν νωρίτερα από το σχολείο τους, θα 

υπάρχει η δυνατότητα έναρξης των μαθημάτων νωρίτερα, με την ολοκλήρωση τους και 

πάλι στις 8 το βράδυ.  

Επίσης θα δίνεται η δυνατότητα σε γονείς που εργάζονται  τα απογεύματα, η 

παραμονή των παιδιών μέχρι και τις 9.30. 

Τέλος ένα με δύο Σάββατα το μήνα θα υπάρχει πρωινό εξωτερικό πρόγραμμα, 

διαμορφωμένο διαφορετικά κάθε φορά, προκειμένου οι ωφελούμενοι μας να 

έρχονται σε επαφή και με άλλες δραστηριότητες (πικ-νικ, επίσκεψη σε μουσεία, 

διαδρομές με τρένο κτλ).   

Σε κάποιες από τις δράσεις αυτές θα μπορούν να συμμετέχουν και γονείς,  εάν το 

επιθυμούν, προκειμένου να εκπαιδευτούν και αυτοί με τη σειρά τους σχετικά με τον 

τρόπο συνεργασίας με τους ωφελουμένους σε διαφορετικά περιβάλλοντα, 

προκειμένου  να υπάρχει πνεύμα ηρεμίας και συνεργασίας στις οικογενειακές εξόδους 

αλλά και στην καθημερινότητα της οικογένειας. 

 

13. Τι θα γίνεται με την παρακολούθηση μαθημάτων από τους ωφελούμενους σε άλλα 

κέντρα (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία κτλ); 

Εάν τα μαθήματα διεξάγονται στην Χαλκίδα, άτομο από την ομάδα του «Υπάρχω και 

Ζω» θα φροντίζει για την παράδοση και παραλαβή του ωφελούμενου από τον χώρο. 

Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει και προσωπική επικοινωνία μεταξύ των θεραπευτών 

του ωφελούμενου. 

 

14. Πως θα ενημερώνονται οι κηδεμόνες για την πορεία της εκπαίδευσης των 

ωφελούμενων στο χώρο μας; 

Θα υπάρχει καθημερινά καταγεγραμμένο σε ημερολόγιο το πρόγραμμα το οποίο 

ακολουθήθηκε αλλά και η συμπεριφορά και η αντιμετώπιση των ωφελουμένων σε 

αυτό. 

 Το ημερολόγιο αυτό θα γίνεται η παράκληση να ενημερώνεται και από το Σχολείο( αν 

οι ωφελούμενοι είναι ακόμα μαθητές) αλλά και από τα κέντρα, προκειμένου να 

υπάρχει μια συνολική καταγραφή της ημέρας των ατόμων. 

Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει πλήρη καταγραφή της εξέλιξης της πορείας των 

ωφελουμένων. 

Φυσικά θα υπάρχει και η καθημερινή μας επικοινωνία κατά την παράδοση των 

παιδιών στους κηδεμόνες ή όπου αυτοί έχουν επιλέξει. 

 

15. Επιτρέπεται η παραμονή των κηδεμόνων στο χώρο κατά τη διενέργεια των 

μαθημάτων; 



Όχι. Η παραμονή των κηδεμόνων στο χώρο, μπορεί να επηρεάσει και τα ίδια τα παιδιά 

τους αλλά και τα υπόλοιπα. Η διενέργεια των μαθημάτων θα γίνεται αποκλειστικά με 

την παρουσία των εκπαιδευτών και του Ειδικού Επαγγελματικού προσωπικού του 

«Υπάρχω και Ζω». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


