ΘΕΟΤΟΚΟΣ: Προσφερόμενες Υπηρεσίες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» είναι ένα κέντρο αποκατάστασης ατόμων με νοητική
υστέρηση, το οποίο εδρεύει στα δυτικά προάστια της Αθήνας και
συγκεκριμένα στην οδό Θεοτόκου 2 στο Ίλιον (τηλ. 210 2314332).
Λειτουργεί από το 1963 και προσφέρει υπηρεσίες αγωγής, εκπαίδευσης
και επαγγελματικής κατάρτισης σε παιδιά και νέους και των δύο φύλων που
παρουσιάζουν νοητικές και μαθησιακές δυσκολίες.
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επιχορηγείται μερικά και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Ιδρύτριά του υπήρξε η Μαρία Αλεξ. Παπάγου, η οποία το 1982
βραβεύτηκε για το έργο του «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» από την Ακαδημία Αθηνών.
Σήμερα, το κέντρο διοικείται από άμισθο 9μελές διοικητικό συμβούλιο
με πρόεδρο την κα Δομινή Σαρρή.
Επιστήμονες – επαγγελματίες και τεχνίτες συμβάλλουν στη λειτουργία
του.
Κάθε μέρα περίπου 400 παιδιά και νέοι έρχονται με λεωφορεία που
μισθώνει το κέντρο για να εκπαιδευτούν σε παιδαγωγικά προγράμματα με
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προεπαγγελματικά προγράμματα με στόχο την ανάπτυξη επαγγελματικής
αγωγής και κατάρτιση σε επαγγελματικά εργαστήρια όπως γραφικών τεχνών,
κεραμικής, ραπτικής – υφαντικής, κηπουρικής, catering, βοηθών γραφείου και
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Επίσης, στο «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» λειτουργεί και υπηρεσία προώθησης στην
εργασία, η «ΕργΑξία». Σκοπός της υπηρεσίας είναι να τοποθετεί, να καταρτίζει
στο χώρο εργασίας και να στηρίζει το νέο/α με νοητική υστέρηση, ώστε να
μπορέσει να διατηρήσει τη θέση εργασίας στην ελεύθερη αγορά.

Προσφέροντας αυτή την υπηρεσία, δημιουργούμε μία εναλλακτική
λύση, στους αποφοίτους της επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίοι χωρίς
αυτήν θα παρέμεναν σε «προστατευμένο εργαστήριο» ή και στο σπίτι τους
χωρίς πραγματική και ουσιαστική απασχόληση. Η υπηρεσία επαγγελματικής
αποκατάστασης προσφέρει τις υπηρεσίες της δωρεάν και συνεργάζεται με
ευαισθητοποιημένους εργοδότες. Εξάλλου, το κράτος στηρίζει τις προσπάθειες
προσφέροντας επιδότηση στους εργοδότες που απασχολούν άτομα με ειδικές
ανάγκες βάσει του νόμου 2643/98.
Η «ΕργΑξία» έχει τοποθετήσει πάνω από 100 νέους/ες με νοητική
υστέρηση σε θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Η «ΕργΑξία» ακολουθεί το
μοντέλο της Υποστηριζόμενης Εργασίας.
Λέγοντας

Υποστηριζόμενη

Εργασία

εννοούμε

συμβουλευτική

διερεύνηση των ικανοτήτων του νέου/ας και της επιθυμίας του για εργασία,
επαγγελματικό

προφίλ,

εξεύρεση

εργοδοτών,

ταίριασμα

ατόμου

και

κατάλληλης θέσης εργασίας, εξατομικευμένη κατάρτιση στο χώρο εργασίας
από εκπαιδευτή εργασίας με τη συστηματική καθοδήγηση (ειδική διδακτική
μέθοδος), συνεχής ψυχοεκπαιδευτική στήριξη όποτε χρειασθεί.
Η υπηρεσία μας στελεχώνεται από τοποθετητές, εκπαιδευτές εργασίας,
ειδικούς σε θέματα επιδομάτων και διεπιστημονική ομάδα ψυχικής υγείας
όποτε χρειασθεί.
Το 1997 το «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» μαζί με άλλους φορείς συνετέλεσε στη
δημιουργία μιας κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικής εταιρείας, της Ελληνικής
Εταιρείας Υποστηριζόμενης Εργασίας (ΕΛ.ΕΤ.ΥΠ.Ε), τηλ. 210 2319767, με
στόχους την προώθηση ευκαιριών εργασίας, την ευαισθητοποίηση του κοινού
με σεμινάρια και την προώθηση του θεσμού της Υποστηριζόμενης Εργασίας,
την εκπαίδευση επαγγελματιών εργασιακής αποκατάστασης, την συνεργασία
με ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς για την εκπόνηση κοινών προγραμμάτων
και τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υποστηριζόμενης Εργασίας (EUSE).
Η ΕΛ.ΕΤ.ΥΠ.Ε. δέχεται ως μέλη της όλους τους φορείς που
ασχολούνται με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση και οι οποίοι θέλουν να
βοηθήσουν, αλλά και απλούς πολίτες που συμφωνούν με τους στόχους της.

