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Καλές πρακτικές αξιοποίησης ελευθέρου χρόνου ατόμων με νοητική υστέρηση 

Το πρόγραμμα ELLA 

Το πρόγραμμα ELLA (European Life Long Academy),  ασχολείται εν γένει με την ποιότητα ζωής και 

την υποστήριξη ατόμων με νοητική υστέρηση. Περιλαμβάνει περίπου 10 κύριες θεματικές  από τις 

οποίες οι 4 είναι γενικές (δημοσιοποίηση, αρχική και τελική συνάντηση, αξιολόγηση κλπ) και 6 

εξειδικευμένες με ποικίλη θεματολογία (εργασία, εκπαίδευση κλπ). Η Εστία συμμετέχει σε μια από 

αυτές τις θεματικές  (πακέτο εργασίας αρ. 6 ), που αφορά τον ελεύθερο χρόνο και την αξιοποίηση 

του.  

Το συγκεκριμένο πακέτο περιέχει 4 κύριες δράσεις: 

 Την προετοιμασία μιας  πιλοτικής δράση; ελευθέρου χρόνου για μια ομάδα νέων της 

Εστίας 

 Την συλλογή 50 καλών πρακτικών (δραστηριότητες, οργανισμοί κλπ) ελευθέρου χρόνου 

από όλη την Ευρώπη 

 Την συμμετοχή μιας ομάδας της Εστίας (αυτής που θα έχει προετοιμάσει την πιλοτική 

δράση) σε μια κεντρική συνάντηση που θα γίνει στη Σερβία το 2015 (Sabor meeting) 

 Τον συντονισμό των παραπάνω. 

 

http://www.facebook.com/pages/Eστία-Κέντρο-Κοινωνικής-Φρoντίδας-ατόμων-με-νοητική-υστέρηση/177270895710934?ref=hl
mailto:info@eseepa.gr?subject=ELLA%20project


Σκοπός και αντικείμενο του προγράμματος 

Στα πλαίσια του προγράμματος ELLA άνθρωποι αναπηρία θα έχουν την ευκαιρία  να συμμετέχουν 

σε προγράμματα κοινωνικής ένταξης ασχέτως με την προέλευση ή τις ιδιαιτερότητες τους. Μέσω 

του προγράμματος δίνεται η ευκαιρία ανάπτυξης καινοτόμων δράσεων, μεταφορά τεχνογνωσίας 

και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας. 

Οι δράσεις είναι εστιασμένες ώστε να περιλαμβάνουν σε όλες τις φάσεις τον σχεδιασμό και την 

συμμετοχή από άτομα με αναπηρία. Μέσω της ενεργούς συμμετοχής οι συμμετέχοντες θα 

αναπτύξουν τις ατομικές τους δεξιότητες και την αυτοπεποίθησή τους ενώ ταυτόχρονα θα 

εκφραστούν μέσω τεχνών και λοιπών κοινωνικοποιητικών δράσεων και θα ενταχθούν κοινωνικά.  

 

Αντικείμενα του προγράμματος                                           

1. Δικτύωση και συνεργασία 
2. Ανάπτυξη μιας πραγματικής και εικονικής «ακαδημίας»  που θα περιλαμβάνει 

εκπαιδευτικές δράσεις και δραστηριότητες που θα επιδιώκουν την κοινωνική ένταξη των 
συμμετεχόντων. 

3. Η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία ως κύριων εκφραστών των δραστηριοτήτων. Π.χ. η 
συμμετοχή τους ως ηθοποιών, δημοσιογράφων, συμπαραγωγών κλπ.   

4. Η ανάπτυξη και η δημιουργία εκπαιδευτικού και κοινωνικοποιητικού υλικού 
5. Η ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων 
6. Η ανάπτυξη της Δια βίου εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων για άτομα με 

αναπηρία. 
 

Σκοπός του πακέτου εργασίας αρ. 6 με τον διακριτικό τίτλο «Αναψυχή» 

Η Εστία συμμετέχει στο πακέτο εργασίας με θεματική ενότητα τον ελεύθερο χρόνο και σκοπό την 

διάδοση καλών πρακτικών ελευθέρου χρόνου.  

Η Εστία πρότεινε την ανάπτυξη του συγκεκριμένου θεματικού αντικειμένου πιστεύοντας στον 

εκπαιδευτικό και κοινωνικοποιητικό ρόλο του ελευθέρου χρόνου. Βασιζόμενοι στην πολύχρονη 

εμπειρία μας θέτουμε τον ελεύθερο χρόνο και την αξιοποίηση του ως ένα από τα βασικότερα μέρη 

της ζωής των ατόμων με αναπηρία και στην άμεση συνάρτηση του με την ποιότητα της ανθρώπινης 

ζωής. 

Στα πλαίσια του προγράμματος θα συγκεντρωθούν 50 διεθνείς και τοπικές καλές πρακτικές 

δράσεων ελευθέρου χρόνου και θα συμπεριληφθούν σε σχετικό εγχειρίδιο που θα διανεμηθεί σε 

όλη την Ευρώπη. Επίσης, στο τέλος του 2015 άτομα από 7 Ευρωπαικά κράτη θα βρεθούν στην 

Σερβία για μια συνάντηση (Sabor) παρουσίασης μιας δράσης ελευθέρου χρόνου που θα 

αναπτυχθεί καθόλη τη διάρκεια του σχεδίου. 

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο του προγράμματος, 

http://www.ella-ella.eu  

http://www.ella-ella.eu/


 

Συνεργαζόμενοι φορείς: 

 

DER INTERNATIONALE BUND UND DIE BEHINDERTENHILFE 

        

AUSTRIAN YOUNG WORKERS MOVEMENT 

    

THE ADAPEI ASSOCIATION IN MONTREAU 

 

CARAVAN 2000 

 

INTERNATIONALER BUND - VERBUND BRANDENBURG 

         
BAUNATALER DIAKONIE KASSEL 

              

PEOPLE FIRST GERMANY 

 

ESTIA KENTRO KOINONIKIS FRONTIDAS ATOMON ME 

NOITIKI YSTERISI  

 

THE PANHELLENIC ASSOCIATION OF ADAPTED ACTIVITIES 

ALMA 

 

JAUNUOLIU DIENOS CENTRAS 

 
KINDERCENTRA DE ROEF 

 

POLISH ASSOCIATION FOR PEOPLE WITH INTELLECTUAL 

DISABILITY 

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ SARAIVA 

 

UNITED IN DIVERSITY 

 

 LINDEPARKEN SECONDARY SCHOOL FOR PEOPLE W. LEARNING 

DISABILITIES 

                  

SENSUS/MEDIS5 

http://www.ella-ella.eu/organisations/ibbh/
http://www.ella-ella.eu/organisations/%C3%B6jab/
http://www.ella-ella.eu/organisations/adapei/
http://www.ella-ella.eu/organisations/caravan2000/
http://www.ella-ella.eu/organisations/ibbb/
http://www.ella-ella.eu/organisations/bdks/
http://www.ella-ella.eu/organisations/pf/
http://www.ella-ella.eu/organisations/estia/
http://www.ella-ella.eu/organisations/estia/
http://www.ella-ella.eu/organisations/alma/
http://www.ella-ella.eu/organisations/alma/
http://www.ella-ella.eu/organisations/jdc/
http://www.ella-ella.eu/organisations/kcdr/
http://www.ella-ella.eu/organisations/psouu/
http://www.ella-ella.eu/organisations/psouu/
http://www.ella-ella.eu/organisations/sjs/
http://www.ella-ella.eu/organisations/uid/
http://www.ella-ella.eu/organisations/lps/
http://www.ella-ella.eu/organisations/lps/
http://www.ella-ella.eu/organisations/sensus-medis5/


 

AYDER DREAMS ACADEMY 

               

INTERNATIONALER BUND EGITIM VE TOPLUMSAL HIZMETLER 

  

NORTH WEST PLAYHOUSE CENTER 

         

AKIM JERUSALEM 

 

Έχετε να μας συστήσετε κάποια καλή 

πρακτική; 

Αν γνωρίζετε κάποια καλή πρακτική και θέλετε να την 

μοιραστείτε μαζί μας, παρακαλούμε συμπληρώστε την 

συνημμένη φόρμα και στείλτε την στο info@eseepa.gr 

 

(Την φόρμα μπορείτε να βρείτε και εδώ). 

 

Περισσότερες πληροφορίες 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 

πάρετε από τους κους Tommy Papp και 

Βασίλη Κασιμάτη στο τηλ. 2106713149 

και στο email: info@eseepa.gr  

 
 

  

 

 

 

 

 

This project has been funded with support from the European  Commission. 

This publication reflects the views only of the author, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

 

Our mailing address is:  info@eseepa.gr  
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