Η
Ποιος μπορεί να εφαρμόσει το
πρόγραμμα

ΟΛΥΜΠΙΑΣ;
ΕΝΤΑΞΗ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Το πρόγραμμα ΟΛΥΜΠΙΑΣ μπορεί
να εφαρμοστεί από ομάδα
ανθρώπων που επιθυμούν να
προσφέρουν ποιοτικές
υποστηρικτικές υπηρεσίες σε
ανθρώπους με αναπηρίες.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Για πληροφορίες:
Ινστιτούτο Ενδοκοινωνιακής
Αποκατάστασης
(ΙΕΑ)
Φειδίου 3, 546 30, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο - Τηλεομοιοτυπία: 2310 702388
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

olympias@iea.gr
Ιστότοπος: www.iea.gr

ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΦΤΑΝΕΙ
ΠΑΝΤΟΥ!!!!

ΤΩΡΑ,

ΟΛΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΟΥΝ
ΤΙΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΣ!!!
ΤΩΡΑ,
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

•
•
•
•

ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΦΙΛΟΥΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ Ή
ΧΩΡΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ...
ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ!!!

www.olympiasproject.com

Ε Ν Τ Α Ξ Η

Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α

Ζητήματα όπως η ένταξη στην
κοινότητα, στην οικογένεια ή στην
Εκκλησία, καθώς και η οργάνωση
δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου, αφορούν την καθημερινότητα,
τόσο των ανθρώπων με αναπηρίες,
όσο και του άμεσου και έμμεσου
κοινωνικού τους περιβάλλοντος.
Σεμινάρια, διαλέξεις και διαδικτυακές υπηρεσίες, διατίθενται με
σκοπό την μετάδοση γνώσεων και
πληροφοριών που μπορούν να
φανούν χρήσιμες στην διαχείριση
αυτών των θεμάτων.

Δημιουργία δικτύου κοινωνικών
φροντιστών, οι οποίοι να κατέχουν
Πιστοποιήσεις Ευρωπαϊκού επιπέδου, όπω το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Φροντίδας (ECC), που είναι
ένας τίτλος, συνδεδεμένος με το
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, ο
οποίος αποδεικνύει ότι ο κάτοχός
του έχει την ελάχιστη γνώση που
χρειάζεται, συνήθως, για να
εργαστεί υπεύθυνα και χωρίς
κίνδυνο στον τομέα της φροντίδας
ανθρώπων με αναπηρίες και
ηλικιωμένων.

Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Ι Σ Μ Ο Σ

Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η

Εφαρμόζεται η μέθοδος QQVD
(Quality and Qualification in Volunteering for Disability) που αφορά
στην προσέλκυση, εκπαίδευση και
συντονισμό εθελοντών, που υποστηρίζουν ανθρώπους με αναπηρία
στην διασφάλιση της ποιότητας
της εθελοντικά παρεχόμενης υπηρεσίας και της μαθησιακής εμπειρίας των εθελοντών, καθώς και στην
πιστοποίηση της εθελοντικής υπηρεσίας, ως μαθησιακής διαδικασίας.

Η απασχόληση νοείται με δύο
μορφές. Ειδικότερα ως:
1. Ένταξη ανέργων, καθώς και υποστήριξη
εργαζομένων
με
αναπηρίες, στην ανοικτή αγορά
εργασίας.
2. Δραστηριοποίηση σε δομές που
παρέχουν προστατευμένες υπηρεσίες απασχόλησης, όπου άνθρωποι με αναπηρίες μπορούν να εκπαιδευτούν σε διάφορες εργασίες
σε προστατευμένο περιβάλλον.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
Έχει αποδειχθεί ότι η υποστήριξη
ανθρώπων
με
αναπηρίες
συμβάλλει στην βελτίωση και
ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.
Η ενασχόληση με την υποστήριξη
ανθρώπων που έχουν την ανάγκη
μας, μας βοηθά να εξελισσόμαστε
ως άτομα και ως εκ τούτου να
βιώνουμε ουσιαστικά την φιλία,
την αλληλοκατανόηση και την
αδελφοσύνη. Και εφόσον βλέπουμε
τον αδελφό μας στο πρόσωπο του
άλλου, δενόμαστε μεταξύ μας.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Δεδομένου του ότι ο ένας από τους
τέσσερις πυλώνες του προγράμματος ΟΛΥΜΠΙΑΣ αφορά στην
εργασία, είναι αυτονόητο ότι με
την εφαρμογή του ενισχύονται οι
τοπικές οικονομίες. Και αυτό γιατί
είτε απασχολούνται οι άνθρωποι
στην ανοικτή αγορά, είτε στην προστατευμένη, αυξάνεται η συμμετοχή τους, τόσο στην παραγωγή,
όσο και στην κατανάλωση, με
αποτέλεσμα την συνεισφορά στην
οικονομία.

ΔΙΑΔΟΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα
ΟΛΥΜΠΙΑΣ
περιλαμβάνει
την
εκπαίδευση των εμπλεκομένων, με
διάφορα σεμινάρια, αλλά και την
δικτύωσή τους με άλλους ανθρώπους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι
συμμετέχοντες να αποκτούν επιπλέον γνώσεις και να ανταλλάσσουν εμπειρίες με άλλους ανθρώπους, με τους οποίους μπορεί να
έχουν
κοινά
ενδιαφέροντα,
προβηματισμούς και προσδοκίες.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Θ Ε Σ Ε Ω Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ
Με την δημιουργία υπηρεσιών
προστατευμένης
απασχόλησης,
δημιουργούνται θέσεις εργασίας
για ανθρώπους με αναπηρίες, αλλά
επιπλέον υπάρχει το ενδεχόμενο να
απασχοληθούν υποβοηθητικά και
άνθρωποι χωρίς αναπηρίες.
Τέλος, η εκπαίδευση κοινωνικών
φροντιστών μπορεί να αποτελέσει
το έναυσμα για μια υπηρεσία
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών,
μέσα στην κοινότητα.

