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1.   Ππόλογορ 

 

Κέληξα Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο θαη Απαζρφιεζεο (ΚΗΦΑ) είλαη ππεξεζίεο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ην λφκν γηα ηα Κέληξα Απαζρφιεζεο Δλειίθσλ. 

Σηφρνο ηνπ ΚΗΦΑ είλαη λα θάλεη εθηθηή ηελ ελζσκάησζε θαη  ζπκκεηνρή 

ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξία ζηε δσή ηεο θνηλφηεηαο θαζψο επίζεο θαη ηελ 

εθηέιεζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλεο κε ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. Οη 

παξερφκελεο απφ ην ΚΗΦΑ ππεξεζίεο  ζηεξίδνληαη ζηελ εξγαζία θαη ζηα 

κέηξα πξναγσγήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία πεξί αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη πξνζθέξνπλ ζηνπο αλζξψπνπο 

κε λνεηηθή αλαπεξία ή / θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο, πιεζίνλ ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνπο πεξηβάιινληνο (π.ρ. νηθνγέλεηα), έλα δεχηεξν βηνηηθφ, εξγαζηαθφ θαη 

καζεζηαθφ ηνκέα. Τν πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο ζην ΚΗΦΑ είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ζηφρνπο.. 

 

Σηε βάζε ησλ πξνλνηψλ ηνπ ζπληάγκαηνο, ην ΚΗΦΑ πινπνηεί ην δηθαίσκα 

ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξίεο γηα κηα φζν ην δπλαηφλ πνην θπζηνινγηθή 

δηακφξθσζε ηεο δσήο ηνπο. Μηα απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο νκαινπνίεζεο 

είλαη θαη ε αιιαγή κεηαμχ ηνπ θφζκνπ ηεο θαηνηθίαο θαη απηνχ ηεο 

εξγαζίαο. Λειηοςπγεί βάζει ηος πεπί Κένηπυν Ενηλίκυν νόμος 38(Ι)97.  

 

Τν παξφλ Σρέδην Λεηηνπξγίαο παξέρεη κηα γεληθή άπνςε ησλ δνκψλ θαη ησλ 

παξερφκελσλ απφ ην ΚΗΦΑ ππεξεζηψλ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

πξνζαλαηνιηζηηθή βνήζεηα ζηελ πεξίπησζε αίηεζεο έληαμεο ζην ΚΗΦΑ. 

 

 

2.   Φοπέαρ ηος Κένηπος Ημεπήζιαρ Φπονηίδαρ και Απαζσόληζηρ 

 

Ίδξπκα «Θενηφθνο» 

Γεκ. Λάγηνπ 1 

3113 Λεκεζφο 

Τει.: +357 25338948 

Fax.: +357 25387848 

E-Mail: theotokosf@cytanet.com.cy 

 

Τν Ίδξπκα «Θενηφθνο» κε έδξα ηε Λεκεζφ είλαη Φνξέαο δηαθφξσλ 

ππεξεζηψλ (πξνγξακκάησλ) γηα άηνκα κε αλαπεξίεο ή γηα άηνκα πνπ 

θηλδπλεχνπλ απφ αλαπεξία. 

 

mailto:theotokosf@cytanet.com.cy
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Σηφρνο είλαη ε απφ ηε γέλλεζε θαη δηα βίνπ πεξίζαιςε θαη ππνζηήξημε 

αλζξψπσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ή / θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο.  

 

Δθηφο ηνπ Κέληξνπ Ηκεξήζηαο Απαζρφιεζεο ην Ίδξπκα «Θενηφθνο» είλαη 

θνξέαο θαη ησλ πην θάησ αλαθεξφκελσλ πξνγξακκάησλ: 

 

 Σηέγεο γηα ελειίθνπο 

 3 Σπηηηψλ ζηελ Κνηλφηεηα 

 Κέληξνπ Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ Παηδηνχ (έγθαηξε παξέκβαζε, 

λεπηαγσγείν, ζεξαπείεο) 

 Δξγαζηεξίνπ Τέρλεο 

 

 

3.   ΚΗΦΑ και ππόζυπο επαθήρ  
  

Γηεχζπλζε: 

 

 

 

 

Υπεχζπλνο: 

 

 

 

4.  Ομάδα ηόσορ 

 

Τν ΚΗΦΑ πξνζθέξεη ζε αλζξψπνπο κε λνεηηθή πζηέξεζε ή / θαη 

πνιιαπιέο αλαπεξίεο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 21
ν
 έηνο ηεο δσήο ηνπο θαη 

γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο δελ είλαη ζε ζέζε λα απαζρνιεζνχλ ζε εξγαζηήξηα 

έλα δεχηεξν δσηηθφ ρψξν – δίπια ζην ηδησηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ζηελ 

νηθνγέλεηα ή ζε θάπνηα νηθηζηηθή δνκή. 

 

 

5.   ηόσοι 
 

5.1 Σο ΚΗΦΑ υρ ζςμπλήπυμα ηος ιδιυηικού πεπιβάλλονηορ 

 

Τν ΚΗΦΑ είλαη κηα νξγάλσζε κέζα ζηελ νπνία δνπλ, θξνληίδνληαη, 

καζαίλνπλ, απαζρνινχληαη θαη εξγάδνληαη άλζξσπνη κε λνεηηθή πζηέξεζε. 
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Σχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο νκαινπνίεζεο ε νξγάλσζε ζρεδηάζηεθε θαη 

ιεηηνπξγεί σο ζπκπιήξσκα ηεο δσήο ζηελ νηθνγέλεηα ή ζε ζπίηη ζηελ 

θνηλφηεηα. Η ελζσκάησζε θαη ε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλφηεηα γίλεηαη εθηθηή 

κέζσ ηεο θνηλήο δξάζεο αλζξψπσλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία.    

 

 

5.2 Ικανοποίηζη βαζικών ανθπώπινυν αναγκών 

 

Άλζξσπνη κε  αλαπεξία έρνπλ αθξηβψο ηηο ίδηεο βαζηθέο αλάγθεο φπσο φινη 

νη άλζξσπνη. Με βάζε ην γεγνλφο απηφ, νη ζπλεξγάηξηεο θαη ζπλεξγάηεο ηνπ 

Ιδξχκαηνο «Θενηφθνο» πξνάγνπλ ηελ αηνκηθή θαη νιηζηηθή αλάπηπμε ησλ 

πξνζσπηθψλ, θνηλσληθψλ θαη λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ αλζξψπσλ κε 

αλαπεξία. 

Οη αλάγθεο γηα απηνπξαγκαηνπνίεζε, δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

αλάπηπμε αηνκηθψλ δεμηνηήησλ θαη αλαγλψξηζε – ζηε βάζε ησλ 

πξσηνγελψλ θπζηνινγηθψλ,  ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ αλαγθψλ – 

κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ κέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο θαη 

εξγαζίαο ζην Κέληξν Ηκέξαο, ζηα πιαίζηα βέβαηα πάληνηε ησλ αηνκηθψλ 

πεξηνξηζκψλ, ηεο κνξθήο θαη ζνβαξφηεηαο ηεο αλαπεξίαο. 

 

 

5.3   ηόσοι ηυν μέηπυν πποαγυγήρ 

 

Δθηφο απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ, ην Κέληξν 

Ηκέξαο, κε ην δνκεκέλν εκεξήζην πξφγξακκα, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ, κέζσ ηεο πξναγσγήο θαη αλάπηπμεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, κεηαμχ άιισλ θαη: 

 ηε δφκεζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

 ηελ αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ ηθαλνηήησλ γηα αληηκεηψπηζε ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο 

 κηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

 ηε δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε πθηζηάκελσλ ηθαλνηήησλ 

 ηελ έθθξαζε ησλ αλαγθψλ 

 ηελ νηθνδφκεζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (ελζσκάησζε) 

 ηελ απφθηεζε ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο 

 ηελ φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε απνθφξηηζε ησλ γνληψλ  

 ηελ εθκάζεζε θαη αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

 δηαζθέδαζε θαη ραξά ζην Κέληξν Ηκέξαο  
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6.  Ένηαξη και ηεπμαηιζμόρ 

 

6.1  Κπιηήπια ένηαξηρ 

 

Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έληαμε ζην Κέληξν Ηκέξαο ηνπ «Θενηφθνο» είλαη:  

 ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ίδηνπ ηνπ αλζξψπνπ κε αλαπεξία θαη / ή ηνπ 

λνκηθά ππεχζπλνπ θεδεκφλα ηνπ 

 ε εμαζθάιηζε ηεο επηρνξήγεζεο θαη ε αλάιεςε εθ κέξνπο ησλ 

θεδεκφλσλ ηεο ππνρξέσζεο λα πιεξψλνπλ ηα ζπκθσλεκέλα 

δηθαηψκαηα 

 ε γλσζηνπνίεζε φισλ ησλ ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ, ηα 

νπνία δίδνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα κέρξη ηψξα εθπαηδεπηηθά θαη 

ζεξαπεπηηθά κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί ζηνλ ηαηξηθφ, παηδαγσγηθφ θαη 

ςπρνινγηθφ ηνκέα. 

 

 

6.2  Σεπμαηιζμόρ ηηρ επίζκετηρ ζηο Κένηπο Ημέπαρ 

 

Η επίζθεςε ηνπ Κέληξνπ Ηκέξαο ηεξκαηίδεηαη, θαηά θαλφλα, γηα έλαλ 

άλζξσπν κε αλαπεξία κε ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

βέβαηα φηη θαη ζηε ζπλέρεηα ζα παξέρνληαη αλάινγεο ππεξεζίεο απφ έλα 

εκεξήζην δνκεκέλν πξφγξακκα γηα ειηθησκέλνπο αλζξψπνπο κε αλαπεξία. 

Η παξακνλή ζην Κέληξν Ηκέξαο ηεξκαηίδεηαη θαη ηφηε, φηαλ γηα 

πξνζσπηθνχο ιφγνπο νη παξερφκελεο ππεξεζίεο πξναγσγήο δελ είλαη πιένλ 

νη ελδεηθλπφκελεο, ή φηαλ ην ίδην ην άηνκν κε αλαπεξία ή ν θεδεκφλαο ηνπ 

απνθαζίδνπλ νηθεηνζειψο γηα ηελ απνρψξεζε.     

 

 

7.   Πεπιεσόμενα και μέθοδοι 

 

Τα πεξηερφκελα ηεο πξναγσγήο είλαη νιηζηηθά. Γηα θάζε άλζξσπν κε 

αλαπεξία δηαηππψλνληαη θαη αθνινπζνχληαη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη. Απηφ 

πεξηιακβάλεη ηε δηαζθάιηζε ηεο θξνληίδαο θαη ηελ θαζνδήγεζε ζηελ 

αλεμαξηεηνπνίεζε, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ αηνκηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

αλζξψπνπ. 

 

Οη ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ κε αλαπεξία ζηνλ πξνζσπηθφ ηνκέα, ηνλ 

θαζεκεξηλφ, ηνλ θνηλσληθφ θαη εξγαζηαθφ θαζψο επίζεο θαη ζε ζρέζε κε 
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ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπ νθείινπλ λα δηαηεξεζνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ 

κέζσ: 

Αλάπηπμεο  ηθαλνηήησλ ζε ζέκαηα θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο, φπσο: 

 Φξνληίδα ηνπ ζψκαηνο θαη αηνκηθή πγηεηλή, 

 Νηχζηκν θαη μέληπκα 

 Αλεμαξηεηνπνίεζε ζην θαγεηφ 

 Σπλεξγαζία ζηηο θαζεκεξηλέο νηθηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θ.α. 

 

Σπκπεξίιεςεο δσηηθψλ ηνκέσλ κέζσ 

 Δπαθψλ κε ην πεξηβάιινλ 

 Τεο ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσληθή δσή (π.ρ. θαθεηέξηεο, ηαρπδξνκείν, 

πεξίπαηνη, γηνξηέο, επεηείνπο, ςπραγσγία, ζάιαζζα θηι.) 

 

Δθκάζεζεο θαη αλάπηπμεο θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

 Βίσζε θαη δηακφξθσζε ζρέζεσλ 

 Υθηζηάκελσλ δηαηαξαρψλ ζηε ζπκπεξηθνξά 

 

Πξναγσγή 

 ηεο ιεθηηθήο θαη κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο 

 κέζσ ζηνρεπκέλσλ αηνκηθψλ ή νκαδηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ζε 

ζεξαπεπηηθνχο ρψξνπο 

 

Θεξαπεπηηθά κέηξα κέζσ ηεο εξγαζίαο ή απαζρφιεζεο, φπσο: 

 Γλσξηκία κε πξαγκαηηθέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο 

 Δπαθή ή ρεηξηζκφο εξγαζηαθψλ πιηθψλ, φπσο επίζεο θαη κε ηα 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (πειφο, ραξηφλη, ςαιίδη, μχιν, 

χθαζκα, κέηαιιν θ.α.) 

 Πνηθηιία εξγαζηψλ 

 Καηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο ζε κηθξφηεξα βήκαηα 

 Φξήζε βνεζεηηθψλ κέζσλ. 

 

Φπζηνζεξαπεία θαη πξνγξάκκαηα άζθεζεο ηνπ ζσκαην-θηλεηηθνχ ηνκέα 

 Σηαζεξνπνίεζε ηεο ζσκαηηθήο θαηάζηαζεο 

 Βειηίσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο 

 

Σηνρεπκέλε πξναγσγή ηεο αηζζεηεξηαθήο αληίιεςεο 

 Αθή 

 Όξαζε 

 Αθνή 
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 Όζθξεζε 

 Χειάθεζε 

 

Αλαιφγσο κε ηηο πθηζηάκελεο αλάγθεο πξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηεο 

 Φαιάξσζεο 

 Δγξήγνξζεο 

 Πνπ πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε (θξεβάηη λεξνχ, πηζίλα κε κπάιεο, 

ηνίρνο αθήο, αηψξα, ηξακπάια, αξψκαηα θ.α. 

 Αλάπηπμεο ηεο αληηιεπηηθήο ηθαλφηεηαο 

 

 

8.  Δςναμικόηηηα και ώπερ επγαζίαρ 

 

Τν Κέληξν Ηκέξαο απνηειείηαη, πξνο ην παξφλ, απφ δχν νκάδεο κε κέγηζην 

αξηζκφ επηζθεπηψλ 10 ελήιηθα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη / ή 

πνιιαπιέο αλαπεξίεο. 

Τν Κέληξν ιεηηνπξγεί νιφρξνλα απφ ηε Γεπηέξα κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 

απφ ηηο 7:30΄ π.κ.  κέρξη θαη ηηο 3:45΄ κ.κ.  

 

 

9.   Πποζυπικό 

 

9.1 Ανάγκερ θπονηίδαρ / πεπίθαλτηρ 

 

Η ηδηαηηεξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο ησλ αλζξψπσλ κε ζνβαξήο κνξθήο θαη / ή 

πνιιαπιέο αλαπεξίεο απαηηεί κηα εληαηηθή πεξίζαιςε θαη θξνληίδα. 

 

Η ζηνρεπκέλε, αηνκηθή πξναγσγή θαη απαζρφιεζε πεξηιακβάλεη γηα ηνπο 

επηζθέπηεο ηνπ Κέληξνπ Ηκέξαο θαη κέηξα ζηαζεξνπνίεζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη επαθψλ  θαζψο επίζεο θαη θξνληίδα πνπ λα ηνπο 

ελεξγνπνηεί. 

 

 Οη βνήζεηεο πξνο ηα άηνκα απηά, ζηνλ καζεζηαθφ ή ζεξαπεπηηθφ 

ηνκέα, είλαη αηνκηθέο θαη πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο 

θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ. 

 Σηνπο επηζθέπηεο ηνπ Κέληξνπ Ηκέξαο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

γλσξίζνπλ ηνλ θνηλσληθφ θαη πιηθφ πεξίγπξν ζε ζηνηρεηψδε θαη 

πξσηνγελή βάζε θαη λα έξζνπλ ζε επαθή καδί ηνπο. 
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 Τνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα κηαο εληαηηθήο αηνκηθήο επνπηείαο κε 

ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ θαη άιισλ ζηφρσλ. 

 

9.2 Ομάδερ ηος πποζυπικού 

 

Απφ ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θξνληίδαο θαη πεξίζαιςεο ησλ αλζξψπσλ κε 

αλαπεξία ζην Κέληξν Ηκέξαο πξνθχπηεη θαη ε αλαγθαηφηεηα αλάινγεο 

επάλδξσζεο κε αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

Σε θάζε νκάδα είλαη αλαγθαίν λα απαζρνινχληαη κηα / έλαο παηδαγσγφο ν 

νπνίνο έρεη θαη ηελ επζχλε ηεο νκάδαο θαη ηξεηο άιινη ζπλεξγάηεο, -ηξηεο. 

 

Δθηφο ηνπ ρξφλνπ θξνληίδαο δίδεηαη ζηνπο ζπλεξγάηεο, -ηξηεο ηνπ 

Ιδξχκαηνο «Θενηφθνο» θαη αξθεηφο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο κε ζηφρν ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο. 

 

 

1.1 Διεύθςνζη ηος Κένηπος Ημέπαρ 

 

 Αλαιφγσο κε ηνλ αξηζκφ ησλ νκάδσλ πξνβιέπεηαη θαη αλάινγνο 

εβδνκαδηαίνο ρξφλνο γηα δηνηθεηηθά θαζήθνληα. Ψο αθαδεκατθφ πξνζφλ γηα 

ηελ αλάιεςε δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ ηζρχεη ε θαηνρή πηπρίνπ απφ 

αλαγλσξηζκέλν αλψηαην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ζηνπο θιάδνπο ηεο εηδηθήο 

παηδαγσγηθήο, ζεξαπεπηηθήο παηδαγσγηθήο, θνηλσληθήο παηδαγσγηθήο ή 

ζπλαθνχο θιάδνπ. 

 

 

1.2  Εξειδικεςμένερ ςπηπεζίερ 

 

Με βάζε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ λέσλ πνπ επηζθέπηνληαη 

ην Κέληξν Ηκέξαο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Κέληξν, ππνζηεξηθηηθά, 

εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο φπσο ηαηξν-ζεξαπεπηηθέο, ςπρνινγηθέο, εηδηθν-

παηδαγσγηθέο θαη άιιεο. 

 

 

1.3  Άλλοι ζςνεπγάηερ, -ηπιερ 

 

Αλάινγα κε ηηο πθηζηάκελεο αλάγθεο ζην Κέληξν απαζρνινχληαη, 

επηπξφζζεηα, θαη άιινη ζπλεξγάηεο. 
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10.   Διαζθάλιζη ηηρ ποιόηηηαρ 

 

10.1 Αηομικό ππόγπαμμα πποαγυγήρ 

 

Τν αηνκηθφ πξφγξακκα πξναγσγήο ρσξίδεηαη ζηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

 

 Ιζηνξηθφ θαη δηαγλσζηηθφ 

 Απφθαζε γηα ηνπο ζηφρνπο πνπ ζα ηεζνχλ θαη θαζνξηζκφο ηνπ 

θέληξνπ βάξνπο 

 Δπεμεξγαζία θαη δεκηνπξγία ελφο αηνκηθνχ πξνγξάκκαηνο 

πξναγσγήο 

 Μεζνδηθή πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ 

 Τεθκεξίσζε 

 Αλαζηνραζκφο θαη έιεγρνο ησλ ζηφρσλ θαη πξαθηηθψλ κέηξσλ 

 Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξναγσγήο 

 

10.2 ςνεπγαζία 

 

Γηα ηε δηαζθάιηζε κηαο νιηζηηθήο παξέκβαζεο είλαη αλαγθαία θαη κηα 

ζπληνληζκέλε ζπλεξγαζία εληφο θαη εθηφο ηνπ Κέληξνπ Ηκέξαο (π.ρ. νκάδα 

ζπγθαηνίθεζεο, εξγαζηήξηα γηα άηνκα κε αλαπεξία, ζπγγελείο, ζρνιεία, 

εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο,...). Μφλν έηζη κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί έλα φζν ην 

δπλαηφλ κεγαιχηεξν κέξνο ζε δηαθάλεηα. 

 

10.3  Επιμόπθυζη 

 

Γηα ηε δηαζθάιηζε θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ αηνκηθψλ θαη 

επηζηεκνληθψλ δεμηνηήησλ ησλ ζπλεξγαηξηψλ, -ψλ καο είλαη αλαγθαία ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα. 

 

11.  Υπημαηοδόηηζη 

 

Η ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Ηκέξαο ρξεκαηνδνηείηαη απφ θξαηηθή ρνξεγία, 

εηζθνξά ησλ γνλέσλ πνπ αλέξρεηαη ζηα € 200 κεληαίσο, απφ επίδνκα πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο επεκεξίαο θαζψο επίζεο θαη απφ 

ηδίνπο πφξνπο ηνπ Ιδξχκαηνο «Θενηφθνο». 

 

 

Λεκεζφο, ηελ 7
ε
 Οθησβξίνπ 2010      


