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Μέσα από τις παρεμβάσεις ενισχύεται η ενασχόληση του νέ-
ου με δημιουργικές δραστηριότητες (εκπαίδευση, χόμπι) και η 
ενδυνάμωση των σχέσεών του με σημαντικούς άλλους (οικο-
γένεια, φίλοι, ερωτικοί σύντροφοι). 

Όσον αφορά στους γονείς, οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην 
ενίσχυση του ρόλου και των δεξιοτήτων τους (αποτελεσματική 
επικοινωνία, συνεπείς τακτικές γονικού ελέγχου και οριοθέτη-
σης, ενεργητική ακρόαση, δεξιότητες διαπραγμάτευσης) ενώ 
επιδιώκεται η αποκατάσταση των ορίων και της εσωτερικής ιεραρ-
χίας μέσα στην οικογένεια, η διαμόρφωση σχέσης εμπιστοσύ-
νης με τα παιδιά, η προώθηση της αυτονόμησής τους κ.ά. 

Τέλος, στόχος του προγράμματος είναι και η ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση για την προβληματική χρήση του διαδικτύ-
ου σε γονείς με παιδιά στην προεφηβική και εφηβική ηλικία. 

Οι υπηρεσίες δίνονται μέσω ατομικών, ομαδικών, οικογε-
νειακών συναντήσεων σε εβδομαδιαία βάση, με εξατομι-
κευμένα συμβόλαια, βασισμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά και τις ανάγκες κάθε οικογένειας. 

Το ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ λειτουργεί από το 1996 στην Αθήνα, προ-
σφέροντας υπηρεσίες σε νέους που κάνουν πειραματική, περι-
στασιακή ή συστηματικότερη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, κα-
θώς και στις οικογένειές τους. 

Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι δωρεάν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το 
ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ στα τηλέφωνα 210 6525220, 210 8218883
e-mail: info@kethea-plefsi.gr
site: www.kethea.gr

Tο πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ *  από το 2008 

προσφέρει υπηρεσίες σε εφήβους και νεαρούς 

ενήλικες με στόχο να τους βοηθήσει να αντιμετωπί-

σουν τα θέματα που τους απασχολούν, περιορίζοντας 

παράλληλα το χρόνο που δαπανούν μπροστά στον 

υπολογιστή και στα video games. 

Επιπλέον, προσφέρεται συστηματική υποστήριξη και 

στην οικογένεια του εφήβου (ή νεαρού ενήλικα), 

ώστε να ενδυναμωθεί και να μπορέσει να τον στηρίξει 

αποτελεσματικά στην προσπάθειά του.
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