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«Η πρόληψη και η θεραπεία είναι τα κλειδιά για να αντιμετωπιστεί

το οικονομικό και κοινωνικό κόστος της χρήσης ουσιών.
Για κάθε ένα δολάριο που ξοδεύεται σε προγράμματα θεραπείας
και πρόληψης εξοικονομούνται μέχρι και δέκα δολάρια […]
Επομένως, η επένδυση των κυβερνήσεων σε προγράμματα πρόληψης,
θεραπείας και επανένταξης, καθώς και σε συστήματα νομοθετικού
ελέγχου πρέπει να συνεχίzεται, ακόμα και σε περιόδους λιτότητας.»
Ετήσια Έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής του ΟΗΕ για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών
(INCB) για το 2013
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΘΕΑ
Ίδρυση-ιστορία

O πρώτος οργανισμός που συστάθηκε στην Ελλάδα για τη θεραπευτική
αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, με αφετηρία τη δημιουργία της ΙΘΑΚΗΣ,
της πρώτης ελληνικής Θεραπευτικής Κοινότητας, το 1983.

Αποστολή

Η πρόληψη της χρήσης ουσιών, η θεραπεία, επαγγελματική κατάρτιση και
κοινωνική ένταξη των εξαρτημένων ατόμων, η έρευνα και η εκπαίδευση
στον τομέα των εξαρτήσεων, η συμβολή στο σχεδιασμό και την εφαρμογή
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Ναρκωτικά.

Δίκτυο υπηρεσιών

Περισσότερες από 100 μονάδες σε 23 πόλεις και 18 σωφρονιστικά καταστήματα για την υποστήριξη ατόμων με διαφορετικά χαρακτηριστικά και
ανάγκες: ενηλίκων, εφήβων, φοιτητών, εργαζομένων, γονέων ανήλικων
παιδιών, μεταναστών, φυλακισμένων, αποφυλακισμένων, αστέγων, καθώς
και εξαρτημένων από το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο.

Θεραπευτική προσέγγιση

Δωρεάν και χωρίς διακρίσεις παροχή υπηρεσιών / Εθελούσια προσέλευση
και ενεργητική συμμετοχή στο πρόγραμμα / Διαμόρφωση των θεραπευτικών παρεμβάσεων ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι εξυπηρετούμενοι, τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες τους / Ολιστική, ψυχοκοινωνική αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάρτησης, με συμμετοχή της οικογένειας και της κοινωνίας.

Νομική μορφή

Αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπό την εποπτεία
του Υπουργείου Υγείας. Η αποστολή, το πλαίσιο διοίκησης και λειτουργίας
του ΚΕΘΕΑ, καθώς και ο τρόπος συμμετοχής του στη διαμόρφωση και εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής ορίζονται από το Νόμο περί εξαρτησιογόνων
ουσιών (4139/2013) και το Προεδρικό Διάταγμα «Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά» (148/2007).

Πόροι

Επιχορήγηση Υπουργείου Υγείας, παραγωγικές δραστηριότητες, δωρεές,
προγράμματα ΕΕ.

Διεθνείς σχέσεις

Σύμβουλος οργανισμός του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου
(ECOSOC) του ΟΗΕ σε θέματα ναρκωτικών και ειδικός συνεργάτης της Διεύθυνσης Πληροφόρησης (DPI) του ΟΗΕ. Μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων (WFCT), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Θεραπευτικών Κοινοτήτων (ΕFTC), του Διεθνούς Συμβουλίου για το Πρόβλημα του Αλκοόλ και των Εξαρτήσεων (ΙCAA), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA), της Επιτροπής των ΜΚΟ στη Βιέννη
για τα Ναρκωτικά (VNGOC).
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η έκδοση αυτή είναι ο ετήσιος απολογισμός έργου του ΚΕΘΕΑ, του μεγαλύτερου δικτύου
απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα μας. Τέσσερις είναι οι βασικοί άξονες του
έργου αυτού, οι οποίοι απορρέουν από την κατά το νόμο αποστολή του οργανισμού: θεραπεία,
πρόληψη, εκπαίδευση επαγγελματιών και έρευνα στον τομέα των εξαρτήσεων.
Ο απολογισμός καταγράφει όλο το φάσμα των υπηρεσιών και δράσεων που ανέπτυξε το ΚΕΘΕΑ
μέσα στο 2013 και παρουσιάζει τα ποσοτικά στοιχεία που αφορούν τους αποδέκτες τους. Περιλαμβάνει αναλυτικά διοικητικο-οικονομικά στοιχεία του έτους, αποτυπώνοντας τον τρόπο με
τον οποίο το ΚΕΘΕΑ αξιοποιεί το προσωπικό του, τους πόρους που του εμπιστεύεται η ελληνική
πολιτεία αλλά και όσους συγκεντρώνει μέσω αυτοχρηματοδότησης.
Προσπαθεί επίσης να αναδείξει την ανοικτή σχέση του οργανισμού με την ελληνική κοινωνία,
την αρμονική ενσωμάτωση και δημιουργική παρουσία των μονάδων του στη ζωή των τοπικών
κοινωνιών και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην υπόθεση της απεξάρτησης και της
κοινωνικής ένταξης.
Το ΚΕΘΕΑ κάνει δημόσιο απολογισμό σε ετήσια βάση εδώ και δύο δεκαετίες, εκπληρώνοντας
τόσο την αυτονόητη υποχρέωσή του για διαφάνεια και λογοδοσία απέναντι στην ελληνική κοινωνία
όσο και το χρέος του απέναντι στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από βοήθεια για συμβολή
στη διαμόρφωση αποτελεσματικών και κοινωνικά ανταποδοτικών πολιτικών που θα σέβονται τα
ανθρώπινα δικαιώματα και θα προωθούν την κοινωνική συνοχή. Ο απολογισμός, που τυπώνεται
στην παραγωγική μονάδα ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, ανακοινώνεται με συνέντευξη Τύπου και
αναρτάται στο διαδίκτυο.
Με την ευκαιρία του απολογισμού, το ΚΕΘΕΑ θέλει να ευχαριστήσει όλους όσοι βοηθούν το έργο
του, αλληλέγγυοι απέναντι στους ανθρώπους που μάχονται για μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή
και για ισότιμη θέση στην κοινωνία, σε μια πολύ δυσμενή οικονομική και κοινωνική συγκυρία
που εντείνει τις εξαρτήσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
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ΤΟ 2013 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
•	Σημειώθηκε αύξηση των αποδεκτών στο σύνολο σχεδόν των υπηρεσιών που προσφέρει το
ΚΕΘΕΑ. Συνολικά περίπου 13.500 άτομα, χρήστες ουσιών και οικογένειες, έλαβαν θεραπευτικές υπηρεσίες από το ΚΕΘΕΑ μέσα στο έτος.

•	Με πόρους του ΕΣΠΑ τέθηκε σε λειτουργία ένα Δίκτυο Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών

Κέντρων σε 7 πόλεις για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν συγχρόνως πρόβλημα εξάρτησης
και ψυχιατρική διαταραχή. Το Δίκτυο καλύπτει ένα σημαντικό κενό στη χώρα μας σε ό,τι αφορά
την ολοκληρωμένη στήριξη αυτής της πληθυσμιακή ομάδας.

•	Με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» άρχισε η λειτουργία νέων προγραμμάτων άμεσης
πρόσβασης και προσέγγισης χρηστών στο δρόμο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για την υποστήριξη των εξαρτημένων και τη μείωση των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση για τους ίδιους
και τη δημόσια υγεία.

•	Με την υποστήριξη τοπικών ομάδων πρωτοβουλίας και φορέων δύο νέα Συμβουλευτικά Κέντρα,

στην Άρτα και τη Ρόδο, προστέθηκαν στο δίκτυο υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, βελτιώνοντας τις δυνατότητες πρόσβασης όσων έχουν ανάγκη από βοήθεια.

•	Ολοκληρώθηκαν οι εγκαταστάσεις που θα στεγάσουν τη νέα Θεραπευτική Κοινότητα 84 θέσεων
στις Φυλακές Διαβατών και άρχισε η ανακατασκευή της κατεστραμμένης από πυρκαγιά Θεραπευτικής Κοινότητας στις Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού.

•	Με επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και μια καινοτόμο σύμπραξη μεταξύ κοινωνικών

εταίρων από το χώρο της θεραπείας, της εργασίας και των επιχειρήσεων, ενισχύθηκε η κοινωνική και εργασιακή ένταξη όσων ολοκληρώνουν θεραπευτικά προγράμματα, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για είσοδο στην αγορά εργασίας.

• Άρχισε η εφαρμογή του χρηματοδοτούμενου από την Ψηφιακή Σύγκλιση έργου «Ολοκληρωμένο
	Πληροφοριακό Σύστημα ΚΕΘΕΑ», το οποίο θα αναβαθμίσει την επόμενη διετία την ποιότητα και
ταχύτητα ανταπόκρισης του οργανισμού στις ανάγκες των εξαρτημένων και των οικογενειών τους.
•	Μέσα από τη συμμετοχή του στην Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, το ΚΕΘΕΑ συνέβαλε στη συγκρότηση του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Ναρκωτικά 2014-2016 με προτάσεις που προωθούν την ψυχοκοινωνική φροντίδα
και την κοινωνική ένταξη. Το ΚΕΘΕΑ συνέβαλε επίσης στη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου
Δράσης για την αντιμετώπιση της επιδημίας HIV/AIDS στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών.

•	Προσφέρθηκαν 743 θέσεις και 166 ημέρες εκπαίδευσης σε μακρόχρονα και βραχύχρονα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης στον τομέα των εξαρτήσεων σε φοιτητές και επαγγελματίες
από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
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•	Περισσότερα από 10.000 άτομα, μαθητές, φοιτητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και άλλοι επαγγελματίες,

συμμετείχαν στις παρεμβάσεις και τα προγράμματα πρόληψης του ΚΕΘΕΑ στις εκπαιδευτικές
κοινότητες και τις τοπικές κοινωνίες.

•	Με δεκάδες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις για την κοινωνία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό,

τα προγράμματα απεξάρτησης συνέχισαν να αποτελούν θύλακες ζωής και αλληλεγγύης αρμονικά ενταγμένους στις τοπικές κοινωνίες και να συμβάλλουν στο κοινωνικό γίγνεσθαι και την
κοινωνική συνοχή.

•	Εξασφαλίστηκε η αφιλοκερδής συμμετοχή ΜΜΕ, εταιρειών και ιδιωτών για τη διοργάνωση
πανελλαδικής ενημερωτικής εκστρατείας για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών
του 2013, καθώς και δεκάδων άλλων ενημερωτικών δράσεων στη διάρκεια της χρονιάς.

•	Συνεχίστηκε η δικτύωση και συνεργασία με ελληνικούς και ξένους φορείς θεραπείας, υγείας,
κοινωνικής φροντίδας, έρευνας, εκπαίδευσης και πολιτισμού, για την καλύτερη εξυπηρέτηση
των αναγκών των εξαρτημένων ατόμων και των οικογενειών τους και την προώθηση της
επιστημονικής γνώσης και της τεκμηριωμένης πρακτικής στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.

• 480 εργαζόμενοι (426 πλήρους και 54 μερικής απασχόλησης), κατανεμημένοι σε πάνω από
100 μονάδες σε 23 πόλεις και 18 σωφρονιστικά καταστήματα απασχολήθηκαν στο ΚΕΘΕΑ.

• Τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ στήριξαν 370 εθελοντές και 14 Σύλλογοι Οικογένειας.
• Η συνεχιζόμενη μείωση του προσωπικού του ΚΕΘΕΑ σε συνδυασμό με το πάγωμα των προσλήψεων έχει οδηγήσει τη λειτουργία αρκετών μονάδων σε οριακή κατάσταση.

• Η κρατική επιχορήγηση ανήλθε σε 18.000.000€, παραμένοντας αισθητά μειωμένη. Με προϋπο-

λογισμό 23.000.000€ για το έτος, το ΚΕΘΕΑ συνέχισε τη συμπίεση των λειτουργικών του δαπανών, όπου αυτό ήταν εφικτό, καθώς και τις δράσεις αυτοχρηματοδότησης. Κατάφερε έτσι να
διασφαλίσει την ομαλή, σε γενικές γραμμές, λειτουργία των υπηρεσιών του και να μη δημιουργήσει ληξιπρόθεσμες οφειλές.

• Η γραφειοκρατία που σχετίζεται με τον τρόπο λειτουργίας του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε
αρκετές περιπτώσεις, προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις σε θέματα προμηθειών, εκτέλεσης έργων και αξιοποίησης δωρεών από το ΚΕΘΕΑ.

•	Συνεπές στη δέσμευσή του για διαφάνεια και χρηστή διαχείριση, το ΚΕΘΕΑ συνέχισε να εφαρμόζει διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου των οικονομικών του, να δημοσιοποιεί
και να αναρτά στο διαδίκτυο τα ετήσια κλινικά, οικονομικά και διοικητικά του στοιχεία.
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ΑΡΤΑ

ΠΑΤΡΑ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΑΘΗΝΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΡΑΦΗΝΑ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΡΟΔΟΣ

ΧΑΝΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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3 Κέντρα Άμεσης Πρόσβασης
3 Κινητές Μονάδες Προσέγγισης Χρηστών στο Δρόμο
28 Συμβουλευτικά Κέντρα
5 Θεραπευτικά Προγράμματα Διαμονής για Ενήλικες
8 Θεραπευτικά Προγράμματα Εξωτερικής Παρακολούθησης για Ενήλικες
7 Θεραπευτικά Προγράμματα Εξωτερικής Παρακολούθησης για Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες
27 Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης
14 Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης
Ειδικό Πρόγραμμα για Εξαρτημένους Γονείς
Πρόγραμμα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ και τα Τυχερά Παιχνίδια
Διαπολιτισμικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Μεταναστών και Προσφύγων
Συμβουλευτικός Σταθμός στα Δικαστήρια Ανηλίκων Αθήνας
3 Θεραπευτικές Κοινότητες σε σωφρονιστικά καταστήματα
19 Προγράμματα Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κρατουμένων
2 Κέντρα Υποδοχής και Επανένταξης Αποφυλακισμένων
4 Μεταβατικά Σχολεία
5 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης
2 Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης
7 Πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα
Μονάδα Σωματικής Υγείας
Μονάδα Ψυχικής Υγείας
Υπηρεσία Νομικής Στήριξης
2 Τηλεφωνικές Γραμμές Boήθειας
Δίκτυο Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης
Τομείς Εκπαίδευσης και Έρευνας
Παραγωγικές μονάδες
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      Νέες υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ την περίοδο της κρίσης
Η ανεργία,
η πτώση των εισοδημάτων
και η αβεβαιότητα
που προκαλούνται από
την οικονομική κρίση
έχουν οδηγήσει
σε απότομη αύξηση
των προβλημάτων ψυχικής υγείας
στο γενικό πληθυσμό.
Περισσότερο, ωστόσο, επηρεάζονται
οι πιο αδύναμες ομάδες,
όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι,
οι χρόνια πάσχοντες,
τα άτομα με αναπηρία,
άτομα και νοικοκυριά
χαμηλού εισοδήματος,
οι μονογονεϊκές οικογένειες,
οι μετανάστες,
οι εξαρτημένοι από ουσίες.

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ / ΟΜΑΔΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Οι εξαρτημένοι χρήστες ουσιών,
ήδη πολλαπλώς επιβαρυμένοι
λόγω της χρήσης και συχνά
στο περιθώριο της κοινωνίας,
την περίοδο της κρίσης
αντιμετωπίζουν
εντονότερα προβλήματα
και μεγαλύτερο κίνδυνο
κοινωνικού αποκλεισμού.
Χάρη στην υποστήριξη
του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»
και με πόρους του ΕΣΠΑ,
το 2013 το ΚΕΘΕΑ έθεσε σε λειτουργία
νέες μονάδες που έχουν στόχο
να υποστηρίξουν δύο από τις ΠΙΟ
επιβαρυμένες ομάδες εξαρτημένων:
τους χρήστες στο δρόμο
και όσους αντιμετωπίζουν συγχρόνως
ψυχιατρικές διαταραχές.
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Υποστηρίζοντας τους χρήστες στο δρόμο
Δημιουργώντας νέους χώρους όπου οι εξαρτημένοι μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση
σε φροντίδα και ενισχύοντας τα προγράμματα υποστήριξής τους στις «πιάτσες» και ανταλλαγής συριγγών, το ΚΕΘΕΑ προσπαθεί να απαντήσει στις νέες ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί την περίοδο της κρίσης: την αύξηση του ποσοστού των αστέγων, την ενίσχυση της
αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς, την εξάπλωση του HIV/AIDS και άλλων λοιμωδών
νοσημάτων, την εμφάνιση νέων εξαρτησιογόνων ουσιών, την απώλεια του κινήτρου για
αλλαγή τρόπου ζωής και ένταξη σε θεραπεία. Το 2013 τέθηκαν σε λειτουργία δύο νέα
Κέντρα Άμεσης Πρόσβασης, ενώ ξεκίνησε η κατασκευή  και ολοκληρώθηκε η στελέχωση
δύο νέων Κινητών Μονάδων με την υποστήριξη του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».

Νέα Κέντρα Άμεσης Πρόσβασης
Απευθύνονται σε εξαρτημένα άτομα με χρόνιο και σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης τα οποία είναι
περιθωριοποιημένα και αποκομμένα από τις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Το
νέο Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης της Αθήνας εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2013. Εντάσσεται στο
δίκτυο υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ και στεγάζεται στην οδό Κουμουνδούρου 28, σε κτίριο
του οποίου η ανακατασκευή και ο βασικός εξοπλισμός έγιναν εξ ολοκλήρου με χορηγία του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Το Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης Θεσσαλονίκης στεγάζεται στις νέες
εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ στα Λαδάδικα Θεσσαλονίκης, στην οδό Πίνδου 4, και λειτουργεί από
τον Οκτώβριο του 2013.
Τα Κέντρα αποτελούν «καθαρούς» από ουσίες χώρους διημέρευσης, μακριά από τους κινδύνους
της «πιάτσας», όπου προσφέρονται πολύπλευρες υπηρεσίες για την κάλυψη βασικών αναγκών
των εξαρτημένων, την ψυχοκοινωνική τους υποστήριξη και τη φροντίδα της υγείας τους.
Στους χώρους των Κέντρων υπάρχει δυνατότητα σίτισης, παροχής ιματισμού, φροντίδας της ατομικής υγιεινής (λουτρό, πλύσιμο ρούχων), ψυχολογικής υποστήριξης, ιατρικής και οδοντιατρικής
φροντίδας, ενημέρωσης και συμβουλευτικής για νομικά θέματα, ενημέρωσης και κινητοποίησης
για την αξιοποίηση δυνατοτήτων και υπηρεσιών κοινωνικο-προνοιακής φροντίδας, ψυχαγωγίας
και δημιουργικής απασχόλησης.
Στόχος των Κέντρων είναι η μείωση των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση (υπερδοσολογία,
HIV, λοιμώδη νοσήματα κ.ά.), η βελτίωση της γενικής κατάστασης των εξαρτημένων, η διασύνδεσή τους σε μονιμότερη βάση με δίκτυα και πηγές βοήθειας αλλά και η προετοιμασία όσων το
επιθυμούν για ένταξη σε θεραπεία.
Τα Κέντρα αναπτύσσουν συνεργασίες με φορείς και ΜΚΟ, αξιοποιούν εθελοντές και αποτελούν
μέρος των δύο νέων Δικτύων Φροντίδας Εξαρτημένων στο Δρόμο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
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Νέες Κινητές Μονάδες
Οι νέες Κινητές Μονάδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουν στόχο την παροχή υπηρεσιών πρωτογενούς φροντίδας στους εξαρτημένους που βρίσκονται στο δρόμο και τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων από την αύξηση της αστεγίας, την εξάπλωση των λοιμωδών νοσημάτων και την
όξυνση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Το 2013
τα προγράμματα
άμεσης πρόσβασης
και προσέγγισης
χρηστών στο δρόμο
σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη
▶ πραγματοποίησαν
740 εξορμήσεις
στις «πιάτσες»
για την υποστήριξη
των εξαρτημένων
και την ανταλλαγή
συριγγών

Οι Κινητές Μονάδες στελεχώνονται από γενικούς ιατρούς/παθολόγους, νοσηλευτές, ψυχολόγους,
κοινωνικούς λειτουργούς και αποφοίτους θεραπευτικών προγραμμάτων. Η δράση τους ξεκίνησε
το Σεπτέμβριο του 2013 με περιπατητικές και ποδηλατικές εξορμήσεις στις δύο πόλεις και θα
αναπτυχθεί πλήρως με την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας δύο ειδικά διαμορφωμένων
και εξοπλισμένων οχημάτων εντός του πρώτου εξαμήνου του 2014. Κατά τη διάρκεια των εξορμήσεων προσφέρονται υπηρεσίες:
• Ιατρικής φροντίδας, όπως ιατρικές εξετάσεις, περιποίηση τραυμάτων, χορήγηση
φαρμακευτικής αγωγής, παραπομπές σε τριτοβάθμια περίθαλψη, καθώς και αντιμετώπιση
επειγόντων περιστατικών
• Προαγωγής υγείας για ασφαλέστερη χρήση των ουσιών και πρόληψη της μόλυνσης
και διάδοσης νοσημάτων
• Ανταλλαγής συριγγών και ενέσιμου υλικού, διανομής προφυλακτικών
• Ψυχολογικής υποστήριξης
• Διασύνδεσης των εξαρτημένων με τις μονάδες άμεσης πρόσβασης του ΚΕΘΕΑ
στις δύο πόλεις, όπου δίνεται η δυνατότητα ημερήσιας φιλοξενίας, κάλυψης των άμεσων
αναγκών τους και περαιτέρω φροντίδας και υποστήριξής τους

▶ δέχτηκαν
στις εγκαταστάσεις τους
13.044 επισκέψεις

Η κατασκευή των δύο Κινητών Μονάδων και η μισθοδοσία του προσωπικού τους χρηματοδοτείται
από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» για μία τριετία, στο πλαίσιο της δημιουργίας των Δικτύων
Φροντίδας Εξαρτημένων στο Δρόμο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

▶ διένειμαν 34.721
καθαρές σύριγγες
και συνέλεξαν,
μέσω ανταλλαγής,
34.778
χρησιμοποιημένες
▶ πραγματοποίησαν
3.644 ιατρικές πράξεις,
είτε στις
εγκαταστάσεις τους
είτε στο δρόμο
▶ μοίρασαν 7.807
μερίδες φαγητού

Συμβολή στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης
για την Αντιμετώπιση της Επιδημίας ΗΙV/AIDS στους ΧΕΝ

Το ΚΕΘΕΑ συμμετέχει στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της επιδημίας HIV/AIDS
στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ) στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε όλη την Ελλάδα,
με δράσεις:
• Ανταλλαγής συριγγών και συνέργων χρήσης σε καθημερινή βάση
• Διανομής προφυλακτικών και κινητοποίησης για χρήση τους σε κάθε σεξουαλική επαφή
• Εξέτασης για HIV (rapid test), σε συνεργασία με ΜΚΟ
• Ενημέρωσης και εκπαίδευσης για ασφαλέστερη χρήση
• Ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την πρόληψη σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων
• Ψυχολογικής υποστήριξης
• Ημερήσιας φιλοξενίας των ΧΕΝ στα Κέντρα Άμεσης Πρόσβασης
• Άμεσης ένταξης όσων το επιθυμούν στα προγράμματα απεξάρτησης
• Ανάπτυξης δικτύου συνεργασίας και παραπομπών για τη συστηματική ιατρική
παρακολούθηση και καλύτερη υποστήριξη εξαρτημένων γυναικών κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης
• Συλλογής στοιχειών σε σχέση με την εξέλιξη του φαινομένου κ.ά.
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Μια προσπάθεια σε… ΕΞΕΛΙΞΙΣ
H προσπάθεια του ΚΕΘΕΑ να υποστηρίξει εξαρτημένους χρήστες στο δρόμο άρχισε το
1995 με τη δημιουργία του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ στην Αθήνα. Στόχος του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ
ήταν η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων για να καλυφθούν οι ανάγκες άμεσης υποστήριξης των εξαρτημένων που αποκόβονται από υπηρεσίες και πηγές βοήθειας ή δεν
προσεγγίζουν τα προγράμματα απεξάρτησης, λόγω απουσίας κινήτρου για θεραπεία.
Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ εφαρμόζει μια ψυχοκοινωνική προσέγγιση στη μείωση της βλάβης που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κατάστασης
κάθε εξαρτημένου και προσπαθεί να τον κινητοποιήσει και να τον ενδυναμώσει, ώστε να υιοθετήσει αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες του. Στόχος είναι να περιοριστούν οι συνδεόμενοι με τη
χρήση κίνδυνοι, να βελτιωθεί η γενική κατάσταση και η ποιότητα ζωής, να μειωθεί ο κοινωνικός
αποκλεισμός και να κρατηθεί ζωντανή η προοπτική επανένταξης στην κοινωνία.
Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλλουν επίσης στην
προστασία της δημόσιας υγείας και αποτελούν μια
ουσιαστική λύση στα προβλήματα που διαμορφώνονται στο κέντρο της Αθήνας και σε άλλα αστικά
κέντρα λόγω της χρήσης και του κοινωνικού
αποκλεισμού.
Σήμερα στο δίκτυο υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ανήκουν:
Η Κινητή Μονάδα Προσέγγισης Χρηστών στο
Δρόμο, η οποία πραγματοποιεί εξορμήσεις σε καθημερινή βάση, με κάλυψη πολλών διαφορετικών
σημείων της Αθήνας, κατά τις πρωινές, απογευματινές και μεταμεσονύκτιες ώρες.

Το OFF CLUB, στέκι διημέρευσης χρηστών στα
Εξάρχεια, για την υποστήριξη και κάλυψη βασικών αναγκών των εξαρτημένων, σύμφωνα με τις
ιδιαίτερες ανάγκες τους.
Η Μονάδα Σωματικής Υγείας, που παρέχει ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες υγείας πρωτοβάθμιας
περίθαλψης και ολοκληρωμένη οδοντιατρική αντιμετώπιση (διάγνωση, θεραπεία, προσθετική).
Η Μονάδα Ψυχικής Υγείας, που παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης και πρόληψης
όλων των βαθμίδων ψυχικής υγείας.
Το νέο Ειδικό Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης για χρήστες στην οδό Κουμουνδούρου που εγκαινιάστηκε το 2013.
Συστηματικές παρεμβάσεις προσέγγισης και υποστήριξης χρηστών στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά πραγματοποιεί επίσης το θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ. Παρόμοιες
δράσεις υλοποιούνται, ανάλογα με τις ανάγκες, και
από τα Συμβουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ σε διάφορες πόλεις.
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Στηρίζοντας τους ανθρώπους με διπλή διάγνωση
Επτά νέες μονάδες προστέθηκαν στο δίκτυο υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ το 2013 για την αντιμετώπιση της διπλής διάγνωσης, την υποστήριξη, δηλαδή, ανθρώπων που έχουν συγχρόνως πρόβλημα εξάρτησης και κάποιας μορφής ψυχιατρική διαταραχή. Τα νέα Πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα, σε Αθήνα,  Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ηράκλειο Κρήτης,
Ιωάννινα, Καλαμάτα και Μυτιλήνη, έρχονται να καλύψουν το σημαντικό κενό που υπάρχει
στη χώρα μας σε ό,τι αφορά τη θεραπευτική υποστήριξη αυτής της πληθυσμιακής
ομάδας. Τα Κέντρα χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΣΠΑ.
Η διπλή διάγνωση
Η διπλή διάγνωση, η συνύπαρξη, δηλαδή, της εξάρτησης από νόμιμες ή παράνομες ουσίες με
σοβαρές μορφές ψυχιατρικής διαταραχής, εμφανίζει μεγάλη επικράτηση σε πολλές περιοχές του
κόσμου. Τα σχετικά στοιχεία για την Ελλάδα είναι ελλιπή, ωστόσο η εμπειρία των υπηρεσιών
απεξάρτησης, υγείας και κοινωνικής φροντίδας δείχνει σαφώς ότι το πρόβλημα στη χώρα μας
είναι υπαρκτό και εμφανίζει αυξητικές τάσεις.
Τα άτομα με διπλή διάγνωση παρουσιάζουν με αυξημένη συχνότητα πολλαπλά προβλήματα σε
ό,τι αφορά την κατάσταση της υγείας τους, τη λειτουργικότητα και την κοινωνικότητά τους. Μέχρι
σήμερα η θεραπευτική υποστήριξή τους είναι αποσπασματική, χωρίς δυνατότητα εξειδικευμένης
αντιμετώπισης. Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο η θεραπευτική παρέμβαση να υποβαθμίζει είτε
το πρόβλημα της εξάρτησης είτε την ανάγκη για ψυχιατρική βοήθεια, ανάλογα με τους στόχους,
τον προσανατολισμό και τη στελέχωση κάθε δομής. Εμφανίζονται επίσης δυσκολίες συντονισμού
μεταξύ των διαφορετικών δομών, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να υφίστανται το φαινόμενο
της «περιστρεφόμενης πόρτας», της παραπομπής τους, δηλαδή, από τη μια υπηρεσία στην άλλη.
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Τα Πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα
Τα νέα Πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ υιοθετούν μια επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση στην αντιμετώπιση της διπλής διάγνωσης. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει
υπηρεσίες ψυχιατρικής φροντίδας και απεξάρτησης, οι οποίες προσφέρονται συγχρόνως από
την ίδια διεπιστημονική ομάδα σε μια ενιαία χωροταξικά μονάδα.
Τα Κέντρα στελεχώνονται από ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους
και ειδικούς θεραπευτές-αποφοίτους θεραπευτικών προγραμμάτων. Απευθύνονται τόσο σε εφήβους όσο και ενήλικες, με εξατομικευμένο θεραπευτικό σχεδιασμό, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη
βαρύτητα των προβλημάτων, το δυναμικό του ατόμου και το βαθμό υποστήριξής του από τους
οικείους του. Στόχος των Κέντρων είναι η απεξάρτηση, η σταθεροποίηση της ψυχικής διαταραχής
και η ένταξη στο κοινωνικό περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό τα Κέντρα προσφέρουν σε εξωτερική
βάση (μη διαμονή):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ψυχιατρική διάγνωση και παρακολούθηση
Σχεδιασμό και παρακολούθηση φαρμακευτικής αγωγής
Ατομικές και ομαδικές ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες
Οικογενειακές θεραπευτικές παρεμβάσεις
Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
Στοχευμένη δημιουργική απασχόληση
Κινητοποίηση για ένταξη στην εκπαίδευση και διασύνδεση με εκπαιδευτικές δομές
Διασύνδεση με δομές ψυχικής υγείας, κοινοτικές υπηρεσίες και δομές αλληλεγγύης
Παραπομπές σε δομές ψυχικής υγείας ή προγράμματα απεξάρτησης, όπου αυτό ενδείκνυται
Υποστήριξη για ένταξη ή παραμονή στην αγορά εργασίας, όπου είναι ενδεδειγμένο

Η λειτουργία των Κέντρων χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» για δύο έτη. Το 2013 διενεργήθηκε εκτεταμένη έρευνα
πεδίου στις επτά περιφέρειες για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και την εκτίμηση
των αναγκών, έγινε η επιλογή και εκπαίδευση του προσωπικού των νέων μονάδων και από τον
Αύγουστο της ίδιας χρονιάς άρχισε σταδιακά η παροχή υπηρεσιών. Μέχρι το τέλος τους έτους
329 άτομα είχαν δεχτεί τις υπηρεσίες των Κέντρων.
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Το 2013 το δίκτυο υπηρεσιών τοΥ ΚΕΘΕΑ ήταν προσβάσιμο σε 23 πόλεις, από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη,
όπου λειτούργησαν 28 Συμβουλευτικά Κέντρα, χώροι πρώτης επαφής με το ΚΕΘΕΑ και πύλες εισόδου στα
θεραπευτικά του προγράμματα. ΔΥΟ νέα Συμβουλευτικά Κέντρα, στην Άρτα και τη Ρόδο, δημιουργήθηκαν
με την υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, διευρύνοντας τις δυνατότητες πρόσβασης όσων έχουν
ανάγκη από βοήθεια. το 2013 Τα Συμβουλευτικά Κέντρα του κεθεα προσέφεραν υπηρεσίες σε 2.872 άτομα.

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ

Συμβουλευτική και κινητοποίηση για θεραπεία
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Συμβουλευτικά Κέντρα
Τα Συμβουλευτικά Κέντρα είναι οι χώροι πρώτης επαφής με τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ σε όλη
την Ελλάδα. Αποτελούν ασφαλείς και «ελεύθερους» από ουσίες χώρους όπου προσφέρονται οι
ακόλουθες υπηρεσίες:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αξιολόγηση της κατάστασης του χρήστη και της δριμύτητας των προβλημάτων του
σε σωματικό, ψυχολογικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο
Σχεδιασμός της θεραπευτικής παρέμβασης
Μείωση της χρήσης και των συνδεόμενων με αυτή βλαβών
Φροντίδα της υγείας
Ενημέρωση για θέματα σωματικής αποτοξίνωσης και ψυχικής απεξάρτησης
Ατομική και ομαδική συμβουλευτική υποστήριξη
Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες
Πρόχειρα γεύματα και δυνατότητα φροντίδας της ατομικής υγιεινής
Κινητοποίηση και προετοιμασία για απεξάρτηση
Συμβουλευτική υποστήριξη οικογενειών
Συλλογή, καταχώρηση και επεξεργασία των κοινωνικο-δημογραφικών
και άλλων ατομικών στοιχείων των προσερχομένων στο πλαίσιο των περιορισμών
που θέτει η σχετική με την προστασία προσωπικών δεδομένων νομοθεσία

Σε εκκρεμότητα παραμένουν αιτήματα προς το ΚΕΘΕΑ για δημιουργία νέων Συμβουλευτικών
Κέντρων σε περισσότερες από 15 περιοχές της χώρας, λόγω των περιορισμών στη χρηματοδότηση και τη στελέχωση που αντιμετωπίζει ο οργανισμός.

Γραμμές βοήθειας ΚΕΘΕΑ
Με δύο γραμμές βοήθειας το ΚΕΘΕΑ προσφέρει υπηρεσίες ενημέρωσης, ψυχολογικής υποστήριξης
και παραπομπής στους εξαρτημένους και το περιβάλλον τους σε όλη την Ελλάδα.
Η γραμμή 1145 παρέχει πληροφορίες και βοήθεια για την εξάρτηση από νόμιμες και παράνομες
ουσίες. Το 2013 δέχτηκε 2.488 κλήσεις. Η γραμμή 1114, που λειτουργεί από το 2011 με τη χορηγία
της ΟΠΑΠ ΑΕ, εξειδικεύεται στην παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Το 2013
δέχτηκε 468 κλήσεις.
Η τηλεφωνική επικοινωνία με τις γραμμές του ΚEΘΕΑ είναι ανώνυμη και εμπιστευτική, η χρέωση
αστική, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να έρθουν σε επαφή με το εξειδικευμένο
προσωπικό τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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Οι μονάδEς ψυχικής απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ προσφέρουν πολύπλευρη υποστήριξη με στόχο την πλήρη
και σταθερή αποχή από τη χρήση, την αλλαγή τρόπου ζωής και την ισότιμη επανένταξη στην κοινωνία.
Το 2013 λειτούργησαν 21 μονάδες ψυχικής απεξάρτησης, οι οποίες κάλυψαν τις ανάγκες διαφορετικών
ομάδων-στόχων και ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ εξάρτησης.

ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ

Ψυχική απεξάρτηση
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Η θεραπευτική προσέγγιση του ΚΕΘΕΑ
Οι μονάδες απεξάρτησης (Θεραπευτικές Κοινότητες και άλλου τύπου), διαμονής και εξωτερικής
παρακολούθησης, αποτελούν την κύρια και πιο εντατική φάση θεραπείας των προγραμμάτων
του ΚΕΘΕΑ, όπου παραπέμπεται ο ενδιαφερόμενος μετά τη σύντομη προετοιμασία του στο
Συμβουλευτικό Κέντρο.
Η προσέγγιση είναι ψυχοκοινωνική και δεν χρησιμοποιούνται υποκατάστατα ή άλλες ουσίες. Οι
Θεραπευτικές Κοινότητες παρέχουν ένα δομημένο, ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον που
χαρακτηρίζεται από την ενεργητική συμμετοχή και την ισότιμη αλληλεπίδραση όλων των μελών
του.
Οι στόχοι τους είναι:

•
•
•
•
•
•
•

Σωματική αποτοξίνωση και πλήρης αποχή από τη χρήση ουσιών
Ψυχική απεξάρτηση
Εγκατάλειψη της παραβατικής συμπεριφοράς
Απόκτηση νέων δεξιοτήτων και στρατηγικών αντιμετώπισης προβλημάτων
Επαγγελματικός προσανατολισμός, εκπαίδευση και κατάρτιση
Υποστήριξη για επίλυση νομικών εκκρεμοτήτων
Βελτίωση οικογενειακών σχέσεων

Ο χρόνος παραμονής στις μονάδες απεξάρτησης κυμαίνεται μεταξύ 9 και 12 μηνών. Σημαντικά
θετικά αποτελέσματα εμφανίζονται μετά από 3 μήνες συμμετοχής, ενώ οι 7 στους 10 από αυτούς
που ολοκληρώνουν Θεραπευτική Κοινότητα, πέντε χρόνια μετά, απέχουν από τη χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας, δεν έχουν καμία νομική εμπλοκή και εργάζονται.

Θεραπεία διαμονής για ενήλικες
Η θεραπεία διαμονής για ενήλικες απευθύνεται σε χρήστες ουσιών οι οποίοι είτε αντιμετωπίζουν
δυσκολίες στέγασης και κοινωνικής υποστήριξης είτε επιθυμούν ή χρειάζεται να απομακρυνθούν
από τον τόπο διαμονής τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Το 2013 το ΚΕΘΕΑ διέθετε πέντε
προγράμματα που προσέφεραν θεραπεία σε Κοινότητα διαμονής: ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ στη Θεσσαλονίκη, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στη Λάρισα, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στη Ραφήνα, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ
στη Σαλαμίνα, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στην Καλαμάτα.

Θεραπεία ημερήσιας φροντίδας για ενήλικες – πρωινά προγράμματα
Τα πρωινά προγράμματα παρέχουν εντατική ημερήσια θεραπεία σε εξαρτημένους που παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κοινωνικά ενταγμένοι και διαθέτουν υποστηρικτικό περιβάλλον. Το 2013
λειτούργησαν: στην Αθήνα το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, στην Κρήτη το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, στην Καβάλα
το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, στο Βόλο το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, και το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ στα Ιωάννινα.
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ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ
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Θεραπεία εξωτερικής παρακολούθησης για ενήλικες – βραδινά προγράμματα
Για εργαζομένους και φοιτητές λειτουργούν προγράμματα απεξάρτησης εξωτερικής παρακολούθησης με βραδινό ωράριο. Το 2013 λειτούργησαν βραδινά προγράμματα στην Αθήνα (ΚΕΘΕΑ
ΔΙΑΒΑΣΗ), στην Αλεξανδρούπολη (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ), στα Ιωάννινα (ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ) και τη
Θεσσαλονίκη (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ).

Έγκαιρη παρέμβαση και θεραπεία για εφήβους και νεαρούς ενήλικες
Το ΚΕΘΕΑ απευθύνεται σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες χρήστες ουσιών με ειδικά προγράμματα
προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ηλικίας τους. Οι υπηρεσίες παρέχονται σε εξωτερική βάση και
παρεμβαίνουν τόσο στα αρχικά στάδια του πειραματισμού με τις ουσίες όσο και στη φάση όπου η
χρήση γίνεται πιο συστηματικά ή έχει εξελιχθεί σε εξάρτηση. Έμφαση δίνεται στην επανασύνδεση
των νέων με την εκπαίδευση, στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους και στη
συμμετοχή ολόκληρης της οικογένειας στη θεραπευτική διαδικασία. Στα προγράμματα αυτά
ανήκουν: ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ και ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ στην Αθήνα, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ στον
Πειραιά, ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ στη Θεσσαλονίκη, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ στο Βόλο, ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ
στην Πάτρα και ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ στην Κρήτη.

Απεξάρτηση για γονείς
Με έδρα τη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης σε εξαρτημένους γονείς, παρέχοντας συγχρόνως υπηρεσίες φύλαξης και φροντίδας
των παιδιών. Είναι εξωτερικής παρακολούθησης και δίνει έμφαση στην υποστήριξη της σχέσης
γονιού-παιδιού και στην ενίσχυση των μελών του στο γονικό τους ρόλο. Ανήκει στο ΚΕΘΕΑ
ΙΘΑΚΗ.

Απεξάρτηση από το διαδίκτυο
Στο ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ (Αθήνα), το ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ (Πειραιάς), το ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ
(Θεσσαλονίκη) και το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (Κρήτη) λειτουργούν προγράμματα για εφήβους και
νέους που έχουν εμπλακεί στην προβληματική χρήση του διαδικτύου. Τα προγράμματα αυτά ενισχύουν τους παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος,
όπως η εκπαίδευση, η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και η καλλιέργεια νέων ενδιαφερόντων,
ενώ υποστηρίζουν κατάλληλα το οικογενειακό περιβάλλον των νέων.

Ειδικές υπηρεσίες
Ειδικές παρεμβάσεις των προγραμμάτων απεξάρτησης απευθύνονται σε ενήλικους περιστασιακούς
χρήστες ουσιών (ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ, αλλά και αποφοίτους του ΚΕΘΕΑ που μπορεί να χρειαστούν στήριξη σε κρίσιμες καμπές της ζωής τους (ΚΕΘΕΑ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ). Στις ομάδες αυτές παρέχεται υποστήριξη, λιγότερο εντατική και μακροχρόνια,
προσαρμοσμένη στις ανάγκες των εξυπηρετουμένων.
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
διοργανώνει δενδροφύτευση
στο Πικέρμι

Η εκπομπή
ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΣΤΡΟΦΗ
του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ
στο Δεύτερο Πρόγραμμα
της ΕΡΑ φιλιξενεί
το Νίκο Ζούδιαρη

Η Γεωργία Νταγάκη
τραγουδάει
για το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
στα Χανιά

Το ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ μαγειρεύει
για τα παιδιά της Στέγης Ανηλίκων Πειραιά

H παραγωγή σαπουνιού
στο ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ
καλύπτει ίδιες ανάγκες και ενισχύει
την αυτοχρηματοδότησή του
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AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
«To ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ αποτελεί μια καλά οργανωμένη μονάδα, με άμεση πρόσβαση, όπου το μοντέλο
και η φιλοσοφία των Θεραπευτικών Κοινοτήτων μεταφέρεται στην πράξη από καταρτισμένους
θεραπευτές σε κλίμα υψηλής ικανοποίησης από τα μέλη και τους θεραπευτές του προγράμματος
αλλά και αποδοχής από την τοπική κοινωνία.»
Το Τμήμα Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ολοκλήρωσε το 2013 την εξωτερική αξιολόγηση του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, που ιδρύθηκε στα Ιωάννινα το 2007 και σήμερα δραστηριοποιείται
στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου.
Στην έκθεση αξιολόγησης επισημαίνονται μια σειρά από θετικά χαρακτηριστικά του τρόπου λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, όπως η υψηλή προσβασιμότητα των υπηρεσιών του, η απουσία
χρόνου αναμονής για ένταξη σε αυτές, η ευέλικτη λειτουργία, η επιστημονική επάρκεια και εμπειρία
του προσωπικού, οι υψηλοί σε σχέση με τη διεθνή βιβλιογραφία έμμεσοι δείκτες αποτελεσματικότητας, οι φροντισμένες και φιλικές προς τους χρήστες εγκαταστάσεις, η διασύνδεση του προγράμματος με τις τοπικές υπηρεσίες ψυχικής και σωματικής υγείας και η απουσία φαινομένων
συνάθροισης χρηστών και κοινωνικής όχλησης έξω από τις εγκαταστάσεις του.
Ως εξέχον γνώρισμα του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ αναδεικνύεται η πολύ καλή σχέση που έχει αναπτύξει
με την τοπική κοινωνία. Το θεραπευτικό πρόγραμμα έχει εκτεταμένη και θετική προβολή στα τοπικά
μέσα ενημέρωσης, διαθέτει υψηλή αναγνωρισιμότητα στην περιοχή και συγκεντρώνει την εμπιστοσύνη των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης. Ενδεικτικός της απήχησής του είναι ο σημαντικός
αριθμός δωρεών που λαμβάνει, η έμπρακτη στήριξη που του προσφέρει η τοπική αυτοδιοίκηση
(δωρεά κτιρίων), όπως και άλλοι τοπικοί φορείς.
Σημαντικό συστατικό στοιχείο της καλής σχέσης με την τοπική κοινωνία είναι οι συστηματικές
δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης που διοργανώνει το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ για μαθητές, το
ευρύ κοινό και ειδικούς πληθυσμούς (χρήστες στο δρόμο, φυλακισμένοι κ.λπ.). Σύμφωνα με τους
αξιολογητές, η ενεργητική συμμετοχή των μελών του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ στις παρεμβάσεις αυτές
τις καθιστά πιο αποτελεσματικές -σε σχέση με την κλασική προσέγγιση αγωγής της κοινότητας
η οποία βασίζεται σε ειδικούς- και έχει οφέλη τόσο για τους αποδέκτες των παρεμβάσεων όσο
και για τα ίδια τα εμπλεκόμενα μέλη του προγράμματος.
Στις προτάσεις των αξιολογητών συγκαταλέγονται η ανάπτυξη των υπηρεσιών του προγράμματος
σε ειδικούς υπο-πληθυσμούς (φυλακισμένοι, άστεγοι, άτομα με διπλή διάγνωση κ.λπ.), η καλύτερη
αξιοποίηση των ερευνητικών δεδομένων και ο εμπλουτισμός των ερευνητικών διαδικασιών, η
περαιτέρω επένδυση στην εκπαίδευση του προσωπικού και σε διαδικασίες αυτοχρηματοδότησης
και η δημιουργία Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) για την υποστήριξη της ένταξης των μελών του προγράμματος στην αγορά εργασίας.
Στην έκθεση αξιολόγησης επισημαίνεται επίσης ότι τυχόν περικοπές στον προϋπολογισμό του
προγράμματος, λόγω της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη
λειτουργία του, επηρεάζοντας την προσβασιμότητα και ποιότητα των υπηρεσιών και τη συνέχιση
της δυναμικής του ανάπτυξης.
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Η ισότιμη και ενεργός συμμετοχή στην κοινωνία και την αγορά εργασίας είναι ο τελικός στόχος της
απεξάρτησης. Δεκατέσσερα Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης σε όλη την Ελλάδα υποστηρίζουν αυτή
την προσπάθεια κάτω από όλο και πιο δύσκολες συνθήκες λόγω της οικονομικής κρίσης. Το 2013 τα
Κέντρα προσέφεραν υπηρεσίες σε 437 άτομα.

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ

Κοινωνική επανένταξη

ΚΕΘΕΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2013

Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης
Τα Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης υποδέχονται τα άτομα που ολοκληρώνουν την κυρίως φάση
θεραπείας στα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, παρέχοντάς τους συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη για τη σταδιακή και ομαλή επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο. Στο στάδιο αυτό στόχος
είναι η οργάνωση της προσωπικής και κοινωνικής ζωής σε νέες βάσεις, με αυτονομία, υγιείς,
υποστηρικτικές σχέσεις, κοινωνική και επαγγελματική δραστηριοποίηση.
Οι υπηρεσίες που παρέχουν τα Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης περιλαμβάνουν:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Δυνατότητα φιλοξενίας σε ξενώνες για το αρχικό μεταβατικό διάστημα
Ατομική και ομαδική συμβουλευτική σε τακτική εξωτερική βάση
Εκπαίδευση και κατάρτιση σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς
Επαγγελματικό προσανατολισμό και συμβουλευτική για την υποστήριξη της ένταξης
στην αγορά της εργασίας
Ενημέρωση για τα πολιτικά, κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις
Νομική υποστήριξη
Μέριμνα για προβλήματα υγείας
Εκπαίδευση για την πρόληψη της υποτροπής
Συμβουλευτική οικογένειας και ζευγαριών

Το στάδιο της κοινωνικής επανένταξης, διάρκειας ενός περίπου έτους, ακολουθεί η φάση της
μεταθεραπευτικής υποστήριξης και η αποφοίτηση από το ΚΕΘΕΑ.
Οι διαρκώς επιδεινούμενες συνθήκες στην αγορά εργασίας θέτουν σε κίνδυνο την προσπάθεια
των απεξαρτημένων για ένταξη και ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία. Η προσπάθεια του ΚΕΘΕΑ
αυτή την περίοδο εστιάζεται στη δημιουργία προγραμμάτων και δικτύων κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού και προώθησης στην απασχόληση.
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Αφήγηση παραμυθιών
για την εξάρτηση
από το Στέλιο Πελασγό
στο Πολιτιστικό Στέκι
του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

Τα μέλη
του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
εκπέμπουν από τη συχνότητα
του «ΦΙΛΙΑ» 106.7

Το ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣΕΞΑΝΤΑΣ πραγματοποιεί
ανάπλαση παιδικής χαράς
στο Κερατσίνι

Αθλητές της ομάδας judo
του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ
τιμώνται σε εκδήλωση
του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλή
στο Ιβανώφειο
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Η Α.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ αποτελεί μια καινοτόμο συνεργασία ανάμεσα στο χώρο της απεξάρτησης και
στους κοινωνικούς εταίρους από τον κόσμο της εργασίας και των επιχειρήσεων, με στόχο την
υποστήριξη της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των απεξαρτημένων ατόμων στην εξαιρετικά
δύσκολη συγκυρία που διανύει η χώρα μας. Έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων
που προσφέρονται στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.
Το ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ απευθύνεται σε μέλη και αποφοίτους αναγνωρισμένων θεραπευτικών προγραμμάτων, με δράσεις εκπαίδευσης-κατάρτισης, συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες μέσω ατομικών και ομαδικών συνεδριών και συμβουλευτική υποστήριξη για τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων ή κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ). Στόχος είναι να διαμορφωθούν
οι προϋποθέσεις τόσο για την έναρξη νέων επιχειρήσεων από τους ωφελουμένους όσο και για
την πρόσληψή τους σε επιχειρήσεις τρίτων.
Το ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ έχει προσεγγίσει 213 ωφελουμένους (25% γυναίκες και 75% άνδρες), μακροχρόνια
ανέργους, οι οποίοι έλαβαν στο σύνολό τους υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης σε θέματα
ανίχνευσης ατομικών δεξιοτήτων και αναγκών, επαγγελματικού προσανατολισμού, αναζήτησης
εργασίας ή επιχειρηματικότητας. Το 2013 εκατόν είκοσι ένας (121) ωφελούμενοι ολοκλήρωσαν
πρόγραμμα επιμόρφωσης σε οριζόντιες δεξιότητες, 15 συμμετείχαν σε πρόγραμμα κατάρτισης στις
βιολογικές καλλιέργειες, 133 εντάχθηκαν σε συναντήσεις με συμβούλους επιχειρηματικότητας
για τη σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου, ενώ 30 άρχισαν να εργάζονται με σχέση εξαρτημένης
εργασίας σε διάφορους εργοδότες. Η δράση της Σύμπραξης συνεχίζεται το 2014 με τη διενέργεια
3 προγραμμάτων κατάρτισης στην επιχειρηματικότητα μικρών επιχειρήσεων για 45 συνολικά
άτομα, 2 εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε οριζόντιες δεξιότητες για 25 συνολικά άτομα, τη
σύσταση ατομικών ή κοινωνικών επιχειρήσεων από τους ωφελουμένους και τη συνέχιση των
παρεχόμενων συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών.
Την Α.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ συντονίζει το ΚΕΘΕΑ, και συμμετέχουν ως εταίροι το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής – Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης της Μονάδας
Απεξάρτησης Τοξικομανών 18 ΑΝΩ, ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), το Κέντρο
Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ),
το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) και το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ).
Η Σύμπραξη έχει συσταθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
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H συμμετοχή των οικείων συμβάλλει σημαντικά σε όλες τις φάσεις και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Στο πλαίσιο των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ λειτουργούν 27 Κέντρα Οικογενειακής
Υποστήριξης σε όλη την Ελλάδα. Το 2013 στα Κέντρα συμμετείχαν 6.541 μέλη οικογενειών.

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

Οικογενειακή υποστήριξη και συμβουλευτική
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Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης
Τα Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης απευθύνονται στα μέλη της οικογένειας και άλλα άτομα
του στενού περιβάλλοντος των χρηστών, προσφέροντας ενημέρωση, συμβουλευτική και θεραπευτική υποστήριξη. Η υποστήριξη της οικογένειας διαρκεί όσο και η συμμετοχή του εξαρτημένου
στο πρόγραμμα. Το ΚΕΘΕΑ προσφέρει υποστήριξη στους οικείους του χρήστη, ακόμα και αν ο
ίδιος δεν έχει ενταχθεί σε θεραπεία. Άλλωστε, είναι σύνηθες η οικογένεια να έρχεται πρώτη στο
πρόγραμμα και να βοηθάει το χρήστη να κινητοποιηθεί για θεραπεία. Οι υπηρεσίες των Κέντρων
περιλαμβάνουν:

•
•
•
•
•
•
•

Ενημέρωση για τη χρήση, την εξάρτηση και τις δυνατότητες θεραπείας
Συναισθηματική στήριξη και ενίσχυση
Εκπαίδευση και υποστήριξη στην κινητοποίηση των εξαρτημένων
για θεραπεία
Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση για ενεργή συμμετοχή στις θεραπευτικές διαδικασίες
Εκπαίδευση στη δημιουργία υποστηρικτικού προς την αποχή περιβάλλοντος
και την πρόληψη της υποτροπής
Βελτίωση της επικοινωνίας και της λειτουργικότητας της οικογένειας
Προσωπική ανάπτυξη μέσα από ομάδες αυτοβοήθειας και δημιουργικές δραστηριότητες

Η σημασία της οικογενειακής θεραπείας για την αντιμετώπιση της εξάρτησης

Τα ερευνητικά δεδομένα και η κλινική εμπειρία δείχνουν ότι, όταν η θεραπεία για την αντιμετώπιση
της εξάρτησης συμπεριλαμβάνει συμβουλευτική και θεραπεία της οικογένειας, είναι πιο αποτελεσματική. Η συμμετοχή της οικογένειας ενισχύει την κινητοποίηση και παραμονή στο θεραπευτικό
πρόγραμμα, συμβάλλει στην επίτευξη της αποχής, βελτιώνει την οικογενειακή και κοινωνική λειτουργικότητα και αποτελεί παράγοντα πρόληψης της υποτροπής.
Ένας σημαντικός στόχος της οικογενειακής θεραπείας είναι και η πρόληψη, καθώς, όταν ένα μέλος
της οικογένειας κάνει κατάχρηση ουσιών ή είναι εξαρτημένο από αυτές, τα υπόλοιπα μέλη της διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να εκδηλώσουν παρόμοιο πρόβλημα. Πρόβλημα χρήσης ουσιών από τους
γονείς αποτελεί τον πιο ισχυρό προγνωστικό παράγοντα για χρήση ουσιών και άλλες δυσπροσαρμοστικές μορφές συμπεριφοράς από τα παιδιά. Η χρήση ουσιών από ένα παιδί της οικογένειας αυξάνει
σημαντικά τις πιθανότητες εμπλοκής και για τα υπόλοιπα. Η συμβουλευτική και θεραπεία της οικογένειας είναι βασικό συστατικό της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων
απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ.

m33

m34

Oι περισσότεροι εξαρτημένοι έρχονται κάποια στιγμή αντιμέτωποι με το νόμο, ενώ σημαντικό ποσοστό
κρατουμένων στην Ελλάδα έχει πρόβλημα χρήσης. Με προγράμματα στα περισσότερα σωφρονιστικά
καταστήματα της χώρας, το ΚΕΘΕΑ προσέφερε το 2013 υπηρεσίες συμβουλευτικής και προετοιμασίας για
θεραπεία απεξάρτησης σε 1.824 κρατούμενους. Στα προγράμματα ψυχικής απεξάρτησης στις φυλακές
και στΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ και επανένταξης για αποφυλακισμένους συμμετείχαν 287 άτομα.

ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Προγράμματα
στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης
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Προγράμματα Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κρατουμένων
Για τους κρατούμενους χρήστες η πρώτη επαφή με τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ γίνεται μέσω των
Προγραμμάτων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κρατουμένων. Το 2013 λειτούργησαν 19 τέτοια
προγράμματα σε διάφορα καταστήματα κράτησης της χώρας, προσφέροντας τις ακόλουθες
υπηρεσίες:

•
•
•
•
•

Διάγνωση και αξιολόγηση των προβλημάτων των εξαρτημένων
Κινητοποίησή τους, ώστε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα υγείας τους
Μείωση της εμπλοκής τους με τη χρήση ουσιών
Ενημέρωση, κινητοποίηση και προετοιμασία για ένταξη σε συμβουλευτική ή θεραπευτική
δομή εντός φυλακής ή εκτός, βάσει της πρόβλεψης του νόμου για «υφ’ όρον απόλυση»
Συμβουλευτική υποστήριξη στις οικογένειες των κρατουμένων, σε συνεργασία
με τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ που λειτουργούν στην κοινωνία

Μονάδες Απεξάρτησης Κρατουμένων
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος συμβουλευτικής, οι κρατούμενοι παραπέμπονται για
την κύρια φάση θεραπείας είτε σε Θεραπευτική Κοινότητα εκτός φυλακής (με βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος) είτε
σε Θεραπευτική Κοινότητα σωφρονιστικού καταστήματος. Το ΚΕΘΕΑ διαθέτει 3 Θεραπευτικές
Κοινότητες στις φυλακές (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ), στα καταστήματα των γυναικείων και των
Δικαστικών Φυλακών Κορυδαλλού, καθώς και του Ελαιώνα Θηβών.
Οι Θεραπευτικές Κοινότητες στο πλαίσιο της φυλακής έχουν στόχο την ψυχική απεξάρτηση και
την εγκατάλειψη της παραβατικής συμπεριφοράς, μέσα από:

•
•
•
•
•

Τη διερεύνηση των αιτιών και των προβλημάτων που οδήγησαν στην εξάρτηση
Τη σταδιακή αλλαγή των αρνητικών μορφών συμπεριφοράς
και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων αντιμετώπισης προβλημάτων
Την εκπαίδευση και κατάρτιση
Την επανασύνδεση με την οικογένεια, με τη συνεργασία
των μονάδων του ΚΕΘΕΑ στην κοινωνία
Την παραπομπή σε προγράμματα επανένταξης

Στα τέλη του 2013 άρχισε το έργο ανακατασκευής της Θεραπευτικής Κοινότητας ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
στις Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού, η οποία είχε καταστραφεί ολοσχερώς από πυρκαγιά το
Σεπτέμβριο του 2012. Η ολοκλήρωση του έργου θα επιτρέψει και πάλι την απρόσκοπτη λειτουργία της Κοινότητας, ύστερα από έναν και πλέον χρόνο προσωρινής φιλοξενίας της σε ακατάλληλο
για θεραπευτικές διαδικασίες χώρο.
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Η πρώτη μονάδα απεξάρτησης 24ωρης λειτουργίας στις ελληνικές φυλακές

Η Θεραπευτική Κοινότητα ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ στις φυλακές Διαβατών θα αποτελέσει την πρώτη
στην Ελλάδα μονάδα απεξάρτησης μέσα σε σωφρονιστικό κατάστημα η οποία θα λειτουργεί σε
24ωρη βάση και αυτόνομο χώρο. H Κοινότητα θα έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 84 κρατουμένων και
θα συνδέεται με το Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης Αποφυλακισμένων του ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
στη Θεσσαλονίκη.
Στοιχεία για τη λειτουργία ανάλογων προγραμμάτων στο εξωτερικό δείχνουν υψηλή αποτελεσματικότητα, ενώ αναμένεται και περιορισμός του κόστους για το σωφρονιστικό σύστημα, αφού οι απαιτήσεις φύλαξης είναι μειωμένες και οι καθημερινές εργασίες, όπως η καθαριότητα και η προετοιμασία
των γευμάτων, γίνονται από τους ίδιους τους κρατουμένους.
Το 2013 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διαμόρφωσης της πτέρυγας που θα στεγάσει τη Θεραπευτική
Κοινότητα ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Συνέχισε, ωστόσο, να εκκρεμεί η ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων, γεγονός που δεν επέτρεψε την έναρξη λειτουργίας του χώρου μέσα στο έτος.

Κέντρα Υποδοχής και Επανένταξης
Το ΚΕΘΕΑ διαθέτει δύο εξειδικευμένα Κέντρα Υποδοχής και Επανένταξης Αποφυλακισμένων,
στην Αθήνα (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) και τη Θεσσαλονίκη (ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ), τα οποία προσφέρουν
υπηρεσίες τόσο σε αποφυλακισμένους που έχουν ολοκληρώσει θεραπεία απεξάρτησης μέσα στη
φυλακή όσο και σε αποφυλακισμένους χρήστες. Τα Κέντρα παρέχουν το σύνολο των υπηρεσιών
ενός ολοκληρωμένου θεραπευτικού προγράμματος, ώστε να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες
αποφυλακισμένων σε διαφορετικές φάσεις της θεραπευτικής τους πορείας:
«Πιο ισχυρή από την
καταστροφική πυρκαγιά
είναι η θέλησή μας
για καθαρή ζωή!»
Ένα από τα έργα
των μελών
του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
που έγιναν
πάνω στους τοίχους
της κατεστραμμένης
από πυρκαγιά
Θεραπευτικής τους
Κοινότητας
στις Δικαστικές Φυλακές
Κορυδαλλού.
Μάρτυρες ασίγαστης δίψας
για ζωή και ελευθερία,
τα έργα φιλοξενήθηκαν
το 2013 στο Μακεδονικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
και το Ελληνικό Φεστιβάλ.

•
•
•
•
•
•
•

Συμβουλευτική, προετοιμασία και κινητοποίηση για θεραπεία
Θεραπεία ψυχικής απεξάρτησης
Κοινωνική επανένταξη και μεταθεραπευτική παρακολούθηση
Επαγγελματικό προσανατολισμό, εκπαίδευση και κατάρτιση
Φροντίδα της υγείας
Οικογενειακή υποστήριξη
Νομική στήριξη

Από τον Οκτώβριο του 2013 το ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ στεγάζεται σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις
στα Λαδάδικα Θεσσαλονίκης. Οι νέες αυτές υποδομές επιτρέπουν την περαιτέρω ανάπτυξη των
δράσεων του Κέντρου Υποδοχής και Επανένταξης Αποφυλακισμένων.

Συμβουλευτικός Σταθμός στα Δικαστήρια Ανηλίκων
Ο Συμβουλευτικός Σταθμός του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ στα Δικαστήρια Ανηλίκων Αθήνας δέχεται, μετά
από παραπομπή από τους επιμελητές ανηλίκων, έφηβους παραβάτες οι οποίοι έχουν εμπλακεί
στη χρήση ουσιών. Στοχεύει στην κινητοποίηση για αποχή από τη χρήση ουσιών, στην αποφυγή
περαιτέρω εμπλοκής σε παραβατικές δραστηριότητες, στην πρόληψη της κοινωνικής περιθωριοποίησης και στη βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, ο Σταθμός παραπέμπει του εφήβους σε πρόγραμμα απεξάρτησης.

m37

m38

Το ΚΕΘΕΑ ΜOSAIC είναι πρόγραμμα διαπολιτισμικής προσέγγισης για την υποστήριξη μεταναστών και
προσφύγων, με σεβασμό στα γλωσσικά, πολιτισμικά και θρησκευτικά τους χαρακτηριστικά. Το 2013 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
243 άτομα, παρόλο που η πρόσβαση στις υπηρεσίες του, στον Άγιο Παντελεήμονα, δυσχεραίνεται από
τα συνεχιζόμενα κρούσματα ρατσιστικής βίας στην περιοχή και τις συχνές συλλήψεις μεταναστών από
την αστυνομία. Στις δράσεις του ΚΕΘΕΑ ΜΟSAIC προστέθηκε μέσα στη χρονιά παρέμβαση για έφηβους
μετανάστες στο Κέντρο Κράτησης Αμυγδαλέζας.

ΚΕΘΕΑ MOSAIC

Υποστήριξη μεταναστών

ΚΕΘΕΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2013

ΚΕΘΕΑ MOSAIC
Το KEΘΕΑ ΜΟSAIC στην Αθήνα απευθύνεται σε μετανάστες με στόχο τη διευκόλυνση της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης και την πρόληψη ή τη θεραπεία της χρήσης ουσιών. Oι δράσεις του
οργανώνονται γύρω από δύο άξονες:
Την υποστήριξη μεταναστών και προσφύγων με πρόβλημα χρήσης ουσιών για μείωση της συνδεόμενης με αυτήν βλάβης ή/και την προετοιμασία για ένταξη σε θεραπευτικό πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ.
Την ψυχοκοινωνική υποστήριξη μεταναστών και προσφύγων που αντιμετωπίζουν προβλήματα
ενδο-οικογενειακών σχέσεων, παραβατικότητας, ρατσισμού, κοινωνικού αποκλεισμού ή βρίσκονται
σε κατάσταση συναισθηματικής κρίσης.
Η προσέγγιση του ΚΕΘΕΑ MOSAIC είναι διαπολιτισμική και αξιοποιεί ομάδες εθελοντών, οι οποίες
σχηματίζονται από τους ίδιους τους εξυπηρετουμένους και λειτουργούν ως «γέφυρα επικοινωνίας»
με τις κοινότητες των μεταναστών, αλλά και ως μέσο προσωπικής ενδυνάμωσης και κοινωνικής
δραστηριοποίησης. Το ΚΕΘΕΑ MOSAIC προσφέρει:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ενημέρωση και συμβουλευτική
Ψυχολογική στήριξη
Φροντίδα της υγείας
Προετοιμασία για ένταξη σε διαδικασία ψυχικής απεξάρτησης
Νομική ενημέρωση
Μαθήματα ελληνικών
Συμβουλευτική υποστήριξη για την κοινωνική ενσωμάτωση
Οικογενειακή υποστήριξη
Συμβουλευτική σε χώρους κράτησης (Kρατητήρια Πέτρου Ράλλη,
Κέντρο Κράτησης Ανηλίκων Αμυγδαλέζας)

Το 2013 το ΚΕΘΕΑ MOSAIC προσέφερε επίσης εκπαίδευση για τη διαπολιτισμική προσέγγιση, την
εξάρτηση και την απεξάρτηση στο προσωπικό του Ξενώνα Ανηλίκων της Αρχιεπισκοπής Αθηνών,
σε στελέχη της Υπηρεσίας Επιμελητών Ενηλίκων Αθήνας και σε εκπαιδευτές ελληνικών ως ξένης
γλώσσας. Επιπλέον, συνέχισε τη συνεργασία του με δίκτυα υποστήριξης και συλλόγους μεταναστών σε δράσεις πρόληψης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης και πολιτισμού.
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οι λεγόμενες «νόμιμες» εξαρτήσεις, ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, δεν αναγνωρίζονται
εύκολα ως πρόβλημα από το άτομο και την οικογένειά του. Ωστόσο, την περίοδο της κρίσης κερδίζουν
έδαφος, καθώς όλο και περισσότεροι επιδιώκουν να αναπληρώσουΝ το εισόδημά τους μέσω του τζόγου Ή
καταφεύγουν στο αλκοόλ ως μια μορφή αυτοθεραπείας. Το ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ που ασχολείται με τις δυο αυτές
μορφές εξάρτησης προσέφερε το 2013 υπηρεσίες σε 462 άτομα.

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

Aπεξάρτηση από το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια
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ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ
Το ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ λειτουργεί από το 2003 στην Αθήνα, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στα ολοένα
αυξανόμενα αιτήματα απεξάρτησης από το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια. Ο μεγάλος αριθμός των
αιτημάτων υποδηλώνει την ανάγκη διεύρυνσης των σχετικών υπηρεσιών, οι οποίες παραμένουν
περιορισμένες σε εθνικό επίπεδο. Το ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ προσφέρει εξατομικευμένη θεραπεία σε
εξωτερική βάση και υποστηρίζει τόσο τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους όσο και τις οικογένειές
τους. Στους κύριους στόχους του περιλαμβάνονται:

•
•
•
•
•
•
•

Περιορισμός της χρήσης /ενασχόλησης ή πλήρης αποχή από το αλκοόλ
και τα τυχερά παιχνίδια
Αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής και σωματικής υγείας
Αποχή από βίαιες ή παραβατικές μορφές συμπεριφοράς
Αποκατάσταση των οικογενειακών σχέσεων
Δημιουργική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου
Πρόληψη της υποτροπής
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας
γύρω από τις «νόμιμες» εξαρτήσεις

Στο πλαίσιο του ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ λειτουργεί επίσης το 1114, η γραμμή βοήθειας για την παθολογική
ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια (βλ. σελ. 21).
Ανταποκρινόμενα σε σχετικά αιτήματα, υπηρεσίες απεξάρτησης από το αλκοόλ προσφέρουν τα
τελευταία χρόνια και αρκετά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ στην περιφέρεια.
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Η υγεία, η εκπαιδευτική πορεία, η επαγγελματική εξέλιξη και η σχέση με το νόμο επηρεάζονται αρνητικά
από την κατάχρηση ΟΥΣΙΩΝ και την εξάρτηση. Με εξειδικευμένες υπηρεσίες το ΚΕΘΕΑ υποστηρίζει τα
μέλη του σε αυτούς τους τομείς, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης θεραπευτικής παρέμβασης που έχει
στόχο την κοινωνική ένταξη.

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

Eκπαίδευση, φροντίδα της υγείας, νομική στήριξη
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Εκπαίδευση και κατάρτιση
To χαμηλό επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης, η περιορισμένη εργασιακή πείρα και ειδίκευση, η έλλειψη
δεξιοτήτων απαραίτητων για την αναζήτηση, εύρεση και διατήρηση της εργασίας, η απουσία
δικτύων και πηγών πληροφόρησης και υποστήριξης για την εργασιακή αποκατάσταση είναι
συχνό φαινόμενο μεταξύ των εξαρτημένων. Στοχεύοντας στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη,
το ΚΕΘΕΑ σε όλα τα στάδια θεραπείας παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε
οργανωμένες δραστηριότητες εκπαίδευσης, με στόχους:

•
•
•
•
•
•
•
•

Την επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία και την αντιμετώπιση
των εκπαιδευτικών ελλείψεων
Την αναβάθμιση των τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων
Τη συμβουλευτική και τον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προσανατολισμό
Την καλλιέργεια νέων προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και νέων ενδιαφερόντων
Τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
Την επαγγελματική κατάρτιση
Τη δικτύωση με επιχειρήσεις, εργοδότες, κοινωνικούς φορείς και συλλόγους
για την προώθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας
Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για άρση του κοινωνικού στιγματισμού
που δυσχεραίνει την ένταξη των απεξαρτημένων στην αγορά εργασίας

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το ΚΕΘΕΑ έχει δημιουργήσει δομές εκπαίδευσης- κατάρτισης,
στελεχωμένες με εξειδικευμένο προσωπικό, αξιοποιεί ως εθελοντές εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, συνεργάζεται με δημόσιες εκπαιδευτικές μονάδες αλλά και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς, οι οποίοι προσφέρουν υποτροφίες στα μέλη του.

▶ Σχολική εκπαίδευση
Τα μέλη του ΚΕΘΕΑ έχουν την ευκαιρία να συμπληρώσουν τη σχολική τους εκπαίδευση και
να προετοιμαστούν για την εισαγωγή τους σε ανώτερες και ανώτατες σχολές, συμμετέχοντας
στα μεταβατικά σχολεία του οργανισμού σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Ηράκλειο, σε
σχολικές τάξεις που πραγματοποιούνται, ανάλογα με τις ανάγκες, στα κατά τόπους θεραπευτικά
προγράμματα, σε ιδιαίτερα μαθήματα που παραδίδονται από εθελοντές ή φοιτώντας σε δημόσιες
εκπαιδευτικές μονάδες με την υποστήριξη του θεραπευτικού προγράμματος.
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Ως μέλος του Δικτύου
Κοινωνικής Φροντίδας του
Δήμου Ηρακλείου Κρήτης
το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
έχει αναλάβει τη λειτουργία
Κοινωνικού Παντοπωλείου

Θεατρική παράσταση
στο Δήμο Ηρακλείου
από το
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

Έκθεση παραδοσιακών
μουσικών οργάνων
στην «Τεχνόπολις»
του Δήμου Αθηναίων
από το
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  

Στα Τρίκαλα πραγματοποιείται
η έκθεση Po.P. Art
(Politician's Portrait ART)
του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ.
Μια pop art ματιά σε
φυσιογνωμίες που
σημάδεψαν την πολιτική ζωή
της χώρας

Εγκαινιάζεται η έκθεση
«Κοινότητες στη φυλακή:
Παράθυρο στην κοινωνία»
του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
στο Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης.
Τα έργα ζωγραφικής
έγιναν πάνω στους τοίχους
της κατεστραμμένης
από πυρκαγιά
Θεραπευτικής Κοινότητας
στη φυλακή

Αναδρομική έκθεση αφίσας
με θέμα τα ναρκωτικά
και την απεξάρτηση
από το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ
στη Δημοτική Kαπναποθήκη  
Καβάλας
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▶ Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός
Τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ προσφέρουν ένα δομημένο πρόγραμμα ατομικών και ομαδικών
συναντήσεων με στόχο τη διερεύνηση των ατομικών χαρακτηριστικών, αναγκών και δυνατοτήτων
και τη διαμόρφωση ενός εξατομικευμένου πλάνου για τη συνέχιση της εκπαίδευσης και την ανεύρεση εργασίας ή την επαγγελματική σταθεροποίηση και εξέλιξη. Ανάλογες υπηρεσίες προσφέρονται
σε μέλη του ΚΕΘΕΑ και από άλλους, συνεργαζόμενους φορείς.

▶ Επαγγελματική κατάρτιση
Στις δομές επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕΘΕΑ ανήκουν:

•

4 παραγωγικές μονάδες στη Θεσσαλονίκη: το τυπογραφείο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ,
εργαστήρι κεραμικής, ξυλουργείο και αγρόκτημα, όπου υπάρχει η δυνατότητα
πεντάμηνης, αμειβόμενης μαθητείας με ασφάλιση.

•

5 τμήματα ΙΕΚ, που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις θεραπευτικών προγραμμάτων
στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, ως παραρτήματα συνεργαζόμενων δημόσιων ΙΕΚ,
προσφέροντας πιστοποιημένη κατάρτιση στους τομείς της ξυλουργικής, της κεραμικής,
της μαγειρικής και των εφαρμογών πληροφορικής με πολυμέσα.

•

2 Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ) σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη, με παραρτήματα σε διάφορες πόλεις, τα οποία πραγματοποιούν
προγράμματα προκατάρτισης, κατάρτισης και επαγγελματικού προσανατολισμού
για μέλη και αποφοίτους θεραπευτικών προγραμμάτων.

Κατάρτιση σε μέλη του ΚΕΘΕΑ προσφέρεται επίσης από μέλη των δικτύων συνεργαζόμενων
φορέων εκπαίδευσης που έχει δημιουργήσει το ΚΕΘΕΑ σε διάφορες πόλεις.

Το 2013 συνεχίστηκε η υλοποίηση προγραμμάτων στα ΙΕΚ του ΚΕΘΕΑ και το έργο της Αναπτυξιακής
Σύμπραξης ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (σελ. 31), ενώ ολοκληρώθηκε η διενέργεια επιδοτούμενων προγραμμάτων
με ευρωπαϊκούς πόρους στην κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων, την ηλεκτρονική
σχεδίαση εντύπων, τις γραφικές τέχνες, την κεραμική, τις παραδοσιακές καλλιέργειες και την τηλεοπτική παραγωγή. Επίσης, πιστοποιήθηκαν στο ΕΚΚΕΕ Αθήνας οι χώροι τριών νέων εργαστηρίων,
μαγειρικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών και κατασκευών, καθώς και νέα παραρτήματά του στην
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Πάτρα και την Καλαμάτα. Ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη μέσα στη χρονιά αποτέλεσε η διακοπή της
διαδικασίας ένταξης μελών του οργανισμού ως μαθητευομένων στις παραγωγικές του μονάδες,
λόγω κωλύματος σχετιζόμενου με νέες νομοθετικές ρυθμίσεις. Η εξέλιξη αυτή έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην πορεία επανένταξης των μελών και στην εύρυθμη λειτουργία των παραγωγικών
μονάδων.

▶ Άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες
Σεμινάρια, δημιουργικές, αθλητικές και εθελοντικές ομάδες προσφέρουν στα μέλη των προγραμμάτων τη δυνατότητα να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες,
ενδιαφέροντα και τρόπους διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου. Η συμμετοχή στις ομάδες στοχεύει
συγχρόνως στη συνεχή επαφή με την κοινωνία μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων
που σχετίζονται με το αντικείμενο των ομάδων. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα παρακολούθησης
μαθημάτων ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών με στόχο την πιστοποίηση, καθώς
και ελληνικών ως ξένης γλώσσας.

Φροντίδα της υγείας
Για τη φροντίδα της σωματικής και ψυχικής υγείας των χρηστών το ΚΕΘΕΑ έχει δημιουργήσει
στην Αθήνα το Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο, αποτελούμενο από τη Μονάδα Ψυχικής και τη Μονάδα
Σωματικής Υγείας, όπου παρέχονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, γενικής ιατρικής, παιδοψυχιατρικής, ψυχιατρικής και οδοντιατρικής. Προσφέρονται επίσης υπηρεσίες πρόληψης όλων
των βαθμίδων στους παραπάνω τομείς, ενώ το Κέντρο συνεργάζεται με δημόσιες υπηρεσίες υγείας
για παραπομπές των μελών του. Οι δύο μονάδες στελεχώνονται από εξειδικευμένο προσωπικό
στους τομείς ψυχιατρικής, παιδοψυχιατρικής, παθολογίας, νοσηλευτικής και οδοντιατρικής. Το
2013 οι μονάδες δέχτηκαν 3.554 επισκέψεις.

Νομική στήριξη
Για να βοηθήσει τα μέλη των προγραμμάτων του στη διαδικασία επίλυσης των νομικών τους εκκρεμοτήτων από τη συνδεόμενη με τη χρήση παραβατική συμπεριφορά, το ΚΕΘΕΑ έχει δημιουργήσει
την Υπηρεσία Νομικής Στήριξης. Η υπηρεσία παρέχει δωρεάν ενημέρωση και συμβουλευτική για
τη νομοθεσία περί ναρκωτικών, νομική στήριξη στα άπορα μέλη του που βρίσκονται στη φάση της
επανένταξης, νομική βοήθεια σε κρατουμένους ή αποφυλακισμένους και απάλειψη από το ποινικό
μητρώο των απεξαρτημένων χρηστών καταδικαστικών αποφάσεων ή εκκρεμών διώξεων.
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Περισσότερα από 10.000 άτομα, μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και γονείς, συμμετείχαν στα προγράμματα
και τις δράσεις πρόληψης του ΚΕΘΕΑ το 2013. Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση δημιουργεί συνθήκες που
ευνοούν την εκδήλωση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων στην οικογένεια και το σχολείο, ΚΑΘΩΣ και τις
διάφορες μορφές εξάρτησης. Ως αποτέλεσμα τα αιτήματα για παρεμβάσεις ενημέρωσης, πρόληψης και
έγκαιρης παρέμβασης προς το ΚΕΘΕΑ αυξάνονται από χρόνο σε χρόνο, μαζί με την πολυπλοκότητα και
τη σοβαρότητα των κρίσεων στις σχολικές κοινότητες και τις τοπικές κοινωνίες.

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ / ΟΜΑΔΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση

ΚΕΘΕΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2013

Οι στόχοι της πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης
Με εξειδικευμένες δράσεις και προσωπικό πρόληψης και με την υποστήριξη ενός ευρέος δικτύου
εθελοντών, το ΚΕΘΕΑ απευθύνεται στο γενικό πληθυσμό, σε ομάδες με συμπεριφορά υψηλού
κινδύνου, καθώς και σε επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων που επιθυμούν να εκπαιδευτούν
στην αγωγή υγείας και την πρόληψη. Οι στόχοι του ΚΕΘΕΑ στον τομέα της πρόληψης είναι:

•
•
•
•
•
•

Η παροχή έγκυρης και κατάλληλης για τις ανάγκες των αποδεκτών πληροφόρησης
Ο περιορισμός των επιβαρυντικών κοινωνικών παραγόντων για επικίνδυνες μορφές
συμπεριφοράς, όπως η χρήση ουσιών, και η ενίσχυση των παραγόντων προστασίας
Η ενδυνάμωση των νέων για υπεύθυνες αποφάσεις και υγιείς επιλογές ζωής
Η αποτροπή ή η καθυστέρηση της έναρξης της χρήσης στα νεανικά χρόνια και η μείωση
των πιθανοτήτων για μετέπειτα προβλήματα που συνδέονται με την κατάχρηση ουσιών
Η κινητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας (γονείς, σχολεία, υπηρεσίες, φορείς, ΜΜΕ)
για συντονισμένη και σταθερή συμμετοχή σε δράσεις πρόληψης
Η μείωση της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής βλάβης που μπορεί να προκαλέσει
η κατάχρηση ουσιών

Κέντρο Κοινοτικής Παρέμβασης στα Εξάρχεια
Το Κέντρο Κοινοτικής Παρέμβασης δημιουργήθηκε στα Εξάρχεια το 2010, για να συμβάλει στην
αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης στον εφηβικό και νεανικό πληθυσμό της Αθήνας. Απευθύνεται σε εφήβους και νέους μέχρι 21 ετών. Με επίκεντρο το Στέκι Νέων
που έχει δημιουργήσει, το Κέντρο προσφέρει καθημερινά πληθώρα δημιουργικών, ψυχοεκπαιδευτικών και υποστηρικτικών ομάδων. Το 2013 πραγματοποίησε πολύπλευρες δραστηριότητες
με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την αντιμετώπιση δυσλειτουργικών συμπεριφορών και τη
διαχείριση του ελεύθερου χρόνου. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν καλοκαιρινό πρόγραμμα για παιδιά
και εφήβους, και διάφορες δράσεις σε συνεργασία με φορείς της περιοχής.

Πρόληψη στις εκπαιδευτικές κοινότητες
Η πρόληψη στις εκπαιδευτικές κοινότητες αφορά όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με δράσεις
που σχεδιάζονται, ώστε να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Για την προώθηση της πρόληψης στη δημόσια εκπαίδευση το ΚΕΘΕΑ συνεργάζεται σταθερά με το Υπουργείο Παιδείας (Γραφεία Αγωγής Υγείας, Συμβουλευτικοί Σταθμοί). Οι παρεμβάσεις
του απευθύνονται σε μεμονωμένες ομάδες εκπαιδευτικών, μαθητών και γονιών ή έχουν τη μορφή
μακροχρόνιων και ολοκληρωμένων προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει το σύνολο μιας σχολικής
κοινότητας. Αντίστοιχες παρεμβάσεις πραγματοποιούνται και στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Το 2013 το ΚΕΘΕΑ πραγματοποίησε παρεμβάσεις ενημέρωσης και πρόληψης σε 111 συνολικά
σχολικές κοινότητες. Ξεκίνησε επίσης ένα νέο κύκλο του καινοτόμου προγράμματος «Υποστήριξη
εφήβων στη μετάβασή τους από το δημοτικό στο γυμνάσιο», το οποίο περιελάμβανε μεταξύ άλλων
και 1.918 ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας από 55 εθελοντές καθηγητές.
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Παρουσιάζεται το βιβλίο
«Μαγειρικές εντός»
με συνταγές και προσωπικές
ιστορίες των μελών
του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
στις φυλακές, με την επιμέλεια
του Ηλία Μαμαλάκη

Το ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ
οργανώνει
ποδηλατοδρομία από το
Καλλιμάρμαρο μέχρι τη
Λίμνη της Βουλιαγμένης
για τα 30 χρόνια
του ΚΕΘΕΑ

Τα προγράμματα του
ΚΕΘΕΑ στη Θεσσαλονίκη
συνδιοργανώνουν
το 2ο αγώνα δρόμου
του Σέιχ-Σου

Το Δίκτυο Πρόληψης και
Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ
πραγματοποιεί δράση για νέους
στην πλατεία του Αγίου Θωμά
στο Γουδή

Το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ συμμετέχει στη
δενδροφύτευση του κήπου
της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας και
Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων
(ΕΛΕΠΑΠ)

ΚΕΘΕΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2013

Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί μακροχρόνια και πολύπλευρη συνεργασία με τον ΟΑΕΔ με παρεμβάσεις στις
σχολές μαθητείας του. Η συνεργασία περιλαμβάνει και τη λειτουργία τριών Συμβουλευτικών
Σταθμών στις σχολές του Νέου Ηρακλείου, του Μοσχάτου και του Αιγάλεω. Για φοιτητές και σπουδαστές στην ανώτερη και ανώτατη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση πραγματοποιούνται ενημερωτικές συναντήσεις και βιωματικά εργαστήρια. Μέσα στο έτος πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις
σε 8 σχολές. Σταθερές συνεργασίες στο πλαίσιο αυτό έχουν αναπτυχθεί με το ΤΕΙ Αθήνας και τις
Σχολές Νοσηλευτών των δημόσιων νοσοκομείων.

Ενημέρωση και εκπαίδευση γονέων
Οι παρεμβάσεις πρόληψης του ΚΕΘΕΑ για γονείς προσφέρουν έγκυρη ενημέρωση γύρω από το
πρόβλημα των εξαρτήσεων και ενισχύουν την προσπάθεια για προώθηση της ψυχοσυναισθηματικής υγείας και της πρόληψης στην οικογένεια. Το 2013 πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα για γονείς προσχολικής και σχολικής ηλικίας, και Σχολές Γονέων στην Αθήνα και την
Κρήτη.

Εκπαίδευση επαγγελματιών στην πρόληψη
Τα επιμορφωτικά προγράμματα στην αγωγή υγείας και την πρόληψη απευθύνονται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών, επιμελητές ανηλίκων, εκπαιδευτικούς
και στελέχη της εκπαίδευσης, καθώς και άλλες επαγγελματικές ομάδες που έρχονται σε επαφή
με το πρόβλημα της εξάρτησης ή που επιθυμούν να συμβάλουν στην αντιμετώπισή του (φαρμακοποιοί, αστυνομικοί, ιερείς κ.λπ.). Τα προγράμματα στοχεύουν στην ενημέρωση-ευαισθητοποίηση αλλά και στη μεταφορά τεχνογνωσίας γύρω από το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση παρεμβάσεων πρόληψης. Για την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης στα σχολεία, το
ΚΕΘΕΑ έχει δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, που χρησιμοποιείται στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μέσα στο 2013 ενισχύθηκε
η συνεργασία με τους Επιμελητές Ανηλίκων οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν σε θέματα χρήσης ουσιών
στην εφηβεία.
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PReV-learning: εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην πρόληψη

Από το 2013 γονείς, εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες ψυχικής υγείας έχουν τη δυνατότητα δωρεάν
και άμεσης πρόσβασης σε έγκυρη ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα πρόληψης της χρήσης
ουσιών, μέσα από τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα PReV-learning. Η πλατφόρμα είναι το αποτέλεσμα
συνεργασίας ειδικών στην πρόληψη από 6 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας,
η οποία εκπροσωπήθηκε από το ΚΕΘΕΑ.
Οι εκπαιδευόμενοι, ανάλογα με το προφίλ τους, έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν σε θέματα, όπως
η διαχείριση της χρήσης ουσιών στην οικογένεια ή τα σημάδια της χρήσης, ο ρόλος των σχολείων
και του εκπαιδευτικού στην πρόληψη, η μεθοδολογία της πρόληψης ως διαδικασίας αλλαγής κ.ά.
Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο σε πολωνικά, ισπανικά, ιταλικά, ελληνικά, αγγλικά και πορτογαλικά
στη διεύθυνση www.prevelearning.eu. Η επιτυχής ολοκλήρωση της ενότητας του προγράμματος
που απευθύνεται σε επαγγελματίες ισοδυναμεί με 3 ευρωπαϊκούς εκπαιδευτικούς βαθμούς. Το
πρόγραμμα PReV-learning εντάσσεται στο πλαίσιο του Έργου Μεταφοράς Καινοτομίας του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo da Vinci.

Έγκαιρη παρέμβαση
Με τη Μονάδα Πρόληψης ΙΚΑΡΟΣ το ΚΕΘΕΑ παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε νέους με
συμπεριφορές υψηλού κινδύνου για εμπλοκή με τη χρήση ουσιών και τις οικογένειές τους, οι
οποίοι παραπέμπονται συνήθως από τους επιμελητές ανηλίκων, το εκπαιδευτικό σύστημα και
συνεργαζόμενους φορείς.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 2013
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To KEΘΕΑ ΕΙΝΑΙ από τους κύριους φορείς εκπαίδευσης στελεχών στον τομέα των εξαρτήσεων στην Ελλάδα
ΚΑΙ συμβάλλει στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και της καλής πρακτικής σε ΑΥΤΟ ΤΟ απαιτητικό
και ευαίσθητο πεδίο. Το 2013 προσέφερε 166 ημέρες εκπαίδευσης και 743 εκπαιδευτικές θέσεις σε στελέχη
φορέων θεραπείας, σωφρονιστικούΣ υπαλλήλους, νέους επιστήμονες και φοιτητές από την Ελλάδα και
το εξωτερικό.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΘΕΑ

Δια βίου μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη

ΚΕΘΕΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2013

Το ΚΕΘΕΑ για τη δια βίου μάθηση και την επαγγελματική ανάπτυξη
Για την προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διάδοση
καλών πρακτικών στον τομέα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων το ΚΕΘΕΑ προσφέρει:

•
•
•
•
•
•
•
•

Θεωρητικά και βιωματικά προγράμματα επιμόρφωσης και εξειδίκευσης
για στελέχη πρόληψης και θεραπείας των εξαρτήσεων, εισαγγελικούς λειτουργούς,
σωφρονιστικούς υπαλλήλους κ.ά.
Εισαγωγική θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση νέων επιστημόνων στις εξαρτήσεις
Επαγγελματική πιστοποίηση συμβούλων εξαρτήσεων και ειδικών στην πρόληψη
με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές
Διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, εργαστηρίων και συνεδρίων σε ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο
Επιστημονικές εκδόσεις
Βιβλιοθήκη εξειδικευμένη στο πεδίο των εξαρτήσεων
Πρακτική άσκηση ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, κοινωνιολόγων κ.ά.
Προγράμματα έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες

Μακροχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα
Συνεχίστηκε για δέκατη έκτη χρονιά η συνεργασία του ΚΕΘΕΑ με το Τμήμα Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο, όπως και η δωδεκαετής συνεργασία του με το
Τμήμα Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας για την υλοποίηση των προγραμμάτων
«Συμβουλευτική στον τομέα των εξαρτήσεων» και «Διοίκηση και κοινωνικός σχεδιασμός» αντίστοιχα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σημαντική εξέλιξη ήταν η αναγνώριση και πιστοποίηση του
προγράμματος «Αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στο πλαίσιο του ποινικού σωφρονισμού» που
υλοποιεί το ΚΕΘΕΑ με τη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου από το Ινστιτούτο Δια
Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Βραχύχρονα προγράμματα
Πραγματοποιήθηκαν τρία βραχύχρονα προγράμματα εκπαίδευσης για έμπειρα στελέχη στον
τομέα των εξαρτησεων με αντικείμενα: τη «Συνέντευξη κινητοποίησης» με εκπαιδεύτρια από το
Leeds Addiction Unit. τη «Μείωση της βλάβης: προσέγγιση χρηστών στο δρόμο» με εκπαιδεύτριες
από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Aμστερνταμ. και την αξιοποίηση της τέχνης στην
εκπαίδευση εκπαιδευτών, θεραπευτών και στελεχών πρόληψης, σε συνεργασία με το Εθνικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Ολοκληρώθηκε, επίσης, πρόγραμμα εκπαίδευσης των επιμελητών
Κοινωνικής Αρωγής της Αθήνας.
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Το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ πραγματοποιεί
τη μουσική παράσταση «Ενθύμιον Σμύρνης»
για τη ζωή της Αγγέλας Παπάζογλου
στο Δημοτικό Αμφιθέατρο «Θανάσης Βέγγος»
στον Κορυδαλλό

Γκράφιτι από το
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
σε γέφυρα
της εθνικής οδού
στο Ηράκλειο Κρήτης
με σύνθημα
«Πού θες να πας;»

Στο αγρόκτημα
του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ
πραγματοποιείται
ευρωπαϊκό πρόγραμμα
κατάρτισης στην
καλλιέργεια κηπευτικών

Το ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ
και το Ιστορικό Αρχείο
της Εθνικής Τράπεζας
συνδιοργανώνουν
τη Νύχτα Μουσείων 2013
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Συνεχίστηκε η συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ανταλλαγών
Φοιτητών HeLmsic για τη βιωματική και θεωρητική εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής σε θέματα
αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Επιπλέον, το ΚΕΘΕΑ ενέταξε σε διάφορες δομές του για
πρακτική άσκηση σπουδαστές και φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ και υποδέχτηκε φοιτητές κοινωνικής
εργασίας από Πανεπιστήμια της Δανίας και της Γερμανίας στο πλαίσιο διεθνών ανταλλαγών.
Στελέχη του οργανισμού συμμετείχαν με εισηγήσεις τους σε συνέδρια του εξωτερικού και σε
δράσεις εκπαίδευσης σε φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω υποτροφιών του ΙΚΥ.

Εκπαίδευση νέων στελεχών
Πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση των νέων εργαζομένων που προορίζονταν για τη στελέχωση
των επτά Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων και του Δικτύου Φροντίδας Εξαρτημένων
στο Δρόμο, νέων υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς και ιδιωτικούς
πόρους, οι οποίες άρχισαν να λειτουργούν μέσα στο 2013.

Πιστοποίηση επαγγελματιών
Συνεχίστηκε η ανανέωση της πιστοποίησης στελεχών από την Επιστημονική Επιτροπή Αμοιβαίας
Πιστοποίησης Συμβούλων Τοξικοεξάρτησης και Στελεχών Πρόληψης για την Ελλάδα, την Κύπρο,
τη Μάλτα και τη Βουλγαρία, την οποία έχει συστήσει το ΚΕΘΕΑ σε συνεργασία με το IC&RC (International Certification Reciprocity Consortium).

Ημερίδες και διαλέξεις
Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο, την Παιδοψυχιατρική Κλινική
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Deree College, πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα ανοικτή ημερίδα με θέμα «Γονεϊκότητα, τραύμα και κατάχρηση ουσιών». Στην Αθήνα διοργανώθηκαν επίσης δυο ανοικτές διαλέξεις γύρω από τη συμβουλευτική ενηλίκων, καθώς και τις
πρακτικές και την εμπειρία από τη θεραπεία των εξαρτήσεων στην Αυστραλία. Οι εκπαιδευτές
προέρχονταν από το Saint Mary’s College της Καλιφόρνιας και το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας
Ουαλίας της Αυστραλίας και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους αμισθί.

Εκδόσεις–βιβλιοθήκη
Εκδόθηκαν δύο τεύχη της επιστημονικής περιοδικής έκδοσης του ΚΕΘΕΑ «Εξαρτήσεις», το ένα
εκ των οποίων με ειδικό αφιέρωμα στις εξαρτημένες μητέρες. Οι επισκέψεις στη βιβλιοθήκη του
οργανισμού, που ειδικεύεται σε θέματα εξαρτήσεων, ανήλθαν σε 2.393.

m57

m58

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α

Η Μ Ε Ρ Α

Κ Α Τ Α

Τ Ω Ν

Ν Α Ρ Κ Ω Τ Ι Κ Ω Ν

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΙΟΥΝΙΟΥ

Το ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ
διοργανώνει τουρνουά
ποδοσφαίρου στο γήπεδο
του Απόλλωνα

Σειρά εκδηλώσεων
στη Θεσσαλονίκη από το
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ για τα 30
χρόνια λειτουργίας του

Συναυλία για την
ενίσχυση των
προγραμμάτων
απεξάρτησης
του ΚΕΘΕΑ και του
18 ΑΝΩ, με την
αφιλοκερδή συμμετοχή
των καλλιτεχνών που
δημιούργησαν το cd
«Όλα τα ναι του κόσμου»

Ποδηλατοδρομία
του ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ
στην Πάτρα

Ποδηλατοδρομία
στη Δράμα
με τη συμμετοχή του
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ

Τριήμερες εκδηλώσεις
στην «Τεχνόπολις»
στο Γκάζι
από τα θεραπευτικά
προγράμματα
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ και
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Ποδοσφαιρικός αγώνας
του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ
με ερασιτεχνικές ομάδες
στη Λάρισα
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Ποδηλατοδρομία
του ΚΕΘΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
στη Λέσβο

Ποδηλατοδρομία
του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ
γύρω από τη λίμνη
Ιωαννίνων

Ο Μάνος
Πυροβολάκης,
ο Απόστολος
Βαλαρούτσος και η
Βασιλική Καρακώστα
τραγουδούν για το
ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ
στο Βόλο

Εγκαινιάζεται
το νέο Κέντρο Άμεσης
Πρόσβασης του ΚΕΘΕΑ
για εξαρτημένους
στην περιοχή της Αθήνας
με δωρεά του Ιδρύματος
«Σταύρος Νιάρχος»

Έκθεση φωτογραφίας
του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
στις φυλακές
του Ελαιώνα Θηβών

Ποδηλατοδρομία από το
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
στα Χανιά που
ολοκληρώθηκε έξω από
τις φυλακές Αγιάς

Το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ
διοργανώνει στην Καλαμάτα
τις θερινές αποφοιτήσεις
του ΚΕΘΕΑ
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Το ΚΕΘΕΑ βασίζεται στην έρευνα για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των
υπηρεσιών του, τη χάραξη στρατηγικής και την τεκμηρίωση του οικονομικού και κοινωνικού οφέλους από
τη λειτουργία αποτελεσματικών προγραμμάτων απεξάρτησης και κοινωνικής ένταξης.

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ

Έρευνα και αξιολόγηση
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Έρευνα και αξιολόγηση στο ΚΕΘΕΑ
Οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΚΕΘΕΑ περιλαμβάνουν:

•
•
•
•
•
•
•

Τη συνεχή παρακολούθηση των χαρακτηριστικών, των κυριότερων προβλημάτων,
των συνθηκών χρήσης ουσιών και της θεραπευτικής πορείας των εξυπηρετουμένων
Τη συνολική καταγραφή, επεξεργασία και ανάλυση των κλινικών, διοικητικών
και οικονομικών στοιχείων του οργανισμού σε μηνιαία και ετήσια βάση
Τη συνεχή εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων πρόληψης,
θεραπείας και εκπαίδευσης επαγγελματιών
Τη μελέτη της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των θεραπευτικών
προγραμμάτων
Τη διεξαγωγή ειδικών ερευνών γύρω από το φαινόμενο της εξάρτησης
στο πλαίσιο ελληνικών ή διεθνών συνεργασιών
Την έρευνα δράσης (action research) για την εκτίμηση αναγκών και την ανάπτυξη
νέων προγραμμάτων
Τη συλλογή και παροχή στοιχείων για τον υπολογισμό των επιδημιολογικών δεικτών
του προβλήματος της τοξικοεξάρτησης σε εθνικό επίπεδο

Έρευνα κόστους-ωφέλειας των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ
Το 2013 συνεχίστηκε και εμπλουτίστηκε με επιπλέον δεδομένα η συγκριτική αποτύπωση
κόστους-ωφέλειας των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ. Η έρευνα δείχνει ότι η παραμονή στη χρήση κοστίζει έως και 6 φορές περισσότερο από τη συμμετοχή σε μια Θεραπευτική Κοινότητα του ΚΕΘΕΑ.
Η εξοικονόμηση που απορρέει από τη θεραπεία απεξάρτησης συνδέεται με τη μείωση του κόστους
των υπηρεσιών υγείας, δίωξης, απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, σωφρονισμού, καθώς και
των άλλων δαπανών που προκύπτουν από τη ζωή στη χρήση. Η έρευνα επιβεβαιώνει τα στοιχεία
διεθνών μελετών, σύμφωνα με τα οποία οι περικοπές των δαπανών στον τομέα αντιμετώπισης
των εξαρτήσεων δεν προσφέρουν κανένα ουσιαστικό δημοσιονομικό όφελος, αλλά έχουν το
ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα: την αύξηση του κόστους για την κοινωνία.

Αξιολόγηση υπηρεσιών
Η εφαρμογή ενός νέου, επικαιροποιημένου συστήματος ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης
των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, είναι ο βασικός στόχος της Διεθνούς Επιτροπής Αξιολόγησης του
οργανισμού που συστάθηκε το 2010 και αποτελείται από κορυφαίους ειδικούς της Ευρώπης και
των ΗΠΑ. Παρά τους οικονομικούς περιορισμούς που θέτει η τρέχουσα συγκυρία για την πραγματοποίηση ερευνητικών δράσεων, το 2013 συνεχίστηκε η συλλογή και συστηματοποίηση των δεικτών
που επιτρέπουν τη διαρκή παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών προγραμμάτων. Εφαρμόστηκαν επίσης νέες μέθοδοι για την παρακολούθηση της ικανοποίησης των εξυπηρετουμένων από τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ. Το 2013 ολοκληρώθηκε και η αξιολόγηση του θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, ενώ πραγματοποιήθηκαν οι αξιολογήσεις του νέου
Συμβουλευτικού Κέντρου του ΚΕΘΕΑ στο Ίλιο, καθώς και της δράσης ανταλλαγής συριγγών.
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΙΟΥΛΙΟΥ

Το Φεστιβάλ Αθηνών
φιλοξενεί την εικαστική
έκθεση του ΚΕΘΕΑ ΕΝ
ΔΡΑΣΕΙ «Κοινότητες
στη φυλακή: Παράθυρο
στην κοινωνία»

Η μπάντα του
ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ
πραγματοποιεί συναυλία
στη Ζάκυνθο

Αθλητές-μέλη του
ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
και του ΚΕΘΕΑ
ΙΘΑΚΗ συμμετέχουν
και αποσπούν
διακρίσεις σε διεθνείς
διοργανώσεις Judo.   

Έκθεση αφίσας στη Λάρισα
από το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ
με θέμα τα ναρκωτικά
και την απεξάρτηση

Το ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣΕΞΑΝΤΑΣ διοργανώνει
τουρνουά μπάσκετ
σε συνεργασία με το
Εργασιακό Πρωτάθλημα
Μπάσκετ «Νίκος Γκάλης»ΕΚΑ
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Παρακολούθηση των χαρακτηριστικών των εξυπηρετουμένων
Σε ετήσια βάση το ΚΕΘΕΑ συλλέγει, επεξεργάζεται και αναλύει τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες
χρήσης των ατόμων που προσέρχονται στα Συμβουλευτικά του Κέντρα σε όλη την Ελλάδα.
Επιπλέον, το 2013 συνεχίστηκε η παρακολούθηση των παραγόντων που επηρεάζουν το χρόνο
παραμονής στη θεραπεία μέσα από τη συνδυαστική ανάλυση των χαρακτηριστικών των εξυπηρετουμένων και της θεραπευτικής τους πορείας.

Συνεργασία με το ΕΚΤΕΠΝ
Η συνεργασία με το ΕΚΤΕΠΝ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία) αφορά αφενός την παροχή στοιχείων για τον υπολογισμό των επιδημιολογικών δεικτών και τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης για το πρόβλημα των ναρκωτικών στην
Ελλάδα και αφετέρου την αποτύπωση των παρεχόμενων υπηρεσιών θεραπείας και πρόληψης
σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος EDDRA του Ευρωπαϊκού
Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά (EMCDDA). To 2013 το βάρος έπεσε στη συλλογή στοιχείων
για την επικράτηση μολυσματικών ασθενειών σε προβληματικούς χρήστες ναρκωτικών, τη
συνεχή παρακολούθηση νέων κρουσμάτων HIV/AIDS και τη ζήτηση θεραπείας.

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα CARE

Το ΚΕΘΕΑ συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα CARE για την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται σε χρήστες παράνομων ναρκωτικών ουσιών κατά την περίοδο φυλάκισής τους καθώς και κατά την αποφυλάκιση. Βασικός στόχος είναι η διερεύνηση του τρόπου με
τον οποίο θα βελτιωθούν οι παρεμβάσεις για την πρόληψη της υποτροπής καθώς και η επανένταξη
των αποφυλακισμένων χρηστών στην κοινωνία. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά έξι χώρες,
και προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2014.
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«Η δύναμη ν’ αλλάζεις» ήταν το κεντρικό σύνθημα των ενημερωτικών ενεργειών του ΚΕΘΕΑ το 2013
με στόχο να διαδώσει το μήνυμα ότι για την εξάρτηση υπάρχει θεραπεία και να δημιουργήσει κλίμα
αλληλεγγύης απέναντι στους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη για μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Για τις
ενημερωτικές του δράσεις το ΚΕΘΕΑ στηρίζεται στην αφιλοκερδή συμβολή επαγγελματιών και ΜΜΕ, ενώ
όλο το έντυπο υλικό του παράγεται στο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ.

ΚΕΘΕΑ ΣΡΟΦΗ

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
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Ενημέρωση στις τοπικές κοινωνίες
Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς τα προγράμματα απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ είχαν έντονη παρουσία
στις τοπικές κοινωνίες μέσα από ανοικτές εκδηλώσεις, ενημερωτικές παρεμβάσεις, συνεργασίες
με φορείς και τοπικά ΜΜΕ, συμμετοχή σε φεστιβάλ, πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντισμού, προστασίας του περιβάλλοντος, τέχνης, πολιτισμού και αθλητισμού. Οι δράσεις αυτές
προάγουν μηνύματα πρόληψης και κινητοποιούν τους χρήστες ουσιών και τις οικογένειές τους,
ώστε να προσεγγίσουν τις υπηρεσίες, ευαισθητοποιούν την κοινωνία ενάντια στο στίγμα και τον
κοινωνικό αποκλεισμό και προωθούν την ενεργητική και υπεύθυνη συμμετοχή των μελών του
ΚΕΘΕΑ στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Εκστρατεία για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών
Το 2013 η ενημερωτική εκστρατεία του ΚΕΘΕΑ με κεντρικό σύνθημα «Η δύναμη ν’ αλλάζεις»
συνδέθηκε με την επέτειο των 30 χρόνων λειτουργίας του οργανισμού και είχε στόχο να διαδώσει
το μήνυμα ότι για την εξάρτηση υπάρχει θεραπεία. Περιελάμβανε προβολή σποτ στην τηλεόραση
και σε κινηματογράφους, ενθέσεις και καταχωρήσεις σε έντυπα πανελλαδικής και τοπικής εμβέλειας, φιλοξενία banner σε ιστοτόπους, προβολή του μηνύματος από τα μέσα μαζικής μεταφοράς
και σε χώρους ψυχαγωγίας κ.ά. Στο πλαίσιο της εκστρατείας πραγματοποιήθηκαν πάνω από
100 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Το συνολικό κόστος των δωρεών και των χορηγιών που
εξασφάλισε το ΚΕΘΕΑ για τη διενέργειά της ξεπέρασε τα 110.00€.

Διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Η κεντρική ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ, τo μηναίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο του, το κανάλι του
στο youtube και οι σελίδες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζουν όλο και πιο σημαντικό
ρόλο στις επικοινωνιακές προσπάθειες του οργανισμού. Ο ιστότοπός του (www.kethea.gr) δέχτηκε
150.000 επισκέψεις το 2013, ενώ αυξημένη απήχηση είχαν τόσο η κεντρική όσο και οι επιμέρους
σελίδες του ΚΕΘΕΑ στο Facebook, που αριθμούν συνολικά πάνω από 35.000 φίλους.

Το 2013 το ΚΕΘΕΑ βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος διεθνών ειδησεογραφικών δικτύων, με αφορμή τις επιπτώσεις της κρίσης στους εξαρτημένους. Σχετικές δημοσιεύσεις και ρεπορτάζ έγιναν από την Guardian, το Al Jazeera, το ραδιόφωνο του ΒΒC, τους τηλεοπτικούς
σταθμούς Italia 1 και Russia Today, την ιαπωνική εφημερίδα Asahi Shimbun, το Γερμανικό και
το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων κ.ά.

Συμβολή στο δημόσιο διάλογο
Συνεπές στη δέσμευσή του για λογοδοσία το ΚΕΘΕΑ δημοσίευσε και ανακοίνωσε τον ετήσιο
απολογισμό έργου του. Μέσα στη χρονιά εξέδωσε επίσης 45 ανακοινώσεις προς τον Τύπο και
απέστειλε 12 ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία, παρουσιάζοντας ερευνητικά του στοιχεία, τις
θέσεις και τις προτάσεις του σε καίρια ζητήματα πολιτικής για τα ναρκωτικά και την κοινωνική
φροντίδα, καθώς και τις δράσεις και συνεργασίες του σε όλη την Ελλάδα.
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Συμμετοχή της ομάδας μπάσκετ
του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
στο Τουρνουά μπάσκετ Adidas NBA

Καθαρισμός και ανάπλαση
της παραλίας της Βούλας
από το ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ

Συμμετοχή της ομάδας
του ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ
σε τοπικό τουρνουά μπάσκετ
της Πάτρας

ΚΕΘΕΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2013

Ετήσια έκθεση του ΟΗΕ
Το ΚΕΘΕΑ ως σύμβουλος οργανισμός του ΟΗΕ (ECOSOC) σε θέματα ναρκωτικών αναλαμβάνει κάθε
χρόνο την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης της Διεθνούς Επιτροπής του ΟΗΕ για τον Έλεγχο
των Ναρκωτικών (INCB) στην Ελλάδα. Η έκθεση του 2012 μεταφράστηκε στα ελληνικά, παρουσιάστηκε με συνέντευξη Τύπου και διανεμήθηκε σε φορείς και χαράσσοντες την πολιτική για τα
ναρκωτικά.
Χ ορηγοί επικοινωνίας 2 0 1 3
Το ΚΕΘΕΑ ευχαριστεί θερμά τους επαγγελματίες, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τις εταιρείες και τους φορείς που
συνέβαλαν στην προβολή και διάδοση των κοινωνικών του μηνυμάτων το 2013
Εφημερίδες

Ραδιοφωνικοί σταθμοί Ιστότοποι

Τηλεοπτικοί σταθμοί

GOAL NEWS
ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΛΗΘΕΙΑ (ΛΕΣΒΟΥ)
ΑΝΑΤΟΛΗ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
ΤΟ ΒΗΜΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ (ΛΕΣΒΟΥ)
ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΦΩΝΗ (ΚΡΗΤΗΣ)
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
ΕΜΠΡΟΣ (ΛΕΣΒΟΥ)
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ (ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΗΠΕΙΡΟΥ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
ΕΡΕΥΝΑ (ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΠΕΝΑ
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
ΘΑΡΡΟΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 21ος ΑΙΩΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΚΕΡΔΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΚΟΣΜΟΣ (ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ
ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΠΑΤΡΙΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
ΠΟΛΙΤΗΣ ΧΙΟΥ
ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΤΑ ΝΕΑ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΒΟΛΟΥ)
ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

10 ΚΑΝΑΛΙ MELODI ENERGYΙΩΑΝΝΙΝΑ
9,84 FM (ΚΡΗΤΗΣ)
907- ΙΩΑΝΝΙΝΑ
FM 100
KISS FM – ΙΩΑΝΝΙΝΑ
LIBERO FM 107,4
POWER FM
REAL FM 107,1
SKY FM- ΙΩΑΝΝΙΝΑ
STAR FM- ΙΩΑΝΝΙΝΑ
SUPER FM- ΙΩΑΝΝΙΝΑ
TOP FM 97.2- ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΑΘΗΝΑ 9,84
ΒΗΜΑ 90.1-ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ 93,6 FM
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΚΤΥΟ FM 91,5 (ΧΑΝΙΩΝ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ (2ο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
ΕΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΙΤ- ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΗΧΩ FM 99,8 (ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ)
ΛΑΤΩ FM (ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ)
ΡΑΔΙΟ ΚΡΗΤΗ
ΡΑΔΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΣ 103,8 FM
ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5

ART TV- ΑΡΤΑ
ASTRA TV
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
CHANNEL 4 (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ)
CRETA CHANNEL
CRETALIVE.GR
ITV
MAKEDONIA TV
NEA TV (ΚΡΗΤΗΣ)
TELEKRITI (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ)
TRT ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
TV 10 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
TV 100
TV ΒεργΙνα
TV1- ΙΩΑΝΝΙΝΑ
VIMA TV- ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΚΡΗΤΗ TV
ΚΥΔΩΝ TV (ΚΡΗΤΗΣ)
ΣΗΤΕΙΑ ΤV

aftodioikisi.gr
artandcity.gr
cook.gr
e-igoumenitsa.gr
e-Konitsa.gr
e-lefkas.gr
emprosnet.gr
enimerosi.com
epiloges.gr
epirusblog.gr
epiruschannel.gr
epirus-ellas.gr
epirusgate.blogspot.com
epirusinfo.com
epirusnet.blogspot.com
epirusnews.gr
epirusonline.gr
epirusportal.gr
epiruspost.gr
epirus-tv-news.blogspot.gr
European School Radio
forfree.gr
gianninasports.gr
ioablognews.blogspot.gr
ioannina24.gr
ioanninablog.wordpress.com
ioanninatoday.blogspot.gr
kathimerini.gr
larissanet.gr
larissanews.gr
lesvosreport.gr
live24.gr
meteo.gr
news247.gr
n-ioanninon.gr
onlarissa.gr
pamepreveza.gr
pasgiannina.gr
press-a.gr
press-epirus.blogspot.gr
Quality Net Foundation
skywalker.gr
thessalianews.gr
trikalacity.gr
trikalanews.gr
urbanstory.gr
ygeiaonline.gr

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
CINE NEWS
EDGAR AMBIENT MEDIA EΠE
ΕΛΤΑ
ΗΕLLAS SITES
ΗΣΑΠ
KOMVOS ΑΕ
Εύη Μίτσαλα
ΣπύροΣ ΝτέντεΣ
PANATHINAIKOS F.C.
ΧρήστοΣ Παπαδημητρίου
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ
TOOL.GR
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
VILLAGE FILMS
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Η Λέσχη Ελλήνων Γελοιογράφων για τα 30 χρόνια του ΚΕΘΕΑ
Με αφορμή τα 30 χρόνια από την ίδρυση της Θεραπευτικής Κοινότητας ΙΘΑΚΗ, η Λέσχη Ελλήνων Γελοιογράφων δημιούργησε
για το ΚΕΘΕΑ το 2013 μια σειρά από σκίτσα με θέμα τα ναρκωτικά. Τα έργα αυτά φωτίζουν, άλλοτε ελπιδοφόρα και άλλοτε με
περίσκεψη, διαφορετικές πλευρές του προβλήματος. Σχολιάζουν τα αδιέξοδα της χρήσης, τη σχέση εξάρτησης και κοινωνίας, την
πολιτική για τα ναρκωτικά, τις επιπτώσεις της κρίσης στο πρόβλημα, αλλά κυρίως τη δυνατότητα για «καθαρή» ζωή και κοινωνική
ένταξη μακριά από ουσίες και εθισμούς. Με τα σκίτσα τους οι έλληνες γελοιογράφοι στέλνουν το δικό τους μήνυμα για την ανάγκη
να κρατήσουμε ανοικτό το δρόμο για την ΙΘΑΚΗ και ζωντανό το όραμα μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗΣ / ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ / ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ / ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ / ΠΕΤΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ /
ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ / ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ / ΠΑΝΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ / ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΛΑΣ / ΑΝΤΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (SOLΟUP) / ΣΠΥΡΟΣ ΟΡΝΕΡΑΚΗΣ / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ / ΣΤΑΘΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) / ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΜΠΟΥΡΑ
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Η σύγχρονη μονάδα γραφικών τεχνών ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ ενισχύει τον προϋπολογισμό του ΚΕΘΕΑ,
προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση σε μέλη της επανένταξης, και καλύπτει πλήρως
τις ανάγκες του οργανισμού στην παραγωγή έντυπου υλικού. Παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες,
το 2013 διατήρησε το μερίδιό τΗΣ στην αγορά και πέτυχε θετικό οικονομικό αποτέλεσμα.

ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ

KΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ
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Το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ το 2013
Το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ είναι μια σύγχρονη μονάδα γραφικών τεχνών, εξοπλισμένη με τεχνολογία αιχμής. Πλήρως καθετοποιημένη, διαθέτει τμήματα σχεδιασμού, προ-εκτύπωσης, εκτύπωσης
και βιβλιοδεσίας. Έχει πιστοποιηθεί για διασφάλιση ποιότητας στο σύνολο των εργασιών της με
ISO 9001:2008 από τον TUV HELLAS. Μέχρι σήμερα έχει προσφέρει εκπαίδευση-κατάρτιση σε
περισσότερους από 120 αποφοίτους του ΚΕΘΕΑ.
Παρά τις δυσμενείς συνθήκες στον κλάδο των γραφικών τεχνών όπου οι εμπορικές εκτυπώσεις
μειώνονται συνεχώς, το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ κρατήθηκε με επιτυχία στην αγορά το 2013.
Οι πωλήσεις του ανήλθαν σε 1.588.392€. Παρότι μειωμένες κατά 4% σε σχέση με το 2012, συνδέονται με καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα 39.908€, ενώ σημαντική ήταν η κερδοφορία προ
αποσβέσεων, η οποία ανήλθε σε 182.107€.
Μέσα στη χρονιά το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ απασχόλησε 24 εργαζομένους και προσέφερε τη
δυνατότητα πεντάμηνης αμοιβόμενης μαθητείας με ασφάλιση σε 3 μέλη προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ.
Ο μικρός αριθμός μαθητευομένων, σε σχέση με προηγούμενη έτη, οφείλεται στη διακοπή του
θεσμού της μαθητείας, λόγω εμπλοκών που προκάλεσαν νομοθετικές ρυθμίσεις το δεύτερο
εξάμηνο του έτους. Επιπλέον, η μονάδα υλοποίησε επιδοτούμενο από το ΕΣΠΑ πρόγραμμα κατάρτισης και συμβουλευτικής, συνολικής διάρκειας 400 ωρών, στις Γραφικές Τέχνες για 15 ωφελουμένους, μέλη και αποφοίτους φορέων απεξάρτησης.
Το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ διατηρεί τη φήμη και τη θέση του στην αγορά ως ενός από τα αξιόπιστα
και υψηλών δυνατοτήτων τυπογραφεία στη βόρεια Ελλάδα. Η περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους της μονάδας και το αξιόλογο πελατολόγιο που έχει διαμορφώσει δημιουργούν προοπτικές βιωσιμότητας, παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα.
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Μέσα από προγράμματα ΕΕ/ΕΣΠΑ και άλλες πηγές χρηματοδότησης το ΚΕΘΕΑ εξασφάλισε πρόσθετους
πόρους για τη δημιουργία νέων υπηρεσιών, την αναβάθμιση της λειτουργίας του και την ενίσχυση της
κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης.

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

Επιχορηγούμενα προγράμματα
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Ειδικό Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης
Δωρεά Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»
To Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου το έργο ανακατασκευής και βασικού
εξοπλισμού του ιδιόκτητου κτιρίου του ΚΕΘΕΑ στην οδό Κουμουνδούρου 28 στην Αθήνα, όπου
λειτουργεί από τα μέσα του 2013 το νέο Ειδικό Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης για εξαρτημένα
άτομα (σελ. 13).

Οργάνωση και λειτουργία Δικτύου Φροντίδας
Εξαρτημένων στο Δρόμο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Δωρεά Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»
Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» χρηματοδοτεί πλήρως την κατασκευή και τον εξοπλισμό δύο Κινητών Μονάδων, καθώς και τη μισθοδοσία του εξειδικευμένου προσωπικού που έχει προσληφθεί για να τις στελεχώσει, με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου φροντίδας στο δρόμο για τα εξαρτημένα άτομα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η διάρκεια της χρηματοδότησης είναι τριετής (σελ. 15).

Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»
Τα Πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα δημιουργήθηκαν το 2013 και απευθύνονται σε άτομα
που αντιμετωπίζουν πρόβλημα κατάχρησης ουσιών σε συνδυασμό με κάποιου είδους ψυχιατρικό
πρόβλημα (διπλή διάγνωση). Εδράζονται στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα,
Ηράκλειο Κρήτης, Καλαμάτα και Μυτιλήνη. Η διάρκεια υλοποίησης είναι διετής (σελ. 18).

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΠΕΙΧΕΙΡΕΙΝ» στο πλαίσιο του
E.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»
Σύμπραξη των φορέων θεραπείας -με συντονιστή το ΚΕΘΕΑ- και των κοινωνικών εταίρων για
την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των απεξαρτημένων και την ένταξή τους στην αγορά
εργασίας. Το έργο της σύμπραξης ολοκληρώνεται το 2014 (σελ. 31).

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και συμβουλευτικής
στο πλαίσιο του E.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»
Το 2013 υλοποιήθηκαν από τα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης
του ΚΕΘΕΑ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 5 επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και συμβουλευτικής συνολικής διάρκειας 400 ωρών για μέλη και αποφοίτους θεραπευτικών προγραμμάτων
στα ακόλουθα αντικείμενα: ηλεκτρονική σχεδίαση εντύπων, κατασκευή παραδοσιακών μουσικών
οργάνων, τηλεοπτική παραγωγή, κεραμική, γραφικές τέχνες, καλλιέργεια με παραδοσιακές και
βιολογικές μεθόδους.

m73

m74

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Εργαστήρι stencil από
το ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ
στο 4ο ΚΟΘ
UNDERGROUND
στη Θεσσαλονίκη

Η Ελένη Τσαλιγοπούλου
τραγουδάει για το
ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

Το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ
πραγματοποιεί
εικαστική έκθεση από
ανακυκλωμένα υλικά
στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Μεσσηνίας

Συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας
Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή
σημαντικών τραγουδιστών
για τα 30 χρόνια της ΙΘΑΚΗΣ

Οι Χαΐνηδες τραγουδούν
για τα 30 χρόνια του ΚΕΘΕΑ
στη συναυλία που διοργάνωσε
το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στη Λάρισα

Φωνές στη Μεσόγειο:
Συναυλία
των encardia και των
Πλειάδων για το
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
στο Θέατρο Βράχων

ΚΕΘΕΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2013

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα ΚΕΘΕΑ

Το έργο «Ανάπτυξη και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ σε ειδικές κατηγορίες
πληθυσμού» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.
Στόχος του είναι να αναβαθμίσει τις λειτουργίες του οργανισμού σε κλινικό και διοικητικό
επίπεδο και να συμβάλει στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.
To 2013 επιλέχτηκε ο ανάδοχος του έργου. Η υλοποίηση του προγράμματος αρχίζει το 2014
και θα διαρκέσει 24 μήνες.

Ανάπτυξη πολιτικών και μέτρων
για τη βελτίωση της ποιότητας zωής των ανηλίκων
Εγκρίθηκε το 2013 η πρόταση του ΚΕΘΕΑ για την υλοποίηση του προγράμματος «Ανάπτυξη πολιτικών και μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανηλίκων» της Πράξης: «Βελτίωση
των πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των
ανηλίκων-ΚΕΣΑΘΕΑ», η οποία προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Χαρτογραφώντας την ένταξη:
Ποδηλατικές διαδρομές απέναντι στον κοινωνικό αποκλεισμό
Πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ με χρηματοδότηση της Νέας Γενιάς σε
Δράση και αφορούσε την άρση των κοινωνικών προκαταλήψεων απέναντι σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι χρήστες ουσιών.

Εκπαίδευση και έρευνα
Το 2013 το ΚΕΘΕΑ συμμετείχε επίσης ως εταίρος σε διακρατική συνεργασία μέσω του τομεακού
προγράμματος Leonardo Da Vinci - Άξονας ΤΟΙ (Βuilding together a basic course for prevention
of drug addictions), καθώς και στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα CARE (Quality and continuity of care
for drug users in prison). Τα προγράμματα αυτά αφορούν αντίστοιχα τη δημιουργία ηλεκτρονικής
πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την πρόληψη της χρήσης ουσιών (σελ. 53) και την
αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται σε φυλακισμένους και αποφυλακισμένους
χρήστες παράνομων ναρκωτικών ουσιών (σελ. 63).
Το ΚΕΘΕΑ συμμετείχε επίσης σε τομεακά προγράμματα Grundtvig και Leonardo Da Vinci, τα
οποία αφορούσαν την ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση, εκπαίδευση και ανταλλαγή στελεχών μέσω
κινητικότητας.
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Η Κοινωνία συμμετέχει ενεργά στο έργο του ΚΕΘΕΑ. Δεκάδες εθελοντές σε όλη την Ελλάδα, οι Σύλλογοι
Οικογένειας των θεραπευτικών προγραμμάτων και το αιρετό, εθελοντικό Διοικητικό Συμβούλιο του
οργανισμου αναδεικνύουν τη μάχη ενάντια στην εξάρτηση σε συλλογική υπόθεση.

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ

Η κοινωνία των πολιτών στο ΚΕΘΕΑ

ΚΕΘΕΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2013

Εθελοντές
Τριακόσιοι εβδομήντα (370) εθελοντές, διαφόρων ηλικιών και ειδικοτήτων, προσέφεραν χρόνο,
γνώσεις και δεξιότητες στο ΚΕΘΕΑ το 2013, καλύπτοντας σημαντικές ανάγκες των θεραπευτικών
προγραμμάτων στους τομείς θεραπείας, εκπαίδευσης-κατάρτισης, οργάνωσης-διοίκησης, αγωγής
της κοινότητας κ.ά. Σε όλους τους εθελοντές προσφέρεται αναλυτική ενημέρωση για τους στόχους,
τον τρόπο λειτουργίας και τον κώδικα δεοντολογίας του οργανισμού, καθώς και συνεχής εκπαίδευση, υποστήριξη και εποπτεία.

Οι εθελοντές στο ΚΕΘΕΑ το 2013

Στη μεγάλη τους πλειονότητα οι εθελοντές στο ΚΕΘΕΑ το 2013 ήταν γυναίκες (77,3%), ενώ η
μέση ηλικία του συνόλου ήταν τα 32 έτη.
Το 38,1% ήταν φοιτητές, το 25,9% άνεργοι, το 17,1% υπάλληλοι, το 10,2% συνταξιούχοι και το
8,5% ελεύθεροι επαγγελματίες. Ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο οι περισσότεροι (76%) ήταν
απόφοιτοι ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η επικρατέστερη επαγγελματική
ιδιότητα ήταν εκπαιδευτικός (27,5%).
Η μέση διάρκεια εθελοντικής εργασίας στο ΚΕΘΕΑ το 2013 ήταν 23,4 ώρες μηνιαίως. Το 36,9%
των εθελοντών είχε ξαναπροσφέρει εθελοντική εργασία στον οργανισμό.

Σύλλογοι Οικογένειας
Oι Σύλλογοι Οικογένειας των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ σε όλη την Ελλάδα αποτελούν εθελοντικά, μη κερδοσκοπικά σωματεία με οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια, τα
οποία απαρτίζονται κυρίως από άτομα που έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα εξάρτησης στο
στενό περιβάλλον τους. Σε στενή συνεργασία με τα θεραπευτικά προγράμματα, οι Σύλλογοι προσφέρουν εθελοντική εργασία, προβάλλουν το έργο του ΚΕΘΕΑ, το υποστηρίζουν με την εξεύρεση
πόρων, ενημερώνουν τις οικογένειες και την κοινή γνώμη και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της
πολιτικής για τα ναρκωτικά με τη δημόσια τοποθέτησή τους σε σημαντικά θέματα.
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ξεκινά η λειτουργία
του ΚΕΘΕΑart,
του καταστηματος
του ΚΕΘΕΑ
στη Θεσσαλονίκη
με προϊόντα
των παραγωγικών του
μονάδων

Εγκαινιάζονται οι νέες
μονάδες του ΚΕΘΕΑ
στη Θεσσαλονίκη
για τους χρήστες
που βρίσκονται στο δρόμο

Το ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ
ξεκινά συνεργασία
με το Εθνικό Θέατρο
για την υποστήριξη
των ευάλωτων ομάδων
με όχημα
τη θεατρική πράξη

Το Πολιτιστικό Στέκι
του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
φιλοξενεί την έκθεση σκίτσου
της Λέσχης Ελλήνων
Γελοιογράφων για
τα 30 χρόνια του ΚΕΘΕΑ

Το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ
ανακαινίζει
τον 4ο παιδικό σταθμό
στην Καλαμάτα

ΚΕΘΕΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ
Το ενδεκαμελές Διοικητικό συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ, επιφορτισμένο με τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του οργανισμού, είναι αιρετό και άμισθο με διετή θητεία. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος,
τα επτά τακτικά και τα τρία αναπληρωματικά μέλη του εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του
οργανισμού, όπου εκπροσωπούνται οι εργαζόμενοι, οι αποδέκτες των υπηρεσιών και η ευρύτερη
κοινωνία (Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών 4139/2013). Δύο μέλη προέρχονται από το
Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (ΕΣΥΔΥ) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Το
αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ διασφαλίζει τη διοικητική αυτονομία του οργανισμού
και τη δυνατότητά του να επιτελεί το έργο του χωρίς πολιτικές εξαρτήσεις. Τον Οκτώβριο του
2013 η Γενική Συνέλευση του ΚΕΘΕΑ εξέλεξε το Διοικητικό Συμβούλιο της διετίας 2013-2015,
το οποίο έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος

Γεράσιμος Νοταράς
κοινωνιολόγος, επικεφαλής του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας

Αντιπρόεδρος

Νίκος Παρασκευόπουλος
καθηγητής Ποινικού Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
πρόεδρος του Τμήματος Νομικής

Μέλη

Κώστας Αρβανίτης
δημοσιογράφος
Γιώργος Κατρούγκαλος
συνταγματολόγος, αν. καθηγητής Δημοσίου Δικαίου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Νίκος Κωνσταντάρας
δημοσιογράφος
Ηλίας Μαμαλάκης
οικονομολόγος, ειδικός σε θέματα γαστρονομίας
Γιώργος Μπαρδάνης
ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, οικογενειακός θεραπευτής
Τόνια Τζαννετάκη
επίκουρη καθηγήτρια Εγκληματολογίας και Σωφρονιστικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Μανώλης Χάρος
ζωγράφος- χαράκτης

Αναπληρωματικά μέλη

Νίκος Μουζέλης
ομότιμος καθηγητής Κοινωνιολογίας στο London School of Economics
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος
Εισαγγελέας Εφετών ειδικευμένος στις Ποινικές Επιστήμες και το Σωφρονιστικό Δίκαιο
Ιωάννης Μπέκας
αν. καθηγητής Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Ως εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
ορίστηκε ο Βασίλειος Κουρμπέτης, σύμβουλος Α Ειδικής Αγωγής.
Το ΕΣΥΔΥ εκπροσωπείται από το Δημήτρη Καραγιάννη, παιδοψυχίατρο.
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Τo ΚΕΘΕΑ δεν έχει λάβει έγκριση νέων προσλήψεων από το 2006 και τα τελευταία χρόνια η δύναμη του
προσωπικού του μειώνεται συνεχώς. Οι ελλείψεις προσωπικού θέτουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία
των θεραπευτικών μονάδων, αυξάνουν τον κίνδυνο επαγγελματικής εξουθένωσης των εργαζόμενων
και περιορίζουν τη δυνατότητα του ΚΕΘΕΑ να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών για
νέες υπηρεσίες.

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ

ΚΕΘΕΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2013

Το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ το 2013
Το ΚΕΘΕΑ διαθέτει εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης στον τομέα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.
Στην πλειονότητά τους στελεχώνουν θέσεις «πρώτης γραμμής», προσφέροντας υπηρεσίες στους
χρήστες ουσιών και τις οικογένειές τους. Στις 31/12/2013 το ΚΕΘΕΑ αριθμούσε 480 μέλη προσωπικού, 426 πλήρους και 54 μερικής απασχόλησης. Ποσοστό 20% του προσωπικού πλήρους απασχόλησης είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένων προγραμμάτων απεξάρτησης, με κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση στους τομείς θεραπείας και πρόληψης.
Στις 31/12/2013 απασχολούνταν επίσης στο ΚΕΘΕΑ, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου,
20 εργαζόμενοι στις Κινητές Μονάδες του Δικτύου Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων στο Δρόμο,
και 40 εργαζόμενοι στα επτά Πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα. Το μισθολογικό κόστος των
παραπάνω εργαζομένων καλύπτεται πλήρως από τις πηγές χρηματοδότησης των νέων αυτών
δράσεων (Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», ΕΣΠΑ) για όλο το διάστημα λειτουργίας τους, και η απασχόλησή τους στο ΚΕΘΕΑ αφορά αποκλειστικά τις νέες αυτές δράσεις.
Η συνεχιζόμενη μείωση του προσωπικού στον κύριο κορμό υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ είναι μια από
τις βασικότερες δυσκολίες που αντιμετώπισε ο οργανισμός μέσα στο 2013. Από την αρχή της κρίσης
το 2009 και μέχρι το τέλος του 2013 οι εργαζόμενοι στον οργανισμό μειώθηκαν κατά 78 άτομα.
Οι μετατάξεις/μετακινήσεις που πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με τον κανονισμό εργασίας τα
προηγούμενα έτη, καθώς και η συνεχιζόμενη αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, αν και
συνέβαλαν στην ενίσχυση ορισμένων θεραπευτικών δομών, δεν έλυσαν συνολικά το πρόβλημα
που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2009-2013
(με βάση την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους)
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Το τηλεοπτικό σποτ
του ΚΕΘΕΑ
αρχίζει να προβάλλεται
πανευρωπαϊκά επί 4 μήνες
από το Euronews
ως κοινωνικό μήνυμα

Φεστιβάλ ταινιών
για την εξάρτηση
από το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ
στη Θεσσαλονίκη

Το Δίκτυο
Υπηρεσιών Πρόληψης
και Έγκαιρης
Παρέμβασης
του ΚΕΘΕΑ
και το ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ
πραγματοποιούν
συζήτηση για τις
επιπτώσεις της κρίσης
στην οικογένεια

Στο Πολιτιστικό Στέκι
του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ σε
συνεργασία
με το Ελληνικό Ίδρυμα
Ιστορικών Μελετών
παρουσιάζεται
το ντοκιμαντέρ
«ΙΜΒΡΟΣ –ΤΕΝΕΔΟΣ:
ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΗΘΗΣ»

Έκθεση φωτογραφίας
από το Δίκτυο Υπηρεσιών
Πρόληψης και
Έγκαιρης Παρέμβασης σε
συνεργασία
με τον ΟΠΑΝΔΑ
στο Πολιτιστικό Κέντρο
«ΜΕΛΙΝΑ» στο Θησείο

ΚΕΘΕΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2013
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Με περαιτέρω συμπίεση των λειτουργικών του δαπανών, όπου αυτό στάθηκε εφικτό, και ενίσχυση της αυτοχρηματοδότησής του, το ΚΕΘΕΑ προσπάθησε και το 2013 να ανταποκριθεί στη συνεχιζόμενη μείωση της
επιχορήγησής του, χωρίς απώλειες στην ποιότητα των υπηρεσιών του και χωρίς να δημιουργεί ληξιπρόθεσμες οφειλές.

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ

Οικονομικός απολογισμός

ΚΕΘΕΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2013

Οικονομικά στοιχεία 2013
Από το 2009 έχει σημειωθεί σημαντική μείωση της κρατικής επιχορήγησης προς το ΚΕΘΕΑ, η
οποία αποτελεί τη βασικότερη πηγή χρηματοδότησής του. Ο οργανισμός με σύντονες και έγκαιρες
ενέργειες προσπάθησε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, χωρίς επιπτώσεις στο εύρος και την
ποιότητα των υπηρεσιών του. Συνολικά την τετραετία 2009-2013 μείωσε τις δαπάνες του κατά
39%, εντείνοντας συγχρόνως τις προσπάθειες αυτοχρηματοδότησης μέσα από τις παραγωγικές
του μονάδες (τυπογραφείο, ξυλουργείο, αγρόκτημα, εργαστήρι κεραμικής), προγράμματα της
ΕΕ/ΕΣΠΑ και δωρεές-χορηγίες.
Τα συνολικά έσοδα του ΚΕΘΕΑ για το 2013 ανήλθαν σε 21.906.951€. Από αυτά το ποσό των
18.000.000€ προήλθε από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, ενώ τα έσοδα από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.006.341€. Η αυτοχρηματοδότηση μέσω των παραγωγικών του
μονάδων, δωρεών και χορηγιών ανήλθε σε 2.780.606€, δηλαδή σε ποσοστό 12,6%.
Οι συνολικές δαπάνες του 2013 ανήλθαν σε 18.463.210€. Η αύξηση των λειτουργικών δαπανών
οφείλεται κυρίως στη λειτουργία νέων μονάδων (Πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα, Δίκτυα
Φροντίδας Εξαρτημένων στο Δρόμο) και τη λειτουργία δύο νέων κτιριακών εγκαταστάσεων (στα
Λαδάδικα Θεσσαλονίκης και την οδό Κουμουνδούρου στην Αθήνα). Οι λοιπές αγορές παγίων
περιορίστηκαν στις απολύτως αναγκαίες που σχετίζονταν με την υγιεινή και την ασφάλεια των
εγκαταστάσεων των θεραπευτικών προγραμμάτων.
Το ΚΕΘΕΑ παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν και χωρίς τη συνεισφορά ασφαλιστικών ταμείων.
Παρά την πανελλήνια εξάπλωση των υπηρεσιών του, οι δαπάνες διοικητικής υποστήριξης διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ το κόστος θεραπείας περιορίζεται σημαντικά χάρη στην αξιοποίηση εθελοντών και την απουσία βοηθητικού ή φυλακτικού προσωπικού. Επιπλέον, πολλά κτίρια
μονάδων του ΚΕΘΕΑ έχουν προέλθει από δωρεές, χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
Το 2013 συμβασιοποιήθηκε το έργο «Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ σε ειδικές
κατηγορίες πληθυσμού», το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει και το σύστημα διαχείρισης πόρων
του οργανισμού. Νέο, σύγχρονο λογισμικό θα υποστηρίζει διοικητικές διαδικασίες, όπως η λογιστική, η εμπορική και χρηματο-οικονομική διαχείριση, οι προμήθειες, η διαχείριση αποθηκών και
παγίων, και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κτιρίων.

Διαφάνεια και λογοδοσία
Το ΚΕΘΕΑ εφαρμόζει διπλογραφικό σύστημα, σύστημα εσωτερικού ελέγχου και ελέγχεται σε ετήσια βάση από εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, η έκθεση της οποίας αποστέλλεται στις Διευθύνσεις
Εξαρτήσεων και Οικονομικού του Υπουργείου Υγείας και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Σε ετήσια βάση το ΚΕΘΕΑ ανακοινώνει
τον απολογισμό των κλινικών και διοικητικο-οικονομικών του στοιχείων. Οι διοικητικές του πράξεις
αναρτώνται στο διαδίκτυο μέσω του προγράμματος «Διαύγεια». Για το έτος 2013, όπως και κατά
τα προηγούμενα έτη, δεν υπάρχουν παρατηρήσεις στην έκθεση των ορκωτών ελεγκτών, η οποία
καταλήγει: «...οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση του ΚΕΘΕΑ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, και τα αποτελέσματα της οικονομικής
δραστηριότητας για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τις καταστατικές διατάξεις του Κέντρου».
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ 2013 (σε €)
Με βάση τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013

Πρωτογενής Πρόληψη
Στη Σχολική Κοινότητα
Στην Κοινότητα
Εποπτεία / Υποστήριξη / Ενημέρωση
Σύνολο
Μείωση της Βλάβης-Κινητοποίηση
Συμβουλευτικά Κέντρα
Προγράμματα Άμεσης Πρόσβασης
Πρόγραμμα Προσέγγισης Χρηστών στο Δρόμο
Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο
Τηλεφωνική Γραμμή 1145
Σύνολο
Παρεμβάσεις στο Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης
Συμβουλευτικός Σταθμός στα Δικαστήρια Ανηλίκων
Προγράμματα Συμβουλευτικής Κρατουμένων
Προγράμματα Απεξάρτησης Κρατουμένων
Κέντρα Υποδοχής και Επανένταξης Αποφυλακισμένων
Πρόγραμμα Οικογενειακής Υποστήριξης
Σύνολο
Θεραπεία
Προγράμματα Απεξάρτησης Διαμονής Ενηλίκων
Προγράμματα Απεξάρτησης Ημερήσιας Φροντίδας Ενηλίκων
Προγράμματα Απεξάρτησης Ημερήσιας Φροντίδας Εφήβων-Νεαρών Ενηλίκων
Σύνολο
Υπηρεσίες για Ειδικούς Πληθυσμούς
Κέντρο για Μετανάστες και Πρόσφυγες
Μονάδα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ & τα Τυχερά Παιχνίδια
Ειδική Μονάδα Απεξάρτησης για Εξαρτημένους Γονείς
Σύνολο
Κοινωνική Επανένταξη
Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης
Επαγγελματική Κατάρτιση-Εκπαίδευση
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
Παραγωγικές Μονάδες (Λιθογραφείο, Ξυλουργείο, Κεραμική, Αγρόκτημα)
Μεταβατικά Σχολεία
Σύνολο
Θεραπεία Οικογένειας
Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης
Νέες Υπηρεσίες για την Αντιμετώπιση της Κρίσης
Πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα
Κινητές Μονάδες Street Work
Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης και Τηλεσυμβουλευτικής
Σύνολο
Εκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας
Έρευνα / Τεκμηρίωση / Αξιολόγηση
Διοικητική Υποστήριξη
Γενικο συνολο δαπανων

135.426,00
179.515,00
349.754,59
664.695,59
2.091.495,57
329.957,41
209.791,00
222.247,39
84.767,54
2.938.258,91
1.186,18
679.299,26
501.030,43
939.615,33
39.182,57
2.160.313,77
2.295.801,54
1.201.287,54
982.267,85
4.479.356,93
257.200,49
262.072,00
14.735,70
534.008,19
879.293,31
328.649,20
1.857.294,13
785.278,44
2.971.221,77
712.634,68
436.691,02
846.317,89
33.800,00
1.316.808,91
526.826,88
280.479,12
999.314,15
18.463.212,22
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ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΕΣ 2013
• 3E
• ANDSTART
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕ
• BLUE STAR FERRIES
• CAREERBUILDER GREECE
• COFFEΕ EPIRUS ΕΕ
• EXPRESS PUBLISHING GREECE
• FOLLI FOLLIE GROUP
• FOUNDATION SOLIDARITYNET
• GLOMAN AE
• GROUPE SEB
• HELLENIC CATERING AE
• HELLENIC SEAWAYS
• INTERAMERICAN
• JETOIL
• KARIERA.GR
• LIMMAT STIFTUΝG ORGANIZATION
• MAMIDOIL-JET OIL ΑΕ
• MEDITERRANEAN COLLEGE
• MINOAN LINES
• MOTOR OIL
• OPEN SOCIETY FOUNDATIONS (OSF)
• PANATHINAICOS F.C.
• PASSARELLA AE
• PEOPLECERT (ECDL)
• PHARMA SEPT
• SPORT CAFÉ A.E.
• TESTWARE
• Α.Π.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “Η ΠΙΝΔΟΣ”
• ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ ΕΠΕ
• ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
• ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ
• ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ
• ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
• ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ
• ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
• ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
• ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
• ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
• ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
• ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
• ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
• ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕAΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ / ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
(Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ) ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
• ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ
• Ε.Ε.Σ. ΝΙΚΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
• ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ
• ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ–
HELLENIC AMERICAN UNION
• ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗ ΥΙΟΙ ΟΕ
“ΜΥΛΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”

• ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΙΕΚ
• ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
• ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ “ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ”
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΑΣ
• ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
(ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
• ΙΔΡΥΜΑ Α.Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ
• ΙΔΡΥΜΑ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»
• ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
• ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΡΙΚΚΗΣ & ΣΤΑΓΩΝ
• ΙΙΕΚ PRAXIS
• ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
• ΙΣΗΓΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
• Κ/Ξ ΔΙΑΒΑΤΗΣ-ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΟΕ-ΜΠΕΖΑΛΗΣ Κ.
• ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
• ΚΑΡΑΚΑΞΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
• ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.)
• ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙΤΗ
• ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
• ΜΠΟΡΟΥΜΕ
• ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΑΕ
• ΝΑΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
• ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
• ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
• ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ
• ΣΙΟΥΦΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
• ΣΙΣΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ
• ΣΙΤΟΣ-ΠΟΥΛΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΥΙΟΙ ΟΕ
• ΣΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ
• ΣΤΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ KEΘEA APIAΔNH
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ KEΘEA KIBΩTOΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ KEΘEA KIBΩTOΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ KEΘEA NOΣTOΣ
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ KEΘEA ΔIABAΣH
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
KEΘEA ΕΞΟΔΟΣ & KEΘEA ΠIΛOTOΣ
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ KEΘEA ΙΘΑΚΗ
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ KEΘEA ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ KEΘEA ΠΛEYΣH
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ KEΘEA ΣΤΡΟΦΗ
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ

• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ KEΘEA ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε
• ΣΧΟΛΗ ZER FAM
• ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
«STUDIO ΝΕΜΕΣΗ»-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ
• ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
• ΤΡΑΝΑΚΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ–ΤΡΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤ. ΟΕ
• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΟΠΕΚΕΠΕ
• ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΑΝΔΡΕΟΥ & ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ

ΤΟ ΚΕΘΕΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΑ
ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ
ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ.
Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΥΣ
ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΕΣ ΤΟΥ 2013.
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Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ενημερώνει και μοιράζει
χριστουγεννιάτικα γλυκά
στους άστεγους χρήστες

Τα προγράμματα
του ΚΕΘΕΑ
διοργανώνουν
ενημερωτικές δράσεις
για το AIDS

Χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση
του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ
στους δρόμους
της Λάρισας

Θεατρική παράσταση του
ΚΕΘΕΑ MOSAIC
στο Πνευματικό
Αθλητικό Κέντρο
του Δήμου Αθηναίων

Το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ
ανακαινίζει
το Πολιτιστικό Στέκι
Ηγουμενίτσας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ
ΠPO∆IAΓPAΦEΣ KAI ΣTOXOI ΓIA TIΣ ΘEPAΠEYTIKEΣ KOINOTHTEΣ
1. Oι θεραπευτικές κοινότητες αποτελούν ένα µοντέλο θεραπείας που αποσκοπεί πρώτα από όλα στην απεξάρτηση από ουσίες µέσα από
την προσωπική ανάπτυξη του ατόµου και απαιτεί την αποχή από ουσίες που µεταβάλλουν τη διάθεση (σε αυτές περιλαµβάνονται και
φάρµακα που χορηγούνται µε ιατρική συνταγή, αλλά χρησιµοποιούνται παράνοµα).
2. Tα µέλη της Παγκόσµιας Oµοσπονδίας Θεραπευτικών Kοινοτήτων καλούνται:
(α) Nα αναγνωρίζουν σε όλα τα άτοµα που σχετίζονται µε τη θεραπευτική τους κοινότητα τα δικαιώµατα που έχουν ως άνθρωποι και
ως πολίτες και να δηλώνουν µε σαφήνεια ποια είναι τα δικαιώµατα, τα προνόµια και οι ευθύνες των µελών και του προσωπικού.
(β) Nα αναγνωρίζουν σε κάθε άτοµο που βρίσκεται στη θεραπευτική κοινότητα το δικαίωµα να µην απειλείται από κακή χρήση της εξουσίας, από οποιοδήποτε άτοµο ή οµάδα κι αν προέρχεται αυτή. (γ) Nα δηλώνουν ποια είναι η φιλοσοφία και οι στόχοι του προγράµµατος.
(δ) Nα ορίζουν κανονισµούς για τη θεραπευτική τους κοινότητα οι οποίοι θα παρέχουν προστασία σε περίπτωση φαινοµενικής ή πραγ	µατικής κατάργησης της τοπικής ή της εθνικής νοµοθεσίας.
(ε) Nα λειτουργούν σε περιβάλλον που παρέχει τις µέγιστες δυνατότητες για σωµατική, πνευµατική, συναισθηµατική και αισθητική ανάπτυξη και το οποίο εγγυάται την ασφάλεια όλων.
(στ) Nα διευκολύνουν τη συγκρότηση µιας κοινωνίας/κοινότητας που θα βασίζεται στο µέγιστο δυνατό βαθµό στην ακεραιότητα, την
καλή θέληση και την ανθρωπιά όλων των µελών της και όπου η αξιοπρέπεια του ατόµου θα αποτελεί πρωταρχική αξία.
(ζ) Nα παρέχουν εκπαίδευση και επαρκή εποπτεία στο προσωπικό.
(η) Nα λογοδοτούν σε ένα εξωτερικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο που συγκαλείται ανά τακτά και προκαθορισµένα χρονικά διαστήµατα µέσα
στο έτος, προκειµένου να έχει την εποπτεία και την ευθύνη για τις δραστηριότητες του προγράµµατος και της κάθε µονάδας.
(θ) Nα παρουσιάζουν, ύστερα από λογιστικό έλεγχο, ετήσιο οικονοµικό απολογισµό που θα επικυρώνεται από τα µέλη του ∆ιοικητικού
	Συµβουλίου.
3. Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Παγκόσµιας Oµοσπονδίας Θεραπευτικών Kοινοτήτων θα απαιτεί τη συµµόρφωση προς τις Προδιαγραφές
και τους Στόχους, κάθε φορά που θα εξετάζει αιτήσεις απόκτησης ή ανανέωσης της ιδιότητας του µέλους. Θα απαιτεί επίσης ενεργό συµ	µόρφωση προς τα κριτήρια που έχει θεσπίσει η Παγκόσµια Oµοσπονδία στο Kαταστατικό της, άρθρο III µε τίτλο “Oρισµός” και άρθρο VI
	µε τίτλο “Iδιότητα του µέλους” (µε ιδιαίτερη αναφορά στις παραγράφους A1, A2, B1, B2 και Γ3).

XAPTHΣ ∆IKAIΩMATΩN TΩN MEΛΩN
Όλα τα µέλη των θεραπευτικών προγραµµάτων έχουν απόλυτο δικαίωµα στα ακόλουθα:
1. Yποστηρικτικό περιβάλλον, απαλλαγµένο από εξαρτητικές ουσίες.
2. Θεραπεία ανεξάρτητα από γένος, φυλή, εθνικότητα, χρώµα, δόγµα, πολιτικές πεποιθήσεις, σεξουαλικές προτιµήσεις, οικογενειακή κατάσταση, θρησκεία, καταγωγή, ταυτότητα, ηλικία, ιδιότητα στρατιωτικού ή βετεράνου πολέµου, πνευµατική και σωµατική αναπηρία, κατάσταση υγείας, ποινικό µητρώο ή καθεστώς κοινωνικής πρόνοιας.
3. Aξιοπρέπεια, σεβασµό, υγεία και ασφάλεια συνεχώς.
4.	Γνώση της φιλοσοφίας και των µεθόδων του προγράµµατος.
5. Aκριβή πληροφόρηση σχετικά µε τους τρέχοντες κανονισµούς του προγράµµατος, καθώς επίσης και τις κυρώσεις, τα πειθαρχικά µέτρα
και τις τυχόν τροποποιήσεις των δικαιωµάτων.
6.	Προσφυγή σε θεσµοθετηµένη διαδικασία, ώστε να καταγράφονται τα παράπονά τους που αφορούν την εφαρµογή όλων των κανονισµών,
των κυρώσεων, των πειθαρχικών µέτρων και των τροποποιήσεων των δικαιωµάτων.
7. Kαθορισµό όλων των εξόδων που πρέπει να καταβληθούν, της µεθόδου και του χρονοδιαγράµµατος των πληρωµών*, καθώς και της
διαθεσιµότητας χρηµάτων και προσωπικών αντικειµένων κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, όπως επίσης και κατά την αποχώρηση
από αυτό.
8. Aπόρρητο των πληροφοριών που αφορούν τη συµµετοχή στο πρόγραµµα και όλων των φακέλων των µελών, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία
της χώρας.
*	Στην Ελλάδα τα θεραπευτικά προγράµµατα του ΚΕΘΕΑ προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους προς τα εξαρτηµένα άτοµα
και τις οικογένειές τους.
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9.	Πρόσβαση στους προσωπικούς φακέλους µε βάση οδηγίες εγκεκριµένες από το αρµόδιο όργανο και δικαίωµα προσθήκης δηλώσεων
που αντικρούουν ή αποσαφηνίζουν τις πληροφορίες που περιέχονται στους φακέλους αυτούς.
10. Aποχώρηση από το πρόγραµµα ανά πάσαν στιγµή, χωρίς σωµατική ή ψυχολογική παρενόχληση.
11. Προσωπική επικοινωνία µε συγγενείς και φίλους για ενηµέρωση τόσο κατά την εισαγωγή τους στην κοινότητα όσο και µετά, σύµφωνα
προς τους κανονισµούς του προγράµµατος, εκτός και αν δεν επιτρέπεται για λόγους που τεκµηριώνονται από το θεραπευτικό σχεδιασµό.
12.	Προστασία από πραγµατική σωµατική τιµωρία ή σχετική απειλή, από σωµατική, συναισθηµατική και σεξουαλική κακοποίηση και από
καταναγκαστικό φυσικό περιορισµό.
13.	Παροχή θρεπτικής τροφής, ασφαλούς και κατάλληλης στέγης, δυνατότητας για σωµατική άσκηση και για επαρκή κάλυψη των αναγκών
ατοµικής υγιεινής.
14. Iατρική περίθαλψη από επαγγελµατίες και δικαίωµα άρνησής της.
15.	∆υνατότητα να λαµβάνουν νοµικές συµβουλές και να εκπροσωπούνται ενώπιον του νόµου, όταν αυτό απαιτείται.
16. Tακτική επαφή κάθε µέλους του προγράµµατος που είναι γονιός µε το παιδί ή τα παιδιά του/της.
17. Όταν εργάζονται ως µέλη του προσωπικού, έχουν δικαίωµα σε σαφή καθορισµό των ευθυνών που τους ανατίθενται, σε επαρκή εκπαίδευση, επαρκή στήριξη και εποπτεία από το προσωπικό (συµπεριλαµβανοµένης της αξιολόγησης και της ανατροφοδότησης), χωρίς εκ	µετάλλευση και µε το δικαίωµα να αρνηθούν τη θέση, χωρίς να τους προσαφθεί για αυτό κατηγορία.
18. Kαθοδήγηση και βοήθεια, όταν αφήνουν το πρόγραµµα για οποιονδήποτε λόγο, σχετικά µε άλλες υπηρεσίες υγείας, πηγές οικονοµικής
βοήθειας και χώρους διαµονής.
19.	Προστασία από εκµετάλλευση (αυτό αφορά επίσης τους γονείς και την οικογένεια του µέλους) προς όφελος του φορέα ή του προσωπικού που εργάζεται σε αυτόν.

KΩ∆IKAΣ ∆EONTOΛOΓIAΣ ΓIA TO ΠPOΣΩΠIKO
Πρωταρχική υποχρέωση όλων των µελών του προσωπικού είναι να εξασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στα υπό
θεραπεία µέλη. H σχέση του προσωπικού µε τα µέλη είναι ειδική και είναι απαραίτητο το προσωπικό να διαθέτει την ωριµότητα και την
ικανότητα που απαιτούνται, ώστε να αντεπεξέρχεται στις ευθύνες που έχει αναλάβει.
Όλα τα µέλη του προσωπικού οφείλουν να γνωρίζουν ότι ο επαγγελµατικός χώρος στον οποίο ανήκουν απαιτεί να προσέχουν τις δραστηριότητες, τις δικές τους και των µελών τους (θεραπευόµενων). O κώδικας δεοντολογίας ισχύει για το προσωπικό διαρκώς, τόσο κατά
τη διάρκεια της εργασίας όσο και εκτός αυτής.

H ΣYMΠEPIΦOPA ΠPOΣ TA MEΛH
Tα µέλη του προσωπικού πρέπει:
1. Nα συµπεριφέρονται ως ώριµα και θετικά πρότυπα.
2. Nα τηρούν απόλυτη εχεµύθεια σχετικά µε τις πληροφορίες που αφορούν τα µέλη, σεβόµενα όλη τη σχετική νοµοθεσία, καθώς και τους
κανονισµούς του φορέα στον οποίο ανήκουν.
3. Nα παρέχουν στα µέλη αντίγραφο του Xάρτη ∆ικαιωµάτων των Mελών και να βεβαιώνονται ότι όλα όσα αναγράφονται σε αυτόν γίνονται κατανοητά και εφαρµόζονται τόσο από το προσωπικό όσο και από τα µέλη.
4. Nα σέβονται όλα τα µέλη και να διατηρούν µαζί τους επαγγελµατική σχέση, µη κτητική και µη τιµωρητική.
5. Nα παρέχουν υπηρεσίες ανεξάρτητα από τη φυλή, το δόγµα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, τις σεξουαλικές προτιµήσεις, την
ηλικία, τη σωµατική αναπηρία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, το ποινικό µητρώο και την οικονοµική κατάσταση των µελών, σεβόµενα τη
θέση των µελών σε περιπτώσεις ειδικών συνθηκών.
6. Nα αναγνωρίζουν ότι µπορεί να είναι προς όφελος του µέλους η παραποµπή του/της σε άλλο φορέα ή επαγγελµατία.
7. Nα απαγορεύουν τη σύναψη σεξουαλικών σχέσεων, οποιουδήποτε τύπου, ανάµεσα στο προσωπικό και στα µέλη (καθώς και µε πρόσωπα της οικογένειας των µελών).
8. Nα ανταµείβουν επαρκώς το µέλος για οποιαδήποτε δουλειά κάνει το ίδιο για κάποιο µέλος του προσωπικού.*
9. Nα εµποδίζουν την εκµετάλλευση του µέλους για προσωπικό όφελος.
*	Στα προγράµµατα απεξάρτησης του KEΘEA δεν επιτρέπεται η ανάθεση στα µέλη εργασιών που δεν αφορούν τη λειτουργία
των θεραπευτικών κοινοτήτων.
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