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«O

χρήστης ουσιών χρειάzεται δύο ευκαιρίες.
Την πρώτη πρέπει να τη δώσει ο ίδιος στον εαυτό του,
πηγαίνοντας σε πρόγραμμα απεξάρτησης.
Τη δεύτερη πρέπει να του τη δώσει η κοινωνία,
στηρίzοντας την προσπάθειά του για ένταξη.»
Αθανασία, 37 ετών, απόφοιτη του ΚΈΘΈΑ ΈΝ ΔρΑσΈι
με αφορμή την παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών του 2014
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Τι ΈιΝΑι Το ΚΈΘΈΑ
Ίδρυση-ιστορία

O πρώτος οργανισμός που συστάθηκε στην Έλλάδα 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 στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του Έθνικού 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 / Έθελούσια 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.
ΤΑ προΒλΗμΑΤΑ ΤΩΝ ΧρΗσΤΩΝ ΚΑι Η ΘΈρΑπΈυΤιΚΗ προσΈγγισΗ Του ΚΈΘΈΑ

Αποτελεσματικότητα

πέντε χρόνια μετά την έναρξη της θεραπείας, από όσους συμπληρώνουν έναν χρόνο σε
Θεραπευτική Κοινότητα: το 67,7% απέχει από τη χρήση κάθε παράνομης ουσίας. το 72,7%
δεν έχει καμία εμπλοκή με τον νόμο. το 83,7% εργάζεται.
σαφή οφέλη από τη συμμετοχή τους στη θεραπεία έχουν και όσοι τη διακόπτουν πρόωρα,
αρκεί να παραμείνουν σε Θεραπευτική Κοινότητα τουλάχιστον 90 ημέρες.
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Όφελος για την κοινωνία

για κάθε 1€ που επενδύεται σε μια Θεραπευτική Κοινότητα του ΚΈΘΈΑ, η κοινωνία εξοικονομεί από 4,6€ έως και 6,5€, ανάλογα με τον τύπο της Κοινότητας, διαμονής, ημερήσιας
φροντίδας ή εξωτερικής παρακολούθησης. Η εξοικονόμηση προκύπτει από τη μείωση του
κόστους των υπηρεσιών υγείας, δίωξης, απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, σωφρονισμού, καθώς και των άλλων δαπανών που συνδέονται με τη ζωή στη χρήση και τις
σχετιζόμενες με την εξάρτηση δραστηριότητες.

Νομική μορφή

Αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπό την εποπτεία του υπουργείου
υγείας. Η αποστολή, το πλαίσιο διοίκησης και λειτουργίας του ΚΈΘΈΑ, καθώς και ο τρόπος
συμμετοχής του στη διαμόρφωση και εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής ορίζονται από
τον Νόμο περί Έξαρτησιογόνων 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

Έπιχορήγηση υπουργείου υγείας, παραγωγικές δραστηριότητες, δωρεές, προγράμματα ΈΈ.

Διεθνείς σχέσεις

σύμβουλος οργανισμός του οικονομικού και Κοινωνικού συμβουλίου (ECOSOC) του οΗΈ
σε θέματα ναρκωτικών και συνεργάτης της Διεύθυνσης πληροφόρησης (DPI) του οΗΈ.
μέλος της παγκόσμιας ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων (WFCT), της Έυρωπαϊκής ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων (ΈFTC), του Διεθνούς συμβουλίου για το
πρόβλημα του Αλκοόλ και των Έξαρτήσεων (ιCAA), της Έυρωπαϊκής ομοσπονδίας οικογενειακής Θεραπείας (EFTA), της Έπιτροπής των μΚο στη Βιέννη για τα Ναρκωτικά (VNGOC).
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προλογοσ
Η έκδοση αυτή είναι ο ετήσιος απολογισμός έργου του ΚΈΘΈΑ, του μεγαλύτερου δικτύου
απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα μας. ο απολογισμός καταγράφει όλο το φάσμα
των υπηρεσιών και δράσεων που ανέπτυξε το ΚΈΘΈΑ μέσα στο 2014 και παρουσιάζει τα ποσοτικά
στοιχεία που αφορούν τους αποδέκτες τους. περιλαμβάνει επίσης αναλυτικά διοικητικο-οικονονομικά στοιχεία, αποτυπώνοντας τον τρόπο με τον οποίο το ΚΈΘΈΑ αξιοποιεί το προσωπικό του,
τους πόρους που του εμπιστεύεται η ελληνική πολιτεία αλλά και όσους συγκεντρώνει μέσω
αυτοχρηματοδότησης.
Έκτός από το έργο του ΚΈΘΈΑ στη θεραπεία, την πρόληψη, την εκπαίδευση επαγγελματιών και
την έρευνα στον τομέα των εξαρτήσεων, ο απολογισμός προσπαθεί 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 ΚΈΘΈΑ κάνει δημόσιο απολογισμό σε ετήσια βάση εδώ και δύο δεκαετίες. Η έκδοση, που
τυπώνεται στην παραγωγική μονάδα ΚΈΘΈΑ σΧΗμΑ+ΧρΩμΑ, ανακοινώνεται με συνέντευξη
Τύπου και αναρτάται στο διαδίκτυο. Το ΚΈΘΈΑ εκπληρώνει έτσι την αυτονόητη υποχρέωσή του
για διαφάνεια και λογοδοσία απέναντι στην ελληνική κοινωνία. συμβάλλει, επίσης, στη διαμόρφωση
αποτελεσματικής και κοινωνικά ανταποδοτικής πολιτικής ενάντια στην εξάρτηση που θα σέβεται
τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα προωθεί την κοινωνική συνοχή.
με την ευκαιρία του απολογισμού, το ΚΈΘΈΑ 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 η
οποία εντείνει τις εξαρτήσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
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Το 2014 μΈ μιΑ μΑΤιΑ
• Το ΚΈΘΈΑ προσέφερε πανελλαδικά υπηρεσίες σε όλο το πεδίο μείωσης της ζήτησης: πρόληψη

και έγκαιρη παρέμβαση, μείωση της βλάβης, συμβουλευτική, ψυχική απεξάρτηση, κοινωνική
επανένταξη, οικογενειακή υποστήριξη, εκπαίδευση επαγγελματιών, έρευνα-αξιολόγηση-τεκμηρίωση.

• οι δομές του, που υπερβαίνουν τις 100 σε 23 πόλεις και 18 σωφρονιστικά καταστήματα, υποστήριξαν 13.500 άτομα, χρήστες ουσιών σε διάφορες φάσεις θεραπείας και μέλη των οικογενειών τους.

• Το Δίκτυο Φροντίδας Έξαρτημένων Ατόμων στον Δρόμο (δωρεά ιδρύματος «σταύρος Νιάρχος»)
και τα επτά πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα διπλής διάγνωσης (ΈσπΑ), που δημιουργήθηκαν την τελευταία διετία, είχαν σημαντική ανταπόκριση τόσο από τους εξυπηρετουμένους
όσο και από τις τοπικές κοινωνίες. Η εξεύρεση λύσης για τη συνέχιση της λειτουργίας αυτών των
προγραμμάτων, μετά τη λήξη της χρηματοδότησής τους, είναι επείγουσας σημασίας.

• σε εκκρεμότητα παραμένουν αιτήματα προς το ΚΈΘΈΑ από 15 περιοχές της χώρας για δημιουργία
νέων υπηρεσιών, καθώς ο οργανισμός αδυνατεί να ανταποκριθεί, λόγω έλλειψης προσωπικού
και πόρων.

• πραγματοποιήθηκε η ανακατασκευή της κατεστραμμένης από πυρκαγιά Θεραπευτικής Κοι-

νότητας ΚΈΘΈΑ ΈΝ ΔρΑσΈι στις Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού και εγκαινιάστηκαν οι νέες
εγκαταστάσεις του προγράμματος συμβουλευτικής υποστήριξης του ΚΈΘΈΑ ΑριΑΔΝΗ στο
γενικό Κατάστημα Κράτησης Κρήτη ι στα Χανιά. Ωστόσο, σε εκκρεμότητα συνέχισε να βρίσκεται
η ηλεκτροδότηση της πτέρυγας στις Φυλακές Διαβατών όπου θα λειτουργήσει η Θεραπευτική
Κοινότητα ΚΈΘΈΑ προμΗΘΈΑσ, 84 θέσεων, η οποία θα αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα
απεξάρτησης διαμονής στη χώρα.

• ολοκληρώθηκε το έργο της καινοτόμου Αναπτυξιακής σύμπραξης ΈπιΧΈιρΈιΝ, η οποία απευθυ-

νόταν σε μέλη και αποφοίτους θεραπευτικών προγραμμάτων. μέσα από δράσεις κατάρτισης,
συμβουλευτικής, δικτύωσης και επαγγελματικής υποστήριξης, η σύμπραξη έδωσε τη δυνατότητα σε 7 άτομα να δημιουργήσουν μικρές επιχειρήσεις και σε 40 άτομα να προσληφθούν σε
θέσεις εξαρτημένης εργασίας.

• Ως ένας από τους κύριους φορείς εκπαίδευσης στελεχών στον τομέα των εξαρτήσεων στην
Έλλάδα, το ΚΈΘΈΑ προσέφερε 536 θέσεις και 162 ημέρες εκπαίδευσης σε μακρόχρονα και
βραχύχρονα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για φοιτητές και επαγγελματίες.

• σε εξέλιξη βρίσκεται η πρωτοβουλία του ΚΈΘΈΑ για την πιστοποίηση των συμβούλων εξαρτήσεων σε εθνικό επίπεδο, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τον ΈοππΈπ (Έθνικός οργανισμός πιστοποίησης προσόντων και Έπαγγελματικού προσανατολισμού).

• στα προγράμματα και τις παρεμβάσεις ενημέρωσης, πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης του
ΚΈΘΈΑ στις σχολικές κοινότητες και τις τοπικές κοινωνίες συμμετείχαν περισσότερα από
5.600 άτομα, μαθητές, φοιτητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και άλλοι επαγγελματίες.
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• με γοργό ρυθμό συνεχίστηκε η υλοποίηση του Νέου πληροφοριακού συστήματος ΚΈΘΈΑ.
Το νέο σύστημα βελτιώνει την ταχύτητα και την ποιότητα ανταπόκρισης του οργανισμού στις
ανάγκες όσων απευθύνονται στις μονάδες του και επιτρέπει την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών,
όπως η τηλεσυμβουλευτική και η τηλεκπαίδευση.

• Το ΚΈΘΈΑ συμμετείχε: στην Έθνική Έπιτροπή σχεδιασμού και συντονισμού για την Αντιμετώπιση
των Ναρκωτικών, η οποία συγκρότησε το Έθνικό σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά 20142016· στη διαμόρφωση και υλοποίηση του Έθνικού σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της
επιδημίας HIV/AIDS στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών· σε διεθνή όργανα και δίκτυα,
μεταξύ των οποίων και η Έπιτροπή των Ηνωμένων Έθνών για τα Ναρκωτικά (CND), στο πλαίσιο
της συμβουλευτικής του σχέσης με τον οΗΈ.

• προασπιζόμενο τα δικαιώματα των εξαρτημένων και απεξαρτημένων, σε μια περίοδο που αυτοί

μπορούν να μετατραπούν σε εύκολο στόχο, το ΚΈΘΈΑ παρενέβη δημόσια ζητώντας την κατάργηση της βάναυσης υγειονομικής διάταξης γυ/39Α, την άρση διάταξης του μεταναστευτικού
κώδικα που προωθούσε διακριτική μεταχείριση εις βάρος των μεταναστών σε θέματα θεραπείας,
και την εφαρμογή προβλέψεων του νόμου που προκρίνουν τη θεραπεία και επανένταξη έναντι
της φυλάκισης.

• 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.

• πολύτιμη υποστήριξη προσέφεραν στα προγράμματα και τις δράσεις του ΚΈΘΈΑ σε όλη τη
διάρκεια της χρονιάς 318 εθελοντές και οι 14 σύλλογοι οικογένειας των θεραπευτικών του
προγραμμάτων, αναδεικνύοντας τη μάχη ενάντια στις εξαρτήσεις σε συλλογική υπόθεση.

• με την αφιλοκερδή υποστήριξη δεκάδων μμΈ, μέσων μεταφοράς, χώρων ψυχαγωγίας,

φορέων, εταιρειών και εθελοντών, πραγματοποιήθηκε, για 11η συνεχή χρονιά, η πανελλαδική
καμπάνια του ΚΈΘΈΑ για την παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών. Η καμπάνια του 2014
είχε στόχο την καταπολέμηση των στερεοτύπων που δυσχεραίνουν την ένταξη των απεξαρτημένων στην κοινωνία και πλαισιώθηκε με εκδηλώσεις και δράσεις των θεραπευτικών προγραμμάτων σε 25 πόλεις.

• μείζων δυσκολία παραμένει η συνεχιζόμενη μείωση του προσωπικού του ΚΈΘΈΑ, η οποία

ανέρχεται από το 2009 μέχρι σήμερα σε 95 άτομα. οι απώλειες αυτές σε συνδυασμό με την
απαγόρευση των προσλήψεων απειλούν την ομαλή και ποιοτική λειτουργία πολλών μονάδων,
επιβαρύνοντας υπέρμετρα το εναπομείναν προσωπικό. Το 2014 απασχολήθηκαν στις μονάδες
του ΚΈΘΈΑ σε όλη την Έλλάδα 467 εργαζόμενοι (415 πλήρους και 52 μερικής απασχόλησης).

• περαιτέρω μειώθηκε η κρατική επιχορήγηση προς το ΚΈΘΈΑ το 2014, η οποία ανήλθε σε

17.000.000€. συνεχίζοντας την πολιτική συμπίεσης δαπανών και αύξησης της αυτοχρηματοδότησης, το ΚΈΘΈΑ μπόρεσε να καλύψει, σε γενικές γραμμές, τις ετήσιες ανάγκες του, αποφεύγοντας σοβαρές αρρυθμίες στη λειτουργία των υπηρεσιών του, όπως και τη δημιουργία
ληξιπρόθεσμων οφειλών.

• συνεπές στη δέσμευσή του για διαφάνεια και λογοδοσία, το ΚΈΘΈΑ συνέχισε να εφαρμόζει

διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου των οικονομικών του, να ανακοινώνει δημόσια
και να αναρτά στο διαδίκτυο τα ετήσια κλινικά, οικονομικά και διοικητικά του στοιχεία.
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3 Κέντρα Άμεσης Πρόσβασης
3 Κινητές Μονάδες Προσέγγισης Χρηστών στον Δρόμο
28 Συμβουλευτικά Κέντρα
5 Θεραπευτικά Προγράμματα Διαμονής για Ενήλικες
9 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
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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Ένας άνθρωπος, δύο προβλήματα, διέξοδος μία:
πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα ΚΈΘΈΑ για τη διπλή διάγνωση
Από το 2013 τα επτά καινοτόμα πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα του ΚΈΘΈΑ
υποστηρίζουν άτομα με διπλή διάγνωση και τις οικογένειές τους, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό υπηρεσιών στη χώρα μας. οι άνθρωποι με διπλή διάγνωση αποτελούν μια πολύ
επιβαρυμένη ομάδα πληθυσμού, η οποία έχει συγχρόνως ψυχιατρική διαταραχή και κάποιας
μορφής εξάρτηση, και δεν μπορεί να υποστηριχθεί αποτελεσματικά από τις παραδοσιακές
δομές ψυχικής υγείας ή αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Η ανταπόκριση τόσο των ίδιων
των εξυπηρετουμένων όσο και των τοπικών κοινωνιών στη λειτουργία των Κέντρων καταδεικνύει την αναγκαιότητά τους και καθιστά κρίσιμη την εξεύρεση λύσης για τη συνέχισή
τους, μετά το πέρας της χρηματοδότησής τους από το ΈσπΑ.

Η διπλή διάγνωση και η θεραπευτική αντιμετώπισή της
Τα πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα (πΨΚ) του ΚΈΘΈΑ είναι καινοτόμες μονάδες για τη
θεραπευτική υποστήριξη ατόμων με διπλή διάγνωση, τη συνύπαρξη, δηλαδή, κάποιας μορφής
εξάρτησης με ψυχιατρική διαταραχή, καθώς και των οικογενειών τους. Το φαινόμενο της διπλής
διάγνωσης εμφανίζει διεθνώς υψηλή επικράτηση με αυξητικές τάσεις και στη χώρα μας.
Τα άτομα με διπλή διάγνωση αποτελούν μία από τις πιο επιβαρυμένες σωματικά και ψυχικά ομάδες
του πληθυσμού. παρουσιάζουν με αυξημένη συχνότητα πολλαπλά προβλήματα σε ό,τι αφορά την
κατάσταση της υγείας τους, τη λειτουργικότητα και την κοινωνικότητά τους. παρόλα αυτά, η υποστήριξή τους από τις παραδοσιακές δομές των φορέων θεραπείας ή τις δομές του Έθνικού συστήματος υγείας (Έσυ) και ευρύτερα του χώρου της ψυχικής υγείας είναι αποσπασματική. Aνάλογα
με τους στόχους, τον προσανατολισμό και τη στελέχωση κάθε δομής, η θεραπευτική παρέμβαση
υποβαθμίζει είτε το πρόβλημα της εξάρτησης είτε την ανάγκη για ψυχιατρική βοήθεια. συχνά επίσης
παρατηρείται το φαινόμενο της «περιστρεφόμενης πόρτας», της παραπομπής, δηλαδή, των ατόμων
με διπλή διάγνωση από τη μία υπηρεσία στην άλλη, γεγονός το οποίο οδηγεί σε διαιώνιση των
προβλημάτων τους.
Τα πΨΚ του ΚΈΘΈΑ δημιουργήθηκαν για να καλύψουν το σημαντικό κενό υπηρεσιών που υπάρχει
στη χώρα μας για την αντιμετώπιση της διπλής διάγνωσης, υιοθετώντας μια επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση που βασίζεται στη διεθνή εμπειρία. Η προσέγγιση αυτή είναι ολιστική και
περιλαμβάνει υπηρεσίες τόσο ψυχιατρικής φροντίδας όσο και απεξάρτησης, οι οποίες προσφέρονται
συγχρόνως από την ίδια διεπιστημονική ομάδα σε μια ενιαία χωροταξικά μονάδα.
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Στόχοι και υπηρεσίες των Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων
Τα Κέντρα στελεχώνονται από εξαμελή διεπιστημονική ομάδα, αποτελούμενη από ψυχιάτρους,
παιδοψυχιάτρους, νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και ειδικούς θεραπευτέςαποφοίτους αναγνωρισμένων θεραπευτικών προγραμμάτων.
στοχεύουν στην κινητοποίηση για θεραπεία, στην αντιμετώπιση ή σταθεροποίηση της ψυχικής
διαταραχής και στην πρόληψη της υποτροπής της, στη διακοπή της εξαρτητικής συμπεριφοράς
και στην πρόληψη της υποτροπής της, καθώς και στην ένταξη στο κοινωνικό περιβάλλον.
στις υπηρεσίες που προσφέρουν τα Κέντρα περιλαμβάνονται:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ψυχιατρική διάγνωση και υποστήριξη
σχεδιασμός και παρακολούθηση φαρμακευτικής αγωγής
Ατομικές και ομαδικές ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες
οικογενειακές συνεδρίες
παρακολούθηση και πρόληψη σε θέματα σωματικής υγείας
Ψυχοεκπαίδευση
Δραστηριότητες εντός και εκτός των εγκαταστάσεών τους
Διασύνδεση με δομές ψυχικής υγείας, κοινωνικές και προνοιακές υπηρεσίες
παραπομπές σε δομές ψυχικής υγείας ή προγράμματα απεξάρτησης, όπου αυτό ενδείκνυται
Κινητοποίηση για ένταξη στην εκπαίδευση και διασύνδεση με εκπαιδευτικές δομές
υποστήριξη για ένταξη ή παραμονή στην αγορά εργασίας, όπου είναι ενδεδειγμένο
Έκπαίδευση στην πρόληψη της υποτροπής
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Το έργο των Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων του ΚΕΘΕΑ
Η μέχρι σήμερα λειτουργία των πΨΚ έχει βοηθήσει σημαντικά στην καλύτερη διάγνωση και
αντιμετώπιση του προβλήματος της διπλής διάγνωσης, συσσωρεύοντας σημαντική τεχνογνωσία
και εμπειρία σε σχέση με το θέμα, η οποία είναι αξιοποιήσιμη σε εθνικό επίπεδο.
Mέσα στο 2014 τα Κέντρα προσέφεραν υπηρεσίες σε 864 άμεσα ενδιαφερομένους και σε 597
μέλη οικογενειών, μέσα από ένα ολοήμερο καθημερινό πρόγραμμα, με εφαρμογή καινοτόμων
πρακτικών, ατομικών, ομαδικών και οικογενειακών συναντήσεων, φροντίδα της σωματικής και
ψυχικής υγείας, υπηρεσίες εκπαίδευσης και ένταξης. συνολικά πραγματοποιήθηκαν 9.755 ατομικές
και ομαδικές συναντήσεις. Χάρη στη λειτουργία των Κέντρων η πλειονότητα των εξυπηρετουμένων
με διπλή διάγνωση είχε πρώτη φορά την ευκαιρία να λάβει κατάλληλη και ολοκληρωμένη υποστήριξη τόσο για τη σταθεροποίηση ή/και βελτίωση της ψυχικής υγείας όσο και για την αντιμετώπιση
της εξαρτητικής συμπεριφοράς.
Τα πΨΚ επεδίωξαν και κατάφεραν να δημιουργήσουν ευρέα κατά τόπους δίκτυα συνεργασίας και
παραπομπών με φορείς υγείας και θεραπείας. Η καλή λειτουργία των δικτύων αυτών συνέβαλε
σημαντικά στην ορθή παραπομπή των ατόμων με διπλή διάγνωση στην καταλληλότερη κάθε φορά
δομή, καθώς και στην αποφυγή άσκοπων μετακινήσεών τους και τελικά της μη εξυπηρέτησής τους.
Βάσει του εγκεκριμένου, στο πλαίσιο του ΈσπΑ, χρονοδιαγράμματος λειτουργίας του Δικτύου
πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων, το έργο τους ολοκληρώνεται στις 21.7.2015. Η
ανάγκη να βρεθεί ένα σχήμα προκειμένου να συνεχίσει η λειτουργία τους, πέραν του χρονικού
αυτού σημείου, είναι επείγουσα, καθώς ο πληθυσμός στον οποίον απευθύνονται δεν μπορεί
να υποστηριχθεί από άλλες, μη ειδικευμένες δομές. Η παύση της λειτουργίας των Κέντρων θα
σημάνει την παλινδρόμηση μιας εξαιρετικά ευάλωτης ομάδας σε συνθήκες εξάρτησης, έξαρσης
της ψυχικής ασθένειας και κοινωνικού αποκλεισμού, με συμπεριφορές επιζήμιες και για τους
ίδιους και για την ευρύτερη κοινωνία.
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Το ΔιΚΤυο ΦροΝΤιΔΑσ ΈξΑρΤΗμΈΝΩΝ ΑΤομΩΝ σΤοΝ Δρομο σΤΑ Δυο μΈγΑλΑ ΑσΤιΚΑ ΚΈΝΤρΑ ΤΗσ ΧΩρΑσ
ΑπΑΝΤΑ σΤισ «ΈΔΩ ΚΑι ΤΩρΑ» ΑΝΑγΚΈσ ΤΩΝ ΧρΗσΤΩΝ, οι οποιΈσ ΈΝΤΈιΝοΝΤΑι ΤΗΝ πΈριοΔο ΤΗσ ΚρισΗσ.
μΈ ΚΑΘΗμΈριΝΈσ ΈξορμΗσΈισ σΤισ πιΑΤσΈσ ΚΑι ΤΗ λΈιΤουργιΑ ΚΑΤΑλλΗλΑ ΔιΑμορΦΩμΈΝΩΝ ΧΩρΩΝ,
προσΦΈρΈι πρΩΤοΒΑΘμιΑ πΈριΘΑλΨΗ, ΨυΧοΚοιΝΩΝιΚΗ ΦροΝΤιΔΑ, υποσΤΗριξΗ γιΑ ΤΗΝ ΚΑλυΨΗ
ΚΑΘΗμΈριΝΩΝ ΑΝΑγΚΩΝ ΈπιΒιΩσΗσ ΚΑι μΈιΩσΗ ΤΩΝ ΒλΑΒΩΝ που συΝΔΈοΝΤΑι μΈ ΤΗ ΧρΗσΗ, ΔιΑσυΝΔΈσΗ μΈ ΘΈρΑπΈυΤιΚΑ προγρΑμμΑΤΑ ΚΑι ΑλλΈσ υπΗρΈσιΈσ.

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ

Μείωση της βλάβης

ΚΕΘΕΑ Απολογισμοσ Έργου 2014

Το Δίκτυο Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων στον Δρόμο
To Δίκτυο Φροντίδας Έξαρτημένων Ατόμων στον Δρόμο αποτελείται από προγράμματα και παρεμβάσεις άμεσης πρόσβασης και μείωσης της βλάβης, για εξαρτημένα άτομα που δεν έχουν διαμορφωμένο αίτημα θεραπείας, είναι αποκομμένα από τις υπηρεσίες και άλλες πηγές βοήθειας ή
βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης. περιλαμβάνει «ελεύθερους» από ουσίες χώρους διημέρευσης
(στέκια) όπου οι εξαρτημένοι μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε φροντίδα και υποστήριξη,
καθώς και προγράμματα προσέγγισης χρηστών στον δρόμο, μέσω κινητών μονάδων, πεζών και
ποδηλατικών εξορμήσεων.
Το ΚΈΘΈΑ διαθέτει δύο Κέντρα Άμεσης πρόσβασης (ΚΈΘΈΑ ΈξΈλιξισ) στην Αθήνα και ένα στη
Θεσσαλονίκη (ΚΈΘΈΑ προμΗΘΈΑσ), καθώς και προγράμματα προσέγγισης Χρηστών στον Δρόμο
στις δύο πόλεις. στο πλαίσιο του Δικτύου τέθηκαν σε λειτουργία το 2014 δύο νέες, ειδικά διαμορφωμένες και εξοπλισμένες κινητές μονάδες. οι μονάδες δημιουργήθηκαν και στελεχώθηκαν με
δωρεά του ιδρύματος «σταύρος Νιάρχος». με δωρεά του ίδιου ιδρύματος έγιναν, επίσης, η ανακατασκευή και ο εξοπλισμός του Έιδικού Κέντρου Άμεσης πρόσβασης του ΚΈΘΈΑ στην Αθήνα,
το οποίο λειτουργεί από το 2013.

Προσφερόμενες υπηρεσίες

•
•
•
•
•
•
•
•

πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα και παραπομπές στην τριτοβάθμια περίθαλψη
Ψυχολογική υποστήριξη
Δράσεις προαγωγής υγείας για ασφαλέστερη χρήση ουσιών
και πρόληψη της διάδοσης νοσημάτων
Ανταλλαγή συριγγών και διανομή προφυλακτικών
παροχή σίτισης, ιματισμού και εγκαταστάσεων για τη φροντίδα της ατομικής υγιεινής
Ένημέρωση και συμβουλευτική για νομικά θέματα και θέματα
κοινωνικο-προνοιακής φροντίδας
Απευθείας εισαγωγή σε Θεραπευτική Κοινότητα, σε περιπτώσεις κρίσης
Διασύνδεση με τα θεραπευτικά προγράμματα και παραπομπές σε άλλες υπηρεσίες,
ανάλογα με τις ανάγκες του εξαρτημένου

Το ΚΈΘΈΑ αποτέλεσε και το 2014 βασικό συντελεστή υλοποίησης του Έθνικού σχεδίου Δράσης
για την αντιμετώπιση της επιδημίας ΗιV/AIDS στους χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών.
Το 2014 τα προγράμματα άμεσης πρόσβασης και προσέγγισης χρηστών στον δρόμο σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη:

•
•
•
•
•

πραγματοποίησαν 710 εξορμήσεις στις πιάτσες για την υποστήριξη των εξαρτημένων
και την ανταλλαγή συριγγών,
δέχτηκαν στις εγκαταστάσεις τους 5.860 επισκέψεις από 1.570 διαφορετικά άτομα,
διένειμαν 62.106 καθαρές σύριγγες και συνέλεξαν, μέσω ανταλλαγής,
57.812 χρησιμοποιημένες,
πραγματοποίησαν 3.076 ιατρικές πράξεις, είτε στις εγκαταστάσεις τους είτε στον δρόμο,
μοίρασαν 36.923 μερίδες φαγητού.
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Κάθε εξαρτημένος έχει δικαίωμα σε πληροφόρηση και φροντίδα.
Η στήριξη και η ενδυνάμωση των εξαρτημένων
σύμφωνα με τις ανάγκες τους
μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης και για τους ίδιους
και για την κοινωνία.

Χρήστες στον δρόμο: προφίλ και ανάγκες
οι χρήστες ουσιών που υποστηρίζει το Δίκτυο Φροντίδας Έξαρτημένων Ατόμων στον Δρόμο
του ΚΈΘΈΑ ανήκουν σε έναν ιδιαίτερα επιβαρυμένο πληθυσμό με μακρά διαδρομή στη χρήση,
σοβαρά προβλήματα διαβίωσης και υγείας, και περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες.
σύμφωνα με τα στοιχεία του Έιδικού Κέντρου Άμεσης πρόσβασης του ΚΈΘΈΑ ΈξΈλξισ στην
Αθήνα, οι 8 στους 10 εξαρτημένους που το προσεγγίζουν είναι άνδρες, με μέσο όρο ηλικίας τα 38
έτη. πρόκειται, δηλαδή, για εξαρτημένους με αισθητά μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας από αυτούς
που απευθύνονται στο σύνολο των θεραπευτικών υπηρεσιών της χώρας (32,8 έτη). Τρεις (3)
στους 10 είναι αλλοδαποί.
Tέσσερις (4) στους 10 δηλώνουν άστεγοι και διαμένουν στον δρόμο ή σε εγκαταλελειμμένους
χώρους. οι 3 στους 10 δήλωσαν ότι στον χώρο που διαμένουν δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα,
ενώ αντίστοιχο ποσοστό δεν έχει τρεχούμενο νερό.
Έπτά (7) στους 10 δηλώνουν άγαμοι, 1 στους 10 έγγαμος και 2 στους 10 διαζευγμένοι ή σε διάσταση.
οι 4 στους 10 διαμένουν με την οικογένειά τους ή άλλους συγγενείς και 3 στους 10 μόνοι τους.
Το 25% δήλωσε συγκατοίκηση με χρήστες.
οι 5 στους 10 δεν εργάζονται, ούτε περιστασιακά, και εξασφαλίζουν χρήματα από συγγενείς και
φίλους για τα έξοδά τους. Το 15% καταφεύγει στην επαιτεία, ενώ το 5% εξασφαλίζει χρήματα με
παράνομους τρόπους.
στο σύνολό τους έχουν ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση υγείας, αυξημένες ανάγκες περίθαλψης και φροντίδας αλλά περιορισμένη έως ανύπαρκτη πρόσβαση στις υπηρεσίες: Το 44% αντιμετωπίζει προβλήματα σωματικής υγείας, το 20% προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλά περισσότεροι
από 6 στους 10 δεν έχουν υγειονομική ασφάλιση. Κατά την προσέλευση στο Κέντρο το 12% των
εξυπηρετουμένων γνώριζαν ότι είναι οροθετικοί και σχεδόν 5 στους 10 ότι πάσχουν από ηπατίτιδα C. Τα ποσοστά αυτά στην πραγματικότητα είναι μεγαλύτερα, καθώς σημαντικός αριθμός
εξαρτημένων δήλωσε ότι δεν είχε κάνει εξετάσεις πρόσφατα ή και ποτέ.
οι 4 στους 10 είναι ενεργοί χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών. Η κύρια ουσία χρήσης είναι η ηρωίνη,
αν και οι περισσότεροι δηλώνουν πολυ-χρήστες διαφόρων ουσιών. Κοινή χρήση σύριγγας,
έστω και μία φορά στη ζωή τους, δηλώνουν ότι έκαναν περίπου 4 στους 10. στο σχετικά χαμηλό
ποσοστό κοινής χρήσης από τους χρήστες που βρίσκονται στον δρόμο φαίνεται να έχει συμβάλει
η εντατικοποίηση και διεύρυνση των προγραμμάτων ανταλλαγής/διανομής συριγγών από το
ΚΈΘΈΑ και τους άλλους φορείς τα τελευταία χρόνια, μετά το ξέσπασμα της επιδημίας ΗιV/AIDS.
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Το 2014 Το ΔιΚΤυο υπΗρΈσιΩΝ Του ΚΈΘΈΑ ΗΤΑΝ προσΒΑσιμο σΈ 23 πολΈισ, Απο ΤΗ ΘρΑΚΗ μΈΧρι ΤΗΝ
ΚρΗΤΗ, οπου λΈιΤουργουΝ 28 συμΒουλΈυΤιΚΑ ΚΈΝΤρΑ. ΤΑ ΚΈΝΤρΑ ΈιΝΑι οι ΧΩροι πρΩΤΗσ ΈπΑΦΗσ μΈ
Το ΚΈΘΈΑ οσΩΝ ΑΝΤιμΈΤΩπιζουΝ προΒλΗμΑ ΧρΗσΗσ Ή ΈξΑρΤΗσΗσ ΚΑι ΑποΤΈλουΝ πυλΈσ ΈισοΔου
σΤΑ ΘΈρΑπΈυΤιΚΑ Του προγρΑμμΑΤΑ. Το 2014 προσΈΦΈρΑΝ υπΗρΈσιΈσ σΈ 2.806 ΑΤομΑ.

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

Συμβουλευτική και κινητοποίηση για θεραπεία

ΚΕΘΕΑ Απολογισμοσ Έργου 2014

Συμβουλευτικά Κέντρα
Τα συμβουλευτικά Κέντρα αποτελούν «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
Ένημέρωση για θέματα σωματικής αποτοξίνωσης και ψυχικής απεξάρτησης
Ατομική και ομαδική συμβουλευτική υποστήριξη
Έκπαιδευτικές 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 ΚΈΘΈΑ 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 2014 δέχτηκε 2.459 κλήσεις. Η γραμμή 1114, που λειτουργεί από το 2011 με τη
χορηγία της ΟΠΑΠ ΑΕ, εξειδικεύεται στην παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Το
2014 δέχτηκε 1.210 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 μοΝΑΔΈσ ΨυΧιΚΗσ ΑπΈξΑρΤΗσΗσ Του ΚΈΘΈΑ ΑποΤΈλουΝ ΤΗ ρΑΧοΚοΚΑλιΑ ΤΩΝ ΘΈρΑπΈυΤιΚΩΝ
Του προγρΑμμΑΤΩΝ. προσΦΈρουΝ σΤΑ μΈλΗ Τουσ πολυπλΈυρΗ υποσΤΗριξΗ μΈ σΤοΧο ΤΗΝ πλΗρΗ
ΚΑι σΤΑΘΈρΗ ΑποΧΗ Απο ΤΗ ΧρΗσΗ, ΤΗΝ ΑλλΑγΗ Τροπου ζΩΗσ ΚΑι ΤΗΝ ισοΤιμΗ ΈπΑΝΈΝΤΑξΗ σΤΗΝ
ΚοιΝΩΝιΑ.Το 2014 λΈιΤουργΗσΑΝ 21 μοΝΑΔΈσ ΑπΈξΑρΤΗσΗσ Απο ΤΑ ΝΑρΚΩΤιΚΑ, Το ΑλΚοολ, ΤΑ
ΤυΧΈρΑ πΑιΧΝιΔιΑ ΚΑι Το ΔιΑΔιΚΤυο, ΚΑλυπΤοΝΤΑσ Τισ ΑΝΑγΚΈσ ΔιΑΦορΈΤιΚΩΝ ομΑΔΩΝ-σΤοΧΩΝ ΚΑι
πΈριοΧΩΝ ΤΗσ ΧΩρΑσ. σΤισ μοΝΑΔΈσ μΈσΑ σΤο ΈΤοσ συμμΈΤΈιΧΑΝ 1.076 ΑΤομΑ.

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

Ψυχική απεξάρτηση

ΚΕΘΕΑ Απολογισμοσ Έργου 2014

Η θεραπευτική προσέγγιση του ΚΕΘΕΑ
οι μονάδες απεξάρτησης (Θεραπευτικές Κοινότητες και άλλου τύπου), διαμονής, ημερήσιας φροντίδας και εξωτερικής παρακολούθησης, αποτελούν την κύρια και πιο εντατική φάση θεραπείας
των προγραμμάτων του ΚΈΘΈΑ, 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. Βασίζονται στην αρχή της αυτοδιαχείρισης και όλες οι καθημερινές εργασίες που απαιτούνται
για τη λειτουργία τους γίνονται από τα μέλη τους. ο χρόνος παραμονής στις Θεραπευτικές Κοινότητες κυμαίνεται μεταξύ 9 και 12 μηνών.
οι στόχοι τους είναι:
• σωματική αποτοξίνωση και πλήρης αποχή από τη χρήση ουσιών
• Ψυχική απεξάρτηση
• Έγκατάλειψη της παραβατικής συμπεριφοράς
• Απόκτηση νέων δεξιοτήτων και στρατηγικών αντιμετώπισης προβλημάτων
• Έπαγγελματικός προσανατολισμός, εκπαίδευση και κατάρτιση
• υποστήριξη για επίλυση νομικών εκκρεμοτήτων
• Βελτίωση οικογενειακών σχέσεων
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 2014 το ΚΈΘΈΑ διέθετε πέντε
προγράμματα που προσέφεραν θεραπεία σε Κοινότητα διαμονής: ΚΈΘΈΑ ιΘΑΚΗ στη Θεσσαλονίκη, ΚΈΘΈΑ ΈξοΔοσ στη λάρισα, ΚΈΘΈΑ πΑρΈμΒΑσΗ στη ραφήνα, ΚΈΘΈΑ ΝοσΤοσ-ΈξΑΝΤΑσ
στη σαλαμίνα, ΚΈΘΈΑ 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 2014
λειτούργησαν: στην Αθήνα το ΚΈΘΈΑ ΔιΑΒΑσΗ, στην Κρήτη το ΚΈΘΈΑ ΑριΑΔΝΗ, στην Καβάλα
το ΚΈΘΈΑ ΚιΒΩΤοσ, στον Βόλο το ΚΈΘΈΑ πιλοΤοσ, και το ΚΈΘΈΑ ΗπΈιροσ στα ιωάννινα.
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ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
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Θεραπεία εξωτερικής παρακολούθησης για ενήλικες–βραδινά προγράμματα
για εργαζομένους και φοιτητές λειτουργούν προγράμματα απεξάρτησης εξωτερικής παρακολούθησης με βραδινό ωράριο. Το 2014 λειτούργησαν βραδινά προγράμματα στην Αθήνα (ΚΈΘΈΑ
ΔιΑΒΑσΗ), στην Αλεξανδρούπολη (ΚΈΘΈΑ ΚιΒΩΤοσ), στα ιωάννινα (ΚΈΘΈΑ ΗπΈιροσ) και τη
Θεσσαλονίκη (ΚΈΘΈΑ ιΘΑΚΗ).

Έγκαιρη παρέμβαση και θεραπεία για εφήβους και νεαρούς ενήλικες
Το ΚΈΘΈΑ 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: ΚΈΘΈΑ σΤροΦΗ και ΚΈΘΈΑ πλΈυσΗ στην Αθήνα, ΚΈΘΈΑ ΝοσΤοσ-ΈξΑΝΤΑσ στον
πειραιά, ΚΈΘΈΑ ΑΝΑΔυσΗ στη Θεσσαλονίκη, ΚΈΘΈΑ πιλοΤοσ στο Βόλο, ΚΈΘΈΑ οξυγοΝο
στην πάτρα και ΚΈΘΈΑ 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. Έίναι εξωτερικής παρακολούθησης και δίνει έμφαση στην υποστήριξη της σχέσης
γονιού-παιδιού και στην ενίσχυση των μελών του στον γονικό τους ρόλο. Ανήκει στο ΚΈΘΈΑ
ιΘΑΚΗ.

Απεξάρτηση από το διαδίκτυο
στο ΚΈΘΈΑ πλΈυσΗ (Αθήνα), το ΚΈΘΈΑ ΝοσΤοσ-ΈξΑΝΤΑσ (πειραιάς), το ΚΈΘΈΑ ΑΝΑΔυσΗ
(Θεσσαλονίκη) και το ΚΈΘΈΑ 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
Έιδικές παρεμβάσεις των προγραμμάτων απεξάρτησης απευθύνονται σε ενήλικους περιστασιακούς
χρήστες ουσιών (ΚΈΘΈΑ ΔιΑΒΑσΗ, ΚΈΘΈΑ ΑριΑΔΝΗ, ΚΈΘΈΑ ΝοσΤοσ-ΈξΑΝΤΑσ), αλλά και αποφοίτους του ΚΈΘΈΑ που μπορεί να χρειαστούν στήριξη σε κρίσιμες καμπές της ζωής τους (ΚΈΘΈΑ
πΑρΈμΒΑσΗ). στις ομάδες αυτές παρέχεται υποστήριξη, λιγότερο εντατική και μακροχρόνια,
προσαρμοσμένη στις ανάγκες των εξυπηρετουμένων.
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H ισοΤιμΗ ΚΑι ΈΝΈργοσ συμμΈΤοΧΗ σΤΗΝ ΚοιΝΩΝιΑ ΚΑι ΤΗΝ ΑγορΑ ΈργΑσιΑσ ΈιΝΑι ο ΤΈλιΚοσ
σΤοΧοσ ΤΗσ ΑπΈξΑρΤΗσΗσ. ΔΈΚΑΤΈσσΈρΑ ΚΈΝΤρΑ ΚοιΝΩΝιΚΗσ ΈπΑΝΈΝΤΑξΗσ σΈ ολΗ ΤΗΝ ΈλλΑΔΑ
υποσΤΗριζουΝ ΑυΤΗ ΤΗΝ προσπΑΘΈιΑ ΚΑΤΩ Απο ολο ΚΑι πιο ΔυσΚολΈσ συΝΘΗΚΈσ λογΩ ΤΗσ
οιΚοΝομιΚΗσ ΚρισΗσ. Το 2014 ΤΑ ΚΈΝΤρΑ προσΈΦΈρΑΝ υπΗρΈσιΈσ σΈ 390 ΑΤομΑ.

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

Κοινωνική επανένταξη

ΚΕΘΕΑ Απολογισμοσ Έργου 2014

Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης
Τα Κέντρα Κοινωνικής Έπανένταξης υποδέχονται τα άτομα που ολοκληρώνουν μονάδα απεξάρτησης
του ΚΈΘΈΑ, 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 Έπανένταξης περιλαμβάνουν:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Δυνατότητα φιλοξενίας σε ξενώνες για το αρχικό μεταβατικό διάστημα
Ατομική και ομαδική συμβουλευτική σε τακτική εξωτερική βάση
Έκπαίδευση και κατάρτιση σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς
Έπαγγελματικό προσανατολισμό και συμβουλευτική για την υποστήριξη της ένταξης
στην αγορά εργασίας
Ένημέρωση για τα πολιτικά, κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις
Νομική υποστήριξη
μέριμνα για προβλήματα υγείας
Έκπαίδευση 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 ΚΈΘΈΑ. οι διαρκώς επιδεινούμενες
συνθήκες στην αγορά εργασίας θέτουν σε κίνδυνο την προσπάθεια των απεξαρτημένων για ένταξη
και ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία. Η προσπάθεια του ΚΈΘΈΑ αυτή την περίοδο εστιάζεται
στη δημιουργία προγραμμάτων και δικτύων κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού και
προώθησης στην απασχόληση.
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Το ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ
παρουσιάζει την παράσταση
«Οι Πανουργίες του Μπερτόλδου»
στο Θέατρο «Κάτω απ’ τη Γέφυρα»

Το ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
διοργανώνει το 1ο Διεθνές
Τουρνουά Παραδοσιακού
Judo «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014
- MIYAZAKI SENSEI CUP»,
όπου συμμετέχουν και
αθλητές από θεραπευτικά
προγράμματα

Η Ευγενία Φακίνου
παρουσιάζει
το νέο της βιβλίο
«Πλανόδιοι θεριστές»
στο Πολιτιστικό Στέκι
του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

Το Δημοτικό Ραδιόφωνο
Θεσσαλονίκης φιλοξενεί
τις εκπομπές της ομάδας
ραδιοφώνου του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

Το ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ πραγματοποιεί
ενημερωτική παρέμβαση στην Κόρινθο σε
συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή

ΚΕΘΕΑ Απολογισμοσ Έργου 2014

Η επιχειρηματικότητα ταιριάζει στην απεξάρτηση
Η Αναπτυξιακή σύμπραξη ΈπιΧΈιρΈιΝ αποτέλεσε μια καινοτόμο συνεργασία ανάμεσα στους
φορείς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων (ΚΈΘΈΑ, 18ΑΝΩ, οΚΑΝΑ) και τους κοινωνικούς εταίρους
(Κέντρο Ανάπτυξης Έκπαιδευτικής πολιτικής της γσΈΈ, Κέντρο Έπαγγελματικής Κατάρτισης της
γσΈΒΈΈ, ινστιτούτο Έμπορίου και υπηρεσιών της ΈσΈΈ). Κύριος στόχος της ήταν η αξιοποίηση των
δυνατοτήτων που υπάρχουν στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας
για την προώθηση της ένταξης των απεξαρτημένων.
Η σύμπραξη προσέφερε υπηρεσίες σε 220 μέλη στη φάση της επανένταξης και αποφοίτους
θεραπευτικών προγραμμάτων, επιδιώκοντας την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. ο μέσος όρος
ηλικίας των ωφελουμένων της ήταν τα 35 έτη. Το 46,3% από αυτούς ήταν περισσότερο από 2
χρόνια στην ανεργία μετά την ολοκλήρωση της κύριας φάσης θεραπείας.
Κατά τη διάρκεια της 18μηνης δράσης της, η σύμπραξη εκπαίδευσε 150 ωφελουμένους σε οριζόντιες δεξιότητες (χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή) και 60 ωφελουμένους σε προγράμματα
κατάρτισης στις βιολογικές καλλιέργειες, τα αρωματικά φυτά και τη λειτουργία μικρών επιχειρήσεων
πραγματοποιήθηκαν επίσης πάνω από 900 ώρες συμβουλευτικής σε θέματα επιχειρηματικότητας,
νομικά και χρηματοοικονομικά, καθώς και περισσότερες από 300 ώρες συμβουλευτικής σε
θέματα καριέρας και ένταξης στην αγορά εργασίας.
Έπτά ωφελούμενοι της σύμπραξης ίδρυσαν τη δική τους επιχείρηση, ενώ πάνω από 40 προσελήφθησαν σε θέσεις εξαρτημένης εργασίας. Έίκοσι ακόμα επιχειρηματικά σχέδια, στα οποία εμπλέκονται συνολικά 36 ωφελούμενοι, βρίσκονται σε εξέλιξη.
οι δυσκολίες που εντοπίστηκαν στην προσπάθεια των ωφελουμένων να δραστηριοποιηθούν
επιχειρηματικά αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τις διαδικασίες αδειοδότησης για τη λειτουργία των
επιχειρήσεων από τους δήμους καθώς και τις διαδικασίες χρηματοδότησης. Ένώ υφίσταται νομικό
πλαίσιο για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων, δεν έχουν αποδεσμευτεί μέχρι
σήμερα τα κονδύλια και δεν υπάρχουν τα αναγκαία χρηματοδοτικά εργαλεία. για τη διευκόλυνση
της δημιουργίας ατομικών και κοινωνικών επιχειρήσεων από μέλη των ευάλωτων ομάδων η
σύμπραξη προτείνει την καθιέρωση ειδικών ευνοϊκών ρυθμίσεων για την κάλυψη ασφαλιστικών
και φορολογικών οφειλών, τη δημιουργία Τράπεζας Ακινήτων για μίσθωση αναξιοποίητων ακινήτων
του δημοσίου από κοινωνικές επιχειρήσεις και τη θέσπιση της προστατευμένης μίσθωσης ακινήτων
των δήμων με μεγαλύτερη διάρκεια.
Η Αναπτυξιακή σύμπραξη ΈπιΧΈιρΈιΝ συστάθηκε με πρωτοβουλία του ΚΈΘΈΑ και υλοποιήθηκε
στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις για την Ανάπτυξη της Έπιχειρηματικότητας Ατόμων με προβλήματα που σχετίζονται με τη Χρήση ουσιών» του Έπιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Έυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΈΚΤ).
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H συμμΈΤοΧΗ ΤΩΝ οιΚΈιΩΝ συμΒΑλλΈι σΗμΑΝΤιΚΑ σΈ ολΈσ Τισ ΦΑσΈισ ΚΑι σΤΗΝ ΑποΤΈλΈσμΑΤιΚοΤΗΤΑ
ΤΗσ ΘΈρΑπΈιΑσ. σΤο πλΑισιο ΤΩΝ ΘΈρΑπΈυΤιΚΩΝ προγρΑμμΑΤΩΝ Του ΚΈΘΈΑ λΈιΤουργουΝ 27 ΚΈΝΤρΑ
οιΚογΈΝΈιΑΚΗσ υποσΤΗριξΗσ σΈ ολΗ ΤΗΝ ΈλλΑΔΑ. Το 2014 σΤΑ ΚΈΝΤρΑ συμμΈΤΈιΧΑΝ 6.341 μΈλΗ
οιΚογΈΝΈιΩΝ.

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

Οικογενειακή υποστήριξη και συμβουλευτική

ΚΕΘΕΑ Απολογισμοσ Έργου 2014

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 ΚΈΘΈΑ 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 τον χρήστη να κινητοποιηθεί για θεραπεία.
οι υπηρεσίες των Κέντρων περιλαμβάνουν:

•
•
•
•
•
•
•

Ένημέρωση για τη χρήση, την εξάρτηση και τις δυνατότητες θεραπείας
συναισθηματική στήριξη και ενίσχυση
Έκπαίδευση και υποστήριξη στην κινητοποίηση των εξαρτημένων για θεραπεία
Έυαισθητοποίηση και κινητοποίηση για ενεργό συμμετοχή στις θεραπευτικές διαδικασίες
Έκπαίδευση στη δημιουργία υποστηρικτικού προς την αποχή και την πρόληψη
της υποτροπής περιβάλλοντος
Βελτίωση της επικοινωνίας και της λειτουργικότητας της οικογένειας
προσωπική ανάπτυξη μέσα από ομάδες αυτοβοήθειας και δημιουργικές δραστηριότητες

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

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 παιδιά των οποίων οι γονείς ή τα αδέρφια κάνουν χρήση ουσιών
έχουν αυξημένες πιθανότητες να εμπλακούν και τα ίδια στη χρήση, και χρειάζονται υποστήριξη.
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οι πΈρισσοΤΈροι ΧρΗσΤΈσ πΑρΑΝομΩΝ ουσιΩΝ ΈρΧοΝΤΑι ΚΑποιΑ σΤιγμΗ ΑΝΤιμΈΤΩποι μΈ ΤοΝ Νομο,
ΈΝΩ σΗμΑΝΤιΚο ποσοσΤο ΚρΑΤουμΈΝΩΝ σΤισ ΈλλΗΝιΚΈσ ΦυλΑΚΈσ ΈΧΈι προΒλΗμΑ ΧρΗσΗσ. ΑΝΤΑποΚριΝομΈΝο σΤισ ΑΝΑγΚΈσ, Το ΚΈΘΈΑ ΈΧΈι ΔΗμιουργΗσΈι προγρΑμμΑΤΑ σΤΑ πΈρισσοΤΈρΑ σΩΦροΝισΤιΚΑ
ΚΑΤΑσΤΗμΑΤΑ ΤΗσ ΧΩρΑσ. Το 2014 προσΈΦΈρΈ υπΗρΈσιΈσ συμΒουλΈυΤιΚΗσ σΈ 1.756 ΚρΑΤουμΈΝουσ
ΚΑι ΑποΦυλΑΚισμΈΝουσ, ΈΝΩ σΤισ μοΝΑΔΈσ ΨυΧιΚΗσ ΑπΈξΑρΤΗσΗσ ΤΩΝ ΦυλΑΚΩΝ ΚΑι ΤΩΝ ΚΈΝΤρΩΝ
υποΔοΧΗσ ΚΑι ΈπΑΝΈΝΤΑξΗσ ΑποΦυλΑΚισμΈΝΩΝ σΤΗΝ ΚοιΝΩΝιΑ συμμΈΤΈιΧΑΝ 305 ΑΤομΑ.

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

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 ΚΈΘΈΑ γίνεται μέσω των
προγραμμάτων συμβουλευτικής υποστήριξης Κρατουμένων. Το 2014 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
Ένημέρωση, 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 ΚΈΘΈΑ 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 ΚΈΘΈΑ διαθέτει 3 Θεραπευτικές
Κοινότητες στις φυλακές (ΚΈΘΈΑ ΈΝ ΔρΑσΈι), στα καταστήματα των γυναικείων και των
Δικαστικών Φυλακών Κορυδαλλού, καθώς και του Έλαιώνα 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 ΚΈΘΈΑ
στην κοινωνία
Την παραπομπή σε προγράμματα επανένταξης

Το 2014 πραγματοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος της ανακατασκευής της Θεραπευτικής Κοινότητας ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στις Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού. Η ολοσχερής καταστροφή τής
Κοινότητας από πυρκαγιά υπήρξε παράπλευρη απώλεια της εξέγερσης κρατουμένων που εκδηλώθηκε στο κατάστημα τον Σεπτέμβριο του 2012, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τη συνέχιση της
λειτουργίας της. Με την ολοκλήρωση της ανακατασκευής τερματίζεται μια δύσκολη περίοδος
για το πρόγραμμα και δίνεται νέα ώθηση στην πορεία του.
Συνέχισε, ωστόσο, να εκκρεμεί και το 2014 η ηλεκτροδότηση της ήδη διαμορφωμένης πτέρυγας
στις Δικαστικές Φυλακές Διαβατών, όπου θα στεγαστεί η Θεραπευτική Κοινότητα ΚΕΘΕΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Η Κοινότητα θα είναι η πρώτη στην Ελλάδα μονάδα απεξάρτησης μέσα σε σωφρονιστικό κατάστημα η οποία θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση και αυτόνομη πτέρυγα. Η έναρξη
λειτουργίας της θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην προσπάθεια να γίνει πράξη το δικαίωμα στη
θεραπεία και μέσα στη φυλακή.
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Κέντρα Υποδοχής και Επανένταξης
Το ΚΈΘΈΑ διαθέτει δύο εξειδικευμένα Κέντρα υποδοχής και Έπανένταξης Αποφυλακισμένων,
στην Αθήνα (ΚΈΘΈΑ ΈΝ ΔρΑσΈι) και τη Θεσσαλονίκη (ΚΈΘΈΑ προμΗΘΈΑσ), τα οποία προσφέρουν
υπηρεσίες σε αποφυλακισμένους, είτε αυτοί έχουν ξεκινήσει τη θεραπευτική προσπάθεια στη
φυλακή είτε όχι. 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:

•
•
•
•
•
•
•

συμβουλευτική, προετοιμασία και κινητοποίηση για θεραπεία
Θεραπεία ψυχικής απεξάρτησης
Κοινωνική επανένταξη και μεταθεραπευτική παρακολούθηση
Έπαγγελματικό προσανατολισμό, εκπαίδευση και κατάρτιση
Φροντίδα της υγείας
οικογενειακή υποστήριξη
Νομική στήριξη

Συμβουλευτικός Σταθμός στα Δικαστήρια Ανηλίκων
ο συμβουλευτικός σταθμός του ΚΈΘΈΑ 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. Έφόσον κριθεί αναγκαίο, ο σταθμός παραπέμπει του εφήβους σε πρόγραμμα απεξάρτησης.

Σύμφωνα με διεθνή στοιχεία,
χωρίς ψυχοκοινωνική υποστήριξη
η υποτροπή στη χρήση και το έγκλημα
είναι πολύ συχνή μετά την αποφυλάκιση, ενώ, αντίθετα
η απεξάρτηση
θεραπεύει και απομακρύνει από τον κόσμο του εγκλήματος.
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Το ΚΈΘΈΑ μOSAIC ΈιΝΑι ΘΈρΑπΈυΤιΚο προγρΑμμΑ ΔιΑπολιΤισμιΚΗσ προσΈγγισΗσ γιΑ ΤΗΝ υποσΤΗριξΗ
μΈΤΑΝΑσΤΩΝ ΚΑι προσΦυγΩΝ, μΈ σΈΒΑσμο σΤΑ γλΩσσιΚΑ, πολιΤισμιΚΑ ΚΑι ΘρΗσΚΈυΤιΚΑ Τουσ ΧΑρΑΚΤΗρισΤιΚΑ. Το 2014 υποσΤΗριξΈ 275 ΑΤομΑ μΈ ΔρΑσΈισ σΤΗΝ ΚοιΝΩΝιΑ ΚΑι, πΑρΑ Τισ ΔυσΚολιΈσ, σΤΑ
ΚρΑΤΗΤΗριΑ ΑλλοΔΑπΩΝ ΚΑι σΤο ΚΈΝΤρο ΚρΑΤΗσΗσ ΑμυγΔΑλΈζΑσ.

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ

Υποστήριξη μεταναστών
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ΚΕΘΕΑ MOSAIC
Το KEΘΈΑ μοSAIC στην Αθήνα απευθύνεται σε μετανάστες με στόχο την πρόληψη ή τη θεραπεία
της χρήσης ουσιών και τη διευκόλυνση της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης. στην προσέγγισή του
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.
οι δράσεις του ΚΈΘΈΑ MOSAIC 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
ΚΈΘΈΑ.
Την ψυχοκοινωνική υποστήριξη μεταναστών και προσφύγων που αντιμετωπίζουν προβλήματα
ενδο-οικογενειακών σχέσεων, εμπλοκής με τον νόμο, ρατσισμού, κοινωνικού αποκλεισμού ή
βρίσκονται σε κατάσταση συναισθηματικής κρίσης.
για τους σκοπούς αυτούς το ΚΈΘΈΑ MOSAIC προσφέρει:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ένημέρωση 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 2014 συνεχίστηκε από το ΚΈΘΈΑ MOSAIC η παροχή εκπαίδευσης στο προσωπικό του ξενώνα
Ασυνόδευτων Ανήλικων προσφύγων ΈσΤιΑ της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και σε εκπαιδευτές
ελληνικών ως ξένης γλώσσας. Έπιπλέον, το πρόγραμμα συνέχισε τη συνεργασία του με δίκτυα
υποστήριξης και συλλόγους μεταναστών σε δράσεις πρόληψης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης,
εκπαίδευσης και πολιτισμού.
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Η πΈριοΔοσ ΤΗσ ΚρισΗσ ΈυΝοΈι συμπΈριΦορΈσ, οπΩσ Η ΚΑΤΑΦυγΗ σΤο ΑλΚοολ Ωσ μορΦΗ ΑυΤοΘΈρΑπΈιΑσ ΚΑι Η ΈΝΑσΧολΗσΗ μΈ ΤοΝ Τzογο σΤΗΝ προσπΑΘΈιΑ ΑΝΑπλΗρΩσΗσ Του ΧΑμΈΝου
ΈισοΔΗμΑΤοσ. γιΑ ΤΗΝ ΑΝΤιμΈΤΩπισΗ ΑυΤΩΝ ΤΩΝ μορΦΩΝ ΈξΑρΤΗσΗσ λΈιΤουργΈι Το ΈξΈιΔιΚΈυμΈΝο
προγρΑμμΑ ΚΈΘΈΑ ΑλΦΑ, Το οποιο προσΈΦΈρΈ Το 2014 υπΗρΈσιΈσ σΈ 562 ΑΤομΑ. ΑΝΤΑποΚριΝομΈΝΑ
σΈ σΧΈΤιΚΑ ΑιΤΗμΑΤΑ, υπΗρΈσιΈσ ΑπΈξΑρΤΗσΗσ Απο Το ΑλΚοολ προσΦΈρουΝ ΤΑ ΤΈλΈυΤΑιΑ ΧροΝιΑ
ΚΑι προγρΑμμΑΤΑ Του ΚΈΘΈΑ σΤΗΝ πΈριΦΈρΈιΑ.

© ΚΩΣΤΗΣ ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ

Aπεξάρτηση από το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια
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ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ
Το ΚΈΘΈΑ ΑλΦΑ προσφέρει εξατομικευμένη θεραπεία σε εξωτερική βάση, υποστηρίζοντας
τόσο τους ίδιους τους ενδιαφερομένους 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
Ένημέρωση και ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας
γύρω από τις «νόμιμες» εξαρτήσεις
λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας 1114
για την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια (σελ. 25)

Το 2014 το ΚΈΘΈΑ ΑλΦΑ, σε συνεργασία με την Έπιτροπή Έποπτείας και Έλέγχου παιγνίων,
προσέφερε εκπαίδευση στο προσωπικό των καζίνο που είναι υπεύθυνο να εφαρμόζει την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία αποκλεισμού παικτών, λόγω προβληματικής ενασχόλησης
με τον τζόγο. στόχος της εκπαίδευσης, εκτός από την εξοικείωση με τη νέα διαδικασία, ήταν να
αποκτήσουν οι εργαζόμενοι γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική διαχείριση αυτών
των περιπτώσεων.

Προβληματική χρήση αλκοόλ: Το προφίλ των χρηστών το 2014
οι 7 στους 10 προβληματικοί χρήστες αλκοόλ που απευθύνονται στο ΚΈΘΈΑ ΑλΦΑ είναι άνδρες με
μέσο όρο ηλικίας τα 45 χρόνια. οι 9 στους 10 περίπου είναι ελληνικής υπηκοότητας. οι μισοί
από αυτούς έχουν σταθερή απασχόληση και 1 στους 10 εργάζεται περιστασιακά. οι 4 στους 10
είναι παντρεμένοι, ενώ 3 στους 10 είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση. περισσότεροι από 4 στους
10 είναι απόφοιτοι λυκείου, ιΈΚ ή τεχνικής σχολής και 3 στους 10 είναι απόφοιτοι ανώτερης ή
ανώτατης σχολής ή κατέχουν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών.
Όταν προσήλθαν στο ΚΈΘΈΑ ΑλΦΑ, οι 3 στους 10 έκαναν καθημερινή χρήση κυρίως σκληρών
ποτών· ακολουθούν ως κύρια ποτά χρήσης το κρασί και η μπύρα. για 6 στους 10 το αλκοόλ είναι
η αιτία άσκησης λεκτικής, σωματικής ή και των δύο αυτών μορφών βίας σε κάποιο μέλος της
οικογένειάς τους. σχεδόν οι μισοί οδηγούν πάντα ή συχνά υπό την επήρεια αλκοόλ και σχεδόν 3
στους 10 αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον νόμο. περισσότεροι από 1 στους 10 αναφέρουν ότι
έχουν κατάθλιψη ή κάποιο άλλο ψυχολογικό πρόβλημα.
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Tην ανάπλαση των εξωτερικών
χώρων του Ειδικού Δημοτικού
Σχολείου του Νταού Πεντέλης
αναλαμβάνει εθελοντικά
το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ διοργανώνει με
τη Λέσχη Ποίησης Ηρακλείου μια βραδιά
αφιερωμένη στους ποιητές
Νίκο Γκάτσο και Μιχάλη Γκανά

Το Πολιτιστικό Στέκι του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
φιλοξενεί την έκθεση φωτογραφίας των Γιατρών
του Κόσμου «…όπου υπάρχουν άνθρωποι»

Κυκλοφορεί
το νέο τεύχος του
περιοδικού ΣΠΕΙΡΑ
του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
αφιερωμένο
στην αλληλεγγύη

Το ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ
με τους φίλους
Γιώτα Νέγκα και
Στάθη Δρογώση
τραγουδούν στις φυλακές
του Ελαιώνα Θηβών

Το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
και ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος
Χανίων διοργανώνουν
κινηματογραφική βραδιά
στο Νεώριο Μόρο
στο παλιό λιμάνι
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Προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια:
Το προφίλ των παικτών το 2014
στην πλειονότητά τους οι εξαρτημένοι από τα τυχερά παιχνίδια οι οποίοι απευθύνονται στο ΚΈΘΈΑ
ΑλΦΑ είναι άνδρες ελληνικής υπηκοότητας με μέσο όρο ηλικίας τα 38 χρόνια. πάνω από 4 στους
10 είναι παντρεμένοι. οι 6 στους δέκα έχουν σταθερή απασχόληση και λιγότεροι από 2 στους
10 μερική απασχόληση ή περιστασιακή εργασία. περισσότεροι από τους μισούς είναι απόφοιτοι
λυκείου, ιΈΚ ή τεχνικής σχολής και σχεδόν 4 στους 10 έχουν ολοκληρώσει ανώτερες και ανώτατες
σχολές ή κατέχουν τίτλο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών.
περισσότεροι από 1 στους 10 συγκατοικούν με άτομα που παίζουν τυχερά παιχνίδια. οι 2 στους
10 αναφέρουν ότι έχουν κατάθλιψη, άγχος ή κάποιο άλλο ψυχολογικό πρόβλημα. Όταν απευθύνθηκαν στο ΚΈΘΈΑ ΑλΦΑ οι περισσότεροι από τους μισούς ήταν εξαρτημένοι από τα τυχερά
παιχνίδια για πάνω από 10 χρόνια και οι 8 στους 10 έπαιζαν πάντα ή κάποιες φορές κρυφά από
τους οικείους τους. Τον μήνα πριν από την προσέλευση στο πρόγραμμα οι 7 στους 10 έπαιζαν
από καθημερινά έως 1-2 φορές την εβδομάδα.

Χώρος Δράσης
Ο Χώρος Δράσης είναι μια συνεργασία του Εθνικού Θεάτρου και του ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ με στόχο να
προσεγγίσουν τη θεατρική πράξη κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, όπως άστεγοι, μειονότητες, μέλη
θεραπευτικών προγραμμάτων, άτομα με αναπηρία κ.ά.
Πρόκειται για έναν χώρο συνάντησης ιδεών, διαλόγου, επαφής με το διαφορετικό και πειραματισμού
πάνω σε νέες θεατρικές δομές, ο οποίος εδράζεται στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Θεάτρου. Στον
Χώρο Δράσης πραγματοποιούνται διαδραστικά θεατρικά εργαστήρια τα οποία συντονίζονται ταυτόχρονα από καλλιτεχνικό και θεραπευτικό προσωπικό των δύο φορέων.
Η συνεργασία βασίζεται στην κοινή πεποίθηση ότι η θεατρική εμπειρία, ως βιωματική διαδικασία,
δεν απευθύνεται μόνο στη νόηση, αλλά λειτουργεί πολύπλευρα, αποτελώντας ένα αποτελεσματικό
μέσο προσωπικής και ομαδικής ανάπτυξης.
Οι δράσεις του Χώρου φιλοδοξούν να συμβάλουν στην ανακούφιση των συμμετεχόντων από τη
μοναξιά και την κοινωνική απομόνωση, μέσα από την αλληλεπίδραση, το μοίρασμα και την έκφραση.
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Η υγΈιΑ, Η ΈΚπΑιΔΈυΤιΚΗ πορΈιΑ, Η ΈπΑγγΈλμΑΤιΚΗ ΈξΈλιξΗ ΚΑι Η σΧΈσΗ μΈ ΤοΝ Νομο ΈπΗρΈΑzοΝΤΑι
ΑρΝΗΤιΚΑ Απο ΤΗΝ ΚΑΤΑΧρΗσΗ ΚΑι ΤΗΝ ΈξΑρΤΗσΗ. μΈ ΈξΈιΔιΚΈυμΈΝΈσ υπΗρΈσιΈσ Το ΚΈΘΈΑ υποσΤΗριzΈι ΤΑ μΈλΗ Του σΈ ΑυΤουσ Τουσ ΤομΈισ, σΤο πλΑισιο μιΑσ ολοΚλΗρΩμΈΝΗσ ΘΈρΑπΈυΤιΚΗσ
πΑρΈμΒΑσΗσ που ΈΧΈι σΤοΧο ΤΗΝ ΚοιΝΩΝιΚΗ ΈΝΤΑξΗ.

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

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 έλλειψη δικτύων
και πηγών πληροφόρησης και υποστήριξης για την εργασιακή αποκατάσταση αφορούν σημαντικό
ποσοστό των ατόμων που εντάσσονται σε θεραπευτικά προγράμματα. στοχεύοντας στην κοινωνική
και εργασιακή ένταξη, το ΚΈΘΈΑ 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
Την εκπαιδευτική συμβουλευτική και τον 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 ΚΈΘΈΑ 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 ΚΈΘΈΑ 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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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΜΑΡΤΙΟΥ

Το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ
και η Κινηματογραφική
Λέσχη Αλεξανδρούπολης
διοργανώνουν διήμερο
κινηματογραφικό αφιέρωμα
με τίτλο
«Με άλλο βλέμμα»

Παραστάσεις καραγκιόζη
στο ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
από γνωστούς
καραγκιοζοπαίχτες
συνοδεία της
ομάδας μουσικής
του θεραπευτικού
προγράμματος

Το ΚΕΘΕΑ παρουσιάζει την
ετήσια έκθεση της Διεθνούς
Επιτροπής του ΟΗΕ για τον
Έλεγχο των Ναρκωτικών
στην Αθήνα

Το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
συμμετέχει στο επταήμερο
φεστιβάλ αφήγησης του
Δήμου Αθηναίων

Στην έδρα του ΟΗΕ
στη Βιέννη φιλοξενείται
η εικαστική έκθεση
«Κοινότητες στη Φυλακή:
Παράθυρο στην Κοινωνία»
των μελών του ΚΕΘΕΑ ΕΝ
ΔΡΑΣΕΙ

Το Πολυδύναμο
Ψυχοδιαγνωστικό
Κέντρο ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ
διοργανώνει ανοικτή
προβολή του ντοκιμαντέρ
RUINS της Ζωής Μαυρουδή
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▶ Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός
Το ΚΈΘΈΑ προσφέρει στα μέλη του 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 ΚΈΘΈΑ και από άλλους, συνεργαζόμενους φορείς.

▶ Επαγγελματική κατάρτιση
στις δομές επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΈΘΈΑ ανήκουν:

•

4 παραγωγικές μονάδες στη Θεσσαλονίκη: το τυπογραφείο ΚΈΘΈΑ σΧΗμΑ+ΧρΩμΑ,
εργαστήρι κεραμικής, ξυλουργείο και αγρόκτημα, όπου τα μέλη του έχουν τη δυνατότητα
πεντάμηνης, αμειβόμενης και ασφαλιζόμενης μαθητείας.

•

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

Από το 2013 η αδυναμία του ΚΈΘΈΑ να εντάξει μέλη του ως μαθητευομένους στις παραγωγικές
του μονάδες, λόγω εκκρεμούσας νομοθετικής ρύθμισης, αναιρεί τον καταστατικό σκοπό αυτών
των μονάδων, ο οποίος αφορά τόσο την παροχή κατάρτισης όσο και την αυτοχρηματοδότηση
του οργανισμού, και δυσχεραίνει τις προσπάθειες κοινωνικής επανένταξης.
Το 2014 συνεχίστηκε το έργο της Αναπτυξιακής σύμπραξης ΈπιΧΈιρΈιΝ που στόχευε στην επιχειρηματική δραστηριοποίηση απεξαρτημένων από το ΚΈΘΈΑ, τον οΚΑΝΑ και το 18ΑΝΩ (σελ.33), με
την κατάρτιση 30 ατόμων, την παροχή συμβουλευτικής καριέρας σε 38 άτομα και συμβουλευτικής
σε θέματα επιχειρηματικότητας σε 50 άτομα.
Έπίσης εξασφαλίστηκαν 64 μερικές ή ολικές υποτροφίες σε διάφορα αντικείμενα για μέλη των
προγραμμάτων του ΚΈΘΈΑ σε όλη την Έλλάδα.
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▶ 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 μελών του, το ΚΈΘΈΑ έχει δημιουργήσει
στην Αθήνα το Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο, αποτελούμενο από τη μονάδα Ψυχικής και τη μονάδα
σωματικής υγείας. οι μονάδες παρέχουν 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
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στους τομείς ψυχιατρικής, παιδοψυχιατρικής, παθολογίας,
νοσηλευτικής και οδοντιατρικής.

Νομική στήριξη
για να βοηθήσει τα μέλη των θεραπευτικών του προγραμμάτων στη διαδικασία επίλυσης των
νομικών τους εκκρεμοτήτων από τη συνδεόμενη με τη χρήση παραβατική συμπεριφορά, το ΚΈΘΈΑ
έχει δημιουργήσει την υπηρεσία Νομικής στήριξης. Η υπηρεσία παρέχει δωρεάν ενημέρωση και
συμβουλευτική για τη νομοθεσία περί ναρκωτικών, νομική στήριξη στα άπορα μέλη 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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οι πολυπλΈυρΈσ ΑρΝΗΤιΚΈσ ΈπιπΤΩσΈισ ΤΗσ ΚΑΤΑΧρΗσΗσ ουσιΩΝ σΤΑ ΑΤομΑ, Τισ οιΚογΈΝΈιΈσ Τουσ ΚΑι
ΤΗΝ ΚοιΝΩΝιΑ υπογρΑμμιzουΝ ΤΗ σΗμΑσιΑ ΤΩΝ πΑρΈμΒΑσΈΩΝ προλΗΨΗσ. οι ΑΝΑγΚΈσ πΑρουσιΑzοΝΤΑι πιο ΑυξΗμΈΝΈσ ΤΗΝ πΈριοΔο ΤΗσ ΚρισΗσ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ οποιΑ οι συΝΘΗΚΈσ ΈυΝοουΝ Τουσ
ΈπιΒΑρυΝΤιΚουσ πΑρΑγοΝΤΈσ που οΔΗγουΝ σΤισ ΔιΑΦορΈσ μορΦΈσ ΚΑΤΑΧρΗσΗσ Ή ΈξΑρΤΗσΗσ.
σΤΑ προγρΑμμΑΤΑ προλΗΨΗσ ΚΑι ΈγΚΑιρΗσ πΑρΈμΒΑσΗσ Του ΚΈΘΈΑ, που ΈΧουΝ Ωσ ΑξοΝΑ Τισ
ΈΚπΑιΔΈυΤιΚΈσ ΚοιΝοΤΗΤΈσ ΚΑι Τισ ΤοπιΚΈσ ΚοιΝΩΝιΈσ, συμμΈΤΈιΧΑΝ Το 2014 πΈριπου 5.600 ΑΤομΑ.

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση

ΚΕΘΕΑ Απολογισμοσ Έργου 2014

Oι στόχοι των προγραμμάτων πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης
με εξειδικευμένες δράσεις και προσωπικό πρόληψης, και την υποστήριξη ενός ευρέος δικτύου
εθελοντών, το Δίκτυο πρόληψης και Έγκαιρης παρέμβασης του ΚΈΘΈΑ απευθύνεται στον γενικό
πληθυσμό, σε ομάδες με συμπεριφορά υψηλού κινδύνου, καθώς και σε επαγγελματίες διαφόρων
ειδικοτήτων, με στόχους:
• τον περιορισμό των επιβαρυντικών κοινωνικών παραγόντων για επικίνδυνες μορφές
συμπεριφοράς, όπως η χρήση ουσιών, και την ενίσχυση των παραγόντων προστασίας
• την ενδυνάμωση των νέων για υπεύθυνες αποφάσεις και υγιείς επιλογές ζωής
• την αποτροπή ή την καθυστέρηση της έναρξης της χρήσης στα νεανικά χρόνια και τη μείωση
των πιθανοτήτων για μετέπειτα προβλήματα που συνδέονται με την κατάχρηση ουσιών
• την κινητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας (γονείς, σχολεία, υπηρεσίες, φορείς, μμΈ)
για συντονισμένη και σταθερή συμμετοχή σε δράσεις πρόληψης
• τη μείωση της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής βλάβης που μπορεί να προκαλέσει
η κατάχρηση ουσιών

Πρόληψη και κοινοτική ανάπτυξη
συνεχίστηκε για τέταρτη χρονιά η λειτουργία του Κέντρου Κοινοτικής παρέμβασης στα Έξάρχεια.
Το Κέντρο λειτουργεί από το 2010 με στόχο την ψυχοκοινωνική ενίσχυση νέων έως 21 ετών και
την ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας προς την κατεύθυνση της πρόληψης την περίοδο της κρίσης.
Η μέση ημερήσια συμμετοχή στο στέκι Νέων του Κέντρου, όπου λειτουργούν ομάδες δεξιοτήτων
ζωής, αντιμετώπισης δυσλειτουργικών συμπεριφορών, δημιουργικής διαχείρισης του ελεύθερου
χρόνου κ.ά., ήταν 32 άτομα. Το στέκι προσέφερε επίσης καλοκαιρινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων
για εφήβους που παρέμειναν στην Αθήνα τους θερινούς μήνες.
σημαντική δράση του Κέντρου αποτελεί και το Καινοτόμο πρόγραμμα υποστήριξης Έφήβων
στη μετάβασή τους από το Δημοτικό στο γυμνάσιο. στόχος του είναι, καταρχήν, η πρόληψη της
σχολικής διακοπής αλλά και της χρήσης ουσιών και της παραβατικότητας. Το πρόγραμμα εστιάζει
σε παιδιά ηλικίας 11 έως 15 ετών από μη προνομιούχες οικογένειες και επιβαρυμένες περιοχές
της Αθήνας, τα οποία αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς.

Πρόληψη στις εκπαιδευτικές κοινότητες
οι παρεμβάσεις πρόληψης του ΚΈΘΈΑ στις εκπαιδευτικές κοινότητες αφορούν όλες τις βαθμίδες,
με έμφαση στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. στο πλαίσιο αυτό συνεχίστηκε
και το 2014 η συνεργασία του ΚΈΘΈΑ με τους υπεύθυνους αγωγής υγείας και τους σχολικούς
συμβούλους του υπουργείου παιδείας.
Το 2014 πραγματοποιήθηκαν 59 βραχύχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα πρόληψης που απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές και φοιτητές, και 26 μακρόχρονα προγράμματα για
διευθυντές σχολικών μονάδων και ενώσεις γονέων και κηδεμόνων.
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Με τα εγκαίνια του Χώρου Δράσης
διευρύνεται η συνεργασία
του ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ με το Εθνικό Θέατρο,
με στόχο την επαφή των κοινωνικά
ευπαθών ομάδων με τη θεατρική πράξη

Πασχαλινά παζάρια
οργανώνονται σε
διάφορες πόλεις της
Ελλάδας για την ενίσχυση
των Θεραπευτικών
Κοινοτήτων του ΚΕΘΕΑ

Προβολή ταινίας από
το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
για την ενίσχυση
του Κοινωνικού
Παντοπωλείου και
της δράσης
«Φαγητό με την αγάπη
μας» στο Ηράκλειο

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και ΚΕΘΕΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ υποστηρίζουν
και συμμετέχουν
στον 3ο Δρόμο Σέιχ Σου

Το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ
συμμετέχει σε εκδηλώσεις
του Δήμου Καλαμάτας
για την ανακύκλωση
Τα μέλη του ΚΕΘΕΑ
ΟΞΥΓΟΝΟ αναλαμβάνουν
εθελοντικά το βάψιμο του
15ου Δημοτικού Σχολείου
Πάτρας
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στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας του ΚΈΘΈΑ με τον οΑΈΔ, συνεχίστηκε η λειτουργία
συμβουλευτικών σταθμών για μαθητές σε τρεις από τις σχολές μαθητείας στην Αττική, καθώς
και η παροχή εποπτείας σε καθηγητές του οργανισμού.
σύντομες παρεμβάσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης πραγματοποιήθηκαν επίσης για μαθητές
11 σχολείων και για φοιτητές-σπουδαστές 5 σχολών ΑΈι και ΤΈι. Ανάλογες ενημερωτικές παρεμβάσεις έγιναν και εκτός εκπαιδευτικών μονάδων, σε συνεργασία με αθλητικούς συλλόγους και
προσκοπικές οργανώσεις.

Έγκαιρη παρέμβαση
Η έγκαιρη παρέμβαση αφορά την υποστήριξη νέων με συμπεριφορά υψηλού κινδύνου για χρήση
ουσιών, καθώς και των οικογενειών τους. Το 2014 η εδραιωμένη πλέον συνεργασία του ΚΈΘΈΑ με
τους Έπιμελητές Ανηλίκων στο πεδίο της έγκαιρης παρέμβασης συνεχίστηκε σε δύο κυρίως άξονες:
την παραπομπή εφήβων και νεαρών ανηλίκων με τις οικογένειές τους για ατομική συμβουλευτική,
καθώς και την προσφορά κοινωνικής εργασίας από τους εφήβους, με απόφαση δικαστηρίου, στο
Δίκτυο πρόληψης του ΚΈΘΈΑ. Το Δίκτυο συνεργάστηκε επίσης με φορείς και οργανώσεις για
την παροχή υπηρεσιών σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες της Αθήνας.

Ενημέρωση και εκπαίδευση γονέων
οι παρεμβάσεις πρόληψης του ΚΈΘΈΑ 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 2014 πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα
για γονείς προσχολικής και σχολικής ηλικίας, και σχολές γονέων στην Αθήνα και την Κρήτη.

Εκπαίδευση για την πρόληψη
Τα επιμορφωτικά προγράμματα του ΚΈΘΈΑ με αντικείμενο την 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 επιθυμούν να συμβάλουν στην αντιμετώπισή του (φαρμακοποιοί, αστυνομικοί, ιερείς κ.λπ.). Το 2014 υλοποιήθηκε πρόγραμμα εποπτείας
σε ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στο πλαίσιο της ένταξής τους σε δημόσιες σχολικές
μονάδες.
συνεχίστηκε επίσης η εφαρμογή από το ΚΈΘΈΑ στην Έλλάδα του ευρωπαϊκού προγράμματος
PREV-LEARNING, που αφορά τη δωρεάν εξ αποστάσεως εκπαίδευση γονέων, εκπαιδευτικών
και επαγγελματιών σε θέματα πρόληψης.
Από το Δίκτυο εκπαιδεύτηκαν μέσα στη χρονιά 47 εθελοντές οι οποίοι παρείχαν τις υπηρεσίες
τους στο Κέντρο Κοινοτικής παρέμβασης.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 2014
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TO KEΘΈΑ ΈιΝΑι Απο Τουσ Κυριουσ ΦορΈισ ΈΚπΑιΔΈυσΗσ σΤΈλΈΧΩΝ σΤοΝ ΤομΈΑ ΑΝΤιμΈΤΩπισΗσ ΤΩΝ
ΈξΑρΤΗσΈΩΝ σΤΗΝ ΈλλΑΔΑ. MΈ προγρΑμμΑΤΑ ΔιΑ Βιου μΑΘΗσΗσ ΚΑι ΈπΑγγΈλμΑΤιΚΗσ ΑΝΑπΤυξΗσ,
ΈπισΤΗμοΝιΚΈσ συΝΑΝΤΗσΈισ, συΝΈΔριΑ, ΈΚΔοσΈισ, ΈγΧΩριΈσ ΚΑι ΔιΈΘΝΈισ συΝΈργΑσιΈσ, συμΒΑλλΈι
σΤΗΝ προΑγΩγΗ Του ΈπισΤΗμοΝιΚου ΔιΑλογου, ΤΗΝ ΑΝΤΑλλΑγΗ ΤΈΧΝογΝΩσιΑσ ΚΑι ΤΗ ΔιΑΔοσΗ ΚΑλΩΝ
πρΑΚΤιΚΩΝ. TO 2014 Το ΚΈΘΈΑ προσΈΦΈρΈ 162 ΗμΈρΈσ ΈΚπΑιΔΈυσΗσ ΚΑι 536 ΘΈσΈισ ΈΚπΑιΔΈυσΗσ σΈ
σΩΦροΝισΤιΚουσ υπΑλλΗλουσ, ΈπισΤΗμοΝΈσ ΚοιΝΩΝιΚΗσ ΦροΝΤιΔΑσ ΚΑι ΨυΧιΚΗσ υγΈιΑσ, ΚΑι ΦοιΤΗΤΈσ
Απο ΤΗΝ ΈλλΑΔΑ ΚΑι Το ΈξΩΤΈριΚο.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΘΕΑ

Δια βίου μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη

ΚΕΘΕΑ Απολογισμοσ Έργου 2014

Προγράμματα και δράσεις δια βίου μάθησης του ΚΕΘΕΑ
στα προγράμματα και τις δράσεις δια βίου μάθησης και επαγγελματικής ανάπτυξης του ΚΈΘΈΑ
περιλαμβάνονται:

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Μακρόχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα
μέσα στη χρονιά το ΚΈΘΈΑ πραγματοποίησε, με τη συμμετοχή 135 στελεχών ψυχικής υγείας:
Νέο εκπαιδευτικό κύκλο στην Αθήνα του προγράμματος «συμβουλευτική στην αντιμετώπιση της
τοξικοεξάρτησης: γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις στην επαγγελματική πρακτική», το οποίο υλοποιείται
για 17η χρονιά σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχιατρικής του πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο
σαν Ντιέγκο.
Δύο νέους εκπαιδευτικούς κύκλους του προγράμματος επιμόρφωσης «Διοίκηση και κοινωνικός
σχεδιασμός στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων», σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το οποίο υλοποιείται
για 13η χρονιά σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνιολογίας της Έθνικής σχολής Δημόσιας υγείας
(ΈσΔυ).
Νέο κύκλο του πιστοποιημένου από το ινστιτούτο Δια Βίου μάθησης του Αριστοτέλειου πανεπιστημίου (ΑπΘ) προγράμματος «Αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στο πλαίσιο του ποινικού σωφρονισμού», σε συνεργασία με τη Νομική σχολή του ΑπΘ, στη Θεσσαλονίκη.
στη διάρκεια της χρονιάς το ΚΈΘΈΑ συμμετείχε στην Έθνική Έπιτροπή που στοχεύει στη διαμόρφωση εθνικού σχεδίου για την εκπαίδευση επαγγελματιών στην πρόληψη και αντιμετώπιση
της επιδημίας HIV/AIDS στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών.
Το έτος έκλεισε με την επισφράγιση της συμφωνίας του ΚΈΘΈΑ και της ΈσΔυ, σε συνεργασία
με τον οΚΑΝΑ, για την ένταξη του προγράμματος «Διοίκηση και κοινωνικός σχεδιασμός στην
αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» ως κατεύθυνσης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
«Διοίκηση υπηρεσιών υγείας» της ΈσΔυ.
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΜΑΪΟΥ

Το ΚΕΘΕΑ υποστηρίζει τη συναυλία
των encardia στην Τεχνόπολη του Δήμου
Αθηναίων για την ενίσχυση των Γιατρών
του Κόσμου

Το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
παρουσιάζει τη θεατρική
παράσταση «Εκείνοι
και εκείνοι» στο θέατρο
ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ

Το ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ
συμμετέχει στις εκδηλώσεις
της «Νύχτας Μουσείων»
στο Ιστορικό Αρχείο
της Εθνικής Τράπεζας

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ
διοργανώνει πρωτάθλημα
5Χ5 με τη συμμετοχή τοπικών
φορέων και συλλόγων
Το μουσικό συγκρότημα
«Χορδές» του
ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ
πραγματοποιεί συναυλία
για την ενίσχυση των
κρατουμένων στο νοσοκομείο
Άγιος Παύλος
των φυλακών Κορυδαλλού

Το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ αναλαμβάνει
εθελοντικά τη βελτίωση των
γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ του 18ου
Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας
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Βραχύχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα
Η ανάγκη των επαγγελματιών στον χώρο των εξαρτήσεων για απόκτηση νέων δεξιοτήτων και
εργαλείων παρέμβασης οδήγησε στην υλοποίηση νέων βραχύχρονων προγραμμάτων, με τη
συμμετοχή συνολικά 280 εκπαιδευομένων, φοιτητών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας:
Το πρόγραμμα «συνέντευξη κινητοποίησης» απευθύνθηκε σε στελέχη των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας της Κρήτης με εκπαιδεύτρια από το Leeds Addiction Unit της Αγγλίας. Το πρόγραμμα
«μείωση της βλάβης: προσέγγιση χρηστών στον δρόμο» πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη
με εκπαιδεύτριες από την ιατρική σχολή του πανεπιστημίου του Άμστερνταμ.
συνεχίστηκε η συνεργασία του ΚΈΘΈΑ με την Έλληνική Έπιτροπή Διεθνών σχέσεων και Ανταλλαγών Φοιτητών-HeLmsic για τη βιωματική και θεωρητική εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής
σε θέματα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Το 2014 το πρόγραμμα αυτό απέσπασε το διεθνές
βραβείο Rex Crossley της γενικής συνέλευσης της Διεθνούς συνομοσπονδίας Φοιτητών ιατρικής.
Έπιπλέον, το ΚΈΘΈΑ ενέταξε σε διάφορες δομές του για πρακτική άσκηση 66 σπουδαστές και
φοιτητές ΑΈι και ΤΈι, ενώ υποδέχτηκε φοιτητές Κοινωνικής Έργασίας από πανεπιστήμιο της
ολλανδίας στο πλαίσιο διεθνών ανταλλαγών.

Πιστοποίηση επαγγελματιών
Το 2014 το ΚΈΘΈΑ ανέλαβε την πρωτοβουλία διαμόρφωσης του επαγγελματικού περιγράμματος
των συμβούλων εξαρτήσεων, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τον ΈοππΈπ
(Έθνικός οργανισμός πιστοποίησης προσόντων και Έπαγγελματικού προσανατολισμού). Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει στη δυνατότητα πιστοποίησης των συμβούλων εξαρτήσεων σε εθνικό
επίπεδο. Θα αναβαθμίσει τη θέση των εργαζομένων στο πεδίο αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, θα
βελτιώσει την ποιότητα των προγραμμάτων εκπαίδευσης, αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισής τους, και θα συμβάλει στην αποδοτική και πιο αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών
θεραπείας και πρόληψης.
συνεχίστηκε επίσης η ανανέωση της πιστοποίησης στελεχών από την Έπιστημονική Έπιτροπή
Αμοιβαίας πιστοποίησης συμβούλων Τοξικοεξάρτησης και στελεχών πρόληψης για την Έλλάδα,
την Κύπρο, τη μάλτα και τη Βουλγαρία, την οποία έχει συστήσει το ΚΈΘΈΑ σε συνεργασία με το
IC&RC (International Certification Reciprocity Consortium).

Ημερίδες και διαλέξεις
Το ΚΈΘΈΑ, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διοργάνωσε ανοικτή
ημερίδα στη Θεσσαλονίκη με κεντρικό ομιλητή τον Igor Koutsenok, διευθυντή προγραμμάτων
πρόληψης, Θεραπείας και Έπανένταξης στο γραφείο του οΗΈ στη Βιέννη για τα Ναρκωτικά και την
Έγκληματικότητα (UNODC), με θέμα την αντιμετώπιση της εξάρτησης στο πλαίσιο του ποινικού
σωφρονισμού.
Το ΚΈΘΈΑ πραγματοποίησε επίσης διήμερο συνέδριο με θέμα «Απεξάρτηση και επιχειρηματικότητα»,
σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο της Αναπτυξιακής σύμπραξης ΈπιΧΈιρΈιΝ.
στο συνέδριο παρουσιάστηκαν απολογιστικά στοιχεία για το έργο της σύμπραξης και την επαγγελματική-επιχειρηματική πορεία των ωφελουμένων της, καθώς και καλές πρακτικές και προτάσεις για
περαιτέρω αξιοποίηση της κοινωνικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας ως μηχανισμών
κοινωνικής ένταξης (σελ. 33).

Εκδόσεις–βιβλιοθήκη
Έκδόθηκαν δύο τεύχη της επιστημονικής περιοδικής έκδοσης του ΚΈΘΈΑ «Έξαρτήσεις» με
αφιέρωμα σε ειδικούς πληθυσμούς, ενώ αυξήθηκαν σημαντικά οι επισκέψεις στη βιβλιοθήκη
του οργανισμού, η οποία ειδικεύεται σε θέματα εξαρτήσεων.
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΙΟΥΝΙΟΥ

Τα προγράμματα ΚΕΘΕΑ ΕΝ
ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ
και ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ
«αλλάζουν» το Πεδίον
του Άρεως για μία μέρα,
μετατρέποντάς το σε χώρο
πολιτισμού, ψυχαγωγίας
και ενημέρωσης για τα
ναρκωτικά

Το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
πραγματοποιεί παράσταση στο
Θέατρο ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ στο
πλαίσιο των δεκαπενθήμερων
πολιτιστικών της εκδηλώσεων,
σε συνεργασία με καλλιτέχνες
και φορείς της Αθήνας

Το Δίκτυο Υπηρεσιών
Πρόληψης και Έγκαιρης
Παρέμβασης, σε
συνεργασία με το
πρόγραμμα ΙΡΙΔΑ,
διοργανώνει στην
Πλατεία Εξαρχείων
δράσεις για νέους

Το ΚΕΘΕΑ
ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ
διοργανώνει τουρνουά
ποδοσφαίρου με τη
συμμετοχή τοπικών
φορέων στο δημοτικό
γήπεδο στον Άγιο
Διονύσιο Πειραιά

Τα προγράμματα
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ,
ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ και
ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
διοργανώνουν
στο λιμάνι της
Θεσσαλονίκης
συναυλία με τον
κιθαρίστα GUS G και
άλλους καλλιτέχνες

Ροκ συναυλία με τη
συμμετοχή νεανικών
μουσικών σχημάτων
διοργανώνει
το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ
στην Πλατεία Λαμπρούλη
στο Φρούριο Λάρισας

Το Πολυδύναμο
Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο
του ΚΕΘΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
διοργανώνει υπαίθριο
εργαστήρι κεραμικής στο
κέντρο της πόλης

Το ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ
πραγματοποιεί
ποδηλατοδρομία και
άλλες εκδηλώσεις στην
πλατεία Αγίου Γεωργίου
στην Πάτρα
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Η Ελένη Τσαλιγοπούλου
και η Μελίνα Κανά
τραγουδούν
για το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ
στο Ανοιχτό Δημοτικό
Θέατρο Βόλου

Το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ
πραγματοποιεί
ποδηλατοδρομία γύρω
από τη λίμνη Ιωαννίνων

Τα μέλη του ΚΕΘΕΑ
ΚΥΤΤΑΡΟ στήνουν το
ενημερωτικό τους περίπτερο
στην κεντρική πλατεία
της Καλαμάτας

Το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ διοργανώνει ποδοσφαιρικό
αγώνα στο γήπεδο του ΟΦΗ με εκπροσώπους
από το Περιφερειακό και το Δημοτικό Συμβούλιο
Ηρακλείου, και με τη συμμετοχή παλαίμαχων
ποδοσφαιριστών

m61

Τα μέλη του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
σε θεατρικό δρώμενο στην οδό
Βαλτετσίου στα Εξάρχεια

Το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ
πραγματοποιεί
ενημερωτική
ποδηλατοβόλτα στην
Αλεξανδρούπολη
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Το ΚΈΘΈΑ ΒΑσιzΈΤΑι σΤΗΝ ΈρΈυΝΑ γιΑ ΤΗ συΝΈΧΗ ΒΈλΤιΩσΗ ΤΗσ ποιοΤΗΤΑσ ΚΑι ΤΗσ ΑποΤΈλΈσμΑΤιΚοΤΗΤΑσ ΤΩΝ υπΗρΈσιΩΝ Του, ΤΗ ΧΑρΑξΗ σΤρΑΤΗγιΚΗσ ΚΑι ΤΗΝ ΤΈΚμΗριΩσΗ Του οιΚοΝομιΚου ΚΑι
ΚοιΝΩΝιΚου οΦΈλουσ Απο ΤΗ λΈιΤουργιΑ ΑποΤΈλΈσμΑΤιΚΩΝ προγρΑμμΑΤΩΝ ΑπΈξΑρΤΗσΗσ ΚΑι
ΚοιΝΩΝιΚΗσ ΈΝΤΑξΗσ. ΒΑσιΚΗ ΈξΈλιξΗ μΈσΑ σΤΗ ΧροΝιΑ ΗΤΑΝ Η προοΔοσ που σΗμΈιΩΘΗΚΈ σΤΗΝ
προΈΤοιμΑσιΑ Του ολοΚλΗρΩμΈΝου πλΗροΦοριΑΚου συσΤΗμΑΤοσ Του ΚΈΘΈΑ, Έργου μΈγΑλΗσ
πΝοΗσ γιΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘμισΗ ΤΩΝ ΚλιΝιΚΩΝ ΚΑι ΈρΈυΝΗΤιΚΩΝ ΔρΑσΤΗριοΤΗΤΩΝ σΤο συΝολο Του
οργΑΝισμου.

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Έρευνα και αξιολόγηση
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Έρευνα και αξιολόγηση στο ΚΕΘΕΑ
οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΚΈΘΈΑ 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

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΚΕΘΕΑ
Προδιαγραφές και σχεδιασμός εφαρμογής για τα κλινικά στοιχεία
Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ΚΈΘΈΑ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα
στρατηγικής ανάπτυξης για τον οργανισμό, ανοίγοντας, μεταξύ άλλων, νέες δυνατότητες σε κλινικό
και ερευνητικό επίπεδο. Το 2014 καταρτίστηκαν οι προδιαγραφές για τον νέο, ηλεκτρονικό κλινικό
φάκελο, ο οποίος αποτελεί βασικό μέρος του νέου συστήματος. σχεδιάστηκαν επίσης οι προδιαγραφές για το σύνολο των ερευνητικών δραστηριοτήτων που θα περιλαμβάνει το νέο σύστημα.
Έπιπλέον, πραγματοποιήθηκε η διαδικασία ψηφιοποίησης των υπαρχόντων φακέλων στο σύνολο
των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΈΘΈΑ, οι οποίοι ανέρχονται σε 50.000. Η πιλοτική εφαρμογή
του ηλεκτρονικού φακέλου πραγματοποιείται εντός του 2015.

Αξιολόγηση υπηρεσιών
συνεχίστηκε η συλλογή και συστηματοποίηση των δεικτών που επιτρέπουν τη διαρκή παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών προγραμμάτων, και εφαρμόστηκαν νέες
μέθοδοι για την παρακολούθηση της ικανοποίησης των εξυπηρετουμένων από τις υπηρεσίες
του ΚΈΘΈΑ. ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δομών διπλής
διάγνωσης (πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα) σε όλη την Έλλάδα, σε συνεργασία με
εξωτερικό σύμβουλο. Έπιπλέον, το 2014 πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση των προγραμμάτων
κατάρτισης στο πλαίσιο της Αναπτυξιακής σύμπραξης ΈπιΧΈιρΈιΝ.
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Έντεκα βραδιές αφήγησης
οργανώνει
το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
με παραμύθια από
όλο τον κόσμο

Η ομάδα κρουστών του
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
παίζει με τους encardia
στο Θέατρο Ρεματιάς
στο Χαλάνδρι

Το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
και το Ελληνικό Κέντρο
Κινηματογράφου
διοργανώνουν διήμερο
κινηματογραφικών
προβολών στον
Σύλλογο Ελλήνων
Αρχαιολόγων

Η θεατρική ομάδα ΚΡΑΜΑ
του ΚΕΘΕΑ ΜΟSAIC
παρουσιάζει την παράσταση
«Οι ηλίθιοι» στο Αντιρατσιστικό
Φεστιβάλ

Το ΚΕΘΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
πραγματοποιεί
ενημερωτική παρέμβαση
για τις εξαρτήσεις στο
Αναγνωστήριο Αγιάσου

Το Πολυδύναμο
Ψυχοδιαγνωστικό
Κέντρο του ΚΕΘΕΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ διοργανώνει
σειρά κινηματογραφικών
προβολών για την
ενημέρωση της τοπικής
κοινωνίας
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Παρακολούθηση των χαρακτηριστικών των εξυπηρετουμένων
σε ετήσια βάση το ΚΈΘΈΑ συλλέγει, επεξεργάζεται και αναλύει τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες
χρήσης των ατόμων που προσέρχονται στα συμβουλευτικά του Κέντρα σε όλη την Έλλάδα. Έπιπλέον,
το 2014 συνεχίστηκε η παρακολούθηση των παραγόντων που επηρεάζουν τον 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 ΈΚΤΈπΝ (Έθνικό 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 Έλλάδα.
Αφετέρου την αποτύπωση των παρεχόμενων υπηρεσιών θεραπείας και πρόληψης σε εθνικό
επίπεδο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος EDDRA του Έυρωπαϊκού παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά (EMCDDA).

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CARE

Το ΚΕΘΕΑ συμμετείχε 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 μετά από αυτήν.

m65

m66

«Η ΔυΝΑμΗ Ν’ ΑλλΑzΈισ» ΗΤΑΝ Το ΚΈΝΤριΚο συΝΘΗμΑ ΤΩΝ ΈΝΗμΈρΩΤιΚΩΝ ΈΝΈργΈιΩΝ Του ΚΈΘΈΑ Το
2014, ΈΝΑΝΤιΑ σΤΑ σΤΈρΈοΤυπΑ που σΤιγμΑΤιzουΝ ΚΑι πΑρΈμποΔιzουΝ ΤΗΝ ΈΝΤΑξΗ ΤΩΝ ΑπΈξΑρΤΗμΈΝΩΝ σΤΗΝ ΚοιΝΩΝιΑ. γιΑ Τισ ΈΝΗμΈρΩΤιΚΈσ Του ΔρΑσΈισ Το ΚΈΘΈΑ ΈΝΘΑρρυΝΈι ΤΗ συμμΈΤοΧΗ ΤΗσ
ΚοιΝΩΝιΑσ ΤΩΝ πολιΤΩΝ ΚΑι σΤΗριzΈΤΑι σΤΗΝ ΑΦιλοΚΈρΔΗ συμΒολΗ ΈπΑγγΈλμΑΤιΩΝ ΚΑι μμΈ, ΈΝΩ
ολο Το ΈΝΤυπο υλιΚο Του πΑρΑγΈΤΑι σΤο ΚΈΘΈΑ σΧΗμΑ+ΧρΩμΑ.

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

ΚΕΘΕΑ Απολογισμοσ Έργου 2014

Ενημέρωση στις τοπικές κοινωνίες
σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς τα προγράμματα απεξάρτησης του ΚΈΘΈΑ είχαν έντονη παρουσία
στις τοπικές κοινωνίες, μέσα από ανοικτές εκδηλώσεις, ενημερωτικές παρεμβάσεις, συνεργασίες
με φορείς και τοπικά μμΈ, 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 ΚΈΘΈΑ στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Εκστρατεία αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες
Το ΚΕΘΕΑ ήταν από τους βασικούς συντελεστές της πρωτοβουλίας διοργάνωσης πανελλαδικής
εκστρατείας αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες του Κομπάνι, σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό
σταθμό Στο Κόκκινο, την Αλληλεγγύη για Όλους, το Συντονιστικό Κοινωνικών Ιατρείων-Φαρμακείων Αττικής και την ΑΔΕΔΥ. Μέλη, προσωπικό και εθελοντές των θεραπευτικών προγραμμάτων
σε όλη την Ελλάδα ευαισθητοποίησαν και συνεργάστηκαν με τις τοπικές κοινωνίες, συγκεντρώνοντας 240 κούτες με τρόφιμα και 120 κούτες με φαρμακευτικό υλικό. Εκπρόσωποι του ΚΕΘΕΑ
συμμετείχαν στην αποστολή παράδοσης της βοήθειας στους καταυλισμούς των προσφύγων.
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Το βραβείο Rex
Crossley αποσπά
το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα LSD
του ΚΕΘΕΑ και της
ΗelMSIC για την
ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση
φοιτητών Ιατρικής στις
εξαρτήσεις

Το ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ,
σε συνεργασία με τον
Δήμο Αγ. Παρασκευής
και το Κέντρο Πρόληψης
«Αργώ», διοργανώνει
συναυλία με την Μπάντα
της ΣΤΡΟΦΗΣ και τη
Γιώτα Νέγκα

Η «Ωδή στον κώδικα»
είναι η συμβολή της
γραφιστικής κοινότητας
της Θεσσαλονίκης
στον εορτασμό των
τριακοστών γενεθλίων
της ΙΘΑΚΗΣ

Εγκαινιάζεται ο νέος, αυτόνομος
χώρος του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης
Κρήτη Ι στα Χανιά

Ο Φίλιππος Πλιάτσικας
και ο Μπάμπης Στόκας
τραγουδούν για το ΚΕΘΕΑ
ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ
καθαρίζει την παραλία
του Αγιόκαμπου
συμμετέχοντας στην
Παγκόσμια Εκστρατεία
Εθελοντικού Καθαρισμού
Ακτών

ΚΕΘΕΑ Απολογισμοσ Έργου 2014

Εκστρατεία για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών
με την αφιλοκερδή υποστήριξη δεκάδων μμΈ, μέσων μεταφοράς, χώρων ψυχαγωγίας, φορέων,
εταιρειών και εθελοντών, πραγματοποιήθηκε, για 11η συνεχή χρονιά, η πανελλαδική καμπάνια
του ΚΈΘΈΑ για την παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών. Η καμπάνια του 2014 είχε στόχο
την καταπολέμηση των στερεοτύπων που δυσχεραίνουν την ένταξη των απεξαρτημένων στην
κοινωνία και πλαισιώθηκε με εκδηλώσεις και δράσεις των θεραπευτικών προγραμμάτων σε 25
πόλεις. Το κεντρικό σύνθημα της ενημερωτικής εκστρατείας ήταν «Η δύναμη ν’ αλλάζεις» και το
συνολικό κόστος των δωρεών και των χορηγιών που εξασφάλισε το ΚΈΘΈΑ για τη διενέργειά
της έφτασε τα 127.000 ευρώ.

Διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
ο ιστότοπος του ΚΈΘΈΑ, τo μηνιαίο 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 2014, ενώ αυξημένη απήχηση είχαν τόσο η κεντρική όσο και οι επιμέρους
σελίδες του ΚΈΘΈΑ στο Facebook, που αριθμούν συνολικά πάνω από 47.000 φίλους. στο twitter
το ΚΈΘΈΑ ακολουθούν περισσότερα από 1.600 άτομα.

Συμβολή στον δημόσιο διάλογο
συνεπές στη δέσμευσή του για λογοδοσία το ΚΈΘΈΑ δημοσίευσε και ανακοίνωσε τον ετήσιο
απολογισμό έργου του. μέσα στη χρονιά εξέδωσε 18 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 Έλλάδα.
ορισμένες από τις δημόσιες παρεμβάσεις του εστιάστηκαν στην προάσπιση των δικαιωμάτων
των εξαρτημένων και απεξαρτημένων, σε μια περίοδο που αυτοί μπορούν να μετατραπούν σε
εύκολο στόχο: με ανακοινώσεις του ζήτησε την κατάργηση της βάναυσης υγειονομικής διάταξης
γυ/39Α, την άρση διάταξης του μεταναστευτικού κώδικα που προωθούσε διακριτική μεταχείριση
εις βάρος των μεταναστών σε θέματα θεραπείας, και την εφαρμογή προβλέψεων του νόμου που
προκρίνουν τη θεραπεία και επανένταξη έναντι της φυλάκισης.
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Το ΚΈΘΈΑ ως σύμβουλος οργανισμός του οΗΈ (ECOSOC) σε θέματα ναρκωτικών αναλαμβάνει
κάθε χρόνο την παρουσίαση της Έτήσιας Έκθεσης της Διεθνούς Έπιτροπής του οΗΈ για τον
Έλεγχο των Ναρκωτικών (INCB) στην Έλλάδα. Η έκθεση του 2013 μεταφράστηκε στα ελληνικά,
παρουσιάστηκε με συνέντευξη Τύπου και διανεμήθηκε σε φορείς και χαράσσοντες την πολιτική
για τα ναρκωτικά.

Από τις φυλακές Κορυδαλλού στον ΟΗΕ
Στην έδρα του ΟΗΕ στη Βιέννη φιλοξενήθηκε τον Μάρτιο η εικαστική έκθεση «Κοινότητες στη
Φυλακή: Παράθυρο στην Κοινωνία» των μελών της Θεραπευτικής Κοινότητας ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
στις Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού, στο πλαίσιο της 57ης Συνόδου της Επιτροπής για τα
Ναρκωτικά (CND) και της παράλληλης συνδιάσκεψης υψηλού επιπέδου. Mε την αναδιαμόρφωση
της διεθνούς πολιτικής για τα ναρκωτικά στο επίκεντρο των εργασιών στον ΟΗΕ, η έκθεση έγινε
πρεσβευτής του δικαιώματος για θεραπεία και της σημασίας που έχει η λειτουργία προγραμμάτων
απεξάρτησης και επανένταξης εντός και εκτός φυλακής.

ΧορΗγοι ΚΑι υποσΤΗριΚΤΈσ ΈπιΚοιΝΩΝιΑσ 2014
Το ΚΕΘΕΑ ευχαριστεί θερμά τους φορείς, τις εταιρείες, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τους επαγγελματίες και τους
εθελοντές που συνέβαλαν στην προβολή και διάδοση του κοινωνικού του μηνύματος το 2014.
ΕΣΗΕΑ / HELLASSITES / ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ / ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ / ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΣΤΑΣΥ ΑΕ / AEGEAN AIRLINES / CITY CONTACT / CINE NEWS / EDGAR AMBIENT MEDIA EΠE / IL PALLATINO / MEDIA EΠE /
VILLAGE CINEMAS / ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ / ΗΣΑΠ / ΔΕΥΑΛ / ΒΙΒΗ ΓΥΑΛΙΑ / ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ / McCANN ATHENS / ΕΥΗ ΜΙΤΣΑΛΑ / ΡΑΧΗΛ
ΚΡΗΤΙΚΟΥ / ΜΗΛΙΟΡΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

Εφημερίδες
FREE SUNDAY / GOAL NEWS / LARISSANET / REALNEWS / ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ / ΑΛΗΘΕΙΑ (ΧΙΟΣ) / ΑΝΑΤΟΛΗ (ΛΑΣΙΘΙ) / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
(ΙΩΑΝΝΙΝΑ) / ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ / ΑΥΓΗ / ΓΝΩΜΗ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) / ΓΝΩΜΗ ΡΟΔΟΥ / ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) / ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ / ΕΒΔΟΜΗ (ΚΑΒΑΛΑ) / ΕΘΝΙΚΗ ΦΩΝΗ (ΚΡΗΤΗ) / ΕΘΝΟΣ / ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) / ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) / ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ / ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) / ΕΜΠΡΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) / ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΤΡΙΚΑΛΑ) / ΕΡΕΥΝΑ
(ΤΡΙΚΑΛΑ) / ΕΡΜΗΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) / ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ / ΗΜΕΡΑ ΤΣΗ ΖΑΚΥΘΟΣ / ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) / ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ /
ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) / ΘΕΣΣΑΛΙΑ / ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 21ος ΑΙΩΝ / ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ / ΚΟΣΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
(ΡΕΘΥΜΝΟ) / ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ / ΜΑΧΗΤΗΣ (ΑΡΤΑ) / ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ / ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ / ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) / ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) /
ΠΑΤΡΙΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) / ΠΟΛΙΤΗΣ (ΧΙΟΣ) / ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) / ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) / ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) / ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ
ΝΕΑ / ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ / ΡΟΔΙΑΚΗ / ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ / ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΒΟΛΟΣ) / ΤΙΤΑΝΗ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) / ΤΟΛΜΗ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) / ΤΟΠΙΚΗ
ΦΩΝΗ (ΠΡΕΒΕΖΑ) / ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ / ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ραδιοφωνικοί σταθμοί
CITY FM 100 (ΚΡΗΤΗ) / FM 100 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) / IONIAN RADIO (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) / LIBERO FM 107,4 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) / METRO 89,2 FM (ΚΡΗΤΗ) /
PLANET 90,6 FM (ΚΡΗΤΗ) / RADIO MELODY 96,7 / READYO.GR / REAL FM 107,1 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) / SPOR FM (ΚΡΗΤΗ) / ΑΘΗΝΑ 9,84 / ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 93,6 FM / ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΔΙΑΣ 95 FM (ΚΡΗΤΗ) / ΛΑΤΩ FM (ΚΡΗΤΗ) / ΜΕΛΩΔΙΑ 106,6
FM (ΚΡΗΤΗ) / ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΡΗΤΗΣ / ΟΚΤΑVΑ RADIO / ΡΑΔΙΟ ΑΙΟΛΟΣ / ΡΑΔΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ / ΡΥΘΜΟΣ 94,3 FM (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) / ΣΚΑΪ 90,2
FM (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) / ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5

Τηλεοπτικοί σταθμοί
ASTRA TV (ΛΑΡΙΣΑ) / CHANNEL 4 ΚΡΗΤΗΣ / CRETA CHANNEL / IONIAN CHANNEL / TRT ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ / TV MITILINI / TV
10 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / TV 100 / TV ΒΕΡΓΙΝΑ / ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ / ΚΡΗΤΗ TV / ΚΥΔΩΝ TV (ΚΡΗΤΗ) / ΝΕΑ ΤV ΚΡΗΤΗΣ

Ιστότοποι

24-ores.com / aftodioikisi.gr / agiaparaskevi-guide.gr / bep.gr (ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ) / candianews.gr / cna.gr /
cretalive.gr / cretapost.gr / creteplus.gr / eleftherotypia.gr / emprosnet.gr / enikos.gr / espireas.gr (ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ) / freepen.gr / goodnet.gr / iatronet.gr / kariera.gr / kathimerini.gr / larissanet.gr / larissanews.gr / lesvosreport.gr
/ meteo.gr / emprosnet.gr / news247.gr / onlarissa.gr / press-a.gr / prismanews.gr / proslipsis.gr / qualitynetfoundation.gr /
radiokalloni.gr / skywalker.gr / stokokkino.gr / thessalianews.gr / thessalika-nea.gr / trikalacity.gr / trikalanews.gr / tromaktiko.gr /
unescopireas.gr (ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ / youropia.gr / zanteweb.gr
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H συγΧροΝΗ μοΝΑΔΑ γρΑΦιΚΩΝ ΤΈΧΝΩΝ ΚΈΘΈΑ σΧΗμΑ+ΧρΩμΑ ΈΝισΧυΈι ΤοΝ προϋπολογισμο Του
ΚΈΘΈΑ, ΚΑλυπΤΈι Τισ ΑΝΑγΚΈσ Του σΈ ΈΝΤυπο υλιΚο ΚΑι σΤΗριzΈι ΤΗΝ ΈπΑγγΈλμΑΤιΚΗ ΚΑΤΑρΤισΗ ΚΑι
ΑπΑσΧολΗσΗ μΈλΩΝ ΤΩΝ ΘΈρΑπΈυΤιΚΩΝ προγρΑμμΑΤΩΝ που ΒρισΚοΝΤΑι σΤο σΤΑΔιο ΤΗσ ΈπΑΝΈΝΤΑξΗσ. Το 2014 ΚρΑΤΗΘΗΚΈ μΈ ΈπιΤυΧιΑ σΤΗΝ ΑγορΑ, πΑρΑ Τισ ΔυσμΈΝΈισ συΝΘΗΚΈσ σΤοΝ ΚλΑΔο ΤΗσ
ΚΑι Το μΈιΩμΈΝο προσΩπιΚο ΤΗσ. ΒΑσιΚοΤΈρΗ ΔυσΚολιΑ πΑρΈμΈιΝΈ Η ΑΔυΝΑμιΑ ΤΗσ ΝΑ προσΦΈρΈι
ΘΈσΈισ ΚΑΤΑρΤισΗσ, ΚΑΘΩσ συΝΈΧιzΈι ΝΑ ΈΚΚρΈμΈι σΧΈΤιΚΗ ΝομοΘΈΤιΚΗ ρυΘμισΗ.

ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ

KΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ

ΚΕΘΕΑ Απολογισμοσ Έργου 2014

Το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ το 2014
Το ΚΈΘΈΑ 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 TÜV HELLAS. μέχρι σήμερα έχει προσφέρει εκπαίδευση-κατάρτιση σε
περισσότερους από 120 αποφοίτους του ΚΈΘΈΑ.
παρά τις δυσμενείς συνθήκες στον κλάδο των γραφικών τεχνών και το μειωμένο προσωπικό του,
που ανέρχεται σε 23 άτομα, το ΚΈΘΈΑ σΧΗμΑ+ΧρΩμΑ κρατήθηκε με επιτυχία στην αγορά το 2014.
O τζίρος του αυξήθηκε ελαφρώς σε σχέση με το 2013, οι πωλήσεις του έφτασαν τα 1.596.854€
και επιτεύχθηκε θετικό καθαρό αποτέλεσμα.
σημαντικότερο πρόβλημα για τη μονάδα παρέμεινε η έλλειψη εκπαιδευομένων, λόγω της αδυναμίας του ΚΈΘΈΑ να συνάψει συμβάσεις μαθητείας. παρά τα επανειλημμένα διαβήματα του οργανισμού προς τις αρμόδιες αρχές, συνεχίζει να εκκρεμεί από το 2013 η νομοθετική ρύθμιση για την
κάλυψη του ασφαλιστικού κινδύνου των μαθητευομένων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ΚΈΘΈΑ
σΧΗμΑ+ΧρΩμΑ να μην μπορεί να υπηρετήσει τον βασικό σκοπό λειτουργίας του, που είναι
η προσφορά εκπαίδευσης και εργασίας σε μέλη και αποφοίτους του ΚΈΘΈΑ, αλλά και να μην
μπορεί να ανταποκριθεί σε μεγαλύτερο αριθμό εργασιών.
Το 2014 το ΚΈΘΈΑ σΧΗμΑ+ΧρΩμΑ έγινε το πρώτο τυπογραφείο στη βόρεια Έλλάδα και το δεύτερο σε όλη τη χώρα που πιστοποιήθηκε κατά FSC (Forest Stewardship Council – συμβούλιο
Διαχείρισης των Δασών), εντασσόμενο σε μια αλυσίδα επιτήρησης που του δίνει τη δυνατότητα
να προσφέρει στους πελάτες του πιστοποιημένα έντυπα αναφορικά με την προέλευση του χαρτιού,
αποδεικνύοντας έμπρακτα τον προσανατολισμό του στην προστασία του περιβάλλοντος και την
αειφόρο ανάπτυξη.
Το ΚΈΘΈΑ σΧΗμΑ+ΧρΩμΑ διατήρησε και το 2014 τη φήμη και τη θέση του στην αγορά ως ενός
από τα πιο αξιόπιστα και υψηλών δυνατοτήτων τυπογραφεία της βόρειας Έλλάδας. Η ανταγωνιστική
λειτουργία του με καθαρά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και το αξιόλογο πελατολόγιο που έχει
διαμορφώσει δημιουργούν προοπτικές βιωσιμότητας ακόμη και με συνέχιση του δυσμενούς
οικονομικού κλίματος.
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μΈσΑ Απο προγρΑμμΑΤΑ ΈΈ/ΈσπΑ ΚΑι ΑλλΈσ πΗγΈσ ΧρΗμΑΤοΔοΤΗσΗσ Το ΚΈΘΈΑ ΈΧΈι ΈξΑσΦΑλισΈι
προσΘΈΤουσ πορουσ γιΑ ΤΗ ΔΗμιουργιΑ ΝΈΩΝ υπΗρΈσιΩΝ, ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘμισΗ ΤΗσ λΈιΤουργιΑσ Του ΚΑι
ΤΗΝ ΈΝισΧυσΗ ΤΗσ ΚοιΝΩΝιΚΗσ ΚΑι ΈπΑγγΈλμΑΤιΚΗσ ΈΝΤΑξΗσ. ΒΑσιΚΗ ΈπιΔιΩξΗ Του ΚΈΘΈΑ ΈιΝΑι ΝΑ
ΈπιΤυΧΈι ΤΗ συΝΈΧισΗ ΤΗσ ΧρΗμΑΤοΔοΤΗσΗσ γιΑ Τισ ΝΈΈσ μοΝΑΔΈσ που ΔΗμιουργουΝΤΑι μΈ ΑυΤοΝ
ΤοΝ Τροπο, ΩσΤΈ ΝΑ μΗΝ ΔιΑΚοπΈι Η πΑροΧΗ υπΗρΈσιΩΝ προσ ΤοΝ πλΗΘυσμο που υποσΤΗριzουΝ.

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

Επιχορηγούμενα προγράμματα
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Δίκτυο Φροντίδας Εξαρτημένων στον Δρόμο
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Δωρεά Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»
Το Ίδρυμα «σταύρος Νιάρχος» έχει χρηματοδοτήσει πλήρως την κατασκευή και τον εξοπλισμό δύο
Κινητών μονάδων, και έχει αναλάβει τη μισθοδοσία του εξειδικευμένου προσωπικού που τις
στελεχώνει, με στόχο τη λειτουργία ενός δικτύου φροντίδας στον δρόμο για τα εξαρτημένα άτομα
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η διάρκεια της χρηματοδότησης είναι τριετής (σελ. 21).

Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»
Τα πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα άρχισαν να λειτουργούν το 2013 και απευθύνονται σε
άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης σε συνδυασμό με κάποιου είδους ψυχιατρικό
πρόβλημα (διπλή διάγνωση). Έδράζονται στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, λάρισα, ιωάννινα,
Ηράκλειο Κρήτης, Καλαμάτα και μυτιλήνη. Η διάρκεια υλοποίησης είναι διετής (σελ. 15).

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»
E.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»
Η Ασ ΈπιΧΈιρΈιΝ συστάθηκε από το ΚΈΘΈΑ με τη συνεργασία φορέων θεραπείας και των κοινωνικών εταίρων για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των απεξαρτημένων και την ένταξή
τους στην αγορά εργασίας. Το έργο της σύμπραξης ολοκληρώθηκε με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα το 2014 (σελ. 33).

«Ανάπτυξη και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ
σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού» - Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Το έργο αφορά τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος στο ΚΈΘΈΑ, το
οποίο θα αναβαθμίσει τις λειτουργίες του οργανισμού σε κλινικό και διοικητικό επίπεδο και θα
συμβάλει στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. To 2014 άρχισε η
υλοποίηση του έργου διάρκειας 24 μηνών.

Τηλεφωνική Γραμμή 1114 με την υποστήριξη του Ομίλου ΟΠΑΠ
Η γραμμή ενημερώνει και υποστηρίζει γύρω από την προβληματική ενασχόληση με τον τζόγο. Η
λειτουργία της χρηματοδοτείται από τον Όμιλο οπΑπ (σελ.25).

«Χαρτογραφώντας την ένταξη» στο πλαίσιο της Νέας Γενιάς σε Δράση
«ποδηλατικές διαδρομές απέναντι στον κοινωνικό αποκλεισμό» ήταν το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από το ΚΈΘΈΑ ΗπΈιροσ με χρηματοδότηση της Νέας γενιάς σε Δράση και αφορούσε την άρση
των κοινωνικών προκαταλήψεων απέναντι σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι χρήστες ουσιών.

Προγράμματα εκπαίδευσης και έρευνας
Oλοκληρώθηκε η διακρατική συνεργασία Τοι (Βuilding together a basic course for prevention
of drug addictions) που αφορούσε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση για την πρόληψη της χρήσης
ουσιών. Το ΚΈΘΈΑ συμμετείχε επίσης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα CARE (Quality and continuity
of care for drug users in prison) για την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται σε
φυλακισμένους και αποφυλακισμένους χρήστες, καθώς και σε τομεακά προγράμματα Grundtvig
και Leonardo Da Vinci, για την ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση, εκπαίδευση και ανταλλαγή στελεχών.
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Η ΚοιΝΩΝιΑ συμμΈΤΈΧΈι ΈΝΈργΑ σΤο Έργο Του ΚΈΘΈΑ. ΔΈΚΑΔΈσ ΈΘΈλοΝΤΈσ σΈ ολΗ ΤΗΝ ΈλλΑΔΑ, οι
συλλογοι οιΚογΈΝΈιΑσ ΤΩΝ ΘΈρΑπΈυΤιΚΩΝ προγρΑμμΑΤΩΝ ΚΑι Το ΑιρΈΤο, ΈΘΈλοΝΤιΚο ΔιοιΚΗΤιΚο
συμΒουλιο Του οργΑΝισμου ΑΝΑΔΈιΚΝυουΝ ΤΗ μΑΧΗ ΈΝΑΝΤιΑ σΤΗΝ ΈξΑρΤΗσΗ σΈ συλλογιΚΗ υποΘΈσΗ.

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Η κοινωνία των πολιτών στο ΚΕΘΕΑ

ΚΕΘΕΑ Απολογισμοσ Έργου 2014

Εθελοντές
Τριακόσιοι δέκαοκτώ (318) εθελοντές, διαφόρων ηλικιών και ειδικοτήτων, προσέφεραν χρόνο,
γνώσεις και δεξιότητες στο ΚΈΘΈΑ το 2014. σε συνθήκες παρατεινόμενης οικονομικής κρίσης ο
ρόλος που καλούνται να παίξουν οι ενεργοί πολίτες στις ανάγκες των οργανισμών κοινωνικής
ωφέλειας γίνεται πιο σημαντικός, όπως φαίνεται και από την αύξηση του αριθμού εθελοντών
στο ΚΈΘΈΑ τα τελευταία χρόνια.
στη μεγάλη τους πλειονότητα οι εθελοντές στο ΚΈΘΈΑ το 2014 ήταν γυναίκες (75,%), και οι περισσότεροι μεταξύ 25 και 35 ετών. πρόκειται κυρίως για αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(77%), με επικρατέστερες ειδικότητες αυτές του εκπαιδευτικού, ψυχολόγου και κοινωνικού
λειτουργού. Έρευνα που διενεργήθηκε το 2014 στο εσωτερικό του οργανισμού διαπίστωσε την
ανάγκη προσέλκυσης εθελοντών με συγκεκριμένες εξειδικεύσεις (pro bono) σε αντικείμενα
όπως η νομική στήριξη, η επικοινωνία, η γραφιστική και οι τεχνικές εργασίες.
ο οργανισμός αναγνωρίζει έμπρακτα το πολύτιμο έργο των εθελοντών, προσφέροντάς τους συνεχή
εκπαίδευση, υποστήριξη και εποπτεία.

Σύλλογοι Οικογένειας
Oι σύλλογοι οικογένειας των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΈΘΈΑ σε όλη την Έλλάδα αποτελούν εθελοντικά, μη κερδοσκοπικά σωματεία με οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια, τα οποία
απαρτίζονται κυρίως από άτομα που έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα εξάρτησης στο περιβάλλον
τους. σε στενή συνεργασία με τα θεραπευτικά προγράμματα, οι σύλλογοι προσφέρουν εθελοντική
εργασία, προβάλλουν το έργο του ΚΈΘΈΑ, 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

Η Σαβίνα Γιαννάτου και
η Ευγενία Καρλαύτη
τραγουδούν για το
ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ
στο Συνεδριακό και
Πολιτιστικό Κέντρο του
Πανεπιστημίου Πατρών

Τα θεραπευτικά
προγράμματα ΚΕΘΕΑ
ΣΤΡΟΦΗ και ΚΕΘΕΑ
MOSAIC «Δίνουν ζωή
στο Πεδίο του Άρεως»,
συνδιοργανώνοντας
διήμερες εκδηλώσεις
με πλήθος φορέων και
οργανώσεων

Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
μαζί με τους encardia
συμμετέχει σε
περιβαλλοντική δράση
του δήμου στο Άλσος Νέας
Φιλαδέλφειας

Το Πολιτιστικό Στέκι
του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ φιλοξενεί
την έκθεση κατασκευών του
εικαστικού Γιάννη Δενδρινού
με θέμα «ROBOT»

Το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
πραγματοποιεί εργασίες επισκευής
και καθαρισμού του προαύλιου
και εσωτερικού χώρου
της Αγίας Ειρήνης στα Σπήλια

Κάθε εβδομάδα η
ραδιοφωνική ομάδα
του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ
φιλοξενεί
έναν διαφορετικό
καλεσμένο στο
διαδικτυακό της
ραδιόφωνο
web radio Strofi
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ
Το ενδεκαμελές Διοικητικό συμβούλιο του ΚΈΘΈΑ, 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 Έξαρτησιογόνων ουσιών 4139/2013). Δύο μέλη προέρχονται από το
Έθνικό συμβούλιο Δημόσιας υγείας (ΈσυΔυ) και το ινστιτούτο Έκπαιδευτικής πολιτικής (ιΈπ). Το
αιρετό Διοικητικό συμβούλιο του ΚΈΘΈΑ 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 ΚΈΘΈΑ εξέλεξε το ακόλουθο Διοικητικό συμβούλιο με διετή θητεία:

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 Έκπαιδευτικής πολιτικής
ορίστηκε ο Βασίλειος Κουρμπέτης, σύμβουλος Α Ειδικής Αγωγής.
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ΤO ΚΈΘΈΑ ΔΈΝ ΈΧΈι λΑΒΈι ΈγΚρισΗ ΝΈΩΝ προσλΗΨΈΩΝ Απο Το 2006 ΚΑι ΤΑ ΤΈλΈυΤΑιΑ ΧροΝιΑ Η
ΔυΝΑμΗ προσΩπιΚου Του μΈιΩΝΈΤΑι συΝΈΧΩσ. οι ΈλλΈιΨΈισ προσΩπιΚου ΘΈΤουΝ σΈ ΚιΝΔυΝο ΤΗΝ
ΈυρυΘμΗ λΈιΤουργιΑ ΤΩΝ ΘΈρΑπΈυΤιΚΩΝ μοΝΑΔΩΝ, ΑυξΑΝουΝ ΤοΝ ΚιΝΔυΝο ΈπΑγγΈλμΑΤιΚΗσ
ΈξουΘΈΝΩσΗσ ΤΩΝ ΈργΑzομΈΝΩΝ ΚΑι πΈριοριzουΝ ΤΗ ΔυΝΑΤοΤΗΤΑ Του ΚΈΘΈΑ ΝΑ ΑΝΤΑποΚριΝΈΤΑι
σΤΑ ΑιΤΗμΑΤΑ ΤΩΝ ΤοπιΚΩΝ ΚοιΝΩΝιΩΝ γιΑ ΝΈΈσ υπΗρΈσιΈσ.

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

Το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ
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Το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ το 2014
Το ΚΈΘΈΑ 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 31/12/2014 το ΚΈΘΈΑ αριθμούσε 467 μέλη προσωπικού, 415 πλήρους και 52 μερικής απασχόλησης. ποσοστό 20% του προσωπικού πλήρους απασχόλησης είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένων προγραμμάτων απεξάρτησης, με κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση στους τομείς θεραπείας και πρόληψης.
στις 31/12/2014 απασχολούνταν επίσης στο ΚΈΘΈΑ, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου,
20 εργαζόμενοι στις Κινητές μονάδες του Δικτύου Φροντίδας Έξαρτημένων Ατόμων στον Δρόμο,
39 εργαζόμενοι στα επτά πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα και 3 εργαζόμενοι στη γραμμή
1114. Το μισθολογικό κόστος των παραπάνω εργαζομένων καλύπτεται πλήρως από τις πηγές
χρηματοδότησης αυτών των δράσεων (Ίδρυμα «σταύρος Νιάρχος», ΈσπΑ, οπΑπ ΑΈ) για όλο το
διάστημα λειτουργίας τους
Η συνεχιζόμενη μείωση του προσωπικού στον κύριο κορμό υπηρεσιών του ΚΈΘΈΑ είναι μία από
τις βασικότερες δυσκολίες που αντιμετώπισε ο οργανισμός μέσα στο 2014. Από την αρχή της κρίσης
το 2009 και μέχρι το τέλος του 2014 οι εργαζόμενοι στον οργανισμό μειώθηκαν κατά 95 άτομα.
οι μετατάξεις/μετακινήσεις που πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με τον κανονισμό εργασίας τα
προηγούμενα έτη, καθώς και η συνεχιζόμενη αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του ΚΈΘΈΑ, αν και
συνέβαλαν στην ενίσχυση ορισμένων θεραπευτικών δομών, δεν έλυσαν συνολικά το πρόβλημα
που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια.

ΈξΈλιξΗ ΔυΝΑμΗσ προσΩπιΚου ΚΑΤΑ ΤΑ ΈΤΗ 2009-2014
(με βάση την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους)
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Το ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣΕΞΑΝΤΑΣ συμμετέχει
στις δράσεις για το
περιβάλλον και τον πολιτισμό
του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης και του
Ελληνικού Ινστιτούτου
Μελετών Αρχαίας και
Μεσαιωνικής Αλεξάνδρειας

Το ξυλουργικό εργαστήρι
του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ
κατασκευάζει και δωρίζει
έπιπλα στο Δημοτικό
Σχολείο Τερψιθέας

Το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ
διοργανώνει το
κινηματογραφικό αφιέρωμα
«Με άλλο βλέμμα»
σε συνεργασία με το
Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης στο Ολύμπιον

Το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ και
οι Γιατροί του Κόσμου
πραγματοποιούν
έκθεση φωτογραφίας
με τίτλο «...όπου
υπάρχουν άνθρωποι»

Το ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
και ο Ηλίας Μαμαλάκης
παρουσιάζουν το βιβλίο
τους «Μαγειρικές εντός»
στο Συνεδριακό Κέντρο
της Λιβαδειάς

Το ΚΕΘΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
πραγματοποιεί
ενημερωτική παρέμβαση
στο Τμήμα Κοινωνιολογίας
του Πανεπιστημίου
Αιγαίου

Οι Κώστας Παρίσσης
και Μάκης Ψαραδέλλης
τραγουδούν για το
ΚΕΘΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
στο Δημοτικό Θέατρο
της πόλης

ΚΕΘΕΑ Απολογισμοσ Έργου 2014
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μΈ πΈρΑιΤΈρΩ συμπιΈσΗ ΤΩΝ λΈιΤουργιΚΩΝ Του ΔΑπΑΝΩΝ, οπου ΑυΤο σΤΑΘΗΚΈ ΈΦιΚΤο, ΚΑι ΈΝισΧυσΗ ΤΗσ ΑυΤοΧρΗμΑΤοΔοΤΗσΗσ Του, Το ΚΈΘΈΑ προσπΑΘΗσΈ ΚΑι Το 2014 ΝΑ ΑΝΤΑποΚριΘΈι σΤΗ συΝΈΧιζομΈΝΗ μΈιΩσΗ ΤΗσ
ΈπιΧορΗγΗσΗσ Του, ΧΩρισ ΑπΩλΈιΈσ σΤΗΝ ποιοΤΗΤΑ ΤΩΝ υπΗρΈσιΩΝ Του ΚΑι ΧΩρισ ΝΑ ΔΗμιουργΈι λΗξιπροΘΈσμΈσ οΦΈιλΈσ.

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Οικονομικός απολογισμός

ΚΕΘΕΑ Απολογισμοσ Έργου 2014

Οικονομικά στοιχεία 2014
Από το 2009 έχει σημειωθεί σημαντική μείωση της κρατικής επιχορήγησης προς το ΚΈΘΈΑ, η
οποία αποτελεί τη βασικότερη από τις πηγές χρηματοδότησής του. Mε έγκαιρες ενέργειες το
ΚΈΘΈΑ προσπάθησε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, χωρίς να μειώσει το εύρος και την
ποιότητα των υπηρεσιών του. Την πενταετία 2009-2014 καταβλήθηκε προσπάθεια μείωσης των
λειτουργικών δαπανών, ενώ εντάθηκαν οι προσπάθειες αυτοχρηματοδότησης μέσα από τις
παραγωγικές μονάδες του ΚΈΘΈΑ, προγράμματα της ΈΈ/EσπΑ και δωρεές-χορηγίες.
για το 2014 η κρατική επιχορήγηση ανήλθε στο ποσό των 17.000.000€. Tο σύνολο των εσόδων του
για το 2014 ανήλθε σε 20.472.056€. οι συνολικές δαπάνες του 2014 (μισθοδοσία, λειτουργικές
και πάγια) ανήλθαν σε 17.753.143€. σε αυτές περιλαμβάνονται και οι δαπάνες λειτουργίας νέων
μονάδων (πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα, Δίκτυο Φροντίδας στον Δρόμο) και δύο νέων
κτιριακών εγκαταστάσεων (στα λαδάδικα Θεσσαλονίκης και στην οδό Κουμουνδούρου στην
Αθήνα). οι αγορές παγίων περιορίστηκαν στις απολύτως αναγκαίες για την υγιεινή και ασφάλεια
των εγκαταστάσεων των θεραπευτικών προγραμμάτων.
Το ΚΈΘΈΑ 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. πολλά κτίρια μονάδων του
ΚΈΘΈΑ έχουν προέλθει από δωρεές ή έχουν παραχωρηθεί από δήμους ή περιφέρειες.
To 2014 έγινε η συμβασιοποίηση του έργου «Ανάπτυξη και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών του
ΚΈΘΈΑ σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού». μέσα στο 2014 πραγματοποιήθηκαν η μελέτη εφαρμογής,
η ανάπτυξη των υποσυστημάτων, η εγκατάσταση του κεντρικού και περιφερειακού εξοπλισμού,
η ψηφιοποίηση αρχείων και οι δοκιμές ελέγχου. στο τέλος του έτους έγινε η προσωρινή παραλαβή
των υποσυστημάτων του έργου.

Διαφάνεια και λογοδοσία
Το ΚΈΘΈΑ εφαρμόζει διπλογραφικό σύστημα, σύστημα εσωτερικού ελέγχου και ελέγχεται σε
ετήσια βάση από εταιρεία ορκωτών ελεγκτών. Η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών αποστέλλεται
στο υπουργείο υγείας, στις Διευθύνσεις Δημόσιας υγείας και υπηρεσιών υγείας, στο Τμήμα παραγόντων Κινδύνου και Κοινωνικών παραγόντων για την υγεία και στη Διεύθυνση οικονομικής
Έποπτείας Φορέων γενικής Κυβέρνησης, Τμήμα οικονομικής οργάνωσης και προϋπολογισμού
Φορέων υπηρεσιών υγείας, καθώς και στο γενικό λογιστήριο του Κράτους. Όλες οι διοικητικές
πράξεις του ΚΈΘΈΑ αναρτώνται στο διαδίκτυο μέσω του προγράμματος «Διαύγεια».
για το έτος 2014 (ιούνιος 2015), 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 ΚΈΘΈΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου
2014, 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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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤOY ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Σελίδα 1

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του

ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις του ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
(ΚΕΘΕΑ) που αποτελούνται από τον Ισολογισμό και Απολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση Οικονομικής

Δραστηριότητας, την κατάσταση Χρηματοοικονομικών Ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς
και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και επεξηγηματικές σημειώσεις.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση του ΚΕΘΕΑ έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία και τις

καταστατικές διατάξεις του Κέντρου, όπως παρατίθενται στη σημ.5 των οικονομικών καταστάσεων, όπως και
για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε
σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό
μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό
την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη
ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά
με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην
κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών
καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου,
ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
οικονομικών καταστάσεων του ΚΕΘΕΑ, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων
του Κέντρου.
O έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της
συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε
συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση του ΚΕΘΕΑ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014, 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, όπως παρατίθενται στη σημ.5 των οικονομικών καταστάσεων.
Πειραιάς, Iούνιος, 2015
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 15811
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 93 - 185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α.Μ.ΣΟΕΛ 119
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ 2014 (σε €)
με βάση τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014

Πρωτογενής Πρόληψη
στη σχολική Κοινότητα
στην Κοινότητα
Έποπτεία / υποστήριξη / Ένημέρωση
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 Έπανένταξης Αποφυλακισμένων
πρόγραμμα οικογενειακής υποστήριξης
Σύνολο
Θεραπεία
προγράμματα Απεξάρτησης Διαμονής Ένηλίκων
προγράμματα Απεξάρτησης Ημερήσιας Φροντίδας Ένηλίκων
προγράμματα Απεξάρτησης Ημερήσιας Φροντίδας Έφήβων-Νεαρών Ένηλίκων
Σύνολο
Υπηρεσίες για Ειδικούς Πληθυσμούς
Κέντρο για μετανάστες και πρόσφυγες
μονάδα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ & τα Τυχερά παιχνίδια
Έιδική μονάδα Απεξάρτησης για Έξαρτημένους γονείς
Σύνολο
Κοινωνική Επανένταξη
Κέντρα Κοινωνικής Έπανένταξης
Επαγγελματική Κατάρτιση-Εκπαίδευση
Κέντρα Έπαγγελματικής Κατάρτισης
παραγωγικές μονάδες* (λιθογραφείο, ξυλουργείο, Κεραμική, Αγρόκτημα)
μεταβατικά σχολεία
Σύνολο
Θεραπεία Οικογένειας
Κέντρα οικογενειακής συμβουλευτικής και Θεραπείας
Νέες Υπηρεσίες για την Αντιμετώπιση της Κρίσης
πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα
Κινητές μονάδες Street Work
Τηλεφωνική γραμμή Ψυχολογικής υποστήριξης και Τηλεσυμβουλευτικής
Σύνολο
Έκπαίδευση Έπαγγελματιών υγείας
Έρευνα / Τεκμηρίωση / Αξιολόγηση
Διοικητική υποστήριξη
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
* συμπεριλαμβάνονται οι αναλώσεις για παραγωγή εμπορευμάτων και παραγωγή σε εξέλιξη.

121.902
166.197
332.806
620.906
1.933.795
325.203
210.793
230.289
87.437
2.787.517
418
681.594
603.747
484.204
31.120
1.801.084
2.240.223
1.193.583
1.094.481
4.528.287
254.682
266.550
21.380
542.612
790.677
270.908
1.780.180
700.150
2.751.238
657.055
841.981
556.842
72.000
1.470.823
449.643
216.954
1.136.347
17.753.143
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Μπορούμε αλλά όχι μόνοι!
Βοηθήστε το έργο του ΚΕΘΕΑ
για την απεξάρτηση και την κοινωνική επανένταξη:
• Πραγματοποιώντας χρηματικές ή εμπράγματες δωρεές
• Τυπώνοντας στη σύγχρονη μονάδα γραφικών τεχνών ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ
• Ενισχύοντας τους Συλλόγους Οικογένειας των θεραπευτικών προγραμμάτων
• Δίνοντας εκπαιδευτικές υποτροφίες ή θέσεις εργασίας σε μέλη και αποφοίτους του ΚΕΘΕΑ
• Προσφέροντας εθελοντική εργασία
• Στηρίζοντας ως χορηγοί επικοινωνίας τις ενημερωτικές δράσεις του ΚΕΘΕΑ
για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε
με το Τμήμα Έξεύρεσης πόρων στο fundraising@kethea.gr ή στο 210 9241993-6 (εσωτ. 222).
Αριθμός λογαριασμού δωρεών:
ΈΘΝιΚΗ ΤρΑπΈζΑ ΤΗσ ΈλλΑΔοσ 117/296002-85
IBAN: GR4901101170000011729600285
BIC: ETHNGRAA
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ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΟΥ 2014
Θεσμικοί φορείς, κοινωφελή ιδρύματα, εταιρείες, ιδιώτες και η κοινωνία των πολιτών στήριξαν το έργο του ΚΈΘΈΑ και το 2014,
χρηματοδοτώντας την υλοποίηση νέων δράσεων, παραχωρώντας εγκαταστάσεις, προσφέροντας υπηρεσίες, καλύπτοντας
λειτουργικές ανάγκες, πραγματοποιώντας χρηματικές δωρεές.
Κάθε συνεισφορά, ανεξάρτητα από το μέγεθος και το περιεχόμενό της, είναι πολύτιμη, όχι μόνο γιατί καλύπτει πραγματικές ανάγκες
σε μια δύσκολη εποχή, αλλά και επειδή μεταφέρει το μήνυμα ότι η κοινωνία στηρίζει την προσπάθεια για «καθαρή» ζωή.
Το ΚΈΘΈΑ ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στο έργο του το 2014. ο κατάλογος που ακολουθεί περιλαμβάνει μερικούς
από τους σημαντικότερους δωρητές και χορηγούς της χρονιάς.
ACTA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ALBA
ALPHA BANK
APO DEC
ART-ACT-AREA
BLUE STAR FERRIES
«BORGIAS» FINE ART, CULTURE & DESIGN (ΕΕΣ)
CITY COLLEGE
COFFEE EPIRUS ΕΕ
DANAOS SHIPPING Co LTD
ESET
FLY FREEDOM
FUTURE BUSINESS SCHOOL-ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
HELLAS SITES
INTERAMERICAN
INTERSPORTS ATHLETICS AEE
JET OIL AE
KOGIAS HERBS
KORRES AE
LG ELECTRONICS HELLAS SA
LIMMAT STIFTUNG FOUNDATION
MEDITERRANEAN COLLEGE
MERCEDS BENZ ΕΛΛΑΣ
MICROSOFT
MUSIC-CULTURE MARKETING, DETOX EVENTS
NEW YORK COLLEGE
PANSIC
PHARMA SEPT
PRAKSIS
SEB GROUPE ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
SKYWALKER.GR
SOS ΙΑΤΡΟΙ
STUDIO ΝΕΜΕΣΗ
KARIERA.GR
ZAR FAM
ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΝΤΕΝNΑ TV
ΒΑΚΑΛΟ
ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΑΤΙΔΗΣ ΟΕΕ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΕ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ
ΕΘΝΙΚΗ FACTORS ΑΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΕΛΛΗΝΟ ΤΣΕΧΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ
ΕΥΔΑΠ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΔΡΕΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ Α.Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ
ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΑΚΟΝΙΑ-ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ
ΑΘΗΝΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ
ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΙΔΡΥΜΑ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»
ΙΕΚ PRAXIS
ΙΕΚ ΑΚΜΗ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΡΙΚΚΗΣ & ΣΤΑΓΩΝ
ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ
ΚΑΡΑΚΑΞΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΕΕΛΠΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΚΟΥΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙΤΗ
ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΑΕ
(ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΝΑΟΥΜ ΑΝΘΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΙΝΟΥ

ΟΠΑΠ ΑΕ
ΟΤΕ ΑΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΙΟΥΦΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΕΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ
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 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ KEΘEA ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ KEΘEA ΠΛEYΣH
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ KEΘEA ΣΤΡΟΦΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ
ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ DIVING
ΤΡΑΝΑΚΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ-ΤΡΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤ. ΟΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Φ.Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΑΝΔΡΕΟΥ & ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ
ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΩΔΕΙΟΝ ΣΕΙΣΤΡΟΝ
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Το ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣΕΞΑΝΤΑΣ συμμετέχει στο
«Run the Lake» για την
ενίσχυση του Κοινωνικού
Ξενώνα Βουλιαγμένης και
του Παιδικού Χωριού SOS
Βάρης

Το ΚΕΘΕΑ στηρίζει τους
πρόσφυγες του Κομπάνι
οργανώνοντας σε
συνεργασία με άλλους
φορείς τη συγκέντρωση
και αποστολή ειδών
πρώτης ανάγκης

Το ΚΕΘΕΑ συμμετέχει
στις εκδηλώσεις για
την Παγκόσμια Ημέρα
του AIDS σε όλη την
Ελλάδα

Την Παγκόσμια Ημέρα
Μετανάστη το ΚΕΘΕΑ
MOSAIC εκθέτει
στο Λονδίνο τα εικαστικά
έργα των ανηλίκων που
υποστηρίζει
στο Κέντρο Κράτησης
Αμυγδαλέζας, υπό τον
τίτλο «Help me»

Το ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ
πραγματοποιεί
ενημερωτικές
παρεμβάσεις στην
Κέρκυρα με τη
συνεργασία της
Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων και του δήμου
της πόλης

Συναυλία αφιερωμένη
στον Χατζιδάκι
πραγματοποιεί το
Plaza Ensemble
για την ενίσχυση
των θεραπευτικών
προγραμμάτων
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και
ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

ΚΕΘΕΑ Απολογισμοσ Έργου 2014

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ
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ΚΩΔιΚΑσ ΔΈοΝΤολογιΑσ πΑγΚοσμιΑσ ομοσποΝΔιΑσ ΘΈρΑπΈυΤιΚΩΝ ΚοιΝοΤΗΤΩΝ
πPOΔIAγPAΦEσ 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 πραγματικής 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 Διοικητικό 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 Διοικητικού
συμβουλίου.
3. Tο Διοικητικό 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 συμμόρφωση 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 ΔIKAIΩMATΩN 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 Έλλάδα τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΈΘΈΑ 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. Δυνατότητα 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 εκμετάλλευση 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.

KΩΔIKAσ ΔEONTOλOγIAσ 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 Δικαιωμάτων 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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