“

Το Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης «Γεώργιος
Καπρίνης», της Θεσσαλικής Εταιρείας Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης - Αποκατάστασης ( Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α), ξεκίνησε
την λειτουργία του τον Νοέµβριο του 2005. Αποτελεί
τµήµα του δικτύου υπηρεσιών της Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α. για την
πρόληψη, τη φροντίδα και τη θεραπεία των ψυχικών
διαταραχών. Υπάρχει στενή συνεργασία του Κέντρου
Ηµέρας µε τον ∆ήµο Λαρισαίων σε ποικίλες
πολιτιστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ. Σκοπός των
κοινών δραστηριοτήτων είναι η ευρύτερη δικτύωση και
η συνεργασία µε άλλους φορείς της πόλης για τη
στήριξη του καλλιτεχνικού ταλέντου των συµπολιτών
µας που φροντίζει η Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α.

”

Όλες οι υπηρεσίες µας παρέχονται δωρεάν
στα πλαίσια του Ε.Σ.Υ.
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Το έργο συγχρηµατοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ.) κατά 75%
και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά 25% στο πλαίσιο του
Ε.Π. «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» άξονας 2, «Ψυχική Υγεία»

εκπαίδευση chef µαγειρικής

Τι είναι το Κέντρο ∆ηµιουργικής
Απασχόλησης;

Ποιές είναι οι
δραστηριότητές του;

• είναι θεσµός ψυχολογικής υποστήριξης και
φροντίδας, µε την εφαρµογή ψυχοθεραπειών
κοινωνιοθεραπειών και απασχολησιοθεραπείας,
σε άτοµα µε ψυχικές µειονεξίες.

Οι δραστηριότητες του Κέντρου ∆ηµιουργικής
Απασχόλησης «Γ. Καπρίνης» έχουν ως άξονες:
• την υποστηρικτική ψυχοθεραπεία
• την κοινωνιοθεραπεία - απασχολησιοθεραπεία
• την εκµάθηση της οµαδικότητας και την
ανάδειξη του ταλέντου του καθενός
• την κινησιοθεραπεία µέσω αθλητικών
δραστηριοτήτων και χορού

Ποιοι είναι οι στόχοι του;
• να εµποδιστεί η αποµόνωση και η
περιθωριοποίηση
• να προσφερθούν οι νέες θεραπευτικές µέθοδοι
που διαθέτει η σύγχρονη επιστήµη
• να προσφέρει υποστήριξη στα άτοµα και στις
οικογένειές τους που παρακολουθούν τις
δραστηριότητες
• να γεµίσει δηµιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους

Οι παραπάνω στόχοι
επιτυγχάνονται µέσω:
• των κοινών εκδηλώσεων και δράσεων που
ευαισθητοποιούν τους πολίτες
• της εκµάθησης παραγωγικών δραστηριοτήτων
• της επικοινωνίας µε άλλες κοινωνικές οµάδες
και φορείς
• της παροχής προεπαγγελµατικής κατάρτισης
• της εκπαίδευσης εθελοντών για παροχή
φροντίδων ψυχικής υγιεινής

Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης

καλλιτεχνικό ερ
γαστήρι

Εβδοµαδιαίες δραστηριότητες
Οµάδα µπάσκετ και κολύµβησης, καλλιτεχνικό
εργαστήρι, κατασκευή κοσµηµάτων, οµάδα
µαγειρικής, οµάδα κηποτεχνίας, εκµάθηση
παραδοσιακών χορών, χορωδία, οµάδα έκδοσης
εφηµερίδας, θέατρο σκιών, θέατρο δραµατοθεραπεία, εκµάθηση υπολογιστών,
διοργάνωση εκδροµών και επισκέψεων σε
πολιτιστικά δρώµενα της πόλης.

Επίσης, στους µελλοντικούς στόχους είναι
η δηµιουργία ΚΟΙ.Σ.Π.Ε (Κοινωνικοί
συνεταιρισµοί περιορισµένης ευθύνης) µε
σκοπό την επαγγελµατική δραστηριοποίηση
των ατόµων µε ψυχικές µειονεξίες.
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