ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
/ Ταμείο Συνοχής
/ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.)
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΛΚΥΟΝΗ»
ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ :

20 – 04 – 2016
Με τηνυπ’ αρίθμ.1505/20-04-2016απόφαση ένταξης της
Πράξης «ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
(Σ.Υ.Δ.) ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΛΚΥΟΝΗ»» με κωδικό
Ο Π Σ 5000497.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :

«ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.)
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΛΚΥΟΝΗ»»

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ :

ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΛΚΥΟΝΗ» - ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΓΟΝΕΩΝ Η’ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :

1.964.896,70 €

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :

1.889.896,70 €

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ :

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Ε.Τ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΑΞΗΣ :

Το έργο αναφέρεται στην ολοκλήρωση της κατασκευής ανέγερσης ευαγούς ιδρύματος ως Στέγη Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης Ατόμων (Σ.Υ.Δ.) με αναπηρία που χαρακτηρίζονται
από νοητική υστέρηση δυναμικότητας 18 ατόμων ως μόνιμοι
ένοικοι, και των ατόμων που απαιτούνται ως προσωπικό
υποστήριξης. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις αποτελούνται από
ένα κεντρικό κτίριο γραφείων (διώροφο με υπόγειο) το οποίο
διαθέτει χώρους που στεγάζουν υπηρεσίες, όπως η
διεύθυνση, η γραμματεία, ο λογοθεραπευτής και ο
ψυχολόγος και οι οποίοι είναι διατεταγμένοι σε δύο επίπεδα.
Στο υπόγειο βρίσκονται ο καυστήρας και οι απαραίτητοι
βοηθητικοί - αποθηκευτικοί χώροι. Δεξιά και αριστερά του
κεντρικού κτιρίου υπάρχουν δύο όμοιες πτέρυγες οι οποίες
περιέχουν μία μεγάλη αίθουσα ικανή να φιλοξενήσει το
καθιστικό, την τραπεζαρία και χώρο για παιχνίδι ή άλλες
δραστηριότητες. Ένας δεύτερος όγκος περιέχει τέσσερα
δωμάτια για άτομα με νοητική υστέρηση και συνοδές

αναπηρίες με ξεχωριστό μπάνιο για το καθένα και δυνατότητα
φιλοξενίας δύο ατόμων έκαστο και 8 ατόμων συνολικά ανά
στέγη. Υπάρχει επίσης και δωμάτιο για τους εκπαιδευτές φύλακες σε κάθε πτέρυγα, με εσωτερικό μπάνιο. Τα δωμάτια
πλην των δωματίων για το προσωπικό έχουν πρόσβαση σε
μεγάλη στεγασμένη βεράντα. Ανάμεσα στο κεντρικό κτίριο
και στις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων βρίσκεται σαν
ξεχωριστός όγκος ο διάδρομος με την κουζίνα και τις
αποθήκες της, ενώ αντίστοιχα ανάμεσα στην αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων και τα δωμάτια υπάρχει ένας
ανεξάρτητος όγκος που περιέχει το πλυντήριο, τις λινοθήκες
και το διάδρομο επικοινωνίας. Τα κτίρια θα συνδεθούν με τα
δίκτυα κοινής ωφελείας Δ.Ε.Η., Δ.Ε.Υ.Α.Ν, Ο.Τ.Ε. και θα
πραγματοποιηθεί η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού
και θεραπευτικού – ψυχοπαιδαγωγικού υλικού για την
λειτουργία της δομής.

ΣΤΟΧΟΙ :

Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση κοινωνικών
υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης στην περιοχή
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Βελτίωση του συστήματος
κοινωνικής αλληλεγγύης και την προώθηση της κοινωνικής
ενσωμάτωσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε τοπικό
επίπεδο.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

