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Στο ΠΕΠ Πελοποννήσου εντάχθηκε η λειτουργία
οικοτροφείου στο Τολό

Η ανάπτυξη και λειτουργία στο Τολό οικοτροφείου για 15 ενήλικα άτομα έως 65 ετών, με
ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, εντάχθηκε στο Ε.Π.
Πελοποννήσου 2014 – 2020. 

Η εν λόγω πράξη, με δικαιούχο το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας “Ευαγγελισμός”
ΑΜΚΕ, έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.125.595,39 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

Αφορά, ειδικότερα, στην επιχορήγηση λειτουργίας, για 24 μήνες, ενός Οικοτροφείου για
15 ενήλικα άτομα έως 65 ετών με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά
προβλήματα στο Τολό (στην Π.Ε. Αργολίδας), με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων
υπηρεσιών ψυχικής υγείας στους ένοικους. Η λειτουργία του οικοτροφείου θα
εποπτεύεται από την Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του υπουργείου Υγείας. 

Ολες οι υπηρεσίες που θα παρέχονται, βασίζονται και έχουν ως στόχο την ανάπτυξη
αυτοεκτίμησης των ενοίκων, καθώς η υποτίμηση του ατόμου είναι σύμφυτη με την
διαδικασία της ασυλοποίησης. 

Μαζί με τους ενοίκους -και όχι μόνο για τους ενοίκους-, η “Ευαγγελισμός” ΑΜΚΕ
δραστηριοποιείται στην κινητοποίηση και ενεργητική συμμετοχή τους στην, α)
φαρμακευτική αγωγή, β) εκπαίδευση σε δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης, γ) συμμετοχή
σε δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης, δ) συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου,
ε) επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς και σε στ) αξιολογήσεις των δραστηριοτήτων των
ενοίκων. 

Στο φυσικό αντικείμενο του έργου πέραν της λειτουργίας του οικοτροφείου
περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση κατάλληλων κτηριακών υποδομών, καθώς και η
προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού.
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