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Κέντρο Εκπαίδευσης 
για παιδιά µε τύφλωση 
και πρόσθετες αναπηρίες 

Κέντρο Εκπαίδευσης 
για παιδιά µε τύφλωση 
και πρόσθετες αναπηρίες 
Ανοίγει στην Καλαµαριά από το σύλλογο «Αµυµώνη - Θεσσαλονίκης» 
Ανοίγει επίσηµα τις 

πόρτες του σήµερα 
στην πόλη µας, το 
πρώτο Κέντρο Ηµερήσιας 

Φροντίδας για 
παιδιά µε τύφλωση και πρόσθετες 
αναπηρίες, έτοιµο να υποστηρίξει 
από τον Ιανουάριο την ισότιµη εκπαίδευση 

και κοινωνική ένταξη των 
παιδιών µε αυτή τη σύνθετη αναπηρία. 

Η δηµιουργία του Κέντρου οφείλεται 
στον σύλλογο «Αµυµώνη 

Θεσσαλονίκης», που από την αρχή 
της λειτουργίας του το 2006, έθεσε 
αυτό το όραµα ως προτεραιότητά 
του. 

Ο σύλλογος δηµιουργήθηκε από 
οικογένειες παιδιών µε τύφλωση και 
πρόσθετες αναπηρίες, όπως νοητική 
στέρηση και κινητικές δυσκολίες. 
Σήµερα, ο αριθµός των οικογενειών 
που είναι εγγεγραµµένες στο σύλλογο 

ανέρχεται στις 21 και τα παιδιά 
στα 23. 

«Οι ενέργειες µας αποσκοπούν 
στο να εκπαιδεύονται τα παιδιά µας 
σωστά. Στα ειδικά σχολεία, τα οποία 
υπάρχουν στην Θεσσαλονίκη, τα 
παιδιά είναι πάρα πολλά και είναι 
αδύνατο να έχει το καθένα τον χρόνο 
που χρειάζεται για ατοµική θεραπεία. 

Έτσι, µε το Κέντρο Εκπαίδευσης, 
το οποίο κατασκευάσαµε, το 

κάθε παιδί θα έχει εξατοµικευµένο 
πρόγραµµα ανάλογα µε τις ανάγκες 
του και τον ανάλογο χρόνο µε τον 
εκπαιδευτή» αναφέρει ο Γενικός 
Γραµµατέας του Συλλόγου, κ. Νίκος 
Καζαντζίδης. 

To Κέντρο Εκπαίδευσης θα στελεχωθεί 
µε ανθρώπους, οι οποίοι «αγαπούν 
την αναπηρία», όπως τόνισε ο 

κ. Νίκος Καζαντζίδης. 
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «θα υπάρχουν 

ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, 
κοινωνικοί λειτουργοί και ειδικοί εκπαιδευτές, 

οι οποίοι θα επικεντρωθούν 
στην ατοµική εκπαίδευση 

ανάλογα µε τις δυνατότητες και τις 

ανάγκες του κάθε παιδιού, προκειµένου 
αυτά να αποκτήσουν αυτονοµία». 

«To Κέντρο µπορεί να εξυπηρετήσει 
µέχρι 26 παιδιά, ηλικίας από 8 

έως 17 χρόνων, τα οποία θα πηγαίνουν 
το πρωί γύρω στις 8 και θα φεύγουν 
το µεσηµέρι στις 13.30, έχοντας 

παρακολουθήσει ένα εξειδικευµένο 
πρόγραµµα, το οποίο θα περιλαµβάνει 

εργοθεραπείες, φυσιοθεραπείες, 

µουσικοθεραπείες, πρόγραµµα γυµναστικής 
κι ο, τι άλλο χρειάζονται 

για την ενδυνάµωση της αυτονοµίας 
τους» είπε η πρόεδρος του Συλλόγου 
κ. Σωτηρία Αλεξοπούλου, 

Στο κέντρο θα υπάρχει πέραν 
όλων των άλλων τραπεζαρία, όπου 
τα παιδιά θα τρώνε πρωινό κι αργότερα 

και µεσηµεριανό, καθώς θα 
υπάρχει και κουζίνα µε παρασκευαστήριο, 

όπου θα µαθαίνουν να φτιά¬ 

χνουν εύκολα γεύµατα. 
«Με τον τρόπο αυτό θέλουµε να 

τους µάθουµε να είναι περισσότερο 
λειτουργικά, αυτόνοµα και χαρούµενα, 

εφόσον θα νιώθουν ότι προσφέρουν 
και συµµετέχουν» 

συµπλήρωσε ο κ. Καζαντζίδης. 
To κέντρο θα στηρίζεται οικονοµικά 

από τους γονείς, αλλά και τυχόν 
δωρεές και στην πορεία αναµένεται 
να υπάρχει και όχηµα µεταφοράς 
των µαθητών στο σχολείο. Η συµµετοχή 

των γονέων θα ανέρχεται στα 
300 ευρώ τον µήνα για κάθε παιδί. 

To τριώροφο κτήριο, που στεγάζει 
το Κέντρο Εκπαίδευσης και Ηµερήσιας 

Φροντίδας ανεγέρθηκε σε οικόπεδο 
στην περιοχή της Καλαµαριάς, 

το οποίο παραχώρησε ο δήµος, µε τη 
συνδροµή δύο δωρητών, της κυρίας 
Λευκοθέας Μάτη και του Πανελλήνιου 

Συνδέσµου Βιοµηχανιών Μεταποίησης 
και Εταιρειών Εµπορίας 

Καπνού. 
«Οι µεγάλοι αυτοί δωρητές µας 

βοήθησαν στην ανέγερση του κτηρίου, 
προϋπολογισµού 670.000 

ευρώ, αφού χωρίς την οικονοµική 
τους στήριξη δε θα είχαµε καταφέρει 
να ολοκληρώσουµε τόσο σύντοµα 
την προσπάθειά µας» επισήµανε ο κ. 
Καζαντζίδης. 

To Κέντρο εξοπλίστηκε µε τα βασικά 
είδη για την έναρξη της λειτουργίας 

του χάρη στη στήριξη 
τοπικών φορέων, όπως η Φιλόπτωχος 

Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης, 
το Εργαστήρι Παραδοσιακών 

Χορών ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών, 
αλλά και εταιρειών όπως ο Τειρεσίας, 

το Lidl και άλλες. 
Όσοι γονείς ενδιαφέρονται να ενταχθεί 

το παιδί τους στο πρόγραµµα 
µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον 
Σύλλογο στα τηλέφωνα 2310 
450440 και 2310 905781. 

Τα εγκαίνια του Κέντρου θα γίνουν 
σήµερα, Κυριακή, στις 12.00, 

στις εγκαταστάσεις του, Πόντου και 
Ροδοπόλεως 5, στην Καλαµαριά. 

www.clipnews.gr


