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Πρόγραµµα «ΙΟΛΑΟΣ»
για πρόσφυγες µε ψυχικές διαταραχές και 

σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήµατα Στο 

πλαίσιο των πολλαπλών δράσεων του 

Προγράµµατος «ΙΟΛΑΟΣ» επιδιώκεται η 

βιώσιµη συµµετοχή των προσφύγων στην 

κοινωνική και πολιτιστική ζωή, η ενίσχυση της 

αυτονοµίας τους, και η παράλληλη διατήρηση 

των στοιχείων καταγωγής τους και της 

πολιτισµικής τους ταυτότητας µέσω 2 

αλληλοσυµπληρούµενων δοµών ψυχικής 

υγείας:

Κέντρο Ηµέρας «ΙΟΛΑΟΣ»
Το Κέντρο Ηµέρας «ΙΟΛΑΟΣ» λειτουργεί ως 

ανοικτός χώρος κοινωνικοποίησης, 

ανάπτυξης σχέσεων και πολιτισµικής 

ανταλλαγής των επωφελούµενών του µε την 

κοινότητα.

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης Ξενώνας «ΙΟΛΑΟΣ»
Ο ξενώνας «ΙΟΛΑΟΣ» έχει στόχο την 

αποκατάσταση της Ψυχικής Υγείας των 

επωφελούµενων, ώστε να είναι δυνατή η 

αυτόνοµη διαβίωσή τους. Για κάθε ένοικο του 

ξενώνα σχεδιάζεται και υλοποιείται, από τη 

διεπιστηµονική οµάδα, εξατοµικευµένο 

πλάνο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, 

ανάλογα µε τις ανάγκες του.

Κεντρικά Γραφεία:

∆εκελέων 50, Τ.Κ. 118 54 - Αθήνα

Τηλ. 210 3417160-3, Fax: 210 3417164

e-mail: central@klimaka.org.gr

websites: www.klimaka.org.gr

www.suicide-help.gr

  Πρόγραµµα «Ιόλαος»
  για πρόσφυγες µε ψυχικές   
  διαταραχές και σοβαρά   
  ψυχοκοινωνικά προβλήµατα

Απευθυνόµενο σε µια ιδιαίτερα ευάλωτη 
πληθυσµιακή οµάδα, το πρόγραµµα «ΙΟΛΑΟΣ» 
σχεδιάστηκε και λειτουργεί παρέχοντας δέσµη 
υπηρεσιών πολύπλευρης στήριξης και φροντίδας σε 
πρόσφυγες που αντιµετωπίζουν ψυχικές διαταραχές 
και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήµατα. Στόχος του 
προγράµµατος είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµης, 
ανεξάρτητης, αυτόνοµης και δηµιουργικής 
διαβίωσης των επωφελούµενών του στην 
κοινότητα.
Το πρόγραµµα αποτελείται από 2 αλληλο- 
συµπληρούµενες δοµές ψυχικής υγείας:
•    το Κέντρο Ηµέρας «ΙΟΛΑΟΣ» και
•    την Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης  
      Ξενώνα «ΙΟΛΑΟΣ»

Στο σύνολο των δράσεών του, το πρόγραµµα 
«ΙΟΛΑΟΣ», στηρίζεται και εποπτεύεται από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
στο πλαίσιο λειτουργίας των Μονάδων Ψυχικής 
Υγείας και στην κατεύθυνση της εξωνοσο- 
κοµειακής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής απο- 
κατάστασης.

Όλες οι υπηρεσίες του
προγράµµατος

παρέχονται ∆ΩΡΕΑΝ

  Κέντρο
  Ηµέρας «Ιόλαος»

Το Κέντρο Ηµέρας «ΙΟΛΑΟΣ», παρέχει ένα φάσµα 
υπηρεσιών σε πρόσφυγες µε ψυχικές διαταραχές και 
σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήµατα, µε απώτερο 
στόχο την βελτίωση της ψυχικής τους υγείας. 
Στελεχώνεται από διεπιστηµονική οµάδα 
επαγγελµατιών ψυχικής υγείας και ένα διερµηνέα 
παρέχοντας τις παρακάτω υπηρεσίες:

Ψυχιατρική φροντίδα και παρακολούθηση,
Ατοµική (διαπολιτισµική) συµβουλευτική,
Παραποµπή σε νοσοκοµεία για περαιτέρω φροντίδα

Ενηµέρωση και στήριξη στην διαδικασία ασύλου 
καθώς και συµβουλευτική για κοινωνικοπρονοιακά 
θέµατα κ.λπ.
∆ιασύνδεση και παραποµπή σε αρµόδιους φορείς 
υγείας, πρόνοιας, απασχόλησης, νοµική στήριξης 
κ.λπ.
Ανάπτυξη σχέσεων και επαφών µε  προσφυγικές   
και  µεταναστευτικές κοινότητες,
∆ιοργάνωση ενηµερωτικών, εκπαιδευτικών,  
ερευνητικών κ.λπ. δραστηριοτήτων,
Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της ευρύτερης  
κοινότητας για την αντιµετώπιση του στίγµατος της 
ψυχικής ασθένειας,
Εκπαίδευση φοιτητών και επαγγελµατιών ψυχικής 
υγείας.

         Μονάδα   
         Ψυχοκοινωνικής 
         Αποκατάστασης  
         Ξενώνας «Ιόλαος»

Ο Ξενώνας «ΙΟΛΑΟΣ» στοχεύει στην παραµονή των 
ενοίκων στην κοινότητα και στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν σε 
µεγαλύτερο βαθµό την λειτουργικότητα και την 
αυτονοµία τους. Είναι δυναµικότητας 10 ατόµων και 
απευθύνεται σε ενήλικους πρόσφυγες, που 
αντιµετωπίζουν ψυχικές διαταραχές και σοβαρά 
ψυχοκοινωνικά προβλήµατα. Υποστηρίζεται µε 24
ωρη παρουσία επαγγελµατιών ψυχικής υγείας που 
αποτελούν την διεπιστηµονική οµάδα
της δοµής παρέχοντας τις παρακάτω υπηρεσίες:

Ψυχιατρική παρακολούθηση,
Ατοµική συµβουλευτική και παροχή ψυχολογικής 
στήριξης στους ίδιους και στις οικογένειές τους,
Εκπαίδευση σε δεξιότητες ατοµικής φροντίδας και 
φροντίδας του χώρου διαβίωσης,
∆ηµιουργική απασχόληση
Οργάνωση δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου και 
ψυχαγωγικών εξόδων στην κοινότητα,
Οµάδες στήριξης και ανάπτυξης ατοµικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων
∆ιεκπεραίωση κοινωνικοπρονιακών αναγκών των 
ενοίκων
∆ιοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων
Ενηµέρωση -ευαισθητοποίηση της κοινότητας για 
την άρση του διπλού στιγµατισµού των προσφύγων 
µε ψυχικές διαταραχές
Εκπαίδευση φοιτητών και επαγγελµατιών ψυχικής 
υγείας
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