


Τι  είμαστε 

ένας κοινωνικός, μη κερδοσκοπικός 
φορέας που  δραστηριοποιείται  τόσο στην 

παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας  όσο και  

στην υλοποίηση δράσεων κατά του 
κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων ατόμων 

και ομάδων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 



   παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας 

ψυχιατρική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
(συμβουλευτική, ψυχιατρική παρακολούθηση, συμβουλευτική,  εκπαίδευση, 

στέγαση, κοινωνική και νομική στήριξη κ.λ.π 
 

 σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 

πληθυσμού  που αντιμετωπίζουν πολλαπλά 

προβλήματα και χρήζουν  συστηματικής και 

ολοκληρωμένης υποστήριξης. 



 

 η φιλοσοφία μας , το όραμα, οι δράσεις 

μας... 



    Η ΚΛΙΜΑΚΑ πιστεύει στον 

άνθρωπο και στο δικαίωμα για 

ποιότητα ζωής πέρα από κάθε 
διάκριση που γεννά, εννοεί και 

αναπαράγει τον κοινωνικό 
αποκλεισμό 

αλληλεγγύη 
 

ισότητα των 
ευκαιριών 



 Ο χρόνιος εγκλεισμός των ψυχιατρικών 
ασθενών τύπου νοσοκομεία 

 
 

για τους κοινωνικά 

αποκλεισμένους μαζί τους 

δουλεύουμε: 

Με την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικά 

αποκλεισμένων και όχι την  παθητική 

αποδοχή της προσφερόμενης υποστήριξης 

στο πλαίσιο σχεδιασμού & υλοποίησης 

προγραμμάτων και δράσεων 



 Ο χρόνιος εγκλεισμός των ψυχιατρικών 
ασθενών στα ασυλικού τύπου νοσοκομεία 

 
 

κάθε άλλο παρά ωφέλησε τους 
ίδιους και την ψυχιατρική 

επιστήμη 

Στην πολύπλευρη ενδυνάμωση των 

κοινωνικά αποκλεισμένων στην κατεύθυνση:  

 

στοχεύουμε: 

της υιοθέτησης ενεργού ρόλου   

απέναντι στην ζωή 

Της υπεύθυνης διεκδίκησης των 

δικαιωμάτων 
(διαμόρφωση κοινωνικής & πολιτικής συνείδησης) 

Της σταδιακής αυτονόμησης  

Της ισότιμης ένταξης στον κοινωνικό ιστό 



υποστηρίζουμε  

έμπρακτα ότι:  

 η επένδυση στον ανθρώπινο 

παράγοντα είναι  

η πιο αναπτυξιακή και 

αποτελεσματική επένδυση 



κάθε άλλο παρά ωφέλησε τους 
ίδιους και την ψυχιατρική 

επιστήμη 

την αναπτυξιακή, ισότιμη  

κοινωνική ένταξη των κοινωνικά 

αποκλεισμένων και  όχι την 

φιλανθρωπικού τύπου υποστήριξη 

τους 

επιδιώκοντας: 

διαφοροποιούμαστε: 

Από την λογική και πρακτική της στείρας 

φιλανθρωπίας... 



υπηρεσίες σε όλες  
τις βαθμίδες φροντίδας: 

 πρόληψη-θεραπεία-αποκατάσταση-

αποστιγματισμό 

παρέχουμε: 

παρεμβαίνουμε: 
Στους τομείς της υγείας, της 
πρόνοιας, της εκπαίδευσης, της 
απασχόλησης, της κοινωνικής 
συμμετοχής κ.λ.π 



Ενδυναμώνουμε & Στηρίζουμε 

Άτομα με  

ψυχιατρικές διαταραχές  

& σοβαρά ψυχοκοινωνικά  

προβλήματα 

Πολιτισμικά 

Διαφοροποιημένες 

Ομάδες (Ρομά, 

Έλληνες 

Μουσουλμάνοι) 

Άτομα που διαβιούν εκτός 

στέγης ή βρίσκονται σε 

κίνδυνο 



Πρόσφυγες – μετανάστες 

Θύματα ενδοοικογενειακής βίας, trafficking, 

 θύματα πολέμου & φυσικών καταστροφών 

Κρατούμενους-Αποφυλακισμένους – νεαρούς 

παραβάτες 

Κ.λ.π 

Ενδυναμώνουμε  

& Στηρίζουμε 



  

περιλαμβάνουμε… 

Στο έμμισθο 

προσωπικό της 

«ΚΛΙΜΑΚΑ» άτομα από 

ευάλωτες κοινωνικά 

ομάδες(Ρομά, 
άστεγους,αποφυλακισμένους 

κ.λ.π σε ποσοστό άνω 

του 30%  
Οι γυναίκες 

υπερεκπροσωπούνται 
στο σύνολο του 

ανθρώπινου δυναμικού 
του φορέα  



   δουλεύουμε για τον 

άνθρωπο 

ανεξαρτήτως 
φυλής,φύλου, 

εθνικότητας,  

χρώματος  
 ή άλλης     

   διαφορετικότητας 


