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Ιδέα και Ίδρυση:  

Το Κέντρο Ειδικών Ατόµων «Η Χαρά» ιδρύθηκε το 1983 από γονείς και λειτουργεί ως 

µία στέγη φιλοξενίας 56 παιδιών και ενηλίκων µε πολύ σοβαρά νοητικά και κινητικά 

προβλήµατα. Είναι σωµατείο ειδικά αναγνωρισµένο ως φιλανθρωπικό.  

 
Το 1986, µετά από δωρεά ιδιώτη το Σωµατείο απέκτησε ιδιόκτητη στέγη στην 

Παλλήνη Αττικής. Μετά τους σεισµούς του 1999 αποφασίσθηκε η κατεδάφιση του 

κτιρίου και η ανέγερση ενός νέου οικοτροφείου στον ίδιο χώρο, εφόσον τα 

αρχιτεκτονικά σχέδια εξασφαλίστηκαν και πάλιν αφιλοκερδώς από φίλο του 

Σωµατείου καθώς και το απαιτούµενο ποσό για το έργο από το πρόγραµµα δηµοσίων 

επενδύσεων. Η κατασκευή του νέου κτιρίου που είναι 2.800 τ.µ. ολοκληρώθηκε το 

Μάρτιο του 2005 και το αποτέλεσµα είναι ένα σύγχρονο οικοτροφείο υψηλών 

προδιαγραφών.     

 
 
Διοίκηση: 

Το Σωµατείο διοικείται από ένα Διοικητικό Συµβούλιο που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια 

και αποτελείται από επτά µέλη γονείς και εθελοντές, ενώ η καθηµερινή του λειτουργία 

στηρίζεται σε 45 µέλη εξειδικευµένου προσωπικού.  

 
Ορισµένοι γιατροί και νοσηλευτές προσφέρουν εθελοντική εργασία στο Σωµατείο ενώ 

πολλοί γονείς και φίλοι του Κέντρου προσφέρουν εθελοντική υπηρεσία για τη 

διοργάνωση εκδηλώσεων.  

 
 
Σκοπός και οµάδες στόχοι: 

Σκοπός του οικοτροφείου είναι  η εξασφάλιση ποιότητας ζωής τους σε ένα υγιές και ευχάριστο 

περιβάλλον.  

 
Τα παιδιά που φιλοξενούνται στο οικοτροφείο έχουν πολύ χαµηλό δείκτη νοηµοσύνης, 

γεγονός το οποίο δηµιουργεί την ανάγκη για ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσης. Σε 

απάντηση στις προκλήσεις που θα αντιµετώπιζε κάθε οικογένεια ξεχωριστά, εφόσον 

τις πιο πολλές φορές δεν υπάρχει ούτε η κατάρτιση αλλά ούτε και τα απαιτούµενα 

εφόδια µέσα στις οικογένειες, «Η Χαρά» προσφέρει στέγη και εξειδικευµένη φροντίδα 
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στους τροφίµους αυτούς εφ’ όρου ζωής, ενώ οι γονείς υποστηριζόµενοι µπορούν να 

προσφέρουν πιο άνετα τη φροντίδα τους, ανακουφισµένοι πια από τις τεράστιες 

δυσκολίες που θα προέκυπταν µέσα από την καθηµερινότητα.   

 
 

Υπηρεσίες/Προγράµµατα: 

Το οικοτροφείο λειτουργεί σαν ένα «µεγάλο σπίτι» µε άριστες συνθήκες υγιεινής και 

διατροφής. Οι τρόφιµοι ακολουθούν ένα συγκεκριµένο καθηµερινό πρόγραµµα το 

οποίο περιλαµβάνει και κάποιες ώρες απασχόλησης µε φυσιοθεραπεία και 

εργοθεραπεία. Τα παιδιά παρακολουθούνται από επιστηµονικό προσωπικό που 

αποτελείται από γιατρούς, ψυχίατρους, ψυχολόγους, φυσιοθεραπευτές, 

εργοθεραπευτές, παιδαγωγούς και νοσηλευτές. 

 

Μεγάλη έµφαση δίνεται στην δηµιουργική απασχόληση των παιδιών, µε τη βοήθεια 

ενός προγράµµατος ψυχοκινητικής αγωγής, ώστε τα παιδιά να µπορούν να 

χρησιµοποιούν το µέγιστο των δυνατοτήτων τους, να ανακαλύπτουν συνεχώς 

καινούρια πράγµατα και να προχωράνε ένα βήµα µπροστά. Η αρµονία της ψυχικής και 

σωµατικής ανάπτυξης των παιδιών, είναι πολύ σηµαντική για την εξέλιξη τους. 

 

Έχει δηµιουργηθεί ένα πρόγραµµα δραστηριοτήτων, που υλοποιείται εντός και εκτός 

του οικοτροφείου. Τα παιδιά επισκέπτονται τις αθλητικές εγκαταστάσεις του δήµου και 

ασχολούνται µε πολλά αθλήµατα. Τις ηµέρες που βρέχει και δεν έχουν δυνατότητα να 

πάνε εκδροµή, πηγαίνουν για bowling, κάτι που αποδείχθηκε πολύ αποδοτικό για τα 

παιδιά. 

 

Αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας είναι η συµµετοχή ενός µεγάλου αριθµού παιδιών 

στα Special Olympics. 

 

Μελλοντικά Σχέδια: 

Στη χώρα µας είναι λίγα τα κέντρα που µπορούν να φιλοξενήσουν και να βοηθήσουν 

άτοµα µε ειδικές ανάγκες, που δεν αυτοεξυπηρετούνται. Η Χαρά προσφέρει ένα φιλικό 

περιβάλλον, εξασφαλίζοντας την ανθρώπινη διαβίωσή τους. 

Στα άµεσα σχέδια του Σωµατείου είναι η δηµιουργία ενός ξεχωριστού οικοτροφείου 

καθαρά για ενήλικες εφόσον αυτά τα άτοµα ακόµα και σε µεγάλη ηλικία είναι πλήρως 

εξαρτώµενα και δεν µπορούν να αυτοσυντηρηθούν.  
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Πόροι χρηµατοδότησης: 

Τα έσοδα του οικοτροφείου προέρχονται από τους γονείς των παιδιών και από τις 

προσφορές των φίλων που µε την παρουσία τους διευκολύνουν την λειτουργία του. 

 

Για την κάλυψη των αναγκών του καινούριου κτιρίου, έγινε µια προσπάθεια να 

ενταχθούν νέα µέλη, φυσικά πρόσωπα και εταιρείες, στο σωµατείο µε  ετήσια 

συνδροµή.  

 
Ένα µεγάλο µέρος των εσόδων του Σωµατείου προέρχεται από την συνεργασία του µε 

την Ένωση Μαζί για το Παιδί, το οποίο κάθε χρόνο διοργανώνει µεγάλες εκδηλώσεις. 

www.mazigiatopaidi.gr 

 
Συνεργασία µε το Δηµόσιο: 

Το Σωµατείο δεν συνεργάζεται µε κρατικές υπηρεσίες, σχετικά µε επιχορηγήσεις που 

αφορούν λειτουργικά έξοδα.   

 

 

 
 


