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6o Τουρνουά Μπόουλινγκ για άτομα με ΔΑΦ 

Μια μεγάλη διοργάνωση-γιορτή με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού! 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

 Στo πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια Ημέρα 

Αυτισμού (2/4), η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, οργανώνει για 

6η χρονιά φέτος Τουρνουά Μπόουλινγκ για άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. 

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 

10:00-13:00 

Royal Bowling (Τεύθιδος 7, Περιστέρι) 

Στο Τουρνουά θα συμμετάσχουν δωρεάν 150 άτομα με αυτισμό που εξυπηρετούνται σε 12 δομές 

ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής της Αττικής. 

Τα άτομα με αυτισμό αντιμετωπίζονται σήμερα από την κοινωνία, σε ένα μεγάλο βαθμό, με 

επιφύλαξη και αρνητισμό, βιώνοντας καθημερινά με πολλαπλούς τρόπους τον κοινωνικό 

αποκλεισμό. Σκοπός της εκδήλωσης είναι, αφενός, η κοινωνικοποίηση και η διασκέδαση των 

ατόμων με αυτισμό, και αφετέρου,  η ενημέρωση της κοινής γνώμης για τον αυτισμό και τα βήματα 

που πρέπει να γίνουν για την ομαλή ένταξη των ατόμων αυτών στην κοινωνία. 

Προσκαλούμε τους εκπροσώπους του Τύπου να έρθουν και να νιώσουν την χαρά του παιχνιδιού, 

να συνομιλήσουν με θεραπευτές και γονείς, να μάθουν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αυτισμού 

αλλά και για το πως μπορεί ο αθλητισμός να βελτιώσει τις δεξιότητες των ατόμων με αυτισμό. 

 

Μάθετε περισσότερα στο www.kpechios.gr και στο facebook: Kέντρο Παιδιού και Εφήβου 

 

Xορηγοί προϊόντων: Royal Bowling, ΙΟΝ, Hellenic Juices, Papadopoulos Flags, 

Xορηγοί επικοινωνίας: ΕΡΤ,  Πρώτο Πρόγραμμα 105,8, Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, Kosmos 93.6,  

ΕΡΑ ΣΠΟΡ 101,8, socialpolicy.gr, nevronas.gr, psychologynow.gr 

 

Πληροφορίες και θέματα Τύπου: Νατάσα Σπαντιδάκη, Τμήμα Προβολής και Προώθησης, Κέντρο Παιδιού και 

Εφήβου, Τηλ: +30 210 5771 502, Κιν:  +30 694 2423 140, nspantidaki@kpechios.gr   
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Λίγα λόγια για το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου και τις δομές του που υποστηρίζουν άτομα με αυτισμό: 

  

Παραμένοντας πιστό στις αρχές που όρισαν την ίδρυσή του, το 1996 στη 
Χίο, ως Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, έχει στηρίξει 
περισσότερους από 6.000 εξυπηρετούμενους. Ως ειδικά 
πιστοποιημένος φορέας του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 
Φροντίδας, σκοπός του είναι η ποιοτική παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, 
εφήβων και ενηλίκων στους τομείς της Ψυχικής Υγείας και της Ειδικής 
Αγωγής, στη Χίο και την  Αττική. Έχει πολλαπλή μορφή 
δραστηριοποίησης με 6 δομές: Τμήμα Παιδιών & Εφήβων, στη Χίο // 
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου // Κέντρο Ημέρας Εφήβων με 
Αυτισμό στη Δυτική Αττική «Στην Αυλή του Κόσμου» // Ηλίανθος, 
εξειδικευμένο Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης ατόμων με 

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.), στο Περιστέρι // Τμήμα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων, στη Χίο // 
Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης 

 

Το Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό «Στην Αυλή του Κόσμου», 

συμπληρώνει φέτος τα 10 χρόνια λειτουργίας του! Πρόκειται για μία από τις 

ελάχιστες δομές στην Ελλάδα που εξυπηρετεί τις ανάγκες εφήβων και 

νεαρών ενηλίκων με αυτισμό μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας. Έχει 

έδρα το Περιστέρι και λειτουργεί ως μονάδα ημερήσιας θεραπευτικής 

φροντίδας και ενίσχυσης της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης εφήβων- 

νεαρών ενηλίκων, ηλικίας 15-22 ετών με Διαταραχές Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ). Σκοπό έχει την κοινωνική ένταξη και λειτουργική 

αυτονόμηση των μελών του, τη στήριξη των οικογενειών τους, την 

αγωγή της κοινότητας καθώς και τη δημιουργία δικτύου εθελοντών.  

 

Ο «Ηλίανθος» εξυπηρετεί άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος 

και απευθύνεται σε παιδιά - εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Τα 

θεραπευτικά προγράμματα έχουν ως κεντρικό άξονα την 

κοινωνικοποίηση, την επικοινωνία και την βελτίωση της 

λειτουργικότητας και της αυτονομίας των εξυπηρετούμενων. Οι 

συγκεκριμένοι τομείς είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την ένταξη των 

ατόμων με ΔΑΦ στην κοινωνία. 

Στο πλαίσιο λειτουργίας του «Ηλίανθου», λειτουργεί από το 2011 η δράση «Ναυτίλος» Φιλοξενία το 

Σαββατοκύριακο.  Ο κύριος σκοπός είναι η αποσυμπίεση των οικογενειών των φιλοξενούμενων εφήβων - 

νεαρών ενηλίκων με Δ.Α.Φ. Τα προγράμματα έχουν στόχο κυρίως την ψυχαγωγία των φιλοξενούμενων.  


