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ΙΔΡΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

 Το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, αποτελεί δωρεά του ζεύγους Στέλιου και Έλλης Ιωάννου στη μνήμη
του γιου του Χρίστου.

 Λειτουργεί στη Λευκωσία από τον Οκτώβρη του 1983 με δαπάνες της Κυβέρνησης, η οποία συμμετέχει
ενεργά στο Διοικητικό του Συμβούλιο.

 Η φιλοσοφία πάνω στην οποία στηρίζεται η λειτουργία του Ιδρύματος, είναι η αντιμετώπιση των ατόμων με
νοητική αναπηρία ως ανθρώπων με ανάγκες, αισθήματα, δικαιώματα, ικανότητες, ενδιαφέροντα αλλά και
υποχρεώσεις.



ΑΠΟΣΤΟΛΗ           ΟΡΑΜΑ

Η παροχή εκπαίδευσης, απασχόλησης, θεραπευτικών
και ψυχαγωγικών προγραμμάτων που στοχεύουν
στην κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση
ατόμων με νοητική αναπηρία.

Η προσφορά υπηρεσιών που να στηρίζεται στις
σύγχρονες αντιλήψεις για την εκπαίδευση και την
κοινωνική αποκατάσταση των ατόμων με νοητική
αναπηρία, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τη Σύμβαση
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των
ατόμων με αναπηρίες, στοχεύοντας στην ανάπτυξη
όλων των δυνατοτήτων του ατόμου στον μεγαλύτερο
δυνατό βαθμό και την προσφορά ευκαιριών σ' αυτό,
για μια ποιοτικά καλύτερη ζωή κοντά στους άλλους
συνανθρώπους του.



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

•Εισδοχή και Εκπαίδευση

•Απασχόληση – Αποκατάσταση

•Θεραπευτικά Προγράμματα

•Ψυχαγωγικά Προγράμματα

•Οικοτροφεία 



ΕΙΣΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 Στις διάφορες ομάδες της Υπηρεσίας Εισδοχής και
Εκπαίδευσης αξιολογούνται οι ικανότητες και οι
ανάγκες των εκπαιδευομένων, με την ένταξή τους
στο Ίδρυμα, όπως, επίσης, καλλιεργούνται οι
κοινωνικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες, με
σκοπό την ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο και τη
μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση.



ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Τα Εργαστήρια Δημιουργικής
Απασχόλησης επιδιώκουν την κοινωνική
και επαγγελματική προετοιμασία για
ένταξη στην ανοιχτή αγορά εργασίας,
όπως, επίσης, και τη δημιουργική
απασχόληση ατόμων που δεν μπορούν
να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 Το Πρόγραμμα Δοκιμαστικής Απασχόλησης επιδιώκει την προετοιμασία των
εκπαιδευομένων σε χώρους εργασίας με συνεχή στήριξη.

 Το Πρόγραμμα Εργοδότησης με Στήριξη στοχεύει στην πλήρη επαγγελματική
αποκατάσταση των εκπαιδευομένων στην ανοικτή αγορά εργασίας, με
παρακολούθηση από τους καθοδηγητές εργασίας του Ιδρύματος.



ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μέσα στα πλαίσια της πολυεπιστημονικής προσέγγισης, το
Ίδρυμα προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία θεραπευτικών
προγραμμάτων. Στελεχώνεται από ειδικούς όπως ψυχολόγο,
κοινωνικό λειτουργό, νοσηλεύτρια, φυσιοθεραπεύτρια,
εργοθεραπεύτρια, μουσικοθεραπεύτρια, μουσικό και
ειδικούς γυμναστές για τα προγράμματα ειδικής φυσικής
αγωγής και κολύμβησης/υδροθεραπείας.



ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

 ΜΟΥΣΙΚΗ

 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

 ΧΟΡΟΣ

 ΤΕΧΝΗ

 ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ



ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ

 Η διαμονή των εκπαιδευομένων στα Οικοτροφεία του Ιδρύματος δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά είναι το
μέσο για να μπορέσουν να φοιτήσουν στο Ίδρυμα. Κάποιοι από τους εκπαιδευομένους του Ιδρύματος
κατοικούν μακριά ή δεν έχουν οικογένειες ή οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν προβλήματα και δεν
μπορούν να πηγαινοέρχονται καθημερινά στο Ίδρυμα. Για τον λόγο αυτό διαμένουν στα Οικοτροφεία από τη
Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή.

 Τα Οικοτροφεία δεν είναι μόνο χώροι διαμονής, αλλά και χώροι εκπαίδευσης. Μέσα από την καθημερινή
φροντίδα για την ατομική καθαριότητά τους, τη φροντίδα του δωματίου και του σπιτιού τους, τα ψώνια και
το μαγείρεμα, τις εξόδους, τις διάφορες ασχολίες και την ψυχαγωγία τους, οι εκπαιδευόμενοι
προετοιμάζονται για την ανεξαρτητοποίησή τους, σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό.



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχ. Θυρ. 20590, 1660 Λευκωσία – Κύπρος
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+357 22485331

csjfound@spidernet.com.cy
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