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Τα ομαδικά προγράμματα του Κέντρου 

Στο Κέντρο ΑΡΣΗ λειτουργούν ομαδικά προγράμματα για παιδιά και εφήβους 

ηλικίας 4 έως 15 ετών, με στόχο την ανάπτυξη των κοινωνικών και 

συναισθηματικών τους δεξιοτήτων. Ο αριθμός των παιδιών σε κάθε ομάδα ορίζεται 

αυστηρά μεταξύ 3 και 6. Η σύνθεση των ομάδων, τόσο από πλευράς ηλικίας όσο και 

από πλευράς ψυχολογικού και αναπτυξιακού προφίλ των παιδιών είναι προσεκτικά 

καθορισμένη ώστε η κάθε ομάδα να προσφέρει τα μέγιστα σε κάθε ένα από τα 

μέλη της και να εξασφαλίζεται η ισορροπία της ομάδας. 

Η διάρκεια της κάθε συνεδρίας είναι ωριαία και συντονίζεται από δύο θεραπευτές, 

μία ψυχολόγο, εξειδικευμένη στην ομαδική θεραπεία, και μία θεατρολόγο, 

εξειδικευμένη στην αξιοποίηση στοιχείων από διάφορες τέχνες στην ανάπτυξη 

κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων σε παιδιά και εφήβους.  

Στα πλαίσια του ασφαλούς περιβάλλοντος που η ομάδα παρέχει, και μέσα από το 

παιχνίδι, τη δραματοποίηση και άλλα εικαστικά μέσα, οι συμμετέχοντες θα 

εκπαιδευτούν σε δεξιότητες παιχνιδιού, επικοινωνίας και λειτουργικής 

συμπεριφοράς. Επιμέρους στόχοι είναι η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, η ανάπτυξη 

της διεκδικητικής συμπεριφοράς, η ανάπτυξη του αυτοελέγχου, η λειτουργική 

προσέγγιση και αποτελεσματική επικοινωνία με τους συνομηλίκους, η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων διαλόγου και επικοινωνίας, ο περιορισμός της παρορμητικής 

συμπεριφοράς, η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ αδελφών, η αύξηση της ανοχής στη 

ματαίωση, η διαχείριση της ήττας, κλπ. 

 

Το αίτημα για την ένταξη στα ομαδικά προγράμματα του Κέντρου 

Τα  παιδιά τα οποία παρακολουθούν ήδη ατομικό θεραπευτικό πρόγραμμα στο 

Κέντρο ΑΡΣΗ μπορούν να ενταχθούν σε κάποιο από τα ομαδικά του προγράμματα 

κατόπιν πρότασης της θεραπευτικής ομάδας ή των γονέων και, σε κάθε περίπτωση, 

με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο. 

Για τα παιδιά τα οποία δεν παρακολουθούν ατομικό θεραπευτικό πρόγραμμα στο 

Κέντρο ΑΡΣΗ και προσέρχονται με το αίτημα ένταξής τους σε κάποιο από τα 

ομαδικά του προγράμματα, πραγματοποιείται δωρεάν αξιολόγηση από τους 

επιστημονικούς υπεύθυνους του Κέντρου προκειμένου να διαπιστωθεί η 

καταλληλότητα της συμμετοχής τους σε ομαδικό πρόγραμμα και να καταρτιστούν οι 

θεραπευτικοί στόχοι.  



Η προσέλευση στα ομαδικά προγράμματα του Κέντρου 

Όλα τα ομαδικά προγράμματα του Κέντρου πραγματοποιούνται με συχνότητα μία 

φορά την εβδομάδα και ωριαία διάρκεια (60 λεπτά). Η ώρα έναρξης και λήξης της 

κάθε συνεδρίας είναι σταθερή. Δεν υπάρχει η δυνατότητα παράτασης της 

συνεδρίας σε περίπτωση καθυστέρησης προσέλευσης. Οι συνοδοί των παιδιών 

παρακαλούνται να προσέρχονται στο Κέντρο μαζί με τα παιδιά 5’ πριν την έναρξη 

στης συνεδρίας. Η καθυστέρηση προσέλευσης διακόπτει την ομαλή ροή της 

συνεδρίας και δυσκολεύει την προσαρμογή του παιδιού στο πρόγραμμα της 

συνεδρίας το οποίο θα βρίσκεται εν εξελίξει.   

Σε περίπτωση που οι συνοδοί αποχωρήσουν από τον χώρο κατά τη διάρκεια της 

συνεδρίας, οφείλουν να επιστρέψουν τουλάχιστον 5 λεπτά πριν τη λήξη της 

συνεδρίας προκειμένου να παραλάβουν τα παιδιά. Παρακαλούνται οι συνοδοί να 

είναι συνεπείς τόσο στην ώρα προσέλευσης όσο και στην ώρα αποχώρησης τους 

από το Κέντρο, προκειμένου να διευκολύνεται η ομαλή προσέλευση των επόμενων 

παιδιών και να μη δημιουργείται συνωστισμός. Επισημαίνεται πως την ευθύνη για 

το παιδί στον χώρο αναμονής έχει ο συνοδός του και πως το Κέντρο μπορεί να 

εξασφαλίσει τη δημιουργική απασχόληση πριν και μετά τη συνεδρία μόνο για όσα 

παιδιά συμμετέχουν σε θεραπευτικά προγράμματα του Κέντρου και μόνο για 10 

λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίας.  

 

Επίσημες αργίες, απουσίες του παιδιού από το ομαδικό πρόγραμμα και μηνιαίο 

κόστος 

Το Κέντρο ΑΡΣΗ λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 15.00-21.00 

και το Σάββατο 9.30-14.00 (πλην των Σαββάτων του Ιουλίου), από την 1η 

Σεπτεμβρίου έως τις 31 Ιουλίου. Λειτουργεί επίσης κανονικά στις 17 Νοεμβρίου και 

στις 31 Ιανουαρίου. Κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων, το Κέντρο παραμένει 

κλειστό την παραμονή και την ημέρα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, καθώς και 

τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Κατά τις διακοπές του Πάσχα, το Κέντρο 

παραμένει κλειστό από τη Μ. Πέμπτη μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα. Επίσης, το 

κέντρο είναι κλειστό τις επίσημες αργίες και την ημέρα του Αγ. Πνεύματος. 

Επισημαίνεται ότι το Κέντρο δεν μπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση  της 

δυνατότητας συμμετοχής ενός παιδιού στα ομαδικά προγράμματα της επόμενης 

σχολικής χρονιάς, στην περίπτωση που η συμμετοχή του διακοπεί πριν τις 15 

Ιουνίου και η έναρξη καθυστερήσει πέρα από τις 10 Σεπτεμβρίου. Οι θέσεις στα 

ομαδικά προγράμματα είναι περιορισμένες.  

Για τα ομαδικά προγράμματα ΔΕΝ υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης των 

συνεδριών που χάνονται λόγω αργιών. Ομοίως, σε περίπτωση απουσίας του 

παιδιού από το ομαδικό πρόγραμμα με υπαιτιότητα της οικογένειας, δεν δύναται 



να αναπληρωθεί η ομαδική συνεδρία για το παιδί αυτό. Και στις δύο ανωτέρω 

περιπτώσεις, το κόστος της συνεδρίας καταβάλλεται κανονικά. Το κόστος της 

συνεδρίας δεν καταβάλλεται αν η ομαδική συνεδρία ακυρωθεί με υπαιτιότητα του 

Κέντρου.  

Το μηνιαίο κόστος της συμμετοχής του παιδιού στα ομαδικά προγράμματα είναι 

σταθερό και ορίζεται ως το άθροισμα των 4 συνεδριών που θα γίνουν μέσα στο 

μήνα. Κάποιους μήνες ωστόσο προκύπτει ημερολογιακά να γίνουν 3 ή 5 συνεδρίες. 

Το μηνιαίο κόστος του ομαδικού προγράμματος δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τον 

αριθμό των συνεδριών που έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά παραμένει σταθερό ως 

αναφέρθηκε προηγουμένως. Το μηνιαίο κόστος του προγράμματος εξοφλείται  

εξολοκλήρου μέχρι τις 20 κάθε μήνα και στο τέλος του μήνα εκδίδεται από το 

Κέντρο η σχετική απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Σε περίπτωση που υπάρχει 

συστηματική καθυστέρηση στην καταβολή του κόστους του προγράμματος, τότε η 

συμμετοχή σε αυτό διακόπτεται μετά από προηγούμενη προειδοποίηση.  

 

Κάλυψη του κόστους από τα ασφαλιστικά ταμεία 

Αν υπάρχει το προαπαιτούμενο παραπεμπτικό από δημόσιο φορέα, με το οποίο να 

προτείνεται θεραπευτική αγωγή για το παιδί, τότε το κόστος της συμμετοχής του 

παιδιού στο ομαδικό πρόγραμμα, δύναται να καλυφθεί από το ασφαλιστικό ταμείο 

των γονέων. Επισημαίνεται ότι το Κέντρο δεν έχει σε καμία περίπτωση τη 

δυνατότητα έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών χωρίς να έχει προηγουμένως 

καταβληθεί το κόστος του θεραπευτικού προγράμματος. Επίσης, το Κέντρο δεν έχει 

απευθείας συνεργασία με τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην περίπτωση που οι γονείς 

επιθυμούν κάποια γνωμάτευση από το ταμείο τους, το σχολείο, ή άλλο φορέα, το 

Κέντρο χρειάζεται δέκα ημέρες προκειμένου να την ετοιμάσει. Για τον λόγο αυτό, οι 

γονείς  παρακαλούνται να ενημερώνουν έγκαιρα το Κέντρο όταν αιτούνται κάποιας 

γνωμάτευσης.  

 

Συνεργασία με τους γονείς 

Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, είναι απαραίτητο οι γονείς να 

ενημερώνονται για την εξέλιξη των παιδιών σε σχέση με τους θεραπευτικούς 

στόχους της ομάδας αλλά και τους ατομικούς θεραπευτικούς στόχους για κάθε 

παιδί. Η σχετική ενημέρωση θα πραγματοποιείται μία φορά στους δύο μήνες 

κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης στους γονείς. Σε αυτή τη συνεδρία, αντί των παιδιών 

θα προσέρχονται οι γονείς, οι οποίοι θα ενημερώνονται από τους υπεύθυνους του 

ομαδικού προγράμματος για την πορεία και την πρόοδο των παιδιών τους. Ο 

χρόνος της ενημέρωσης θα είναι μοιρασμένος εξίσου σε όλους του γονείς.  


