io
m
i
D

u

r
g
.
a
rgi

2017

Πρόγραµµα Δηµιουργικών Δραστηριοτήτων
Ψυχικής Ευεξίας
Νικηφόρου Μανδηλαρά 9, Ραφήνα (επίσκεψη μόνο κατόπιν ραντεβού)
22940-22002 :: 6932-404342 :: edo@dimiourgia.gr

Dimiourgia.gr

Πρόγραµµα Δραστηριοτήτων Δηµιουργίας
Dimiourgia.gr
Δευτέρα

22940-22002

Ενδεικτικό
Χειμερινό
Πρόγραμμα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Beauty therapy
Βιβλιοθεραπεία
(Καλλωπισµός &
(οµάδα βιβλίου)
Αυτοφροντίδα)

Play therapy

Yoga

Ηλεκτρονικοί
Υπολογιστές

Art therapy

Pet therapy
(Ιανώ & Cookie)

Game Therapy
(PS4 & Wii)

Ψηφιακή
Φωτογραφία

Μαγειρική &
Διατροφή

Γυµναστική &
Ταινίες
Σωµατική ευεξία (cinema therapy)
1.
2.
3.

Συμμετοχή σε 1 ή παραπάνω δραστηριότητες (οι ημέρες είναι ενδεικτικές).
Ανοιχτή συμμετοχή σε όλους κατόπιν αξιολόγησης στα πλαίσια της θεραπείας.
Δυνατότητα ολοήμερης συμμετοχής*.

* Ατομική συμμετοχή - περιλαμβάνεται διατροφή και μεταφορά

Πρόγραµµα Δραστηριοτήτων Δηµιουργίας
Dimiourgia.gr
Δευτέρα

22940-22002

Ενδεικτικό
Καλοκαιρινό
Πρόγραμμα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Ψάρεµα

Ιστιοπλοϊα

Play therapy

Yoga

Κηπουρική

Μαγειρική &
Διατροφή

Μπάνιο

Pet therapy
(Ιανώ & Cookie)

Πεζοπορία στη
φύση

Ψηφιακή
Φωτογραφία

Γυµναστική &
Ταινίες
Σωµατική ευεξία (cinema therapy)
1.
2.
3.

Συμμετοχή σε 1 ή παραπάνω δραστηριότητες (οι ημέρες είναι ενδεικτικές).
Ανοιχτή συμμετοχή σε όλους κατόπιν αξιολόγησης στα πλαίσια της θεραπείας.
Δυνατότητα ολοήμερης συμμετοχής*.

* Ατομική συμμετοχή - περιλαμβάνεται διατροφή και μεταφορά

Πληροφορίες για τις Δραστηριότητες της Δημιουργίας
1. Οι δηµιουργικές δραστηριότητες της Δηµιουργίας έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν ένα πλαίσιο
απασχόλησης για ανθρώπους µε δυσκολίες στην ψυχική τους υγεία. Λειτουργούν βάσει των αρχών της
συµπεριφορικής θεραπείας και της παρέµβασης της Συµφιλίωσης (Befriending).
2. Η συµµετοχή είναι ελεύθερη σε όλους τους ασθενείς (άσχετα µε την διαγνωσή τους) αρκεί να µην είναι σε
κρίση και πάντα µέσα στα πλαίσια της θεραπείας τους.
3. Πριν την ένταξη σε δραστηριότητα ή οµάδα, απαιτείται ατοµική αξιολόγηση για να γνωρίζουµε τις ανάγκες
του κάθε ασθενή και να είµαστε σίγουροι ότι η δραστηριότητα θα του κάνει καλό και θα του ταιριάζει.
4. Οι ασθενείς που συµµετέχουν σε ατοµική βάση στο πρόγραµµα θεραπείας της Δηµιουργίας έρχονται σε
επαφή µε τις οµάδες δραστηριότητας µόνο εφόσον το επιθυµούν και τους το επιτρέπει η καταστασή τους
(ο χώρος µας είναι ειδικά διαµορφωµένος ώστε ο Ατοµικός Δηµιουργός να έχει απόλυτη ιδιωτικότητα).
5. Το κόστος συµµετοχής διαµορφώνεται ανάλογα µε το χρόνο που αφιερώνεται στο κάθε θεραπευόµενο και
την συχνότητα συµµετοχής του καθώς και τους ειδικούς που συµµετέχουν.
6. Ο κάθε ασθενής µπορεί να συµµετέχει σε όσες δραστηριότητες επιθυµεί εφόσον αυτό κριθεί χρήσιµο από
την επιστηµονική µας οµάδα. Για ασθενείς που συµµετέχουν σε ολοήµερο πρόγραµµα, παρέχεται η
δυνατότητα µεταφορικού µέσου (από και προς το σπίτι τους εντός Αττικής) και διατροφή.
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Day Care Programme
Activity Schedule
9 Nikiforou Mandilara, Rafina
22940-22002 :: 6932-404342 :: edo@dimiourgia.gr

Dimiourgia.gr

Dimiourgia Day Care Activities
Dimiourgia.gr
Monday

22940-22002

Winter
schedule

Tuesday

Wednesday

Thursday

Beauty therapy

Biblio-therapy

Play therapy

Yoga

New technologies

Cooking and
nutrition

Art therapy

Pet therapy
(Iano & Cookie)

Personal and
physical wellbeing

Cinema therapy

Game Therapy
(PS4 & Wii)

Digital
Photography

1.
2.
3.

Participation in one or more activities (days are indicative).
Open participation to all patients in therapy following initial evaluation.
Full day participation*.

* this includes lunch and transportation

Dimiourgia Day Care Activities
Dimiourgia.gr
Monday

22940-22002

Summer
Schedule

Tuesday

Wednesday

Thursday

Fishing

Sailing

Play therapy

Yoga

Gardening

Cooking and
nutrition

Swimming

Pet therapy
(Iano & Cookie)

Personal and
physical wellbeing

Cinema therapy

Walking in nature

Digital
Photography

1.
2.
3.

Participation in one or more activities (days are indicative).
Open participation to all patients in therapy following initial evaluation.
Full day participation*.

* this includes lunch and transportation

Dimiourgia Day Care Programme - Activities
1. Dimiourgia’s day care activities have been developed in order to offer daily participation to patients with
mental health difficulties. The activities have been designed according to the principles of behaviour therapy
and BeFriending.
2. The participation is open to all patients (irrespective of their diagnosis) provided they are not in a very
severe crisis, and always within the boundaries of their personal therapy.
3. Before participating in an activity each patient has to be evaluated in order to assess his clinical and social
needs. This evaluation help us to ensure that each activity will be suitable to each patient.
4. Participation takes place on an individual basis and within each person’s therapy programme.
5. The cost of participation is based on the time devoted to each patient, and the specialists required to assist
with the activities and therapy.
6. A patient may participate in any number of activity he prefers provided this is deemed appropriate by our
clinical team. For patients who participate in the full day programme we provide lunch and transportation.

