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Το Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Λήμνου λειτουργεί από
τον Ιούνιο του 2014
στην Τοπική Κοινότητα
Καμινίων του ∆ήµου Λήμνου, στεγάζεται στο
κτίριο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου των
Καμινίων
και
πληροί
τις
προδιαγραφές
στελέχωσης και κτιριακών προδιαγραφών για την
προσβασιμότητα και τις διευκολύνσεις για τα
ΑΜΕΑ.
Λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή
εκτός επισήμων αργιών με ωράριο από 07:00 έως
15:00 καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.
Είναι δυναμικότητας μέχρι 15 ατόμων, µε
στόχο την μελλοντική επέκταση της άδειας
λειτουργίας στα 30 άτομα και παρέχει υπηρεσίες
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ημερήσιας φιλοξενίας σε ηλικιωμένα άτομα, μη
δυνάμενα
να
αυτοεξυπηρετηθούν
απόλυτα
(κινητικές δυσκολίες, άνοια, κλπ). Οι υπηρεσίες
αυτές αφορούν κατ’ ελάχιστο στην ανάπαυση και
αναψυχή των άμεσα ωφελουμένων, καθώς και
στη σίτισή τους.
Σκοπός του Κ.Η.Φ.Η. είναι η βελτίωση της
ποιότητας ζωής των ωφελουμένων και η
παραμονή τους στο φυσικό και οικογενειακό τους
περιβάλλον, καθώς και η διατήρηση μιας
φυσιολογικής κοινωνικής και εργασιακής ζωής
των ατόμων που έχουν αναλάβει τη φροντίδα
τους.
Εξασφαλίζουν
την
παραμονή
των
ηλικιωμένων ατόμων στο οικείο τους περιβάλλον,
ενώ ταυτόχρονα διευκολύνουν τα μέλη της
οικογένειας - κυρίως τις γυναίκες - που
εργάζονται και παράλληλα έχουν αναλάβει τη
φροντίδα
του
ηλικιωμένου
μέλους
της
οικογένειας.
Για το σκοπό αυτό προβλέπονται υπηρεσίες που
επιδιώκουν την ολόπλευρη στήριξη των ατόμων
μέσα από την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας,
καθημερινή σίτιση και κοινωνικοποίηση, βοήθεια
σε θέματα καθημερινής φροντίδας και κατάλληλη
σωματική άσκηση με την παράλληλη εκπαίδευση
σε λειτουργικές και κοινωνικές δεξιότητες.
Οι υπηρεσίες του Κέντρου Φροντίδας Ηλικιωμένων
Ατόμων απευθύνονται σε άτομα άνω των 65 ετών
μη δυνάμενων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα
(κινητικές δυσκολίες, άνοια κ.λ.π.)
Βασική φιλοσοφία των παρεχόμενων υπηρεσιών
είναι η επικέντρωση στην ολόπλευρη στήριξη των
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ανθρώπων και η άμεση και υπεύθυνη προσπάθεια
ικανοποίησης των καθημερινών αναγκών τους.
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τo Κ.Η.Φ.Η.
Δήμου Λήμνου στους δυνητικά ωφελούμενους θα
αφορούν
στους
ακόλουθους
τομείς
και
ειδικότητες:
1. Νοσηλευτική φροντίδα
2. Φροντίδα κοινωνικών φροντιστών
3. Φροντίδα από βοηθητικό προσωπικό
4. Υπηρεσίες οδηγού
5. Δράσεις δικτύωσης
Το Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Λήμνου αναπτύσσει δράσεις
συνεργασίας και διασύνδεσης, με φορείς όπως ο
Δήμος Λήμνου, οι δομές του προγράμματος
Βοήθεια στο Σπίτι, το Νοσοκομείο και τα
περιφερειακά ιατρεία Λήμνου, σχολικές μονάδες,
η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας κ.λ.π.. Στόχος
της διασύνδεσης αυτής θα είναι μία πιο
συντονισμένη δράση για τη διεκδίκηση μιας
καλύτερης ποιότητας ζωής και για επιτυχή
ενσωμάτωση των ηλικιωμένων και των έμμεσα
ωφελούμενων στο κοινωνικό και οικονομικό
γίγνεσθαι.
6. Δράσεις αναψυχής
Στο Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Λήμνου πραγματοποιούνται
εορταστικές εκδηλώσεις σε περιόδους εορτών και
όχι μόνο, μουσικοχορευτικές παραστάσεις σε
συνεργασία με συλλόγους και σχολικές μονάδες,
εκδρομές, κατασκευή χειροτεχνιών και γενικότερα
δημιουργική απασχόληση των ωφελουμένων,
επιτραπέζια παιχνίδια και δυνατότητα προβολής
ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών μέσω
τηλεόρασης ή dvd.
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7. Υπηρεσίες Σίτισης
Στο Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Λήμνου προσφέρεται πρωινό,
δεκατιανό το οποίο παρασκευάζεται εντός της
δομής καθώς και μεσημεριανό μέσω υπηρεσίας
catering.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2254091650
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