
 Θέμα: Το καφέ ΓΕΦΥΡΕΣ υποδέχεται για 4
η
 χρονιά μαθητές σχολείων 

 

Στην οδό Πατρέως 86 δημιουργήθηκε η πρώτη καφετέρια της Πάτρας στην όποια 

εργάζονται άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας - μέλη του ΣΟΨΥ Πάτρας. Το καφέ 

«Γέφυρες» ευελπιστεί ν’ αποτελέσει μια γενναία πράξη κατά του στίγματος που 

σχετίζεται με την ψυχική νόσο, τις προκαταλήψεις και την περιθωριοποίηση που 

βιώνουν καθημερινά οι άνθρωποι με προβλήματα ψυχικής υγείας. Ο χώρος 

λειτουργεί και ως πολιτιστικός- εκθεσιακός. Η δημιουργία του καφέ «Γέφυρες» 

αποτέλεσε όραμα ετών του ΣΟΨΥ Πάτρας.  

 

Συνεχίζοντας την προσπάθεια για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της 

κοινότητας γύρω από θέματα ψυχικής υγείας, ο ΣΟΨΥ για 4
η
 χρονιά περιμένει τους 

μικρούς μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τους δασκάλους τους στο καφέ 

Γέφυρες σε έναν κύκλο βιωματικών δράσεων με σκοπό την καταπολέμηση του 

στίγματος που σχετίζεται με την ψυχική νόσο. 

Οι μικροί μαθητές (έως 45 άτομα περίπου) θα έχουν την ευκαιρία - απολαμβάνοντας 

ένα υγιεινό πρωινό – να έρθουν σε επαφή με έναν τρόπο ευαίσθητο και δημιουργικό, 

καθοδηγούμενο από επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εθελοντές του Συλλόγου, με 

έννοιες όπως τα στερεότυπα, η διαφορετικότητα, η ψυχική ανθεκτικότητα, η παροχή 

στήριξης και φροντίδας σε ψυχικά πάσχοντες και ο εθελοντισμός. 

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται πρωινές ώρες (09.00-12.00) σε συνεννόηση με τους 

υπεύθυνους κάθε σχολικής Μονάδας.  

Για πληροφορίες: 2610-623963, 6970809192, Μαγκαφάς Παναγιώτης (Κοινωνικός 

Λειτουργός / υπεύθυνος προσωπικού Καφέ ΓΕΦΥΡΕΣ) 



 

 

 

 

 

Οι φωτογραφίες είναι από τις αντίστοιχες δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στις 

ΓΕΦΥΡΕΣ. 

 

 



Για τον Σύλλογο για την Ψυχική Υγεία - ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ 

Ο Σύλλογος για τη Ψυχική Υγεία- ΣΟΨΥ Πάτρας ιδρύθηκε το 2003, είναι ένας 

μικτός σύλλογος, που συναποτελείται από άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

ψυχικής υγείας, τις οικογένειες φροντιστές τους, εθελοντές, επαγγελματίες ψυχικής 

υγείας και ευαισθητοποιημένους πολίτες. Συνολικά, τα μέλη του ΣOΨΥ Πάτρας 

παραπάνω από 450 άτομα. Ο Σύλλογος αποτελεί το βασικό φορέα αυτο-οργάνωσης 

και αυτοεκπροσώπησης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, των οικογενειών 

τους και των φίλων τους.  

Υπηρεσίες: 

 Αξιολόγηση, διάγνωση και βασικές θεραπευτικές οδηγίες σε παιδιά, 

εφήβους  και τις οικογένειές τους. 

 Συμβουλευτική - ψυχολογική υποστήριξη σε ατομικό επίπεδο σε παιδιά, 

εφήβους και ενήλικες καθώς και τις οικογένειες τους. 

 Δομημένο καθημερινό πρόγραμμα ομαδικών δραστηριοτήτων με στόχο την 

ενδυνάμωση και την κινητοποίηση των ατόμων με προβλήματα ψυχικής 

υγείας. 

 Προγράμματα πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας: Δράσεις, ομιλίες, 

σεμινάρια, βιωματικές ομάδες για θέματα ψυχικής υγείας με στόχο την 

ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινότητας. 

 Υποστήριξη και ψυχοεκπαίδευση των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας 

και των οικογενειών τους σε ομαδικό επίπεδο (ομάδες λόγου, ομάδες 

φροντιστών). 

 Ενδυνάμωση και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής αποκατάστασης 

ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. 

 Ενημέρωση των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας για τα δικαιώματα 

τους καθώς και για τις κρατικές παροχές, την κοινωνική υποστήριξη και τη 

φροντίδα που δικαιούνται (επιδόματα, συντάξεις, ασφαλιστικά μέτρα, 

παροχές, θεραπευτικά μέσα). 

 

 

Παράλληλα με αυτές τις δράσεις ο ΣΟΨΥ Πάτρας από το Φεβρουάριο του 2019 

λειτουργεί το Κέντρο Ημέρας «ΓΕΦΥΡΕΣ ΖΩΗΣ», το οποίο αποτελεί δίκτυ 

προστασίας των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και των οικογενειών τους και 

εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του Προγράμματος Ψυχιατρικής 

Μεταρρύθμισης «Ψυχαργώς» του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  



 

Το Κέντρο Ημέρας απαρτίζεται από ψυχίατρο, παιδοψυχίατρο, 3 ψυχολόγους, 3 

κοινωνικούς λειτουργούς, 1 νοσηλευτή και 1 βοηθό εργοθεραπευτή πλήρους 

απασχόλησης. Λειτουργεί καθημερινά από τις 9.00 π.μ. έως τις 20.00 μ.μ. και παρέχει 

συνοπτικά τις παρακάτω υπηρεσίες: 

 Υπηρεσία υποδοχής για την λήψη νέου αιτήματος ωφελούμενου. 

 Διενέργεια συναντήσεων μεταξύ της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας για 

τη δημιουργία ατομικού θεραπευτικού σχεδίου για κάθε ωφελούμενο. 

 Κλινική διάγνωση και ψυχιατρική παρακολούθηση με σκοπό την πρόληψη 

της υποτροπής του ασθενούς. 

 Ατομική συμβουλευτική και ψυχοθεραπευτική υποστήριξη.  

 Καθημερινό πρόγραμμα ομαδικών δραστηριοτήτων με στόχο τη κινητοποίηση 

και ενδυνάμωση των χρόνιων ψυχικά πασχόντων.  

 Ατομική και ομαδική συμβουλευτική σε θέματα εργασίας με επιμέρους 

στόχους την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων και την ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης του ατόμου με τελικό σκοπό την εργασιακή επανένταξη του. 

 Δραστηριότητες συνηγορίας και υποστήριξης της συλλογικής έκφρασης των 

δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων και των οικογενειών τους. 

Επίσης στα πλαίσια δραστηριοποίησης του Κέντρου Ημέρας, πραγματοποιούνται 

δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε πληθυσμιακές ομάδες της τοπικής 

κοινότητας με σκοπό τη προαγωγή της ψυχικής υγείας και την αποτίναξη του 

στίγματος για τη ψυχική ασθένεια. 

 

 

ΣΟΨΥ Πάτρας, Κανάρη 74 

Κτίριο εργαστήριων: Σισίνη 6 

 

 

 

 

 


