ΕΚΟ

ΕΚΟ
«Για ένα Πανεπιστήμιο χωρίς εμπόδια.
Με ίσες ευκαιρίες στο χώρο της μόρφωσης.
Με δικαιώματα στην έκφραση και τη δημιουργία.
Με προσφορά και κατανόηση.
Ο δρόμος μακρύς και δύσκολος.
Υπάρχει όμως στρατηγική και θέληση.
Δημιουργούμε και οργανώνουμε τις σχετικές δομές στο
Π.Π.»

Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας
Δομή ΕΚΟ
Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας
Α’ κτίριο, ισόγειο, πίσω μέρος Πανεπιστήμιο Πατρών
2610 969696

Στόχος μας είναι η έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών των
φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών εστιάζοντας στις
ευπαθείς ομάδες φοιτητών . Το έργο υλοποιείται με γοργούς
ρυθμούς αρχίζοντας με τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών εκπαίδευσης, υποστήριξης και εξοπλισμού αλλά και
κτιριακών βελτιώσεων. Αναπτύσσονται συνεργασίες με
άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού με τους
οποίους υπάρχει κοινός παρονομαστής το όραμα αφιλοκερδούς και ουσιαστικής προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.

eko@upatras.gr
EKO Upatras
(EKOupatras)
Ekoupatras

Υποστήριξη
παρεμβάσεων
κοινωνικής
μέριμνας
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Πατρών

EKO Upatras
ekoupatras

Ίση εκπαίδευση — προσβασιμότητα για όλους!

upatras

Το γραφείο είναι ανοιχτό για εθελοντική δράση από μέλη
ή και φίλους της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που τυχόν
το επιθυμούν.

Δράσεις — Δομές
Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας
Tο Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας λειτουργεί καθημερινά
από τις 8.00 έως 16.00 στο Ισόγειο της Πρυτανείας.
Το γραφείο υποδέχεται καθημερινά φοιτητές του Πανεπιστημίου που ανήκουν στις Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες
( όπως φοιτητές με Αναπηρία ή χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας, ψυχικές διαταραχές, χαμηλές εισοδηματικές
τάξεις, μετανάστες, Ρομά, κ.α.) με απώτερο σκοπό την
παροχή ισότιμων ευκαιριών και εκπαίδευσης στους φοιτητές του Πανεπιστημίου.
Στόχος μας είναι η εκπαιδευτική και κοινωνική ενσωμάτωση των φοιτητών που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες στην Πανεπιστημιακή κοινότητα.
Το γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας απευθύνεται στου Φοιτητές και παρέχει:



Ανάπτυξη προτάσεων και παρεμβάσεων για την
κάλυψη των μαθησιακών διαδικασιών



Ψυχοκοινωνική στήριξη



Συμβουλευτική υποστήριξη



Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού

Η Κοινωνική Μέριμνα συνεργάζεται με το Γραφείο Ψυχολογικής Στήριξης, το οποίο απευθύνεται στους φοιτητές
που αντιμετωπίζουν προσωπικές δυσκολίες και ανησυχίες
και λειτουργεί υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του
ψυχιάτρου και της ψυχολόγου του Πανεπιστημίου.

Ιατρική Υποστήριξη —
Υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας
Η Ιατρική Υποστήριξη παρέχεται από Δευτέρα έως και
Πέμπτη, από τις 8.30 έως 14.30 και κατόπιν ραντεβού,
στην Κλινική Αποκατάστασης του Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Ρίου.
Η παρουσία ιατρού Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
σχετίζεται με την υποστήριξη φοιτητών με αναπηρία, ιδιαίτερα εκείνων που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα και
αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη τους στην πανεπιστημιακή κοινότητα λόγω αυτών των προβλημάτων που απορρέουν από την αναπηρία.

Η παροχή όλων των υπηρεσιών γίνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών με την υποστήριξη του μέσω του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση», χωρίς καμία επιβάρυνση των συμμετεχόντων φοιτητών.

Οι υπηρεσίες φυσικοθεραπείας παρέχονται καθημερινά
από τις 8.30 έως 15.00 στην Κλινική Αποκατάστασης,
κατόπιν ραντεβού.
Η παρουσία φυσικοθεραπευτή σχετίζεται με την παροχή
υπηρεσιών φυσικοθεραπείας σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών με κινητικά προβλήματα και παρέχει:



Άσκηση και ενδυνάμωση για τη βελτίωση της κινητικής
κατάστασης



Βελτίωση της ισορροπίας και εκπαίδευση σωστής βάδισης



Υδροθεραπεία στην θεραπευτική πισίνα της Κλινικής
Αποκατάστασης

Για την υποστήριξη των φοιτητών θα αξιοποιηθεί ο ειδικός
εξοπλισμός της Κλινικής Αποκατάστασης του ΠΓΝΠ
(Γυμναστήριο, θεραπευτική πισίνα).
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2610 969696
eko@upatras.gr

