
Γιώργος Κ.

Ρέθυμνο, 75 ετών
Ζει μόνος με καρδιακή νόσο
και κινητικά προβλήματα



Αντιγόνη Λ.

Ηράκλειο, 69 ετών
Νεφροπαθής και με κινητικάΝεφροπαθής και με κινητικά
προβλήματα



κα Ειρήνη
Άνοια, δε θυμάται πόσο χρονών είναι.

Ανώγεια, ζει σε πρωτόγονες συνθήκες Ανώγεια, ζει σε πρωτόγονες συνθήκες 



Παρουσίαση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ)
“Φροντίδα στο Σπίτι”

Παναγιώτα Γιαπουτζή
Managing Director – Νοσηλεύτρια

“Φροντίδα στο Σπίτι”



Η Ταυτότητά μας:

● Η ¨Φροντίδα στο Σπίτι¨ είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

● Ιδρύθηκε το 2017● Ιδρύθηκε το 2017

● Δραστηριοποιείται στο Νομό Ηρακλείου Κρήτης

● Είναι ο μοναδικός πάροχος του ΕΦΚΑ σε όλη την Κρήτη και ο μεγαλύτερος 
σε όλη την Ελλάδα



Η Αποστολή μας:

● Nα βελτιώσουμε τη ζωή των ασθενών και μελών της οικογένειας τους.

Μοντέλο λειτουργίας μας:Μοντέλο λειτουργίας μας:
● Παρέχουμε υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και νοσηλείας κατ΄οίκον υψηλής 

ποιότητας, βασιζόμενοι σε ένα προηγμένο μοντέλο με ασφαλή και 
αποτελεσματική προσωποκεντρική φροντίδα (Ολιστική Προσέγγιση
ασθενή.)



Η Ομάδα μας:

Απαρτίζεται από εξειδικευμένο διεπιστημονικό προσωπικό & παρέχει κατ’οίκον 
συνδυαστικές υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες 

● Εκπαιδεύεται, καταρτίζεται σε ζητήματα υγείας, συμβουλευτικής, κακοποίησης, 
ενδοοικογενειακής βίας

● Παρακολουθεί προγράμματα και καταρτίσεις  από φαρμακεύτηκες εταιρίες
● Συμμετέχει σε σεμινάρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Επιχειρηματικότητας



Η ΚΟΙΝ. Σ.ΕΠ. είναι :

● Ιδρυτικό μέλος και μέλος Δ.Σ. 
Ένωσή Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Κρήτης (CretanScent)

● Ιδρυτικό μέλος και μέλος Δ.Σ. του συνδέσμου
Νοσηλευτικών Εταιριών Ελλάδος ΕΛΕΚΟΝ

● Μέλος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών 
Γυναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε.)



Ιστορική αναδρομή









Αντίκτυπος σε νούμερα:

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
στους ωφελούμενους μας στο γνώριμο χώρο τους, προσφέροντας τους μια αξιοπρεπή διαβίωση



Μετρήσιμος κοινωνικός αντίκτυπος:

810 άτομα 810 άτομα 
ευπαθών 

κοινωνικών 
ομάδων



Πλάνο 2022-2024

Να φροντίσουμε επιπλέον 200 άτομα ευπαθών ομάδων, που δεν πληρούν τα 
κριτήρια ένταξης του ΕΦΚΑ και να πραγματοποιήσουμε 28.800 επιπλέον 
επισκέψεις κατ οίκον. επισκέψεις κατ οίκον. 

Στόχος: 



Ανάγκες για την υλοποίηση πλάνου 
Για 3 έτη 2022 -2024

Οι Ανάγκες μας Κόστος:

Προσωπικό:
4 Νοσηλεύτριες 

1 Κοινωνικός λειτουργός
3 Φροντιστές υγείας

201,600€

3 Φροντιστές υγείας

4 Αυτοκίνητα 43,200€

2 Υπολογιστές 2,000€

Application 15,000€

Νοσηλευτικό υλικό 8,200€

Αλλαγή επαγγελματικής έδρας 15,000€

Συνολικό κόστος 285,000€



Υποστηρίξτε το έργο μαςΥποστηρίξτε το έργο μας
για να είμαστε εκεί όπου υπάρχει ανάγκη

Σας ευχαριστούμε!





Διεύθυνση: Ηροδότου 130, Ηρακλείου, 71601 Νέα Αλικαρνασσός, 
Ηράκλειο, Κρήτης

Τηλέφωνο: 2810301083

E-mail: frontidastospiti.kriti@gmail.comE-mail: frontidastospiti.kriti@gmail.com

Ιστοσελίδα: www.frontidastospiti.com


