
Aqua Αctive Τherapy 

 

Η ιστορία μου 

Όταν ήμουν μικρή, οι δάσκαλοι έλεγαν στη μητέρα μου «Κυρία Σουρβίνου, η 

Κατερίνα είναι αρκετά καλή μαθήτρια αλλά …. κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα, 

τη καρέκλα ούτε να τη δει δεν θέλει».  Δεν ήθελα να κάθομαι, ήθελα όμως να 

κάνω πατίνια, ποδήλατο, ακροβατικά, surf, μα περισσότερο απ’ όλα να 

κολυμπάω.  Αγαπούσα πολύ το νερό και την αίσθηση της ελευθερίας κινήσεων 

μέσα στην  «αγκαλιά» του.  Όλα αυτά δεν ήταν παρά τρόποι να καταναλώνω 

την περίσσεια ενέργειά μου, όπως τα περισσότερα παιδιά με Υπερκινητικότητα.  

Τα χρόνια πέρασαν, έκανα πρωταθλητισμό στην κολύμβηση και στη συνέχεια 

σπούδασα Εργοθεραπεία.  

Τώρα πια, καταλαβαίνω ότι οι παραπάνω δραστηριότητες υπήρξαν πολύτιμες 

βιωματικές εμπειρίες, για την κατανόηση και μελέτη της λειτουργίας του 

νευρικού μας συστήματος.    
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Σε αυτό βασίζεται και η δημιουργία του Aqua Active Therapy καθώς συνδυάζει 

το πάθος μου για το νερό και την κίνηση , με την αγάπη που τρέφω για τα 

παιδιά και την πηγαία ανάγκη μου να τα υποστηρίζω με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο. 

 

 

 

 

Τι είναι το Aqua Active Therapy  

Το Aqua Active Therapy είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα θεραπείας 

(Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας, Ειδικού παιδαγωγικού) 

που εφαρμόζεται μέσα στο νερό.  Είναι σχεδιασμένο από ειδικούς θεραπευτές 

ώστε να προσφέρει τη κατάλληλη πρόκληση για μάθηση και εξέλιξη, σε ένα 

περιβάλλον που αναπτύσσει ισχυρό κίνητρο, ασφάλεια και διασκέδαση.  
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Απευθύνεται σε παιδιά με:  

 Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Αυτισμό και άλλες Αναπτυξιακές 

διαταραχές όπως ΔΕΠ-Υ, Δυσπραξία, Σύνδρομα Down, Rett, Angelman 

κ.α) 

 Νευρομυικές Διαταραχές ( Εγκεφαλική Παράλυση, Μυοπάθειες) 

 Τραυματική εμπειρία στο νερό.  

Δεδομένου ότι είναι ένα εκλεκτικό πρόγραμμα παρέμβασης, συνδυάζει στοιχεία 

από μεθόδους και τεχνικές διεθνώς αναγνωρισμένες για την εφαρμογή τους 

στον πληθυσμό που απευθύνονται (Sensory Integration, Halliwick, Bobath, 

PNF,TEACCH, PECS, Sherborne, Therapeutic Listening κ.α). 
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Το Aqua Active Therapy ξεκίνησε το 2011 και ανά περιόδους έχει φιλοξενηθεί 

με πολύ αγάπη σε διάφορες πισίνες της Αθήνας όπως στα κολυμβητήρια 

Κολωνού, Περιστερίου, Πειραιά ¨Βοτσαλάκια¨, στο κέντρο αποκατάστασης 

¨Ανάπτυξη¨ καθώς και στο γυμναστήριο ¨Fitness Star¨. Σήμερα το πρόγραμμα 

παρακολουθούν 20 παιδιά με ΔΑΔ. 

Η Νίκη, μητέρα του 8χρονου Βασίλη αναφέρει για το Aqua Active Therapy μετά 

από 2 χρόνια στο πρόγραμμα: 

«Ο Β. δέχεται πλέον να πέφτει νερό στα μαλλιά και το πρόσωπό του, φοράει  

καπέλο και γυαλιά, και δεν σκουπίζεται σε πετσέτες αγνώστων προκειμένου να 

απομακρύνει το νερό από πάνω του. Πέρυσι ήταν η πρώτη χρονιά που 

απολαύσαμε σαν οικογένεια τη θάλασσα. Ο Β. κολυμπούσε με ασφάλεια ΜΟΝΟΣ 

του καθώς εγώ τον επέβλεπα για πρώτη φορά από την ξαπλώστρα, την οποία 

χρησιμοποιούσαμε για χρόνια ως αποθηκευτικό χώρο, ενώ εγώ τον κυνηγούσα 

πάνω κάτω.» 

 

Το όραμα μας 

 

Όραμα μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο και ειδικά σχεδιασμένο 

χώρο θεραπείας, προσφέροντας τις ιδανικές συνθήκες για τη κάλυψη των 

αναγκών τόσο των παιδιών όσο και της οικογένειας: ασφαλείς και εργονομικά 

σχεδιασμένοι χώροι, κατάλληλη θερμοκρασία νερού και περιβάλλοντος, ειδικά 

διαμορφωμένο βάθος πισίνας, αιωρούμενο εξοπλισμό, ελευθερία κίνησης και 

έκφρασης, φιλικό περιβάλλον. 

Η υλοποίηση του στόχου μας απαιτεί την εξασφάλιση σημαντικών οικονομικών 

πόρων. Η καμπάνια αυτή αποτελεί την απαρχή μιάς σειράς ενεργειών έτσι ώστε 

να καλυφθεί το 100% της απαιτουμένης χρηματοδότησης που απαιτείται για την 

υλοποίηση του υδάτινου κέντρου παρέμβασης. 

Με τη δική σας υποστήριξη σας θα μπει ο θεμέλιος λίθος και θα καλύψουμε τα 

πρώτα έξοδα ενοικίασης του οικοδομήματος για 5 μήνες ώστε να 

ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής του έργου. 
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ΘΕΛΩ ΒΟΗΘΕΙΑ  

 

Ο χώρος μας 

Μπαίνοντας κάποιος στις εγκαταστάσεις μας θα αντικρίζει έναν υδάτινο μαγικό 

κόσμο. Μία καταγάλανη πισίνα που θα αιωρούνται όλα εκείνα τα παιχνίδια- 

θεραπευτικά εργαλεία απαραίτητα για την εξέλιξη και τη διασκέδαση μας. Η 

σχεδίαση 3 επιπέδων βάθους, θα επιτρέπει ακόμα και στους πιο μικρούς μας 

φίλους να πατούν στο βυθό.  Ο φυσικός φωτισμός θα εναλλάσσεται με τεχνητό 

όταν αυτό είναι απαραίτητο, εξυπηρετώντας ακριβώς την διάθεση και τις 

ανάγκες μας. Το έδαφος γύρω από τη πισίνα καθώς και στα αποδυτήρια θα 

επιτρέπει τη κίνηση χωρίς ατυχήματα. Και για τους γονείς, θα υπάρχει χώρος 

που καθώς θα παρακολουθούν –όταν δεν συμμετέχουν- θα μπορούν να 

απολαύσουν ένα ρόφημα.  
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Οι θεραπευτικές συνεδρίες θα πραγματοποιούνται είτε ατομικά είτε ομαδικά. Η 

φύση της παρέμβασης (εργοθεραπείας ή λογοθεραπείας κ.α) θα καθοδηγείται 

τόσο από τις Ιατρικές παραπομπές καθώς και από τις ανάγκες του κάθε 

παιδιού, που θα εντοπίζονται στην αρχική αξιολόγηση. 

Οι κύριοι στόχοι της παρέμβασης εκτός άλλων, περιλαμβάνουν τη βελτίωση της 

επικοινωνίας, αδρής κινητικότητας, του οπτικοκινητικού συντονισμού καθώς 

και των δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης. 

Η διάρκεια της ατομικής συνεδρίες κυμαίνεται από 30 εως 45 λεπτά.  

Το κόστος συμμετοχής είναι διαμορφωμένο σε χαμηλά επίπεδα ώστε να 

μπορούν να συμμετέχουν όλοι. 
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Σας Ευχαριστούμε 

 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους γιατρούς, θεραπευτές, συναδέλφους, 

γονείς και φίλους μας, γνωστούς και μελλοντικά γνωστούς, όλους όσους 

άκουσαν και διάβασαν την ιστορία μας, για την υποστήριξη τους. Ιδιαίτερα 

θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνεργάστηκαν, την οικογένεια και 

τους φίλους που μας συμπαραστάθηκαν ώστε να φτάσουμε ως εδώ. Είστε η 

έμπνευσή μας στη δημιουργία! Σας ευχαριστούμε! 

Γνωρίζουμε πολύ καλά, πως πολλοί από εσάς δεν έχετε τη δυνατότητα να μας 

υποστηρίξετε οικονομικά – μπορείτε όμως να το κάνετε διαφορετικά! 

Κοινοποιήστε την ιστορία μας και βοηθήστε να ταξιδέψει όσο μακρύτερα 

γίνεται! 

 

Κίνδυνοι 

 

Τέλος, αισθανόμαστε την ανάγκη να σας ενημερώσουμε για τους κινδύνους που 

ελλοχεύουν. Καθώς η χρηματοδότηση μέσω του One-Up αποτελεί ένα μέρος των 

οικονομικών πόρων που είναι απαραίτητο για την δημιουργία του οράματος 

μας, υπάρχει κίνδυνος να μην επιτευχθεί ο στόχος μας. Στην περίπτωση αυτή 

θα σας επιστραφεί το ποσό της δωρεάς σας. Επιτυγχάνοντας τον στόχο μας, θα 

καλύψουμε τα πρώτα έξοδα ενοικίασης του οικοδομήματος για 5 μήνες ώστε να 

ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής. Για το λόγο αυτό, έχουμε εξασφαλίσει 

την άμεση εξαργύρωση των perks σε πισίνα που ήδη πραγματοποιείται το Aqua 

Active Therapy .  

 

Δεσμευόμαστε να σας κρατάμε ενήμερους για κάθε μας βήμα με ενημερωτικό 

email που θα περιλαμβάνει φωτογραφίες από το στάδιο και τις τελευταίες 

κατασκευαστικές κινήσεις και εξελίξεις που συμβαίνουν στο χώρο. 
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Υποσημείωση: 

Όλες οι δωρεές διαχειρίζονται από την  ΜΚΟ PRAKSIS. Με άλλα λόγια, δεν διατίθενται οι δωρεές στους 

επιχειρηματίες εφάπαξ και μετρητοίς. Ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία, κατά την οποία ο επιχειρηματίας 

λαμβάνει ένα προσυμφωνημένο ποσό με την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων προκειμένου να συνεχίσει 

η ανάπτυξη της επιχείρησης. Με την διαχείριση των χρημάτων-δωρεών από μια ανεξάρτητη και αξιόπιστη Μη 

Κυβερνητική Οργάνωση διασφαλίζουμε ότι για όλο το ποσό της δωρεάς σας, ο επιχειρηματίας είναι 

υπόλογος και στενά συνεργαζόμενος μαζί μας. Υπάρχει συνεχής ενημέρωση των δωρητών για τις 

δραστηριότητες του επιχειρηματία και στενή παρακολούθηση, πληροφόρηση και διαφάνεια με τη μέγιστη από 

εμάς υπευθυνότητα για την αρτιότερη απόδοση της δωρεάς σας. 
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