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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Flori Degrassi
Γενικός Διευθυντής, ASL Roma 2

Είμαι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσω την
πρώτη έκδοση του HERO “Housing and mental
health. Quality Indicators Toolkit for local com-
munities” («Πρακτικός Οδηγός με Παραδείγματα
Δεικτών Ποιότητας Στέγασης για τις Τοπικές Κοι-
νότητες»). Το έργο προκύπτει από μια αυθεντική
ανταλλαγή εμπειριών, στοχεύοντας στον προσ-
διορισμό δεικτών ποιότητας που μπορούν να
εκτιμηθούν ως ευρωπαϊκές κατευθυντήριες
γραμμές για μελλοντικές πρωτοβουλίες στον
τομέα αποκατάστασης της ψυχικής υγείας. 

Το Hero είναι το πρώτο Στεγαστικό πρόγραμμα
της ASL ROMA 2 για το σύστημα ψυχικής υγείας
έχοντας λάβει Ευρωπαϊκή αναγνώριση στο πλαί-
σιο του προγράμματος Erasmus+. 
Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, η σύμ-
πραξη του HERO στοχεύει να διερευνήσει αυτό
το σημαντικό θέμα μέσα από κοινές προσπά-
θειες διαφορετικών χωρών. 
Το έργο εντάσσεται πλήρως στο «Σχέδιο Δράσης
για την ΨυχικήΥγεία 2013-2020» που προωθεί-
ται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ)
και αποτελεί μέρος του στόχου 3 των Ηνωμένων

Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη, «Καλή Υγεία
και Ευεξία». 
Θα ήθελα επίσης να επισημάνω την πολύτιμη
συμβολή του HERO στις συνομιλίες μεταξύ πο-
λιτών, ληπτών  υπηρεσιών και μελών των οικο-
γενειών τους, εργαζομένων στον τομέα της
ψυχικής υγείας, ενδιαφερομένων και κοινωνι-
κών λειτουργών, για τη σύσταση μιας ενοποι-
ημένης πορείας προς την ποιότητα ζωής με βάση
την ευεξία και την κοινωνική ένταξη, σε αντίθεση
με το στίγμα και την περιθωριοποίηση. 
Πιστεύω ότι αυτό το πρώτο απτό προϊόν του
προγράμματος HERO, το οποίο προωθείται και
συντονίζεται από το Τμήμα Ψυχικής Υγείας της
ASL ROMA 2, θα εγείρει το ενδιαφέρον ατόμων
από διαφορετικούς κλάδους που συμμετέχουν
στην εκτέλεση του στεγαστικού προγράμματος
για λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 
Εύχομαι καλή τύχη σε όλους όσοι εργάζονται για
την υλοποίησή του στις πέντε ευρωπαϊκές χώρες
όπου υλοποιείται το πρόγραμμα. 
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Η διαφύλαξη της ψυχικής υγείας γίνεται όλο και
πιο σημαντική σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα τελευ-
ταία έτη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει
αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών για την ευαισθη-
τοποίηση σχετικά με τους διάφορους βαθμούς
αναπηρίας που μπορούν να προκληθούν από
ψυχικές ασθένειες.
Η ψυχική ευεξία έχει οριστεί ως ουσιώδης για τη
γενική υγεία σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Η καλή ψυ-
χική υγεία δημιουργεί προσωπική ικανοποίηση,
ικανότητα αντιμετώπισης καθημερινών εντά-
σεων, επαγγελματική συμπεριφορά και παραγω-
γικότητα και θετική συμβολή στην κοινότητα.
Προκειμένου να δοθεί η δέουσα προσοχή στο
θέμα, υπολείπεται ακόμα πολύ έργο να επιτελε-
στεί παγκοσμίως. Πολλά πράγματα πρέπει να
αλλάξουν αν θέλουμε να αντιστρέψουμε τις δυ-
σμενείς τάσεις και να θέσουμε τέλος στις παρα-
βιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τις
διακρίσεις σε βάρος των πασχόντων από ψυχι-
κές διαταραχές και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες.
Αυτό το παγκόσμιο σχέδιο δράσης αναγνωρίζει
τον ουσιώδη ρόλο που διαδραματίζει η ψυχική

υγεία για την επίτευξη των γενικών στόχων μας
στον τομέα της υγείας. Βασιζόμενο σε μια δια
βίου προσέγγιση που στοχεύει στην επίτευξη
ισότιμης, καθολικής υγειονομικής ασφάλισης με
έμφαση στην πρόληψη, το πρόγραμμα διαρθρώ-
νεται σε τέσσερις βασικές αρχές: την αποτελε-
σματική διαχείριση και διακυβέρνηση στον
τομέα της ψυχικής υγείας, τη διαθεσιμότητα εν-
σωματωμένων, ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψυ-
χικής υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών που να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινότητας,
την εφαρμογή στρατηγικών πρόληψης και τη
διασπορά ενδελεχούς πληροφόρησης μέσω της
συλλογής περισσότερων επιστημονικών στοι-
χείων και της προωθούμενης  έρευνας. Οι στόχοι
αυτού του σχεδίου δράσης είναι βεβαίως φιλό-
δοξοι, αλλά ο ΠΟΥ και τα κράτη μέλη τουδε-
σμεύονται πλήρως να τα επιτύχουν. (κα
Margaret Chan, Γενικός Διευθυντής, Παγκόσμιος
Οργανισμός  Υγείας, Παρουσίαση του «Σχεδίου
Δράσης για την Ψυχική Υγεία 2013-2020»). Το
σχέδιο δράσης είναι συμπληρωματικό του
“Quality Right toolkit” («Δέσμη Εργαλείων περί

I.
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Δικαιωμάτων Ποιότητας») του ΠΟΥ, όπου τα
υποστηρικτικά πρότυπα στέγασης ορίζονται
σύμφωνα με τις πέντε θεματικές της «Σύμβασης
για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία»
των Ηνωμένων Εθνών: 
1. Tο δικαίωμα σε επαρκές βιοτικό επίπεδο και
κοινωνική προστασία 
2. Το δικαίωμα στην απόλαυση του υψηλότερου
δυνατού επιπέδου σωματικής και ψυχικής
υγείας 
3. Το δικαίωμα άσκησης της ικανότητας δικαίου
και το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και
την ασφάλεια του ατόμου 
4. Απελευθέρωση από βασανιστήρια ή σκληρή,
απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμω-
ρία και από εκμετάλλευση, βία και κατάχρηση 
5. Το δικαίωμα αυτόνομης διαβίωσης και έντα-
ξης στην κοινότητα

Το HERO είναι ένα πρόγραμμα που αφορά χω-
ροταξικές δομές: Τα αστικά περιβάλλοντα υπό-

κεινται συνεχώς σε αλλαγή και είναι διασυνδε-
δεμένα. Με αυτά τα χωροταξικά δεδομένα, η
μόνη σταθερή ιδέα είναι η ιδέα της μετάβασης
(Esther da Costa Meyer, 2012). Η λέξη housing
(=στέγαση) είναι μια αγγλική λέξη που δηλώνει
την πράξη κατοίκησης και το επίθημα «-ing» πα-
ραπέμπει στην ιδέα της προόδου: αυτό σημαίνει
ότι η κατοίκηση δεν είναι μια σταθερή έννοια,
αλλά μάλλον υποδηλώνει αλλαγή και υπονοεί
ένα δρόμο, μια γειτονιά και μια πόλη όπου οι
σχέσεις διαμείβονται ανάμεσα σε ανθρώπους
που αλληλογνωρίζονται ή που συναντώνται για
πρώτη φορά. 
Η νευρο-επιστημονική έρευνα αποκαλύπτει ότι
ο εγκέφαλος είναι ένα όργανο που ζει και ανα-
πτύσσεται μέσα από σχέσεις: Η ιδέα του νου και
κατ’ επέκταση της αυτοτέλειας που θέλω να δη-
μιουργήσω μέσα από την έννοια του εκτεταμέ-
νου εαυτού είναι αυτή ενός εαυτού που δεν
βρίσκεται ούτε μέσα ούτε έξω από τον εγκέ-
φαλο/σώμα, αλλά αντιθέτως ενεργοποιείται
διαρκώς μεταξύ εγκεφάλων, σωμάτων και πραγ-
μάτων και έτσι μη αναστρέψιμο σε οποιοδήποτε
από αυτά τα τρία στοιχεία που λαμβάνονται με-
μονωμένα. (Μαλαφούρης, 2009).
Πιστεύουμε ότι η ψυχική υγεία δεν μπορεί να
επιτευχθεί σε ένα μεμονωμένο χώρο. Κατόπιν
συνομιλιών με τον Ronald Laing - όπως αναφέ-
ρεται στο κείμενο  «Crimini di pace» («Εγκλή-
ματα σε καιρό ειρήνης») (1975) - ο Franco

Basaglia έγραψε: Ο Laing ... προτείνει τώρα πάλι
(...) την οικοδόμηση ενός «ασύλου» που να αν-
ταποκρίνεται (...) στην ανάγκη ενός καταφυγίου
για την προστασία εκείνων που βιώνουν μια
«διαφορετική» ύπαρξη. Αυτό πρέπει να είναι
ένα μέρος όπου «διαφορετικοί» άνθρωποι θα
μπορούν να εκφράζονται χωρίς περιορισμούς
και θα μαθαίνουν να ζουν με τις διαφορές τους.
Όσο ο Laing μας υποκινεί να αντισταθούμε και
να αγωνιστούμε εντός των ιδρυμάτων, τον πα-
ροτρύνουμε να προσπαθήσει και να αποτρέψει
το «άσυλο» να γίνει ένα άλλο είδος ιδρύματος,
καθώς αναπόφευκτα θα ενσωματωθεί στον κοι-
νωνικό και οικονομικό ιστό στον οποίο θα οικο-
δομηθεί ...
Παρόλο που το εγχείρημα αυτό επικεντρώνεται
στο άτομο, δεν περιλαμβάνει καμία εμπεριστα-
τωμένη ανάλυση για το πολιτικό και κοινωνικό
περιβάλλον μέσα στο οποίο το άτομο θα αφο-
μοιωθεί.

Δεν είναι ορθό να υποθέσουμε ότι μπορεί να
υπάρξει ένας τόπος όπου οι ασθενείς μπορούν
να θεραπευτούν χωρίς ουδεμία κοινωνική και
πολιτική παρέμβαση: Η υγεία έγκειται στην ποι-
κιλομορφία, σε νέες δυνατότητες, στην πίστη
ενός ατόμου σε ένα διαφορετικό μέλλον.
Μεταξύ του 1950 και του 1960, πολλοί ευρω-
παίοι κλινικοί ιατροί και πολιτικοί εισήγαγαν την
ιδέα ότι η θεραπεία ψυχικών διαταραχών δεν

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HERO
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απαιτεί μακροχρόνια παραμονή σε ψυχιατρικό
νοσοκομείο ... Αντιτάχθηκαν στις παρωχημένες
ψυχιατρικές κλινικές καθώς τις θεωρούσαν
«Αντι-θεραπευτικές». Ωστόσο, η προσέγγισή
τους ήταν αρκετά αφελής, καθώς στόχευε στην
αλλαγή των δομών και όχι των μεθόδων. (Robert
Hinshelwood, 2001 Διευθυντής της θεραπευτι-
κής κοινότητας «Cassel» του Λονδίνου).
Αν οι υποδομές ήταν εξαιρετικά διευρυμένες, θα
χτίζονταν μικρότερα κτίρια. Αν ήταν απομακρυ-
σμένες από το κέντρο, θα μεταφέρονταν στην
πόλη.

Ωστόσο, αυτό δεν λειτούργησε. Ακόμη και στα
μικρότερα κέντρα συνεχίζεται η αποκαλούμενη
«νέα χρονιότητα».                                                     
Το HERO προτείνει κάτι διαφορετικό: Επιτρέπει
στον πάσχοντα να ζει μαζί με την ασθένεια ανε-
ξαρτήτως του είδους του νοσήματος, έχοντας
επίγνωση της διαφορετικότητας του ατόμου, και
να εντάσσεται σε ένα δίκτυο σχέσεων που δια-
μορφώνονται σε χώρους σχεδιασμένους για τη

βελτίωση της ψυχικής υγείας (κοινότητα, διαμε-
ρίσματα με προσαρμοσμένες εγκαταστάσεις,
κλπ.) και βασίζονται σε κοινωνικούς πόρους (πο-
λιτιστικά κέντρα, θέατρα, κέντρα ψυχαγωγίας
κ.λπ.), σε θεραπευτικές δραστηριότητες εντός
των εγκαταστάσεων (όπως ομάδες πολλαπλών
οικογενειών) και εκτός ομάδων (όπως το (κί-
νημα) “Hearing Voices”/“Ακούγοντας Φωνές”,
μουσικές, αθλητικές εκδηλώσεις, κ.λπ.), στην ερ-
γασία (σύμφωνα με τις προσωπικές ικανότητες
και δυνατότητες). Το συγκεκριμένο δίκτυο προ-
ωθεί υπηρεσίες εθελοντισμού προκειμένου να
συνδράμουν στην άρση των δυσκολιών δημι-
ουργίας σχέσεων και επικοινωνίας με ανθρώ-
πους που θεωρούνται γενικά «απρόβλεπτοι» και
«διαφορετικοί». Σημειώνεται ότι οι χώροι αυτοί
είναι αλληλένδετοι, προσβάσιμοι, κατοικήσιμοι
και τροποποιήσιμοι. Είναι χώροι όπου όλοι αι-
σθάνονται ευπρόσδεκτοι, σεβαστοί, μη κρινόμε-
νοι ή στιγματισμένοι και μπορούν να
συνειδητοποιήσουν ότι η ψυχική υγεία (και όχι
μόνο αυτή) είναι μία κατάσταση που μπορεί να
επιτευχθεί εφόσον συμμετέχουν όλοι, καθότι
τους περιλαμβάνει όλους.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ευρύτερη περιοχή
πρέπει να συνδέεται στενά με τους «χώρους»
όπου διαμένουν οι ασθενείς: οι χώροι αυτοί θα
πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη σε σχέση
με τον περιβάλλοντα χώρο. 
Το 1994, ο Marc Augé επιβεβαίωσε ότι «Είναι
απαραίτητο να ξεπεραστεί η περιοριστική αντί-

ληψη ολόκληρων πολιτισμών ως ανεξάρτητων
οντοτήτων που αναγκάζονται να συνυπάρχουν».
Θα πρέπει να οικοδομήσουμε ένα σύστημα για
να ανακαλύψει μια νέα γλώσσα που να μην είναι
το άθροισμα διαφορετικών γλωσσών, αλλά μάλ-
λον μία που θα παράγει ένα νέο πολιτισμό εμ-
πνευσμένο από την κοινωνική ευεξία και την
ψυχική υγεία.
Αυτός είναι ο στόχος μας.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HERO
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ΟI ΑΝΑΓΝΩΣΤEΣ-ΣΤΟΧΟΣ
Το ηλεκτρονικό βιβλίο συμβάλλει στη διάδοση
των εμπειριών και των ιδεών μας σχετικά με τη
στέγαση για άτομα με προβλήματα ψυχικής
υγείας.
Ο αναγνώστης-στόχος είναι οποιοσδήποτε αντι-
μετωπίζει άμεσα ή έμμεσα προβλήματα ψυχικής
υγείας καθώς και όποιος εργάζεται στο συγκε-
κριμένο τομέα.
Στόχος του ηλεκτρονικού βιβλίου είναι να διευ-
κρινίσει τι σημαίνει στέγαση στον τομέα της ψυ-
χικής υγείας, την προέλευσή της, την τρέχουσα
εξέλιξή της, τα όριά της και τις μεγάλες δυνατό-
τητές της.
Οι αναγνώστες μπορούν να γνωρίσουν τη στέ-
γαση και να μάθουν πώς μπορούν να συμμετέ-
χουν ενεργά για να κάνουν την κοινωνία μας όλο
και πιο «ανοιχτή» στην ένταξη.

II.
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Η διεθνής βιβλιογραφία παραθέτει πολλούς
όρους για τον ορισμό των τόπων, των σχεδίων
και το είδους των δομών που προορίζονται να
φιλοξενήσουν άτομα με ψυχικές αναπηρίες.
Ορισμένα άρθρα διερευνούν τις δυσκολίες που
προκύπτουν από την κοινή ορολογία. Προς άρση
τυχόν σύγχυσης που ενδεχομένως προκύψει
από τέτοιες δυσκολίες, προσφέρονται ορισμένα
προγράμματα τα οποία θεωρούνται ότι ανταπο-
κρίνονται σε πραγματικές συνθήκες. 

Ανεξάρτητα από την επωνυμία χώρων όπου δια-
βιούν άνθρωποι, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτοί
οι χώροι βρίσκονται κατά μήκος δύο κύριων αξό-
νων στα όρια των οποίων απαντώνται οι λέξεις:
Αυτονομία – Εξάρτηση, Προστασία - Έλλειψη πε-
ριορισμών.
Ορισμένοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι στο
πλαίσιο των παραπάνω μπορεί να παρέχεται
βοήθεια και υποστήριξη διάφορων ειδών και εύ-
ρους.
Με άλλα λόγια, προτείνουν δύο συμπληρωματι-
κές δράσεις:
• Ενθάρρυνση των ασθενών να μετακινούνται
από ιδρύματα σε κανονικές οικίες
• Τόνωση της γενικής αποδοχής και υποστήριξης
πλαισίων όπου τα άτομα με αναπηρία μπορούν
να ενσωματωθούν στην κοινωνία.
Διαφορετικές ιστορίες:
Η βιβλιογραφία προβάλλει δύο μεγάλες κατηγο-
ρίες έργων: νομοθεσία και χρηματοδότηση. Πα-
ρέχουν διάφορες απαντήσεις στις ανάγκες
στέγασης ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλή-
ματα ψυχικής υγείας.

III.
NAI

OXI



ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
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• Το μοντέλο HOUSING FIRST (=ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ) εστιάζεται στο δικαίωμα όλων να
έχουν ένα σπίτι, ακόμα και ως βασική προτεραι-
ότητα. Μόνο μετά την απόκτηση/κατοχή/επι-
λογή κατοικίας, το άτομο που ζει σε αυτή (οι
περιγραφές αυτές προέρχονται συχνά από
άτομα που ήταν άστεγα), είναι σε θέση να ασχο-
ληθεί με τις υγειονομικές, ψυχιατρικές, κοινωνι-
κές και νομικές ανάγκες του. Σε όλες αυτές τις
περιπτώσεις, οι συγγραφείς υπογραμμίζουν τη
σημασία του διαχωρισμού της έννοιας της «στέ-
γασης» από εκείνες της «περίθαλψης» και της
«αποκατάστασης». Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα
“Housing as Housing” («Στέγαση ως Στέγαση»),
που εγγυάται την ελεύθερη επιλογή των ασθε-
νών, θεωρείται ότι ενισχύει το αίσθημα ευθύνης
και αποτρέπει τυχόν αισθήματα εξάρτησης από
ιδρύματα.

• Το μοντέλο που εμπνέεται από το HOUSING
STEP-BY-STEP (ΣΤΕΓΑΣΗ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ) βασίζεται
στη διαδικασία αποϊδρυματοποίησης των ασθε-
νών που νοσηλεύονται σε ψυχιατρικές κλινικές

και στοχεύει στη σταδιακή μείωση βοήθειας
μέσω του «συνεχούς της φροντίδας» σε δομές
όπου η αυτονομία αυξάνεται βαθμιαία και ο πε-
ριορισμός (εγκλεισμός) χαλαρώνει σταδιακά.

Αυτά τα μοντέλα προέρχονται από διαφορετικές
εννοιολογικές και ιστορικές θέσεις. Το πρώτο
προέρχεται από την ανάγκη αντιμετώπισης των
προβλημάτων των αστέγων, ενώ το άλλο προκύ-
πτει από τη βούληση να ξεπεραστούν όλα τα ια-

τρογενή θέματα των ιδρυμάτων. Ωστόσο, έκτοτε
έχουν υποστεί περαιτέρω εξελίξεις.
Βάσιμη για την ορολογία υπήρξε η συμβολή ορι-
σμένων συγγραφέων, η οποία διακρίνει τρεις
κύριες κατηγορίες:
EΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ (CUSTODIAL HOUS-
ING): Το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης
είναι πάντοτε διαθέσιμο, με αίσθηση ελέγχου
και ετοιμότητας να παρέχει φροντίδα σε τρόφι-
μους ασθενείς.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΗ (SUPPORTIVE HOUS-
ING): Ομάδες - Διαμερίσματα με μόνιμο προσω-
πικό που εκτελεί προγράμματα αποκατάστασης
με τρόφιμους ασθενείς: Το προσωπικό αποφα-
σίζει τις διευθετήσεις όσον αφορά το «πού και
με ποιον».
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ (SUPPORTED
HOUSING) : Αυτόνομες κατοικίες, που επιλέγον-
ται από τους διαβιούντες σε αυτές και από μη
μόνιμους ενοίκους με βοηθητικές λειτουργίες.
Οι τρόφιμοι έχουν τον απόλυτο έλεγχο στη λήψη
αποφάσεων.
Φαίνεται ότι σε αυτούς τους ορισμούς, ειδικά

NAI

OXI



στις ΗΠΑ, οι παράμετροι που θεωρούνται ση-
μαντικές και μεταβλητές αφορούν κυρίως τις
εξουσίες λήψης αποφάσεων, τα καθήκοντα του
προσωπικού και τον μεταβαλλόμενο ρόλο του
λήπτη υπηρεσιών .
Μολαταύτα, στον αγγλοσαξονικό κόσμο, υπάρ-
χουν διαφορετικές έννοιες για τους ίδιους
όρους: στο Ηνωμένο Βασίλειο ο ορισμός της
Υποστηριζόμενης Στέγασης περιλαμβάνει επίσης
τα χαρακτηριστικά της Υποστηρικτικής Στέγασης,
όπου το προσωπικό είναι παρόν 24 ώρες/ημέρα.
Η βιβλιογραφία περιλαμβάνει συχνά αμφιλεγό-
μενες κριτικές για τις μεθόδους, καθώς ευνοούν
ως καλύτερο μοντέλο εκείνο στον ορισμό του
οποίου εμπίπτουν. Ένα σχετικό παράδειγμα δί-
νεται από δύο αντικρουόμενες έννοιες: «Υπο-
στηριζόμενη στέγαση» (βασισμένη στην ιδέα
(του προγράμματος) «Housing First» (=«Προτε-
ραιότητα στη Στέγαση») και παροχή ευέλικτης

υποστήριξης στο άτομο που ζει στο ίδιο διαμέ-
ρισμα) έναντι της «Συνεχούς Προσέγγισης» (εμ-
πνευσμένης από την άποψη «βήμα –βήμα», με
τους χρήστες να μεταφέρονται σε διαμερίσματα
με διαβαθμισμένη παροχή υποστήριξης ανά-
λογα με την κατάσταση της ψυχικής υγείας
τους).

Στο πλαίσιο της μεταβαλλόμενης έννοιας της
Υποστηριζόμενης Στέγασης, ορισμένα άρθρα
αναφέρουν ορισμούς όπως: Περίθαλψη
κατ΄οίκον, Βραχυπρόθεσμη αρωγή, Παροχή βοή-
θειας κατ’ οίκον, Κατοικίες με Διευκολύνσεις.
Παρακάτω ακολουθούν τα γενικά πρότυπα που
λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάκριση μεταξύ
των τύπων στέγασης:
Τύπος ιδιοκτησίας (ακίνητη περιουσία, μί-
σθωση, οικογενειακή ιδιοκτησία, ιδιοκτησία φο-
ρέων παροχής βοήθειας, κ.λπ.)

• Παροχή κεντρικών υπηρεσιών
• Εγγυημένη προστασία προσωπικών δεδομέ-
νων
• Παροχή βοήθειας (κατόπιν αιτήματος, προ-
γραμματισμένη (με ραντεβού), συχνή υποστή-
ριξη, σταθερή επιτήρηση κ.λπ.)

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
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IV.
ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ 
ΚΟΙΝΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

Οι συλλογικές εμπειρίες των εταίρων του προ-
γράμματος HERO αποκάλυψαν την αναγκαιό-
τητα για κοινή γλώσσα. Οι πρώτοι δέκα μήνες
εργασίας που πραγματοποίησε η ομάδα HERO
επιβεβαίωσαν αυτήν την αναγκαιότητα. Οι δεί-
κτες διαφέρουν σημαντικά στις διάφορες χώρες
της ΕΕ, απηχώντας τις ιδιαιτερότητές τους.
Ωστόσο, είναι απαραίτητο όσοι συμμετέχουν σε
προγράμματα στέγασης να συντάσσονται με
ορισμένους κοινούς δείκτες, ώστε να είναι σε
θέση να συγκρίνουν εύκολα πληροφορίες σχε-
τικά με τις τρέχουσες δραστηριότητες και τα
αποτελέσματα που επιτυγχάνονται, τόσο σε
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα,
φαίνεται ότι αυτό είναι εφικτό. Οι δείκτες που
αναφέρονται στο παρόν ηλεκτρονικό βιβλίο θα
δρομολογήσουν μια έρευνα που ελπίζουμε ότι
θα βελτιώσει τα στεγαστικά προγράμματα σε ευ-
ρωπαϊκές χώρες.
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V.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ 
ΔΕΙΚΤΩΝ

Η επιλογή των δεικτών για στεγαστικά έργα δεν
ήταν εύκολη υπόθεση. Βοηθητική για εμάς
υπήρξε η έρευνα που διενεργήθηκε στις χώρες-
εταίρους, μια έρευνα που ενσωμάτωσε την
ανάλυση της βιβλιογραφικής καταγραφής περι-
στατικών με τις εμπειρίες που αναφέρθηκαν
από τους κύριους ενδιαφερομένους των στεγα-
στικών προγραμμάτων.

Πιστεύουμε επίσης ότι οι δείκτες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των έργων
στέγασης μέσω ευέλικτων, αλλά κωδικοποιημέ-
νων διαδρομών και τη δημιουργία υπηρεσιών με
βάση μεμονωμένους παράγοντες.

Η ανάλυση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης
παρείχε τα απαραίτητα μέσα για να μετατρέψει
ένα ιδιωτικό πρόβλημα σε πλεονέκτημα, το
οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από όλους.

Εντοπίσαμε περίπου 150 δείκτες που διαχωρί-
ζονται σε δέκα βασικούς τομείς.
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VI.
Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Για την ανίχνευση μακροσκοπικών περιοχών
ανάλυσης στη βιβλιογραφία περί στέγασης και
στις ομάδες εστίασης, το Τμήμα Ψυχικής Υγείας
της πολυεπιστημονικής ομάδας ASL ROMA 2
εφάρμοσε: 
• Ομάδες διερευνητικής εστίασης στο πλαίσιο
της ομάδας Hero, προκειμένου να μοιραστούν
την πολυετή εμπειρία τους σε αυτόν τον τομέα. 
• «Διεισδυτική εμβάθυνση» σε εξειδικευμένη
βιβλιογραφία, με ανάλυση περίπου δέκα επι-
στημονικών άρθρων, που διαθέτουν τόσο θεω-
ρητική όσο και πρακτική εμπειρία σε αρκετές
χώρες, εστιάζοντας κυρίως στην ψυχική υγεία
αλλά και σε άλλους τομείς στέγασης, όπως έργα
για αστέγους. 
Οι βασικοί τομείς προέκυψαν από συγκρίσιμες
εμπειρίες μεταξύ των εταίρων και από μια εξει-
δικευμένη ανάλυση της βιβλιογραφίας.
Παρέχουν ένα σημείο αναφοράς για εργασίες
βιβλιογραφικής ανασκόπησης και ομάδες εστία-
σης.

Η συλλογή και ανάλυση των συλλεχθεισών πλη-
ροφοριών επέτρεψαν στην ομάδα ASL ROMA 2
να εξασφαλίσει τη δόμηση/προσδιορισμό βασι-
κών τομέων πληροφόρησης που θα χρησιμοποι-
ηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, για την
ανάλυση του περιεχομένου των ομάδων εστία-
σης που διενεργήθηκε στις διάφορες χώρες που
συμμετέχουν στο έργο, και για την ανάλυση ενός
ευρύτερου φάσματος διεθνών άρθρων και επι-
στημονικών φακέλων.

Το πρόγραμμα HERO χρησιμοποιεί τους βασι-
κούς τομείς για την ενσωμάτωση των πληροφο-
ριών που συλλέγουν οι άμεσα συμμετέχοντες
στο έργο στέγασης (ομάδα εστίασης) με τις πλη-
ροφορίες που βασίζονται στη βιβλιογραφία. Η
προσέγγιση βασίζεται σε προσωπικές εμπειρίες,
οι οποίες όμως είναι κοινές και με άλλα άτομα
σε άλλα περιβάλλοντα και σε άλλες χώρες.



Αυτοί οι βασικοί τομείς αντιπροσωπεύουν τους
τομείς που θεωρούνται πιο συναφείς - τόσο σε
θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο - για την
εξαγωγή επιτυχών αποτελεσμάτων όσον αφορά
τη στέγαση. Για τον ίδιο λόγο, έχουν θεωρηθεί
ως σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη δεικτών
ποιότητας.
Ενόψει της επικείμενης διερεύνησης των διάφο-
ρων χωρών από τις ομάδες εστίασης που συμ-
μετέχουν στο σχέδιο και μέσω της ανάλυσης
εξήντα πέντε διεθνών άρθρων και φακέλων σχε-
τικά με τη «Στέγαση», η επιστημονική-πρακτική
συνάφεια των βασικών τομέων θεωρείται αδιά-
σειστη.

Τα δεδομένα που ανασύρονται από τη βιβλιο-
γραφική έρευνα έχουν ενσωματωθεί έτσι ώστε
να επιτρέπουν την αξιολόγηση του βαθμού χρη-
σιμότητας και του επιπέδου καταλληλότητας
των δεικτών σε διαφορετικά πλαίσια και διαφο-
ρετικούς στόχους.

Ως αποτέλεσμα, έχει προκύψει ένας νέος βασι-
κός τομέας με πολιτικές που καθοδηγούν τις ερ-
γασίες σε αυτό το πεδίο. Αυτές οι πολιτικές
παρουσιάζουν σημαντικούς περιορισμούς και
σημαντικούς πόρους, ξεκινώντας από την πα-
ροχή κατοικιών. Στο μέλλον, η ομάδα εργασίας
θα εκδώσει μια δημοσίευση εστιάζοντας στην
ανάλυση των πολιτικών. Πρόκειται για ένα τερά-
στιο θέμα που απαιτεί την αξιοποίηση πολλών
άλλων πηγών.

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
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A. ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ. 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

έργα στέγασης, στα οποία συμμετείχαν αυτά τα
άτομα, είναι κυρίως υποστηρικτικά και υποστη-
ριζόμενα. Στην Ιταλία, σε μία περίπτωση, ανα-
φέρεται και η προσέγγιση του εγκλεισμού. Στο
Βέλγιο 
γίνεται επίσης αναφορά στην κινητή υποστή-
ριξη, νέα μορφή και διαφορετικά μοντέλα.
Στην Κροατία και στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν
χρησιμοποιηθεί όλες οι προσεγγίσεις όπως επο-
πτευόμενες, υποστηρικτικές και υποστηριζόμε-
νες.

Είκοσι πέντε ομάδες συγκροτήθηκαν από τις
χώρες -εταίρους - Ιταλία (Ρώμη), Ελλάδα (Αθήνα,
Κορυδαλλός), Κροατία (Ζάγκρεμπ), Βέλγιο
(Γάνδη, Lier, Bornem) και Ηνωμένο Βασίλειο (Λί-
βερπουλ) - με συμμετοχή 249 ατόμων, συμπερι-
λαμβανομένων των επαγγελματιών ψυχικής
υγείας, λοιπών ενδιαφερομένων, ληπτών υπη-
ρεσιών και οικογενειών τους και πολιτών. Ορι-
σμένα άτομα που συμμετέχουν στις ομάδες
εστίασης, ασχολούνται με ένα έργο στέγασης.
Τα άτομα που ασχολούνται με ένα σχέδιο Στέ-
γασης ερωτήθηκαν για το είδος στέγασης. Τα

Κατοικίες ιδιοκτησίας ληπτών
υπηρεσιών ψυχικής υγείας 

Κατοικίες ενοικιαζόμενες από
χρήστες 

Κατοικίες ενοικιαζόμενες 
από δημόσιες υπηρεσίες

Κατοικίες ενοικιαζόμενες 
από ιδιωτικούς οργανισμούς 

Λήπτες και οικογένειες 

Επαγγελματίες ψυχικής υγείας 

Άλλες υπηρεσίες

Πολίτες



B. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σαράντα πέντε διεθνείς εργασίες, δημοσιευμέ-
νες κατά τα τελευταία τριάντα έτη, έχουν ανα-
λυθεί διεξοδικά. 

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
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Εργασίες 

Αναφορές έρευνας

Αναφορές έργου 

Κατευθυντήριες 
γραμμές 
Κεφάλαια βιβλίων 

Επίσημα πολιτικά 
έγγραφα 
Άρθρα

Αγγλική

Ολλανδική 

Ιταλική 

Γαλλική
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VII.

Το πρόγραμμα HERO στοχεύει στην προώθηση
μιας κοινής γλώσσας για όλους τους συμμετέχον-
τες σε στεγαστικά προγράμματα για άτομα με
ψυχοκοινωνικές αναπηρίες.

7. Εθελοντικό Σύστημα καιΙ Κοινωνία Πολιτών 
8. Δια Βίου Μάθηση 
9. Πόροι για τη Σέγαση 
10. Αξιολόγηση Αντίκτυπου
Ανά δέκα βασικούς τομείς περιέχεται το αποτέ-
λεσμα της ανάλυσης που διενεργείται ανά βι-
βλιογραφία και ομάδα εστίασης. Κάθε βασικός
τομέας αντικατοπτρίζει ένα συγκεκριμένο κατά-
λογο δεικτών. Υπενθυμίζουμε ότι οι δείκτες
έχουν προσδιοριστεί μέσω μιας μεθόδου από τη
βάση προς την κορυφή, η οποία προστέθηκε σε
μια αντίστοιχη μέθοδο από την κορυφή προς τα
κάτω. Δεν είναι θεωρητικοί δείκτες, αλλά προ-
έκυψαν από τις πραγματικές ανάγκες των λη-
πτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας  και από τους
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κατά έναν λιγό-
τερο ή περισσότερο άμεσο τρόπο. Υπενθυμί-
ζουμε επίσης ότι συνέβαλαν ενεργά στην
εργασία που διεξάγεται για τους δείκτες στέγα-
σης. Έχουν επιλεγεί τέσσερις ομάδες-στόχοι του
HERO: χρήστες και οικογένειές τους, τοπικές υπη-
ρεσίες υγείας, εργαζόμενοι από μη-υγειονομι-
κούς φορείς, τρόφιμοι.

Οι δείκτες έχουν ομαδοποιηθεί σε δέκα βασικούς
τομείς, οι οποίοι συνθέτουν ένα έργο στέγασης.
Οι βασικοί τομείς και οι δείκτες τους αποτελούν
το πρώτο βήμα προς τη συστηματική γνώση των
έργων στέγασης. 

Οι ακόλουθοι βασικοί τομείς είναι αυτοί που
αναδείχτηκαν περισσότερο στην έρευνά μας,
αλλά δεν πρόκειται για εξαντλητικό κατάλογο.
Η ομάδα HERO έχει επιλέξει τους ακόλουθους
βασικούς τομείς: 
1. Διαδικασία Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Λήπτη
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. 
2. Τοπικοί  Πόροι Περιβάλλοντος 
3. Υπεύθυνος Δομής/Οργανωτική Δομή και Δί-
κτυο των Υπηρεσιών Στέγασης Ψυχικής Υγείας 
4. Αξιολόγηση των Πρωτοβουλιών, Αντιδράσεων,
Κινήτρων και Ικανοποίησης των Ληπτών υπηρε-
σιών ψυχικής υγείας. 
5. Ευελιξία/Κλινική Διακυβέρνηση /Επικοινωνία
και Συντονισμός 
6. Υπευθυνότητα και Λήψη Αποφάσεων των Λη-
πτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 

ΔΕΚΑ ΒΑΣΙΚΟΙ 
ΤΟΜΕΙΣ:
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
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VIII.
ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Σύνοψη των πληροφοριών που 
λαμβάνονται από την ανασκόπηση 
και τις ομάδες εστίασης

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ένα κεντρικό στοιχείο που περιέχεται στη βιβλιο-
γραφία είναι η αξιολόγηση της ικανότητας και
της ανάγκης των ληπτών υπηρεσιών σε σχέση με
τα προγράμματα στέγασης. Ωστόσο, η αξιολό-
γηση επηρεάζεται από τις διαφορές μεταξύ μιας
προσέγγισης περί «προτεραιότητας στη στέ-
γαση» και μιας προσέγγισης που βασίζεται σε
αυξανόμενα επίπεδα αυτονομίας που επιτυγχά-
νονται μέσω ενός «συνεχούς». 

Στην πρώτη περίπτωση, ο σκοπός είναι να κατα-
νοηθεί ο τύπος υποστήριξης που απαιτείται για
να εξασφαλιστεί ο μέγιστος βαθμός αυτονομίας
των ληπτών υπηρεσιών, ώστε αυτοί να αποκτή-
σουν τον υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης και
την εννοούμενη καλύτερη ποιότητα ζωής, αρχί-
ζοντας με το διαχωρισμό της έννοιας «κατοικία»
από τη «θεραπεία/αποκατάσταση».
Στη δεύτερη περίπτωση, ο στόχος είναι να εν-
θαρρυνθεί η επιλογή των καλύτερων δυνατών
καταλυμάτων όσον αφορά τον τύπο υποδομής,
το βαθμό παρεχόμενης υποστήριξης και την κα-
τηγοριοποίηση των λοιπών ενοίκων, στο μέτρο
που αυτό είναι δυνατό. Δυστυχώς, είναι δύ-
σκολο να παρασχεθεί ένα ικανοποιητικό φάσμα
λύσεων για την κάλυψη των πολλαπλών και ποι-
κίλων αναγκών των ληπτών υπηρεσιών, καθώς
και ο τεράστιος όγκος των αιτήσεων σχετικά με
τους πόρους μόλις καταστούν διαθέσιμοι.
Υπογραμμίστηκε η ανάγκη να γίνει προσεκτική
ανάλυση γιατί οι χρήστες - ή/και τα μέλη των οι-
κογενειών τους - είναι επιρρεπείς στην επιλογή
περισσότερο ή λιγότερο αυτόνομων στεγαστι-

NAI

OXI



κών υποδομών.
Σύμφωνα με τις αναλυθείσες περιπτώσεις, πρέ-
πει να εκτιμηθούν ορισμένες πτυχές, ο συνδυα-
σμός των οποίων παρέχει ένα ποικιλόμορφο
προφίλ ληπτών υπηρεσιών και διάφορες σχετι-
κές ανάγκες: 
• Επίπεδο νοητικής λειτουργίας όπως μετράται
από το I.Q
• Δεξιότητες προσαρμογής
• Ικανότητα αντιμετώπισης της καθημερινότη-
τας: διανοητικές δεξιότητες (κατανόηση προφο-
ρικής και γραπτής γλώσσας, ικανότητα
διαχείρισης χρημάτων, κατανόηση ενός χρονο-
διαγράμματος), κοινωνικές δεξιότητες (διαπρο-
σωπικές επαφές, αίσθημα ευθύνης), βασικές και
πρακτικές δεξιότητες, για να εκτιμηθεί το επί-
πεδο βοήθειας που απαιτείται για την εκτέλεση
καθημερινών καθηκόντων 
• Κοινωνική αλληλεπίδραση, βασισμένη στην
αρχή ότι όλοι συμμετέχουν σύμφωνα με τις ικα-
νότητές τους
• Φυσική και ψυχική υγεία
• Κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, κοινω-

νικό δίκτυο, κοινωνική και οικονομική κατά-
σταση. 

Μια άλλη πτυχή που πρέπει να ληφθεί υπόψη
αφορά το επίπεδο ικανοποίησης των ληπτών
υπηρεσιών, των μελών των οικογενειών τους και
του προσωπικού. Συγκεκριμένα, έχει παρατηρη-
θεί ότι τα σημαντικότερα επίπεδα υποκειμενικής
ικανοποίησης έχουν εκτιμηθεί συγκριτικά περισ-
σότερο σε περιπτώσεις αποκατάστασης παρά σε
περιπτώσεις ύφεσης των συμπτωμάτων.

Παρότι αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα μιας αρ-
χικής αξιολόγησης, δεν υπάρχει συναίνεση για
τη συχνότητα παρακολούθησης, η οποία σε γε-
νικές γραμμές κυμαίνεται από ανά δύο εβδομά-
δες μέχρι ανά τρεις ως έξι μήνες.

Οι υπηρεσίες αξιολόγησης και παρακολούθησης
εκτελούνται κυρίως από υπηρεσίες ψυχικής
υγείας και υποστηρικτικές οργανώσεις.

Η ανάγκη για υποδομές και κατοικίες που προ-
ορίζονται για χρήστες θεωρείται ως ειδικό καθή-
κον των τοπικών αρχών που εφαρμόζουν τοπικές
πολιτικές.

Όσον αφορά τη χρησιμότητα της παρακολούθη-
σης, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων
και της ικανοποίησης των ληπτών υπηρεσιών,
λαμβάνοντας υπόψη τον προγραμματισμό πα-
ρεμβάσεων, πολυάριθμες μελέτες υποστηρίζουν
ότι είναι προτιμότερο να συσταθούν συστήματα
υποστήριξης παρά προσαρμοσμένες λύσεις στέ-
γασης, καθότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα
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για τις τελευταίες να είναι υπερβολικά περιορι-
στικές ή προσανατολισμένες στην παροχή βοή-
θειας. 
Σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, η παραδοσιακή
ψυχιατρική προσέγγιση της στέγασης δεν παρέ-
χει πρόσφορα μέσα για αυτονομία, η οποία μπο-
ρεί να επιτευχθεί μόνο μέσα σε αυτόνομο
περιβάλλον, καθώς η παραδοσιακή μέθοδος τεί-
νει προς τον απόλυτο έλεγχο της ζωής των λη-
πτών υπηρεσιών.
Η αντίληψη για ποιότητα ζωής συνδέεται με
πολλούς παράγοντες, όπως με τη διάρκεια δια-
μονής στην ίδια κατοικία, την αίσθηση σταθερό-
τητας που παρέχει, την καλή κοινωνική ένταξη
και, γενικότερα, με τα χαρακτηριστικά της γειτο-
νιάς.
Ορισμένοι συγγραφείς τονίζουν ότι είναι σημαν-
τικό για τους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε ψυ-
χολογική υποστήριξη και να δημιουργούν
σχέσεις με συμπολίτες για να αποκτούν εμπειρία
σε δεξιότητες της καθημερινής ζωής καθώς και
στη δημιουργία σχέσεων.

Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε πόσοι
συμμετέχοντες στις ομάδες εστίασης υπογραμ-
μίζουν την αναγκαιότητα για επαρκή αξιολόγηση
των απαραίτητων κινήτρων και δεξιοτήτων για
να μπορούν να συμβιούν μαζί με άλλους ανθρώ-
πους. Το θέμα εστιάζεται στην αυτοδιάθεση και
την ικανότητα να ελέγχουν τη ζωή τους, ειδικά
αναφορικά με την επιλογή ανθρώπων με τους
οποίους θα συμβιώνουν.
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Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας υποστηρίζουν
ότι μια κρίσιμη κατάσταση προκύπτει όταν - αντί
να ενθαρρυνθεί μια αξιολόγηση - οι επιλογές
βασίζονται κυρίως στην ανάγκη «χωροθέτησης»
των ληπτών υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τη δια-
θεσιμότητα πρόσφορων λύσεων.
Οι τρόφιμοι που δεν έχουν προηγούμενη εμπει-
ρία με τη Στέγαση, μεταξύ άλλων, ενδέχεται να
νιώθουν προβληματισμένοι με τους νέους «γεί-
τονες» και να ανησυχούν για την ηρεμία και την
ασφάλεια τους εξαιτίας του στερεότυπου για
απρόβλεπτη και ενδεχομένως επιθετική φύση
των ψυχικά ασθενών.
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1.5 Είδος μεθόδου/εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε για αυτές τις αξιολογήσεις

HoNos/Health of the Nation Outcome Scales/Κλίμακες
Υγείας Εθνικών Αποτελεσμάτων
VADO /Αξιολόγηση Ικανοτήτων Ορισμού Στόχων
WHOQOL-BREF/ (Ερωτηματολόγιο) Αξιολόγησης Ποιότητας
Ζωής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας WHOQOL-BREF

LSP Προφίλ δεξιοτήτων ζωής 
CAN/Camberwell Assesment of Need/Αξιολόγηση
Αναγκών κατά Camberwell 
WHO-DAS II / Κλίμακα Αξιολόγησης Αναπηρίας II 

POE - COPES 

(Κλίμακες) MANSA - PGCMS 
QUIS/Quality of Interaction Schedule 
SOM/Short Observation Method 
Special form created in Ireland 
NCA Needs-for-Care Assessment 
IQ 
RS score 
SF 12 Consumer experiences of stigma questionnaire

Κλίμακα ποιότητας ζωής κατά Lehaman

RIBW
Έρευνα SAMSHA/CMHS SMI 
*SAMSHA/Substance Abuse and Mental Health Services Administration

*CMHS/ Center for Mental Health Services

*SMI/Serious Mental Illness

PHI Ο Δείκτης Φυσικής Υγείας 
Social Network Assessment at the initial interview (T1)

Συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν Αξιολόγηση Προσαρμογής
σε Κοινοτική Διαβίωση
Αξιολόγηση Περιβάλλοντος Στέγασης σε ετήσια 
συμπληρωματική συνέντευξη (T2)
Madison Assertive community treatment programme 
LQOLP Lancashire Quality of Life Profile 
BPRS/Brief Psychiatric Rating Scale 
GAF/Global Assesment Functioning Scale 
AAMR – Model for support’s systems evaluation 
External Integration Scales 
Social community integration asses



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ   
ΔΕΙΚΤΕΣ

1.    Υπάρχει προγραμματισμένη προπαρασκευαστική φάση για τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας προτού ενεργοποιηθεί ένα στεγαστικό πρόγραμμα;

2.    Είναι προγραμματισμένη η συνεργασία με χρήστες σε περίπτωση μελλοντικής συγκατοίκησης;
3.    Θα λειτουργεί ομάδα παρέμβασης για τη διαχείριση κρίσεων;
4.    Σχεδιάζεται η συνεργασία με οικογένειες;
5.    Θα προωθηθούν οι κοινωνικές δεξιότητες;
6.    Οι εγκαταστάσεις στέγασης έχουν προκαθορισμένες περιόδους διαμονής;
7.    Λαμβάνεται υπόψη η προσωπικότητα των ληπτών υπηρεσιών για συγκατοίκηση;
8.    Έχουν ληφθεί υπόψη οι ανάγκες, οι δυνατότητες και οι προσδοκίες των ληπτών υπηρεσιών;
9.    Μπορούν οι λήπτες υπηρεσιών να συμμετέχουν στον προγραμματισμό της καθημερινής τους ζωής;
10.  Έχουν οι λήπτες υπηρεσιών την επιλογή να διαλέξουν την οικία τους;
11.  Ενθαρρύνεται η μη επαγγελματική υποστήριξη;
12.  Τα προγράμματα Στέγασης ευνοούν τους νέους;
13.  Υπάρχει «υγιής περιέργεια» από τους γείτονες;
14.  Υπάρχει πρόγραμμα αποϊδρυματοποίησης για λογαριασμό του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου;
15.  Υπάρχουν τακτικές συναντήσεις μεταξύ των βασικών στελεχών που συμμετέχουν στο σχέδιο    

στέγασης για να παρέχουν ενημέρωση σχετικά με τις δεξιότητες των ληπτών υπηρεσιών;
16.  Όταν οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στο έργο στέγασης για πρώτη φορά, οι ικανότητές τους 

αξιολογούνται σε πλαίσιο δικτύωσης;
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2. ΠΟΡΟΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η κατοικία, το πε-
ριβάλλον και η γειτονιά έχουν επίδραση στην
ψυχική υγεία. Η διαβίωση σε ανεπαρκείς χώ-
ρους συνδέεται με ανάρμοστες συμπεριφορές,
ενώ τα καλύτερα καταλύματα συνδέονται με χα-
μηλότερα επίπεδα ψυχολογικής δυσφορίας. Αν
οι άνθρωποι είναι περήφανοι για το δικό τους
περιβάλλον και εγκαταστάσεις στέγασης, θα
τους αντιμετωπίσουν πολύ καλύτερα. Υπάρχουν
μελέτες που παρέχουν κλίμακες αξιολόγησης
που πραγματοποιούνται από προσωπικό καταρ-
τισμένο για εγκαταστάσεις στέγασης και γειτο-
νιές. 

Ένα κριτήριο αξιολόγησης αφορά τις επιθυμίες
και τα αισθήματα ανθρώπων για τις οικίες τους,
ανεξαρτήτως αν αισθάνονται ασφαλείς, αν η
οικία τους διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλι-
σμό καθώς και το επίπεδο ικανοποίησής τους. Η
θέση της κατοικίας θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη, καθώς μπορεί να επηρεάσει την αυτο-
νομία, την ασφάλεια, την κοινωνική ένταξη και

την αίσθηση του ανήκειν.
Προτείνεται δράση σε κοινοτικό επίπεδο για την
αύξηση της ανεκτικότητας έναντι της ετερογέ-
νειας και της αναπηρίας και για να ενισχυθεί η
συχνότητα και η ποιότητα επικοινωνίας μεταξύ
γειτόνων. Στην απαιτούμενη εκτίμηση, οι ενδια-
φερόμενοι φορείς διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο. Η σχέση μεταξύ ενδιαφερομένων, εθελον-
τών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας μπορεί
να βοηθήσει στην αντιμετώπιση επερχόμενων
προβλημάτων.
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Δημόσια Πάρκα             Δημόσια Μεταφορά           Φωτισμένες Οδοί       Παραπλήσια Καταστήματα            Διαδίκτυο                                άλλα

Ποτέ Μερικές φορές Πολύ συχνά Πάντα

Μία κατοικία που βρίσκεται πλησίον σε κατα-
στήματα, υπηρεσίες, μέσα μαζικής μεταφοράς
και ευκαιρίες αναψυχής βοηθά στην ενίσχυση
της κοινωνικής ένταξης. 
Οι άνθρωποι διαβιούν καλύτερα και αισθάνον-
ται πιο ασφαλείς σε κοινότητες και μέσα σε ένα
υποστηρικτικό δίκτυο. Ορισμένα κείμενα προ-
τείνουν ότι είναι σημαντικό να αποφεύγονται
περιοχές που πλήττονται από υψηλό ποσοστό
εγκληματικότητας ή διαθέτουν χαμηλή κοινω-
νική συνοχή και ασθενές κοινωνικό κεφάλαιο. 

Κατά συνέπεια, η πλειοψηφία των μελετών που
έχουν εκπονηθεί τονίζουν τον υποστηρικτικό
ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινοτικοί χώροι
σύχνασης (παντοπωλεία, καφετέριες, εστιατό-
ρια, κινηματογραφικές αίθουσες, βιβλιοθήκες
και τόποι λατρείας), η υποστήριξη από την κοι-
νότητα (αποδοχή από την κοινότητα), η ασφά-
λεια (χαμηλό ποσοστό εγκληματικότητας) και το
περιβάλλον κατοικίας όπου υπάρχουν λίγα
άτομα που πάσχουν από νοητικές αναπηρίες. 

Αυτές οι δυνατότητες – αναφέρει η βιβλιογρα-
φική καταγραφή περιστατικών - ενθαρρύνουν
την απόκτηση εμπειριών και μπορούν να μει-
ώσουν την εξάρτηση των ληπτών  από τους πα-
ρόχους φροντίδας. Σημαντικά, επίσης, είναι τα
ζητήματα που αφορούν την ιδιωτικότητα, τη συ-
νεκτικότητα στο σχεδιασμό κτιρίων και την
ύπαρξη ιδιωτικών υπαίθριων χώρων.

Μια μειοψηφία συγγραφέων δηλώνει ότι η έκ-
θεση ατόμων με ψυχική νόσο σε πολυσύχνα-
στους χώρους ,όπως οι χώροι πρασίνου, μπορεί
να εντείνει την αντικοινωνική συμπεριφορά. 

Η ευεξία των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας
επικουρείται από θορύβους χαμηλού επιπέδου,
λιγοστή κυκλοφορία, καλό εξωτερικό και εσωτε-
ρικό φωτισμό, πεζοδρόμια, πρόσβαση στη μετα-
φορά και εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες.
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Οι χώροι συνάντησης και κοινωνικής συνανα-
στροφής είναι πιο δυσεύρετοι σε μεγάλες πό-
λεις, όπου συχνά προβλήματα ασφάλειας
μπορεί να παρακωλύουν την ένταξη. 
Στο πλαίσιο των αντίστοιχων ομάδων εστίασης,
οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας από διάφορα
ιδρύματα τονίζουν τη σημασία να μπορούν να
υπολογίζουν στη στήριξη εθελοντών, σπουδα-
στών και γειτόνων. Ωστόσο, οι άνθρωποι χρει-
άζεται να επιθυμούν να διαθέτουν εθελοντικά
το χρόνο και την υποστήριξή τους και θα ήταν
χρήσιμο να βρουν τρόπους για να τους ενθαρ-
ρύνουν σε αυτή την επιλογή, καθώς η επίδρασή
τους μπορεί να βοηθήσει τους χρήστες να αι-
σθάνονται λιγότερο μόνοι. Επιπλέον, είναι απα-
ραίτητη η προώθηση της ευαισθητοποίησης
ώστε να ενθαρρυνθεί η ένταξη περισσότερων
ανθρώπων κατά το δυνατόν. Οι οικογενειακοί ια-
τροί - σε συνεργασία με την υπηρεσία ψυχικής
υγείας - μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή τη δια-
δικασία. 

Οι χρήστες και τα μέλη οικογενειών που συμμε-
τείχαν σε ομάδες εστίασης τόνισαν ότι ένα βελ-
τιωτικό μοτίβο της γειτονιάς και της περιοχής θα
μπορούσε να ενθαρρύνει την κατανόηση και την
επικοινωνία. Το διαμέρισμα θα πρέπει να συν-
δέεται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και θα
πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή με καταστήματα
και χώρους πρασίνου. Πρέπει επίσης να λαμβά-

Οι ομάδες εστίασης αποκαλύπτουν ότι, σύμ-
φωνα με τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, η
«Λέσχη Φιλίας» («Friendship Club») είναι ση-
μαντική, παρόλο που οι χρήστες δεν συμμετέ-
χουν συχνά.
Ορισμένοι δήμοι και τοπικές αρχές παρέχουν
υποστηρικτικές υπηρεσίες (φαρμακεία, σούπερ
μάρκετ, εστιατόρια) και γενικά υπογραμμίζουν
τις δυνατότητες που μπορούν να παρέχουν
καθώς και τη σημασία της εθελοντικής υποστή-
ριξης. Τα ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία των
ληπτών  μπορούν να γίνουν πόροι και για άλ-
λους, αντί λογικών ενοικίων και σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις διευκολύνουν τις σχέσεις με τη
γειτονιά, παρότι οι προκαταλήψεις είναι ακόμα
πολύ ισχυρές.
Κατά συνέπεια, η προετοιμασία του περιβάλ-
λοντος χώρου θα πρέπει να είναι ακριβής και θα
ήταν βοηθητικό οι επαγγελματίες ψυχικής
υγείας να γνωρίζουν το χώρο. Το σημείο εκκίνη-
σης είναι η επιθυμία των ληπτών  για ελευθερία
επιλογής σχετικά με το πού και με ποιον θέλουν
να ζήσουν. 
Στο πλαίσιο των ομάδων εστίασης, οι ένοικοι το-
νίζουν τη σημασία της εγγύτητας και της γνώσης
για την εξάλειψη προκαταλήψεων, ενθαρρύνον-
τας την αλληλεπίδραση στην τοπική κοινότητα.
Προς το σκοπό αυτό, προτείνουν καινοτόμα προ-
γράμματα όπως συνεργασίες με πανεπιστήμια
με τη συμμετοχή φοιτητών στη συγκατοίκηση.

2.5 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

• Κατασκευή υπαίθριου χώρου
• Δυνατότητα οδήγησης
• Υπηρεσίες
• Κοινοτικό κέντρο
• Σημείο επαφής για θέματα γενικής ιατρικής
• Ζώνη πεζών
• Δημόσια ασφάλεια
• Ποιότητα στέγασης
• Πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες υποστήριξης
• Ιδιοκτήτες
• Ασφαλές περιβάλλον
• Παραπλήσιες, δημόσιες υποστηρικτικές 

υπηρεσίες (π.χ. νοσοκομεία)
• Φωτισμός
• Διαθεσιμότητα μέσων μεταφοράς και 

υπηρεσιών
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τοπικοί 
οργανισμοί 

οικογένεια επιχειρηματίες εργαζόμενοι εθελοντές βασικοί 
πολίτες

βασικά 
άτομα της

επαγγελματικής
ομάδας

άλλοι

Μερικές 
φορές

Πολύ συχνά Πάντα Ποτέ

νονται υπόψη τα γεύματα και οι δραστηριότη-
τες. Στα στεγαστικά προγράμματα θα αξιολογη-
θεί επίσης η αποτελεσματικότητα εξωτερικής
επικοινωνίας. Σύμφωνα με χρήστες, η απασχό-
ληση διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην αυτο-
νομία τους και στη βελτίωση των ικανοτήτων
τους. Η εργασία τούς επιτρέπει να δημιουργή-
σουν μια σχέση με το περιβάλλον, ως εναλλα-
κτική λύση στην απομόνωση κατ’ οίκον, η οποία
μετατρέπεται σε μια δυνατότητα που πρέπει να
προσεγγιστεί με επιφύλαξη: Μερικοί χρήστες
περιγράφουν δυσκολίες και όταν υπερεκτίθενται
στην κοινωνική ζωή. 
Οι ενοικιαστές μπορεί να μην είναι σε θέση να
συνταχτούν με τους στόχους ή να κατανοήσουν
το νόημα των δραστηριοτήτων που προσφέρουν
οι επαγγελματίες που εμπλέκονται στην κοινω-
νική τους ζωή.
Με αυτό τον τρόπο, οι χρήστες θεωρούν ότι οι
ανάγκες τους έχουν παρερμηνευτεί και σε ορι-
σμένες περιπτώσεις χρειάζονται πλέον περισσό-
τερη ψυχιατρική βοήθεια.
Οι οικογένειες και ιδιαίτερα οι γονείς είναι ση-

μαντικοί πόροι για τους χρήστες, αλλά το επαγ-
γελματικό προσωπικό θα πρέπει να προσφέρει
περισσότερη βοήθεια στα μέλη οικογενειών που
συχνά είναι συναισθηματικά φορτισμένα. Οι βα-

σικοί περιβαλλοντικοί πόροι (βιβλιοθήκες, δη-
μόσια πάρκα, καφετέριες, χώροι συνάντησης)
θα πρέπει να υπάρχουν στις περιοχές όπου
έχουν δρομολογηθεί τα έργα στέγασης.



ΠΟΡΟΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΔΕΙΚΤΕΣ

1.    Το διαμέρισμα βρίσκεται πλησίον σε δημόσιες συγκοινωνίες; 
2.    Το διαμέρισμα βρίσκεται πλησίον σε καταστήματα και/ή εμπορικά κέντρα; 
3.    Υπάρχουν χώροι συνάντησης στην περιοχή (για παράδειγμα, σύλλογοι ιδιοκτητών κατοικιών, 

βιβλιοθήκες, πολιτιστικοί, θρησκευτικοί, πολιτικοί και συνδικαλιστικοί σύλλογοι κ.λπ.);  
4.    Υπάρχουν κινηματογράφοι, μουσεία, αθλητικά και ψυχαγωγικά κέντρα στην περιοχή; 
5.    Υπάρχουν χώροι πρασίνου (πάρκα, κλπ.); 
6.    Υπάρχουν φρουροί ασφαλείας (π.χ. αστυνομικά τμήματα, κρατητήρια, περιπολίες επιβολής του νόμου);
7.    Υπάρχουν ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή; 
8.    Υπάρχει τοπικό σχέδιο για την υποστήριξη της απασχόλησης για τους χρήστες στεγαστικών προγραμμάτων;
9.    Η τοπική αυτοδιοίκηση ευνοεί και υποστηρίζει την απασχόληση (για παράδειγμα: «κοινωνικά 

εστιατόρια» και άλλες επαγγελματικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ένταξη των ληπτών 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας ); 

10. Οι επαγγελματίες της ψυχικής υγείας προσπαθούν να περιορίσουν το στιγματισμό μέσω της 
ανάπτυξης τοπικών πόρων; 

11. Μετά την υλοποίηση των έργων στέγασης, διατηρούνται οι σχέσεις με τους πόρους της περιοχής; 
12. Οι οικογένειες εμπλέκονται στα στεγαστικά προγράμματα; 
13. Οι ηλικιωμένοι κάτοικοι της γειτονιάς ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν σχέσεις με τους χρήστες με 

στόχο την αμοιβαία υποστήριξη; 
14. Συμμετέχουν οι χρήστες έργων στέγασης σε πρωτοβουλίες επιπέδου γειτονιάς; 
15. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής φοιτητών που ζουν ή σπουδάζουν στην περιοχή; 
16. Θα ενθαρρύνεται η ανάπτυξη σχέσεων σε επίπεδο γειτονιάς; 
17. Θα λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές στεγαστικών σχεδίων μεταξύ μικρών πόλεων και μεγάλων πόλεων;
18. Θα λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές μεταξύ διαβίωσης σε εύπορη περιοχή ή σε λαϊκή συνοικία; 
19. Υπάρχουν φόβοι ή ανησυχίες μεταξύ των γειτόνων σχετικά με τις ικανότητες των ληπτών υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας ; 
20. Υπάρχουν προκαταλήψεις που εμποδίζουν τους χρήστες να ενταχθούν σε κοινωνικό επίπεδο; 
21. Υπάρχει σχέση με τα τοπικά ΜΜΕ; 
22. Υπάρχουν χώροι για κοινωνικοποίηση;
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3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ/ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΨΥΧΟΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η Διαχείριση Περιστατικών είναι μια ψυχιατρική
μέθοδος που έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχη-
μένη συγκριτικά με πιο δραστικά μοντέλα. Στην
πραγματικότητα, μειώνει την ανάγκη νοσηλείας
και βελτιώνει τα αποτελέσματα της θεραπείας
και ενισχύει τη συνδεόμενη με τα στεγαστικά
έργα αίσθηση ευεξίας. Σύμφωνα με ορισμένους
συγγραφείς, η μέθοδος θα πρέπει να είναι δια-
θέσιμη και σε πάσχοντες από σοβαρές ψυχικές
διαταραχές.
Ο Διαχειριστής Περιστατικών(Case Manager /
στην Ελλάδα εμφανίζεται ως «Πρόσωπο Αναφο-
ράς»), όπως αναφέρεται στην ανασκόπηση,
εκτελεί συμβουλευτικές δραστηριότητες, προ-
σπαθεί να επιλύσει οποιεσδήποτε ενδεχόμενες
κρίσεις, επισκέπτεται τους  λήπτες στις οικίες
τους, παρακολουθεί τις ιατρικές εξετάσεις και
τους ιατρικούς ελέγχους τους, επιβλέπει τη
λίστα φαρμάκων τους, ενημερώνει το κλινικό

ριστατικών είναι ένας ρόλος που στοχεύει στην
αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, επειδή
εκτός από την πραγματοποίηση ραντεβού, «συ-
νοδεύει» τον ασθενή.
Ένα βήμα προόδου αποτελεί το Intensive Case
Management (ICM)/Εντατικό Μοντέλο Διαχείρι-
σης Περιστατικών με μια ομάδα διαθέσιμη 24
ώρες ημερησίως και παροχή τουλάχιστον 6ωρων
αναφορών την εβδομάδα.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ICM έχει μετατραπεί
σε Assertive Community Treatment (ACT)/Ισχυρή
Κοινοτική Θεραπεία, η οποία, εκτός από την
24ωρη διαθεσιμότητα, προσφέρει κατάρτιση για
αυτόνομη διαβίωση. Στο σχέδιο Στέγασης, ο Δια-
χειριστής Περιστατικών θεωρείται επίσης ως
«Υποστηρικτικό Στέλεχος Στέγασης» και σε ορι-
σμένες περιπτώσεις, ως «Στέλεχος Υποστηρικτι-
κής Ισχυρής Κοινοτικής Διαχείρισης της Στέγασης
(ACT)».
Η βιβλιογραφική καταγραφή περιστατικών
έδειξε ότι είναι δύσκολο να οριστούν οι εργαζό-
μενοι στον τομέα της υγείας ή οι κοινωνικοί λει-
τουργοί, επειδή ορισμένοι συγγραφείς
επισημαίνουν ότι ο CM/Διαχειριστής Περιστατι-
κών μπορεί επίσης να είναι μη επαγγελματίας
(εθελοντής, ενδιαφερόμενος κ.λπ.), ενώ η
ACT)/Επιθετική Κοινοτική Θεραπεία είναι μια
ομάδα 24ωρης υγειονομικής περίθαλψης, ειδι-
κευμένη σε κρίσιμες καταστάσεις. άλλοι συγγρα-
φείς, από την άλλη πλευρά, θεωρούν αυστηρά
τον Διαχειριστή Περιστατικών ως επαγγελματία
υγείας με ειδική κατάρτιση.

προφίλ τους και σε περίπτωση τυχόν προσβολής
τους από άλλες ασθένειες, τους βοηθά να έρ-
θουν σε επαφή με τον παθολόγο ιατρό τους ή
άλλους ειδικούς.
Ένα πρόβλημα που προκύπτει από αυτή τη μέ-
θοδο εργασίας είναι ο κίνδυνος να μετατραπεί
κάποιος σε υπάλληλο υπεύθυνο μόνο για το
κλείσιμο ραντεβού. Ο Διαχειριστής Κλινικών Πε-
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OXI
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3.3 Επαγγελματίες που αναλαμβάνουν το
ρόλο του διαχειριστή περιστατικών

1. Ψυχολόγοι
2. Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας
3. Κοινωνικοί λειτουργοί
4. Μέλη κοινοτικής ομάδας
5. άλλοι

Οι ομάδες εστίασης υπογραμμίζουν ιδιαίτερα τη
σημασία της κατάρτισης και της επίβλεψης των
Διαχειριστών Περιστατικών, καθώς αναμένεται
να αντιμετωπίζουν προβλήματα που προκα-
λούνται από ψυχικές διαταραχές, να παρέχουν
συμβουλές προσωπικής φροντίδας, να διεξά-
γουν συνεντεύξεις προτρεπτικού χαρακτήρα και
να παρέχουν υποστήριξη σε οικογένειες.
άκρως σημαντικά είναι τα ακόλουθα στοιχεία:
χωροταξική γνώση, χρονοδιάγραμμα εκδηλώ-
σεων (πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές
εκδηλώσεις κ.λπ.) που προάγουν την κοινωνική
ένταξη. 

αλλά θα πρέπει να συνεργαστεί στενά μαζί της
για να ενημερωθεί για το σχέδιο αποκατάστασης
και να είναι σε θέση να συμμετέχει σεαυτό.
Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για την ποιοτική αξιολό-
γηση και την παρακολούθηση της διαδικασίας
στέγασης, παρότι δεν έχει εντοπιστεί ακόμα ένα
καταλληλότερο εργαλείο. Σε γενικές γραμμές,
υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για εργαλεία
αξιολόγησης της ποιότητας ζωής (δηλ.: Life Skill
Profile/Προφίλ Δεξιοτήτων – WHOLQOL / (Ερω-
τηματολόγιο) Αξιολόγησης της Ποιότητας Ζωής
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, κλπ.).

Επιπλέον, ο Διαχειριστής Περιστατικών θα πρέ-
πει να ενημερώνεται για τις υγειονομικές εγκα-
ταστάσεις και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές.
Ως εκ τούτου, ο Διαχειριστής Περιστατικών πρέ-
πει να είναι σε θέση να παρέχει ατομική, κοινω-
νική, υγειονομική και εργασιακή βοήθεια.
Πρέπει να υποστηρίζει εξίσου την κοινωνική
νόηση  - δηλαδή την ικανότητα να αποκωδικο-
ποιεί τη συνεισφορά του κοινωνικού περιβάλ-
λοντος, την ικανότητα να επεξεργάζεται
κοινωνικές πληροφορίες και να σχεδιάζει ένα
μοτίβο κατάλληλης συμπεριφοράς για την ενί-
σχυση της κοινωνικής ένταξης - και να συνεργά-
ζεται με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, να
κοινοποιεί το σχέδιο «αποκατάστασης» και να
αναπτύσσει σχέδια με υπηρεσίες υγείας παρο-
χής βοήθειας για την εξάλειψη του εθισμού, την
εύρεση εργασίας, την αντιμετώπιση κρίσιμων
καταστάσεων σε 24ωρη βάση ημερησίως, με
υπηρεσίες παροχής οικονομικής στήριξης και με
την τοπική αυτοδιοίκηση.
Η υποστηρικτική ομάδα στέγασης θα πρέπει να
διαχωριστεί από την ομάδα υποστήριξης υγείας,

NAI
OXI



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΔΕΙΚΤΕΣ

1.    Οι Υπεύθυνοι Δομής υποβάλλονται σε κατάρτιση/εκπαίδευση; 
2.    Υπάρχει διαχείριση περιστατικών προκειμένου οι χρήστες και οι οικογένειές τους να λαμβάνουν 

υποστήριξη; 
3.    Ενθαρρύνεται η κοινωνική ένταξη; 
4.    Οι προσπάθειες διαχείρισης περιστατικών ενθαρρύνουν τις κοινωνικές δεξιότητες ληπτών υπη-
ρεσιών ψυχικής υγείας; 
5.    Υπάρχει διαχείριση κατά περίπτωση ώστε να τηρείται επαφή με την τοπική διοίκηση σχετικά με 

θέματα στέγασης; 
6.    Ενθαρρύνεται η δικτύωση; 
7.    Εποπτεύεται η συγκατοίκηση; 
8.    Υπάρχει Διαχειριστής Περιστατικών εξοικειωμένος με όλες τις φάσεις του προγράμματος που 

ανταλλάσει πληροφοριακά στοιχεία με τους εκπονητές του σχεδίου στέγασης; 
9.    Θα υπάρχει σύνδεση μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών που βρίσκονται στην ίδια περιοχή 

(για παράδειγμα: διημερεύοντα κέντρα υγειονομικής περίθαλψης, κέντρα παροχής 
υπηρεσιών υγείας); 

10.  Ο διαχειριστής περιστατικών είναι θεσμικός ρόλος; 
11.  Η διαχείριση περιστατικών ευθύνεται για την ποιότητα παροχής υπηρεσιών στους χρήστες και 

τις οικογένειές τους;
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όλους. Ωστόσο, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα
ευρύ φάσμα υπηρεσιών στέγασης και υποστή-
ριξης. 
•   Ζώντας ανεξάρτητα
Μεγάλο μέρος της έρευνας δείχνει σαφώς ότι οι
λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας προτιμούν να
ζουν σε αυτόνομες κατοικίες. Επίσης, προτιμούν
να διαβιούν με φίλο ή συνεργάτη και όχι με άλ-
λους ψυχικά ασθενείς (αυτή η άποψη επιβεβαι-
ώθηκε και από μαρτυρίες που συνέλεξαν
ομάδες εστίασης)

Από την άποψη των ληπτών , η αυτόνομη δια-
βίωση είναι προτιμότερη σε σύγκριση με τα πα-
ραδοσιακά συστήματα στέγασης. 
Διαθέσιμο αλλά μη άκρως επεμβατικό, βοηθη-
τικό προσωπικό επί τόπου.
Σε γενικές γραμμές, ένας μεγαλύτερος αριθμός
επαγγελματιών ενισχύει την αντίληψη μιας κα-
λύτερης ποιότητας ζωής. Ωστόσο, οι χρήστες
προτιμούν να υποστηρίζονται από προσωπικό
που δεν διαμένει μαζί τους αλλά είναι διαθέσιμο
24 ώρες το 24ωρο.

για τον προσδιορισμό της αντιλαμβανόμενης
ποιότητας ζωής του λήπτη υπηρεσιών . 
•   Αντίληψη του κοινωνικού κλίματος της γειτο-
νιάς. 
Αυτό υποδηλώνει ότι πρέπει να προωθηθεί ένα
ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών στην κοινότητα για
να αυξηθεί η ανεκτικότητα απέναντι στην ετερο-
γένεια και την αναπηρία, καθώς και να προωθη-
θούν οι καλές σχέσεις με τους γείτονες. 
•   Δυνατότητα επιλογής του καταλληλότερου
τύπου κατοικίας.
Για ορισμένους χρήστες, ως βελτίωση νοείται η
ικανότητά τους να διαβιούν μόνοι τους. Για τους
περισσότερους χρήστες, σημαίνει να είναι σε
θέση να διαβιούν μαζί με τους σημαντικούς άλ-
λους.
Η καλύτερη ποιότητα ζωής γίνεται αντιληπτή ως
καλύτερη όταν οι άνθρωποι έχουν τη δυνατό-
τητα να επιλέξουν τη στέγαση της προτίμησής
της, σε αντίθεση με εκείνους που δεν τους αρέ-
σει ο τόπος κατοικίας τους.
Η βιβλιογραφία υπογραμμίζει ότι δεν είναι δυ-
νατόν να παρέχονται κατάλληλα καταλύματα για

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ, 
ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ, ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η βιβλιογραφία τονίζει γενικά ότι τα άτομα με
προβλήματα ψυχικής υγείας αποδεικνύονται
πολύ ικανά να σταθμίσουν τα οφέλη και τα μει-
ονεκτήματα των διαφορετικών επιλογών ζωής.
Οι ακόλουθες πτυχές είναι ιδιαίτερα σημαντικές
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Ταυτόχρονα -όπως αναφέρθηκε στις ομάδες
εστίασης - αναμένουν και χρειάζεται να λάβουν
βοήθεια για να οργανώσουν τη ζωή τους έξω
από το σπίτι, η οποία όσο και αν είναι επαρκώς
οργανωμένη, δεν μπορεί να αποτελεί το μονα-
δικό στοιχείο ικανοποίησης στη ζωή τους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ομάδων
εστίασης, είναι σαφές ότι οι χρήστες αναμένουν
ότι το προσωπικό θα βρίσκεται επί τόπου και θα
είναι ικανό να εντοπίζει και να θεραπεύει κάθε
είδους ψυχική ενόχληση η οποία - αν δεν με-
τριαστεί - μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στη
συμβίωση και τελικά να οδηγήσει στην αποτυχία
του σχεδίου στέγασης. 
Ικανότητα επιλογής και βαθμός λήψης αποφά-
σεων στην οργάνωση της καθημερινότητάς τους.
Τα άτομα που συμμετέχουν σε μοντέλα στέγα-
σης όπου μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο ορ-
γάνωσης της καθημερινής τους ζωής και
απολαμβάνουν ένα καλό επίπεδο ιδιωτικής
ζωής, εμφανίζουν υψηλότερο επίπεδο ικανοποί-
ησης από τα καταλύματά τους σε σύγκριση με
εκείνα που ζουν σε πιο περιορισμένες εγκατα-
στάσεις με μικρότερη ελευθερία επιλογής.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ, 
ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ, ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ
ΔΕΙΚΤΕΣ

1.    Υπάρχει σύστημα για την ανίχνευση των πρωτοβουλιών, αντιλήψεων, κινήτρων και της 
ικανοποίησης των ενοίκων  στεγαστικών δομών;  

2.    Θα μπορούν οι χρήστες να αντιλαμβάνονται τη διασύνδεση μεταξύ των υπηρεσιών; 
3.    Θα λάβουν οι χρήστες μια άμεση απάντηση αν χρειαστεί; 
4.    Οι χρήστες στεγαστικών προγραμμάτων πιστεύουν ότι θα λαμβάνουν κατάλληλη αρωγή όταν 

γίνουν γηραιότεροι; 
5.    Οι χρήστες πιστεύουν ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του στεγαστικού προγράμματος; 
6.    Τα είδη επίπλωσης και εξοπλισμού γίνονται αντιληπτά ως λειτουργικά και ικανοποιητικά; 
7.    Οι χρήστες έχουν την αίσθηση ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι λόγοι συμμετοχής τους σε ένα 

στεγαστικό πρόγραμμα; 
8.    Οι κάτοικοι της γειτονιάς πιστεύουν ότι οι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας έχουν τα ίδια 

δικαιώματα με τους υπολοίπους; 
9.    Είναι ικανοποιημένοι οι ένοικοι από τις σχέσεις με τους γείτονές τους; 
10.  Υπάρχουν προγράμματα που στοχεύουν να εγείρουν το ενδιαφέρον και τη γνώση για 

στεγαστικά προγράμματα; 
11.  Σύμφωνα με τους χρήστες στεγαστικών έργων, οι στόχοι είναι επαρκώς κοινοί; 
12.  Οι χρήστες στεγαστικών έργων έχουν επίγνωση των ορίων και των πόρων τους; 
13.  Έχουν οι χρήστες τη δυνατότητα να οργανώσουν την καθημερινή τους ζωή στο σπίτι; 
14.  Λαμβάνονται υπόψη οι επιθυμίες των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας  

(πού θα ζήσουν, με ποιον, κλπ.); 
15.  Έλαβαν οι χρήστες βοήθεια για να αναπτύξουν δεξιότητες προσαρμογής και δημιουργίας 

σχέσεων; 
16.  Από την άποψη των ληπτών υπηρεσιών , οι εργαζόμενοι είναι ικανοί να αντιληφθούν άμεσα 

τυχόν κρισιμότητα προκαλούμενη από τη συμβίωση σε στεγαστικές δομές
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5. ΕΥΕΛΙΞΙΑ/ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις που πραγ-
ματοποιήθηκαν από ομάδες εστίασης υποδη-
λώνουν ότι η ευελιξία αντιπροσωπεύει μια
βασική έννοια που αφορά:
• Την ικανότητα δημιουργίας στεγαστικών προ-
γραμμάτων, τα οποία φέρνουν κοντά τις ανάγ-
κες των ληπτών και τους διαθέσιμους

Μερικοί θα ήθελαν να επιστρέψουν στα πα-
λαιά πρότυπα ενός πολύ λιγότερο ευέλικτου
συστήματος υπηρεσιών ψυχικής υγείας και θα
ήθελαν να αντιστρέψουν την πρόσφατη τάση
με την οποία οι θεραπευτικές παρεμβάσεις βα-
σίζονται σε πραγματικές ανάγκες των ληπτών
υπηρεσιών . 
Υπάρχει ομόφωνη συναίνεση μεταξύ των προ-
γραμμάτων στέγασης, των ληπτών υπηρεσιών
ψυχικής υγείας  και των μελών των οικογε-
νειών τους και του συστήματος κοινωνικών
υπηρεσιών υγείας σχετικά με την ανάγκη επι-
κοινωνίας, συντονισμού και κοινού σκοπού.

Η ανάλυση της βιβλιογραφικής καταγραφής
περιστατικών αποκαλύπτει ότι τα ποιοτικά
έργα στέγασης για την ψυχική υγεία παρέχουν
προσαρμοσμένα «πακέτα» για κάθε λήπτη
υπηρεσιών , τα οποία κατά συνέπεια είναι ευέ-
λικτα και μη τυποποιημένα.
Η ευελιξία είναι απαραίτητη επειδή η ποιότητα
στέγασης συνδέεται κυρίως με τις ατομικές
ανάγκες των ληπτών υπηρεσιών  και όχι με τις

περιβαλλοντικούς πόρους, με συγκεκριμένους
και δημιουργικούς τρόπους, θέτοντας σε πειρα-
ματισμό καινοτόμες λύσεις που περιλαμβάνουν
πολλά άτομα (εθελοντές, κοινωνικούς και υγει-
ονομικούς φορείς, συνεταιρισμούς, διαχειριστές
υποστήριξης κλπ.), διάφορες μεθόδους για την
απόκτηση εγκαταστάσεων στέγασης και διάφο-
ρες μορφές διάθεσης οικονομικών πόρων.
• Τη διαθεσιμότητα προσωπικού και άλλων ατό-
μων να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν τις επιθυ-
μίες των ληπτών υπηρεσιών  και τους
προσωπικούς τους πόρους και να σέβονται τη
διαδικασία μετάβασης κάθε ατόμου, μέσω της
οποίας γίνεται πιο ανεξάρτητο και αυτοδύναμο.

Συγκεκριμένα, οι χρήστες και τα μέλη των οικο-
γενειών τους υπογραμμίζουν τα θετικά αποτε-
λέσματα των δομών που παρέχουν τέτοια
ευελιξία, ακόμη και σε σχέση με τους κανόνες
που εφαρμόζονται στις κοινότητες και στις
υποστηρικτικές κατοικίες (κανόνες που δεν
είναι ίδιοι για όλους, επειδή βασίζονται σε με-
μονωμένες ανάγκες).
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κατοικίες στις οποίες διαμένουν.
Η ευελιξία αφορά κυρίως το βαθμό υποστήρι-
ξης που πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με τις
συνθήκες και τις ανάγκες των ληπτών : Οι υπη-
ρεσίες παρέχονται και προσαρμόζονται ανά-
λογα με τις ανάγκες των ενοίκων και οι ένοικοι
δεν υποχρεούνται να μετακινούνται σε διαφο-
ρετικούς τόπους για να λαμβάνουν κατάλληλη
βοήθεια.

Η ευελιξία αφορά: 
• Την ένταση της στήριξης που πρέπει να παρέ-
χεται ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες και
τα διαφορετικά έργα.
• Τους κανόνες στέγασης (σε υποστηρικτικές και
υποστηριζόμενες κατοικίες), οι οποίοι δεν πρέ-
πει να είναι οι ίδιοι για όλους, αλλά πρέπει να
συστήνονται ανάλογα με τις εξατομικευμένες
ανάγκες.
• Τους προσωπικούς στόχους, οι οποίοι θα πρέ-
πει να επαναδιαπραγματεύονται κατά τη διάρ-
κεια της διαμονής.
• Τη διάρκεια διαμονής: δεν είναι δυνατόν να

τητας και αναπηρίας. Καθώς οι χρήστες απο-
κτούν σταδιακά τις απαραίτητες ικανότητες,
μετακινούνται σε υποστηρικτική στέγαση, έως
ότου είναι εντελώς ανεξάρτητοι και σε θέση να
απολαμβάνουν εξατομικευμένη υποστήριξη.
Στη δεύτερη προσέγγιση, οι χρήστες αναλαμ-
βάνουν από την αρχή ευθύνες, καθώς θεω-
ρούνται ικανοί να ζουν αυτόνομα. Τους
παρέχεται ευέλικτη υποστήριξη, ή εντατική,
εφόσον κρίνεται απαραίτητο, και πάντα αναλο-
γικά με τις ανάγκες της δεδομένης στιγμής. 

Αυτή η δεύτερη προσέγγιση φαίνεται να μπο-
ρεί να περιλαμβάνει άτομα που θα μπορούσαν
εύκολα να αποκλειστούν από τα κριτήρια της
πρώτης.

Κλινική Διαχείριση
Όπως και στην περίπτωση της κλινικής διερεύ-
νησης, η αποτελεσματικότητα της στέγασης με-

αποφασιστεί εκ των προτέρων, επειδή τα άτομα
με ψυχικές διαταραχές χειρίζονται αλλαγές με
εξαιρετική δυσκολία και εκφράζουν την έντονη
ανάγκη για σταθερότητα και συνέχεια στη θερα-
πεία.
• Το διαρκή αφουγκρασμό των ληπτών  σχετικά
με τις ανάγκες και την ικανότητά να κατανοεί κα-
νείς και να αποδέχεται την άποψή τους.
• Την ενθάρρυνση των ληπτών  να διαλέγουν
μέσα από μια σειρά επιλογών σχετικά με τα κα-
ταλύματά τους (συμπεριλαμβανομένης της το-
ποθεσίας και των τρόπων πληρωμής), είτε ζουν
μόνοι τους, είτε με οικογένεια, είτε με συγκάτοι-
κους.
• Την υποστήριξη των επαγγελματιών με βάση
την πραγματική ζήτηση για βοήθεια που εκφρά-
ζουν οι ένοικοι (βελτιώνοντας έτσι την υποστή-
ριξη).
• Την ύπαρξη προϋπολογισμού για την υγεία,
μέσω του οποίου μπορούν να εντοπιστούν ευέ-
λικτες μορφές στήριξης σε διαφορετικούς τομείς
(κατοικία, εργασία, κοινωνική ένταξη).
• Τη δυνατότητα μετατροπής της υποστήριξης
από το επίπεδο των εξειδικευμένων υπηρεσίών
στο επίπεδο της βασικής φροντίδας, η οποία
είναι ισότιμη για όλους τους ενοίκους.
                                                                                      
Η βιβλιογραφία παρουσιάζει δύο τύπους προ-
σέγγισης για τα στεγαστικά έργα στον τομέα
της ψυχικής υγείας. Η πρώτη είναι απλή και
παραδοσιακή και ταιριάζει με το μοντέλο που
βασίζεται στο επίπεδο συνολικής λειτουργικό-
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τράται από την ψυχική ευεξία των ληπτών  και
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Αυτή η διαδι-
κασία αξιολόγησης θα πρέπει να αποτελεί μέρος
της κλινικής διαχείρισης της στέγασης για να
προσδιορίζει τις δράσεις που παράγουν τα κα-
λύτερα αποτελέσματα και να τις αναπαράγει. 
Αν οι στόχοι της υπηρεσίας στέγασης δεν είναι
σαφείς και επαρκώς συγκεκριμένοι, δεν είναι
δυνατή η μέτρηση και η αξιολόγηση των αποτε-
λεσμάτων και η αναπαραγωγή βέλτιστων πρα-
κτικών.
Ο σχεδιασμός μεμονωμένων έργων αποκατά-
στασης πρέπει να είναι το αποτέλεσμα συνεργα-
σίας και λήψης αποφάσεων μεταξύ των ληπτών
υπηρεσιών  και του προσωπικού υποστήριξης.

Επικοινωνία/Συντονισμός 
Η ενσωμάτωση και η επικοινωνία μεταξύ υπη-
ρεσιών ψυχικής υγείας και υπηρεσιών υπεύθυ-
νων για τη στέγαση είναι ουσιαστικής
σημασίας και για το σκοπό αυτό, η κατάλληλη
κατάρτιση και εκπαίδευση είναι ουσιώδης
τόσο για όλους όσοι προίστανται κοινωνικών

χής υπηρεσιών ψυχικής υγείας που παρέχουν
εξειδικευμένη υποστήριξη, αλλά είναι απολύ-
τως απαραίτητο να συνεργάζονται όλοι μαζί
για να εξασφαλίζουν αποτελεσματικές υπηρε-
σίες για τους χρήστες. Ένα καλό σύστημα επι-
κοινωνίας και συντονισμού είναι απαραίτητο
και θα πρέπει να επιτελείται μέσω τακτικών
συνεδριάσεων, διαρκούς παρακολούθησης και
λεπτομερούς ανάλυσης εξατομικευμένων προ-
γραμμάτων.
Συχνά, όταν η επικοινωνία είναι ανεπαρκής ή
γίνεται αντιληπτή ως υποχρέωση, οι φροντι-
στές, ιδιαίτερα οι ανεπίσημοι, αισθάνονται
υποτιμημένοι και χρειάζονται μεγαλύτερη ανα-
γνώριση. Είναι απαραίτητο τόσο οι εργαζόμε-
νοι όσο και οι ανεπίσημοι φροντιστές
(νοσηλευτές κατ’ οίκον, προσωπικό καθαρι-
σμού κλπ.) να συνεργάζονται για να αποφύ-
γουν μια προστατευτική ή αρνητική στάση
απέναντι στους ενοίκους, θεωρώντας τους ως
παθητικούς δέκτες κάθε είδους φροντίδας.
Μόνο ένας χειρισμός είναι δυνατός στο επί-
πεδο αυτό: οι λήπτες υπηρεσιών θα πρέπει να
ενθαρρύνονται για να ανακτούν όσο το δυνα-
τόν περισσότερο το ρόλο τους ως ενοίκων.

και υγειονομικών υπηρεσιών καθώς και για το
προσωπικό που συμμετέχει στην υποστήριξη.
Υπάρχει αποδεδειγμένη ανάγκη για σαφείς
διαδικασίες που ρυθμίζουν την επικοινωνία με-
ταξύ των μερών που συμμετέχουν στη διαδικα-
σία στέγασης, ώστε να δημιουργηθούν
ολοκληρωμένα έργα και να δοθεί στους χρή-
στες η δυνατότητα πρόσβασης σε ένα ευρύ
φάσμα δυνατοτήτων εντός της κοινότητας.
Στη βιβλιογραφία, κεντρικό ρόλο διαδραματίζει
η σύμπραξη μεταξύ ληπτών , οικογενειών, πα-
ρόχων υπηρεσιών και διαχειριστών. Επιπλέον,
προωθείται η αμοιβαία επικοινωνία και υιοθε-
τούνται κοινοί στόχοι. Οι απόψεις των ληπτών
υπηρεσιών σχετικά με τα καταλύματά τους θε-
ωρούνται σημαντικές, προκειμένου να ενισχυ-
θεί η ενεργός συμμετοχή τους και το αίσθημα
ευθύνης.
Περιγράφεται ένας οργανισμός, στον οποίο οι
εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής πε-
ρίθαλψης δεν ανήκουν στο προσωπικό παρο-
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ΕΥΕΛΙΞΙΑ/ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ

1.    Θα υπάρξουν πρωτοβουλίες για την ανταλλαγή προσωπικών εμπειριών μεταξύ των ενοίκων  
στεγαστικών δομών; 

2.    Θα συμμετέχουν οι χρήστες και οι οικογένειες σε κοινό θεραπευτικό πρόγραμμα; 
3.    Θα υπάρχει δίκτυο που θα συνδέει οικογένειες, υπηρεσίες, κυβέρνηση, χρήστες και άλλους 

ενδιαφερομένους; 
4.    Οι εγκαταστάσεις στέγασης θα έχουν ευέλικτο ωράριο; 
5.    Θα υπάρχει «ημερολόγιο» προσβάσιμο και χρηστικό για χρήστες και εργαζομένους; 
6.    Τα έργα στέγασης βασίζονται σε επίσημες οδηγίες ή απλά στην εφαρμογή ορθών πρακτικών; 
7.    Η ανάληψη δράσεων ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ληπτών υπηρεσιών; 
8.    Οι διαφορετικές πηγές υποστήριξης διαθέτουν κοινούς διαύλους επικοινωνίας; 
9.    Θα υπάρχει ομάδα που θα παρακολουθεί τις ανάγκες των ληπτών υπηρεσιών, καθώς και το 

παρόν και μελλοντικό επίπεδο αυτονομίας και ποιότητας ζωής; 
10.  Σε περίπτωση όπου ένας λήπτης υπηρεσιών είναι ιδιοκτήτης κατοικίας και φιλοξενεί άλλο 

λήπτη υπηρεσιών , υπάρχει συμβόλαιο για τη ρύθμιση της οικονομικής σχέσης μεταξύ 
των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας ; 

11.  Υπάρχει επαγγελματική υποστήριξη στις καθημερινές ανάγκες; 
12.  Υπάρχει σύστημα πληροφόρησης για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τα στεγαστικά 

προγράμματα; 
13.  Υπάρχει οργανωσιακό σύστημα για την ενθάρρυνση του συντονισμού μεταξύ των βασικών 

παραγόντων των στεγαστικών προγραμμάτων; 
14.  Μπορεί ο οικογενειακός ιατρός να υπολογίζει σε ένα υποστηρικτικό δίκτυο για τους χρήστες; 
15.  Υπάρχουν οδηγίες για στεγαστικά προγράμματα; 
16.  Υπάρχει πρόγραμμα υποστήριξης για τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης ενός μεμονωμένου 

λήπτη υπηρεσιών.
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6. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΛΗΠΤΩΝ

Στη βιβλιογραφία παρουσιάζεται μια σημαντική
συμφωνία – με στόχο την υγεία και την ευεξία –
για τη σπουδαιότητα της δυνατότητας επιλογής
και ελέγχου των θεμελιωδών πτυχών της ζωής,
με σημαντικότερη αυτή της επιλογής του τόπου,
στον οποίο, αλλά και των ανθρώπων με τους
οποίους κάποιος θα διαβιώνει.

Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα
ψυχικής υγείας και οι μη επαγγελματίες φροντι-
στές θα πρέπει να εγκαταλείψουν την παραδο-
σιακή προστατευτική στάση προς τους λήπτες,
επιχειρώντας να μην τους θεωρύν παθητικούς
δέκτες υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της ζωής
τους, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης
εκείνης, η οποία στοχεύει στην αποκατάσταση. 
Φυσικά σε ομάδες εστίασης, αυτά τα θέματα
έχουν επισημανθεί κυρίως από τους λήπτες, οι
οποίοι τονίζουν τη σημασία απόκτησης εμπει-
ρίας, ακόμα και με κίνδυνο αποτυχίας, με στόχο
να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο αυτονομίας.

Αμφότεροι οι εργαζόμενοι και οι ένοικοι ανησυ-
χούν για την ικανότητα των ληπτών υπηρεσιών
ψυχικής υγείας  να αναλαμβάνουν ευθύνες,
ιδίως όταν η εμπειρία σε στεγαστικές δομές
είναι ανεπαρκής και οι υπάρχουσες υποδομές
εξακολουθούν να εμμένουν στην προσέγγιση εγ-
κλεισμού.
Η πλειοψηφία των εργαζομένων εκφράζει την
ανησυχία του για τη δυσκολία των ληπτών  να
στηρίξουν οικονομικά τις επιλογές τους και αυτό
αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα.

Ορισμένες μελέτες αποκαλύπτουν ότι οι λήπτες
υπηρεσιών ψυχικής υγείας θεωρούν τη δυνατό-
τητα επιλογής πολύ πιο σημαντική συγκριτικά με
τους διαχειριστές περιστατικών.

Οι τελευταίοι τείνουν να ευνοούν τις υποστηρι-
κτικές κατοικίες, ενώ οι λήπτες προτιμούν αυτό-
νομες κατοικίες. Μια άλλη ενδιαφέρουσα
παρατήρηση είναι ότι η συνεργασία μεταξύ των
ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας  και των
επαγγελματιών μάς επιτρέπει να εφευρίσκουμε
και να δημιουργούμε εναλλακτικές λύσεις στέ-
γασης, συμβατές με την αντίληψη ότι δεν υπάρ-
χει εργαζόμενος που να κατανοεί τις ανάγκες
ενός ατόμου καλύτερα από το ίδιο το άτομο.

Η ανάληψη ευθύνης/λογοδοσία αποτελεί επί-
σης μια αξία για στεγαστικά προγράμματα. Αυτό
σημαίνει ότι οι ένοικοι είναι σε θέση να αναλαμ-
βάνουν την ευθύνη για μια σύμβαση μίσθωσης. 
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ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ
ΔΕΙΚΤΕΣ

1.    Οι λήπτες είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις και να αναλαμβάνουν ευθύνες; 
2.    Oι αποφάσεις και οι στόχοι μοιράζονται με τους λήπτες; 
3.    Η πρόσβαση στην κατοικία ρυθμίζεται από τυπικές διαδικασίες; 
4.    Μπορεί ένα τρέχον στεγαστικό πρόγραμμα να τροποποιηθεί με βάση τις αποφάσεις των ληπτών 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας; 
5.    Μπορούν οι λήπτες υπηρεσιών να επιλέξουν με ποιον θέλουν να ζήσουν; 
6.    Υποστηρίζονται οι λήπτες υπηρεσιών στις αποφάσεις που πρέπει να λάβουν για να διαχειριστούν 

ανεπιθύμητα συμβάντα; 
7.    Η ετερογένεια αναγκών και ικανοτήτων κάθε λήπτη υπηρεσιών  εξετάζεται σε σχέση με την 

ικανότητά τους να λαμβάνουν αποφάσεις; 
8.    Οι λήπτες υπηρεσιών αποφασίζουν πότε είναι μαζί και πότε είναι μόνοι; 
9.    Οι λήπτες υπηρεσιών έχουν δυνατότητα να αποφασίζουν πώς θέλουν να περνούν το χρόνο τους; 
10. Θα παρέχεται υποστήριξη σε περίπτωση όπου ο λήπτης υπηρεσιών αποφασίσει να επιστρέψει   

στη χώρα του;
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7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΟΛΙΤΩΝ

Ο εθελοντισμός δεν τυγχάνει ιδιαίτερης προσο-
χής στις έρευνες που διεξάγονται. Ωστόσο, ο
συντονισμός από έναν «έμπειρο εθελοντή»
καθώς και η στενή συνεργασία με τις υγειονομι-
κές και κοινωνικές υπηρεσίες, συνίστανται.
Ο εθελοντής είναι ένα άτομο ενημερωμένο για
την ψυχική υγεία και καταρτισμένο για να παρέ-
χει υποστήριξη σε ψυχικά ασθενείς και να τους

Η προσπάθεια να ενισχυθεί ο εθελοντισμός στον
τομέα της ψυχικής υγείας θα πρέπει να λαμβά-
νει υπόψη τις ανάγκες των εθελοντών. Επομέ-
νως, κατά την ανάπτυξη εθελοντικών
πρωτοβουλιών, ο στόχος που πρέπει να τεθεί
δεν είναι η «προσφορά» αλλά η «οργάνωση».
Οι πιο επιτυχημένες εμπειρίες εθελοντισμού
έχουν έναν «αντικειμενικό» στόχο όπως την ορ-
γάνωση δραστηριοτήτων αναψυχής στον νοσο-
κομειακό, ψυχιατρικό θάλαμο ή την οργάνωση
συνεδριών εικαστικής θεραπείας παρέχοντας
υποστήριξη στο θεραπευτή.
Όποιος προσφέρει παρέα σε ψυχικά ασθενείς,
μπορεί να υπόκειται σε στρες και να αισθάνεται
αβέβαιος για τη χρήση των πιο «κατάλληλων λέ-
ξεων», φοβούμενος ότι θα κάνει «λάθος».
Συχνά, οι υπηρεσίες απαιτούν τέτοιες πρακτικές
και γι’ αυτό οι εθελοντικές προσπάθειες είναι
τόσο επιρρεπείς στην αποτυχία.

βοηθά να ενταχθούν κοινωνικά. Ο έμπειρος εθε-
λοντής φαίνεται να φέρει περισσότερη εμπει-
ρική γνώση συγκριτικά με τους επισήμως
εκπαιδευμένους επαγγελματίες.
Οι δραστηριότητες εθελοντισμού εποπτεύονται
από χωροταξικές υπηρεσίες. Οι εθελοντές συμ-
πράττουν για να δημιουργήσουν ένα άτυπο δί-
κτυο υποστήριξης.
Οι εθελοντές εκπαιδεύονται για να ευαισθητο-
ποιήσουν τους κατοίκους που είναι απρόθυμοι
να εκμισθώσουν τα διαμερίσματά τους και εκ-
φράζουν την αλληλεγγύη τους κατά τρόπον
ανάρμοστο, επιυμώντας να αξιοποιήσουν οι
ίδιοι ιδιωτικούς χώρους που προορίζονται για
άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας.
Η βιβλιογραφία φαίνεται να αποτυπώνει ότι αν
ο εθελοντισμός σπανίζει, σπανίζει ακίμα περισ-
σότερο στο επίπεδο που αφορά τους ασθενείς
με νοητική υστέρηση.
Ο εθελοντισμός υποδηλώνει ότι υπάρχουν άν-
θρωποι που αφιερώνουν μέρος του ελεύθερου
χρόνου τους για να υποστηρίξουν άλλους αν-
θρώπους που έχουν ανάγκη. Ωστόσο, αυτή η
στήριξη χαρακτηρίζεται ως «προσφορά» και
«πράξη υπέρ» άλλων ανθρώπων. Όσον αφορά
την ψυχική υγεία, η πτυχή του εθελοντισμού
που απαιτεί κάποιον να συνταχθεί με λήπτες
υπηρεσιών ψυχικής υγείας, καθίσταται εξαιρε-
τικά δύσκολη όταν οι εθελοντές δεν έχουν σα-
φείς στόχους και μπορεί να αντιλαμβάνονται τη
δραστηριότητά τους ως ανούσια. 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΕΙΚΤΕΣ

1.   Θα υπάρχουν εθελοντές καταρτισμένοι σε θέματα ψυχικής υγείας; 
2.   Το στεγαστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δυνατότητα προώθησης σχέσεων καλής γειτονίας; 
3.   Οι εθελοντές  σε στεγαστικές δομές  διαδραματίζουν ένα διασυνδετικό ρόλο μεταξύ 

επαγγελματιών και κοινωνίας; 
4.   Οι δραστηριότητες των εθελοντών σε στεγαστικά προγράμματα υπόκεινται σε παρακολούθηση; 
5.   Θα παρέχεται κατάρτιση/ ενημέρωση σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας στους ενοίκους; 
6.   Η συνεργασία εργαζομένων και εθελοντών ενθαρρύνεται σε στεγαστικά προγράμματα; 
7.   Συμπεριλαμβάνονται ηλικιωμένα άτομα σε προγράμματα κατάρτισης που αποσκοπούν στην 

υποστήριξη ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας που ζουν στη γειτονιά τους; 
8.   Τα στεγαστικά προγράμματα υποστηρίζουν τις πρωτοβουλίες κατοίκων που ζουν κοντά σε 

χρήστες; 
9.   Εξετάζεται η ευεξία των διαβιούντων πλησίον σε χρήστες (γείτονες, λιανοπωλητές, κλπ). 
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8. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

παροχή βοήθειας σε γιατρούς και την υποστή-
ριξη του προσωπικού. Υπάρχουν λιγότερες ανα-
φορές σε εξειδικευμένη κατάρτιση σε
προγράμματα στέγασης για λογαριασμό εθελον-
τών, τοπικών αρχών και στελεχών, ληπτών υπη-
ρεσιών, οικογενειών και κατοίκων. Ωστόσο,
εμφανίζονται, συχνά, στοιχεία, τα οποία κατα-
δεινύουν τη σημασία της εξειδικευμένης, διευ-
ρυμένης κατάρτισης σχετικά με το θέμα της
στέγασης: για να υπερκεραστούν οι προκαταλή-

Η βιβλιογραφία αναφέρει κυρίως την εμπειρία
κατάρτισης, η οποία αφορά σε επαγγελματίες.
Τα θέματα κατάρτισης αφορούν την ικανότητα
επιλογής προσωπικού με ειδίκευση στη στέ-
γαση, στην ικανότητα προσδιορισμού των επι-
θυμιών και αναγκών των ληπτών υπηρεσιών,
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σύνδεσης μεταξύ
διαφορετικών υπηρεσιών ή μεταξύ διαφορετι-
κών ρόλων και ικανοτήτων. Παρέχονται επίσης
πληροφορίες σχετικά με την επίβλεψη, την 
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ψεις και για να αναπτυχθεί συνεργασία μεταξύ
των διάφορων παραγόντων (γονέων, εργαζομέ-
νων, κατοίκων) και θεσμικών οργάνων. Η προ-
σωπική αυτονομία συνδέεται συχνά με τις
ανθρώπινες σχέσεις και την οικονομική αυτάρ-
κεια.

Φαίνεται ότι οι καταρτισμένοι εργαζόμενοι λει-
τουργούν σε καταστάσεις που γενικά δεν συνδέ-
ονται με την εφαρμογή στεγαστικών
προγραμμάτων. Το πρόβλημα αυτό έχει τεθεί
βεβαίως υπό συζήτηση, αλλά εξακολουθούν να
υπολείπονται σημαντικές πρωτοβουλίες για την
επίλυσή του.
Η ανάλυση που προέρχεται από ομάδες εστία-
σης ενισχύει εν μέρει όσα ανέδειξε η βιβλιογρα-
φική ανασκόπηση και εκφράζει τις άμεσες
εμπειρίες των συμμετεχόντων. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση, υπάρχει επίσης η ανάγκη για ευρεία
κατάρτιση στον τομέα της στέγασης, η οποία να
περιλαμβάνει σχεδόν ολόκληρη την κοινωνία
των πολιτών. Παρέχονται επίσης εμπειρίες κα-
τάρτισης ληπτών υπηρεσιών   σχετικά με τον

τρόπο μείωσης ανιπαραθέσεων, διαχείρισης
κρίσιμων καταστάσεων και οργάνωσης της κα-
θημερινής ζωής.

Η κατάρτιση θα μπορούσε να συμβάλει στην
εξάλειψη και αποτροπή του στιγματισμού, στη
διάδοση συγκεκριμένων τεχνικών υποστήριξης,
στη γνώση και στον εντοπισμό πόρων, ενισχύον-
τας την ικανότητα δημιουργίας σχέσεων και συ-
νεργασίας μεταξύ ατόμων με διαφορετικούς
ρόλους και καθήκοντα. Ένα άλλο σημαντικό ζή-
τημα είναι η ανάγκη πληροφόρησης σχετικά με
τις υπηρεσίες που παρέχονται ανάλογα με την
ανάγκη των ληπτών υπηρεσιών  , των οικογε-
νειών και των κατοίκων εν γένει.
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ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 
ΔΕΙΚΤΕΣ

1.    Οι εργαζόμενοι είναι κατάλληλα καταρτισμένοι για στεγαστικά προγράμματα; 
2.    Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν την περιοχή; 
3.    Οι εργαζόμενοι θα υπόκεινται σε τακτική επιθεώρηση; 
4.    Οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν τακτική εκπαίδευση; 
5.    Υπάρχει κατάρτιση διαχείρισης χρόνου για την παροχή βοήθειας σε χρήστες με δεξιότητες που 

σχετίζονται με τον τρόπο οργάνωσης και τον ημερήσιο προγραμματισμό τους; 
6.    Υπάρχουν πρωτοβουλίες πληροφόρησης για τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών που 

αφορούν στους ενοίκους; 
7.    Υπάρχουν μαθήματα για την ψυχική υγεία στα σχολεία; 
8.    Οι οικογένειες των ληπτών υπηρεσιών   θα εκπαιδεύονται και θα ενημερώνονται; 
9.    Θα παρέχεται κατάρτιση σε όλους όσους συμμετέχουν σε στεγαστικά προγράμματα; 
10.  Θα υπάρχουν προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης για όσους συμμετέχουν σε στεγαστικά 

προγράμματα;  
11.  Υπάρχουν προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης για όσους έχουν ως αποστολή να επιλέγουν 

εργαζόμενους υπεύθυνους για στεγαστικά προγράμματα; 
13.  Υπάρχουν τοπικές πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής 

ένταξης; 
13.  Υπάρχει εκπαίδευση για την ανάπτυξη της ικανότητας εργασίας σε ομάδα και με ομάδες.
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9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

Η βιβλιογραφία αποκαλύπτει ότι υπάρχουν οι-
κονομικοί πόροι και χρηματοδοτικοί οργανισμοί
καθώς και ένας διαφορετικού είδους κατοικιών:
κοινωνικές κατοικίες, ιδιωτικά διαμερίσματα
όπου τα έξοδα μίσθωσης μπορούν να καλυ-
φθούν από δημόσια χρηματοδότηση, διαμερί-
σματα που ανήκουν σε δημόσιες ή ιδιωτικές
εταιρείες ή στους χρήστες και τις οικογένειές
τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις η κοινωνική στέ-
γαση έχει ανατεθεί σε συγκεκριμένους χρήστες.
Τονίζεται ότι η κατανομή ενός ποσοστιαίου μέ-
ρους της δημόσιας χρηματοδότησης στα στεγα-
στικά προγράμματα θα ήταν πιο αποδοτική ως
προς το κόστος από τις ακριβότερες υπηρεσίες
οξείας περίθαλψης για μη ανεξάρτητες υπηρε-
σίες ασθενών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι
δυνατή η μεταφορά χρηματοδότησης από έργα
που στοχεύουν στην οξεία φροντίδα σε έργα
που αφορούν στη στέγαση.
Παρά ταύτα, η δημόσια χρηματοδότηση έχει

Ο ένας διατίθεται για χρήστες μέσω των ενδεχό-
μενων μετεγκαταστάσεων τους και ο άλλος
αφορά στα προγράμματα που δεν ακολουθούν
το άτομο, αλλά συνδέονται με τη σχετική μο-
νάδα στέγασης.
Στο πλαίσιο των ομάδων εστίασης, οι επαγγελ-
ματίες ψυχικής υγείας τονίζουν την αναγκαιό-
τητα επαγγελματικών και οικονομικών πόρων
και ισχυρίζονται ότι η δημόσια χρηματοδότηση
πρέπει να συμπληρώνει τα έσοδα των ληπτών
υπηρεσιών  . Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται
για την έλλειψη ευελιξίας και απευθύνουν έκ-
κληση για ένα πιο εύρωστο δίκτυο εξυπηρέτη-
σης για την ψυχική υγεία. Τέλος, υπογραμμίζουν
ότι ο στιγματισμός καθιστά δύσκολη την από-
κτηση διαμερισμάτων από ιδιώτες, σε περί-
πτωση όπου δεν υπάρχουν συγκεκριμένες
συμφωνίες με τις τοπικές αρχές.
Οι επαγγελματίες που συμμετέχουν στις ομάδες
εστίασης, αν και προέρχονται από άλλους φο-
ρείς, υπογραμμίζουν τη σημασία των σχέσεων
που διαμορφώνονται στα διαμερίσματα και
αλλού: Στοχεύουν στην προώθηση της αλληλεγ-
γύης και της επικουρικότητας λαμβάνοντας
υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε περιβάλ-
λοντος. Είναι απαραίτητο να παρέχονται αυτό-
νομα διαμερίσματα καθώς και κοινόχρηστοι
χώροι για την καταπολέμηση της απομόνωσης.
Η ανάγκη υποστήριξης δεν πρέπει να υποτιμά-
ται. Κάθε περιβάλλον θα πρέπει να βρει τη δική
του λύση - δεν υπάρχει ενιαία λύση για όλους

μειωθεί και, επομένως, έχουν ξεκινήσει εκστρα-
τείες υπέρ των προγραμμάτων στέγασης.

Πολλοί συγγραφείς υπογραμμίζουν την ανάγκη
ύπαρξης εγγύησης και σταθερής χρηματοδοτι-
κής πολιτικής για την υποστήριξη εκμισθώσεων
για ενοίκους. Στην Ιταλία, τα μέλη της οικογέ-
νειας γίνονται συχνά οικονομικοί εγγυητές για
τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει καθοριστεί ένα
σταθερό ύψοςσυμμετοχής για τα έξοδα που βα-
ρύνουν τους ενοίκους. Οι επαγγελματίες μπο-
ρούν να υποστηρίζουν τους χρήστες στην
έρευνα των δικών τους καταλυμάτων.
Βασικά, υπάρχουν δύο τύποι χρηματοδότησης:
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Οι ένοικοι υπογραμμίζουν στις ομάδες εστίασης
ότι η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με άλλους
χρήστες τούς επιτρέπει την υπέρβαση πιθανών
φόβων ή του στιγματισμού. Κάποιοι αποκαλύ-
πτουν τη δική τους άγνοια ή απουσία ιδεών σε
αυτόν τον τομέα, ακόμα και αν πιστεύουν θεμε-
λιωδώς ότι το κράτος πρέπει να αναλάβει αυτά

και υπάρχουν διαφορετικοί πόροι για κάθε συγ-
κεκριμένο περιβάλλον. Πρέπει να ενθαρρύνεται
η ελευθερία επιλογής, αποφεύγοντας υπερβο-
λικά συγκεκριμένους χώρους που θα μπορού-
σαν να οδηγήσουν σε διαχωρισμό, ακόμη και αν
σχεδιάζονται πολιτικές στέγασης για το συγκε-
κριμένο σκοπό.
Πρέπει να σχεδιαστούν διάφορες πηγές χρημα-
τοδότησης και υποστήριξης με μεθόδους που να
διασφαλίζουν ότι η βιωσιμότητα των σχεδίων
συνδέεται με μεμονωμένους χρήστες. Η συνέ-
χιση αυτών των προγραμμάτων είναι πρωταρχι-
κής σημασίας.

Αυστηρές και άκαμπτες προδιαγραφές δεν διευ-
κολύνουν τα στεγαστικά προγράμματα. Η προ-
στασία κάθε διαφορετικής εμπειρίας θα πρέπει
να διασφαλίζεται από το νόμο. Τέλος, θα πρέπει
να ληφθεί υπόψη ότι αυτή η επένδυση μπορεί
να αποτελέσει οικονομική επιβάρυνση για τις οι-
κογένειες. 

τα ζητήματα. άλλοι επισημαίνουν το σημαντικό
ρόλο που διαδραματίζουν οι εθελοντές. Τέλος,
οι λήπτες και οι οικογένειές τους, οι οποίες εμ-
φανίζονται αφοσιωμένες σε αυτούς, υπογραμ-
μίζουν στις ομάδες εστίασης την έννοια της
επιλογής: τη σημασία συνάντησης με κάποιον
και την ανταλλαγή της εμπειρίας της κοινοτικής
διαβίωσης την οποία υποστηρίζεται οικονομικά
από τις οικογένειες τους. Συμμετέχουν επίσης
και άλλα είδη οικογενειών, οικογένειες που δεν
είναι συγγενείς εξ αίματος, αλλά βοηθούν όταν
οι δικές τους οικογένειες δεν μπορούν να παρά-
σχουν υποστήριξη. Σε ορισμένες χώρες (Ελβε-
τία), η κυβέρνηση φροντίζει για όλα,
συμπεριλαμβανομένης της εύρεσης εργασίας
σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ικανότητες,
ανακουφίζοντας έτσι την οικογένεια. Ένα άλλο
ζήτημα που πρέπει να επιλυθεί είναι ότι τα
άτομα που έχουν στην ιδιοκτησία τους κάποιο
διαμέρισμα μπορεί να μην έχουν αρκετά χρή-
ματα για τη συντήρησή του.
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ΠΟΡΟΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ

1.   Υπάρχει ειδικός στο χώρο 24 ώρες/ημέρα, 7 ημέρες/εβδομάδα; 
2.   Υπάρχουν ανάδοχες οικογένειες, οι οποίες μπορούν να μοιραστούν πληροφορίες από την 

εμπειρία τους; 
3.   Υπάρχουν ευκαιρίες, έτσι ώστε οι συμβιούντες, οι οποίοι πάσχουν από διαφορετικά προβλήματα 

(ψυχική υγεία, εθισμός στα ναρκωτικά, μετανάστες) να παρέχουν υποστήριξη ο ένας στον άλλον; 
4.   Προβλέπεται οικονομική υποστήριξη για τους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την εξεύρεση 

κατοικιών (για παράδειγμα: τοπικές αρχές, υγειονομικές εγκαταστάσεις κ.λπ.); 
5.   Υπάρχει προώθηση ή διευκόλυνση για τη συμμετοχή των ληπτών σε εμπορικές, αθλητικές ή 

πολιτιστικές εκδηλώσεις; 
6.   Οι χρήστες θα επικουρούνται για τη διαχείριση των χρημάτων τους, αν είναι απαραίτητο; 
7.   Υπάρχουν πόροι αφιερωμένοι στην αποϊδρυματοποίηση, οι οποίοι προωθούν στεγαστικά 

προγράμματα; 
8.   Ενθαρρύνονται οι σύλλογοι ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας; 
9.   Η τοπική νομοθεσία ενθαρρύνει τα στεγαστικά προγράμματα; 
10. Τα δημόσια ιδρύματα συμβάλλουν στην εύρεση κατοικιών για χρήστες; 
11. Η δημόσια διοίκηση διευκολύνει με συγκεκριμένα μέτρα την απόκτηση εγκαταστάσεων 

στέγασης για χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας; 
12. Διασφαλίζεται ότι το κόστος για τους ιδιοκτήτες κατοικιών δεν θα διαφοροποιηθεί σε περίπτωση 

όπου ένας εξ αυτών αποχωρήσει από την οικία;
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10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

δείκτης είναι η σχέση ανάμεσα στην υποκειμε-
νική αντίληψη της ευεξίας και το περιβάλλον.
Για το σκοπό αυτό, οι εργαζόμενοι ενθαρρύνον-
ται να αξιολογούν τις ανάγκες, τις ικανότητες και
τις δυσκολίες των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής
υγείας όσον αφορά το περιβάλλον στο οποίο
ζουν και στη συνέχεια να επιλέγουν τα εργαλεία
εκείνα του περιβάλλοντος, τα οποία είναι πρό-
σφορα να ανταποκριθούν σε ανάγκες και ικανό-
τητες. Οι ομάδες εστίασης αποκαλύπτουν ότι τα
στεγαστικά έργα τείνουν να παρέχουν υπηρε-
σίες υγειονομικής περίθαλψης, ενώ η βιβλιο-
γραφία αποκαλύπτει ότι η αξιολόγηση του
αντίκτυπου του στεγαστικού προγράμματος
στην ψυχική υγεία δεν έχει ως βάση την ιατρική
παρέμβαση, αλλά την υποκειμενική αντίληψη,
τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος,
στην κοινωνική ένταξη και στην υποστήριξη σε
στιγμές κρίσης.

Πολυάριθμες μελέτες έχουν έχουν διενεργηθεί
σχετικά με την επίδραση του περιβάλλοντος
στην ποιότητα ζωής. Χρησιμοποιήθηκαν αρκετές
μετρήσεις για να αξιολογηθεί το επίπεδο άνε-
σης, η ασφάλεια, το μέγεθος των χώρων, ο σε-
βασμός της ιδιωτικής ζωής, η ποιοτική
υποστήριξη των εργαζομένων, η αντιλαμβανό-
μενη ποιότητα ζωής, η καθημερινή δραστηριό-
τητα, η ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων, η
προσαρμογή στην τοπική κοινότητα, η κοινωνική
δεξιότητα, η λειτουργικότητα, κλπ. Είναι σαφές
ότι, η στήριξη που παρέχεται από τις υπηρεσίες,
η Ψυχική ευεξία και η βελτίωση του τρόπου ζωής
είναι συνδεδεμένες σε τέτοιο βαθμό, όσο και η
ψυχική ευεξία συνδέεται περισσότερο με την
κοινοτική διαβίωση παράμε τη διαβίωση σε
προστατευμένο και περιορισμένο περιβάλλον.
Η διαβίωση σε υποστηριζόμενες κατοικίες πα-
ράγει συνήθως πιο θετικά αποτελέσματα από τη
διαβίωση σε υποστηρικτικά διαμερίσματα, με
οφέλη από πλευράς ευεξίας  και κόστους, καθώς
μειώνεται η επιβάρυνση νοσηλευτικών και σω-
φρονιστικών ιδρυμάτων. Ως αποτέλεσμα αυτών
των ερευνών, η «στέγαση» μπορεί να οριστεί ως
ένα σύστημα που δεν αφορά τη δομή, αλλά τη
σχέση με το περιβάλλον. Οι ομάδες εστίασης
αποκαλύπτουν τη σημασία του «ζην» παρά του
«κατοικείν» στα διαμερίσματα. Έχουν διεξαχθεί
έρευνες για τη σχέση χώρων διαβίωσης και απο-
τελεσμάτων, δηλαδή πώς ένας χώρος επηρεάζει
τους ψυχικά ασθενείς. Ένας άλλος σημαντικός
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ

1.    Υπάρχει εξειδικευμένη υπηρεσία για την αξιολόγηση του συστήματος στέγασης; 
2.    Θα υπάρχουν ενδιαφερόμενα μέρη που θα αξιολογήσουν τον αντίκτυπο του συστήματος 

στέγασης; 
3.    Εκτός από τα έργα στέγασης, υπάρχουν άλλες τοπικές πρωτοβουλίες με στόχο την ένταξη; 
4.    Η επίδραση των εγκαταστάσεων στέγασης στους χρήστες και τις οικογένειές τους θα είναι μέρος 

προγραμματισμένης αξιολόγησης; 
5.    Θα υπάρξουν τακτικές έρευνες σχετικά με το κόστος / οφέλη του προγράμματος στέγασης;
6.    Θα αξιολογούνται τακτικά οι εγκαταστάσεις διαμονής;
7.    Υπάρχει σύστημα περιοδικής αξιολόγησης των προγραμμάτων στέγασης;
8.    Παρακολουθείται η ποιότητα ζωής.
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ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ

Ο πρακτικός οδηγός απαρτίζεται από δέκα βασι-
κούς τομείς. Συγκεκριμένοι δείκτες έχουν προσ-
διοριστεί για καθέναν από αυτούς.
Οι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε το-
πικό επίπεδο για το σχεδιασμό προγραμμάτων
στέγασης, τον καθορισμό στόχων, την παρακο-
λούθησή τους και την εποπτεία της υλοποίησης
και της προόδου τους.
Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από τους
υπεύθυνους χάραξης κοινωνικής πολιτικής για
να παρακολουθούν την πρόοδο των έργων υπό

πει να παρέχονται σε κάθε δείκτη προς ενίσχυση
της αποτελεσματικότητάς του.
Πιστεύουμε ότι οι τέσσερις αυτές κατηγορίες θα
πρέπει να επιλέγονται από τους χρήστες των
δεικτών στέγασης σύμφωνα με δύο βασικές
αρχές:
α) Υπηρεσίες ψυχικής υγείας και διαχείρισης
στέγασης της συγκεκριμένης χώρας (για παρά-
δειγμα: πολιτική αποϊδρυματοποίησης, αριθμός
υποστηριζόμενων / υποστηρικτικών εγκαταστά-
σεων στέγασης κ.λπ.) ·
β) Λόγοι για τη χρήση δεικτών (για παράδειγμα:
Ηεκκίνηση ενός στεγαστικού προγράμματος, η
παρακολούθηση επικείμενων εμπειριών στέγα-
σης, η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας
κ.λπ.)
Επομένως, προτείνουμε να ορίσετε τις κατηγο-
ρίες, όπως υποδεικνύεται στον παρακάτω πί-
νακα.
Η επιτυχία ενός έργου στέγασης βασίζεται επί-
σης στις πληροφορίες που παρέχονται, καθώς
αυτές ενισχύουν τις μεθόδους σχεδιασμού, πα-
ρακολούθησης και βελτίωσής του.

εξέλιξη (επίσης σε τοπικό, περιφερειακό και
εθνικό επίπεδο) και να επιτύχουν ανάπτυξη και
βελτίωση. Οι δείκτες μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν ως κατευθυντήριες γραμμές για προ-
γράμματα στέγασης, τα οποία δεν έχουν
δρομολογηθεί παρά τη μεγάλη ζήτηση.
Οι επιλεγμένοι δείκτες διερευνούν διάφορους
τομείς, οι οποίοι εμπλέκονται στα θέματα της
στέγασης, απιτώντας πολυεπιστημονικές δεξιό-
τητες (από οργανισμούς, οικογένειες, χρήστες,
κατοίκους και εθελοντές) και θέτοντας στο επί-
κεντρο τους κοινούς στόχους όπως η υγεία και η
ποιότητα ζωής.
Εκτιμούμε ότι όλοι οι επιλεγμένοι δείκτες μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν συνολικά στις διάφο-
ρες ευρωπαϊκές χώρες.
Ωστόσο, οι ακόλουθες κατηγορίες:
1. Προέλευση υποδείξεων (Κοινό)
2. Συχνότητα συλλογής δεδομένων
3. Ευθύνη για τη συλλογή και διαχείριση δεδο-
μένων
4. Ευθύνη για δράσεις βελτίωσης
είναι συγκεκριμένες για κάθε χώρα και θα πρέ-

IX.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ Πώς να χρησιμοποιήσετε τους δείκτες. 

Δείκτης Κοινό Συχνότητα συλλογής Ευθύνη συλλογής και Ευθύνη για δράσεις βελτίωσης
δεδομένων διαχείρισης δεδομένων

[Ποιος παρέχει [Πόσο συχνά συλλέγονται [Υπεύθυνοι για τη συλλογή [Σε ποιον ανατίθενται δράσεις που
πληροφορίες] τα δεδομένα που και διαχείριση σχετικών αποσκοπούν στη βελτίωση] 

παράγονται από τους δείκτες] δεδομένων]
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ βάσεις, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία
αυτού που σήμερα ορίζεται καταχρηστικά ως
«νέα χρονιότητα».
Σύμφωνα με το έγγραφο, η διαδεδομένη πεποί-
θηση ότι οι ψυχικές ασθένειες πρέπει να αντι-
μετωπίζονται από τους ιατρούς απλώς ως
ιατρικά προβλήματα παρακάμπτει εντελώς την
«ψυχική» πτυχή που τους αφορά και δεν αντι-
μετωπίζει την πολυπλοκότητα του θέματος.
Μόνο πρόσφατα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας (ΠΟΥ) εισήγαγε το σύστημα ταξινόμησης
ICF (Διεθνής Ταξινόμηση Νόσων, Αναπηριών και
Υγείας), το οποίο λαμβάνει υπόψη τους πολλούς
και πολύπλοκους παράγοντες που συμβάλλουν
στις ψυχικές διαταραχές: το μυαλό, το σώμα, τη
δραστηριότητα, τη συμμετοχή και το περιβάλ-
λον. Όπως αναφέρεται στο κείμενο των Ηνωμέ-
νων Εθνών, «Διαγνωστικά εργαλεία, όπως η
Διεθνής Ταξινόμηση Νοσημάτων (ICD) και το
Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών
Διαταραχών (DSM), συνεχίζουν να επεκτείνουν
τις παραμέτρους ατομικής διάγνωσης, συχνά
χωρίς αξιόπιστη επιστημονική βάση.»

Πρόσφατα (στις 28 Μαρτίου 2017), η Ύπατη Αρ-
μοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα εξέδωσε έκθεση σχετικά με τα δι-
καιώματα των ατόμων που πάσχουν από ψυχι-
κές διαταραχές και αναπηρίες.
Η έκθεση παρουσιάζει πολλές απόψεις που δια-
τυπώνονται από ευρεία πλειονότητα ενδιαφε-
ρομένων μερών. Στην εισαγωγή αναφέρεται ότι
«Όλοι, καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής μας, χρει-
αζόμαστε ένα περιβάλλον που να υποστηρίζει
την ψυχική υγεία και την ευεξία μας. Υπό αυτήν
την έννοια, είμαστε όλοι δυνητικοί λήπτες υπη-
ρεσιών ψυχικής υγείας».
Σε επόμενη παράγραφο, το έγγραφο αναφέρει:
«Επί δεκαετίες, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας διέ-
πονται από ένα αναγωγικό βιοϊατρικό παρά-
δειγμα που συνέβαλε στον αποκλεισμό, την
παραμέληση, τον εξαναγκασμό και την κακοποί-
ηση ατόμων με πνευματικές, γνωστικές και ψυ-
χοκοινωνικές αναπηρίες». Αυτή η παρατήρηση
αποκαλύπτει την υψηλή κρισιμότητα στην ψυ-
χική υγεία, έναν τομέα που τα τελευταία χρόνια
χαρακτηρίζεται από μειωμένες ιατρικές παρεμ-

X.
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Σύμφωνα με τον ορισμό του ΠΟΥ για την υγεία
ως «κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής
και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς ως έλλειψη
ασθένειας ή αναπηρίας», η προσπάθεια της
ομάδας ήταν να λάβει υπόψη ένα από τα πιο
σύνθετα στοιχεία της ψυχικής ασθένειας: Τη
σύλληψη της έννοιας της «Στέγασης» ως μία
πράξη κατοίκησης.
Η έννοια της κατοίκησης, τόσο στην ιταλική όσο
και στην αγγλική γλώσσα, υπονοεί εξέλιξη με την
πάροδο του χρόνου. Υπάρχουν όμως και άλλα
στοιχεία εκτός από την έννοια του «χρόνου» που
πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ορισμένες έρευνες
επικεντρώνονται στη διαβίωση στο εσωτερικό
διάφορων εγκαταστάσεων στέγασης, προβαί-
νοντας σε ανάλυση και σύγκριση αυτών. Σύμ-
φωνα με αρχιτεκτονικά πρότυπα, η πραγματική
ζωή διαδραματίζεται στο εσωτερικό, ενώ το εξω-
τερικό αντανακλά την κοινωνική κατάσταση του
ατόμου που ζει εκεί.
Οι δείκτες, οι οποίοι δίνουν τον τίτλο στο ηλε-
κτρονικό βιβλίο και αντιπροσωπεύουν τη σύν-
θεση μιας έρευνας που ενσωματώνει

Bergoglio επισημαίνει την ομορφιά των πόλεων
όπου ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός περιλαμβά-
νει περιοχές που συνδέουν και δημιουργούν
σχέσεις και ενθαρρύνουν την αμοιβαία ανθρώ-
πινη αναγνώριση (Εγκύκλιος: Laudato sì, 2015,
σελ. 139-140). 
Αυτή η άποψη περί στέγασης αφορά την έννοια
της «ύπαρξης», καθώς συνδέεται και είναι συ-
νυφασμένη με την οντότητα ως άτομο, μια έν-
νοια που δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα
πρότυπο, όπως έχει προταθεί μέχρι τώρα από το
Διεθνές Στυλ, ειδικά σε σχέση με περιαστικές πε-
ριοχές,καθώς η υποστήριξη ενός έργου στέγα-
σης που αποφέρει ευεξία στην ψυχική υγεία
σημαίνει δημιουργία ευεξίας για όλους.
Συγκεκριμένα, πρέπει να ξεπεράσουμε τους εν-
νοιολογικούς φραγμούς που διαμερίζουν τις κοι-
νωνικές σχέσεις. Ακριβώς όπως οι σχέσεις μέσα
σε ένα χώρο καθορίζουν τη δομή του, ο χώρος
επηρεάζει επίσης τις κοινωνικές σχέσεις που
διαμείβονται εντός του. Κάποιος πρέπει μόνο να
αναλογιστεί την αίσθηση απομόνωσης και «σιω-
πής» στα μεγάλα «σαλόνια» ψυχιατρικών ασύ-

μεθοδολογίες από τη βάση προς την κορυφή
(bottom-up) και από πάνω προς τα κάτω (ανά-
λυση βιβλιογραφίας), είναι το σημείο εκκίνησης
για την εποικοδομητική σύγκριση των εμπειριών
στέγασης σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες.
Θα επιτρέψουν στη σύμπραξη HERO να αναπτύ-
ξει ένα εκπαιδευτικό πρωτόκολλο για τις τοπικές
κοινότητες σε σχέση με τη στέγαση. Αυτός είναι
ο στόχος της σύμπραξης, ο οποίος υποστηρίζε-
ται από τις ομάδες-στόχους του έργου καθώς και
από τις πιο πρόσφατες διεθνείς μαρτυρίες για
τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδιαίτερα για τα
δικαιώματα των πασχόντων από ψυχικές διατα-
ραχές και αναπηρίες.
Πιστεύουμε ότι η διαδικασία στέγασης είναι
τόσο εξωτερική όσο και εσωτερική, καθώς συμ-
περιλαμβάνει τις έννοιες κατοικία και περιβάλ-
λον, ιδιωτικοί και δημόσιοι χώροι, οικοδόμηση
και τοπίο, οικογενειακές σχέσεις και κοινωνικές
σχέσεις, ατομικές δεξιότητες και κοινωνικές ευ-
καιρίες, δικαιώματα ιθαγένειας και υπερνίκηση
νέων χωροταξικών κατανομών (σύμφωνα με την
απογραφή και την κοινωνική τάξη). Ο Πάπας
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λων, των μετέπειτα οριζόμενων ως «χώρων κοι-
νωνικοποίησης» και να φανταστεί ότι μια απλή
αλλαγή, όπως η τοποθέτηση καθισμάτων σε ένα
μικρό κύκλο, «περιορίζοντας» τον μεγάλο ορθο-
γώνιο χώρο, θα μπορούσε να καταστήσει ως εκ
θαύματος «τους ανθρώπους ανοικτούς» σε διά-
λογο. Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα «εμπορικά
κέντρα» που ενστερνίζονται την ιδεολογία του
"Bon Marché" όπου η σχέση διαμείβεται απο-
κλειστικά μεταξύ «του πελάτη και του αντικειμέ-
νου» και πώς η ένταξη «μικρών γωνιών με
παιχνίδι και μουσική», τα κάνει πιο «φιλικά». 
Οι γειτονιές, οι αστικές περιοχές, τα μικρά κέν-
τρα, είναι τα περιβαλλοντικά στοιχεία που υπο-
στηρίζουν μια σχέση – τόποι «ανοικτοί στην
ετερογένεια» που συμβάλλουν στην αλλαγή της
αντίληψης των άλλων ως «διαφορετικών». Είναι
τόποι συγκέντρωσης με προσωπικούς και δημό-
σιους χώρους που μπορούν να τροποποιηθούν. 
Ένα περιβάλλον είναι ο τόπος στον οποίο κά-
ποιος ανήκει, το σπίτι του, ο τόπος που φιλοξε-
νεί τις μεταβαλλόμενες επιθυμίες του στο διάβα
του χρόνου. 

Επομένως, το προτεινόμενο πρότυπο δεν έχει ως
στόχο να καθορίσει καλύτερες κατευθυντήριες
γραμμές για να βοηθήσει τα άτομα με προβλή-
ματα ψυχικής υγείας, αλλά να οικοδομήσει ένα
σύστημα σχέσεων το οποίο θα καθιστά δυνατό,
ακόμα και για άτομα με ψυχικά προβλήματα, να
ζουν καλά παρά την αναπηρία τους. Αν, όπως
αναφέρει η έκθεση του ΟΗΕ, «είμαστε όλοι δυ-
νητικοί λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας», τότε
ο στόχος είναι να «καταστεί δυνατό» ένα ικανο-
ποιητικό βιοτικό επίπεδο όπου όλοι θα μπορούν
να επιδεικνύουν τις ικανότητές και να εκφρά-
ζουν τις επιθυμίες τους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



housing: an educational european road towards civil rights 55

XI.

1. Aubry, T., Nelson, G. & Tsemberis, S. (2015). Housing First for People With Severe
Mental Illness Who Are Homeless: A Review of the Research and Findings From the
At Home–Chez soi Demonstration Project. Canadian Journal of Psychiatry, 60(11),
467-474.

2. Augé, M. (2000). Il senso degli altri. Attualità dell'antropologia. Torino: Bollati Bo-
ringhieri.

3. Basaglia , F. (1975). In F. Basaglia & F. Ongaro Basaglia (Eds.), Crimini di pace (p.
310). Torino: Einaudi. 

4. BC Partners for Mental Health and Addictions Information. (2006). Logements
pour personnes souffrant de troubles mentaux. Retrieved from
http://doczz.fr/doc/5634520/logements-pour-personnes-souffrant-de-troubles

5. Bradshaw, I. (2016). Affordable housing and mental health. Retrieved from  
http://www.mentalhealthchallenge.org.uk 

6. Brugse Maatshappij voor Huisvesting. (2010). BRUGWONEN Een woonproject
voor èn met mensen met een psychiatrische problematiek. Retrieved from   
https://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/duurzaambouwen/Docu-
ments/Brugwonen.pdf  

7. Brunt, D., & Hansson, L. (2004). The quality of life of persons with severe mental
illness across housing settings. Nordic Journal of Psychiatry, 58(4), 293-298. Retrie-
ved from 1.   http://dx.doi.org/10.1080/08039480410005800 

8. Buijt, E. V. D. H. I., & Smits, A. W. A. (1998). Beschermd wonen; tevreden wonen?
Resultaten van een tevredenheidsonderzoek onder bewoners van drie organisa-
ties. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 53, 265-276. Retrieved from 
https://www.researchgate.net/publication/258434070_Beschermd_wonen_tevre-
den_wonen_Resultaten_van_een_tevredenheidsonderzoek_onder_bewoners_van_
drie_organisaties

9. Byrne, S. (2008). A long way from home Mental distress and long-term homeles-
sness. Shelter, the housing and homelessness charity. Retrieved from 
http://england.shelter.org.uk/professional_resources/policy_and_research/policy_li-
brary/policy_library_folder/

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
με κείμενα αναφοράς



housing: an educational european road towards civil rights 56

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

10. Cardol, M., Speet, M. & Rijken M. (2007). Anders of toch niet? Deelname aan de
samenleving van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking. Re-
trieved from  

11. Chapman, I. (2014). Housing Models: Examples of Innovative Practice and Design.
Retrieved from  https://www.housinglin.org.uk 

12. Corporation for Supportive Housing (2005). The Mental Health Services Act Hou-
sing toolkit. Retrieved from http://www.dhcs.ca.gov/services/MH/Pages/MHSAHou-
sing.aspx 

13. Da Costa Meyer  E. (2012). The City Within. In  E. Danze & S. Sonnenberg (Eds.),
Space and Psyche (pp. 86-107). Austin: Center for American Architecture and Design.

14. De Girolamo, G., Picardi, A., Santone, G., Falloon, I., Morosini, P., Fioritti, A., &
Micciolo, R. (2005). The severely mentally ill in residential facilities: a national survey
in Italy. Psychological Medicine, 35(03), 421-431. DOI: 0.1017/S003329170400350

15. De Heer-Wunderink C., Visser E., Sytema S., Wiersma D. (2012). Social inclusion
of people with severe mental illness living in community housing programs. Psy-
chiatric Services, 63(11), 1102-1107. DOI: 10.1176/appi.ps.201100538.

16. Depla, M.F., De Graaf, R., Heeren, T.J. (2006). The relationship between charac-
teristics of supported housing and the quality of life of older adults with severe men-
tal illness. Aging & Mental Health, 10(6), 592-8. DOI: 10.1080/13607860600641135.

17. Elliott S., Taylor M. & Kearns R. (1990). Housing Satisfaction, Preference and Need
among the Chronically Mentally Disabled in Hamilton, Ontario. Social Science &
Medicine, 30(1), 95-102. 

18. Evans, G., W. (2003). The Built Environment and Mental Health. Journal of Urban
Health, 80(4), 536-555. DOI: 10.1093/jurban/jtg063 

19. Evans, G., W., Wells N., M., Chan H.,Y., Saltzman H. (2000). Housing Quality and
Mental Health. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68(3), 526-530. 

20. Forchuk, C., Nelson, G., & Hall, G. B. (2006). “It's important to be proud of the
place you live in”: Housing problems and preferences of psychiatric survivors. Per-
spectives in Psychiatric Care, 42(1), 42-52. DOI: 10.1111/j.1744-6163. 2006.00054.x.

21. Ghio, L., Favaretto, G., Rocca, G., Calcagno, P., Pacella, S., & Ferrannini, L.
(2016). Residential care in Italy: critical issues and future perspectives. International
Journal of Mental Health, 45(1), 32-41. DOI:
http://dx.doi.org/10.1080/00207411.2015.1130509

22. Groton, D. (2013). Are housing first programs effective: a research note. J. Soc. &
Soc. Welfare, 40, 51. Retrieved from http://heinonline.org/HOL/LandingPage?han-
dle=hein.journals/jrlsasw40&div=6&id=&page

23. Health Service Executive National Vision for Change Working Group (2012). Ad-
dressing housing needs of people using mental health services. Retrieved from
http://www.hse.ie/eng 

24. Health Service Executive & Housing Agency Ireland (2016). Design for Mental
Health. Housing Design Guidelines. Retrieved from 
https://www.housingagency.ie/Our-Services/Housing-Supply-Services/National-
Housing-Strategy-for-People-with-a-Disabi/Publications.aspx



housing: an educational european road towards civil rights 57

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

25. Hinshelwood, R. (2001). Thinking about Institutions: Milieux and Madnessed. Lon-
don: Jessica Kingsley Publishers. 

26. Hogan, M. & Carling, P. (1992). Normal Housing: A Key Element of a Supported
Housing Approach for People with Psychiatric Disabilities. Community Mental He-
alth Journal, 28(3), 215-226. DOI:10.1007/BF00756818.

27. Kallert, T., W., Leisse, M. & Winiecki, P. (2007). Comparing the effectiveness of
different types of supported housing for patients with chronic schizophrenia. Journal
of Public Health, 15, 29-42. DOI 10.1007/s10389-006-0071-3. 

28. Killaspy, H., White, S., Dowling, S., Krotofil, J., McPherson, P., Sandhu, S., ...
King, M. (2016). Adaptation of the Quality Indicator for Rehabilitative Care (QuIRC)
for use in mental health supported accommodation services (QuIRC-SA). BMC Psy-
chiatry. DOI: 10.1186/s12888-016-0799-4.

29. Kooistra, H., De Ruiter, D. & Van Triest, N. (2016). Doorstromers Beschermd Wonn
en Maatschappelijke opvang. Platfrom 31. Retrieved from  
http://www.platform31.nl/publicaties/doorstromers-beschermd-wonen-en-maat-
schappelijke-opvang 

30. Macpherson, R., Shepherd, G., & Edwards, T. (2004). Supported accommodation
for people with severe mental illness: a review. Advances in Psychiatric Treat-
ment, 10(3), 180-188. DOI: 10.1192/apt.10.3.180. 

31. Malafouris L. (2009). Between brains, bodies and things: tectonoetic awareness
and the extended self. In C. Renfrew, C. Frith & L. Malafouris (Eds.), The Sapient
Mind: archaeology meets neuroscience (pp. 1993-2002). Oxford: University Press.

32. Maone, A. & Domiziani, C. (2010). Il progetto Solaris <<Fare assieme>> per una
vita indipendente. Edizioni Erickson La Rivista del Lavoro Sociale, 10(1), 105-115.
Retrieved from  http://www.lavorosociale.com/.  

33. Marcheschi, E., Brunt, D., Hansson, L., & Johansson, M. (2013). The interaction
between the physical and social environment in supported housing for people with
severe mental illness. Issues in Menthal Health Nursing, 34, 117-123 
DOI.10.3109/01612840.

34. Marcheschi, E., Johansson, M., Laike, T., Brunt D. (2016). Housing design and
people with severe mental illness: An observational approach to the investigation
of supported housing facilities. Scandinavian Journal of Psychology, 57, 12-21. DOI:
10.1111/sjop.12259. 

35. Marone, A. (2006). The house keys. possibilities and limits of supported housing
approach. Psichiatria di Comunità, la rivista dei dipartimenti di salute mentale, 4,
222-235. 

36. Massey, O. T., & Wu, L. (1993). Important characteristics of independent housing
for people with mental illness: Perspectives of case managers and consumers. Psy-
chosocial Rehabilitation Journal, 17(2), 81. http://dx.doi.org/10.1037/h0095598

37. Mental Health Network NHS CONFEDERATION (2012). Mental health and ho-
melessness. (Issue 235). Retrieved from https://www.housinglin.org.uk/_assets/Re-
sources/Housing/Policy_documents/mental_health_homelessness.pdf 

38. Morin, P., Beauleu, A. & Robert D. (2002). Le logement comme factur d'intégration
sociale pour les personnes classées malades mentales. Déviance et Société, 26,
497-415. DOI: 10.3917/ds.264.0497.



housing: an educational european road towards civil rights 58

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

39. Nelson, G., Aubry, T., Hutchinson, J. (2010). Housing and Mental Health. In Inter-
national Encyclopedia of Rehabilitation. Retrieved form http://cirrie.buffalo.edu/en-
cyclopedia/en/article/132/

40. Nelson, G., Hall, G. B., & Walsh�Bowers, R. (1997). A comparative evaluation of
supportive apartments, group homes, and board�and�care homes for psychiatric
consumer/survivors.  Journal of Community Psychology,  25(2), 167-188.
DOI: 10.1002/(SICI)1520-6629(199703)25:2<167::AID-JCOP6>3.0.CO;2-V. 

41. Nelson, G., & Laurier, W. (2010). Housing for people with serious mental illness:
Approaches, evidence, and transformative change. J. Soc. & Soc. Welfare, 37,
123. Retrieved from http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.jour-
nals/jrlsasw37&div=41&id=&page=

42. Nelson G., Sylvestre J., Aubry T., George L., Trainor J. (2007). Housing Choice
and Control, Housing Quality, and Control over Professional Support as Contribu-
tors to the Subjective Quality of Life and Community Adaptation of People with Se-
vere Mental Illness. Administration and Policy in Mental Health, 34, 89-100. DOI:
10.1007/s10488-006-0083-x. 

43. O'Malley, L. & Croucher, K. (2005). Supported Housing Services for People with
Mental Health Problems: A Scoping Study. Housing Studies, 20(5), 831 — 845. DOI:
10.1080/02673030500214126. 

44. Pannecoucke, I. & De Decker, P. (2014). Thuis(loos) na de psychiatrie. Retrieved
from  https://steunpuntwonen.be/Documenten_2012-2015/Onderzoek_Werkpak-
ketten/WP3_Thuis%28loos%29_na_de_psychiatrie 

45. Piat, M. & Sabetti, J. (2010). Residential Housing for Persons with Serious Mental
Illness: The Fifty Year Experience with Foster Homes in Canada. In International En-
cyclopedia of Rehabilitation. Retrieved from  http://cirrie.buffalo.edu/encyclope-
dia/en/article/236/

46. Pleace, N. (2016). Housing First Guide Europe. Retrieved from  http://housingfir-
stguide.eu 

47. Pleace, N., & Bretherton, J. (2017). Crisis Skylight: Final Report of the University
of York Evaluation. Retrieved from https://www.crisis.org.uk/ 

48. Pleace, N, & Wallace, A. (2011). Demonstrating the Effectiveness of Housing Sup-
port Services for People with Mental Health Problems: a review. Retrieved from 
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pub.housing.org.uk/Review%20of%20suppor-
ted%20housing%20effectiveness%20for%20mental%20health.pdf  

49. Quality Matters (2016). Financial Savings Review of “My Home My Choice” Project.
Retrieved from  http://qualitymatters.ie/work/financial-savings-review-of-my-home-
my-choice-project/

50. Ridente, P. & Mezzina R. (2016) From Residential Facilities to Supported Housing:
The Personal Health Budget Model as a Form of Coproduction. International Jour-
nal of Mental Health, 45 (1), 59-70. DOI: doi.org/10.1080/00207411.2016.1146510 

51. Robin, J. & Robinson, Z. (2008). Innovation, local engagement and leadership; the
future of supported housing in mental health. Housing, Care and Support, 11(1),
20-25. DOI:  https://doi.org/10.1108/14608790200800006



housing: an educational european road towards civil rights 59

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

52. Schrooten, M., Loosveldt, G., Vranken, B., & Van Puyenbroeck, J. (2014). Een
experiment wonen-welzijn: Sociaal wonen op proef met ondersteuning. Alert: Tijd-
schrift voor Sociaal Werk en Politiek, 40(3), 43-49. Retrieved from  http://www.aca-
demia.edu/8016583/Een_experiment_wonen-welzijn._Sociaal_wonen_op_proef_m
et_ondersteuning 

53. Savage, J. (2016). Mental Health and Housing. A project to identify which types of
supported accommodation successfully meet the needs of people with mental he-
alth problems in order to recommend effective housing solutions. Policy Officer for
the Mental Health Foundation for the Mental Health Providers Forum. Retrieved
from https://www.natcen.ac.uk

54. Starace, F., Marchesini, N & Melati, E. (2015) L’Esperienza del DSM-DP di Modena
nel campo della “residenzialità leggera”. Nuova Rassegna di Studi Psichiatrici, 12.
Retrieved from http://www.nuovarassegnastudipsichiatrici.it/index.php/numeri-pre-
cedenti/vol-12-29-dicembre-2015 

55. Strkalj Izevic S., Muzinic, L. & Filipac, V. (2010). Case Management – A pillar of
community psychiatry. Psychiatria Danubina, 22, 1, 28-33.

56. Supported housing guidelines (2015). In Office of Mental Health, New York. Re-
trieved from https://www.omh.ny.gov/omhweb/adults/SupportedHousing/suppor-
tedhousingguidelines.html

57. Sylvestre, J., Nelson, G., Sabloff, A., Peddle, S. (2007). Housing for People with
Serious Mental Illness: A comparison of Values and Research. American Journey of
Community Psychology, 40, 125–137. DOI: 10.1007/s10464-007-9129-9. 

58. Tabol, C., Drebing, C. & Rosenheck, R. (2010). Studies of "supported" and "sup-
portive" housing: a comprehensive review of model descriptions and measurement.
Evaluation and Program Planning, 33(4), 446-456. Retrieved from http://homele-
sshub.ca/resource/studies-supported-and-supportive-housing-comprehensive-re-
view-model-descriptions-and

59. Tauber, E. (2009). Abitare in autonomia- Valutazione qualitativa del progetto pilota
basato sulla filosofia della Vita Indipendente. Retrieved from http://www.integra-
bile.it/ 

60. Thomson, H., Petticrew, M. & Morrison, D. (2001). Health effects of housing im-
provement: systematic review of intervention studies. British Medical Journal, 323,
187-190. DOI: 10.1136/bmj.323.7306.187.

61. Tsemberis, S., & Eisenberg, R. F. (2000). Pathways to housing: Supported housing
for street-dwelling homeless individuals with psychiatric disabilities. Psychiatric ser-
vices, 51(4), 487-493. DOI: https://doi.org/10.1176/appi.ps.51.4.487

62. United Nation - Human Rights Council. (2017). Report of the Special Rapporteur
on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of phy-
sical and mental health. Retrieved from https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/076/04/PDF/G1707604.pdf?OpenElement

63. Van Rossum, H., Van Iersel, J & Van Rossum, F. (2006). Woonvormen voor mensen
met verstandelijke beperkingen (Rapportnummer: 91270). Rgo Research and con-
sulting.



housing: an educational european road towards civil rights 60

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

64. Wells, N.,M., Moch, A. & Evan, G.,W. (2003). Housing and Mental Health: A Re-
view of the Evidence and a Methodological and Conceptual Critique. Journal of
Social Issues 59(3), 475 – 500. DOI: 10.1111/1540-4560.00074. 

65. World Health Organization. (2013). Mental health action plan 2013-2020. WHO
Press. Retrieved from
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/89966/1/9789241506021_eng.pdf

66. Yanos, P.,T., Stefancic, M.,A. & Tsemberis, S. (2012). Objective Community Inte-
gration of Mental Health Consumers Living in Supported Housing and of Others
in the Community. Psychiatric Services, 63(5), 438–444. DOI:
10.1176/appi.ps.201100397.

67. Wong, Y., I., Matejkowski, J. & Lee, S. (2011). Social Integration of People with
Serious Mental Illness: NetworkTransactions and Satisfaction. Journal of behavioral
health services & research, 38(1), 51-67. DOI: 10.1007/s11414-009-9203-1.

68. Wong, Y. L. I., & Solomon, P. L. (2002). Community integration of persons with
psychiatric disabilities in supportive independent housing: A conceptual model and
methodological considerations. Mental health services research, 4(1), 13-28. DOI:
10.1023/A:1014093008857

69. Wright, P. A., & Kloos, B. (2007). Housing environment and mental health outco-
mes: A levels of analysis perspective. Journal of Environmental Psychology, 27(1),
79-89. DOI: 10.1016/j.jenvp.2006.12.001

70. Vlaamse Regering – Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin, Jo Vandeurzen (2010). Beleidsplan Geestelijke Gezondheidszorg Vlaan-
deren. Retrieved from https://doi.org/10.1176/appi.ps.51.4.487



housing: an educational european road towards civil rights 61

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
HERO

Ι ΤΑ Λ Ι Α ASL ROMA 2 
Tiziana Borgese, Maria Silvia Corti, Patrizia Favali, Giambattista Giangreco, Donatella La Cava, Josè Mannu, 
Stella Milano, Maurizio Murri, Vincenzo F. Scala, Nadia Battisti, Paola Cavalieri.
 dsm@aslroma2.it 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Angela Pannarale για τη συνεισφορά της στη δημιουργία του eBook.

Ι ΤΑ Λ Ι Α FONDAZIONE INTERNAZIONALE DON LUIGI DI LIEGRO 
Carla Brunetti, Raffaella Casamassima, Tiziana Ceccarelli, Luigina Di Liegro, Michael Magazzú, 
Anna Maria Palmieri, Anna Riglioni, Francesca Sollazzo, Francesco Vicanolo.
 segreteria@fondazionediliegro.it

Κ Ρ Ο ΑΤ Ι Α UNIVERSITY PSYCHIATION HOSPITAL VRAPCE 
Josipa Kamenečki Ljeljak, Martina Grubiša, Kresimir Radic, Sladjana Strkalj-Ivezic, Melita Vdoljak, Marijan Vrdoljak. 
 bolnica@bolnica-vrapce.hr

Η Ν Ω Μ Ε Ν Ο  Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο MERSEYSIDE EXPANDING HORIZONS 
Anna Bellan, Nicola Daley, Joe Hemington, Sara Lopez, Stacey Robinson, Joanne Williams.
 info@expandinghorizons.co.uk

Β Ε Λ Γ Ι Ο PEGODE 
Hanne Belmans, Luc Debar, Katy Douillez, Bies Henderickx, Els Matthysen, Veerle Van Hove, An Vandersmissen.
 info@pegode.be

Ε Λ Λ Α Δ Α PEPSAEE 
Νίκος Δρόσος Μαργκώ Λιατήρα, Μενέλαος Θεοδωρουλακης,Σπύρος Ζορμπάς.
 info@pepsaee.gr

Ευχαριστούμε θερμά τους συμμετέχοντες στα focus group, καθώς οι εμπειρίες και τα σχόλια τους συνεισέφεραν σημαντικά
στη δημιουργία αυτού του ηλεκτρονικού πρακτικού οδηγού. 

Progetto grafico: Gabriele Pescosolido - Sora (Fr) Italy.



Project code 2016-1-IT02-KA204-024078

www.housing-project.eu 

Με τη συγχρηματοδοτ́ηση 
του προγράμματος Erasmus+ 
της Ευρωπαικ̈ης́ Εν́ωσης

Στέγαση: Μια Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική 
διαδρομή προς τα δικαιώματα του πολίτη

Πρακτικός Οδηγός 
με παραδείγματα
Δεικτών Ποιότητας Στέγασης 
για τις Τοπικές Κοινότητες

Με το συντονισμό της ASL ROMA 2

http://www.housing-project.eu/index.php/en/



