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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 communities” («Πρακτικός Οδηγός με Παραδείγματα
Δεικτών Ποιότητας Στέγασης για τις Τοπικές Κοινότητες»). Το έργο προκύπτει από μια αυθεντική
ανταλλαγή εμπειριών, στοχεύοντας στον προσδιορισμό 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 πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.
Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, η σύμπραξη του HERO στοχεύει να διερευνήσει αυτό
το σημαντικό θέμα μέσα από κοινές προσπάθειες διαφορετικών χωρών.
Το έργο εντάσσεται πλήρως στο «Σχέδιο Δράσης
για την ΨυχικήΥγεία 2013-2020» που προωθείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ)
και αποτελεί μέρος του στόχου 3 των Ηνωμένων
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Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη, «Καλή Υγεία
και Ευεξία».
Θα ήθελα επίσης να επισημάνω την πολύτιμη
συμβολή του HERO στις συνομιλίες μεταξύ πολιτών, ληπτών υπηρεσιών και μελών των οικογενειών τους, εργαζομένων στον τομέα της
ψυχικής υγείας, ενδιαφερομένων και κοινωνικών λειτουργών, για τη σύσταση μιας ενοποιημένης 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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Εταίροι του
Προγράμματος

Αιτών φ ο ρέα ς

Ι ΤΑ Λ Ι Α
www.aslroma2.it

Σ Υ Μ Π Ρ άΤ Τ Ο Ν Τ Ε Σ Φ Ο Ρ Ε ί Σ

Ι ΤΑ Λ Ι Α
www.fondazionediliegro.com

Κ Ρ Ο ΑΤ Ι Α
www.bolnica-vrapce.hr

ΒΕΛΓΙΟ
www.pegode.be

ΕΛΛΑΔΑ
www.pepsaee.gr

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
www.expandinghorizons.co.uk

The publication reﬂects only the authors’ view; the Commission is not
responsible for any use that may be made of the information it contains.
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I.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
HERO

Η διαφύλαξη της ψυχικής υγείας γίνεται όλο και
πιο σημαντική σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα τελευταία έτη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει
αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση 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 ψυχική υγεία δημιουργεί προσωπική ικανοποίηση,
ικανότητα αντιμετώπισης καθημερινών εντάσεων, επαγγελματική συμπεριφορά και παραγωγικότητα και θετική συμβολή στην κοινότητα.
Προκειμένου να δοθεί η δέουσα προσοχή στο
θέμα, υπολείπεται ακόμα πολύ έργο να επιτελεστεί παγκοσμίως. Πολλά πράγματα πρέπει να
αλλάξουν αν θέλουμε να αντιστρέψουμε τις δυσμενείς τάσεις και να θέσουμε τέλος στις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τις
διακρίσεις σε βάρος των πασχόντων από ψυχικές διαταραχές και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες.
Αυτό το παγκόσμιο σχέδιο δράσης αναγνωρίζει
τον ουσιώδη ρόλο που διαδραματίζει η ψυχική
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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 διαρθρώνεται σε τέσσερις βασικές αρχές: την αποτελεσματική διαχείριση και διακυβέρνηση στον
τομέα της ψυχικής υγείας, τη διαθεσιμότητα ενσωματωμένων, ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψυχικής 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 στοιχείων και της προωθούμενης έρευνας. Οι στόχοι
αυτού του σχεδίου δράσης είναι βεβαίως φιλόδοξοι, αλλά ο ΠΟΥ και τα κράτη μέλη τουδεσμεύονται 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
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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 τιμωρία και από εκμετάλλευση, βία και κατάχρηση
5. Το δικαίωμα αυτόνομης διαβίωσης και ένταξης στην κοινότητα

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

κεινται συνεχώς σε αλλαγή και είναι διασυνδεδεμένα. 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» παραπέμπει 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 αναπτύσσεται μέσα από σχέσεις: Η ιδέα του νου και
κατ’ επέκταση της αυτοτέλειας που θέλω να δημιουργήσω μέσα από την έννοια του εκτεταμένου εαυτού είναι αυτή ενός εαυτού που δεν
βρίσκεται ούτε μέσα ούτε έξω από τον εγκέφαλο/σώμα, αλλά αντιθέτως ενεργοποιείται
διαρκώς μεταξύ εγκεφάλων, σωμάτων και πραγμάτων και έτσι μη αναστρέψιμο σε οποιοδήποτε
από αυτά τα τρία στοιχεία που λαμβάνονται μεμονωμένα. (Μαλαφούρης, 2009).
Πιστεύουμε ότι η ψυχική υγεία δεν μπορεί να
επιτευχθεί σε ένα μεμονωμένο χώρο. Κατόπιν
συνομιλιών με τον Ronald Laing - όπως αναφέρεται στο κείμενο «Crimini di pace» («Εγκλήματα σε καιρό ειρήνης») (1975) - ο Franco
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Basaglia έγραψε: Ο Laing ... προτείνει τώρα πάλι
(...) την οικοδόμηση ενός «ασύλου» που να ανταποκρίνεται (...) 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 παροτρύνουμε να προσπαθήσει και να αποτρέψει
το «άσυλο» να γίνει ένα άλλο είδος ιδρύματος,
καθώς αναπόφευκτα θα ενσωματωθεί στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό στον οποίο θα οικοδομηθεί ...
Παρόλο που το εγχείρημα αυτό επικεντρώνεται
στο άτομο, δεν περιλαμβάνει καμία εμπεριστατωμένη ανάλυση για το πολιτικό και κοινωνικό
περιβάλλον μέσα στο οποίο το άτομο θα αφομοιωθεί.

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 ποικιλομορφία, σε νέες δυνατότητες, στην πίστη
ενός ατόμου σε ένα διαφορετικό μέλλον.
Μεταξύ του 1950 και του 1960, πολλοί ευρωπαίοι κλινικοί ιατροί και πολιτικοί εισήγαγαν την
ιδέα ότι η θεραπεία ψυχικών διαταραχών δεν
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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 θεραπευτικής κοινότητας «Cassel» του Λονδίνου).
Αν οι υποδομές ήταν εξαιρετικά διευρυμένες, θα
χτίζονταν μικρότερα κτίρια. Αν ήταν απομακρυσμένες 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 ανεξαρτήτως του είδους του νοσήματος, έχοντας
επίγνωση της διαφορετικότητας του ατόμου, και
να εντάσσεται σε ένα δίκτυο σχέσεων που διαμορφώνονται σε χώρους σχεδιασμένους για τη

βελτίωση της ψυχικής υγείας (κοινότητα, διαμερίσματα με προσαρμοσμένες εγκαταστάσεις,
κλπ.) και βασίζονται σε κοινωνικούς πόρους (πολιτιστικά κέντρα, θέατρα, κέντρα ψυχαγωγίας
κ.λπ.), σε θεραπευτικές δραστηριότητες εντός
των εγκαταστάσεων (όπως ομάδες πολλαπλών
οικογενειών) και εκτός ομάδων (όπως το (κίνημα) “Hearing Voices”/“Ακούγοντας Φωνές”,
μουσικές, αθλητικές εκδηλώσεις, κ.λπ.), στην εργασία (σύμφωνα με τις προσωπικές ικανότητες
και δυνατότητες). Το συγκεκριμένο δίκτυο προωθεί υπηρεσίες εθελοντισμού προκειμένου να
συνδράμουν στην άρση των δυσκολιών δημιουργίας σχέσεων και επικοινωνίας με ανθρώπους που θεωρούνται γενικά «απρόβλεπτοι» και
«διαφορετικοί». Σημειώνεται ότι οι χώροι αυτοί
είναι αλληλένδετοι, προσβάσιμοι, κατοικήσιμοι
και τροποποιήσιμοι. Είναι χώροι όπου όλοι αισθάνονται ευπρόσδεκτοι, σεβαστοί, μη κρινόμενοι 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-
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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 μάλλον μία που θα παράγει ένα νέο πολιτισμό εμπνευσμένο από την κοινωνική ευεξία και την
ψυχική υγεία.
Αυτός είναι ο στόχος μας.
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II.

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 αντιμετωπίζει άμεσα ή έμμεσα προβλήματα ψυχικής
υγείας καθώς και όποιος εργάζεται στο συγκεκριμένο τομέα.
Στόχος του ηλεκτρονικού βιβλίου είναι να διευκρινίσει τι σημαίνει στέγαση στον τομέα της ψυχικής υγείας, την προέλευσή της, την τρέχουσα
εξέλιξή της, τα όριά της και τις μεγάλες δυνατότητές της.
Οι αναγνώστες μπορούν να γνωρίσουν τη στέγαση και να μάθουν πώς μπορούν να συμμετέχουν ενεργά για να κάνουν την κοινωνία μας όλο
και πιο «ανοιχτή» στην ένταξη.

housing: an educational european road towards civil rights
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III.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
NAI
OXI

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 ανταποκρίνονται σε πραγματικές συνθήκες.

housing: an educational european road towards civil rights

Ανεξάρτητα από την επωνυμία χώρων όπου διαβιούν άνθρωποι, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτοί
οι χώροι βρίσκονται κατά μήκος δύο κύριων αξόνων στα όρια των οποίων απαντώνται οι λέξεις:
Αυτονομία – Εξάρτηση, Προστασία - Έλλειψη περιορισμών.
Ορισμένοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι στο
πλαίσιο των παραπάνω μπορεί να παρέχεται
βοήθεια και υποστήριξη διάφορων ειδών και εύρους.
Με άλλα λόγια, προτείνουν δύο συμπληρωματικές 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 κατηγορίες έργων: νομοθεσία και χρηματοδότηση. Παρέχουν διάφορες απαντήσεις στις ανάγκες
στέγασης ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας.
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

• Το μοντέλο HOUSING FIRST (=ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ) εστιάζεται στο δικαίωμα όλων να
έχουν ένα σπίτι, ακόμα και ως βασική προτεραιότητα. Μόνο μετά την απόκτηση/κατοχή/επιλογή κατοικίας, το άτομο που ζει σε αυτή (οι
περιγραφές αυτές προέρχονται συχνά από
άτομα που ήταν άστεγα), είναι σε θέση να ασχοληθεί με τις υγειονομικές, ψυχιατρικές, κοινωνικές και νομικές ανάγκες του. Σε όλες αυτές τις
περιπτώσεις, οι συγγραφείς υπογραμμίζουν τη
σημασία του διαχωρισμού της έννοιας της «στέγασης» από εκείνες της «περίθαλψης» και της
«αποκατάστασης». Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα
“Housing as Housing” («Στέγαση ως Στέγαση»),
που εγγυάται την ελεύθερη επιλογή των ασθενών, 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 ασθενών που νοσηλεύονται σε ψυχιατρικές κλινικές

NAI

OXI

και στοχεύει στη σταδιακή μείωση βοήθειας
μέσω του «συνεχούς της φροντίδας» σε δομές
όπου η αυτονομία αυξάνεται βαθμιαία και ο περιορισμός (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 προκύπτει από τη βούληση να ξεπεραστούν όλα τα ια-

housing: an educational european road towards civil rights

τρογενή θέματα των ιδρυμάτων. Ωστόσο, έκτοτε
έχουν υποστεί περαιτέρω εξελίξεις.
Βάσιμη για την ορολογία υπήρξε η συμβολή ορισμένων συγγραφέων, η οποία διακρίνει τρεις
κύριες κατηγορίες:
EΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ (CUSTODIAL HOUSING): Το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης
είναι πάντοτε διαθέσιμο, με αίσθηση ελέγχου
και ετοιμότητας να παρέχει φροντίδα σε τρόφιμους ασθενείς.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΗ (SUPPORTIVE HOUSING): Ομάδες - Διαμερίσματα με μόνιμο προσωπικό που εκτελεί προγράμματα αποκατάστασης
με τρόφιμους ασθενείς: Το προσωπικό αποφασίζει τις διευθετήσεις όσον αφορά το «πού και
με ποιον».
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ (SUPPORTED
HOUSING) : Αυτόνομες κατοικίες, που επιλέγονται 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
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

στις ΗΠΑ, οι παράμετροι που θεωρούνται σημαντικές και μεταβλητές αφορούν κυρίως τις
εξουσίες λήψης αποφάσεων, τα καθήκοντα του
προσωπικού και τον μεταβαλλόμενο ρόλο του
λήπτη υπηρεσιών .
Μολαταύτα, στον αγγλοσαξονικό κόσμο, υπάρχουν 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 αμφιλεγόμενες κριτικές για τις μεθόδους, καθώς ευνοούν
ως καλύτερο μοντέλο εκείνο στον ορισμό του
οποίου εμπίπτουν. Ένα σχετικό παράδειγμα δίνεται από δύο αντικρουόμενες έννοιες: «Υποστηριζόμενη στέγαση» (βασισμένη στην ιδέα
(του προγράμματος) «Housing First» (=«Προτεραιότητα στη Στέγαση») και παροχή ευέλικτης

υποστήριξης στο άτομο που ζει στο ίδιο διαμέρισμα) έναντι της «Συνεχούς Προσέγγισης» (εμπνευσμένης από την άποψη «βήμα –βήμα», με
τους χρήστες να μεταφέρονται σε διαμερίσματα
με διαβαθμισμένη παροχή υποστήριξης ανάλογα με την κατάσταση της ψυχικής υγείας
τους).

• Παροχή κεντρικών υπηρεσιών
• Εγγυημένη προστασία προσωπικών δεδομένων
• Παροχή βοήθειας (κατόπιν αιτήματος, προγραμματισμένη (με ραντεβού), συχνή υποστήριξη, σταθερή επιτήρηση κ.λπ.)

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

housing: an educational european road towards civil rights
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IV.

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ
ΚΟΙΝΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

Οι συλλογικές εμπειρίες των εταίρων του προγράμματος HERO αποκάλυψαν την αναγκαιότητα για κοινή γλώσσα. Οι πρώτοι δέκα μήνες
εργασίας που πραγματοποίησε η ομάδα HERO
επιβεβαίωσαν αυτήν την αναγκαιότητα. Οι δείκτες 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 σχετικά 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 ευρωπαϊκές χώρες.

housing: an educational european road towards civil rights
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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 χώρεςεταίρους, μια έρευνα που ενσωμάτωσε την
ανάλυση της βιβλιογραφικής καταγραφής περιστατικών με τις εμπειρίες που αναφέρθηκαν
από τους κύριους ενδιαφερομένους των στεγαστικών προγραμμάτων.

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 διαχωρίζονται σε δέκα βασικούς τομείς.

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

housing: an educational european road towards civil rights
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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 επιστημονικών άρθρων, που διαθέτουν τόσο θεωρητική 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 εξειδικευμένη ανάλυση της βιβλιογραφίας.
Παρέχουν ένα σημείο αναφοράς για εργασίες
βιβλιογραφικής ανασκόπησης και ομάδες εστίασης.

housing: an educational european road towards civil rights

Η συλλογή και ανάλυση των συλλεχθεισών πληροφοριών επέτρεψαν στην ομάδα ASL ROMA 2
να εξασφαλίσει τη δόμηση/προσδιορισμό βασικών τομέων πληροφόρησης που θα χρησιμοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, για την
ανάλυση του περιεχομένου των ομάδων εστίασης που διενεργήθηκε στις διάφορες χώρες που
συμμετέχουν στο έργο, και για την ανάλυση ενός
ευρύτερου φάσματος διεθνών άρθρων και επιστημονικών φακέλων.

Το πρόγραμμα HERO χρησιμοποιεί τους βασικούς τομείς για την ενσωμάτωση των πληροφοριών που συλλέγουν οι άμεσα συμμετέχοντες
στο έργο στέγασης (ομάδα εστίασης) με τις πληροφορίες 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.
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Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

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 διάφορων χωρών από τις ομάδες εστίασης που συμμετέχουν στο σχέδιο και μέσω της ανάλυσης
εξήντα πέντε διεθνών άρθρων και φακέλων σχετικά με τη «Στέγαση», η επιστημονική-πρακτική
συνάφεια των βασικών τομέων θεωρείται αδιάσειστη.

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

Τα δεδομένα που ανασύρονται από τη βιβλιογραφική έρευνα έχουν ενσωματωθεί έτσι ώστε
να επιτρέπουν την αξιολόγηση του βαθμού χρησιμότητας και του επιπέδου καταλληλότητας
των δεικτών σε διαφορετικά πλαίσια και διαφορετικούς στόχους.

housing: an educational european road towards civil rights
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Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

A. ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Είκοσι πέντε ομάδες συγκροτήθηκαν από τις
χώρες -εταίρους - Ιταλία (Ρώμη), Ελλάδα (Αθήνα,
Κορυδαλλός), Κροατία (Ζάγκρεμπ), Βέλγιο
(Γάνδη, Lier, Bornem) και Ηνωμένο Βασίλειο (Λίβερπουλ) - με συμμετοχή 249 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών ψυχικής
υγείας, λοιπών ενδιαφερομένων, ληπτών υπηρεσιών και οικογενειών τους και πολιτών. Ορισμένα άτομα που συμμετέχουν στις ομάδες
εστίασης, ασχολούνται με ένα έργο στέγασης.
Τα άτομα που ασχολούνται με ένα σχέδιο Στέγασης ερωτήθηκαν για το είδος στέγασης. Τα

Κατοικίες ιδιοκτησίας ληπτών
υπηρεσιών ψυχικής υγείας
Κατοικίες ενοικιαζόμενες από
χρήστες

έργα στέγασης, στα οποία συμμετείχαν αυτά τα
άτομα, είναι κυρίως υποστηρικτικά και υποστηριζόμενα. Στην Ιταλία, σε μία περίπτωση, αναφέρεται και η προσέγγιση του εγκλεισμού. Στο
Βέλγιο
γίνεται επίσης αναφορά στην κινητή υποστήριξη, νέα μορφή και διαφορετικά μοντέλα.
Στην Κροατία και στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν
χρησιμοποιηθεί όλες οι προσεγγίσεις όπως εποπτευόμενες, υποστηρικτικές και υποστηριζόμενες.

Λήπτες και οικογένειες
Επαγγελματίες ψυχικής υγείας

Κατοικίες ενοικιαζόμενες
από δημόσιες υπηρεσίες

Άλλες υπηρεσίες

Κατοικίες ενοικιαζόμενες
από ιδιωτικούς οργανισμούς

Πολίτες

housing: an educational european road towards civil rights
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Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

B. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

NAI

Σαράντα πέντε διεθνείς εργασίες, δημοσιευμένες κατά τα τελευταία τριάντα έτη, έχουν αναλυθεί διεξοδικά.

OXI

Εργασίες

Αναφορές έρευνας
Αναφορές έργου

Κατευθυντήριες
γραμμές
Κεφάλαια βιβλίων

Επίσημα πολιτικά
έγγραφα
Άρθρα

Αγγλική

Ολλανδική

Ιταλική

Γαλλική

housing: an educational european road towards civil rights
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VII.

ΔΕΚΑ ΒΑΣΙΚΟΙ
ΤΟΜΕΙΣ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

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

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 Δίκτυο των Υπηρεσιών Στέγασης Ψυχικής Υγείας
4. Αξιολόγηση των Πρωτοβουλιών, Αντιδράσεων,
Κινήτρων και Ικανοποίησης των Ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
5. Ευελιξία/Κλινική Διακυβέρνηση /Επικοινωνία
και Συντονισμός
6. Υπευθυνότητα και Λήψη Αποφάσεων των Ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

housing: an educational european road towards civil rights

7. Εθελοντικό Σύστημα καιΙ Κοινωνία Πολιτών
8. Δια Βίου Μάθηση
9. Πόροι για τη Σέγαση
10. Αξιολόγηση Αντίκτυπου
Ανά δέκα βασικούς τομείς περιέχεται το αποτέλεσμα της ανάλυσης που διενεργείται ανά βιβλιογραφία και ομάδα εστίασης. Κάθε βασικός
τομέας αντικατοπτρίζει ένα συγκεκριμένο κατάλογο 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 προέκυψαν από τις πραγματικές ανάγκες των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και από τους
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κατά έναν λιγότερο ή περισσότερο άμεσο τρόπο. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι συνέβαλαν ενεργά στην
εργασία που διεξάγεται για τους δείκτες στέγασης. Έχουν επιλεγεί τέσσερις ομάδες-στόχοι του
HERO: χρήστες και οικογένειές τους, τοπικές υπηρεσίες υγείας, εργαζόμενοι από μη-υγειονομικούς φορείς, τρόφιμοι.
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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 βιβλιογραφία είναι η αξιολόγηση της ικανότητας και
της ανάγκης των ληπτών υπηρεσιών σε σχέση με
τα προγράμματα στέγασης. Ωστόσο, η αξιολόγηση επηρεάζεται από τις διαφορές μεταξύ μιας
προσέγγισης περί «προτεραιότητας στη στέγαση» και μιας προσέγγισης που βασίζεται σε
αυξανόμενα επίπεδα αυτονομίας που επιτυγχάνονται μέσω ενός «συνεχούς».

NAI
OXI
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Στην πρώτη περίπτωση, ο σκοπός είναι να κατανοηθεί ο τύπος υποστήριξης που απαιτείται για
να εξασφαλιστεί ο μέγιστος βαθμός αυτονομίας
των ληπτών υπηρεσιών, ώστε αυτοί να αποκτήσουν τον υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης και
την εννοούμενη καλύτερη ποιότητα ζωής, αρχίζοντας με το διαχωρισμό της έννοιας «κατοικία»
από τη «θεραπεία/αποκατάσταση».
Στη δεύτερη περίπτωση, ο στόχος είναι να ενθαρρυνθεί η επιλογή των καλύτερων δυνατών
καταλυμάτων όσον αφορά τον τύπο υποδομής,
το βαθμό παρεχόμενης υποστήριξης και την κατηγοριοποίηση των λοιπών ενοίκων, στο μέτρο
που αυτό είναι δυνατό. Δυστυχώς, είναι δύσκολο να παρασχεθεί ένα ικανοποιητικό φάσμα
λύσεων για την κάλυψη των πολλαπλών και ποικίλων 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 οικογενειών τους - είναι επιρρεπείς στην επιλογή
περισσότερο ή λιγότερο αυτόνομων στεγαστι-
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κών υποδομών.
Σύμφωνα με τις αναλυθείσες περιπτώσεις, πρέπει να εκτιμηθούν ορισμένες πτυχές, ο συνδυασμός των οποίων παρέχει ένα ποικιλόμορφο
προφίλ ληπτών υπηρεσιών και διάφορες σχετικές ανάγκες:
• Επίπεδο νοητικής λειτουργίας όπως μετράται
από το I.Q
• Δεξιότητες προσαρμογής
• Ικανότητα αντιμετώπισης της καθημερινότητας: διανοητικές δεξιότητες (κατανόηση προφορικής και γραπτής γλώσσας, ικανότητα
διαχείρισης χρημάτων, κατανόηση ενός χρονοδιαγράμματος), κοινωνικές δεξιότητες (διαπροσωπικές επαφές, αίσθημα ευθύνης), βασικές και
πρακτικές δεξιότητες, για να εκτιμηθεί το επίπεδο βοήθειας που απαιτείται για την εκτέλεση
καθημερινών καθηκόντων
• Κοινωνική αλληλεπίδραση, βασισμένη στην
αρχή ότι όλοι συμμετέχουν σύμφωνα με τις ικανότητές τους
• Φυσική και ψυχική υγεία
• Κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, κοινω-

νικό δίκτυο, κοινωνική και οικονομική κατάσταση.

NAI
OXI

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 παρατηρηθεί ότι τα σημαντικότερα επίπεδα υποκειμενικής
ικανοποίησης έχουν εκτιμηθεί συγκριτικά περισσότερο σε περιπτώσεις αποκατάστασης παρά σε
περιπτώσεις ύφεσης των συμπτωμάτων.

housing: an educational european road towards civil rights

Παρότι αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα μιας αρχικής αξιολόγησης, δεν υπάρχει συναίνεση για
τη συχνότητα παρακολούθησης, η οποία σε γενικές γραμμές κυμαίνεται από ανά δύο εβδομάδες 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 προορίζονται για χρήστες θεωρείται ως ειδικό καθήκον των τοπικών αρχών που εφαρμόζουν τοπικές
πολιτικές.

Όσον αφορά τη χρησιμότητα της παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων
και της ικανοποίησης των ληπτών υπηρεσιών,
λαμβάνοντας υπόψη τον προγραμματισμό παρεμβάσεων, πολυάριθμες μελέτες υποστηρίζουν
ότι είναι προτιμότερο να συσταθούν συστήματα
υποστήριξης παρά προσαρμοσμένες λύσεις στέγασης, καθότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα
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για τις τελευταίες να είναι υπερβολικά περιοριστικές ή προσανατολισμένες στην παροχή βοήθειας.
Σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, η παραδοσιακή
ψυχιατρική προσέγγιση της στέγασης δεν παρέχει πρόσφορα μέσα για αυτονομία, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα σε αυτόνομο
περιβάλλον, καθώς η παραδοσιακή μέθοδος τείνει προς τον απόλυτο έλεγχο της ζωής των ληπτών υπηρεσιών.
Η αντίληψη για ποιότητα ζωής συνδέεται με
πολλούς παράγοντες, όπως με τη διάρκεια διαμονής στην ίδια κατοικία, την αίσθηση σταθερότητας που παρέχει, την καλή κοινωνική ένταξη
και, γενικότερα, με τα χαρακτηριστικά της γειτονιάς.
Ορισμένοι συγγραφείς τονίζουν ότι είναι σημαντικό για τους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε ψυχολογική 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 υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα για επαρκή αξιολόγηση
των απαραίτητων κινήτρων και δεξιοτήτων για
να μπορούν να συμβιούν μαζί με άλλους ανθρώπους. Το θέμα εστιάζεται στην αυτοδιάθεση και
την ικανότητα να ελέγχουν τη ζωή τους, ειδικά
αναφορικά με την επιλογή ανθρώπων με τους
οποίους θα συμβιώνουν.

housing: an educational european road towards civil rights
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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

housing: an educational european road towards civil rights

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 διαθεσιμότητα πρόσφορων λύσεων.
Οι τρόφιμοι που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία με τη Στέγαση, μεταξύ άλλων, ενδέχεται να
νιώθουν προβληματισμένοι με τους νέους «γείτονες» 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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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;

housing: an educational european road towards civil rights
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2. ΠΟΡΟΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η κατοικία, το περιβάλλον και η γειτονιά έχουν επίδραση στην
ψυχική υγεία. Η διαβίωση σε ανεπαρκείς χώρους συνδέεται με ανάρμοστες συμπεριφορές,
ενώ τα καλύτερα καταλύματα συνδέονται με χαμηλότερα 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 καταρτισμένο για εγκαταστάσεις στέγασης και γειτονιές.

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 εξοπλισμό καθώς και το επίπεδο ικανοποίησής τους. Η
θέση της κατοικίας θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη, καθώς μπορεί να επηρεάσει την αυτονομία, την ασφάλεια, την κοινωνική ένταξη και

NAI
OXI

την αίσθηση του ανήκειν.
Προτείνεται δράση σε κοινοτικό επίπεδο για την
αύξηση της ανεκτικότητας έναντι της ετερογένειας και της αναπηρίας και για να ενισχυθεί η
συχνότητα και η ποιότητα επικοινωνίας μεταξύ
γειτόνων. Στην απαιτούμενη εκτίμηση, οι ενδιαφερόμενοι φορείς διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο. Η σχέση μεταξύ ενδιαφερομένων, εθελοντών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας μπορεί
να βοηθήσει στην αντιμετώπιση επερχόμενων
προβλημάτων.

NAI

NAI

OXI

OXI
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Μία κατοικία που βρίσκεται πλησίον σε καταστήματα, υπηρεσίες, μέσα μαζικής μεταφοράς
και ευκαιρίες αναψυχής βοηθά στην ενίσχυση
της κοινωνικής ένταξης.
Οι άνθρωποι διαβιούν καλύτερα και αισθάνονται πιο ασφαλείς σε κοινότητες και μέσα σε ένα
υποστηρικτικό δίκτυο. Ορισμένα κείμενα προτείνουν ότι είναι σημαντικό να αποφεύγονται
περιοχές που πλήττονται από υψηλό ποσοστό
εγκληματικότητας ή διαθέτουν χαμηλή κοινωνική 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, εστιατόρια, κινηματογραφικές αίθουσες, βιβλιοθήκες
και τόποι λατρείας), η υποστήριξη από την κοινότητα (αποδοχή από την κοινότητα), η ασφάλεια (χαμηλό ποσοστό εγκληματικότητας) και το
περιβάλλον κατοικίας όπου υπάρχουν λίγα
άτομα που πάσχουν από νοητικές αναπηρίες.

Δημόσια Πάρκα

Δημόσια Μεταφορά

Φωτισμένες Οδοί

Ποτέ

Μερικές φορές

Μια μειοψηφία συγγραφέων δηλώνει ότι η έκθεση ατόμων με ψυχική νόσο σε πολυσύχναστους 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 εσωτερικό φωτισμό, πεζοδρόμια, πρόσβαση στη μεταφορά και εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες.
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Παραπλήσια Καταστήματα
Πολύ συχνά

Διαδίκτυο

άλλα

Πάντα

Αυτές οι δυνατότητες – αναφέρει η βιβλιογραφική καταγραφή περιστατικών - ενθαρρύνουν
την απόκτηση εμπειριών και μπορούν να μειώσουν την εξάρτηση των ληπτών από τους παρόχους φροντίδας. Σημαντικά, επίσης, είναι τα
ζητήματα που αφορούν την ιδιωτικότητα, τη συνεκτικότητα στο σχεδιασμό κτιρίων και την
ύπαρξη ιδιωτικών υπαίθριων χώρων.
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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

Οι ομάδες εστίασης αποκαλύπτουν ότι, σύμφωνα με τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, η
«Λέσχη Φιλίας» («Friendship Club») είναι σημαντική, παρόλο που οι χρήστες δεν συμμετέχουν 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 υποστήριξης. Τα ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία των
ληπτών μπορούν να γίνουν πόροι και για άλλους, αντί λογικών ενοικίων και σε ορισμένες περιπτώσεις διευκολύνουν τις σχέσεις με τη
γειτονιά, παρότι οι προκαταλήψεις είναι ακόμα
πολύ ισχυρές.
Κατά συνέπεια, η προετοιμασία του περιβάλλοντος χώρου θα πρέπει να είναι ακριβής και θα
ήταν βοηθητικό οι επαγγελματίες ψυχικής
υγείας να γνωρίζουν το χώρο. Το σημείο εκκίνησης 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 τονίζουν τη σημασία της εγγύτητας και της γνώσης
για την εξάλειψη προκαταλήψεων, ενθαρρύνοντας την αλληλεπίδραση στην τοπική κοινότητα.
Προς το σκοπό αυτό, προτείνουν καινοτόμα προγράμματα όπως συνεργασίες με πανεπιστήμια
με τη συμμετοχή φοιτητών στη συγκατοίκηση.
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Οι χώροι συνάντησης και κοινωνικής συναναστροφής είναι πιο δυσεύρετοι σε μεγάλες πόλεις, 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, σπουδαστών και γειτόνων. Ωστόσο, οι άνθρωποι χρειάζεται να επιθυμούν να διαθέτουν εθελοντικά
το χρόνο και την υποστήριξή τους και θα ήταν
χρήσιμο να βρουν τρόπους για να τους ενθαρρύνουν σε αυτή την επιλογή, καθώς η επίδρασή
τους μπορεί να βοηθήσει τους χρήστες να αισθάνονται λιγότερο μόνοι. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η προώθηση της ευαισθητοποίησης
ώστε να ενθαρρυνθεί η ένταξη περισσότερων
ανθρώπων κατά το δυνατόν. Οι οικογενειακοί ιατροί - σε συνεργασία με την υπηρεσία ψυχικής
υγείας - μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία.

Οι χρήστες και τα μέλη οικογενειών που συμμετείχαν σε ομάδες εστίασης τόνισαν ότι ένα βελτιωτικό μοτίβο της γειτονιάς και της περιοχής θα
μπορούσε να ενθαρρύνει την κατανόηση και την
επικοινωνία. Το διαμέρισμα θα πρέπει να συνδέεται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και θα
πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή με καταστήματα
και χώρους πρασίνου. Πρέπει επίσης να λαμβά-
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νονται υπόψη τα γεύματα και οι δραστηριότητες. Στα στεγαστικά προγράμματα θα αξιολογηθεί επίσης η αποτελεσματικότητα εξωτερικής
επικοινωνίας. Σύμφωνα με χρήστες, η απασχόληση διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην αυτονομία τους και στη βελτίωση των ικανοτήτων
τους. Η εργασία τούς επιτρέπει να δημιουργήσουν μια σχέση με το περιβάλλον, ως εναλλακτική 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 κοινωνική τους ζωή.
Με αυτό τον τρόπο, οι χρήστες θεωρούν ότι οι
ανάγκες τους έχουν παρερμηνευτεί και σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζονται πλέον περισσότερη ψυχιατρική βοήθεια.
Οι οικογένειες και ιδιαίτερα οι γονείς είναι ση-

NAI

OXI

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

τοπικοί
οργανισμοί

οικογένεια επιχειρηματίες

Μερικές
φορές

εργαζόμενοι

Πολύ συχνά

εθελοντές

Πάντα

βασικοί
πολίτες
Ποτέ
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OXI

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

βασικά
άτομα της
επαγγελματικής
ομάδας

άλλοι
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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,

ΠΟΡΟΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΔΕΙΚΤΕΣ

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;

housing: an educational european road towards civil rights
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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 επιτυχημένη 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 διαθέσιμη και σε πάσχοντες από σοβαρές ψυχικές
διαταραχές.
Ο Διαχειριστής Περιστατικών(Case Manager /
στην Ελλάδα εμφανίζεται ως «Πρόσωπο Αναφοράς»), όπως αναφέρεται στην ανασκόπηση,
εκτελεί συμβουλευτικές δραστηριότητες, προσπαθεί 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

OXI

NAI
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προφίλ τους και σε περίπτωση τυχόν προσβολής
τους από άλλες ασθένειες, τους βοηθά να έρθουν σε επαφή με τον παθολόγο ιατρό τους ή
άλλους ειδικούς.
Ένα πρόβλημα που προκύπτει από αυτή τη μέθοδο εργασίας είναι ο κίνδυνος να μετατραπεί
κάποιος σε υπάλληλο υπεύθυνο μόνο για το
κλείσιμο ραντεβού. Ο Διαχειριστής Κλινικών Πε-
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ριστατικών είναι ένας ρόλος που στοχεύει στην
αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, επειδή
εκτός από την πραγματοποίηση ραντεβού, «συνοδεύει» τον ασθενή.
Ένα βήμα προόδου αποτελεί το Intensive Case
Management (ICM)/Εντατικό Μοντέλο Διαχείρισης 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 Διαχειριστής Περιστατικών θεωρείται επίσης ως
«Υποστηρικτικό Στέλεχος Στέγασης» και σε ορισμένες περιπτώσεις, ως «Στέλεχος Υποστηρικτικής Ισχυρής Κοινοτικής Διαχείρισης της Στέγασης
(ACT)».
Η βιβλιογραφική καταγραφή περιστατικών
έδειξε ότι είναι δύσκολο να οριστούν οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας ή οι κοινωνικοί λειτουργοί, επειδή ορισμένοι συγγραφείς
επισημαίνουν ότι ο CM/Διαχειριστής Περιστατικών μπορεί επίσης να είναι μη επαγγελματίας
(εθελοντής, ενδιαφερόμενος κ.λπ.), ενώ η
ACT)/Επιθετική Κοινοτική Θεραπεία είναι μια
ομάδα 24ωρης υγειονομικής περίθαλψης, ειδικευμένη σε κρίσιμες καταστάσεις. άλλοι συγγραφείς, από την άλλη πλευρά, θεωρούν αυστηρά
τον Διαχειριστή Περιστατικών ως επαγγελματία
υγείας με ειδική κατάρτιση.
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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 προκαλούνται από ψυχικές διαταραχές, να παρέχουν
συμβουλές προσωπικής φροντίδας, να διεξάγουν συνεντεύξεις προτρεπτικού χαρακτήρα και
να παρέχουν υποστήριξη σε οικογένειες.
άκρως σημαντικά είναι τα ακόλουθα στοιχεία:
χωροταξική γνώση, χρονοδιάγραμμα εκδηλώσεων (πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές
εκδηλώσεις κ.λπ.) που προάγουν την κοινωνική
ένταξη.

Επιπλέον, ο Διαχειριστής Περιστατικών θα πρέπει να ενημερώνεται για τις υγειονομικές εγκαταστάσεις και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές.
Ως εκ τούτου, ο Διαχειριστής Περιστατικών πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει ατομική, κοινωνική, υγειονομική και εργασιακή βοήθεια.
Πρέπει να υποστηρίζει εξίσου την κοινωνική
νόηση - δηλαδή την ικανότητα να αποκωδικοποιεί τη συνεισφορά του κοινωνικού περιβάλλοντος, την ικανότητα να επεξεργάζεται
κοινωνικές πληροφορίες και να σχεδιάζει ένα
μοτίβο κατάλληλης συμπεριφοράς για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης - και να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, να
κοινοποιεί το σχέδιο «αποκατάστασης» και να
αναπτύσσει σχέδια με υπηρεσίες υγείας παροχής 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,
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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 αξιολόγηση 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 / (Ερωτηματολόγιο) Αξιολόγησης της Ποιότητας Ζωής
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, κλπ.).

NAI
OXI
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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 υπηρεσιών 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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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 μειονεκτήματα των διαφορετικών επιλογών ζωής.
Οι ακόλουθες πτυχές είναι ιδιαίτερα σημαντικές
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για τον προσδιορισμό της αντιλαμβανόμενης
ποιότητας ζωής του λήπτη υπηρεσιών .
• Αντίληψη του κοινωνικού κλίματος της γειτονιάς.
Αυτό υποδηλώνει ότι πρέπει να προωθηθεί ένα
ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών στην κοινότητα για
να αυξηθεί η ανεκτικότητα απέναντι στην ετερογένεια και την αναπηρία, καθώς και να προωθηθούν 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 άλλους.
Η καλύτερη ποιότητα ζωής γίνεται αντιληπτή ως
καλύτερη όταν οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη στέγαση της προτίμησής
της, σε αντίθεση με εκείνους που δεν τους αρέσει ο τόπος κατοικίας τους.
Η βιβλιογραφία υπογραμμίζει ότι δεν είναι δυνατόν να παρέχονται κατάλληλα καταλύματα για
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όλους. Ωστόσο, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα
ευρύ φάσμα υπηρεσιών στέγασης και υποστήριξης.
• 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 άλλους ψυχικά ασθενείς (αυτή η άποψη επιβεβαιώθηκε και από μαρτυρίες που συνέλεξαν
ομάδες εστίασης)

Από την άποψη των ληπτών , η αυτόνομη διαβίωση είναι προτιμότερη σε σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα στέγασης.
Διαθέσιμο αλλά μη άκρως επεμβατικό, βοηθητικό προσωπικό επί τόπου.
Σε γενικές γραμμές, ένας μεγαλύτερος αριθμός
επαγγελματιών ενισχύει την αντίληψη μιας καλύτερης ποιότητας ζωής. Ωστόσο, οι χρήστες
προτιμούν να υποστηρίζονται από προσωπικό
που δεν διαμένει μαζί τους αλλά είναι διαθέσιμο
24 ώρες το 24ωρο.
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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 μετριαστεί - μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στη
συμβίωση και τελικά να οδηγήσει στην αποτυχία
του σχεδίου στέγασης.
Ικανότητα επιλογής και βαθμός λήψης αποφάσεων στην οργάνωση της καθημερινότητάς τους.
Τα άτομα που συμμετέχουν σε μοντέλα στέγασης όπου μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο οργάνωσης της καθημερινής τους ζωής και
απολαμβάνουν ένα καλό επίπεδο ιδιωτικής
ζωής, εμφανίζουν υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης από τα καταλύματά τους σε σύγκριση με
εκείνα που ζουν σε πιο περιορισμένες εγκαταστάσεις με μικρότερη ελευθερία επιλογής.
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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 μοναδικό στοιχείο ικανοποίησης στη ζωή τους.
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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
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Τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν από ομάδες εστίασης υποδηλώνουν ότι η ευελιξία αντιπροσωπεύει μια
βασική έννοια που αφορά:
• Την ικανότητα δημιουργίας στεγαστικών προγραμμάτων, τα οποία φέρνουν κοντά τις ανάγκες των ληπτών και τους διαθέσιμους

περιβαλλοντικούς πόρους, με συγκεκριμένους
και δημιουργικούς τρόπους, θέτοντας σε πειραματισμό καινοτόμες λύσεις που περιλαμβάνουν
πολλά άτομα (εθελοντές, κοινωνικούς και υγειονομικούς φορείς, συνεταιρισμούς, διαχειριστές
υποστήριξης κλπ.), διάφορες μεθόδους για την
απόκτηση εγκαταστάσεων στέγασης και διάφορες μορφές διάθεσης οικονομικών πόρων.
• Τη διαθεσιμότητα προσωπικού και άλλων ατόμων να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν τις επιθυμίες 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 οικογενειών τους υπογραμμίζουν τα θετικά αποτελέσματα 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 μεμονωμένες ανάγκες).
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Μερικοί θα ήθελαν να επιστρέψουν στα παλαιά πρότυπα ενός πολύ λιγότερο ευέλικτου
συστήματος υπηρεσιών ψυχικής υγείας και θα
ήθελαν να αντιστρέψουν την πρόσφατη τάση
με την οποία οι θεραπευτικές παρεμβάσεις βασίζονται σε πραγματικές ανάγκες των ληπτών
υπηρεσιών .
Υπάρχει ομόφωνη συναίνεση μεταξύ των προγραμμάτων στέγασης, των ληπτών υπηρεσιών
ψυχικής υγείας και των μελών των οικογενειών τους και του συστήματος κοινωνικών
υπηρεσιών υγείας σχετικά με την ανάγκη επικοινωνίας, 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 ευέλικτα και μη τυποποιημένα.
Η ευελιξία είναι απαραίτητη επειδή η ποιότητα
στέγασης συνδέεται κυρίως με τις ατομικές
ανάγκες των ληπτών υπηρεσιών και όχι με τις
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κατοικίες στις οποίες διαμένουν.
Η ευελιξία αφορά κυρίως το βαθμό υποστήριξης που πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με τις
συνθήκες και τις ανάγκες των ληπτών : Οι υπηρεσίες παρέχονται και προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες των ενοίκων και οι ένοικοι
δεν υποχρεούνται να μετακινούνται σε διαφορετικούς τόπους για να λαμβάνουν κατάλληλη
βοήθεια.

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

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 θεραπεία.
• Το διαρκή αφουγκρασμό των ληπτών σχετικά
με τις ανάγκες και την ικανότητά να κατανοεί κανείς και να αποδέχεται την άποψή τους.
• Την ενθάρρυνση των ληπτών να διαλέγουν
μέσα από μια σειρά επιλογών σχετικά με τα καταλύματά τους (συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας και των τρόπων πληρωμής), είτε ζουν
μόνοι τους, είτε με οικογένεια, είτε με συγκάτοικους.
• Την υποστήριξη των επαγγελματιών με βάση
την πραγματική ζήτηση για βοήθεια που εκφράζουν οι ένοικοι (βελτιώνοντας έτσι την υποστήριξη).
• Την ύπαρξη προϋπολογισμού για την υγεία,
μέσω του οποίου μπορούν να εντοπιστούν ευέλικτες 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 προσέγγισης 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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τητας και αναπηρίας. Καθώς οι χρήστες αποκτούν 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 αναλαμβάνουν από την αρχή ευθύνες, καθώς θεωρούνται ικανοί να ζουν αυτόνομα. Τους
παρέχεται ευέλικτη υποστήριξη, ή εντατική,
εφόσον κρίνεται απαραίτητο, και πάντα αναλογικά με τις ανάγκες της δεδομένης στιγμής.
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Αυτή η δεύτερη προσέγγιση φαίνεται να μπορεί να περιλαμβάνει άτομα που θα μπορούσαν
εύκολα να αποκλειστούν από τα κριτήρια της
πρώτης.

Κλινική Διαχείριση
Όπως και στην περίπτωση της κλινικής διερεύνησης, η αποτελεσματικότητα της στέγασης με-
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τράται από την ψυχική ευεξία των ληπτών και
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Αυτή η διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να αποτελεί μέρος
της κλινικής διαχείρισης της στέγασης για να
προσδιορίζει τις δράσεις που παράγουν τα καλύτερα 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 αποτελεσμάτων και η αναπαραγωγή βέλτιστων πρακτικών.
Ο σχεδιασμός μεμονωμένων έργων αποκατάστασης πρέπει να είναι το αποτέλεσμα συνεργασίας και λήψης αποφάσεων μεταξύ των ληπτών
υπηρεσιών και του προσωπικού υποστήριξης.

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

και υγειονομικών υπηρεσιών καθώς και για το
προσωπικό που συμμετέχει στην υποστήριξη.
Υπάρχει αποδεδειγμένη ανάγκη για σαφείς
διαδικασίες που ρυθμίζουν την επικοινωνία μεταξύ των μερών που συμμετέχουν στη διαδικασία στέγασης, ώστε να δημιουργηθούν
ολοκληρωμένα έργα και να δοθεί στους χρήστες η δυνατότητα πρόσβασης σε ένα ευρύ
φάσμα δυνατοτήτων εντός της κοινότητας.
Στη βιβλιογραφία, κεντρικό ρόλο διαδραματίζει
η σύμπραξη μεταξύ ληπτών , οικογενειών, παρόχων υπηρεσιών και διαχειριστών. Επιπλέον,
προωθείται η αμοιβαία επικοινωνία και υιοθετούνται κοινοί στόχοι. Οι απόψεις των ληπτών
υπηρεσιών σχετικά με τα καταλύματά τους θεωρούνται σημαντικές, προκειμένου να ενισχυθεί η ενεργός συμμετοχή τους και το αίσθημα
ευθύνης.
Περιγράφεται ένας οργανισμός, στον οποίο οι
εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης δεν ανήκουν στο προσωπικό παρο-

χής υπηρεσιών ψυχικής υγείας που παρέχουν
εξειδικευμένη υποστήριξη, αλλά είναι απολύτως απαραίτητο να συνεργάζονται όλοι μαζί
για να εξασφαλίζουν αποτελεσματικές υπηρεσίες για τους χρήστες. Ένα καλό σύστημα επικοινωνίας και συντονισμού είναι απαραίτητο
και θα πρέπει να επιτελείται μέσω τακτικών
συνεδριάσεων, διαρκούς παρακολούθησης και
λεπτομερούς ανάλυσης εξατομικευμένων προγραμμάτων.
Συχνά, όταν η επικοινωνία είναι ανεπαρκής ή
γίνεται αντιληπτή ως υποχρέωση, οι φροντιστές, ιδιαίτερα οι ανεπίσημοι, αισθάνονται
υποτιμημένοι και χρειάζονται μεγαλύτερη αναγνώριση. Είναι απαραίτητο τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι ανεπίσημοι φροντιστές
(νοσηλευτές κατ’ οίκον, προσωπικό καθαρισμού κλπ.) να συνεργάζονται για να αποφύγουν μια προστατευτική ή αρνητική στάση
απέναντι στους ενοίκους, θεωρώντας τους ως
παθητικούς δέκτες κάθε είδους φροντίδας.
Μόνο ένας χειρισμός είναι δυνατός στο επίπεδο αυτό: οι λήπτες υπηρεσιών θα πρέπει να
ενθαρρύνονται για να ανακτούν όσο το δυνατόν περισσότερο το ρόλο τους ως ενοίκων.

NAI

OXI
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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.

housing: an educational european road towards civil rights
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Ορισμένες μελέτες αποκαλύπτουν ότι οι λήπτες
υπηρεσιών ψυχικής υγείας θεωρούν τη δυνατότητα επιλογής πολύ πιο σημαντική συγκριτικά με
τους διαχειριστές περιστατικών.
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6. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΛΗΠΤΩΝ

NAI
OXI

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.

Οι τελευταίοι τείνουν να ευνοούν τις υποστηρικτικές κατοικίες, ενώ οι λήπτες προτιμούν αυτόνομες 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 στέγασης, συμβατές με την αντίληψη ότι δεν υπάρχει εργαζόμενος που να κατανοεί τις ανάγκες
ενός ατόμου καλύτερα από το ίδιο το άτομο.

Η ανάληψη ευθύνης/λογοδοσία αποτελεί επίσης μια αξία για στεγαστικά προγράμματα. Αυτό
σημαίνει ότι οι ένοικοι είναι σε θέση να αναλαμβάνουν την ευθύνη για μια σύμβαση μίσθωσης.

Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα
ψυχικής υγείας και οι μη επαγγελματίες φροντιστές θα πρέπει να εγκαταλείψουν την παραδοσιακή 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 εμπειρίας, ακόμα και με κίνδυνο αποτυχίας, με στόχο
να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο αυτονομίας.

Αμφότεροι οι εργαζόμενοι και οι ένοικοι ανησυχούν 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 εγκλεισμού.
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.

NAI
OXI

housing: an educational european road towards civil rights

39

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ
ΔΕΙΚΤΕΣ

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

NAI
OXI

8.
9.
10.

Οι λήπτες είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις και να αναλαμβάνουν ευθύνες;
Oι αποφάσεις και οι στόχοι μοιράζονται με τους λήπτες;
Η πρόσβαση στην κατοικία ρυθμίζεται από τυπικές διαδικασίες;
Μπορεί ένα τρέχον στεγαστικό πρόγραμμα να τροποποιηθεί με βάση τις αποφάσεις των ληπτών
υπηρεσιών ψυχικής υγείας;
Μπορούν οι λήπτες υπηρεσιών να επιλέξουν με ποιον θέλουν να ζήσουν;
Υποστηρίζονται οι λήπτες υπηρεσιών στις αποφάσεις που πρέπει να λάβουν για να διαχειριστούν
ανεπιθύμητα συμβάντα;
Η ετερογένεια αναγκών και ικανοτήτων κάθε λήπτη υπηρεσιών εξετάζεται σε σχέση με την
ικανότητά τους να λαμβάνουν αποφάσεις;
Οι λήπτες υπηρεσιών αποφασίζουν πότε είναι μαζί και πότε είναι μόνοι;
Οι λήπτες υπηρεσιών έχουν δυνατότητα να αποφασίζουν πώς θέλουν να περνούν το χρόνο τους;
Θα παρέχεται υποστήριξη σε περίπτωση όπου ο λήπτης υπηρεσιών αποφασίσει να επιστρέψει
στη χώρα του;

housing: an educational european road towards civil rights

40

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΟΛΙΤΩΝ

NAI
OXI

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

βοηθά να ενταχθούν κοινωνικά. Ο έμπειρος εθελοντής φαίνεται να φέρει περισσότερη εμπειρική γνώση συγκριτικά με τους επισήμως
εκπαιδευμένους επαγγελματίες.
Οι δραστηριότητες εθελοντισμού εποπτεύονται
από χωροταξικές υπηρεσίες. Οι εθελοντές συμπράττουν για να δημιουργήσουν ένα άτυπο δίκτυο υποστήριξης.
Οι εθελοντές εκπαιδεύονται για να ευαισθητοποιήσουν τους κατοίκους που είναι απρόθυμοι
να εκμισθώσουν τα διαμερίσματά τους και εκφράζουν 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 περισσότερο στο επίπεδο που αφορά τους ασθενείς
με νοητική υστέρηση.
Ο εθελοντισμός υποδηλώνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που αφιερώνουν μέρος του ελεύθερου
χρόνου τους για να υποστηρίξουν άλλους ανθρώπους 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 εξαιρετικά δύσκολη όταν οι εθελοντές δεν έχουν σαφείς στόχους και μπορεί να αντιλαμβάνονται τη
δραστηριότητά τους ως ανούσια.
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Η προσπάθεια να ενισχυθεί ο εθελοντισμός στον
τομέα της ψυχικής υγείας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των εθελοντών. Επομένως, 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 οργάνωση δραστηριοτήτων αναψυχής στον νοσοκομειακό, 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 λέξεων», φοβούμενος ότι θα κάνει «λάθος».
Συχνά, οι υπηρεσίες απαιτούν τέτοιες πρακτικές
και γι’ αυτό οι εθελοντικές προσπάθειες είναι
τόσο επιρρεπείς στην αποτυχία.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΕΙΚΤΕΣ

NAI
OXI

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).

housing: an educational european road towards civil rights
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8. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

NAI

NAI

OXI

Η βιβλιογραφία αναφέρει κυρίως την εμπειρία
κατάρτισης, η οποία αφορά σε επαγγελματίες.
Τα θέματα κατάρτισης αφορούν την ικανότητα
επιλογής προσωπικού με ειδίκευση στη στέγαση, στην ικανότητα προσδιορισμού των επιθυμιών και αναγκών των ληπτών υπηρεσιών,
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σύνδεσης μεταξύ
διαφορετικών υπηρεσιών ή μεταξύ διαφορετικών ρόλων και ικανοτήτων. Παρέχονται επίσης
πληροφορίες σχετικά με την επίβλεψη, την
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OXI

παροχή βοήθειας σε γιατρούς και την υποστήριξη του προσωπικού. Υπάρχουν λιγότερες αναφορές σε εξειδικευμένη κατάρτιση σε
προγράμματα στέγασης για λογαριασμό εθελοντών, τοπικών αρχών και στελεχών, ληπτών υπηρεσιών, οικογενειών και κατοίκων. Ωστόσο,
εμφανίζονται, συχνά, στοιχεία, τα οποία καταδεινύουν τη σημασία της εξειδικευμένης, διευρυμένης κατάρτισης σχετικά με το θέμα της
στέγασης: για να υπερκεραστούν οι προκαταλή-
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ψεις και για να αναπτυχθεί συνεργασία μεταξύ
των διάφορων παραγόντων (γονέων, εργαζομένων, κατοίκων) και θεσμικών οργάνων. Η προσωπική αυτονομία συνδέεται συχνά με τις
ανθρώπινες σχέσεις και την οικονομική αυτάρκεια.

Φαίνεται ότι οι καταρτισμένοι εργαζόμενοι λειτουργούν σε καταστάσεις που γενικά δεν συνδέονται 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 εστίασης ενισχύει εν μέρει όσα ανέδειξε η βιβλιογραφική ανασκόπηση και εκφράζει τις άμεσες
εμπειρίες των συμμετεχόντων. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει επίσης η ανάγκη για ευρεία
κατάρτιση στον τομέα της στέγασης, η οποία να
περιλαμβάνει σχεδόν ολόκληρη την κοινωνία
των πολιτών. Παρέχονται επίσης εμπειρίες κατάρτισης ληπτών υπηρεσιών σχετικά με τον

τρόπο μείωσης ανιπαραθέσεων, διαχείρισης
κρίσιμων καταστάσεων και οργάνωσης της καθημερινής ζωής.

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

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

13.

13.

Οι εργαζόμενοι είναι κατάλληλα καταρτισμένοι για στεγαστικά προγράμματα;
Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν την περιοχή;
Οι εργαζόμενοι θα υπόκεινται σε τακτική επιθεώρηση;
Οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν τακτική εκπαίδευση;
Υπάρχει κατάρτιση διαχείρισης χρόνου για την παροχή βοήθειας σε χρήστες με δεξιότητες που
σχετίζονται με τον τρόπο οργάνωσης και τον ημερήσιο προγραμματισμό τους;
Υπάρχουν πρωτοβουλίες πληροφόρησης για τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών που
αφορούν στους ενοίκους;
Υπάρχουν μαθήματα για την ψυχική υγεία στα σχολεία;
Οι οικογένειες των ληπτών υπηρεσιών θα εκπαιδεύονται και θα ενημερώνονται;
Θα παρέχεται κατάρτιση σε όλους όσους συμμετέχουν σε στεγαστικά προγράμματα;
Θα υπάρχουν προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης για όσους συμμετέχουν σε στεγαστικά
προγράμματα;
Υπάρχουν προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης για όσους έχουν ως αποστολή να επιλέγουν
εργαζόμενους υπεύθυνους για στεγαστικά προγράμματα;
Υπάρχουν τοπικές πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής
ένταξης;
Υπάρχει εκπαίδευση για την ανάπτυξη της ικανότητας εργασίας σε ομάδα και με ομάδες.

housing: an educational european road towards civil rights
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μειωθεί και, επομένως, έχουν ξεκινήσει εκστρατείες υπέρ των προγραμμάτων στέγασης.

9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

Η βιβλιογραφία αποκαλύπτει ότι υπάρχουν οικονομικοί πόροι και χρηματοδοτικοί οργανισμοί
καθώς και ένας διαφορετικού είδους κατοικιών:
κοινωνικές κατοικίες, ιδιωτικά διαμερίσματα
όπου τα έξοδα μίσθωσης μπορούν να καλυφθούν από δημόσια χρηματοδότηση, διαμερίσματα που ανήκουν σε δημόσιες ή ιδιωτικές
εταιρείες ή στους χρήστες και τις οικογένειές
τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις η κοινωνική στέγαση έχει ανατεθεί σε συγκεκριμένους χρήστες.
Τονίζεται ότι η κατανομή ενός ποσοστιαίου μέρους της δημόσιας χρηματοδότησης στα στεγαστικά προγράμματα θα ήταν πιο αποδοτική ως
προς το κόστος από τις ακριβότερες υπηρεσίες
οξείας περίθαλψης για μη ανεξάρτητες υπηρεσίες 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

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

Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει καθοριστεί ένα
σταθερό ύψοςσυμμετοχής για τα έξοδα που βαρύνουν τους ενοίκους. Οι επαγγελματίες μπορούν να υποστηρίζουν τους χρήστες στην
έρευνα των δικών τους καταλυμάτων.
Βασικά, υπάρχουν δύο τύποι χρηματοδότησης:

NAI

OXI
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Ο ένας διατίθεται για χρήστες μέσω των ενδεχόμενων μετεγκαταστάσεων τους και ο άλλος
αφορά στα προγράμματα που δεν ακολουθούν
το άτομο, αλλά συνδέονται με τη σχετική μονάδα στέγασης.
Στο πλαίσιο των ομάδων εστίασης, οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας τονίζουν την αναγκαιότητα 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 έκκληση για ένα πιο εύρωστο δίκτυο εξυπηρέτησης για την ψυχική υγεία. Τέλος, υπογραμμίζουν
ότι ο στιγματισμός καθιστά δύσκολη την απόκτηση διαμερισμάτων από ιδιώτες, σε περίπτωση όπου δεν υπάρχουν συγκεκριμένες
συμφωνίες με τις τοπικές αρχές.
Οι επαγγελματίες που συμμετέχουν στις ομάδες
εστίασης, αν και προέρχονται από άλλους φορείς, υπογραμμίζουν τη σημασία των σχέσεων
που διαμορφώνονται στα διαμερίσματα και
αλλού: Στοχεύουν στην προώθηση της αλληλεγγύης και της επικουρικότητας λαμβάνοντας
υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε περιβάλλοντος. Είναι απαραίτητο να παρέχονται αυτόνομα διαμερίσματα καθώς και κοινόχρηστοι
χώροι για την καταπολέμηση της απομόνωσης.
Η ανάγκη υποστήριξης δεν πρέπει να υποτιμάται. Κάθε περιβάλλον θα πρέπει να βρει τη δική
του λύση - δεν υπάρχει ενιαία λύση για όλους
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και υπάρχουν διαφορετικοί πόροι για κάθε συγκεκριμένο περιβάλλον. Πρέπει να ενθαρρύνεται
η ελευθερία επιλογής, αποφεύγοντας υπερβολικά συγκεκριμένους χώρους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαχωρισμό, ακόμη και αν
σχεδιάζονται πολιτικές στέγασης για το συγκεκριμένο σκοπό.
Πρέπει να σχεδιαστούν διάφορες πηγές χρηματοδότησης και υποστήριξης με μεθόδους που να
διασφαλίζουν ότι η βιωσιμότητα των σχεδίων
συνδέεται με μεμονωμένους χρήστες. Η συνέχιση αυτών των προγραμμάτων είναι πρωταρχικής σημασίας.

Αυστηρές και άκαμπτες προδιαγραφές δεν διευκολύνουν τα στεγαστικά προγράμματα. Η προστασία 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 οικογένειες.

NAI

OXI

NAI
OXI

Οι ένοικοι υπογραμμίζουν στις ομάδες εστίασης
ότι η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με άλλους
χρήστες τούς επιτρέπει την υπέρβαση πιθανών
φόβων ή του στιγματισμού. Κάποιοι αποκαλύπτουν τη δική τους άγνοια ή απουσία ιδεών σε
αυτόν τον τομέα, ακόμα και αν πιστεύουν θεμελιωδώς ότι το κράτος πρέπει να αναλάβει αυτά
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τα ζητήματα. άλλοι επισημαίνουν το σημαντικό
ρόλο που διαδραματίζουν οι εθελοντές. Τέλος,
οι λήπτες και οι οικογένειές τους, οι οποίες εμφανίζονται αφοσιωμένες σε αυτούς, υπογραμμίζουν 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 παράσχουν υποστήριξη. Σε ορισμένες χώρες (Ελβετία), 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 χρήματα για τη συντήρησή του.

47

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

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

NAI
OXI

Πολυάριθμες μελέτες έχουν έχουν διενεργηθεί
σχετικά με την επίδραση του περιβάλλοντος
στην ποιότητα ζωής. Χρησιμοποιήθηκαν αρκετές
μετρήσεις για να αξιολογηθεί το επίπεδο άνεσης, η ασφάλεια, το μέγεθος των χώρων, ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής, η ποιοτική
υποστήριξη των εργαζομένων, η αντιλαμβανόμενη ποιότητα ζωής, η καθημερινή δραστηριότητα, 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 παράγει συνήθως πιο θετικά αποτελέσματα από τη
διαβίωση σε υποστηρικτικά διαμερίσματα, με
οφέλη από πλευράς ευεξίας και κόστους, καθώς
μειώνεται η επιβάρυνση νοσηλευτικών και σωφρονιστικών 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 αποτελεσμάτων, δηλαδή πώς ένας χώρος επηρεάζει
τους ψυχικά ασθενείς. Ένας άλλος σημαντικός
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δείκτης είναι η σχέση ανάμεσα στην υποκειμενική αντίληψη της ευεξίας και το περιβάλλον.
Για το σκοπό αυτό, οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται 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 πρόσφορα να ανταποκριθούν σε ανάγκες και ικανότητες. Οι ομάδες εστίασης αποκαλύπτουν ότι τα
στεγαστικά έργα τείνουν να παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, ενώ η βιβλιογραφία 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.
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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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IX.

ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ

Ο πρακτικός οδηγός απαρτίζεται από δέκα βασικούς τομείς. Συγκεκριμένοι δείκτες έχουν προσδιοριστεί για καθέναν από αυτούς.
Οι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο για το σχεδιασμό προγραμμάτων
στέγασης, τον καθορισμό στόχων, την παρακολούθησή 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

εξέλιξη (επίσης σε τοπικό, περιφερειακό και
εθνικό επίπεδο) και να επιτύχουν ανάπτυξη και
βελτίωση. Οι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κατευθυντήριες γραμμές για προγράμματα 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 δεξιότητες (από οργανισμούς, οικογένειες, χρήστες,
κατοίκους και εθελοντές) και θέτοντας στο επίκεντρο τους κοινούς στόχους όπως η υγεία και η
ποιότητα ζωής.
Εκτιμούμε ότι όλοι οι επιλεγμένοι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνολικά στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
Ωστόσο, οι ακόλουθες κατηγορίες:
1. Προέλευση υποδείξεων (Κοινό)
2. Συχνότητα συλλογής δεδομένων
3. Ευθύνη για τη συλλογή και διαχείριση δεδομένων
4. Ευθύνη για δράσεις βελτίωσης
είναι συγκεκριμένες για κάθε χώρα και θα πρέ-

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 παράδειγμα: πολιτική αποϊδρυματοποίησης, αριθμός
υποστηριζόμενων / υποστηρικτικών εγκαταστάσεων στέγασης κ.λπ.) ·
β) Λόγοι για τη χρήση δεικτών (για παράδειγμα:
Ηεκκίνηση ενός στεγαστικού προγράμματος, η
παρακολούθηση επικείμενων εμπειριών στέγασης, η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας
κ.λπ.)
Επομένως, προτείνουμε να ορίσετε τις κατηγορίες, όπως υποδεικνύεται στον παρακάτω πίνακα.
Η επιτυχία ενός έργου στέγασης βασίζεται επίσης στις πληροφορίες που παρέχονται, καθώς
αυτές ενισχύουν τις μεθόδους σχεδιασμού, παρακολούθησης και βελτίωσής του.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ Πώς να χρησιμοποιήσετε τους δείκτες.
Δείκτης

Κοινό

Συχνότητα συλλογής
δεδομένων

Ευθύνη συλλογής και
διαχείρισης δεδομένων

Ευθύνη για δράσεις βελτίωσης

[Ποιος παρέχει
πληροφορίες]

[Πόσο συχνά συλλέγονται
τα δεδομένα που
παράγονται από τους δείκτες]

[Υπεύθυνοι για τη συλλογή
και διαχείριση σχετικών
δεδομένων]

[Σε ποιον ανατίθενται δράσεις που
αποσκοπούν στη βελτίωση]
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X.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Πρόσφατα (στις 28 Μαρτίου 2017), η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα εξέδωσε έκθεση σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές και αναπηρίες.
Η έκθεση παρουσιάζει πολλές απόψεις που διατυπώνονται από ευρεία πλειονότητα ενδιαφερομένων μερών. Στην εισαγωγή αναφέρεται ότι
«Όλοι, καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής μας, χρειαζόμαστε ένα περιβάλλον που να υποστηρίζει
την ψυχική υγεία και την ευεξία μας. Υπό αυτήν
την έννοια, είμαστε όλοι δυνητικοί λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας».
Σε επόμενη παράγραφο, το έγγραφο αναφέρει:
«Επί δεκαετίες, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας διέπονται από ένα αναγωγικό βιοϊατρικό παράδειγμα που συνέβαλε στον αποκλεισμό, την
παραμέληση, τον εξαναγκασμό και την κακοποίηση ατόμων με πνευματικές, γνωστικές και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες». Αυτή η παρατήρηση
αποκαλύπτει την υψηλή κρισιμότητα στην ψυχική υγεία, έναν τομέα που τα τελευταία χρόνια
χαρακτηρίζεται από μειωμένες ιατρικές παρεμ-
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βάσεις, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία
αυτού που σήμερα ορίζεται καταχρηστικά ως
«νέα χρονιότητα».
Σύμφωνα με το έγγραφο, η διαδεδομένη πεποίθηση ότι οι ψυχικές ασθένειες πρέπει να αντιμετωπίζονται από τους ιατρούς απλώς ως
ιατρικά προβλήματα παρακάμπτει εντελώς την
«ψυχική» πτυχή που τους αφορά και δεν αντιμετωπίζει 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 περιβάλλον. Όπως αναφέρεται στο κείμενο των Ηνωμένων 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.»
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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, προβαίνοντας σε ανάλυση και σύγκριση αυτών. Σύμφωνα με αρχιτεκτονικά πρότυπα, η πραγματική
ζωή διαδραματίζεται στο εσωτερικό, ενώ το εξωτερικό αντανακλά την κοινωνική κατάσταση του
ατόμου που ζει εκεί.
Οι δείκτες, οι οποίοι δίνουν τον τίτλο στο ηλεκτρονικό βιβλίο και αντιπροσωπεύουν τη σύνθεση μιας έρευνας που ενσωματώνει

μεθοδολογίες από τη βάση προς την κορυφή
(bottom-up) και από πάνω προς τα κάτω (ανάλυση βιβλιογραφίας), είναι το σημείο εκκίνησης
για την εποικοδομητική σύγκριση των εμπειριών
στέγασης σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες.
Θα επιτρέψουν στη σύμπραξη HERO να αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό πρωτόκολλο για τις τοπικές
κοινότητες σε σχέση με τη στέγαση. Αυτός είναι
ο στόχος της σύμπραξης, ο οποίος υποστηρίζεται 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 διαταραχές και αναπηρίες.
Πιστεύουμε ότι η διαδικασία στέγασης είναι
τόσο εξωτερική όσο και εσωτερική, καθώς συμπεριλαμβάνει τις έννοιες κατοικία και περιβάλλον, ιδιωτικοί και δημόσιοι χώροι, οικοδόμηση
και τοπίο, οικογενειακές σχέσεις και κοινωνικές
σχέσεις, ατομικές δεξιότητες και κοινωνικές ευκαιρίες, δικαιώματα ιθαγένειας και υπερνίκηση
νέων χωροταξικών κατανομών (σύμφωνα με την
απογραφή και την κοινωνική τάξη). Ο Πάπας
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Bergoglio επισημαίνει την ομορφιά των πόλεων
όπου ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός περιλαμβάνει περιοχές που συνδέουν και δημιουργούν
σχέσεις και ενθαρρύνουν την αμοιβαία ανθρώπινη αναγνώριση (Εγκύκλιος: Laudato sì, 2015,
σελ. 139-140).
Αυτή η άποψη περί στέγασης αφορά την έννοια
της «ύπαρξης», καθώς συνδέεται και είναι συνυφασμένη με την οντότητα ως άτομο, μια έννοια που δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα
πρότυπο, όπως έχει προταθεί μέχρι τώρα από το
Διεθνές Στυλ, ειδικά σε σχέση με περιαστικές περιοχές,καθώς η υποστήριξη ενός έργου στέγασης που αποφέρει ευεξία στην ψυχική υγεία
σημαίνει δημιουργία ευεξίας για όλους.
Συγκεκριμένα, πρέπει να ξεπεράσουμε τους εννοιολογικούς φραγμούς που διαμερίζουν τις κοινωνικές 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 «σιωπής» στα μεγάλα «σαλόνια» ψυχιατρικών ασύ-
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λων, των μετέπειτα οριζόμενων ως «χώρων κοινωνικοποίησης» και να φανταστεί ότι μια απλή
αλλαγή, όπως η τοποθέτηση καθισμάτων σε ένα
μικρό κύκλο, «περιορίζοντας» τον μεγάλο ορθογώνιο χώρο, θα μπορούσε να καταστήσει ως εκ
θαύματος «τους ανθρώπους ανοικτούς» σε διάλογο. Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα «εμπορικά
κέντρα» που ενστερνίζονται την ιδεολογία του
"Bon Marché" όπου η σχέση διαμείβεται αποκλειστικά μεταξύ «του πελάτη και του αντικειμένου» και πώς η ένταξη «μικρών γωνιών με
παιχνίδι και μουσική», τα κάνει πιο «φιλικά».
Οι γειτονιές, οι αστικές περιοχές, τα μικρά κέντρα, είναι τα περιβαλλοντικά στοιχεία που υποστηρίζουν μια σχέση – τόποι «ανοικτοί στην
ετερογένεια» που συμβάλλουν στην αλλαγή της
αντίληψης των άλλων ως «διαφορετικών». Είναι
τόποι συγκέντρωσης με προσωπικούς και δημόσιους χώρους που μπορούν να τροποποιηθούν.
Ένα περιβάλλον είναι ο τόπος στον οποίο κάποιος ανήκει, το σπίτι του, ο τόπος που φιλοξενεί 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 προβλήματα 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 δυνητικοί λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας», τότε
ο στόχος είναι να «καταστεί δυνατό» ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο όπου όλοι θα μπορούν
να επιδεικνύουν τις ικανότητές και να εκφράζουν τις επιθυμίες τους.
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