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Η Στέγαση είναι μία περίπλοκη διαδικασία, η 
οποία απαιτεί εξειδικευμένες παρεμβάσεις και την 
ενεργοποίηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των 
εμπλεκόμενων κάθε τοπικής κοινότητας. Το HERO 
είναι ένα νέο έργο στο πλαίσιο του προγράμματος 
Erasmus+, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη:
Επικαιροποιημένων, σωστών, διεπιστημονικών 
πληροφοριών, κατάλληλων για όλους τους 
συνομιλητές, οι οποίες διαχέονται σε όλους όσοι 
εμπλέκονται στα διαφορετικά στάδια της στέγασης
Ενός ευέλικτου εκπαιδευτικού μοντέλου Στέγασης, 
το οποίο απευθύνεται στις τοπικές κοινότητες και 
έχει αναπτυχθεί στη βάση της εμπειρίας εκείνων 
που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τη Στέγαση.
Η διεθνής κοινότητα, με τα πειραματικά όρια και 
τις δυνατότητές της, έχει ήδη την εμπειρία της 
αποασυλοποίησης, των θεραπευτικών κοινοτήτων 
και των προστατευόμενων διαμερισμάτων. Η 
Στέγαση των ατόμων με σοβαρά ψυχιατρικά 
προβλήματα αντιπροσωπεύει σήμερα μία 
προηγμένη στρατηγική στη διαδικασία κοινωνικής 
ένταξης, με εκτεταμένη εμπειρία στις διάφορες 
Ευρωπαϊκές χώρες. Συνδέεται στενά με την 
διεθνώς γνωστή και διαδεδομένη προσέγγιση του 
“Recovery” (Ανάκαμψη).  
Το δικαίωμα στη Στέγαση, στο πλαίσιο της ψυχικής 

υγείας, αποτελεί μία εναλλακτική λύση απέναντι 
στην μη κατάλληλη ιδρυματοποίηση. Η υπερβολική 
ιδρυματοποίηση των ατόμων με προβλήματα 
ψυχικής υγείας επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά 
και έχει επιπτώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών 
φροντίδας.
Οι ομάδες στόχοι του HERO είναι οι 
πρωταγωνιστές των τοπικών κοινοτήτων, στις 
οποίες οι διαδικασίες Στέγασης είναι ενεργές 
ή μπορούν να ενεργοποιηθούν και οι οποίοι 
ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν με τυπικές 
ή άτυπες μεθόδους: κοινωνία των πολιτών, 
εθελοντές, επαγγελματίες, λήπτες υπηρεσιών και οι 
οικογένειες τους (ενήλικες, οι οποίοι συχνά έχουν 
ελλιπείς δεξιότητες σε θέματα κοινοτικής ένταξης)

Συγκεκριμένα, οι ομάδες στόχοι του HERO είναι:

• Υπηρεσίες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας
• Άλλοι δημόσιοι φορείς (σχολεία, κέντρα εύρεσης 
εργασίας, εταιρείες κλπ)
• Κοινότητες (εθελοντές, γείτονες, κάτοικοι, 
ιδιοκτήτες καταστημάτων κλπ)
• Άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και οι 
οικογένειες τους

Εισαγωγή
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2. Εταίροι του Προγράμματος

Αιτών φορέας
Ι  Τ  Α  Λ  Ι  Α
www.aslroma2.it

Εκδότης προγράμματος σπουδών
Η  Ν  Ω  Μ  Ε  Ν  Ο   Β  Α  Σ  Ι  Λ  Ε  Ι  Ο
www.expandinghorizons.co.uk

Ι  Τ  Α  Λ  Ι  Α
www.fondazionediliegro.com/

Β  Ε  Λ  Γ  Ι  Ο
www.pegode.be

Ε  Λ  Λ  Α  Δ  Α
www.pepsaee.gr

Κ  Ρ  Ο  Α  Τ  Ι  Α
www.bolnica-vrapce.hr

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

Με τη συγχρηματοδότηση
του προγράμματος Erasmus+ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Βασισμένος στα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης και των ομάδων εστίασης, ο οργανισμός 
“Merseyside Expanding Horizons” δημιούργησε 4 διαφορετικά ερωτηματολόγια, με σκοπό να διερευνήσει τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες των 4 ομάδων στόχων. Ο οργανισμός σχεδίασε την Έρευνα Εκπαιδευτικών Αναγκών και 
τα ερωτηματολόγια, τα οποία διασταυρώθηκαν με τους δείκτες ποιότητες που βρέθηκαν κατά την πρώτη φάση του 
έργου. Μετά την ανατροφοδότηση των εταίρων της σύμπραξης του HERO, o MEH επικαιροποίησε διαδικτυακά 
τα ερωτηματολόγια και οι εταίροι τα μετέφρασαν στην εκάστοτε εθνική γλώσσα. Κάθε εταίρος διένειμε 60 
ερωτηματολόγια, προκειμένου να προκύψουν τα αρχεία δεδομένων. Ο MEH  συνέλλεξε τα δεδομένα και δημιούργησε 
ένα κωδικοποιημένο αρχείο δεδομένων. Με τη χρήση του συγκεκριμένου αρχείου πραγματοποιήθηκε η ανάλυση 
δεδομένων και παρήχθησαν τα στατιστικά σχετικά με τη συχνότητα και τα ποσοστά. Παρακάτω, παρατίθενται 
τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων, τα οποία περιγράφουν τα στατιστικά σε σχέση με τη συχνότητα και τα 
ποσοστά. Οι διάφορες τάσεις αναλύονται λεπτομερώς ανά ομάδα-στόχο και οι ανάγκες εντοπίζονται σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο καθώς και ανά χώρα.

Πλεονεκτήματα και Προκλήσεις

Μετά την αξιολόγηση του ερωτηματολογίου και τις προτάσεις που υπέβαλαν οι εταίροι, το ερωτηματολόγιο 
προβλέφθηκε να περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.  Σε κάθε ερώτηση προβλέφθηκε και η δυνατότητα 
ανοιχτής απάντησης. Τα κύρια πλεονεκτήματα των κλειστών ερωτήσεων στην αξιολόγηση και συλλογή δεδομένων 
σχετικών με τις ανάγκες και το τοπικό πλαίσιο είναι: εύκολες και γρήγορες απαντήσεις, οι επιλεγμένες απαντήσεις 
μπορούν να καταστήσουν πιο ξεκάθαρο το κείμενο της ερώτησης, βελτίωση της συνοχής των απαντήσεων, εύκολη 
σύγκριση με άλλους ερωτηθέντες ή ερωτηματολόγια, πιο εύκολη, γρήγορη και λιγότερο δαπανηρή ανάλυση. 
Αντίθετα, τα μειονεκτήματα των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στην περίπτωση αυτή είναι: ότι οι προτεινόμενες 
απαντήσεις μπορούν να προϊδεάσουν τους ερωτηθέντες, ότι οι ερωτηθέντες μπορεί να επιλέξουν απαντήσεις πιο 
κοντά στη σωστή απάντηση παρ’ όλο που η γνώμη τους μπορεί να είναι διαφορετική, η ύπαρξη πολλών επιλογών 
μπορεί να μπερδέψει τους συμμετέχοντες, οι συμμετέχοντες που δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη άποψη μπορεί 
επίσης να απαντήσουν, δεν δίνεται καμία πληροφορία σε σχέση με το αν ο συμμετέχων πραγματικά κατανόησε 
την ερώτηση. 

3. Μεθοδολογία
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3. Ανάλυση Αναγκών

3.1 Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Μέσα από την πρώτη ερώτηση, παρατηρούμε ότι οι 
συμμετέχοντες επιθυμούν να μάθουν περισσότερα 
σε σχέση με την «εμπλοκή των ληπτών στη 
διαδικασία σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένης 
και της δυνατότητας επιλογής διαμονής». 
Είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρο στην περίπτωση του 
Βελγίου και της Ελλάδας, καθώς περισσότερο 
από το 30% των απαντήσεων εστιάζουν στο 
συγκεκριμένο θέμα. Καταδεικνύεται επίσης ένα 
γενικό ενδιαφέρον σε σχέση με το «κατά πόσο 
η αξιολόγηση των στεγαστικών δομών λαμβάνει 
υπόψη τα ατομικά χαρακτηριστικά/ανάγκες/
προσδοκίες των ενοίκων».
 

I)
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Στην Ιταλία παρουσιάζεται επίσης σημαντικό ενδιαφέρον 
για το «κατά πόσο προτιμάται η υποστήριξη από μη 
επαγγελματίες».
 Αναφορικά με τη δεύτερη ερώτηση, οι δύο πτυχές 
που υπογραμμίζονται σε όλες τις χώρες, παρ’ όλη τη 
διαφορά στα ποσοστά, είναι η εμπλοκη των ληπτών στη 
διαδικασία σχεδιασμού και το κατά πόσο προτιμάται η 
υποστήριξη από μη επαγγελματίες: αυτά φαίνεται ότι 
είναι τα βασικά θέματα σε σχέση με τη στέγαση, από την 
σκοπιά των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
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II)

Το 37% των συμμετεχόντων δείχνει ενδιαφέρον για τη 
«διευκόλυνση της απόκτησης στέγης και της δημιουργίας 
νέων επαγγελματικών ευκαιριών για τους λήπτες υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας». Αυτό αποτελεί ένα κοινό ενδιαφέρον 
σε όλες τις χώρες. Είναι σημαντικό να υποδείξουμε ότι η 
Ιταλία ενδιαφέρεται επίσης ιδιαίτερα για το «κατά πόσο 
ένα περιβάλλον διαμονής περιτριγυρισμένο από πολλές 
εμπορικές επιχειρήσεις μπορεί να εμπλουτίσει την 
αυτονομία των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας».
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III)

Γίνεται εμφανής μία ισχυρή επιθυμία για κατανόηση 
της «διευκόλυνσης της δικτύωσης με εθελοντές και 
επαγγελματίες». Πράγματι, περίπου 40% των συμμετεχόντων 
δέιχνουν να τους απασχολεί το συγκεκριμένο θέμα. Αν 
θέλουμε να υπεισέλθουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, 
θα παρατηρήσουμε ότι αυτό το μεγάλο ποσοστό οφείλεται 
στο Βέλγιο, όπου περισσότερο από το 80% των ατόμων 
δείχνουν να ενδιαφέρονται για τη «διευκόλυνση της 
δικτύωσης με εθελοντές και επαγγελματίες»
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2 Στην Ελλάδα δεν υπάρχει  επαγγελματίας με τον τίτλο του Case Manager. Τα καθήκοντα του επιμερίζονται μεταξύ του επιστημονικά υπευθύνου της δομής, του διοικητικά 
υπευθύνου της δομής και  των προσώπων αναφοράς κάθε εξυπηρετούμενου. Επιλέξαμε να το μεταφράσουμε ως «Υπεύθυνος δομής» θεωρώντας ότι επιτελεί σε αρκετά μεγάλο 
βαθμό τα καθήκοντα  που αναφέρονταν στις σχετικές ερωτήσεις.

2
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IV)

Το 30% των συμμετεχόντων, προκειμένου να έχει μία 
καλύτερη εικόνα των αναπαραστάσεων, αντιλήψεων, 
κινήτρων και της ικανοποίησης των ατόμων με προβλήματα 
ψυχικής υγείας, θα ήθελε να μάθει περισσότερα σχετικά 
με τη διασύνδεση των υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα σε 
σχέση με το «κατά πόσο λαμβάνονται υπόψη τα κίνητρα του 
ατόμου» είναι παρεμφερή σε όλες τις χώρες. Παρ’ όλα αυτά, 
η θέση που φαίνεται να υιοθετείται από το Βέλγιο αποτελεί 
μία εντελώς αντίθετη τάση, μιας και είναι εστιασμένη στην 
«επάρκεια των εγκαταστάσεων»
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V) Σε σχέση με τη σημασία της ευελιξίας και της κλινικής 

διαχείρισης κατά τη διαδικασία στέγασης των ατόμων με 
προβλήματα ψυχικής υγείας εμφανίζεται μία γενικότερη 
τάση προς το θέμα της «ύπαρξης ενός δικτύου ανάμεσα 
στα διάφορα τμήματα ψυχικής υγείας». Απαραίτητο κρίνεται 
να καταδείξουμε το ενδιαφέρον που υπάρχει στην Αγγλία 
σε σχέση με «προγράμματα προσαρμοσμένα στους 
ανθρώπους με προβλήματα ψυχικής υγείας όταν φεύγουν 
από μία στεγαστική δομή και κατά πόσο η παρέμβαση αυτή 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους». Πράγματι, το 65% των 
Άγγλων συμμετεχόντων θα ήθελαν να ξέρουν περισσότερα 
γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.
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VI)
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Το 39% των συμμετεχόντων θα ήθελαν να γνωρίζουν 
περισσότερα σε σχέση με το «κατά πόσο η λήψη ευθυνών 
διαχέεται ή οι ένοικοι έχουν πλήρη ευθύνη». Κοιτώντας 
πιο λεπτομερώς, θα παρατηρήσουμε ότι αυτό το ποσοστό 
οφείλεται στην Ιταλία, όπου το 80% των συμμετεχόντων θα 
ήθελαν να ξέρουν περισσότερα γύρω από αυτό το θέμα. 
Ενδιαφέρον είναι και το γεγονός ότι η Αγγλία και το Βέλγιο 
θα ήθελαν να γνωρίζουν περισσότερα για την «τυπική 
διαδικασία ένταξης σε ένα στεγαστικό πρόγραμμα» με ένα 
μέσο ποσοστό κοντά στο 50%, γεγονός που υποδεικνύει 
ότι υπάρχει μία ευαισθησία γύρω από το έργο των 
οργανισμών και των δημόσιων φορέων. 
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Σχετικά με τη σημασία των εθελοντών και της κοινωνίας των 
πολιτών στη διαδικασία της Στέγασης ατόμων με προβλήματα 
ψυχικής υγείας, η πιο σημαντική γενικότερη τάση αφορά 
στο «κατά πόσο η υποστήριξη είναι εξατομικευμένη 
ή τυποποιημένη».  Πράγματι, όλες οι χώρες δείχνουν 
ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θέμα σε ένα μέσο ποσοστό 
κοντά  στο 40%. Ανάμεσα στις χώρες εμφανίζονται πολλές 
ομοιότητες, ειδικά στα δύο παρακάτω σημεία:
• Εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν στους 
εθελοντές και την παρατήρηση των δραστηριοτήτων τους
• Εκπαίδευση των πολιτών σε σχέση με την ψυχική 
υγεία

VIII)
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Σε σχέση με τη σημασία της δια βίου μάθησης στη διαδικασία 
της στέγασης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, το κύριο 
ενδιαφέρον εστιάζεται ξεκάθαρα στην «τακτική εποπτεία και 
τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης της 
διαχείρισης χρόνου)», καθώς το 58% των συμμετεχόντων 
θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα γύρω από το θέμα αυτό. 
Η τάση αυτή εντοπίζεται στην Κροατία, την Ελλάδα και την 
Ιταλία. Μπορούμε  να παρατηρήσουμε ότι οι συγκεκριμένες 
χώρες είναι χώρες της Νότιας Ευρώπης, γεγονός που 
σημαίνει ότι έχουν κοινή οπτική και ενδιαφέρον σε σχέση 
με τη συγκεκριμένη ερώτηση. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τις 
χώρες της Βόρειας Ευρώπης (Αγγλία, Βέλγιο), οι οποίες 
φαίνεται ότι ενδιαφέρονται από κοινού για τη σημασία της 
δια βίου μάθησης στη διαδικασία της Στέγασης των ατόμων 
με προβλήματα ψυχικής υγείας. 
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IX)

Σε σχέση με τη σημασία των Οικονομικών Πόρων στη 
διαδικασία της Στέγασης ατόμων με προβλήματα ψυχικής 
υγείας, το κύριο ενδιαφέρον εστιάζεται ξεκάθαρα στο «κατά 
πόσο τα χρήματα των ληπτών διαχειρίζονται απευθείας από 
τους ίδιους». Με το ενδιαφέρον να αγγίζει το 47%, αποτελεί 
ξεκάθαρα το κυριότερο ζήτημα. Η συγκεκριμένη τάση 
ενδιαφέροντος εντοπίζεται στην Ελλάδα σε ποσοστό 65%. 
Στην Κροατία και στην Ιταλία με 40% και 42% αντίστοιχα. 
Απαραίτητο κρίνεται να σημειωθεί και το σημαντικό 
ενδιαφέρον της Αγγλίας για την «ενεργή συνεργασία με 
καταστήματα και πολιτιστικά κέντρα».
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Σχετικά με τη σημασία της εκτίμησης του αντίκτυπου της 
διαδικασίας στέγασης ατόμων με προβλήματα ψυχικής 
υγείας, οι συμμετέχοντες θα ήθελα να μάθουν περισσότερα 
σε σχέση με δύο θέματα. Αρχικά, σε σχέση με το «κατά 
πόσο η κοινωνική ένταξη είναι ένας σημαντικός στόχος». 
Δευτερευόντως, σε σχέση με το «κατά πόσο οι λήπτες 
λαμβάνουν αποφάσεις σχετικές με τη θεραπεία τους». Αυτό 
το διττό ενδιαφέρον εντοπίζεται ξεκάθαρα στην Κροατία και 
στην Ελλάδα. Στην Ιταλία και την Αγγλία τα πράγματα είναι 
διαφορετικά μιας και οι Ιταλοί συμμετέχοντες είναι εστιασμένοι 
στο «κατά πόσο οι λήπτες λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με 
τη θεραπεία τους» και οι Άγγλοι συμμετέχοντες στο «κατά 
πόσο η κοινωνική ένταξη είναι ένας σημαντικός στόχος».
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4. Needs analysis

4.2 Other Public Agencies

Σχετικά με τις εταιρείες και την ενότητα «διαδικασία 
αξιολόγησης που εφαρμόζεται στην περίπτωση της 
στέγασης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας», το 
κύριο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η επιλογή «προγράμματα 
υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης των ληπτών 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας» με ποσοστό 34%. Αυτή η τάση 
συναντάται κυρίως στην Ελλάδα, το Βέλγιο και την Αγγλία. 
Η δεύτερη σε ενδιαφέρον επιλογή είναι η «συνεργασία με 
τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» με 
ποσοστό ενδιαφέροντος 46% και 41% σε Βέλγιο και Ιταλία, 
αντίστοιχα. 

I)
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Οι επιλογές «διευκόλυνση της πρόσβασης σε κοινοτικές 
υπηρεσίες (βιβλιοθήκη, δημοτικές δομές, πολιτιστικές 
δραστηριότητες κλπ)» και «εμπειρίες των οικογενειών οι 
οποίες βρήκαν μόνες τους και διαχειρίστηκαν οικονομικά, 
κάποιο κατάλυμα» συγκεντρώνουν το υψηλότερο 
ενδιαφέρον από τις επιλογές σε σχέση με τη σημασία των 
Τοπικών Πόρων στη διαδικασία της στέγασης ατόμων με 
προβλήματα ψυχικής υγείας. Η τάση αυτή επικρατεί κυρίως 
στο Βέλγιο και την Αγγλία. Οι άλλες τρεις χώρες, Ελλάδα, 
Κροατία και Ιταλία, έχουν υιοθετήσει μια διαφορετική 
τοποθ΄τηση, δίνοντας έμφαση σε άλλες διαστασεις όπως 
«αναγνώριση και χρήση των μη επαγγελματικών υπηρεσιών 
υποστήριξης» και «προγράμματα ευαισθητοποίησης της 
κοινότητας» .
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III)

3Στην Ελλάδα δεν υπάρχει  επαγγελματίας με τον τίτλο του Case Manager. Τα καθήκοντα του επιμερίζονται μεταξύ του επιστημονικά υπευθύνου της δομής, του 
διοικητικά υπευθύνου της δομής και  των προσώπων αναφοράς κάθε εξυπηρετούμενου. Επιλέξαμε να το μεταφράσουμε ως «Υπεύθυνος δομής» θεωρώντας ότι 
επιτελεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό τα καθήκοντα  που αναφέρονταν στις σχετικές ερωτήσεις.

3
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Σχετικά με τη σημασία του Case Manager (Υπεύθυνου 
δομής) στη διαδικασία της στέγασης των ατόμων με 
προβλήματα ψυχικής υγείας, οι ερωτώμενοι εστίασαν τις 
απαντήσεις τους κυρίως στην επιλογή «Για το ποιος είναι 
ο ρόλος του Υπεύθυνου Δομής» με ποσοστό 45% κυρίως 
ανάμεσα στις χώρες Κροατία, Βέλγιο και Ιταλία. Στη δεύτερη 
θέση με ποσοστό 29% βρίσκεται η επιλογή «Για το πώς 
μπορούν να συμπεριληφθούν προγράμματα συμμετοχής 
της τοπικής κοινότητας». Η επιλογή αυτή αντιπροσωπεύει 
τις χώρες Ελλάδα, Βέλγιο και Αγγλία, οι ερωτώμενοι των 
οποίων θα ήθελαν περισσότερες πληροφορίες ως προς 
την αξιοποίηση αυτής της επιλογής. 

IV)
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Σχετικά με την κατηγορία Κατανόηση των Αντιλήψεων, 
των Κινήτρων και της Ικανοποίησης των ατόμων με 
προβλήματα ψυχικής υγείας, όλοι οι συμμετέχοντες θα 
ήθελαν περισσότερες πληροφορίες στην επιλογή «Πώς θα 
εξασφαλιστεί ότι οι ένοικοι έχουν επίγνωση των θεμάτων που 
τους αφορούν». Αυτό είναι ιδίαιτερα έντονο στο Βέλγιο με 
ποσοστό 66%. Παράλληλα η επιλογή αυτή είναι σημαντική 
και για την Ελλάδα και την Κροατία. Οι Άγγλοι συμμετέχοντες 
στην έρευνα δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον για την 
επιλογή «Πώς μπορούν να εμπλακούν οι ένοικοι στη θέσπιση 
στόχων» ενώ οι Ιταλοί συμμετέχοντες δείχνουν περισσότερο 
ενδιαφέρον για την επιλογή «Διασφάλιση του ότι οι ανάγκες/
επιθυμίες των ενοίκων λαμβάνονται υπόψη».
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V)
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VI)

Σχετικά με τη σημασία της ευελιξίας και της κλινικής 
διαχείρησης στη διαδικασία στέγασης των ατόμων 
με προβλήματα ψυχικής υγείας, οι συμμετέχοντες 
ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα σε σχέση με «την 
ύπαρξη ομάδων παρακολούθησης των προγραμμάτων 
στέγασης». Όλες οι χώρες αλλά κυρίως οι συμμετέχοντες 
από Ελλάδα και Αγγλία δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον 
για αυτή την επιλογή. Οι συμμετέχοντες του Βελγίου δεν 
εστιάζουν μόνο το ενδιαφέρον τους στην ίδια επιλογή 
αλλά και στην επιλογή «ύπαρξη ευέλικτων ρυθμίσεων για 
το προσωπικό υποστήριξης των στεγαστικών δομών» με 
ποσοστό 52%. 
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Η επιλογή «Πώς μπορούν να λαμβάνονται υπόψη οι 
διαφορετικές ανάγκες και ικανότητες των ενοίκων» αποτελεί 
το κύριο σημείο ενδιφέροντος για όλους τους συμμετέχοντες 
και κυρίως για το Βέλγιο και την Αγγλία. Τα αποτελέσματα 
είναι παρόμοια για τις επιλογές «Πώς μπορεί να δίνεται 
στους ενοίκους η δυνατότητα να παίρνουν αποφάσεις για τις 
καθημερινές τους δραστηριότητες» και «Πώς ισορροπείται η 
ανάγκη για κοινωνική αλληλεπίδραση με αυτή για προσωπικό 
χρόνο» συγκεντρώνοντας ποσοστό ενδιαφέροντος 18%. 
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VII)

Σχετικά με τη σημασία των εθελοντών και την κοινωνία 
των πολιτών στη διαδικασία της στέγασης ατόμων με 
προβλήματα ψυχικής υγείας, όλοι οι συμμετέχοντες 
εστίασαν τις απαντήσεις τους στην επιλογή σχετικά με 
«δραστηριότητες που διευκολύνουν τη δημιουργία σχέσεων 
και την κοινωνική ένταξη». Η εν λόγω ερώτηση συγκέντρωσε 
το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, το 97% των απαντήσεων. 
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Η «Κατανόηση της σημασίας της Υπευθυνότητας και των 
επιλογών στη διαδικασία της στέγασης των ατόμων με 
προβλήματα ψυχικής υγείας» αποτελεί ένα αντικείμενο για το 
οποίο οι απαντήσεις των συμμετεχόντων ποικίλουν. Η επιλογή 
«Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα σχολεία» συγκεντρώνει 
το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων με το 30% να 
το απαντούν. Ιδιαίτερα στην Ιταλία και το Βέλγιο η εν λόγω 
επιλογή συγκεντρώνει το 38% και 46% αντίστοιχα. Ωστόσο, 
η Αγγλία έχει υιοθετήσει μια διαφορετική προσέγγιση σε αυτό 
το θέμα καθώς οι Βρετανοί συμμετέχοντες εστιάζουν κυρίως 
το ενδιαφέρον τους στις «δραστηριότητες που προάγουν την 
κοινωνική ένταξη». 

IX)
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Η απάντηση «Διαδικασία επιλογής ανάμεσα στη συγκατοίκηση 
και την ατομική κατοικία»συγκέντρωσε το μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον με 47%. Ειδικά η Κροατία και η Ιταλία έδωσαν 
την απάντηση αυτή σε ποσοστό 72% και 53% αντίστοιχα. 
Η επιλογή «Διασφάλιση του ότι οι ανάγκες των ενοίκων 
λαμβάνονται υπόψη» αποτελεί βασική προτεραιότητα για 
την Ελλάδα και το Βέλγιο. Η επιλογή «Ενώσεις/σωματεία 
που διαχειρίζονται οι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας» 
δεν αποτελεί βασικό παράγοντα ενδιαφέροντος για τους 
συμμετέχοντες. Γενικά, παρατηρείται ότι οι απαντήσεις των 
κρατών-μελών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινούνται 
στο ίδιο επίπεδο ενδιαφέροντος. 
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4 . Ανάλυση Αναγκών

4.3 Κοινότητες

I)
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Το 52% των συμμετεχόντων θα ήθελε να γνωρίζει 
περισσότερα σχετικά με την επιλογή «Οποιαδήποτε 
προκατάληψη η οποία μπορεί να εμποδίσει την ένταξη». 
Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στο ενδιαφέρον των Βέλγων 
συμμετεχόντων, οι οποίοι έδωσαν την απάντηση αυτή 
σε ποσοστό 83%. Το ίδιο συμβαίνει και στην Κροατία 
και στην Ελλάδα με ποσοστά 59% και 44% αντίστοιχα. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σημειωθεί ότι η Αγγλία έχει 
υιοθετήσει διαφορετική άποψη – σε σχέση με τους άλλους 
συμμετέχοντες- σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης 
που εφαρμόζεται στη στέγαση ατόμων με προβλήματα 
ψυχικής υγείας καθώς τα αποτελέσματα σε όλες τις δυνατές 
απαντήσεις είναι το ίδιο.  

II)
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Σχετικά με τη σημασία των τοπικών πόρων στη διαδικασία 
της στέγασης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας 
τα αποτελέσματα της έρευνας είναι πολύ κοντινά. Ωστόσο, 
βασικό ενδιαφέρον εστιάζεται στην κατηγορία «Οι κοινωνικές 
ανισότητες ανάμεσα σε ευημερούσες και μειονεκτούσες 
περιοχές» που συγκεντρώνει το 37% των απαντήσεων. 
Στη δεύτερη θέση με ποσοστό 34% βρίσκεται η επιλογή «Η 
διαφορά μεταξύ της τοπικής και της εθνικής υποστήριξης 
(συμπεριλαμβανομένης της εποπτευόμενης υποστήριξης 
στην κοινότητα)». Οι συμμετέχοντες από Κροατία, Ελλάδα, 
Βέλγιο και Αγγλία θα ήθελαν να γνωρίζουν περισσότερα 
σχετικά με την πρώτη επιλογή. Αντίθετα, οι ερωτηθέντες 
στην Ιταλία συγκεντρώνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την 
επιλογή «Αλληλεπίδραση με φοιτητές / ηλικιωμένους». 
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III) Σε γενικές γραμμές παρατηρούμε έντονο ενδιαφέρον για την 

κατηγορία «Κατανόηση της σπουδαιότητας του Υπεύθυνου 
Δομής (Case Manager) στη διαδικασία στέγασης ατόμων με 
προβλήματα ψυχικής υγείας». Όλοι οι συμμετέχοντες στην 
έρευνα εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε αυτή την κατηγορία 
με ένα μέσο όρο ποσόστωστης 84% . Ωστόσο, στο σημείο 
αυτό αξίζει να αναφερθούν και κάποια άλλα ενδιαφέροντα 
πεδία που αναφέρθηκαν: 
• Εκπαίδευση για το πώς χρειάζεται κάποιος να 
δουλεύει με άλλους οργανισμούς 
• Πως μπορεί να δώσει πληροφορίες στη γειτονιά και 
τα καταστήματα 

4

 4 Στην Ελλάδα δεν υπάρχει  επαγγελματίας με τον τίτλο του Case Manager. Τα καθήκοντα του επιμερίζονται μεταξύ του επιστημονικά υπευθύνου της δομής, του 
διοικητικά υπευθύνου της δομής και  των προσώπων αναφοράς κάθε εξυπηρετούμενου. Επιλέξαμε να το μεταφράσουμε ως «Υπεύθυνος δομής» θεωρώντας ότι 
επιτελεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό τα καθήκοντα  που αναφέρονταν στις σχετικές ερωτήσεις.
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Σχετικά με τη σημασία των αντιλήψεων, του κινήτρου και της 
ικανοποίησης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, 
το κεντρικό ενδιαφέρον των ερωτηθέντων συγκεντρώνεται 
στην ενότητα «Προγράμματα – Δράσεις ευαισθητοποίησης 
πολιτών» διότι 60% των ερωτώμενων θα ήθελαν να 
γνωρίζουν περισσότερα γύρω από αυτό το θέμα. Η τάση 
αυτή διαφαίνεται κυρίως στα ερωτηματολόγια της Ιταλίας, 
Αγγλίας, Ελλάδα και Κροατίας. Οι ερωτώμενοι από το 
Βέλγιο είναι οι μοναδικοί που θα ήθελαν να γνωρίζουν 
περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από την ενότητα «Η 
σκοπιά των πολιτών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
προβλήματα ψυχικής υγείας». 

V)
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Σχετικά με τη σημασία της ευελιξίας και της κλινικής 
διαχείρισης στη διαδικασία στέγασης ατόμων με προβλήματα 
ψυχικής υγείας το κύριο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η 
επιλογή «Το να λαμβάνεται υπόψη η άποψη των ατόμων 
που ζουν σε στενή επαφή με τους λήπτες υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας» με ποσοστό 76% των συμμετεχόντων. 
Η τάση αυτή εμφανίζεται στα ερωτηματολόγια της Ιταλίας, 
του Βελγίου, Ελλάδας και Κροατίας.  Η Αγγλία είναι η μόνη 
χώρα της οποίας  τα ερωτηματολόγια συγκεντρώνουν 
υψηλό ποσοστό της τάξεως του 60% στην επιλογή «Ένα 
εδραιωμένο πρόγραμμα επανεγκατάστασης».
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Σχετικά με την κατηγορία «Η κατανόηση της σημασίας της 
διά βίου μάθησης στη διαδικασία της στέγασης ατόμων 
με προβλήματα ψυχικής υγείας» τα αποτελέσματα των 
ερωτηματολογίων είναι περίπου παρόμοια ανάμεσα στις 
δυο επιλογές «Ένα πρόγραμμα πληροφόρησης σχετικά 
με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την εκπαίδευση  για 
την ψυχική υγεία» και «Συνεργασία υπηρεσιών με 
οικογένειες, εθελοντές και ενώσεις (συμπεριλαμβανομένων 
προγραμμάτων θεραπείας. Η πρώτη, όμως, επιλογή με 
ποσοστό 51% είναι το «πρόγραμμα πληροφόρησης σχετικά 
με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την εκπαίδευση  για την 
ψυχική υγεία». 

VII)
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Σχετικά με τη σημασία των στεγαστικών πόρων στη 
διαδικασία της στέγασης ανθρώπων με προβλήματα  ψυχικής 
υγείας τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος επικεντρώνονται 
στην «υποστήριξη των τοπικών αρχών ενός σχεδίου 
στέγασης (συμπεριλαμβανομένης μιας γραμμής βοήθειας 
24 ωρών)» και στο «σχέδιο αποϊδρυματοποίησης όταν οι 
λήπτες εγκαταλείπουν μια υπηρεσία». Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 
στο Βέλγιο. Πρέπει να επισημανθεί ότι η Κροατία και η 
Ιταλία ενδιαφέρονται κυρίως για την επιλογή «Πόροι που 
δημιουργήθηκαν για να εξασφαλισθεί η πληρωμή ενοικίων».
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4. Ανάλυση Αναγκών

4.4 Άτομα με βιωματική εμπερία και οι οικογένειές τους

I)
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Όσον αφορά τη σημασία των κινήτρων και της ικανοποίησης 
στη διαδικασία στέγασης ατόμων με προβλήματα ψυχικής 
υγείας, όλοι οι συμμετέχοντες θα ήθελαν να μάθουν 
περισσότερα για την « υποστήριξη και διευκόλυνση των 
επιθυμιών του λήπτη υπηρεσιών». Πράγματι, το 37% των 
απαντήσεων επικεντρώνεται σε αυτό το σημείο. Ωστόσο, 
αν πάμε σε λεπτομέρειες αυτό το ποσοστό οφείλεται στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, επειδή το 100% των συμμετεχόντων 
στο Ηνωμένο Βασίλειο θα ήθελε να μάθει περισσότερα 
για αυτό το θέμα. Είναι απαραίτητο να επισημάνουμε ότι η 
Κροατία έχει υιοθετήσει μια διαφορετική θέση όσον αφορά 
τη σημασία των κινήτρων και της ικανοποίησης κατά τη 
διαδικασία της στέγασης των ατόμων με προβλήματα 
ψυχικής υγείας, επειδή επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στο κατά 
πόσο «η στεγαστική δομή έχει πτυχές πολιτικής ζωής».

II)
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Όσον αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης που εφαρμόζεται 
στην στέγαση για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, τα 
αποτελέσματα είναι αρκετά ισοδύναμα. Ωστόσο, το κύριο 
ενδιαφέρον εντοπίζεται στην «εργασία με τους λήπτες 
σε περίπτωση μελλοντικής συγκατοίκησης και επιλογή 
διαμονής», με μέσο ποσοστό 23%. Το ζήτημα της «Εργασίας 
με τις οικογένειες» με ένα μέσο ποσοστό  21% είναι επίσης 
μια σημαντική πτυχή που δεν πρέπει να παραμελήσουμε.
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Η θέση που υιοθέτησαν όλοι οι συμμετέχοντες επικεντρώνεται 
στην σημασία της  «ύπαρξης δημόσιων μέσων μαζικής 
μεταφοράς / εμπορικών κέντρων κοντά στην κατοικία», με 
μέσο ποσοστό 43%. Ωστόσο, η θέση που υιοθέτησε το 
Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια εντελώς διαφορετική τάση, διότι 
δεν υπάρχουν συμμετέχοντες του Ηνωμένου Βασιλέιου που 
απάντησαν υπέρ της σημασίας «την ύπαρξης δημόσιων 
μέσων μαζικής μεταφοράς / εμπορικών κέντρων κοντά στην 
κατοικία». Οι συμμετέχοντες από το Ηνωμένο Βασίλειο 
επικεντρώνονται περισσότερο στην ύπαρξη «ευκαιριών 
εργασίας ή προγραμμάτων επαγγελματικής επανένταξης 
στην περιοχή». 5

5Στην Ελλάδα δεν υπάρχει  επαγγελματίας με τον τίτλο του Case Manager. Τα καθήκοντα 
του επιμερίζονται μεταξύ του επιστημονικά υπευθύνου της δομής, του διοικητικά υπευθύνου 
της δομής και  των προσώπων αναφοράς κάθε εξυπηρετούμενου. Επιλέξαμε να το 
μεταφράσουμε ως «Υπεύθυνος δομής» θεωρώντας ότι επιτελεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό τα 
καθήκοντα  που αναφέρονταν στις σχετικές ερωτήσεις.

IV)
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Όσον αφορά τη σημασία του υπεύθυνου δομής στη 
διαδικασία της στέγασης ατόμων με προβλήματα ψυχικής 
υγείας τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν την σημασία 
της «υποστήριξης του υπεύθυνου δομής στους λήπτες, 
τις οικογένειες και της κοινωνικές λειτουργίες», με μέσο 
ποσοστό 55%. Η Ιταλία είναι η μόνη χώρα που θα ήθελε 
να μάθει περισσότερα για την «ενθάρρυνση της κοινωνικής 
ένταξης», με 55% ενδιαφέροντος.
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Η κατανόηση της σημασίας της ευελιξίας και της κλινικής 
διαχείρισης στη διαδικασία στέγασης ατόμων με προβλήματα 
ψυχικής υγείας εστιάζεται κυρίως σε δύο θέματα   :

• «Θεραπευτικές ομάδες για λήπτες υπηρεσιών και 
οικογένειες»
• «Σχέσεις μεταξύ υπηρεσιών, οικογενειών, ληπτών, 
κυβερνήσεων και άλλων ενδιαφερομένων».

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Βέλγιο 
με το 66% και το 39% αντίστοιχα για τις «Ομάδες θεραπείας 
για λήπτες και οικογένειες», και 32% και 59% για τις «Σχέσεις 
μεταξύ υπηρεσιών, οικογενειών, ληπτών, κυβερνήσεων και 
άλλων ενδιαφερομένων». Μπορούμε να παρατηρήσουμε το 
ίδιο ενδιαφέρον για το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο όσον 
αφορά τη σημασία της ευελιξίας και της κλινικής κυβέρνησης 
στη διαδικασία της στέγασης ατόμων με προβλήματα 
ψυχικής υγείας. Δεν συμβαίνει στην Ιταλία και την Κροατία, 
επειδή είναι σχετικά ομοιογενή στα αποτελέσματά τους και 
δεν επικεντρώνεται μόνο σε μια ανάγκη.

VI)
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Οι ανάγκες που εντοπίστηκαν από τους συμμετέχοντες είναι 
οι ακόλουθες   :
• «Κατά πόσο ο λήπτης θεωρείται ότι είναι σε θέση 
να λαμβάνει αποφάσεις και να αναλαμβάνει την ευθύνη για 
αυτές»
•  «Εξέταση των σχεδίων του λήπτη»
Η δεύτερη ανάγκη στοχεύει ιδιαίτερα στους συμμετέχοντες 
από το Βέλγιο με 53% ενδιαφέρον. Η πρώτη ανάγκη 
ενδιαφέρει ιδίως την Ελλάδα, το Βέλγιο, την Ιταλία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο με αντίστοιχα ποσοστά 40%, 33%, 37% 
και 33%. Είναι επίσης απαραίτητο να επισημανθεί ένα 40% 
ενδιαφέροντος για την «υποστήριξη φιλίας μεταξύ ληπτών», 
στην Κροατία και την Ελλάδα.
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VIII)

Όσον αφορά τη σημασία των εθελοντών και της κοινωνίας 
των πολιτών στη διαδικασία της στέγασης ατόμων με 
προβλήματα ψυχικής υγείας τα αποτελέσματα εστιάζονται 
στην «δέσμευση/ συμμετοχή/ εμπλοκή της κοινότητας στο 
έργο» με μέσο ποσοστό 54%.
Ωστόσο, η θέση που υιοθέτησε το Ηνωμένο Βασίλειο 
είναι μια εντελώς αντίθετη τάση, διότι επικεντρώνεται 
μόνο στα «προγράμματα εθελοντικής κατάρτισης σχετικά 
με την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ψυχική υγεία, 
συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσο ο εθελοντής 
έχει επίγνωση του ρόλου του και της σχέσης μεταξύ 
επαγγελματιών και δημόσιας κοινωνίας των πολιτών».
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Οι συμμετέχοντες που πήραν μέρος στις συνεντεύξεις 
σχετικά με τη σπουδαιότητα της διά βίου μάθησης στη 
διαδικασία στέγασης ατόμων με προβλήματα ψυχικής 
υγείας αισθάνονται ότι ανησυχούν για το ίδιο ζήτημα, 
ακόμη και αν υπάρχουν πέντε διαφορετικές απαντήσεις. 
Πράγματι, το 48% των συμμετεχόντων επικεντρώνεται στο 
ζήτημα  των «κοινωνικών δεξιοτήτων και προγραμμάτων 
κατάρτισης για την επίλυση προβλημάτων με σκοπό τη 
βελτίωση της κοινωνικής ενσωμάτωσης». Αυτή η γενική 
τάση ισχύει ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, την 
Ελλάδα και την Κροατία.



57

HERO
IX)

Όσον αφορά τη σημασία των στεγαστικών πόρων στη 
διαδικασία της στέγασης ατόμων με προβλήματα ψυχικής 
υγείας τα αποτελέσματα εστιάζονται στην «ύπαρξη και τους 
τύπους υποστήριξης που διατίθενται από τα θεσμικά όργανα, 
συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης ειδικού εξειδικευμένου 
προσωπικού 24 ώρες / μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα» με 
μέσο ποσοστό 69%.
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Ωστόσο, η θέση που υιοθέτησε η Ιταλία είναι μια εντελώς 
αντίθετη τάση, διότι τα αποτελέσματά τους παρουσιάζουν 
ισοδύναμες τις «εμπειρίες των οικογενειών των αναδόχων 
και των ανθρώπων με διαφορετικά προβλήματα που ζουν 
μαζί και αλληλοϋποστηρίζονται μεταξύ τους» και «την 
ύπαρξη και τους τύπους υποστήριξης που διατίθενται από 
τα θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης 
ειδικού εξειδικευμένου προσωπικού 24 ώρες την εβδομάδα»
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Με μέσο ποσοστό 67% «ο Συντονιστής που μπορεί να 
αξιολογήσει τις ανάγκες και τους πόρους του λήπτη και 
κατά πόσο η απομόνωση καταπολεμάται σύμφωνα με τις 
επιθυμίες των ληπτών» είναι εμφανώς το κύριο σημείο 
που επιλέγουν όλοι οι συμμετέχοντες. Η Ελλάδα είναι η 
μόνη συμμετέχουσα που θα ήθελε να μάθει περισσότερα 
για το «αν ο συντονιστής χρησιμοποιεί τυποποιημένες 
μεθόδους παρέμβασης» Με το 45% των απαντήσεων να 
επικεντρώνονται σε αυτό το ζήτημα.

Μέσω των διαφορετικών γραφημάτων που εξηγούν τις 
ανάγκες που συμμετεχόντων από διαφορετικές χώρες, 
μπορούμε εύκολα να προσδιορίσουμε τις ανάγκες και να 
παρατηρήσουμε κάποιες τάσεις μεταξύ των χωρών σχετικά 
με τη στέγαση.
Πρώτη παρατήρηση, γενικά για κάθε ερώτηση υπάρχουν 
πάντοτε δύο ανάγκες από τους συμμετέχοντες. 
Πράγματι, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι δύο ανάγκες 
συγκεντρώνουν περισσότερο από το 65 % ενδιαφέροντος.
Δεύτερη παρατήρηση: υπάρχει συχνά μια ομοιότητα μεταξύ 
των χωρών από τη Βόρεια Ευρώπη και των χωρών από την 
Νότια Ευρώπη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα μεταξύ του Βελγίου και 
του Ηνωμένου Βασιλείου, ιδίως για τις υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας. Μπορούμε να εντοπίσουμε έτσι τις ίδιες ανάγκες 
μεταξύ Κροατίας και Ιταλίας στη διαδικασία της στέγασης 
ανθρώπων με προβλήματα ψυχικής υγείας.
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5. Συμπεράσματα
Η στέγαση είναι μια στρατηγική που επικεντρώνεται στη 
μετάβαση από την ενίσχυση στην ενσωμάτωση στο πλαίσιο 
της αναπηρίας και της ψυχικής υγείας.
Οι εμπειρίες από την αποασυλοποίηση, τις θεραπευτικές 
κοινότητες και από τα προστατευόμενα διαμερίσματα είναι 
ήδη γνωστές σε διεθνές επίπεδο, αλλά η στέγαση για 
άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας αντιπροσωπεύει μια 
προηγμένη στρατηγική για την κοινωνική ενσωμάτωση με 
μεγάλο εύρος εμπειριών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Πρόκειται για ένα πολύπλοκο φαινόμενο που απαιτεί 
βαθύτερο επίπεδο προσόντων και ενεργοποίηση 
συγκεκριμένων ικανοτήτων από κάθε εμπλεκόμενο φορέα, 
προκειμένου να επιτρέψει στις τοπικές κοινότητες να 
συμπεριλάβουν άτομα με αναπηρία και να τα στηρίξουν με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 
Για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων για μια 
αποτελεσματική διαδικασία στέγασης, το έργο HERO 
ανέλυσε τις ανάγκες των διαφόρων ομάδων στόχου που 
συμμετέχουν στις δραστηριότητες.

Οι συμμετέχοντες είναι οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας, οι 
άνθρωποι με προβλήματα ψυχικής υγείας και οι οικογένειές 
τους, οι δημόσιοι οργανισμοί, οι τοπικές κοινότητες και 
ερωτώνται για τις ανάγκες τους και για την έλλειψη 

εκπαίδευσης αναφορικά με το ζήτημα  της στέγασης.
 
Η ανάλυση του ερωτηματολογίου δείχνει πώς οι 
εκπαιδευτικές ανάγκες των ενδιαφερομένων στις 
εμπλεκόμενες χώρες εντοπίζονται με διαφορετικούς τρόπους 
και ισορροπίες.

Η έκθεση για τις εκπαιδευτικές ανάγκες θα συμβάλει στην 
επίτευξη των ακόλουθων στόχων του έργου:
1. Σχεδιασμός των έργων και προγραμμάτων για τη στέγαση,
2. Καθορισμός ορισμένων ορόσημων που θα 
παρακολουθούνται και θα αξιολογούνται,
3. Ανάλυση της κατάστασης των έργων στέγασης που 
εφαρμόζονται ήδη σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η ανάλυση των αναγκών θα ληφθεί υπόψη όταν το έργο 
HERO θα σχεδιάσει το Εκπαιδευτικό Πρωτόκολλο , καθώς 
και όταν οι εταίροι θα συνεργαστούν με τις διάφορες 
ομάδες-στόχους για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν 
τα προβλήματα και τα αιτήματα που έχουν.  Πράγματι, 
το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης  θα οργανωθεί σε 
τέσσερις διαφορετικές ενότητες, ένα ανά κάθε ομάδα-στόχο, 
και τα περιεχόμενα θα είναι προσαρμοσμένα στις κάθε 
ενότητα με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις 
ομάδες εστίασης (focus groups), τις συνεντεύξεις και την 
έρευνα.
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ASL ROMA 2    Ι Τ Α Λ Ι Α 
Tiziana Borgese, Maria Silvia Corti, Patrizia Favali, Giambattista Giangreco, Donatella La Cava, 
Josè Mannu, Stella Milano, Maurizio Murri, Vincenzo F. Scala, Nadia Battisti, Paola Cavalieri.
dsm@aslroma2.it

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

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

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

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

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

Η γραφιστική επεξργασία έγινε από τον Juan Faraco για τον οργανισμό «Merseyside Expanding Horizons» (MEH) και άντλησε 
έμπνευση από το Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο του Hero (Hero eBook).
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Το HERO είναι ένα έργο Erasmus+, που έχει 
ως στόχο να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να βοηθήσει 
τις τοπικές κοινότητες στην ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται 
για μια αποτελεσματική διαδικασία στέγασης. 
Αυτό διευκολύνεται με την εξασφάλιση της 
πρόσβασης των τοπικών κοινοτήτων στην 
εκπαίδευση σε αυτή τη διαδικασία και την 
αύξηση της ποιότητας τόσο της επίσημης 
όσο και της άτυπης μάθησης, με τις ομάδες 
στόχους τους να είναι: πολίτες, υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας, άλλοι δημόσιοι φορείς, χρήστες 
και οι οικογένειές τους. Αυτό είναι σημαντικό 
επειδή το δικαίωμα στη στέγαση, ιδίως στο 
πλαίσιο της Ψυχικής Υγείας, προσφέρει μια 
εναλλακτική λύση στην ακατάλληλη ή περιττή 
ιδρυματοποίηση, η οποία έχει σοβαρές 
επιπτώσεις τόσο στη δημόσια χρηματοδότηση 
όσο και στην ποιότητα των υπηρεσιών 

φροντίδας. Η στέγαση για άτομα με σοβαρά 
προβλήματα ψυχικής υγείας αντιπροσωπεύει 
σήμερα μια προηγμένη στρατηγική της 
διαδικασίας κοινωνικής ένταξης με εκτεταμένες 
εμπειρίες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
Ζητάμε να συμπληρώσετε αυτό το ανώνυμο 
και εμπιστευτικό ερωτηματολόγιο για να μας 
βοηθήσετε να επιτύχουμε τους στόχους μας.
Ηλικία:
Φύλο: (Άντρας / Γυναίκα / Άλλο)
Έχετε άμεση εμπειρία στο ζήτημα της 
Στέγασης;
Θεωρείτε τον εαυτό σας ως άτομο που 
αντιμετωπίζει  προβλήματα ψυχικής υγείας;
Ομάδες-στόχοι: 
1. Πολίτες
2. Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
3. Λοιποί δημόσιοι φορείς, εταιρείες και 
επαγγελματίες
4. Λήπτες και οι οικογένειες τους
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1. Πολίτες
Παρακαλείστε να ιεραρχήσετε τα παρακάτω ανάλογα με το για ποια θα θέλατε να 
υπήρχε περισσότερη πληροφόρηση (με το 1 να είναι το πιο σημαντικό)

Κατανόηση της διαδικασίας αξιολόγησης που εφαρμόζεται στην στέγαση 
για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας:
 Φόβος ή ανησυχία για οποιοδήποτε θόρυβο / βία
 Ενδιαφέρον στην κοινότητα
 Κάθε προκατάληψη που μπορεί να εμποδίσει την ένταξη
 Άλλο, προσδιορίστε ………….......................................................

Η κατανόηση της σημασίας των τοπικών πόρων για τη διαδικασία της 
στέγασης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας:
 Η κοινωνική ανισότητες ανάμεσα σε ευημερούσες και μειονεκτούσες   
 περιοχές

Αλληλεπίδραση με φοιτητές / ηλικιωμένους
 Η διαφορά μεταξύ της τοπικής και της εθνικής υποστήριξης 
(συμπεριλαμβανομένης της εποπτευόμενης υποστήριξης στην κοινότητα)

 Άλλο, προσδιορίστε ………………………...........................................

Κατανόηση της σπουδαιότητας του Διαχειριστή Υποθέσεων (Case Manager) 
στη διαδικασία στέγασης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας
 Η τακτική επιτήρηση των Διαχειριστών Υποθέσεων
 Άλλο, προσδιορίστε ………………………...........................................

Η κατανόηση της αντιπροσώπευσης / αντίληψη, τα κίνητρα και την 
ικανοποίηση των ατόμων με προβλήματα Ψυχικής Υγείας:
 Η σκοπιά των πολιτών για τα δικαιώματα των ατόμων με προβλήματα 
 ψυχικής υγείας
 Προγράμματα – Δράσεις ευαισθητοποίησης  πολιτών
 Άλλο, προσδιορίστε ……………………….....................................

Κατανοώντας τη σημασία της ευελιξίας και της κλινικής κυβέρνησης στη 
διαδικασία στέγασης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας:
 Το να λαμβάνεται υπόψη η άποψη των ατόμων που ζουν σε στενή 
 επαφή με τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 
 Ένα εδραιωμένο πρόγραμμα επανεγκατάστασης
 Άλλο, προσδιορίστε ……………………….................................................

Η κατανόηση της σπουδαιότητας της διά βίου μάθησης στη διαδικασία της 
στέγασης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας:

 Ένα πρόγραμμα πληροφόρησης σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
 και την εκπαίδευση  για την ψυχική υγεία
 Η συνεργασία υπηρεσιών με οικογένειες, εθελοντές και ενώσεις 
 (συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων θεραπείας)
 Άλλο, προσδιορίστε……………………….................................................

Κατανοώντας τη σημασία των Στεγαστικών Πόρων στη διαδικασία 
στέγασης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.
 Ένα σχέδιο αποϊδρυματοποίησης, όταν  οι χρήστες εγκαταλείπουν μια   
 υπηρεσία.
 Υποστήριξη των τοπικών αρχών σε προγράμματα στέγασης 
 (συμπεριλαμβανομένου  γραμμής 24-ωρης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης).
 Μέθοδοι κοινωνικής ενσωμάτωσης όπως η θεραπεία της τέχνης και οι 
 χώροι κοινωνικοποίησης.
 Πόροι που δημιουργήθηκαν για να εξασφαλισθεί η πληρωμή ενοικίων
 Άλλο, προσδιορίστε ……………………….................................................
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2. Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας
Σε σχέση με ποιο από τα παρακάτω θέματα θα θέλατε να λάβετε περισσότερη 
πληροφόρηση; Παρακαλώ ιεραρχείστε (με το 1 να αντιστοιχεί στο πιο σημαντικό 
θέμα).

(Κατανόηση της διαδικασίας αξιολόγησης που εφαρμόζεται στην 
περίπτωση της στέγασης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας)
 Κατά πόσο οι κοινοτικές δομές έχουν ορίσει ωράριο εισόδου – εξόδου
 Για την τακτική αξιολόγηση των κτιριακών εγκαταστάσεων
 Για την επικοινωνία ανάμεσα στις διάφορες δομές (π.χ: Κέντρα Ημέρας  
 και Στεγαστικές Δομές)
 Κατά πόσο οι κατευθυντήριες γραμμές είναι αρκετά ευέλικτες ώστε να  
 προσαρμόζονται στα διαφορετικά πλαίσια
 Κατά πόσο η αξιολόγηση των στεγαστικών δομών λαμβάνει υπόψη τα  
 ατομικά χαρακτηριστικά/ανάγκες/προσδοκίες των ενοίκων
 Για την εμπλοκή των ληπτών στη διαδικασία σχεδιασμού,   
 συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας επιλογής διαμονής  
 Κατά πόσο προτιμάται η υποστήριξη από μη επαγγελματίες
 Κατά πόσο τα στεγαστικά προγράμματα προτιμούν νεότερους σε ηλικία  
 ενοίκους
 Άλλο (παρακαλώ συμπληρώστε)……………………………………

(Κατανόηση της σημασίας των Τοπικών Πόρων στη διαδικασία της 
στέγασης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας)
 Για την προώθηση την κοινωνικής ένταξης των ληπτών από τα   
 Δημοτικά και Κοινοτικά Κέντρα
 Για τη διευκόλυνση της απόκτησης στέγης και της δημιουργίας νέων  
 επαγγελματικών ευκαιριών για τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας
 Για τις προσπάθειες μείωσης του στίγματος
 Για τα μέτρα που λαμβάνονται σε σχέση με παραμέτρους του   
 περιβάλλοντος, από τη στιγμή που ο λήπτης έχει στεγαστεί
 Κατά πόσο ένα περιβάλλον διαμονής περιτριγυρισμένο από πολλές  
 εμπορικές επιχειρήσεις μπορεί να εμπλουτίσει την αυτονομία των  

 ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας
 Άλλο (παρακαλώ συμπληρώστε)…………………………………….

(Κατανόηση της σημασίας του Υπεύθυνου Δομής στη διαδικασία της 
στέγασης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας)
 Κατά πόσο η σχέση με τη διοίκηση του φορέα είναι τακτική και άμεση
 Για τα συμβόλαια υποστήριξης των ενοίκων
 Για τη διευκόλυνση της δικτύωσης με εθελοντές και επαγγελματίες
 Κατά πόσο ο Υπεύθυνος Δομής μπορεί να μοιράζεται πληροφορίες 
 με τον Υπεύθυνο/Διαχειριστή του Έργου στα διαφορετικά στάδια του  
 προγράμματος
 Άλλο (παρακαλώ συμπληρώστε)…………………………………….

(Κατανόηση των αναπαραστάσεων/αντιλήψεων, των κινήτρων και της 
ικανοποίησης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας)
 Κατά πόσο οι υπηρεσίες είναι διασυνδεδεμένες
 Για τα προγράμματα υποστήριξης (περιλαμβανομένων και αυτών για  
 την τρίτη ηλικία)
 Για την επάρκεια των εγκαταστάσεων
 Κατά πόσο τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί
 Κατά πόσο λαμβάνονται υπόψη τα κίνητρα του ατόμου
 Άλλο (παρακαλώ συμπληρώσ……………………………………..

(Κατανόηση της σημασίας της ευελιξίας και της διακυβέρνησης στη 
διαδικασία στέγασης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας)
 Κατά πόσο η δημόσια διοίκηση έχει δημιουργήσει ένα εγχειρίδιο σε  
 σχέση με τη στέγαση (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε κανόνων  
 σε σχέση με την υποστήριξη της στέγασης)
 Για την ύπαρξη ενός δικτύου ανάμεσα στα διάφορα τμήματα ψυχικής  
 υγείας
 Για την ευελιξία μέσα στις δομές
 Άλλο (παρακαλώ συμπληρώστε)………………………..…………..



66

HERO
(Κατανόηση της σημασίας της Υπευθυνότητας και των Επιλογών στη 
διαδικασία της στέγασης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας)
 Κατά πόσο η λήψη αποφάσεων διαχέεται ή οι ένοικοι έχουν πλήρη   
 ευθύνη
 Για την τυπική διαδικασία ένταξης σε ένα στεγαστικό πρόγραμμα
 Για την παρακολούθηση των προτύπων διαβίωσης και τον συνεχή   
 μετασχηματισμό του προγράμματος
 Για την επιλογή ως προς τη συγκατοίκηση
 Για την αξιολόγηση της πιθανότητας επιθετικών/εχθρικών γεγονότων
 Άλλο (παρακαλώ συμπληρώστε)……………………………………

(Κατανόηση της σημασίας των εθελοντών και της κοινωνίας των πολιτών 
στη διαδικασία στέγασης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας)
 Για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν στους εθελοντές και την  
 παρατήρηση των δραστηριοτήτων τους
 Για την εκπαίδευση των πολιτών σε σχέση με την ψυχική υγεία
 Κατά πόσο η υποστήριξη είναι εξατομικευμένη ή τυποποιημένη
 Κατά πόσο ενθαρρύνεται η συνεργασία ανάμεσα σε επαγγελματίες και   
 εθελοντές
 Άλλο (παρακαλώ συμπληρώστε)……………………………………..

(Κατανόηση της σημασίας της δια βίου μάθησης στη διαδικασία της 
στέγασης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας)
 Για την τακτική εποπτεία και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση    
 (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης χρόνου)
 Για τη λήψη μέτρων για την πρόληψη της απομόνωσης
 Άλλο (παρακαλώ συμπληρώστε)…………………………………

(Κατανόηση της σημασίας των Οικονομικών Πόρων στη διαδικασία 
στέγασης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας)
 Για την ενεργή συνεργασία με καταστήματα και πολιτιστικά κέντρα
 Κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα εισόδου σε συγκεκριμένες    

 εγκαταστάσεις (π.χ: θέατρα ή κινηματογράφους)
 Κατά πόσο τα χρήματα των ληπτών διαχειρίζονται απευθείας από τους  
  ίδιους
  Άλλο (παρακαλώ συμπληρώστε)……………………………………………..

(Κατανόηση της σημασίας της εκτίμησης του αντίκτυπου στη διαδικασία 
στέγασης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας)
 Κατά πόσο η υποστήριξη είναι κυρίως ιατρική και αν πραγματοποιούνται  
 συναντήσεις με την ιατρική ομάδα
 Κατά πόσο οι λήπτες λαμβάνουν αποφάσεις σχετικές με τη θεραπεία τους
 Για τη λειτουργία των στεγαστικών δομών ως υπηρεσία αποασυλοποίησης
 Κατά πόσο η κοινωνική ένταξη είναι ένας σημαντικός στόχος
 Κατά πόσο λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που καταναλώνεται έξω από το σπίτι
 Άλλο (παρακαλώ συμπληρώστε)…………………………………………

Προσθέστε τυχόν άλλες πληροφορίες που θα μπορούσαν να μας 
βοηθήσουν να προσδιορίσουμε τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες και 
επιθυμίες.
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Σε σχέση με ποιο από τα παρακάτω θέματα θα θέλατε να λάβετε περισσότερη 
πληροφόρηση; Παρακαλώ ιεραρχείστε (με το 1 να αντιστοιχεί στο πιο σημαντικό 
θέμα).

(Κατανόηση της Διαδικασίας Αξιολόγησης που εφαρμόζεται στην 
περίπτωση της στέγασης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας)
 Για τη συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 Για τα προγράμματα αποασυλοποίησης
 Για τα προγράμματα υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης των ληπτών  
 υπηρεσιών ψυχικής υγείας
 Για το πώς οι Γενικοί Γιατροί μπορούν να έχουν πρόσβαση  στα δίκτυα  
 υποστήριξης των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας
 Άλλο (παρακαλώ συμπληρώστε)……………………………………….

(Κατανόηση της σημασίας των Τοπικών Πόρων στη διαδικασία της 
στέγασης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας)
 Για την αναγνώριση και χρήση των μη επαγγελματικών υπηρεσιών  
 υποστήριξης
 Για την εμπειρία των οικογενειών οι οποίες βρήκαν μόνες τους και  
 διαχειρίστηκαν, οικονομικά, κάποιο κατάλυμα 
 Για το πώς το internet μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποστήριξη
 Για τα προγράμματα ευαισθητοποίησης της κοινότητας
 Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε κοινοτικές υπηρεσίες   
 (βιβλιοθήκη, δημοτικές δομές, πολιτιστικές δραστηριότητες κλπ)
 Για την υποστήριξη των συνεταιρισμών ένταξης
 Άλλο (παρακαλώ συμπληρώστε)………………………………………….

(Κατανόηση της σημασίας του Υπεύθυνου Δομής στη διαδικασία της 
στέγασης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας)
 Για το ποιος είναι ο ρόλος του Υπεύθυνου Δομής
 Για το πώς γίνεται η παρακολούθηση της προόδου των υπηρεσιών  
 στέγασης
 Για το πώς μπορούν να συμπεριληφθούν προγράμματα συμμετοχής  

 της τοπικής κοινότητας
 Για το πώς μπορεί να αξιολογείται η ποιότητα των παρεχόμενων  
 υπηρεσιών
 Άλλο (παρακαλώ συμπληρώστε)………………………………………….

(Κατανόηση των Αναπαραστάσεων/Αντιλήψεων, των Κινήτρων και της 
Ικανοποίησης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας)
 Για το πώς μπορούν να εμπλακούν οι ένοικοι στη θέσπιση στόχων
 Για το πώς θα εξασφαλιστεί ότι οι ένοικοι έχουν επίγνωση των θεμάτων  
 που τους αφορούν
 Για τον καθορισμό της διαχείρισης και τον προγραμματισμό
 Για τη διασφάλιση του ότι οι ανάγκες/επιθυμίες των ενοίκων   
 λαμβάνονται υπόψη
 Άλλο (παρακαλώ συμπληρώστε)………………………………………..

(Κατανόηση της σημασίας της Ευελιξίας και της Διακυβέρνησης στη 
διαδικασία στέγασης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας)
 Για την ύπαρξη ομάδων παρακολούθησης των προγραμμάτων   
 στέγασης
 Για την ύπαρξη ευέλικτων ρυθμίσεων για το προσωπικό υποστήριξης  
 των στεγαστικών δομών
 Για τους διακανονισμούς πληρωμής στα προγράμματα στέγασης/ 
 συγκατοίκησης
 Άλλο (παρακαλώ συμπληρώστε)………………………………..……..

(Κατανόηση της σημασίας της Υπευθυνότητας και των Επιλογών στη 
διαδικασία της στέγασης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας)
 Για το πώς μπορούν να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές ανάγκες  
 και ικανότητες των ενοίκων
 Για το πώς ισορροπείται η ανάγκη για κοινωνική αλληλεπίδραση με  
 αυτή για προσωπικό χρόνο
 Για το πώς μπορεί να δίνεται στους ενοίκους η δυνατότητα να παίρνουν  
 αποφάσεις για τις καθημερινές τους δραστηριότητες 

3. Λοιποί φορείς
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 Για τις οικονομικές ευθύνες και τις συνέπειες που υπάρχουν αν ένας   
 ένοικος αποφασίσει να εγκαταλείψει τη στεγαστική δομή για ένα διάστημα
 Για τις ευθύνες που προκύπτουν αν ένας ένοικος αποφασίσει να   
 επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του
 Άλλο (παρακαλώ συμπληρώστε)……………………………………..

(Κατανόηση της σημασίας των Εθελοντών και της Κοινωνίας των Πολιτών 
στη διαδικασία στέγασης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας)
 Για τις δραστηριότητες που διευκολύνουν τη δημιουργία σχέσεων και την  
 κοινωνική ένταξη
 Άλλο (παρακαλώ συμπληρώστε)………………………………...……..

(Κατανόηση της σημασίας της Δια Βίου Μάθησης στη διαδικασία της 
στέγασης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας)
 Για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα σχολεία
 Για την εκπαίδευση των εθελοντών και του προσωπικού
 Για την υποστήριξη της οικογένειας
 Για τις δραστηριότητες που προάγουν την κοινωνική ένταξη
 Άλλο (παρακαλώ συμπληρώστε)……………………………………..

(Κατανόηση της σημασίας των Οικονομικών Πόρων στη διαδικασία 
στέγασης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας)
 Για τη διαδικασία επιλογής ανάμεσα στη συγκατοίκηση και την ατομική   
 χρήση
 Για τις ενώσεις/σωματεία που διαχειρίζονται οι λήπτες υπηρεσιών   
 ψυχικής υγείας
 Για τη διασφάλιση του ότι οι ανάγκες των ενοίκων λαμβάνονται υπόψη
 Άλλο (παρακαλώ συμπληρώστε)……………………………………..

Προσθέστε τυχόν άλλες πληροφορίες που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να 
προσδιορίσουμε τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες και επιθυμίες.
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4. Λήπτες και οικογένειες
Παρακαλείστε να ιεραρχήσετε τα παρακάτω ανάλογα με το για ποια θα θέλατε να 
υπήρχε περισσότερη πληροφόρηση (με το 1 να είναι το πιο σημαντικό)

Κατανόηση της σημασίας των κινήτρων και της ικανοποίησης στη 
διαδικασία στέγασης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας:
 Η εξέταση της αισθητικής φύσης των οικιστικών περιοχών και την  
 καταλληλότητα του περιβάλλοντος
 Κατά πόσο το σπίτι έχει «πτυχές της πολιτικής ζωής»  
 Ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και η υποστήριξη της αυτονομίας  
 (συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ικανοτήτων)
 Υποστήριξη και διευκόλυνση των επιθυμιών των ληπτών

Κατανόηση της διαδικασίας αξιολόγησης που εφαρμόζεται στην στέγαση 
για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας:
 Κατά πόσο ένα πρόγραμμα κατάρτισης έχει προβλεφθεί πριν ξεκινήσει  
 ένα έργο στέγασης.
 Συνεργασία με τους λήπτες σε περίπτωση μελλοντικής συγκατοίκησης  
 και σχετικά με την επιλογή της κατοικίας.
 Ομάδες παρέμβασης σε περίπτωση κρίσης
 Εργασία με οικογένειες
 Ψυχοεκπαίδευση και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
 Άλλο, καθορίστε .................................

Κατανοώντας τη σημασία των Τοπικών Πόρων για τη διαδικασία της 
στέγασης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας:
 Η παρουσία δημόσιων συγκοινωνιών / εμπορικών κέντρων κοντά στην  
 κατοικία
 Φυσικό περιβάλλον / Ύπαρξη πρασίνου (πάρκα κλπ)
 Εργασιακές ευκαιρίες ή σχέδια για να προσελκύσουν τους ανθρώπους  
 στην περιοχή
 Άλλο, προσδιορίστε ................................. 

Η κατανόηση της σημασίας του Διαχειριστή Υποθέσεων (Case Manager) 
στη διαδικασία της στέγασης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας:

 Υποστήριξη διαχειριστή υποθέσεων για τους λήπτες, οικογένειες και  
 κοινωνικές δράσεις.
 Η ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης
 Άλλο, προσδιορίστε .............................

Κατανοώντας τη σημασία της ευελιξίας και της κλινικής διαχείρισης στη 
διαδικασία στέγασης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας:
 Θεραπευτικές ομάδες για τους λήπτες και τις οικογένειές τους.
 Οι δεσμοί μεταξύ των οικογενειών, των ληπτών, των υπηρεσιών  
 ψυχικής υγείας, των κυβερνήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων
 Η απόκτηση ρόλων που βασίζονται σε διαφορετικά επαγγέλματα
 Κατά πόσο υπάρχει ένα ημερολόγιο της δομής, και αν αυτή η δομή είναι  
 ευέλικτη
 Άλλο, προσδιορίστε ...............................

Κατανοώντας τη σημασία των ευθυνών και των επιλογών στη διαδικασία 
στέγασης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας:
 Κατά πόσο ο λήπτης θεωρείται ότι είναι σε θέση να λαμβάνει   
 αποφάσεις και να αναλάβει την ευθύνη για αυτές
 Εξέταση των σχεδίων του λήπτη
 Κατά πόσο οι στόχοι μοιράζονται
 Υποστήριξη των καλών σχέσεων μεταξύ των ληπτών

Κατανόηση της σπουδαιότητας των εθελοντών και της κοινωνίας των 
πολιτών στη διαδικασία στέγασης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας:
 Προγράμματα κατάρτισης Εθελοντών για την ευαισθητοποίηση σε  
 ζητήματα ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένου του εάν ο εθελοντής  
 έχει επίγνωση τους και τη σχέση μεταξύ των επαγγελματιών και της  
 κοινωνίας των πολιτών.
 Συμμετοχή της Κοινότητας στο έργο
 Άλλο, προσδιορίστε ..........................
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Η κατανόηση της σπουδαιότητας της διά βίου μάθησης στη διαδικασία της 
στέγασης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας: 
 Προγράμματα εκπαίδευσης στις κοινωνικές δεξιότητες και στην επίλυση  
 προβλημάτων. 
 Κατά πόσο υπάρχουν επαρκείς εκστρατείες και τους πόροι για την  
 καταπολέμηση του στίγματος.
 Κατά πόσο οι πάροχοι υπηρεσιών είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι για να  
 υποστηρίξουν το πρόγραμμα στέγασης.
 Κατά πόσο υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την ψυχική υγεία στα  
 σχολεία.
 Κατά πόσο η οικογένεια έχει κάποιον να επικοινωνήσει σε περίπτωση  
 κρίσης
 Άλλο, προσδιορίστε ..... .................................

Κατανοώντας τη σημασία των Στεγαστικών Πόρων στη διαδικασία 
στέγασης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας:
 Οι εμπειρίες από τις ανάδοχες οικογένειες και από άτομα με διάφορα  
 προβλήματα που ζουν μαζί και αμοιβαία υποστηρίζονται μεταξύ τους  
 (θέματα ψυχικής υγείας, εξαρτήσεις ναρκωτικών, μετανάστες)
 Η ύπαρξη και το είδος της υποστήριξης που είναι διαθέσιμη από τα  
 θεσμικά όργανα καθώς και αν υπάρχει εξειδικευμένη υπηρεσία όλο το  
 24ωρο / 7 μέρες την εβδομάδα.
 Άλλο, προσδιορίστε ..................

Κατανοώντας τη σημασία της εκτίμησης των επιπτώσεων κατά τη 
διαδικασία της στέγασης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας:
 Κατά πόσο ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να αξιολογήσει τις ανάγκες  
 και τους πόρους του λήπτη και κατά πόσο μπορεί να καταπολεμηθεί  η  
 πιθανή απομόνωση του λήπτη. 
 Κατά πόσο ο πάροχος υπηρεσιών  χρησιμοποιεί τυποποιημένες  
 μεθόδους παρέμβασης
 Άλλο, προσδιορίστε ...................
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Με τη συγχρηματοδότηση
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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