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Ενότητα 2. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ / ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ 
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ενδιαφερόμενων ....................................................................................... 175 
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προγράμματος από την τοπική αυτοδιοίκηση (συμπεριλαμβανομένης της 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Η διεθνής σύμπραξη  επιθυμεί να ευχαριστήσει όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό το 

έργο: τόσο σε επίσημο όσο και σε ανεπίσημο επίπεδο, τους αντιπροσώπους από την 

Ελλάδα, το Βέλγιο, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κροατία που συγκρότησαν 

τις τέσσερις ομάδες-στόχους του έργου λειτουργώντας ως εκπρόσωποι των δικών τους 

κοινοτήτων και έχοντας ενεργή συμβολή, με τις εμπειρίες και τις παρατηρήσεις τους, 

στην υλοποίηση αυτού του έργου, ενός εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών που 

εστιάζεται στη στέγαση, ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στις Διοικήσεις των συνεργαζόμενων οργανισμών 

που έχουν υποστηρίξει τις κατευθυντήριες γραμμές, τις δραστηριότητες και τα 

παραδοτέα του προγράμματος HERO με εμπιστοσύνη και ενθουσιασμό. 

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως την εθνική αρχή Erasmus+ της Ιταλίας "Indire" για την 

βοήθεια που προσέφερε ώστε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα να αναπτυχθεί, χάρη στις 

σαφείς και ακριβείς επεξηγήσεις και στις εποικοδομητικές συναντήσεις. 

Η διεθνής σύμπραξη του HERO 
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ΤΟ ΕΡΓΟ HERO: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ψυχική ασθένεια επηρεάζει περίπου το 27% (83 εκ.) των Ευρωπαίων ετησίως 

(European Social Network, 2013). Οι μελέτες που συγκρίνουν τις υπηρεσίες που 

προσφέρονται στην κοινότητα με άλλα μοντέλα φροντίδας δείχνουν σημαντικά 

καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά στην συμμόρφωση στη θεραπεία, τα κλινικά 

συμπτώματα, την ποιότητα ζωής, τη σταθερότητα της στέγασης και την επαγγελματική 

επανένταξη (Bond, 2001. Braun et al.1981. Conway et al., 1994). Σύμφωνα με τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η φροντίδα στην κοινότητα συνδέεται με πιο 

θετικά αποτελέσματα που σχετίζονται με την βελτίωση της ποιότητας ζωής, την 

καλύτερη συμμόρφωση στην θεραπεία, με λιγότερο στίγμα, σταθερές συνθήκες 

στέγασης και εργασιακή ικανότητα (World Health Assembly, 2013). 

Πιο συγκεκριμένα, η σημασία της προαγωγής της φροντίδας ψυχικής υγείας στην 

κοινότητα έχει επισημανθεί στα εξής: 

▪ Στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία (European Mental Health 

Action Plan) για την περίοδο 2010-2020, το οποίο αλληλοεπιδρά με πολιτικές 

ένταξης σε εθνικό επίπεδο. 

▪ Στο Σύμφωνο για την Ψυχική Υγεία (Mental Health Pact, 2009) το οποίο 

ενθαρρύνει τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής να στηρίξουν την 

μετάβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην κοινότητα. 

▪ Στο Συμβούλιο των Υπουργών, το οποίο κάλεσε τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να καθιερώσουν μια διαδικασία συνεργασίας για την ψυχική υγεία 

και την ευημερία, προκειμένου να «διαχειρίζονται την εξέλιξη των 

προσεγγίσεων που βασίζονται στην κοινότητα και των προσεγγίσεων που 

δίνουν έμφαση στην κοινωνική ένταξη σε σχέση με την ψυχική υγεία (2011). 

Η στέγαση προορίζεται ως στρατηγική που επικεντρώνεται στη μετάβαση από την 

ενίσχυση στην ένταξη. 

Βασίζεται στη διασφάλιση των δικαιωμάτων (ιθαγένεια, μείωση του στίγματος κ.λπ.), 

στον εξορθολογισμό του δημόσιου προϋπολογισμού και στην ανάπτυξη της ενεργού 

και υποστηρικτικής συμμετοχής στα κοινά. 

Είναι στενά συνδεδεμένη με την διεθνώς γνωστή και διαδεδομένη προσέγγιση της 

ανάκαμψης (Recovery). Το δικαίωμα στη στέγαση, στο πλαίσιο της αναπηρίας, 

προσφέρει μια εναλλακτική λύση στην ακατάλληλη ιδρυματοποίηση. Η εκτεταμένη 
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ιδρυματοποίηση των ατόμων με ψυχική αναπηρία επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά 

και έχει επιπτώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών περίθαλψης. 

Η στέγαση είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί εξειδικευμένες παρεμβάσεις και 

την ενεργοποίηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των μελών της κάθε τοπικής 

κοινωνίας. 

Η ανάπτυξη μιας στεγαστικής δομής που βασίζεται στην κοινότητα πρέπει να 

υποστηριχθεί μέσω καινοτόμων και προσαρμοσμένων ευκαιριών μάθησης για 

μεμονωμένους εκπαιδευόμενους που αντιμετωπίζουν θέματα ψυχικής υγείας, 

υποστηρίζει την ατζέντα της ΕΕ για την εκπαίδευση ενηλίκων και συμβάλλει στην 

εμβληματική πρωτοβουλία «Πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας» της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας».  Η 

στρατηγική αυτή περιλαμβάνει την εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού για  20 

εκατομμύρια πολίτες. 

Μια διακρατική δράση στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι 

απαραίτητη προκειμένου να παρέχονται: 

▪ Επικαιροποιημένες, σωστές, διεπιστημονικές πληροφορίες κατάλληλες για 

όλους τους ενδιαφερόμενους, που ανταλλάσσονται μεταξύ όλων των 

φορέων που συμμετέχουν στα διάφορα στάδια της στέγασης 

▪ Ένα ευέλικτο εκπαιδευτικό μοντέλο για τη στέγαση, που απευθύνεται στις 

τοπικές κοινότητες, αναπτύχθηκε ξεκινώντας από την εμπειρία εκείνων που 

συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη στέγαση. 

Το HERO απευθύνεται σε φορείς της τοπικής κοινωνίας όπου η Στέγαση λαμβάνει χώρα 

ή μπορεί να ενεργοποιηθεί και ενδιαφέρεται για την επικύρωση της ανεπίσημης και 

της άτυπης μάθησης: η κοινωνία των πολιτών, οι εθελοντές, οι επαγγελματίες, οι 

λήπτες και οι οικογένειες: συχνά ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης σε θέματα ένταξης που 

βασίζονται στην κοινότητα. 

Οι ειδικές ομάδες-στόχοι του προγράμματος HERO είναι: 

1. Πολίτες (εθελοντές, σχολεία, γείτονες, τοπικοί κάτοικοι, καταστηματάρχες 

κ.λπ.) 

2. Επαγγελματίες ψυχικής υγείας 

3. Άλλες δημόσιες υπηρεσίες 

4. Λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και οι οικογένειές τους 
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Η βελτίωση των υπηρεσιών στέγασης μέσω εκπαιδευτικών οδών ανταποκρίνεται τόσο 

σε ηθικά και πολιτιστικά συμφέροντα όσο και σε οικονομικά βιώσιμες λύσεις. Το 

πρόγραμμα HERO θα παροτρύνει τις τοπικές κοινότητες να αντιμετωπίσουν ορισμένες 

ανάγκες για τη βελτίωση της στέγασης. 

Οι ανάγκες σε διεθνές επίπεδο συνοψίζονται ως εξής: 

1. Στις περισσότερες χώρες, οι πολιτικές στέγασης δεν επαρκούν για την 

αντιμετώπιση των αναγκών του πληθυσμού και είναι ακόμη λιγότερο 

επαρκείς για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

2. Πρέπει να συνεχιστούν οι δραστηριότητες για την καταπολέμηση του 

κοινωνικού στιγματισμού και των διακρίσεων. Συχνά τα άτομα με ψυχική 

αναπηρία θεωρούνται «επικίνδυνα» και περιθωριοποιούνται. 

3. Πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται 

για να ζει κανείς στην κοινότητα όπως: καταστήματα, δημόσιες συγκοινωνίες, 

χώροι συνάντησης, κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ψυχικής υγείας κ.λπ.) 

4. Βελτιωμένη γνώση της τοπικής κοινότητας σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας 

και τις ανάγκες χρειάζεται να παρέχεται από το προσωπικό. 

5. Η ποιότητα της στέγασης σχετίζεται με τις σχέσεις που αναπτύσσει κάποιος 

με άλλους συγκάτοικους, με γείτονες και με την οικογένειά του και πρέπει να 

ενισχυθεί. 

6. Η χρηστικότητα και η συντήρηση του διαμερίσματος όπου ζει το άτομο, 

καθώς και οι περιβαλλοντικές συνθήκες,  , όπως το επίπεδο της 

ηχορύπανσης, της κυκλοφορίας, της οργάνωσης των προαστίων κλπ, θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να βελτιώνονται όταν είναι εφικτό. 

7. Οι ανάγκες των ληπτών υπηρεσιών , όπως η διατροφή, η οργάνωση του 

ελεύθερου χρόνου, η ανακάλυψη νέων δεξιοτήτων και η υποστήριξη των 

δυνατοτήτων του ατόμου, πρέπει να αναπτύσσονται μέσω μιας διαδικασίας 

ενδυνάμωσης με σεβασμό των δικαιωμάτων του ατόμου. 

8. Ο προϋπολογισμός για συνταγογραφούμενα φάρμακα θα πρέπει να είναι 

διαθέσιμος καθώς και να υπάρχει βοήθεια στη διαχείριση των 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων. 

Οι στόχοι του προγράμματος HERO είναι οι ακόλουθοι: 

1. Η Δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού προγράμματος σπουδών, στο οποίο θα 

ενσωματωθούν οι διεθνείς δείκτες ποιότητας κατοικίας (εργαλειοθήκη), για να 
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βοηθηθούν οι τοπικές κοινότητες να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες και για την 

επικύρωση αυτών των δεξιοτήτων τους για μια αποτελεσματική διαδικασία στέγασης. 

2. Η διευκόλυνση των τοπικών κοινοτήτων στην πρόσβαση στην εκπαίδευση για τη 

στέγαση. 

3. Η αύξηση της ποιότητας της άτυπης μάθησης (εργασία, οικογένεια, ελεύθερος 

χρόνος) και της μη τυπικής μάθησης στον τομέα της κοινωνικής ένταξης σε σχέση με τη 

Στέγαση. 

4. Η διεύρυνση των βασικών ικανοτήτων των επαγγελματιών και των μη 

επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής ένταξης 

5. Η μείωση των ανισοτήτων των μαθησιακών αποτελεσμάτων για τα άτομα με 

σοβαρές ψυχικές ασθένειες, ακόμη και εκείνων των πολιτών που συνήθως δεν 

αναζητούν καμία μορφή διά βίου μάθησης σχετικά με την ένταξη 

6. Η αξιοποίηση των ικανοτήτων στέγασης όλων όσων περιλαμβάνονται στη διαδικασία 

στέγασης. 

 Σημείωση για την Ελληνική έκδοση: Το περιεχόμενο του Οδηγού έχει τροποποιηθεί σε 

σχέση με την αγγλική έκδοση ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στο σύστημα υγείας 

της Ελλάδος. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ & ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την 

κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Στην προγραμματική περίοδο 2014 έως  

2020, οργανισμοί καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης κάθε χρόνο για 

να αναλάβουν δημιουργικές και αξιόλογες δραστηριότητες. Το Erasmus+ στοχεύει στον 

εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας σε ολόκληρη την 

Ευρώπη. Είναι ανοικτό στους οργανισμούς εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και 

αθλητισμού σε όλους τους τομείς της διά βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της 

σχολικής εκπαίδευσης, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και 

του τομέα της νεολαίας. 

Το ERASMUS+ υποδιαιρείται σε τρεις βασικές δράσεις, οι οποίες έχουν διαφορετικούς 

στόχους και στόχους. Το έργο μας εμπίπτει στη Βασική Δράση (Key Action) 2 (ΚΑ2), η 

οποία επικεντρώνεται στη συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 

πρακτικών. Αυτή η δράση αφορά οργανισμούς που μπορούν να συνεργαστούν για να 
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βελτιώσουν τις παροχές τους στους εκπαιδευόμενους και να μοιραστούν τις 

καινοτόμες πρακτικές. Στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2, οι οργανισμοί μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για να συνεργαστούν με οργανισμούς από άλλες 

συμμετέχουσες χώρες. Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτής της βασικής 

δράσης θα επικεντρωθούν στην ανταλλαγή, ανάπτυξη και μεταφορά καινοτόμων 

πρακτικών στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της παροχής νέων μεταξύ 

των συμμετεχουσών χωρών. Η βασική δράση 2 καλύπτει τους πέντε τομείς της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), 

των σχολείων, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της νεολαίας. Είναι σημαντικό να 

σημειωθεί ότι οι ομάδες-στόχοι και οι δραστηριότητες για την Κύρια Δράση 2 

ποικίλλουν ανά τομέα. Η βασική ενέργεια 2 αποσκοπεί στην αύξηση του θετικού 

αντίκτυπου των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων σε όλα τα επίπεδα για να εξασφαλίσει 

οφέλη για τα άτομα, τους οργανισμούς και τις χώρες που εμπλέκονται σε έργα. 

Μη τυπική εκπαίδευση 

Η μη τυπική εκπαίδευση είναι οποιαδήποτε εκπαιδευτική δράση που λαμβάνει χώρα 

εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος. Η μη τυπική εκπαίδευση αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος μιας έννοιας της δια βίου μάθησης, η οποία εξασφαλίζει ότι οι 

νέοι και οι ενήλικες αποκτούν και διατηρούν τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις 

διαθέσεις που απαιτούνται για να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον που αλλάζει 

συνεχώς. Πηγή: Γλωσσάριο του Συμβουλίου της Ευρώπης: https://pjp-

eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary/-/glossary/N#nonformal-education#  

 

 

                                

 

  

https://youtu.be/bfk8Yx9xD6s
https://youtu.be/91LfpYPyCCg
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ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 
ASL ROMA 2 
Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας - στο πλαίσιο της τοπικής Μονάδας Υγείας ROMA2 - 
αντιπροσωπεύει τον φορέα που είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό, το 
συντονισμό και την εφαρμογή παρεμβάσεων ψυχικής υγείας του πληθυσμού των 
ενηλίκων . www.aslroma2.it 
 
FONDAZIONE INTERNAZIONALE DON LUIGI DI LIEGRO 
Η αποστολή του διεθνούς ιδρύματος, που ιδρύθηκε το 1999, είναι η πρόληψη και η 
εξάλειψη όλων των μορφών κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας μέσω σχεδίων και 
ενεργειών που αποσκοπούν στην αντιστάθμιση της απουσίας και της απώλειας 
ανθρώπινων σχέσεων και στην αναδημιουργία δεσμών αλληλεγγύης και 
αλληλοβοήθειας. www.fondazionediliegro.it 
 
Merseyside Expanding Horizons 
Το MEH είναι μια εδραιωμένη εθελοντική και κοινοτική οργάνωση που εργάζεται στον 
τομέα της κοινωνικής ένταξης και αποτελεί βασικό και σημαντικό φορέα 
υποστήριξης. Ο φορέας MEH επικεντρώνεται στην κοινωνική ένταξη μέσω συνεργιών 
για την υλοποίηση έργων που υποστηρίζουν άτομα που προέρχονται από ευάλωτες 
κοινωνικά ομάδες. Οι δράσεις στοχεύουν στην απασχόληση, την κατάρτιση και την 
αυτοαπασχόληση μέσω ενός ευρέος φάσματος μεθοδολογιών μάθησης ενηλίκων. 
www.expandinghorizons.co.uk 
 
PEGODE 
Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός PEGODE συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη μιας 
κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Συντονίζει έργα που συνδέονται στενά μεταξύ τους, τα 
οποία εστιάζουν στην στέγαση. Παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη σε άτομα με 
ειδικές ανάγκες. Ο φορέας ανέπτυξε εμπειρίες στο δίκτυο εργασίας και στη 
συνεργατική προσέγγιση με τους διάφορους τοπικούς φορείς. www.pegode.be 
 
ΠΕΨΑΕΕ 
Η Πανελλήνια Ένωση για Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και Ολοκλήρωση Εργασίας 
( ΠΕΨΑΕΕ ) είναι μια επιστημονική - μη κυβερνητική / μη κερδοσκοπική ένωση που 
ιδρύθηκε το 1996 στην Ελλάδα. Ειδικεύεται στην υποστήριξη, τον συντονισμό και την 
ενδυνάμωση των πρωτοβουλιών αποκατάστασης και ένταξης στην εργασία για 
άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας. www.pepsaee.gr 
 
Πανεπιστημιακό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Vrapce Ζάγκρεμπ 
Το τμήμα κοινωνικής ψυχιατρικής του Πανεπιστημιακού Ψυχιατρικού 
Νοσοκομείου Vrapc, στο Ζάγκρεμπ είναι ο ηγετικός φορέας για την αποκατάσταση 
ατόμων με ψυχικές διαταραχές στην Κροατία, ιδιαίτερα εκείνων με σοβαρές ψυχικές 
διαταραχές. Το τμήμα συνεργάζεται με οργανώσεις ασθενών που παρέχουν υπηρεσίες 
για να βοηθήσουν τους ασθενείς στο δικό τους κέντρο ημερήσιας 
φροντίδας. Συνεργάζεται επίσης με τον κοινωνικό θεσμό για τη στέγαση. 
www.bolnica-vrapce.hr   

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.expandinghorizons.co.uk
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.pegode.be
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.pepsaee.gr
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.bolnica-vrapce.hr
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί για να υποστηρίξει τη μάθηση και την 

κατάρτιση των φορέων και ατόμων που εμπλέκονται σε έργα στέγασης και ψυχικής 

υγείας. Οι τέσσερις ενότητες προορίζονται για διαφορετικούς στόχους και έχουν 

σχεδιαστεί για να διευκολύνουν τη μάθηση, κατανόηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων 

σχετικά με τα θέματα που καλύπτονται. 

Κάθε ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους 10 δείκτες ποιότητας κατοικίας 

που προσδιορίστηκαν από τις ομάδες εστίασης και την ανασκόπηση της διεθνούς 

βιβλιογραφίας κατά τις πρώτες φάσεις του έργου. Επιπλέον, κάθε ενότητα 

περιλαμβάνει δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης και εργασιών ανά ομάδες, καθώς και 

παραδείγματα καλών πρακτικών και επιλεγμένων υπερσυνδέσμων (links) με χρήσιμο 

υλικό. 

Μέρος του προγράμματος προέβλεπε την δημιουργία οπτικού υλικού βίντεο που θα 

λειτουργήσει ως εκπαιδευτικό εργαλείο, και το οποίο θα εξετάσει σε βάθος ορισμένα 

θέματα που καλύπτονται από το εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και θα προσφέρει μια 

επισκόπηση των βέλτιστων πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί στις χώρες εταίρους. 

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες, ένα για κάθε στόχο του 

έργου HERO. Η πρώτη ενότητα είναι αφιερωμένη στους Λήπτες και τις Οικογένειές 

τους, ακολουθούμενη από μια ενότητα για Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας, μία για 

Λοιπούς Οργανισμούς και, τέλος, μία για Πολίτες. 

Κάθε ενότητα παρέχει εισαγωγή και πληροφορίες σχετικά με διαφορετικά θέματα και 

έχει σχεδιαστεί για να εμπνέει και να καλεί σε δράση, χάρη σε παραδείγματα και 

δραστηριότητες βέλτιστων πρακτικών που προσφέρουν μια ευκαιρία για την 

εξασφάλιση της κατανόησης και της αυτοαξιολόγησης, καθώς και ομαδικές 

δραστηριότητες για την εμπλοκή ομάδων στην εκμάθηση και προβληματισμό. Στο 

τέλος κάθε ενότητας υπάρχουν οι λύσεις για τις ασκήσεις. Οι ενότητες υποστηρίζονται 

επίσης από βίντεο που έχουν αναπτυχθεί για να επιτρέψουν περαιτέρω εκμάθηση και 

έμπνευση. Τα περιεχόμενα των βίντεο αφορούν τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές 
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όσον αφορά τη στέγαση και την ψυχική υγεία, καθώς και τις ιστορίες των ληπτών 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 

Ως εκ τούτου, η δομή αυτού του προγράμματος εκπαίδευσης επιτρέπει τη χρήση τόσο 

από μεμονωμένα άτομα, όσο και από εκπαιδευτές και ομάδες για την ανάπτυξη 

εργαστηρίων ή συνεδριών σχετικά με τα θέματα με διαφορετικούς στόχους. Στο τέλος 

του προγράμματος εκπαίδευσης είναι επίσης δυνατό να βρεθεί το γλωσσάριο με τους 

όρους που χρησιμοποιούνται, καθώς και ένα υπόδειγμα βεβαίωσης συμμετοχής για 

την επικύρωση της συμμετοχής στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται μέσω αυτού 

του προγράμματος σπουδών. 

Για κάθε ενότητα θα βρείτε τα ακόλουθα τμήματα: 

▪ Μια θεωρητική περιγραφή του θέματος με ορισμούς, προκλήσεις 

σχετικά με το θέμα και τις ιδέες τους και  οφέλη σχετικά με το 

θέμα αντιμετωπίζουν. 

▪ Ένα πιο πρακτικό τμήμα που περιλαμβάνει καλές πρακτικές με στόχο την 

ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στο θέμα, ομαδικές 

δραστηριότητες που βασίζονται στην μη τυπική μάθηση και ασκήσεις με 

τίτλο "Ας εξασκηθούμε" με στόχο την άμεση επεξεργασία της 

προηγούμενης θεωρητικής περιγραφής για το θέμα. 

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΕΙΤΕ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΙΤΕ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – dr. Josè Mannu 

Το HERO είναι ένα σχέδιο που πραγματοποιείται για άτομα με σοβαρή ψυχική 

ασθένεια που πλήττονται από ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, αλλά δίδεται ιδιαίτερη 

έμφαση στο πώς μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο για άτομα που έχουν βιώσει 

σοβαρές ψυχικές διαταραχές. 

Τα άτομα με σοβαρή ψυχική νόσο ορίζονται ως εξής: 
▪ Ο λήπτης έχει σοβαρή ψυχική διαταραχή που χρειάζεται θεραπεία, δεν 

βρίσκεται δηλαδή σε ύφεση/απουσία συμπτωμάτων 
▪ Ο λήπτης έχει σοβαρούς περιορισμούς στην κοινωνική λειτουργία 
▪ Η ψυχική διαταραχή δίνει ψυχολογικούς και / ή φυσικούς περιορισμούς 
▪ Είναι μια μακροχρόνια κατάσταση 
▪ Υπάρχει σύσταση για ένα συντονισμένο δίκτυο επαγγελματιών. 
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Γνωρίζουμε ότι οι διαδικασίες στέγασης δεν πραγματοποιούνται μόνο για αυτή την 

κατηγορία ανθρώπων. Πολλές βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά με πολυάριθμες 

εμπειρίες στέγασης με άστεγους, με ανθρώπους των οποίων οι διαταραχές 

προκαλούνται από ατυχήματα ή με ανθρώπους με εγκεφαλικές αναπηρίες είναι 

παρόμοιες. 

Πιστεύουμε ότι μερικά από τα ευρήματα αυτού του προγράμματος μπορεί να 

είναι χρήσιμα και για άλλες ομάδες, αλλά είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι δείκτες 

ποιότητας στέγασης και οι μέθοδοι που παράγονται από τον HERO σχεδιάζονται για 

άτομα με εμπειρία σοβαρών ψυχικών ασθενειών. 

Τέτοιες έννοιες όπως οι τόποι, οι σχέσεις, η προβλεψιμότητα και η σταθερότητα, για 

παράδειγμα, αποκτούν διαφορετικές έννοιες ανάλογα με το είδος των ατόμων που 

αναφέρονται, είτε πρόκειται για άτομα που πάσχουν από νοητική αναπηρία είτε για 

άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές. 

1. Τόπος: Έχουμε την τάση να πιστεύουμε ότι ένας "καθορισμένος" χώρος είναι η 

"καλύτερη" λύση για όλους. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι τα πεπερασμένα πράγματα 

εμποδίζουν τη φαντασία: «Ένα πρωινό ταξίδευα κάτω από το μεγάλο κανάλι με ένα 

ατμόπλοιο, όταν κάποιος έδειξε ξαφνικά τη στήλη Filarete και την οδό Duca (σ.τ.μ.: 

πρόκειται για δρόμο και αρχιτεκτονική κατασκευή στο Μιλάνο της Ιταλίας), όπου 

χτίστηκαν φτωχά σπίτια πάνω σε αυτό που υποτίθεται ότι ήταν το φιλόδοξο παλάτι 

του Άρχοντα του Μιλάνου ... θεώρησα τη στήλη Filarete ως ένα πιθανό τμήμα από 

χιλιάδες άλλες δομές ...» (Aldo Rossi, 2009). 

Η ατέλεια (έλλειψη ολοκλήρωσης) επιτρέπει περισσότερες προοπτικές σε σχέση με την 

πληρότητα. Σε ένα μυαλό που φτιάχνει προσομοιώσεις, ένα κομμάτι μπορεί να είναι 

πολύ πιο εμπλουτιστικό και διεγερτικό: «Το έργο μιας ιδιοφυΐας γίνεται πάντα καλά 

όταν γίνεται με επάρκεια» (Baudelaire, 1881). Η ατέλεια των τόπων επιτρέπει την 

ανάπτυξη της φαντασίας. Μια προκαθορισμένη κατοικία εμποδίζει αυτή την 

εξέλιξη. Εδώ βρίσκουμε το πρώτο στοιχείο της διαφοροποίησης μεταξύ της νοητικής 

αναπηρίας και της σοβαρής ψυχικής διαταραχής: Πόσο «καθορισμένος» πρέπει να 

είναι ο χώρος διαβίωσης; 

2. Σχέσεις: Οι υποστηρικτικές σχέσεις είναι ένας παράγοντας και μια προσωρινή πτυχή 

της ζωής, ειδικά για τα άτομα με σοβαρή ψυχική ασθένεια. Για άτομα που πάσχουν 

από σοβαρή ψυχική ασθένεια, αυτές οι σχέσεις είναι εξαιρετικά μεταβαλλόμενες, 

απαιτώντας από τον συντονιστή της δομής να αξιολογήσει προσεκτικά τις αλλαγές 

στις ανάγκες του ατόμου με την πάροδο του χρόνου. Ένα δεύτερο στοιχείο 
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διαφοροποίησης προκύπτει επομένως από την ουσιαστική σταθερότητα και τη 

σχετική μονιμότητα της υποστήριξης που παρέχεται σε περιπτώσεις διανοητικής 

αναπηρίας έναντι της αναγκαίας μεταβλητότητας της υποστήριξης και της 

ενδεχόμενης αναστολής της σε περιπτώσεις σοβαρών ψυχικών ασθενειών. 

3. Προβλεψιμότητα: Η ευημερία μας σε ένα χώρο διαβίωσης συνδέεται με προβλέψιμες 

καταστάσεις και χώρους (π.χ. καταστήματα, χώροι αναψυχής κλπ.). Η ανάγκη για 

προβλεψιμότητα είναι καθολική. Ωστόσο, οι άνθρωποι είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσουν την αλλαγή και να βρουν λύσεις. Η ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων πρέπει να υποστηρίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του ατόμου, οι 

οποίες αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Τα άτομα που πάσχουν από νοητική 

υστέρηση είναι βασικά ικανά να αντιμετωπίσουν απροσδόκητα γεγονότα, ενώ οι 

αντιδράσεις στην αλλαγή των ατόμων που πλήττονται από ψυχικές διαταραχές 

ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με το βαθμό μεταβολής που προκύπτει από 

απρόβλεπτα γεγονότα και τις στιγμές που εμφανίζονται. 

4. Επιμονή: Σε περίπτωση σοβαρών ψυχικών διαταραχών, η επιμονή είναι ένα από τα 

βασικά ζητήματα. Το πρόβλημα δεν είναι η ικανότητα ή η ανικανότητα κάποιου, αλλά 

η επιμονή. Η αδυναμία να ανταποκριθεί σε μια δέσμευση, να δημιουργήσει σχέσεις, 

να αντιληφθεί τις δυσκολίες ως εξωτερικά εμπόδια και όχι εσωτερικά ζητήματα 

αποτελούν στοιχεία που μπορούν να εμποδίσουν τους ανθρώπους που πλήττονται 

από σοβαρές ψυχικές διαταραχές να συμμετέχουν σε προγράμματα στέγασης. Η 

αίσθηση ότι κάποιος απειλείται από τον ίδιο τον παραληρητικό κόσμο μπορεί να 

επηρεάσει σημαντικά τον χώρο διαβίωσης ενός ατόμου: «Οι φωνές στο κεφάλι μου 

προσπαθούν να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες από μένα για να 

με καταστρέψουν. Ζω σε ένα περιβάλλον με τον ελάχιστο δυνατό αριθμό 

αντικειμένων και ανθρώπων, έτσι ώστε να μπορούν να λάβουν όσο το δυνατόν 

λιγότερες πληροφορίες για μένα.» (Έτσι περιγράφει μια γυναίκα που πάσχει από 

ψύχωση με ακουστικές ψευδαισθήσεις το δωμάτιο της). 

Τα γυμνά και άθικτα περιβάλλοντα στα οποία ζουν οι άνθρωποι που πάσχουν από 

ψύχωση αντιπροσωπεύουν συχνότερα το δρόμο τους να αντιμετωπίσουν τα 

εσωτερικά τους προβλήματα και δεν είναι η έκφραση των προβλημάτων τους (όπως 

θα μπορούσε να οδηγήσει ο τυχαίος παρατηρητής να σκέφτεται). Η κατάσταση της 

διανοητικής αναπηρίας είναι διαφορετική, στην οποία επικρατεί ουσιαστική 

αντιληπτική σταθερότητα του εξωτερικού κόσμου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- Λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και 

οικογένειες 

Πίνακας περιεχομένων 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κίνητρο/ Παρακίνηση 
Διαδικασία αξιολόγησης 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Τοπικοί πόροι 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Ευελιξία και κλινική κυβέρνηση 
Ευθύνες και επιλογές 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Εθελοντές και κοινωνία των πολιτών 
Δια βίου μάθηση 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Στεγαστικοί πόροι 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Αντίκτυπος της αξιολόγησης 

Ας εξασκηθούμε - Απάντηση 

Αυτή η ενότητα αφορά όλους τους δείκτες ποιότητας που σχετίζονται με τη στέγαση 

και απευθύνεται στην ομάδα-στόχο των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των 

οικογενειών τους. 

 

Επιπλέον, είναι δυνατή η εύρεση τριών βίντεο ως πρόσθετου υλικού στον δικτυακό 

τόπο του HERO. 
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Ενότητα 1a. ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ - Υποστήριξη και διευκόλυνση των 

επιθυμιών των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 

 

Τι σημαίνει υποστήριξη και διευκόλυνση των αναγκών των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας και των οικογενειών τους στα στεγαστικά προγράμματα; 

Ορισμός 

Η ανάλυση που διεξάγεται σχετικά με τις ανάγκες των ληπτών υπηρεσιών δείχνει τον 

υψηλό βαθμό συνάφειας όσον αφορά την υποστήριξη και διευκόλυνση των επιθυμιών 

των ληπτών. Η ιδέα ότι οι άνθρωποι που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές μπορούν να 

εκφράσουν τις επιθυμίες τους για το πού θέλουν να ζήσουν είναι πλέον σαφής στους 

ίδιους, στις οικογένειές τους και σε όλους όσους εμπλέκονται σε στεγαστικά 

προγράμματα. Ωστόσο, η ιδέα ότι αυτές οι επιθυμίες μπορούν να αποτελέσουν 

σημαντικό εφόδιο για τα στεγαστικά προγράμματα είναι αρκετά καινοτόμος. 

Μια επιθυμία δεν σημαίνει απαραίτητα κίνητρο. Οι περισσότεροι άνθρωποι που θα 

ήθελαν να εισέλθουν σε έργα στέγασης εκφράζουν αμφιβολία για αυτά. Αλλά η 

αμφιθυμία είναι η αρχή μιας κινητήριας οδού. Ως εκ τούτου, τα κίνητρα πρέπει να 

"χτιστούν". 

Το σύστημα κινήτρων μπορεί να είναι κατά κύριο λόγο συγκρουσιακό, συνεταιριστικό 

ή διερευνητικό και η επίδρασή του στην αντίληψη, τη μνήμη και την ευαισθητοποίηση 

των ληπτών θα ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με την προσέγγιση που 

ακολουθείται. 

Κάθε λήπτης υπηρεσιών πρέπει να χτίσει τα κίνητρά του στον δικό του χρόνο, στο 

πλαίσιο μιας συνεταιριστικής και / ή εξερευνητικής διαδικασίας. Τα κοινωνικά και 

θεσμικά δίκτυα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη διαδικασία αυτή 

Για να μπορούν οι λήπτες να εισέλθουν σε ένα στεγαστικό ρπόγραμμα, είναι 

θεμελιώδες να εργάζονται για την οικοδόμηση των κινήτρων τους. 

Τα κίνητρα πρέπει να αναπτυχθούν μέσω: 

▪ Της διερεύνησης των προσωπικών προκλήσεων και τον καθορισμό των 

προτεραιοτήτων τους μέσω μιας λίστας, συμπεριλαμβανομένων όλων των 

στόχων για αλλαγή. 

▪ Της δημιουργίας ενός "χάρτη" που να υποδεικνύει πιθανές δυσκολίες που μπορεί 

να προκύψουν, λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία, τις ικανότητες, τους λόγους 
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και την ανάγκη αλλαγής του χρήστη. Αυτή η διαδικασία στοχεύει στην ενίσχυση 

του κινήτρου των ασθενών. 

Η συνέντευξη παρακίνησης συχνά πραγματοποιείται με στόχο τη γνωριμία των ληπτών 

και των προτύπων τους, την κατανόηση της προσωπικής τους στάσης σε σχέση με τα 

θέματα που τους αφορούν και την διερεύνηση των κινήτρων τους και των προσδοκιών 

τους . 

Προκλήσεις 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραδοσιακές ψυχιατρικές προσεγγίσεις δίνουν λιγότερη 

σημασία στην ανάπτυξη εργαλείων και τεχνικών που στοχεύουν να οδηγήσουν τους 

λήπτες υπηρεσιών και τις οικογένειές τους σε έναν ανεξάρτητο και αυτοδύναμο τρόπο 

ζωής.   Η ιδέα ότι τα άτομα με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες μπορούν να επιλέξουν που, 

πώς και με ποιον θέλουν να ζήσουν δεν είναι πάντοτε προφανής ή καθολικά 

αποδεκτή. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι -συμπεριλαμβανομένων και επαγγελματιών 

στον τομέα αυτό- οι οποίοι αμφισβητούν αυτή την προσέγγιση, αλλά δεν εξετάζουν ότι 

αυτός ο παράγοντας μπορεί να αποτελέσει τεράστιο εμπόδιο στην επιτυχή υλοποίηση 

του σχεδίου στέγασης. 

Για να υπάρξει βελτίωση των σχεδίων στέγασης και σεβασμός των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων και της ανάκαμψης (recovery) των ατόμων, οι πολιτικές κοινωνικής και 

υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τους λήπτες και τις 

οικογένειές τους ως ένα σημαντικό σημείο αναφοράς στην επιλογή του τύπου 

κατοικίας. 

Οφέλη 

Οι συστάσεις μας για έργα στέγασης προσφέρουν μια εναλλακτική προσέγγιση που 

βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην έννοια της ανάκαμψης (Recovery),  

διευκολύνοντας και προωθώντας την αίσθηση της ανεξαρτησίας σε ασθενείς που 

πάσχουν από ψυχικές διαταραχές. Αυτό συμβαδίζει με την σύμβαση των Ηνωμένων 

Εθνών για τα άτομα με αναπηρία. 

Μια ισχυρότερη κοινωνική και θεσμική διασύνδεση μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη  

του στερεότυπου ότι τα άτομα με ψυχική ασθένεια δεν είναι σε θέση να αποφασίσουν. 

«Η έννοια της ανάκαμψης (Recovery) είναι μια βαθιά προσωπική και μοναδική 

διαδικασία αλλαγής των στάσεων, αξιών, συναισθημάτων , στόχων, δεξιοτήτων και 

ρόλων ενός ατόμου. Είναι ένας τρόπος να ζει κανείς μια ικανοποιητική, ελπιδοφόρα και 
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δημιουργική ζωή, ακόμη και με τους περιορισμούς που προκαλούνται από την 

ασθένεια. Η ανάκαμψη (Recovery) περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός νέου νοήματος και 

σκοπού στη ζωή κάποιου καθώς μεγαλώνει πέρα από τις καταστροφικές επιπτώσεις της 

ψυχικής ασθένειας»  (W Anhony, 1993). 

Πολλοί λήπτες υπηρεσιών γνωρίζουν τις διαδικασίες αυτοπροσδιορισμού (ικανότητα 

λήψης ανεξάρτητων αποφάσεων) και επιδιώκουν μεγαλύτερο έλεγχο της ζωής τους, 

όπως την ικανότητα να επιλέγουν τους ανθρώπους με τους οποίους μοιράζονται το 

χώρο διαβίωσης τους. 

Καλές πρακτικές 

Ιτ
α

λί
α

 

Ποιος; (ποια οργάνωση / δομή και ποιο είδος ληπτών υπηρεσιών) 
Περιφερειακή υπηρεσία υγείας της Αυτόνομης περιφέρειας του Τρέντο. 
Υπηρεσίες ψυχικής υγείας Τρέντο (Provincial Agency for Health Services, 
Autonomous Province of Trento. Trento mental health service) 
Που; Τρέντο, Ιταλία 
Τι και πώς; Ο χάρτης της ζωής (στέγαση) . Ένας οδηγός για την επιλογή των 
δυνατοτήτων στέγασης για χρήση από τους λήπτες, τα μέλη των οικογενειών 
τους και τους συντονιστές της υπηρεσιών ψυχικής υγείας του Τρέντο. Το έργο 
ενισχύει την προσωπική ευθύνη, τη συμμετοχή και τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο των ληπτών, των μελών των οικογενειών τους και των φορέων παροχής 
υπηρεσιών. Ο Χάρτης βοηθά να συζητήσουμε γύρω από ένα τραπέζι και να 
εκφράσουμε όλοι τις προσδοκίες, τις επιθυμίες, τις ανησυχίες, τα όνειρα ... για 
να βρούμε μαζί την πιο κατάλληλη λύση. 
Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες: 
http://ita.calameo.com/read/0008391617436a013e118 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://ita.calameo.com/read/0008391617436a013e118
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Ιτ
α

λί
α

 

Ποιος; (ποια οργάνωση / φορέας και ποιο είδος ληπτών) "Dove c'è 
condivisione c'è casa" 
Περιφέρεια, Τμήμα Ψυχικής Υγείας ASL TO1, λήπτες, μέλη των οικογενειών 
τους. 
Που; Τορίνο 
Τι και πώς; 
Αξιολόγηση συγκροτημάτων κατοικιών από αξιολογητές αποτελούμενους από 
λήπτες υπηρεσιών και μέλη των οικογενειών τους. 
Τα συγκροτήματα κατοικιών αξιολογούνται μέσω της διαχείρισης ενός πίνακα 
αξιολόγησης: 1ο κεφάλαιο: Η αξιολόγηση της τοποθεσίας των συγκροτημάτων, 
των δομικών τους χαρακτηριστικών και της οργάνωσής τους, 2ο κεφάλαιο: Η 
διαπίστωση της ικανοποίησης των ενοίκων των συγκροτημάτων σε 
διάφορες πτυχές της καθημερινής ζωής. Από το 2012, προστέθηκε το 3ο 
κεφάλαιο: Ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο, σύμφωνα με το οποίο κάθε ένοικος 
μπορεί να συμπληρώσει με πλήρη αυτονομία και ελευθερία. 
Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/documentazione/category/222-
convegno-la-salute-mentale-attualita-e-prospettive-torino-18-aprile-
2017?download=6047:la- Valutazione-dei-grouppi-appartamento-vilma-xocco 
http://voltoweb.it/diapsipiemonte/wp-
content/uploads/sites/40/2017/01/linee_guida_gruppi_app-1.pdf   

Η
νω

μ
έν

ο
 Β

α
σ

ίλ
ει

ο
 

Ποιος ; Wish, Φωνή για την ψυχική υγεία των γυναικών 
Που; 15 Old Ford Road , E2 9PL, Λονδίνο 
Τι και πώς; To φιλανθρωπικό ίδρυμα που υποστηρίζει τις επιθυμίες των 
γυναικών που έχουν ψυχική υγεία “Wish” είναι η μόνη φιλανθρωπική 
οργάνωση αποτελούμενη από ασθενείς που εργάζονται με γυναίκες με 
προβλήματα ψυχικής ανάγκες που ζουν σε φυλακές, νοσοκομεία και την 
κοινότητα. Παρέχει ανεξάρτητη συνηγορία, συναισθηματική υποστήριξη και 
πρακτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια του ταξιδιού μιας γυναίκας στο 
σύστημα ψυχικής υγείας και ποινικής δικαιοσύνης. Ο οργανισμός Wish  
αποσκοπεί στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στις υπηρεσίες που 
λαμβάνουν και πραγματοποιεί εκστρατείες ώστε οι φωνές τους να ακούγονται 
σε επίπεδο πολιτικής. 
Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες:  
https://www.womenatwish.org.uk/ 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/documentazione/category/222-convegno-la-salute-mentale-attualita-e-prospettive-torino-18-aprile-2017%3Fdownload%3D6047:la-valutazione-dei-gruppi-appartamento-vilma-xocco
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/documentazione/category/222-convegno-la-salute-mentale-attualita-e-prospettive-torino-18-aprile-2017%3Fdownload%3D6047:la-valutazione-dei-gruppi-appartamento-vilma-xocco
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/documentazione/category/222-convegno-la-salute-mentale-attualita-e-prospettive-torino-18-aprile-2017%3Fdownload%3D6047:la-valutazione-dei-gruppi-appartamento-vilma-xocco
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Ελ
λά

δ
α

 

Ποιος ; ΕΔΡΑ: Οικοτροφείο "Ιπποκράτης " 
Που;  Ίλιον, Αττική 
Τι και πώς;  Το οικοτροφείο " Ιπποκράτης " της ΜΚΟ. ΕΔΡΑ: Ίλιον Αττικής. Για 
να υποστηρίξουν και να διευκολύνουν τις επιθυμίες των ληπτών, οι 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας χρησιμοποιούν ένα θεραπευτικό σχέδιο 
διάρκειας 6 μηνών. Μέσω αυτού του εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου 
αξιολογείται το επίπεδο βιολογικής - ψυχολογικής - επαγγελματικής 
θεραπείας και το επίπεδο επικοινωνίας με την οικογένεια. 
Σημείωση: Η προαναφερθείσα υπόθεση αναφέρεται μάλλον σε μια "κοινή 
πρακτική" για πολλές παρόμοιες ελληνικές μονάδες ψυχικής υγείας από μια 
"βέλτιστη πρακτική". Παρ 'όλα αυτά, έχει αποδειχθεί ότι είναι αρκετά επιτυχής 
και ως εκ τούτου επιλέξαμε να το αναφέρουμε χρησιμοποιώντας ως 
παράδειγμα μια μονάδα ψυχικής υγείας. 
Για περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.edra-coop.gr/en/draseis/monades-psixikis-ugeias/ipokratis-
1.html 

Κ
ρ

ο
α

τί
α

 

Με την υποστήριξη του ψυχιάτρου της και των κοινωνικών υπηρεσιών, μία 
λήπτρια υπηρεσιών 40 ετών με διάγνωση συναισθηματικής ψύχωσης 
μετακόμισε από το πατρικό της, όπου αισθανόταν ότι οι επιθυμίες και οι 
ανάγκες της δεν γίνονταν σεβαστές, σε δομή υποστηριζόμενης διαβίωσης. Δεν 
ήταν απόλυτα ικανοποιημένη εκεί, καθώς υπήρχε πολύ υψηλή επιτήρηση και 
δεν της δινόταν η ευκαιρία να αναπτύξει την αυτονομία της. Έτσι, ζήτησε να 
μεταφερθεί σε νέα δομή. Τώρα, είναι πλέον χαρούμενη  και γεμάτη 
εμπιστοσύνη στον εαυτό της, διαχειρίζεται τις δραστηριότητές της μόνο της 
και προσφέρει εθελοντισμό στο Κέντρο Ημέρας “Svitanie” στο Ζάγκρεμπ 
(Κροατία). 
Για περισσότερες λεπτομέρειες:  
http://www.udruga-svitanje.hr/index.php/kontakt 

Δραστηριότητες 

Η Ιουλία, 30 ετών, είναι λήπτρια υπηρεσιών ψυχικής υγείας και συμμετέχει σε ένα 

κέντρο ημερήσιας φροντίδας. Ζει, σε όλη την ζωή της, με την οικογένειά της. Αισθάνεται 

άνετα εκεί, παρά τους συχνούς διαπληκτισμούς που έχει με τη μητέρα της, που την 

επικρίνει για την συμπεριφορά της ότι «συμπεριφέρεται σαν να ζει σε ξενοδοχείο» και 

για το ότι δεν βοηθά στο σπίτι. Μετά από έντονους διαξιφισμούς, η μητέρα ζητά από 

τους συντονιστές του κέντρου φροντίδας να επιτρέψουν στην κόρη της να μετακινηθεί 

σε ένα προστατευόμενο διαμέρισμα μαζί με μια άλλη κοπέλα. Σύμφωνα με τη μητέρα 

της, η Ιουλία δεν θέλει να φύγει από το σπίτι επειδή δεν θέλει να ζήσει χωρίς τις ανέσεις 

και δεν θέλει να γίνει πιο ώριμη και ανεξάρτητη. Η μητέρα της ισχυρίζεται, ωστόσο, ότι 

έχει πείσει τη Ιουλία να μετακομίσει, για το καλό της. 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.edra-coop.gr/en/draseis/monades-psixikis-ugeias/ipokratis-1.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.edra-coop.gr/en/draseis/monades-psixikis-ugeias/ipokratis-1.html
http://www.udruga-svitanje.hr/index.php/kontakt
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Ο συντονιστής αποφασίζει να συναντήσει τη Ιουλία για να διαπιστώσει αν πράγματι η 

κοπέλα ενδιαφέρεται για αυτή την αλλαγή και να εκτιμήσει τι πρέπει να κάνει για να 

πετύχει. Ο συντονιστής πραγματοποιεί συνεντεύξεις με τη Ιουλία για να λάβει τις 

ακόλουθες πληροφορίες: 

α. Εάν η Ιουλία θέλει πραγματικά να μετακινηθεί ; 

β. Κατά πόσο είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την αλλαγή; 

γ. Τι την παρακινεί σε αυτήν την αλλαγή ; 

Α. Το κοινό ακούει τη συνέντευξη και με βάση αυτό που λέγεται, θα απαντήσει στις 

ακόλουθες δύο ερωτήσεις σε χαρτί: 

1. Τι κάνει την μετάβαση της Ιουλίας πιο εύκολη; 

2. Τι, από την άλλη πλευρά, κάνει την μετάβαση της Ιουλίας πιο δύσκολη ; 

Β. Όλοι οι συμμετέχοντες διαβάζουν τις απαντήσεις τους. 

Γ. Στη συνέχεια, όλοι δημιουργούν το «Δέντρο του Συστήματος Κινήτρων» 

της Ιουλίας, προσθέτοντας κάθε απάντηση στο κατάλληλο «φύλλο» που 

συμμορφώνεται με το είδος των κινήτρων: συγκρουσιακή, διερευνητική ή 

συνεταιριστική (Εάν χρειάζεται, μπορούν να προστεθούν περισσότερα φύλλα στους 

κλάδους). 
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Μαθησιακά Αποτελέσματα: Πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το «Δέντρο των 
Κινήτρων» για να μιλήσουμε για την έννοια της κινητοποίησης 
 

Ας εξασκηθούμε 

Συνδέστε τις διαφορετικές προτάσεις. 
 

Τα έργα στέγασης προσφέρουν 

μια εναλλακτική  

  χρησιμοποιείται για να διερευνήσει την 

επιθυμία, τις ικανότητες και την ανάγκη 

αλλαγής του λήπτη υπηρεσιών 
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Συνέντευξη κινήτρων 

  

  Διευκολύνει και προωθεί την αίσθηση της 

ανεξαρτησίας 

Η προσέγγιση της Ανάκαμψης 

(Recovery) 

  κατά κύριο λόγο συγκρουσιακό, 

συνεταιριστικό ή διερευνητικό 

Το σύστημα κινήτρων μπορεί 

να είναι 

  προσέγγιση έναντι των παραδοσιακών 

θεραπευτικών μεθόδων 
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Ενότητα 1b. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - Εργασία με τους 

λήπτες υπηρεσιών σε περίπτωση μελλοντικής συγκατοίκησης 

και επιλογή μέρους διαμονής 

Ορισμός 

Η διαβίωση σε συγκατοίκηση με άλλους προϋποθέτει την ύπαρξη διαφόρων 

δεξιοτήτων. Το καθήκον του προσωπικού είναι να ενθαρρύνει την αυτονομία του λήπτη 

και να τον βοηθήσει να αναπτύξει τις δεξιότητες που του λείπουν προκειμένου να 

μπορέσει να ζήσει / να επικοινωνήσει ικανοποιητικά με τους άλλους. 

Με ποιο τρόπο μπορούν να προετοιμαστούν οι λήπτες υπηρεσιών για μελλοντική 

συγκατοίκηση με άλλους σε έργα στέγασης; Σε ποιο πλαίσιο μπορεί να επιτευχθεί 

αυτό; 

Η απάντηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιλογή μεταξύ δύο επιλογών: 

διαμονή σε διαμέρισμα ή σε μορφή στέγασης με σταθερή υποστήριξη από το 

προσωπικό (προσωπικό που μένει στην στεγαστική δομή)  ή διαμονή σε αυτόνομη 

κατοικία, στελεχωμένη με εξατομικευμένη στήριξη που μπορεί να τροποποιηθεί 

ανάλογα με τις ανάγκες τους. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι 

θα πρέπει να καθορίσουν και να συμφωνήσουν σχετικά με τους κανόνες πρόσβασης 

στους ιδιωτικούς χώρους των κατοίκων. 

Η υποστήριξη της αυτονομίας είναι επίσης σημαντική σε περίπτωση μελλοντικής 

συγκατοίκησης και επιλογής διαμονής. Κάθε ανάγκη έρχεται με κάποια μορφή 

εξάρτησης. Για παράδειγμα, αν ένας σωλήνας νερού σπάσει, ένας ένοικος θα εξαρτηθεί 

από έναν υδραυλικό. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλες ανάγκες. Η ανάγκη να αγοράσει 

ένα νέο ζευγάρι παπούτσια δημιουργεί εξάρτηση από τον πωλητή παπουτσιών. Κάθε 

ανάγκη δημιουργεί εξάρτηση από κάποιον ή κάτι σχετικό. Η αυτονομία που 

επαναπροσδιορίζεται ως «κατανεμημένη εξάρτηση» σημαίνει την απαλλαγή από τη 

μεγάλη εξάρτηση από προσωπικό της δομής (ο οποίος έχει οριστεί να υποβάλλει τα 

αιτήματα) και την ανάπτυξη στοχευμένης εξάρτησης για ανάγκες που προκύπτουν. 

Οφέλη 

Τα χαρακτηριστικά των ληπτών, οι ψυχοκοινωνικές ανάγκες τους, το επίπεδο 

λειτουργικότητας τους, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου αυτονομίας και της 

ανάγκης υποστήριξης, θα καθοδηγήσουν την επιλογή μεταξύ των δύο εναλλακτικών: 
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▪ Με την πρώτη εναλλακτική επιλογή (σταθερή υποστήριξη από το προσωπικό) 

τα χαρακτηριστικά του λήπτη θα περιλαμβάνουν υψηλές ανάγκες εξάρτησης. 

▪ Στη δεύτερη περίπτωση (αυτόνομη διαβίωση με την υποστήριξη του 

προσωπικού όταν ανακύπτουν ανάγκες του λήπτη) θα περιλαμβάνει 

λιγότερες ανάγκες εξάρτησης. 

Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή καθώς και δυνατότητα 

αλλαγής στην επιλογή ανάλογα με την ιδιαίτερη κατάσταση κατάσταση του λήπτη. 

Το σχέδιο στέγασης θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτο, καθώς θα λαμβάνει υπόψη τις 

ανάγκες των άλλων που εμπλέκονται στη συγκατοίκηση. 

Και στις δύο περιπτώσεις, το προσωπικό, οι χρήστες και τα μέλη της οικογένειας πρέπει 

να μοιράζονται τις απόψεις τους για να συν-δημιουργήσουν μια συνολική 

αξιολόγηση. Οι μεμονωμένοι πόροι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να 

συνδυάζονται με τις επιθυμίες, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ληπτών, τόσο σε 

βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. 

Η εκπαίδευση του προσωπικού που εμπλέκεται σε προγράμματα στέγασης θα τους 

βοηθήσει να βρουν ισορροπία ανάμεσα στις δύο αυτές επιλογές. 

Είναι σημαντικό να διαχωριστούν οι κοινόχρηστοι χώροι από τους ιδιωτικούς 

χώρους. Ο «σεβασμός της ιδιωτικότητας» στο πλαίσιο ενός προγράμματος στέγασης 

είναι μια θεμελιώδης έννοια. Είναι επίσης σημαντικό να ορίσουμε τα "όρια" της 

ιδιωτικότητας. 

Προκλήσεις 

Μπορεί να προκύψουν προβλήματα εάν δεν είναι διαθέσιμη μια επιλεγμένη 

επιλογή. Μια υποστηριζόμενη εγκατάσταση ή διαμέρισμα θα μπορούσε να είναι 

πλήρης ή ένας λήπτης μπορεί να μην είναι σε θέση να βρει ένα κατάλληλο ανεξάρτητο 

διαμέρισμα ή να παράσχει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για να λάβει 

υποστήριξη. 

Καλές πρακτικές 
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Ιτ
α

λί
α

 

Ποιός; (ποια οργάνωση / ίδρυμα και ποιο είδος ληπτών) Associazione Solaris 
Πού; Ρώμη, Ιταλία 
Τι και πώς; Τα κλειδιά του σπιτιού   
Ένα καινοτόμο και οικονομικά βιώσιμο μοντέλο: Στεγαστικά προγράμματα 
σε ανεξάρτητα διαμερίσματα, που βρίσκονται κοντά σε ψυχιατρικές 
υπηρεσίες. Ενεργή αναζήτηση εναλλακτικών στεγαστικών λύσεων έναντι 
των ιδρυμάτων. Ευέλικτη φροντίδα σε σπίτια βασισμένη στις ατομικές 
ανάγκες. 
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.volontariato.lazio.it/solarisonlus/attivita.asp 

Η
νω

μ
έν

ο
 Β

α
σ

ίλ
ει

ο
 

Ποιός; «Μαζί για την ψυχική ευεξία» (Together for mental wellbeing) 
Πού; Λονδίνο 
Τι και πώς; Δημιουργώντας αυτονομία στην στέγαση 
Το πρόγραμμα «Μαζί» προσφέρει μια ποικιλία υποστήριξης ώστε να 
βοηθηθούν τα άτομα να αντιμετωπίσουν τον προσωπικό και πρακτικό 
αντίκτυπο των προβλημάτων ψυχικής υγείας. Η ύπαρξη κατάλληλης 
στεγαστικής δομής που ενισχύει τους λήπτες να ζουν όσο πιο ανεξάρτητα 
γίνεται είναι ένας σημαντικός παράγοντας ανάκαμψης από την ψυχική νόσο. 
Ο στόχος είναι να υποστηριχθούν άτομα να ζήσουν όσο πιο αυτόνομα 
γίνεται και να αναπτύξουν την αυτονομία τους. 
Περισσότερες πληροφορίες:  http://www.together-uk.org 

Ελ
λά

δ
α

 

Ποιος;  Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας. (ημιαυτόνομα 
προστατευόμενα διαμερίσματα για λήπτες) 
Που; Αλεξανδρούπολη ,Ελλάδα 
Τι και πως; Είναι μια κοινή πρακτική οι λήπτες να συζητούν τις μελλοντικές 
επιλογές συγκατοίκησης με επαγγελματίες ψυχικής υγείας προκειμένου να 
λάβουν πιο κατάλληλες για αυτούς αποφάσεις.  
Τα ημιαυτόνομα προστατευόμενα διαμερίσματα της ΕΚΨΨΥ στην 
Αλεξανδρούπολη φιλοξενούν άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα που 
μπορούν να ζήσουν πιο ανεξάρτητα μέσω ενός θεραπευτικού μοντέλου που 
κυρίως υποστηρίζει την επανένταξη τους στην κοινότητα και την 
σταθερότητα της ψυχικής τους υγείας. 
Σημείωση: Το παραπάνω παράδειγμα αναφέρεται σε μια κοινή πρακτική για 
πολλές παρόμοιες μονάδες ψυχικής υγείας στην Ελλάδα και όχι απαραίτητα 
μια «βέλτιστη πρακτική». Παρόλα αυτά έχει αποδειχθεί αρκετά 
επιτυχημένο, και για αυτόν τον λόγο επιλέξαμε να αναφερθούμε σε αυτήν 
την μονάδα ως παράδειγμα. 
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://ekpse.gr/en/services 

Δραστηριότητες 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.volontariato.lazio.it/solarisonlus/attivita.asp
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.together-uk.org
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://ekpse.gr/en/services
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Δραστηριότητα 1: «Ορίστε τον χώρο» 

Εδώ είναι μια προτεινόμενη δραστηριότητα που θα βοηθήσει να οριστούν οι χώροι που 

μοιράζονται μεταξύ των ληπτών στο ίδιο σπίτι / διαμέρισμα. Κάθε συμμετέχων κοιτά 

το χάρτη του διαμερίσματος και εντοπίζει την πρόσβαση σε κάθε χώρο. (Τα δωμάτια 

μπορούν να λάβουν την περιγραφή ως «χώρος ελεύθερης πρόσβασης» ή «μην 

ενοχλείτε» 

Ο συμμετέχων μπορεί να αποφασίσει πως και πότε ένα μέλος του προσωπικού μπορεί 

να εισέλθει σε ένα προσωπικό χώρο. 

Στην συνέχεια γίνεται μια συζήτηση με τους συμμετέχοντες για τους κανόνες όπως 

προτείνονται από τον καθένα τους. 
 

 
 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Πως λαμβάνουμε αποφάσεις για τους κανόνες, τον 

σεβασμό και την ιδιωτικότητα στα στεγαστικά πλαίσια 

 

Δραστηριότητα 2: Αυτονομία και "δέντρο της εξάρτησης"  

Ακολουθεί μια προτεινόμενη δραστηριότητα που θα βοηθήσει στην υποστήριξη της 

ανεξαρτησίας των ληπτών και στην ανάπτυξη των προσωπικών τους δεξιοτήτων.  

Η δραστηριότητα περιλαμβάνει την κατασκευή ενός "δένδρου εξάρτησης" που 

υποδεικνύει τις τρέχουσες και δυνητικές ανάγκες με το αντίστοιχο πρόσωπο που 

μπορεί να τις ικανοποιήσει.  

Κάθε συμμετέχων μπορεί να:  

▪ Σχεδιάσει ένα δέντρο με κάποια κλαδιά και μερικά φύλλα  
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▪ Καταγράψει τις τρέχουσες και τις δυνητικές ανάγκες.  

▪ Γράψει κάθε ανάγκη σε κάθε κλάδο του δέντρου.  

▪ Γράψει το αντίστοιχο πρόσωπο που μπορεί να την ικανοποιήσει σε κάθε 

φύλλο.  

Οι συμμετέχοντες καλούνται να συζητήσουν από κοινού το "δέντρο εξάρτησης".  
Ως "κατανεμημένη εξάρτηση" νοείται η ανάπτυξη στοχευμένης εξάρτησης για τις 
ανάγκες που προκύπτουν.  
Όσο περισσότερα φύλλα βρίσκετε, τόσο είστε διατεθειμένοι να κατανέμετε την 
εξάρτηση και να είστε αυτόνομοι.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Πως χρησιμοποιούμε το «Δέντρο της εξάρτησης» για να 

μιλήσουμε για την αυτονομία  και την κατανομή της εξάρτησης , προκειμένου να τις 

βελτιώσουμε, στο πλαίσιο ενός στεγαστικού προγράμματος 

Ας εξασκηθούμε 

1. Τοποθετήστε τα τμήματα ώστε να σχηματίσουν μια πρόταση.  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________ 

σεβασμός για   / /   χώροι από τους ιδιωτικούς,   / /   σε σχέση με την πρόσβαση στους 
ιδιωτικούς χώρους των κατοίκων.   / /   ιδιωτικότητα , να διαχωριστούν οι 
κοινόχρηστοι   / /   ιδιωτικότητας, να θεσπιστούν κανόνες   / /   Ορισμός των χώρων 
σημαίνει:   / να ορισθούν τα "όρια" της  

2. Τοποθετήστε τα μέρη για να σχηματίσουν μια πρόταση.  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Οι διάφοροι πόροι-παράγοντες χρειάζονται   / /   βραχυπρόθεσμο όσο και σε 

μακροπρόθεσμο επίπεδο   / /   να ληφθούν υπόψη και   / /   να ταιριάξουν με / /   τις 

επιθυμίες, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ληπτών  / /   τόσο σε   
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Ενότητα 2. ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ:   Η ύπαρξη δημόσιων 

συγκοινωνιών / εμπορικών κέντρων κοντά στην κατοικία  

Ορισμός  

Η περιοχή που περιβάλλει την στεγαστική δομή και η γειτονιά στην οποία βρίσκεται 

έχουν αντίκτυπο στην ψυχική υγεία των ανθρώπων που ζουν εκεί. Εάν οι άνθρωποι 

ζουν σε ένα σπίτι όπου αισθάνονται καλά και συνδέονται με το περιβάλλον τους και 

γνωρίζουν τη γειτονιά όπου ζουν, αυτό έχει θετικό αντίκτυπο στην ψυχική τους υγεία.    

Οι άνθρωποι ζουν καλύτερα και αισθάνονται πιο ασφαλείς στις κοινότητες και μέσα σε 

ένα υποστηρικτικό δίκτυο.   Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να ζήσουμε 

στο   περιβάλλον   στο οποίο υπάρχουν   εύκολα προσβάσιμα καταστήματα, δημόσιες 

συγκοινωνίες και άλλες υπηρεσίες που απαιτούνται για την ποιότητα ζωής.   Αυτό 

σημαίνει ότι είναι σημαντικό να αναλογιστεί κανείς την θέση κατά την έναρξη ενός 

έργου στέγασης. Το σημείο εκκίνησης παραμένει ότι οι άνθρωποι μπορούν να 

επιλέξουν πού, πώς και με ποιον θα ζουν, να επιλέξουν το περιβάλλον τους το οποίο 

μπορεί να έχει θεραπευτική επίδραση στην ανάκαμψή τους.  

Οφέλη  

Να μπορεί κανείς να επιλέξει και να διαμορφώσει τη ζωή του είναι ένας σημαντικός 

μοχλός για την ένταξη. Η ενσωμάτωση είναι κάτι περισσότερο από το να είναι κάποιος 

παρών στην κοινωνία. Είναι να αποτελεί μέρος της κοινωνίας, να ανήκει. Είναι πιο 

πιθανό ότι κάποιος έχει την αίσθηση του ανήκειν εάν υπάρχουν περισσότερες 

δυνατότητες σε διαφορετικές περιοχές, που να εξασφαλίζουν ότι οι άνθρωποι 

μπορούν να επιλέξουν τα πράγματα που τους ταιριάζουν καλύτερα. Το να είναι κανείς 

σε θέση να κάνει τις δικές του επιλογές, αυξάνει τις πιθανότητες ενσωμάτωσης, 

ευεξίας και ποιότητας ζωής.    

Προκειμένου να επιλέξει κανείς έναν τύπο στέγασης που προωθεί την αίσθηση ότι 

ανήκει κάπου είναι καλό να αναλογιστεί :  

1. Πρακτικά θέματα που συνδέονται με την ίδια την ιδιοκτησία, όπως κάποιος θόρυβος, 

κάποια κυκλοφοριακή κίνηση, επαρκή και κατάλληλο εσωτερικό και εξωτερικό 

φωτισμό, πεζόδρομοι, μονοπάτια.  

2. Επιλογές κοντά στο σπίτι για μεταφορές, αναψυχή, καταστήματα κλπ.   Εάν υπάρχει 

ευκολία πρόσβασης στις μεταφορές, στην αναψυχή και σε άλλες υπηρεσίες, αυτό 

βοηθά τους ανθρώπους να είναι λιγότερο εξαρτώμενοι.  
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3. Ποιες είναι οι ευκαιρίες στη γειτονιά όσον αφορά τη συνάντηση, την ένταξη;   Κατά 

την οικοδόμηση ενός έργου στέγασης είναι σημαντικό να εμπλακεί και η γειτονιά στην 

προετοιμασία αυτού του έργου. Μπορεί να είναι χρήσιμο να συνεργαστεί κανείς με 

ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τη γειτονιά. Καθώς οι κάτοικοι γνωρίζουν το σχέδιο 

και τους ανθρώπους που ζουν εκεί, αυτό μπορεί να δημιουργήσει αμοιβαίες σχέσεις 

εμπιστοσύνης και να περιορίσει πιθανές προκαταλήψεις.  

Προκλήσεις  

Οι άνθρωποι θεωρούν σημαντικό το να ανήκουν και να αποτελούν μέρος της γειτονιάς 

και της ευρύτερης κοινωνίας. Η οικοδόμηση σχέσεων με τους κατοίκους της περιοχής 

είναι πολύ σημαντική. Η γνώση του άλλου μέσω του οποίου μπορεί να αναπτυχθεί ο 

αμοιβαίος σεβασμός και η εμπιστοσύνη είναι ένα πρώτο βήμα. Οι χώροι συναντήσεων 

μέσα σε μια κοινότητα (σούπερ μάρκετ, βιβλιοθήκες, καφενεία κά.) είναι μέρη όπου οι 

άνθρωποι μπορούν να συναντηθούν με έναν προσπελάσιμο τρόπο. Κατά την εκκίνηση 

ενός έργου στέγασης είναι ενδιαφέρον να χαρτογραφηθεί τι υπάρχει διαθέσιμο στην 

περιοχή και ποιες ευκαιρίες υπάρχουν στον τομέα των μεταφορών.  

Οι ένοικοι τονίζουν τη σημασία να συνεργαστούν για την πρόληψη των 

προκαταλήψεων και την τόνωση των θετικών επαφών μεταξύ των κατοίκων της 

περιοχής.  

Καλές πρακτικές  

Ιτ
α

λί
α

 

Ποιός;  Αγροτικός Κοινωνικός Συνεταιρισμός "Terra Nostra" ONLUS   
 
Πού;   Caltagirone   (CT) - Ιταλία  
Τι και πώς;   Ο Συνεταιρισμός είναι μέρος του Δικτύου Κοινωνικών 
Αγροκτημάτων της Σικελίας, εταιρείες που προσφέρουν πολιτιστικές, 
εκπαιδευτικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές υπηρεσίες ένταξης για 
ευάλωτους πληθυσμούς ή μειονεκτούσες περιοχές. Το 2011 ο Συνεταιρισμός 
ασχολήθηκε με τη στεγαστική πτυχή, δημιουργώντας μια Ομάδα Διαμερισμάτων 
που μπορεί να φιλοξενήσει από ένα έως και τέσσερα άτομα. Πρόκειται για μια 
μονοκατοικία στην περιοχή της πόλης Caltagirone. Αυτή η τελευταία δράση 
συμμετέχει στο Σχέδιο Επισκεπτών Δημοκρατικών Θεραπευτικών Κοινοτήτων 
που αποσκοπεί στην αναγνώριση της Επιστημονικής-Επαγγελματικής Ποιότητας 
των Θεραπευτικών Κοινοτήτων και των Ομάδων Διαμερισμάτων , μέσω της 
μεθοδολογίας της Δημοκρατικής Πιστοποίησης Peer.  
Σύνδεσμος για να εμβαθύνετε:  www.coopsocialeterranostra.it  

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Del%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Del%26u%3Dhttp://www.coopsocialeterranostra.it
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Ιτ
α

λί
α

 

Ποιός;   Ενώσεις συνεταιρισμών  ,  (Aaper, Biplano, Chimera,  Pugno   Aperto, In 
Cammino, Itaca, Kaleidos, la Bonne Semens) και λήπτες υπηρεσιών.  
Πού;   Μπέργκαμο και η επαρχία του  
Τι και πώς;  
Ένα δίκτυο διαμερισμάτων στο Μπέργκαμο και την επαρχία του είναι διαθέσιμο 
για όσους έχουν ψυχική ασθένεια. Οι λήπτες υπηρεσιών έχουν την ευκαιρία να 
επανενταχθούν στην καθημερινή ζωή στην επικράτειά τους ξεκινώντας από τις 
πιο βασικές πτυχές της ζωής τους. Οι φορείς παρεμβαίνουν για να στηρίξουν 
τους ανθρώπους που ζουν σε αυτά τα σπίτια, χωρίς να τους αντικαθιστούν κατά 
την εκτέλεση των καθημερινών τους καθηκόντων, αλλά διευκολύνοντάς τους 
στην διαχείριση της καθημερινής ζωής, με τους   γείτονες, ή με τον Δήμο.  
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.kaleidos-
onlus.org/files/2017/03/06/Housing_sociale_Salute_Mentale_2018.pdf?t=1488
789255383  

Η
νω

μ
έν

ο
 Β

α
σ

ίλ
ει

ο
 

Ποιός;   Κέντρο Αστικού Σχεδιασμού και Ψυχικής Υγείας  
Πού; Λονδίνο 
Τι και πώς;   Το Κέντρο Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Ψυχικής Υγείας (UD/MH) 
είναι ένα  start-up think tank που εστιάζεται στην απάντηση σε μία ερώτηση: 
Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε καλύτερη ψυχική υγεία στις πόλεις μας; Η καλή 
ψυχική υγεία μπορεί να βελτιώσει την απόλαυση των ανθρώπων, τις ικανότητες 
αντιμετώπισης καταστάσεων και τις σχέσεις, τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα, την 
απασχόληση, τη στέγαση και το οικονομικό δυναμικό, να μειώσει τα 
προβλήματα σωματικής υγείας, να μειώσει το κόστος υγειονομικής περίθαλψης 
και κοινωνικής μέριμνας, να δημιουργήσει κοινωνικό κεφάλαιο και να μειώσει 
τις αυτοκτονίες.  
  
Περισσότερες πληροφορίες:   https://www.urbandesignmentalhealth.com/  

Ελ
λά

δ
α

 

Ποιος;   ΠΕΨΑΕΕ, Πανελλήνια Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και 
την Επαγγελματική Επανένταξη.  
Που; Μονάδα υψηλού βαθμού προστασίας Οικοτροφείο «Αθηνά» στον 
Κορυδαλλό  
Τι και πώς; Η επιλογή της τοποθεσίας ενός οικοτροφείου 
στο   κέντρο   του   Κορυδαλλού. Το οικοτροφείο "Αθηνά" της ΠΕΨΑΕΕ βρίσκεται 
στο   κέντρο   του   Κορυδαλλού. Αυτό είναι πολύ θετικό για την κοινωνική ένταξη 
των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα. Υπάρχει γραμμή 
λεωφορείου ενώ σε 2 χρόνια θα λειτουργήσει και ο νέος σταθμός μετρό. –Η 
ύπαρξη πολλών καταστημάτων, καφέ και εστιατορίων κοντά στο 
οικοτροφείοείναι χρήσιμη.  
Σημείωση: Το παραπάνω παράδειγμα αποτελεί μια "κοινή πρακτική" για πολλές 
παρόμοιες ελληνικές μονάδες ψυχικής υγείας παρά μια "βέλτιστη πρακτική". 
Παρ 'όλα αυτά, έχει αποδειχθεί ότι είναι αρκετά επιτυχής και ως εκ τούτου 
επιλέξαμε να το αναφέρουμε χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα μια μονάδα 
ψυχικής υγείας.  
Περισσότερες πληροφορίες:   https://goo.gl/SqKpWo 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Del%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Del%26u%3Dhttp://www.kaleidos-onlus.org/files/2017/03/06/Housing_sociale_Salute_Mentale_2018.pdf%253Ft%253D1488789255383
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Del%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Del%26u%3Dhttp://www.kaleidos-onlus.org/files/2017/03/06/Housing_sociale_Salute_Mentale_2018.pdf%253Ft%253D1488789255383
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Del%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Del%26u%3Dhttp://www.kaleidos-onlus.org/files/2017/03/06/Housing_sociale_Salute_Mentale_2018.pdf%253Ft%253D1488789255383
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Del%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Del%26u%3Dhttps://www.urbandesignmentalhealth.com/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Del%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Del%26u%3Dhttps://goo.gl/SqKpWo
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Β
έλ

γι
ο

 
Ποιός; Κυβέρνηση, σχολεία, λήπτες και οικογένεια, επαγγελματίες, αρχιτέκτονες  
Πού;   Μπριζ,  Φλάνδρα  
Τι και πώς; 
  Το "Βrugwonen" περιγράφει τη διαδικασία ενός έργου στέγασης για άτομα 
με   ψυχιατρικά προβλήματα. Όλοι οι εταίροι συνεργάστηκαν συστηματικά για 
να επιτύχουν ένα αποτέλεσμα που θα ανταποκρινόταν σε όλα τα αιτήματα. Ένα 
από τα στοιχεία που ερευνήθηκε ήταν η θέση του έργου.  
Περισσότερες πληροφορίες:   
https://www.researchgate.net/publication/316102732_Brugwonen_een_ontwe
rpend_onderzoek_naar_co-
housing_voor_volwassenen_met_een_chronische_gestabiliseerde_kwetsbaarh
eid 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

• Μαθαίνουμε τη γειτονιά 

• Βλέπουμε ποιες ευκαιρίες υπάρχουν στη γειτονιά στο επίπεδο των 

συναντήσεων, καταστημάτων κλπ 

• Βάζουμε τα άτομα στη διαδικασία να σκεφτούν πως μπορούν να 

χρησιμοποιούν το δίκτυο τους για να ξεπερνούν τα εμπόδια 

Δραστηριότητα  

Όταν σκέφτεστε να ζήσετε κάπου, είναι σημαντικό να εξετάσετε τα χαρακτηριστικά της 

γειτονιάς . Ένα σπίτι είναι κάτι περισσότερο από ένα σπίτι σε ένα δρόμο. Αυτό το 

εργαλείο μπορεί να σας βοηθήσει να γνωρίσετε τη γειτονιά .  

✓ Φέρτε τη συνοικία, τη γειτονιά σας ... στον χάρτη. Πηγαίνετε να την 

ερευνήσετε.  Υπάρχουν στην περιοχή καταστήματα, κάποια βιβλιοθήκη, 

χώροι συναντήσεων, φούρνος, παντοπωλείο, ευκαιρίες αναψυχής, ... 

Μπορείτε να έχετε εύκολη πρόσβαση σε αυτούς; Γνωρίζετε κάποιους 

ανθρώπους στη γειτονιά ;  

✓ Φέρτε τις επιλογές μεταφοράς στο χάρτη  

✓ Ποιες επιλογές υπάρχουν από την άποψη των αγορών, του ελεύθερου 

χρόνου, κλπ. ;  

✓ Σχεδιάστε το δικό σας δίκτυο. Έχει κανείς γνωριμίες με τη γειτονιά ; Εάν 

γνωρίζετε κάποιον που γνωρίζει τη γειτονιά , αυτός ή αυτή μπορεί να σας 

βοηθήσει να γνωρίσετε τη γειτονιά και να σας φέρει σε επαφή με άτομα ή 

μέρη.  
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Σύνοψη 

• Στο τέλος της άσκησης μπορεί να γίνε μία ομαδική συζήτηση. Ήταν δύσκολο 

για τους συμμετέχοντες να χαρτογραφήσουν τη γειτονιά; Ήταν δύσκολο να 

συνδέσουν το προσωπικό τους δίκτυο με τη γειτονιά; Θέλουν να συζητήσουν 

για τις λύσεις, τις οποίες πιθανώς βρήκαν; Έμαθαν κάτι; Θα αναλάβουν 

δράση; 

Συμβουλές 

Μπορείτε να κάνετε αυτή την άσκηση πιο συγκεκριμένη. Χωριστείτε σε ομάδες των δύο 

ατόμων και πραγματοποιείστε την επόμενη άσκηση. 

• Σχεδιάστε την περιοχή σας/τη γειτονιά σας σε μορφή χάρτη. Σχεδιάστε τα 

μαγαζιά, τις υπηρεσίες, τα μέσα μαζικής μεταφοράς κλπ, τα οποία μπορείτε 

να βρείτε στη γειτονιά σας. Θα θέλατε να μπορείτε να κάνετε κάτι στη 

γειτονιά σας, το οποίο σας φαίνεται δύσκολο; Τι είναι αυτό; Συζητήστε το με 

το ζευγάρι σας. 

• Χαρτογραφήστε το δίκτυο σας. Έχει κανείς σχέσεις με τη γειτονιά σας; 

Μπορεί το άτομο αυτό να σας βοηθήσει να πραγματοποιήσετε τη 

δραστηριότητα που θέλετε στη γειτονιά; Συζητήστε το με το ζευγάρι σας. 

Μήπως μπορείτε να βοηθήσετε ο ένας στον άλλον να κάνετε τη 

δραστηριότητα; 

Ας εξασκηθούμε 

1. Σωστό/ Λάθος 

▪ Η ενσωμάτωση είναι κάτι περισσότερο από το να ζει κανείς στην κοινωνία. 

(Σωστό/ Λάθος)  

 

▪ Η γειτονιά δεν επηρεάζει την ψυχική υγεία των ανθρώπων που ζουν εκεί. 

(Σωστό/ Λάθος)  

▪ Οι δυνατότητες όσον αφορά τη μεταφορά, τον ελεύθερο χρόνο επηρεάζουν 

την ένταξη. (Σωστό/ Λάθος)  



 

31 

▪ Καθώς οι γείτονες μαθαίνουν περισσότερα το στεγαστικό έργο και τους 

ανθρώπους που ζουν εκεί, αυτό μπορεί να ενθαρρύνει τις αμοιβαίες σχέσεις 

και να αποφύγει τις πιθανές προκαταλήψεις (Σωστό/ Λάθος) 
        2. Βρείτε τις λέξεις που λείπουν  

Εάν υπάρχουν περισσότερες ……………………….. σε διαφορετικές περιοχές, αυτό 

εξασφαλίζει ότι οι άνθρωποι μπορούν να επιλέξουν τα πράγματα που τους 

……………………… καλύτερα. Το να είναι κανείς σε θέση να κάνει ……………………………., 

αυξάνει τις πιθανότητες ενσωμάτωσης, ευεξίας και ποιότητας ζωής. 
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Ενότητα 3a. ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – Σύνδεση 

μεταξύ οικογενειών, υπηρεσιών, ληπτών, κυβερνήσεων και 

άλλων ενδιαφερόμενων  

Ορισμός 

Στη διαδικασία δημιουργίας ποιοτικών προγραμμάτων στέγασης, η σύνδεση 

προσωπικών και κοινοτικών πόρων με συνεργατικούς και ευέλικτους τρόπους  βοηθά 

τα άτομα με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας να ανακάμψουν, να επανακτήσουν 

το ρόλο τους ως πολίτες στην κοινότητα και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. 

Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, η καλή επικοινωνία και συνεργασία 

ανάμεσα στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και τις υπηρεσίες στέγασης, καθώς και η 

συμπερίληψη διαφόρων άλλων φορέων και εθελοντών κρίνονται ως απαραίτητες. Οι 

υπηρεσίες ψυχικής υγείας και οι εθελοντές μπορούν να υποστηρίξουν τις οικογένειες 

των ληπτών, έτσι ώστε οι ίδιοι οι λήπτες να ωφεληθούν ακόμα περισσότερο. Η ευελιξία 

αφορά στη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τύπους στέγασης, μοντέλα συν-

πληρωμής, θεραπεία και πλάνο υποστήριξης, ανάλογα με τις ανάγκες του λήπτη 

υπηρεσιών. Ευελιξία ταυτόχρονα σημαίνει ότι αυτές οι επιλογές μπορούν να αλλάζουν 

στο χρόνο, ανάλογα με τις επιθυμίες των ληπτών, τις δυνατότητες, τους πόρους ή τις 

συστάσεις των ειδικών. 

Προκλήσεις 

Οι σύγχρονες υπηρεσίες στέγασης  σημαίνουν πολύ περισσότερα από «ένα κεραμίδι 

πάνω από το κεφάλι των ληπτών». Περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση  με την κοινότητα 

και το περιβάλλον , η οποία βοηθά τους λήπτες να ζουν ως χαρούμενα και ισότιμα μέλη 

της κοινότητάς τους. Η υποστήριξη ατόμων με εμπειρία σοβαρών ψυχιατρικών 

προβλημάτων αποτελεί μία  πρόκληση για την κοινότητα, η οποία χρειάζεται να εξελίξει 

ποικίλα στεγαστικά μοντέλα και επίσης να τα συνδυάσει με θεραπεία, η οποία να 

προάγει την ανάκαμψη. Μία τυπική πατερναλιστική προσέγγιση όπου οι επιλογές είναι 

λίγες και οι αποφάσεις σπάνια λαμβάνονται από τους ίδιους τους λήπτες θα ήταν 

σκόπιμο να αποφεύγεται, ενώ η ευελιξία στα επίπεδα υποστήριξης με στόχο την 

επίτευξη της αυτονομίας και της κοινωνικής ένταξης θα έπρεπε να είναι ο κανόνας. 

Παρ’ όλα αυτά, η χρηματοδότηση των υπηρεσιών, η διάρκεια της παραμονής στα 

διάφορα προγράμματα, η εφαρμογή του δικαιώματος της λήψης αποφάσεων σε σχέση 

με τη στέγαση και τη θεραπεία, καθώς και η παροχή εκπαίδευσης σε όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη  δημιουργεί επιπρόσθετες προκλήσεις, ενώ οι συμβιβασμοί είναι 

μία πραγματικότητα. Ταυτόχρονα, η αποδοχή κάποιας αναγκαίας επίβλεψης ή της 

ύπαρξης συγκάτοικων με παρόμοιες δυσκολίες μπορεί να αποτελούν συμβιβασμούς, 
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τους οποίους οι λήπτες υπηρεσιών θα πρέπει να κάνουν, παρ’ όλο που οι ίδιοι μπορεί 

να θέλουν να μείνουν μόνοι. 

Οφέλη 

Η σύνδεση της θεραπείας με τις υπηρεσίες στέγασης και η υποστήριξη ή διατήρηση της 

βέλτιστης οικογενειακής σχέσης, όλα μέσα από ένα ευέλικτο πρίσμα, δημιουργούν το 

χώρο για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας και την ανάκαμψη από τα σοβαρά 

προβλήματα ψυχικής υγείας.  Οι επιθυμίες των ληπτών σε σχέση με τον τύπο της 

στέγασης, το είδος και την ένταση της επαγγελματικής βοήθειας και άλλων τύπων 

υποστήριξης προάγουν την αυτονομία και την ποιότητα ζωής.  Οι προσωπικές 

ικανότητες και οι ρυθμοί των ληπτών προς τη βελτίωση γίνονται σεβαστοί και 

υποστηρίζονται, έτσι ώστε να έχουν οι ίδιοι έναν ενεργό ρόλο στην επίτευξη των 

προσωπικών τους στόχων μέσα από μία ευέλικτη υποστήριξη που προσαρμόζεται στις 

ανάγκες του. Κάποιοι λήπτες γνωρίζουν ότι τα μέλη των οικογενειών τους μπορούν να 

τους προσφέρουν όχι μόνο διαθέσιμους πόρους τη στιγμή που βρίσκονται σε ανάγκη, 

αλλά και τεράστια συναισθηματική υποστήριξη, ενώ άλλοι δεν αισθάνονται έτσι. 

Κάποιες φορές χρειάζεται μία καλύτερη κατανόηση ανάμεσα στους λήπτες και τις 

οικογένειές τους και οι ειδικοί μπορούν να βοηθήσουν στην εύρεση κοινών τόπων. 

Ας Εξασκηθούμε! 

Άσκηση 1 

Συζητήστε την απόφαση σας σε σχέση με τη στέγαση με κάποιον φίλο ή κάποιο μέλος 

της οικογένειας σας, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Τι θα ήθελες  να κάνεις αλλά το αποφεύγεις; 

2. Ποιό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί αν το 

κάνεις; 

3. Ποιό είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να συμβεί αν το 

κάνεις; 

4. Ποιό είναι το πιο πιθανό πράγμα να συμβεί αν το κάνεις; 

Άσκηση 2 

Ποιό θεωρείς ότι είναι το πλεονέκτημα του να ζεις στην κοινότητα μαζί με άλλους 

ανθρώπους; 
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Κάποια τέτοια παραδείγματα είναι: 

- Μοιραζόμαστε τις δουλειές, έτσι ώστε να μην πρέπει να κάνω τόση πολλή 

καθαριότητα ή άλλα πράγματα 

- Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους μπορώ να μιλάω και να κοινωνικοποιούμαι. 

- Δεν χρειάζεται να μαγειρεύω κάθε μέρα. 

Μπορείς να γράψεις τρία ακόμα πλεονεκτήματα; 

Άσκηση 3 

Βρείτε τη λύση. 

Η Κλαίρη, η Άννα και η Κατερίνα είναι κολλητές φίλες. Ψήνουν κοτόπουλο για το 

βραδινό της Κυριακής. Μόλις βάζουν το κοτόπουλο στο φούρνο συνειδητοποιούν ότι 

και οι τρεις θέλουν να φάνε μπούτι κοτόπουλο. Όμως υπάρχουν μόνο δύο μπούτια. Τι 

πρέπει να κάνουν έτσι ώστε να είναι όλες ικανοποιημένες με το φαγητό τους; 

Λύση: 

Υπάρχουν πολλές  δημιουργικές λύσεις, αλλά η καλύτερη είναι ένας έντιμος 

συμβιβασμός: να αποφασίσουν να ψήσουν κοτόπουλο και τις επόμενες δύο Κυριακές 

, έτσι ώστε κάθε φορά μία από τις κοπέλες να φάει στήθος κοτόπουλου. 

Άσκηση 4 

Ο γείτονάς σου μόλις έκανε παιδί. Κανείς δεν θέλει να ξυπνήσει το μωρό από τη 

φασαρία, γιατί αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι ανήσυχο και να κλαίει για ώρες. 

Συζήτησε με την οικογένειά σου πως θα μπορούσες να αποφύγεις να κάνεις θόρυβο 

στις παρακάτω καταστάσεις: 

1. Κάποιος σε παίρνει τηλέφωνο στο κινητό. 

2. Βλέπεις μία ταινία δράσης στην τηλεόραση. 

3. Θες να φας καρύδια και πρέπει να σπάσεις το κέλυφος τους. 

 



 

35 

Λύσεις: 1. Στέλνεις μήνυμα αντί μιλήσεις στο τηλέφωνο. 2. Χρησιμοποιείς ακουστικά ή 

απλά χαμηλώνεις τελείως τον ήχο και διαβάζεις τους υπότιτλους. 3. Μην 

χρησιμοποιήσεις σφυρί αλλά καρυοθραύστη. 

Καλές πρακτικές 

Ιτ
α

λί
α

 

Ποιός; Δήμος Μιλάνου, Τμήματα ψυχικής υγείας και φορέων του τρίτου τομέα 
Πού; Μιλάνο, Ιταλία 
Τι και πώς; Στέγαση χαμηλής υποστήριξης. Ανταποκρινόμενη στην ανάγκη 
ολοκλήρωσης ενός προγράμματος επανένταξης, διευκολύνει την εξελικτική 
πορεία των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Προσφέρει τη δυνατότητα 
κοινωνικής ένταξης σε ενήλικες με καλά επίπεδα αυτονόμησης και σε νέους, οι 
οποίοι είναι ικανοί να φέρουν σε πέρας τις υποχρεώσεις της καθημερινής ζωής, 
αλλά χρειάζεται να επανακτήσουν κοινωνικές δεξιότητες.  
Για περισσότερες λεπτομέρειες: 
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/sociale/Cultura_salute/
servizio_salute_mentale  

Ιτ
α

λί
α

 

Ποιός; I.E.S.A 
Πού; Τορίνο, Οριστάνο, Καζέρτα, Μοντένα, Μπολόνια, Μπεργκάμο, Μόντζα, 
Τρεβίζο 
Τι και πώς; Το ακρωνύμιο I.E.S.A.  στα Ιταλικά σημαίνει «Υποστηριζόμενη 
Αναδοχή Ενηλίκων με Ψυχιατρικές Διαταραχές». Οι τοπικές υπηρεσίες υγείας 
βρίσκουν οικογένειες διαθέσιμες να φιλοξενήσουν έναν λήπτη υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας, ο οποίος ήδη παρακολουθείται από τις τοπικές υπηρεσίες. Η 
πολυκλαδική ομάδα: βρίσκει τους υποψήφιους ανάδοχους, προτείνει αυτή την 
εναλλακτική λύση σε ασθενείς που κρίνει ότι θα ωφεληθούν, πραγματοποιεί 
τακτικές επισκέψεις κατ’ οίκον, επιτηρεί τα οικογενειακά δυναμικά, παρέχει 
24ωρη τηλεφωνική υποστήριξη και φροντίζει για την αξιολόγηση των 
παρεμβάσεων. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες:  
http://iesaitalia.altervista.org/  
http://iesaitalia.altervista.org/pages/ARTICOLOIESA.pdf 
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Α
γγ

λί
α

 

Ποιός; Riverside 
Πού; Σε όλη της επικράτεια 
Τι και πώς; Πρόκειται για μία συντονισμένη προσέγγιση ως προς την παροχή 
υπηρεσιών στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής 
υγείας. Ακολουθώντας αυτή τη συνεργατική προσέγγιση - δουλεύοντας σε 
στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, τις ομάδες των ειδικών, τις 
κοινοτικές ομάδες ψυχικής υγείας και τις οικογένειες και φίλους των ληπτών 
υπηρεσιών όπου αυτό είναι δυνατό – παρέχουμε εξατομικευμένη υποστήριξη 
και φροντίδα στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής 
υγείας. Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας του Riverside περιλαμβάνουν: 1) 
Στεγαστικές δομές αποκατάστασης με στόχο την πρόληψη της εισαγωγής στο 
ψυχιατρείο κατά τη διάρκεια των ψυχιατρικών κρίσεων, 2)Μεταβατικοί 
ξενώνες για λήπτες υπηρεσιών οι οποίοι ολοκληρώνουν τη νοσηλεία τους, 3) 
24ωρη υποστήριξη για λήπτες υπηρεσιών με ανάγκες φροντίδας και 
υποστήριξης μέτριου επιπέδου και 4) Υποστήριξη στην κοινότητα για άτομα 
που ζουν σε δική τους κατοικία, βρίσκονται στην περίοδο της  ανάκαμψης και 
χρειάζονται ένα χαμηλό επίπεδο υποστήριξης προκειμένου να διατηρήσουν την 
ανεξαρτησία. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες: 
https://www.riverside.org.uk/care-and-support/care/mental-health-
difficulties/  

Ελ
λά

δ
α

 

Ποιός; Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία 
(ΠΟΣΟΨΥ) 
Πού; Ελλάδα 
Τι και πώς; Η ΠΟΣΟΨΥ πραγματοποιεί διαρκείς προσπάθειες για να 
ισχυροποιήσει τους δεσμούς ανάμεσα στις οικογένειες, τους λήπτες 
υπηρεσιών, τις κυβερνήσεις  και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος, 
συμμετέχοντας στο δημόσιο διάλογο για την ψυχική υγεία. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες: 
 http://www.posopsi.gr/  

Β
έλ

γι
ο

 

Ποιός; Λήπτες υπηρεσιών, γονείς, κράτος, επαγγελματίες 
Πού; Αλμέρε, Ολλανδία 
Τι και πώς; Ο Ολλανδικός οργανισμός “ ‘s Heeren Loo” συνεργάστηκε με τις 
τοπικές αρχές και μία ομάδα γονέων προκειμένου να δημιουργήσει μία 
στεγαστική δομή για παιδιά με νοητική αναπηρία και ισλαμικές ρίζες. Όλες οι 
πτυχές του προγράμματος αυτού συζητήθηκαν. Πρώτα οι μητέρες και στη 
συνέχεια και οι πατέρες ενεπλάκησαν ενεργά στη διαδικασία. Οι ατομικές 
εμπειρίες αποτέλεσαν τη βάση εκκίνησης. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες: 
 https://www.nieuwwij.nl/interview/binnenkort-in-almere-het-droomhuis/  
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Ενότητα 3b.  ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – 

Λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια των ληπτών υπηρεσιών 

Ορισμός 

Η υγεία και η ευημερία περιλαμβάνουν την ικανότητα επιλογής και ελέγχου των 

θεμελιωδών πτυχών της ζωής κάποιου, όπως το να επιλέξει πού, με ποιόν και πώς θα 

έπρεπε να ζει. Λαμβάνοντας υπόψη μας  τα σχέδια των ίδιων των ληπτών υπηρεσιών 

δίνουμε έμφαση στο ότι οι επιλογές, οι επιθυμίες, η συναίνεση και η συνεργασία του 

ατόμου είναι σημαντικές για να υπάρξουν επιτυχημένα αποτελέσματα σε σχέση με τη 

στέγαση και τη θεραπεία. Θεωρούμε επίσης ότι το μοίρασμα της ευθύνης ανάμεσα 

στον λήπτη και τους επαγγελματίες είναι σημαντικό για να υπάρξουν επιτυχημένα 

αποτελέσματα. Το άτομο που υποφέρει από κάποια ψυχική διαταραχή είναι ένας 

πολίτης ο οποίος, όπως όλοι οι υπόλοιποι, είναι ικανός να εκφράζει την προσωπική του 

βούληση και προτιμήσεις σε σχέση με το σπίτι του. 

Σύμφωνα με τη διεθνή έρευνα η ελεύθερη επιλογή είναι χρήσιμη στην προαγωγή  της 

ψυχικής υγείας και στη μείωση του ρίσκου της αποτυχίας. Φυσικά, η επιλογή και η 

ευθύνη σχετίζονται: αν μπορώ να διαλέξω το σπίτι μου, θα φροντίσω οτιδήποτε 

χρειάζεται για τη διαβίωση μου σε αυτό, θα αναλάβω την ευθύνη της πληρωμής του 

ενοικίου και των λογαριασμών, τις δουλειές του σπιτιού, τη αλληλεπίδραση και 

συνεργασία με τους γείτονες κλπ. 

Οποιοσδήποτε δεν υπόκειται σε περιορισμούς είναι πλήρως υπεύθυνος για τις 

αντιδράσεις και τη συμπεριφορά του. 

Προκλήσεις 

Οι επαγγελματίες θα έπρεπε να παρέχουν στεγαστικά προγράμματα που δεν είναι 

άκαμπτα ως προς τη διάρκεια, αλλά αντίθετα  προσαρμόζονται στις πραγματικές 

συνθήκες και την εξέλιξη των ληπτών. Το μοίρασμα της ευθύνης ανάμεσα στους λήπτες 

και τους επαγγελματίες αποτελεί μία πρόκληση για την παραδοσιακή πατερναλιστική 

προσέγγιση όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται από το προσωπικό. 

Οφέλη 

Στη στέγαση, η ευθύνη και η λήψη απόφασης αφορούν το «πού» και το «με ποιόν». 

Ο λήπτης θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει πότε θέλει να είναι μόνος 

και πότε θέλει να περάσει χρόνο με άλλους ανθρώπους. 
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Οι λήπτες, γενικά, εκφράζουν την ανάγκη να υποστηριχθούν από εξειδικευμένο 

προσωπικό: αυτό συμβαίνει στην αρχική φάση, αλλά και αργότερα, προκειμένου να 

διατηρήσουν μία καλή ποιότητα ζωής στο σπίτι. 

Ανησυχίες σε σχέση με την αυτόνομη διαβίωση όσων έχουν ζήσει για μεγάλο χρονικό 

διάστημα σε προστατευμένες συνθήκες, προκύπτουν συχνά στις οικογένειες, τους 

λήπτες και σε άλλους πολίτες. 

Ως εκ τούτου, η στενή συνεργασία μεταξύ ληπτών, οικογενειών, πολιτών και 

επαγγελματιών θεωρείται θεμελιώδης. 

Είναι ένας τρόπος δημιουργίας της ενεργής συμμετοχής όσων είναι πιο ευάλωτοι. 

Παρά τα ερευνητικά αποτελέσματα που καταδεικνύουν ότι μόνο στο ένα τέταρτο των 

περιπτώσεων καταφέρνουμε να λάβουμε υπόψη μας τις επιλογές των ληπτών σε σχέση 

με τη στέγαση, είναι σημαντικό να επισημάνουμε, ότι στο 91% των περιπτώσεων οι 

αντιλήψεις και οι αξιολογήσεις των ληπτών γύρω από τη στέγαση αντιστοιχούν με 

αυτές των επαγγελματιών. 

Καλές πρακτικές 

Ιτ
α

λί
α

 

Ποιός; Τμήμα Ψυχικής Υγείας - Legnano 
Πού; Legnago VR, IT 
Τι και πώς; Πρόγραμμα “TO ENABLE” -  Εμπειρίες υποστηριζόμενης 
συνύπαρξης.  Η κυρίαρχη ιδέα του “Progetto Accituare” ήταν αυτή της 
ύπαρξης μιας λύσης στη βάση όχι της υποστήριξης αλλά της «διευκόλυνσης» 
σε σχέση με την ανεξάρτητη διαβίωση και την αυτονομία στη διαχείριση της 
καθημερινής ζωής. Οι πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 
προσανατολισμένες στην Ανάκαμψη με μία εκπαιδευτική προσέγγιση. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες: 
 merlinslv@gmail.com  

mailto:merlinslv@gmail.com
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Ιτ
α

λί
α

 

Ποιός; “Whole life Recovery Community” RECOVERY HOUSE – Τμήμα Ψυχικής 
Υγείας Τεργέστης, Κοινωνικός Συνεταιρισμός “Germano”,  Διεθνές 
Συνεργατικό Δίκτυο Ψυχικής Υγείας (Imhcn), Κοινότητα “San Martino al 
Campo”, Ένωση μελών οικογενειών AFASOP,  λήπτες υπηρεσιών 
Πού; Τεργέστη 
Τι και πώς;  
Νέοι με προβλήματα ψυχικής υγείας επιλέγουν να ζήσουν την εμπειρία της 
συγκατοίκησης για 6 μήνες, με στόχο την ενεργοποίηση μιας αλλαγής. Οι 
ένοικοι χτίζουν το δικό τους ατομικό πλάνο σε ένα απλό λευκό χαρτί (το 
επονομαζόμενο “Path”, Planning Alternative Tomorrow with Hope). Δίνει την 
ευκαιρία στους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, τις οικογένειές τους και 
τους επαγγελματίες να πειραματιστούν με νέες μορφές συνεργασίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες ζωής τους και τη σημασία 
συνδιαμόρφωσης της  εκκίνησης ενός νέου μονοπατιού ανάκαμψης. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες: 
https://imhcn.org/trieste-recovery-house-and-learning-community-18-
months-later/ http://www.robertacasadio.it/news.html 

Α
γγ

λί
α

 

Ποιός; Options for Supported Living (οργανισμός για τη στέγαση) 

Πού; Λίβερπουλ, Σέφτον, Γουίραλ και περίχωρα 

Τι και πώς; Ο Οργανισμός “Options for Supported Living” προσφέρει ευκαιρίες 
εξωστρέφειας στους λήπτες υπηρεσιών, με στόχο να τους επιτρέψει να 
βελτιώσουν την κοινωνική τους ζωή, να βρουν εργασία, να παρέχουν 
εθελοντική εργασία, να πάνε διακοπές και να εξερευνήσουν χόμπυ και 
ενδιαφέροντα. Η υπηρεσίες προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε 
ωφελούμενου, επιτρέποντας την κάλυψη των αναγκών τους. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες: 

https://www.optionsforsupportedliving.org/support/outreach 
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Ελ
λά

δ
α

 

Ποιός; Το Σωματείο «Αυτοεκπροσώπηση» έχει ως μέλη του λήπτες υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας όλων των ηλικιών 

Πού; Ελλάδα / Σε Εθνικό Επίπεδο 

Labor market policies and equal opportunities for integration. 

Τι και πώς; Σωματείο ληπτών υπηρεσιών , το οποίο συσπειρώνει λήπτες από 
όλη την Ελλάδα και τους υποστηρίζει στο να διαδραματίζουν έναν ενεργό 
ρόλο στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Ο στόχος του 
Σωματείου «Αυτοεκπροσώπηση» είναι η ενδυνάμωση της ικανότητας  
αυτοεκπροσώπησης των ληπτών, έτσι ώστε να παίξουν έναν ενεργό ρόλο στην 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και στη διαμόρφωση πολιτικών 
εργασίας και ίσων ευκαιριών ένταξης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες: 

 http://autoekprosopisi.gr   

Δραστηριότητα 

Ο Μάριος έλαβε εξιτήριο από το ψυχιατρικό νοσοκομείο μετά από μία σύντομη περίοδο 

παραμονής. Παρ’ όλα αυτά δεν μπορεί να μείνει στο σπίτι με τους γονείς του, καθώς 

είναι μεγάλοι σε ηλικία και αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Οι εργαζόμενοι στις 

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας του προσφέρουν τη  δυνατότητα διαβίωσης σε ένα ημι-

προστατευόμενο πλαίσιο μαζί με δύο άλλα άτομα  της ηλικίας του. Ο Μάριος και η 

μητέρα του συζητούν με τον κοινωνικό λειτουργό σε σχέση με τη δυνατότητα αυτή γιατί 

ο Μάριος θα προτιμούσε να μείνει μόνος του αντί να ζήσει με τους γονείς του και θα 

ήθελε να μείνει σε ένα μέρος, όπου κανείς δεν θα γνώριζε τις ψυχιατρικές του 

εμπειρίες. 

Ένας από τους συμμετέχοντες θα παίξει το ρόλο του Μάριου, ένας το ρόλο της μητέρας 

του και ένας τρίτος το ρόλο του κοινωνικού λειτουργού. 

Μετά το τέλος του παιχνιδιού ρόλων οι συμμετέχοντες μπορούν να εκφράσουν τις 

σκέψεις και τις ιδέες τους γύρω από το θέμα, ενώ όλοι οι παρατηρητές θα πρέπει να 

έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη συζήτηση. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Πως εξερευνούμε τα σχέδια των ληπτών δίνοντας έμφαση 

στην επιλογή του ατόμου 
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Ας εξασκηθούμε! 

1. Βάλτε τα κομμάτια στη σειρά για να σχηματίσετε μία πρόταση. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Στη μείωση του / τη διεθνή έρευνα / η ελεύθερη επιλογή / της ψυχικής υγείας / στην 

προαγωγή / του ρίσκου / είναι χρήσιμη / Σύμφωνα με / και / της αποτυχίας 

2. Ταιριάξτε τα τμήματα των προτάσεων μεταξύ τους 

Λαμβάνοντας υπόψη μας  τα 
σχέδια των ληπτών υπηρεσιών 
δίνουμε έμφαση  

 πλήρως υπεύθυνος για τις 
αντιδράσεις και τη συμπεριφορά 
του. 

Οποιοσδήποτε δεν υπόκειται σε 
περιορισμούς είναι 

 σε αυτό που το ίδιο άτομο 
προσδιορίζει ως σημαντικό για τον 
εαυτό του σε ένα στεγαστικό 
πρόγραμμα. 

Στη στέγαση, η ευθύνη και η λήψη 
απόφασης αφορούν το «που»  
 

 αλλά αντίθετα  προσαρμόζονται 
στις πραγματικές συνθήκες και την 
εξέλιξη των ληπτών. 

Ανησυχίες προκύπτουν συχνά στις 
οικογένειες, τους λήπτες και σε 
άλλους πολίτες, 

 και το «με ποιόν θα ζήσω» 

Οι επαγγελματίες θα έπρεπε να 
παρέχουν στεγαστικά 
προγράμματα που δεν είναι 
άκαμπτα ως προς τη διάρκεια,  

 σε σχέση με την αυτόνομη 
διαβίωση όσων έχουν ζήσει για 
μεγάλο χρονικό διάστημα σε 
προστατευμένες συνθήκες, 
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Ενότητα 4a. ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ – 

Εμπλοκή της κοινότητας στο έργο 

Ορισμός 

Η ενεργή εμπλοκή των ληπτών στον εθελοντισμό αποτελεί μία καθοριστική πτυχή της 

στέγασης και έχει ως στόχο την ένταξη στην κοινότητα ατόμων που αντιμετωπίζουν 

ψυχοκοινωνικές δυσκολίες  εξαιτίας κάποιας ψυχικής διαταραχής. 

Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ο εθελοντισμός βελτιώνει την ψυχική υγεία. 

Μία έρευνα του 2013 έδειξε ότι ο εθελοντισμός είχε θετικές επιπτώσεις στην 

κατάθλιψη, καθώς και στην ικανοποίηση από την ζωή και στην ευεξία. Ένα 

δημιουργικό περιβάλλον εθελοντισμού μπορεί επίσης να μειώσει το στρες του 

ατόμου και να προάγει την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ο εθελοντισμός επίσης 

βοηθά στη δημιουργία σχέσεων, ενώ η εμπλοκή με έναν οργανισμό που 

εφαρμόζει το σύστημα του μέντορα, έχει ξεκάθαρα προσδιορισμένους ρόλους 

και ανοιχτή επικοινωνία ανάμεσα στους εθελοντές και τον οργανισμό βοηθά 

στον εντοπισμό των προβλημάτων πριν αυτά γίνουν πολύ σοβαρά. 

Προκλήσεις 

Ο εθελοντισμός βελτιώνει την ψυχική υγεία. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν 

κάποιες προσκλήσεις που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν. Για παράδειγμα, 

πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αν τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας 

λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, αυτό μπορεί να τους προκαλεί υπνηλία και 

ναυτία ή να μεταβάλλει την ικανότητά τους να συγκεντρώνονται για μεγάλες 

περιόδους. Είναι επίσης σημαντικό να επικοινωνούμε πάντα τις ικανότητες 

μας και το είμαστε ικανοί να κάνουμε και τι όχι. Αυτό μπορεί να επικοινωνηθεί 

εμπιστευτικά στον υπεύθυνο των εθελοντών, μαζί με άλλες πληροφορίες που 

είναι σημαντικό να εξασφαλίζουν την ασφάλεια και το ευ ζην όλων. Η 

εμπιστευτικότητα και ο σεβασμός πρέπει να αποτελούν ένα κεντρικό θέμα και 

να διευκολύνουν τις δραστηριότητες εθελοντισμού. Επίσης, είναι σημαντικό 

να θυμόμαστε ότι ο εθελοντισμός πρέπει να είναι μία δραστηριότητα, η οποία 

θα βελτιώνει την ζωή κάποιου, αλλά ο εθελοντής θα πρέπει να παίρνει πάντα 

επιπλέον χρόνο ξεκούρασης όταν αυτό χρειάζεται. Από την άλλη, ο 

εθελοντισμός μπορεί να μην έχει πάντα θετικές επιπτώσεις. Για παράδειγμα, 

μία επισκόπηση στο “Journal of Nervous and Mental Disease” ανέφερε ότι οι 

εθελοντές δέχονται περισσότερα παράπονα από το προσωπικό εξαιτίας της 

έλλειψης υποστήριξης μετά από κάποιο συμβάν. Επιπλέον, οι συνθήκες ζωής 
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των εθελοντών μπορεί να είναι ακόμα και επιβλαβείς σε χώρες με χαμηλά 

επίπεδα επιδομάτων ανεργίας. 

Οφέλη 

Ο εθελοντισμός αποτελεί έναν οδηγό προς την κοινωνική ένταξη. Λειτουργεί 

με δύο τρόπους: βελτιώνει την ψυχική υγεία των εθελοντών και μειώνει το 

στίγμα της κοινότητας απέναντι σε όσους βιώνουν ψυχικές διαταραχές. Η 

ενθάρρυνση της αποδοχής και της ένταξης στην κοινότητα ενδυναμώνει τους 

εθελοντές, οι οποίοι θα συνδεθούν με τους ανθρώπους και θα συμβάλλουν 

στην εξέλιξη της ίδιας της κοινότητας. Σε μία ατομική προοπτική, η εμπλοκή με 

διαφορετικούς ανθρώπους επιτρέπει στο άτομο που βιώνει προβλήματα 

ψυχικής υγείας να εξασκήσει τις κοινωνικές του δεξιότητες και να γίνει πιο 

αυτόνομο, όπως επίσης και να χτίσει ένα δίκτυο υποστήριξης. 

 Καλές πρακτικές 

Ιτ
α

λί
α

 

Ποιός; Περιφερειακές Υπηρεσίες Υγείας της Emilia Romagna, Τοπική Μονάδα 
Υγείας της Modena, Τμήμα Ψυχικής Υγείας και Παθολογικών Εξαρτήσεων 
Πού; Modena - Ιταλία 
Τι και πώς; Ετήσια εκδήλωση "Màt - MENTAL HEALTH WEEK". Το Màt Pride 
είναι η παρέλαση ενάντια στην προκατάληψη, αλλά ιδιαίτερα η παρέλαση 
εκείνων που φροντίζουν την ψυχική υγεία, ξεκινώντας από την ατομική. Δεν 
υπάρχουν διαχωρισμοί ανάμεσα σε λήπτες υπηρεσιών, μέλη οικογενειών και 
επαγγελματίες, αλλά μόνο άνθρωποι στο δρόμο. Δεν υπάρχουν ταμπέλες, 
μόνο πρόσωπα και φωνές που θέλουν να ανακαλύψουν ξανά το δικαίωμα 
στην ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία και στο ευ ζην, σε μια κοινή και 
συνειδητή πορεία φροντίδας. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες: 
 http://www.matmodena.it/la-settimana-della-salute-mentale-2017/ 
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Ιτ
α

λί
α

 

Ποιός; ASL Lanciano-Vasto-Chieti , Πρόγραμμα «Ανοιχτές Πόρτες» 
Πού; Guardiagrele (Chieti) 
Τι και πώς; Διευκολύνει την κοινωνικοποίηση και την ένταξη των ληπτών στον 
κοινωνικό ιστό της περιοχής, μέσα από την τοποθέτηση στην εργασία, σε 
συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και ελεύθερους 
επαγγελματίες. Στόχος του προγράμματος  είναι η καταπολέμηση του 
κοινωνικού στίγματος απέναντι στους ενοίκους της στεγαστικής δομής 
αποκατάστασης του Guardiagrele. Οι λήπτες τοποθετούνται σε χειρωνακτικές 
θέσεις εργασίας, μέσα από τη δημιουργία δικτύου ανάμεσα στη δομή, την 
τοπική κοινότητα, τους πολίτες και τους τεχνίτες. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες:  
http://www.info.asl2abruzzo.it/files/140521_guardiagrele_porte-
aperte_progetto.pdf 
http://www.info.asl2abruzzo.it/comunicazione/2014/05/gli-ospiti-della-
residenza-riabilitativa-psichiatrica-di-guardiagrele-a-scuola-di-artigianato-
stage-.html 

Η
νω

μ
έν

ο
 Β

α
σ

ίλ
ει

ο
 

Ποιός; “Imagine Independence” (υπηρεσίες στέγασης) 
Πού; Λίβερπουλ 
Τι και πώς; Υπηρεσίες Αλληλοβοήθειας και Αμοιβαίας Υποστήριξης. Η Ομάδα 
Αλληλοβοήθειας και Αμοιβαίας Υποστήριξης που δημιουργήθηκε από την 
“Imagine Independence”, ενθαρρύνει τους ανθρώπους να επανασυνδεθούν 
με την κοινότητα, να βγουν έξω και να απολαύσουν διάφορες 
δραστηριότητες, γεγονός που στη συνέχεια οδηγεί σε έναν πιο υγιή και πλήρη 
τρόπο ζωής. Επίσης, βοηθάμε τους ανθρώπους να αναπτύξουν τις δικές τους 
αυτοδιαχειριζόμενες ομάδες και συνεδρίες και να συμμετέχουν σε ποικίλες 
δραστηριότητες που παρέχονται σε διάφορες τοποθεσίες γύρω από το 
Λίβερπουλ. Οι ομάδες δημιουργούνται ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των 
ατόμων επιτρέποντας και στους λήπτες αλλά και στους ανθρώπους από την 
κοινότητα να μοιραστούν εμπειρίες και να βρουν κοινά θέματα που τους 
αφορούν. Εκτός από την Αλληλοβοήθεια και την Αμοιβαία Υποστήριξη, η 
“Imagine Independence” έχει εγκαθιδρύσει μία υπηρεσία μόνο για γυναίκες 
στο Salisbury Road Site (Λιβερπουλ). Πρόκειται για ένα ασφαλές πλαίσιο που 
επιτρέπει στις γυναίκες να συμμετάσχουν σε ένα φιλόξενο περιβάλλον και η 
ομάδα δίνει τη δυνατότητα της αυθόρμητης προσέλευσης κάθε Παρασκευή, 
ενώ προσφέρει και δραστηριότητες όπως η Γιόγκα και η υγιεινή διατροφή. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες: 
https://www.imagineindependence.org.uk/merseyside-lancashire/peer-
support-service/  
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Ελ
λά

δ
α

 

Ποιός; Ιδιωτικό Κέντρο Διαιτολογίας 
Πού; Οικοτροφείο «Αθηνά» της ΠΕΨΑΕΕ, Κορυδαλλός, Αθήνα 
Τι και πώς; Το Ιδιωτικό Κέντρο Διαιτολογίας  προσφέρει  στους ενοίκους του 
Οικοτροφείου δωρεάν υποστήριξη ως προς τη διατροφή τους. Η συζήτηση με 
τη Διαιτολόγο οδηγεί στην ύπαρξη ενός εβδομαδιαίου διατροφικού πλάνου 
για τους 15 ενοίκους ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις και ανάγκες του 
καθενός. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες:  
 http://haraboulou.gr  

Κ
ρ

ο
α

τί
α

 

Το “Helpific” είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα (https://helpific.com) , η 
οποία συνδέει άτομα από ευάλωτες ομάδες, τα οποία χρειάζονται βοήθεια με 
τις καθημερινές τους δραστηριότητες, με ανθρώπους της γειτονιάς τους που 
θέλουν να βοηθήσουν. Βασιζόμενη στο μοντέλο της κοινωνικής οικονομίας, 
δημιουργεί συνδέσεις μεταξύ ατόμων με στόχο να αυξήσει το κοινωνικό 
κεφάλαιο των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Έχει δοκιμαστεί με 
επιτυχία στην Εσθονία, όπου την χρησιμοποιούν 3500 άτομα. 

Δραστηριότητες  

 «Βάσει διαφόρων μελετών και της γνώμης των ειδικών, η εμπλοκή εθελοντών είναι 

σημαντική για τους λήπτες, τις οικογένειες και τους επαγγελματίες ως προς την 

κοινωνική ένταξη και την προώθηση της διαδικασίας της ανάκαμψης» 

Συζητήστε σε ομάδες τι σημαίνει αυτή η πρόταση και προσπαθήστε να εστιάσετε στο 

ακόλουθο σημείο: 

- Κατά τη γνώμη σας, τι είδους εμπειρία και γνώση θα φέρει ο εθελοντής 

στους λήπτες υπηρεσιών και στην κοινότητα και πως μπορεί αυτό να 

βοηθήσει στη διαδικασία της ανάκαμψης; 

Ας Εξασκηθούμε! 

1. Σωστό ή Λάθος 

▪ Ο εθελοντισμός είναι μία διαδικασία που βοηθά έμμεσα την κοινωνική 

ένταξη των ληπτών 

▪ Οι εθελοντές θα πρέπει πάντα να είναι εκπαιδευμένοι προκειμένου να 

υποστηρίξουν άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας 
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▪ Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες και εθελοντές δεν μπορούν να 

αλληλοβοηθηθούν ως προς τη δουλειά τους με τους λήπτες υπηρεσιών, 

καθώς ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις. 

▪ Οι ένοικοι και οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων είναι πάντα ανοιχτοί και 

πρόθυμοι ως προς την υποδοχή ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας 

▪ Οι εθελοντές μπορούν να ευαισθητοποιήσουν την κοινότητα και να 

δημιουργήσουν μία γέφυρα ανάμεσα στην κοινωνία και τους λήπτες 

υπηρεσιών. 

2. Δημιουργήστε την πρόταση 

το ψυχολογικό στρες / που οι εθελοντές / 
είναι / και η / οι προκλήσεις / μπορεί να / 
συναισθηματική εμπλοκή  / 
αντιμετωπίσουν 
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Ενότητα 4b. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Προγράμματα 

εκμάθησης κοινωνικών δεξιοτήτων και επίλυσης 

προβλημάτων με στόχο τη βελτίωση της κοινωνικής 

κατανόησης 

Ορισμός 

Η δια βίου μάθηση ορίζεται ως η επίσημη, ή ανεπίσημη, συνεχής διαδικασία εξέλιξης 

και βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων του ατόμου. Η δια βίου μάθηση στο 

επίπεδο της στέγασης συνιστά βασικό παράγοντα για τη διασφάλιση της ποιότητας και 

θα έπρεπε να είναι διαθέσιμη σε όλους όσους εμπλέκονται στη στέγαση: 

επαγγελματίες, λήπτες υπηρεσιών, οικογένειες, εθελοντές και άλλους. Η δια βίου 

μάθηση φέρνει ανανέωση και προσκλήσεις ως προς την ήδη υπάρχουσα γνώση και 

δεξιότητες, καθώς επίσης και μία νέα βάση στην έρευνα , ενώ ανανεώνει και την 

πρακτική στο πεδίο. 

Αυτή η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί με στόχο τη βελτίωση της κοινωνικής 

κατανόησης και την αποδοχή της ψυχικής ασθένειας, διευκολύνοντας την ύπαρξη των 

στεγαστικών προγραμμάτων. 

Προκλήσεις 

Η εκπαίδευση των ληπτών σε κοινωνικές δεξιότητες τους επιτρέπει να αποκτήσουν την 

ικανότητα να διαχειρίζονται την ασθένεια και την ζωή τους, να αυξήσουν την 

αυτονομία τους και να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες , οδηγώντας σε 

ένα ικανοποιητικό επίπεδο εμπλοκής με την κοινότητας. Παρ’ όλα αυτά, η ανάγκη 

εκπαίδευσης συγκεκριμένων κοινωνικών δεξιοτήτων έναντι άλλων εξαρτάται από τις 

ατομικές ανάγκες. Σε ένα γενικό επίπεδο, οι κοινωνικές δεξιότητες χωρίζονται σε δύο 

ομάδες: α) τις γενικές κοινωνικές δεξιότητες, όπως η ικανότητα διεξαγωγής μίας 

συζήτησης και β) τις συγκεκριμένες κοινωνικές δεξιότητες, όπως αυτές που 

απαιτούνται σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον. Τα ατομικά χαρακτηριστικά που 

μπορεί να επηρεάσουν το ποιες δεξιότητες χρειάζεται να αναπτυχθούν είναι κατά 

κύριο λόγο τέσσερα: το επίπεδο λειτουργικότητας,  οι δεξιότητες που παρουσιάζουν 

ελλείμματα, οι προσωπικές ανάγκες και η κοινωνική λειτουργικότητα πριν την 

ασθένεια. Ανάλογα με τις ανάγκες, η εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί ατομικά 

ή σε ομάδες. 

Οφέλη 
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Η ζωή στην κοινότητα δίνει τη δυνατότητα στους λήπτες να  εξασκήσουν τις δεξιότητες 

τους σε καθημερινή βάση, μόνοι τους ή με τη βοήθεια εθελοντών, του επαγγελματία 

ψυχικής υγείας ή μελών της οικογένειας τους. Δεν συμβαίνει το ίδιο στην περίπτωση 

της διαβίωσης σε κάποιο ίδρυμα όπου το άτομο τοποθετείται σε μία παθητική θέση 

και χάνει τις δεξιότητές του. Η εκπαίδευση των κοινωνικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της 

οικογένειας μπορεί να είναι εξαιρετικά σημαντική. Οι οικογένειες παίζουν έναν 

κεντρικό ρόλο στη δημιουργία υγιών σχέσεων ανάμεσα στον λήπτη και τα μέλη της 

ίδιας του της οικογένειας αλλά και ανάμεσα στον λήπτη και την κοινότητα. Για 

παράδειγμα, οι οικογένειες μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα πρώτο πεδίο 

εφαρμογής των κοινωνικών δεξιοτήτων των ληπτών. Επιπλέον, οι ίδιες οι οικογένειες 

μπορούν να συνεισφέρουν στην αίσθηση ταυτότητας του λήπτη και στην ένταξη στην 

κοινότητα. Η διαδικασία εκμάθησης κοινωνικών δεξιοτήτων μπορεί να διαφέρει 

ανάλογα με τις ανάγκες του λήπτη και τις δεξιότητες που πρέπει να ενισχυθούν. Γενικά, 

η διαδικασία χρειάζεται να κατατμηθεί σε διαφορετικά, πιο εύκολα καθήκοντα, 

επιτρέποντας στο άτομο να τελειοποιήσει τις δεξιότητες σε ένα προστατευμένο 

περιβάλλον και στη συνέχεια σταδιακά στον πραγματικό κόσμο. 

http://www.whiteswanfoundation.org/article/social-skills-training-for-persons-with-

mental-illness/ 

Καλές πρακτικές 

Ιτ
α

λί
α

 

Ποιός; Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας της περιοχής Trento 
Πού; Trento - Ιταλία 
Τι και πώς; UFE – Λήπτες και Οικογένειες ως Ειδικοί στην ψυχική υγεία. 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην ψυχική υγεία, στο οποίο, η εμπειρική 
γνώση των ληπτών, των μελών των οικογενειών τους και των πολιτών 
συνδυάζεται με αυτή των επαγγελματιών. Τα αποτελέσματα της 
συμπαραγωγής αυτής είναι ελεύθερα προσβάσιμα σε όλη την κοινότητα. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες:   
http://www.fareassieme.it/fare-formarsi-assieme-responsabilmente/  

Ιτ
α

λί
α

 

Ποιός; “ABITARE LA VITA” 
Πού; Πίζα, Ιταλία 
Τι και πώς; Ένα ερευνητικό πρόγραμμα που έχει ως στόχο να βοηθήσει 
άτομα από τις ευάλωτες ομάδες τους πληθυσμού μέσω της μεθόδου της 
«Υποστηριζόμενης Στέγασης». Τα άτομα μπορούν να ζουν αυτόνομα και 
ανεξάρτητα με την καθοδήγηση και υποστήριξη των επαγγελματιών. 
Μετά από έναν χρόνο, τα άτομα έχουν μάθει να ζουν μαζί με άλλους, να 
φροντίζουν τον εαυτό τους και το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν, 
καθώς και να διαχειρίζονται τα χρήματά τους. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες: 
http://www.lalbassociazione.com/wordpress/wp-
content/pubblicazioni_alba/convegnoabitare/lenziclinica.pdf 
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Α
γγ

λί
α

 

Ποιός; “Mental Healthcare UK” 
Πού; Εθνικός Οργανισμός 
Τι και πώς; Ψυχολογικά Ενημερωμένο Περιβάλλον  με στόχο τη βελτίωση 
των κοινωνικών δεξιοτήτων και της αλληλεπίδρασης. 
Ένα Ψυχολογικά Ενημερωμένο Περιβάλλον είναι ένα συνειδητά  
προσαρμοσμένο περιβάλλον στο οποίο οι οργανωτικές αποφάσεις, 
συμπεριφορές και κουλτούρα μπορούν να ενημερώνονται και να 
προγραμματίζονται στη βάση της ψυχολογικής σκέψης, με στόχο να 
ανταποκρίνονται στις ψυχολογικές και συναισθηματικές ανάγκες των 
ατόμων. «Το περιβάλλον»  περιλαμβάνει όλες τις εξωτερικές συνθήκες, 
καλύπτοντας και τις ατομικές και τις κοινωνικές σχέσεις  που διευκολύνουν 
τη μάθηση και την ανάπτυξη προωθώντας την αποδυνάμωση 
συμπεριφορών που προκαλούν ανησυχία. Τα Ψυχολογικά Ενημερωμένα 
Περιβάλλοντα έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για ωφελούμενους που 
αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο εύρος δυσκολιών επειδή παρέχουν: 1) 
συνεπείς και αξιόπιστες σχέσεις, 2) υποστήριξη για την απόκτηση 
πρακτικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων, 3) αλληλεπιδράσεις ανάμεσα 
στο προσωπικό και τα άτομα, σε κάθε μία από τις οποίες (λεκτικές και μη 
λεκτικές)  το προσωπικό δείχνει ιδιαίτερη προσοχή ως προς το πώς αυτή 
θα μπορούσε να επηρεάσει το άτομο. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες: 
https://mentalhealthcare-uk.com/resources/action-research/#toggle-id-2 

Ελ
λά

δ
α

 

Ποιός; Μονάδα Γνωστικής Αποκατάστασης 
Πού; Αθήνα, Ελλάδα 
Τι και πώς; Προσφέροντας συνεδρίες με κύριο στόχο την ενδυνάμωση των 
γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των ατόμων με 
σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές. Από το 2010 η Μονάδα Γνωστικής 
Αποκατάστασης μελετά και αποκαθιστά τη γνωστική λειτουργία των 
ατόμων με ψυχιατρικές διαταραχές. Τα άτομα με σοβαρές ψυχιατρικές 
διαταραχές, που ζουν κάτω από οποιοδήποτε στεγαστικό πλαίσιο στην 
κοινότητα μπορούν να παρακολουθήσουν συνεδρίες, οι οποίες τους 
βοηθούν να εξασκήσουν την ταχύτητα σκέψης, τη μνήμη και την προσοχή 
και να τους καταστήσουν ικανούς να αναγνωρίζουν τα δικά τους 
συναισθήματα και τα συναισθήματα των άλλων.  
Για περισσότερες λεπτομέρειες: 
https://sites.google.com/site/diktiomeleti/  

Δραστηριότητα 

Οι ομαδικές δραστηριότητες  για τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας μπορούν να 

είναι ευχάριστες και ενημερωτικές, ειδικά όταν αφορούν στις κοινωνικές δεξιότητες. 

Αυτή η δραστηριότητα αποσκοπεί στο να αποτελέσει ένα παράδειγμα του πώς «σπάμε 
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τον πάγο» και μπορεί να προσαρμοστεί για κάθε συνάντηση ή ομάδα. Το να «σπάμε 

τον πάγο» σε μία ομάδα είναι μία γενική κοινωνική δεξιότητα που επιτρέπει στα άτομα 

να αισθανθούν άτομα όταν βρίσκονται με πολλούς ανθρώπους και μπορεί να 

διευκολύνει την αλληλεπίδραση. 

Ζητήστε από όλα τα άτομα να καθίσουν σε ένα κύκλο. Πείτε σε κάθε άτομο να σκεφτεί 

τρεις δηλώσεις για τον εαυτό του . Οι δύο δηλώσεις πρέπει να ισχύουν και η μία όχι. 

Κάθε άτομο, μοιράζεται τις δηλώσεις αυτές με την ομάδα. Ο στόχος του παιχνιδιού 

είναι να προσδιοριστεί ποια δήλωση δεν είναι πραγματική. Η ομάδα ψηφίζει για το 

ποια δήλωση θεωρεί ότι είναι ψεύτικη και στο τέλος κάθε γύρου το άτομο αποκαλύπτει 

ποια όντως δεν ήταν πραγματική.  

Ας εξασκηθούμε! 

1. Αυτή είναι μία λίστα κοινωνικών δεξιοτήτων. Βάλτε την καθεμία στη σωστή 

στήλη, με βάση τον ορισμό που δόθηκε στο κείμενο. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Αφού συμπληρώσετε τους πίνακες, συγκρίνετέ τους με κάποιο μέλος της ομάδας και 

συζητήστε. Μπορούν κάποιες δεξιότητες να εμπίπτουν και στις δύο κατηγορίες; 

Η δια βίου________________ είναι η _________________ ή ανεπίσημη, συνεχής 

διαδικασία εξέλιξης και βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων του ατόμου 
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Οι κοινωνικές δεξιότητες χωρίζονται σε δύο ομάδες: τις ________________κοινωνικές 

δεξιότητες, όπως η ικανότητα διεξαγωγής μίας συζήτησης και τις _________________ 

κοινωνικές δεξιότητες, όπως αυτές που απαιτούνται σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον 

Οι ______________ παίζουν έναν κεντρικό ρόλο στη δημιουργία υγιών σχέσεων 

ανάμεσα στον λήπτη και τα μέλη της ίδιας του της _______________ .   
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Ενότητα 5. ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ – οι διαθέσιμοι τύποι 

υποστήριξης από τους οργανισμούς συμπεριλαμβανομένης 

της συνεχούς διαθεσιμότητας κάποιου ειδικού 

Ορισμός 

Η στέγαση αφορά σε δομές που στεγάζουν άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας 

στοχεύοντας στο να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής τους, στο να βοηθήσουν στην 

ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών τους ικανοτήτων, καθώς επίσης και στο να 

ενθαρρύνουν την κοινωνική τους ένταξη. Η στέγαση αποτελεί ένα αναπόσπαστο 

κομμάτι της φροντίδας των ατόμων με σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές, οπότε κάθε 

τύπος στέγασης θα έπρεπε να έχει διαθέσιμη υποστήριξη από επαγγελματίες, η οποία 

να καλύπτει τις ανάγκες των ληπτών. Η επαγγελματική υποστήριξη θα πρέπει να είναι 

διαθέσιμη σε 24ωρη βάση, ανεξάρτητα από το ποιος την παρέχει. Τα συστήματα 

στέγασης και τα θεραπευτικά συστήματα είναι μέρος ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος ψυχικής υγείας οπότε πρέπει να συνεργάζονται. Ο συνεχώς διαθέσιμος 

επαγγελματίας είναι ένας επαγγελματίας ψυχικής υγείας σε μία στεγαστική δομή, ο 

οποίος είναι διαθέσιμος σε 24ωρη βάση. 

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί διαθέσιμοι τύποι στέγασης και υποστήριξης: 

στεγαστικές δομές, ενδιάμεσες δομές βραχείας παραμονής, ημιαυτόνομα 

προστατευόμενα διαμερίσματα, κατ’ οίκον φροντίδα, κινητές μονάδες ψυχικής υγείας 

κλπ. Αυτοί οι τύποι δομών μπορεί να ανήκουν σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς, 

μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή σε λήπτες υπηρεσιών και τις οικογένειές τους. 

Ανάλογα με το επίπεδο αυτονομίας των ενοίκων κάθε στεγαστική δομή μπορεί να 

προσφέρει διαφορετικούς τύπους υποστήριξης, καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος, από 

την παρουσία κάποιου ειδικού μία φορά την εβδομάδα ή όποτε χρειάζεται και τη 

συνεργασία με κινητές ιατρικές μονάδες ή κινητές μονάδες ψυχικής υγείας για 

υποστήριξη και έκτακτες περιπτώσεις μέχρι στεγαστικές μονάδες υψηλής προστασίας 

που παρέχουν επαγγελματίες συνεχώς διαθέσιμους σε 24ωρη βάση. 

Προκλήσεις 

Το κόστος διαμονής για τις ιδιωτικές στεγαστικές δομές ή ακόμα και το κόστος 

διαμονής σε δικό τους σπίτι αποτελεί συνήθως  ένα εμπόδιο για τις οικογένειες και 

τους λήπτες υπηρεσιών, ενώ, την ίδια στιγμή, οι δημόσιες στεγαστικές δομές δεν είναι 

πάντα επαρκείς και διαθέσιμες. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να επισημάνουμε 

ότι δεν είναι πάντα εύκολο να βρεθεί και να είναι διαθέσιμος ο κατάλληλος τύπος 

υποστήριξης για κάθε άτομο ξεχωριστά, καθώς και ότι πολλά προγράμματα ξεκινούν 
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αλλά δεν καταφέρνουν να παραμείνουν βιώσιμα. Σε επίπεδο πολιτικής, η 

χρηματοδότηση των στεγαστικών προγραμμάτων θα πρέπει να επανεξεταστεί και οι 

οικογένειες θα πρέπει να αναλάβουν την πρόκληση να συνεργαστούν πιο στενά μεταξύ 

τους προκειμένου να επιτύχουν εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης και πιο 

βιώσιμες λύσεις.  

Φαίνεται ότι υπάρχουν πολλοί τύποι διαφορετικών οικονομικών πόρων σε σχέση με τη 

στέγαση, όπως η δημόσια χρηματοδότηση, ιδιωτική συμμετοχή στο ενοίκιο 

συνδυασμένη με δημόσια χρηματοδότηση, αποκλειστικά ιδιωτική χρηματοδότηση κλπ. 

Παρ’ όλα αυτά, το συγκεκριμένο γεγονός δεν θα έπρεπε να επηρεάζει την οργάνωση 

της επαγγελματικής φροντίδας ανάλογα με τις ανάγκες των ληπτών. 

Οφέλη 

Από τη στιγμή που υπάρχουν τόσο διαφορετικοί τύποι στεγαστικών δομών και τόσοι 

διαφορετικοί τύποι υποστήριξης στο πλαίσιο τους, υπάρχουν πολλές πιθανότητες 

εξεύρεσης του κατάλληλου τύπου διαμονής. Ένας μεγάλος αριθμός εξειδικευμένων 

επαγγελματιών σε δημόσιους ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και φορείς μπορούν 

να βοηθήσουν στο επίπεδο της ενημέρωσης για ζητήματα χρηματοδότησης και 

διαθεσιμότητας των διαφορετικών τύπων υποστήριξης, καθώς και στο επίπεδο της 

καθοδήγησης στα πρώτα βήματα της όλης διαδικασίας.  

Καλές πρακτικές 

Ιτ
α

λί
α

 

Ποιός; FONDAZIONE “LA CITTÀ DEL SOLE” – ONLUS  (από το 1998). 
Πού; Περιφέρεια Ούμπρια - Ιταλία 
Τι και πώς; Το ερευνητικό πρόγραμμα “PRISMA” – Παρέμβαση στην 
Ψυχική Υγεία και την Αυτονομία, στοχεύει στην ενδυνάμωση και 
δημιουργία ενός δικτύου «φυσιολογικών» συνθηκών στέγασης, 
εργασίας, δραστηριοτήτων και διακοπών, μέσα στο οποίο τα άτομα με 
προβλήματα ψυχικής υγείας βρίσκουν ποιοτικές απαντήσεις στις ανάγκες 
τους. Το PRISMA στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή 
«ολοκληρωμένων προγραμμάτων ζωής» για τα άτομα με σοβαρές, 
μέτριες και ήπιες ψυχικές αναπηρίες. Αυτή η δυνατότητα βασίζεται στον 
εντοπισμό διαφορετικών και σύνθετων πεδίων και ως εκ τούτου στη 
δημιουργία ενός αποτελεσματικού και συνεκτικού δικτύου ευκαιριών. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες: 
http://www.fondazionecittadelsole.it/project/progetto-prisma/ 
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Α
γγ

λί
α

 

Ποιός; Ίδρυμα Richmond 
Πού; Λίβερπουλ 
Τι και πώς; Η Υπηρεσία “Liverpool DiSH” που προσφέρεται από το Ίδρυμα 
Richmond είναι διαθέσιμη 365 μέρες τον χρόνο, από Δευτέρα ως 
Παρασκευή 9:00 – 20:00 και τα Σαββατοκύριακα 11:00 – 19:00. Εκτός του 
ωραρίου αυτού προσφέρει υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος. Οι 
επαγγελματίες δουλεύουν σε συνεργασία με πέντε στεγαστικούς 
οργανισμούς, κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, υπηρεσίες που 
ασχολούνται με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, το ψυχιατρείο, την 
αστυνομία, τους αξιωματικούς υπηρεσίας της κοινότητας και τους 
επιτρόπους ψυχικής υγείας με στόχο να διασφαλίσουν μία 
πολυσυλλεκτική προσέγγιση στην υποστήριξη που παρέχουν στα άτομα. 
Η υποστήριξη κατ’ οίκον επιτρέπει στα άτομα να αυξήσουν ή να μειώσουν 
το επίπεδο υποστήριξης που χρειάζονται, ανάλογα με την ψυχική τους 
ευεξία. Τα άτομα υποστηρίζονται στη δημιουργία ενός πλάνου, το οποίο 
χαρτογραφεί τη διαδρομή τους προς την ανάκαμψη. Το πλάνο 
ανάκαμψης σχεδιάζεται με βάση τις ατομικές ανάγκες και περιλαμβάνει 
δραστηριότητες, οι οποίες έχουν νόημα για τους ίδιους και τους 
ταιριάζουν προσωπικά. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες: 
http://www.richmondfellowship.org.uk/merseyside/liverpool-
dish/#toggle-id-1 
 

Κ
ρ

ο
α

τί
α

 

Το Κέντρο Κοινοτικών Υπηρεσιών “Ja kao i ti“ στην πόλη Osijek της 
Κροατίας διαχειρίζεται 24 μονάδες υποστηριζόμενης διαβίωσης για 85 
λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας που ζουν στην κοινότητα. Παρείχαν 
εντατική υποστήριξη για τον λήπτη υπηρεσιών με νοητική αναπηρία  και 
συχνές κρίσεις. Οι δυσκολίες του υποστηρίχθηκαν από τον προσωπικό 
του συνοδός, ο οποίος ήταν διαθέσιμος όλο το 24ωρο και τον βοηθούσε 
στις καθημερινές του δραστηριότητες. Χρειάστηκε δύο χρόνια 
υποστήριξης, έτσι ώστε να καταφέρει να αναπτύξει την αίσθηση της 
εμπιστοσύνης και να παραμένει ήρεμος μαζί με τους συγκατοίκους του. 
Τώρα συμβιώνουν αρμονικά. Έχει ακόμα εφιάλτες με κραυγές και 
κλάματα, αλλά ο συνοδός του τον ηρεμεί.  
Για περισσότερες λεπτομέρειες: http://jakaoiti.org 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Η ενδυνάμωση των ληπτών υπηρεσιών και των οικογενειών τους έτσι ώστε να μπορούν 

να ζητούν και να λαμβάνουν όλες  τις απαραίτητες πληροφορίες σε σχέση με τη 

στέγαση όταν επισκέπτονται έναν οργανισμό/υπηρεσία. 

Δραστηριότητα 
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Ο Γιάννης, ένας λήπτης υπηρεσιών ψυχικής υγείας, και η μητέρα του η Μαρία 

επισκέπτονται έναν κοινωνικό λειτουργό σε ένα κέντρο ψυχικής υγείας και θέλουν να 

μάθουν ποιες είναι οι διαθέσιμες στεγαστικές επιλογές. Ο Γιάννης, εκτός από την 

ψυχική διαταραχή, αισθάνεται και φόβο σε σχέση με αυτή την πιθανή αλλαγή στην ζωή 

του: Θα γίνει δεκτός σε μία στεγαστική δομή; Θα λάβει την υποστήριξη που χρειάζεται; 

Η Μαρία έχει επίσης πολλές ανησυχίες: Θα γίνει ο Γιάννης δεκτός σε κάποια στεγαστική 

δομή; Θα είναι το προσωπικό ευγενικό απέναντί του; 

Ένας από τους συμμετέχοντες θα παίξει τον ρόλο του Γιάννη, ένας της Μαρίας και ένας 

του Κοινωνικού Λειτουργού. 

Μετά το παιχνίδι ρόλων κάθε συμμετέχοντας θα μοιραστεί τις σκέψεις και τα 

συναισθήματά του. Επιπρόσθετα, όλοι οι θεατές θα συζητήσουν επίσης το τι συνέβη. 

Συμβουλές 

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ρόλων μπορείτε επίσης να ζητήσετε από τους θεατές 

να καταγράψουν όλες τις πληροφορίες, τις οποίες ο Γιάννης και η Μαρία πήραν κατά 

τη διάρκεια του ραντεβού. 

Σύνοψη 

Σιγουρευτείτε ότι οι συμμετέχοντες έχουν κατανοήσει τη σημασία του να λαμβάνουν 

συγκεκριμένες πληροφορίες για κάθε είδους πρακτικό ζήτημα σε σχέση με τη 

διαδικασία της στέγασης και ότι δεν εστιάζουν μόνο σε συναισθήματα, φόβους ή 

προσδοκίες κλπ. 

Βοηθητικές ερωτήσεις: 

«Τώρα που το ραντεβού ολοκληρώθηκε, θεωρείτε ότι έχετε όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες;» 

«Πιστεύετε ότι μία μικρή προετοιμασία πριν τη συνάντηση (π.χ: μία λίστα με όλες τις 

σημαντικές ερωτήσεις) θα ήταν βοηθητική;» 

 

Ας Εξασκηθούμε! 
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1. Σωστό ή Λάθος: 

▪ Οι ΜΚΟ δεν παρέχουν Στεγαστικά Προγράμματα 

▪ Μόνο το κράτος προσφέρει υπηρεσίες στέγασης 

▪ Οι πόροι για τη στέγαση παρέχονται πλήρως από το κράτος σε κάθε χώρα 

της ΕΕ 

▪ Είναι πάντα εύκολο και εφικτό οικονομικά για τις οικογένειες να καλύψουν 

τα έξοδα στέγασης για κάποιο κοντινό πρόσωπο που ζει με προβλήματα 

ψυχικής υγείας 

2.  Προσπαθήστε να ενώσετε σωστά τις δύο στήλες: 

Στεγαστικές Δομές  Δομές που στεγάζουν άτομα με 
προβλήματα ψυχικής υγείας, 
στοχεύοντας στο να αναβαθμίσουν 
την ποιότητα ζωής τους, στο να 
βοηθήσουν στην ανάπτυξη των 
προσωπικών και κοινωνικών τους 
ικανοτήτων, καθώς επίσης και στο 
να ενθαρρύνουν την κοινωνική τους 
ένταξη. 

Δράσεις Ευαισθητοποίησης της 
Κοινότητας 

 Εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες για 
τη βελτίωση της πρόσβασης του 
τοπικού πληθυσμού στις υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας  

Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας  Ο συνεχώς διαθέσιμος 
επαγγελματίας είναι ένας 
επαγγελματίας ψυχικής υγείας σε 
μία στεγαστική δομή, ο οποίος είναι 
διαθέσιμος σε 24ωρη βάση 

Πλήρως Αφοσιωμένος 
Επαγγελματίας 

 Δραστηριότητες (π.χ: δημόσιες 
εκδηλώσεις) με στόχο την 
ευαισθητοποίηση του κοινού και 
την καταπολέμηση των 
στερεοτύπων γύρω από τα 
ζητήματα ψυχικής υγείας 

   

3. Προσπαθήστε να σχηματίσετε την πρόταση 

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________  

προκειμένου να βρούμε / να ζητάμε τη βοήθεια των επαγγελματιών / τον σωστό τύπο 

στέγασης / Είναι σημαντικό / που εργάζονται σε φορείς ψυχικής υγείας 

_______________________________________________________________________  

για τη στέγαση / να προσπαθήσουν να βρουν / Οι οικογένειες / εναλλακτικές /θα 

πρέπει να συνεργαστούν / μορφές χρηματοδότησης / πιο στενά μεταξύ τους και  

4. Προσπαθήστε να γράψετε 3 τύπους στέγασης και 3 τύπους υποστήριξης  

που παρέχονται στις στεγαστικές δομές 

Τύποι Στέγασης 

• ___________________________________________________ 

• ___________________________________________________ 

• ___________________________________________________ 

Τύποι υποστήριξης που παρέχονται στις στεγαστικές δομές 

• ___________________________________________________ 

• ___________________________________________________ 

• ___________________________________________________ 
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Ενοτητα 6  ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Κατά πόσο οι το 

προσωπικό των δομών ψυχικής υγείας μπορεί να αξιολογήσει 

τις ανάγκες και τους πόρους του λήπτη και κατά πόσο η 

απομόνωση  έρχεται σε αντίθεση με τις επιθυμίες των 

ληπτών.  
 

Ορισμός  

Η στέγαση μπορεί να προσδιοριστεί ως ένα σύστημα που δεν αφορά μόνο στο οίκημα  
που μένει κανείς αλλά στη σχέση με το περιβάλλον. Τα focus groups αποκαλύπτουν τη 
σημαντικότητα της εξωστρέφειας και όχι της εσωστρέφειας μένοντας σε ένα 
διαμέρισμα. Οι εργαζόμενοι στις στεγαστικές δομές ενθαρρύνονται στο να 
αξιολογήσουν τις ανάγκες, τις ικανότητες και τις δυσκολίες των ληπτών που σχετίζονται 
με το περιβάλλον στο οποίο ζουν, συνεπώς επιλέγουν εκείνα τα εργαλεία του 
ευρύτερου περιβάλλοντος που μπορούν να απαντήσουν στις ανάγκες και στις 
δυνατότητες τους. Για πολλούς χρήστες στεγαστικών δομών η κοινωνική απομόνωση 
θεωρείται πρόβλημα. Συνεπώς το προσωπικό πρέπει να εκπαιδευτεί στο πώς μπορεί 
να βρει και να εφαρμόσει τα κατάλληλα εργαλεία για να μειώσει την τάση για 
απομόνωση και να τους βοηθήσει στην κοινωνική ενσωμάτωση. 

Όπως σημειώθηκε από τα ερωτηματολόγια, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τους 
λήπτες και τα μέλη των οικογενειών τους να καταλάβουν τη σημαντικότητα της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων της στέγασης στους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 
Πιο συγκεκριμένα, σε ένα focus group, 67% των ερωτώμενων δείχνουν ενδιαφέρον 
στην κατανόηση για το αν το προσωπικό μπορεί να αξιολογήσει τις ανάγκες και τους 
πόρους των ληπτών και αν η απομόνωση θα μπορούσε να αντιμάχεται τις επιθυμίες 
αυτών.  

Η αξιολόγηση των αναγκών και των πόρων των ληπτών στην διαδικασία της στέγασης 
σχετίζεται με τις διαφορές που προκύπτουν ανάμεσα στη λογική του «στέγαση πρώτα» 
και του «στέγαση βήμα –βήμα». Το μοντέλο η «Στέγαση πρώτα» αξιολογεί τις ανάγκες 
και τους πόρους των ληπτών μετά την απόκτηση του δικαιώματος της κατοικίας. Αυτή 
η αξιολόγηση στοχεύει στην κατανόηση του τύπου της υποστήριξης που χρειάζεται για 
να διασφαλίσουν το μέγιστο βαθμό ανεξαρτησίας των ληπτών προκειμένου οι δεύτεροι 
να αποκτήσουν τη μέγιστη ικανοποίηση και να βιώσουν την καλυτέρευση της 
ποιότητας της ζωής τους.  Η «στέγαση βήμα-βήμα» δίνει έμφαση στη διαδικασία της 
αποασυλοποίησης, στηρίζεται στα συνεχή επίπεδα της αυτονομίας και στόχος της είναι 
να ενθαρρύνει την επιλογή της καλύτερης πιθανής διαμονής (κτιριακή υποδομή, 
παρεχόμενη υποστήριξη, κατηγοριοποίηση των άλλων κατοίκων).  

Προκλήσεις  

Ενώ υπάρχει μια συμφωνία σχετικά με την αρχική αξιολόγηση του λήπτη υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας, δεν υπάρχει πραγματική συμφωνία σχετικά με την ανάγκη 
παρακολούθησης.  
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Κατά το focus group βέβαια αξιολογήθηκε ότι το πρόγραμμα της στέγασης τείνει να 
παρέχει περισσότερο υπηρεσίες υγείας παρά να βασίζεται στην υποκειμενική 
αντίληψη, τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος, την κοινωνική ενσωμάτωση, 
και την υποστήριξη σε περίπτωση κρίσης. Παρά τα παραπάνω, οι επαγγελματίες 
ψυχικής υγείας υποστηρίζουν ότι μια σοβαρή κατάσταση προκύπτει όταν – αντί να 
ενθαρρύνεται η αξιολόγηση- οι επιλογές βασίζονται κυρίως στην ανάγκη να 
«τοποθετηθούν κάπου» οι λήπτες, ανεξάρτητα από την διαθεσιμότητα κατάλληλων 
λύσεων.  

Οφέλη  

Η έμφαση των μελετών σχετικά με την επίδραση του περιβάλλοντος στην ποιότητα 
ζωής των ληπτών, μετακινήθηκε με την πάροδο του χρόνου από την ίδια τη δομή  στο 
να λαμβάνει υπόψη τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στους λήπτες και το περιβάλλον.  

Σύμφωνα με μελέτες περίπτωσης, οι κατοικίες, το περιβάλλον και η γειτονιά, επιδρούν 
στην ψυχική υγεία. Υπάρχει μια σημαντική σχέση μεταξύ των ζωντανών χώρων και των 
αποτελεσμάτων. Εάν είναι αλήθεια ότι το να ζει κανείς σε ακατάλληλα μέρη σχετίζεται 
με μη προσαρμοστική συμπεριφορά, τότε είναι αλήθεια και το αντίθετο. Παρόλο που 
υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στη βιβλιογραφία, υπάρχει ένα γενική συμφωνία στη 
σημαντικότητα για το ευ ζην και την ψυχική υγεία της δυνατότητας να επιλέγει κανείς 
και να ελέγχει τα βασικά στοιχεία της ζωής του και κυρίως την επιλογή του μέρους που 
θα ζει και τους ανθρώπους με τους οποίους θα το μοιράζεται. Είναι λοιπόν σημαντικό 
το διαθέσιμο προσωπικό των δομών και άλλοι άνθρωποι να γνωρίζουν και να 
λαμβάνουν υπόψη τις επιθυμίες και τους προσωπικούς πόρους των ληπτών, και να 
σέβονται την προσωπική διαδικασία της μετάβασης του κάθε ενός. Μια διαδικασία 
κατά την οποία οι λήπτες γίνονται πιο ανεξάρτητοι και αυτόνομοι.  

 

Καλές πρακτικές  

Ιτ
α

λί
α

 

Ποιός; (ποιος οργανισμός / φορέας και τι είδους χρήστες) CSM di Acquaviva, 
BA 
Πού; Acquaviva, Bari – Italy  
Τι και πώς; Ένας καφές μαζί… ανταλλαγή γνώσης… και γεύσεων. Έκθεση 
προόδου. Ένα έργο το οποίο ενεργοποιεί την ανταλλαγή μεταξύ CSM και των 
κατοίκων της περιοχής με σκοπό τον επανακαθορισμό του στίγματος. 
Πραγματοποιείται μηνιαία συνάντηση των κατοίκων και της κλινικής CSM 
στην περιοχή Acquaviva και άλλες περιοχές της ευρύτερης κοινότητας με την 
αποστολή προσκλήσεων σε καλεσμένους από διάφορους οργανισμούς, 
φορείς και μέλη της κοινότητας.  
Για πληροφορίες:  patrizia.fracchiola@asl.bari.it  



 

60 

Ιτ
α

λί
α

 

Ποιός; Spedali civili di Brescia- QUASM Associazione Italiana Qualita e 
Accreditamento in Salute Mentale  
Πού; Brescia, Italy  
Τι και πώς; 
 Αυτό το έργο ασχολείται με 5 εργαλεία και διαδικασίες, το κάθε ένα 
αναφέρεται σε λήπτες, πληθυσμό και υπηρεσίες. Συγκεκριμένες δράσεις 
αξιολόγησης παρέχονται για κάθε εργαλείο και ομάδα στόχο:  

- Φροντίδα, θεραπεία και σχέδια επανένταξης  
- Διαχείριση της φροντίδας  
- Υπηρεσία εξυπηρέτησης  

Στόχος του έργου είναι να αναπτύξει υπηρεσίες που θα μπορούν να απαντάνε 
σε ερωτήσεις, ανάγκες και εμπειρίες αυτών που τις χρησιμοποιούν, να 
δώσουν αξία στον ενεργό ρόλο του λήπτη και του δικτύου που τον περιβάλλει.  
Για πληροφορίες: 
http://www.nuovarassegnastudipsichiatrici.it/index.php/volume-15/qualita-
interventi-condivisi-utenti-progetto-innovazione-percorsi-cura-riabilitazione-
servizi-salute-mentale  

Η
νω

μ
έν

ο
 Β

α
σ

ίλ
ει

ο
 

Ποιός; Wirral Mind  
Πού; Wirral  
Τι και πώς;  
Το έργο Fountain στοχεύει στην καταπολέμηση του αποκλεισμού και τη 
βελτίωση της ψυχικής υγείας μέσα από μια συμμετοχική προσέγγιση. Το Drop 
in Centre είναι μια καινοτόμα υπηρεσία ψυχικής υγείας διαθέσιμη για τους 
ανθρώπους στις περιοχές Wirral και Merseyside. Κεντρικός παράγοντας του 
εν λόγω έργου είναι η ίση υποστήριξη που προσφέρουν τα μέλη μεταξύ τους, 
κυρίως αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Η ατμόσφαιρα που 
προσφέρει το έργο ενθαρρύνει τα μέλη να συμμετέχουν ενεργά στη 
λειτουργία της λέσχης που έχουν δημιουργήσει. Οι συμμετέχοντες διαλέγουν 
τι θέλουν να κάνουν και γενικά επιλέγουν το δικό τους επίπεδο συμμετοχής 
και δέσμευσης. Στόχος του εν λόγω έργου είναι να εμπλέξει μέλη της λέσχης, 
τις οικογένειες τους και επαγγελματίες φροντιστές. Οι άνθρωποι μπορούν 
απλά να έρχονται, να πίνουν ένα καφέ ή να τρώνε στο εστιατόριο του Κέντρου. 
Το έργο έχει μια μεγάλη λίστα με δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και την 
ευκαιρία για εθελοντισμό, όπως π.χ. υποδοχή / γραμματεία σε εκδηλώσεις. 
Το έργο προσφέρει γενικά υποστήριξη και ευκαιρίες σε ανθρώπους να 
βελτιώσουν απλά την ποιότητα ζωής τους, να αποκτήσουν ξανά τον έλεγχο 
της ζωής τους και να αλληλοϋποστηρίζονται.  
Για πληροφορίες: http://www.wirralmind.org.uk/fountain-project/  
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Ελ
λά

δ
α

 

Ποιός; Ξενώνας βραχείας νοσηλείας του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου  
Πού; Αθήνα- Ελλάδα  
Τι και πώς;  
Οι εν δυνάμει ένοικοι του ξενώνα αξιολογούνται από τους επαγγελματίες 
ανάλογα με τις ανάγκες τους αλλά ωστόσο ενημερώνονται πλήρως για τις 
λειτουργίες του ξενώνα προκειμένου να αποφασίσουν οι ίδιοι αν θέλουν να 
μείνουν στη δομή. Μπορούν επίσης οι ίδιοι να ρωτήσουν σχετικά με την 
επανένταξη τους. Στον ξενώνα οι επαγγελματίες αξιολογούν το κατά πόσο ο 
κάθε υποψήφιος ένοικος θα ωφεληθεί από την παραμονή του εκεί και κατά 
πόσο θα είναι εύκολο για αυτόν/ αυτήν να επανενταχθεί.  
Σημειώνεται ωστόσο ότι αυτή η διαδικασία ακολουθείται ως καλή πρακτική 
σε κάθε δομή ψυχικής υγείας στην Ελλάδα. Ωστόσο, έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα 
επιτυχής και γι αυτό χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα αναφορά ως καλή 
πρακτική.  
Για πληροφορίες:  
http://www.sismanoglio.gr/KSENONAS/index.htm  

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη σημασία της 
αξιολόγησης της διαδικασίας στέγασης 

Δραστηριότητες 

Συμβουλές: Πραγματοποιείστε την άσκηση ατομικά ή σε μικρές ομάδες 

Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ετερογενείς υποομάδες 3-4 ατόμων και δώστε 
τους δύο λίστες με πιθανούς δείκτες προς αξιολόγηση, μία για την περίοδο 
πριν τη διαδικασία στέγασης και μία για την περίοδο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας στέγασης. Οι ομάδες μπορούν να προσθέσουν και επιπλέον 
δείκτες εφόσον το κρίνουν χρήσιμο. Οι ομάδες θα πρέπει να επιλέξουν τους 
δείκτες, τους οποίους θεωρούν τους πιο σημαντικούς για κάθε στιγμή 
αξιολόγησης 

 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Πόσες φορές χρησιμοποιεί τα 
ΜΜΜ; 

Πόσες φορές χρησιμοποιεί τα 
ΜΜΜ; 

Πόσες φορές πηγαίνει στο κέντρο 
ημέρας; 

Πόσες φορές πηγαίνει στο κέντρο 
ημέρας; 
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Τι κάνει στον ελεύθερο του χρόνο; Τι κάνει στον ελεύθερο του χρόνο; 

Ποια είναι η μορφολογία της 
γειτονιάς 

Πόσες φορές  χαιρετάει τους 
γείτονες; 

Τι κάνει τα Σαββατοκύριακα; Πόσο ικανοποιημένος νιώθει ο 
ίδιος; 

Βγάζει φωτογραφίες με τους 
φίλους του; 

Βγάζει φωτογραφίες με τους 
φίλους του; 

Βαθμός ανάγκης για υποστήριξη Βαθμός ανάγκης για υποστήριξη 

Έχει διάφορες αγαπημένες 
δραστηριότητες; Πόσες φορές 
συμμετέχει σε αυτές; 

Έχει διάφορες αγαπημένες 
δραστηριότητες; Πόσες φορές 
συμμετέχει σε αυτές; 

Ποιες είναι οι Ακαδημαϊκές του 
επιδόσεις ή η απόδοσή του στη 
δουλειά; 

Τι κάνει τα Σαββατοκύριακα; 

οι δεξιότητές του; Ποιες είναι οι Ακαδημαϊκές του 
επιδόσεις ή η απόδοσή του στη 
δουλειά; 

Άλλο…. Άλλο… 

Μετά την άσκηση όλες οι ομάδες δουλεύουν μαζί. Συζητήστε σε σχέση με τα 
αποτελέσματα και τις δυσκολίες που ανακύπτουν στην αναζήτηση των 
διαφορετικών πτυχών που πρέπει να αξιολογηθούν. 

Σύνοψη 

Α. Τι είδους δυσκολίες συναντήσατε στην προσπάθειά σας να επιλέξετε 
δείκτες; 

Β. Γιατί θεωρείτε ότι είναι σημαντικό αξιολογούνται όλες αυτές οι πτυχές; 

Γ. Γιατί οι πτυχές που επιλέξατε είναι πιο σημαντικές από άλλες; 

Ας εξασκηθούμε  
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1. Διαβάστε την πρόταση και μαρκάρετε αν είναι Σωστό ή Λάθος  

α. Το κοινωνικό κλίμα που διαμορφώνεται στη γειτονιά δεν είναι σημαντικό  

β. Το μοντέλο «Πρώτα η στέγαση» αξιολογεί τις ανάγκες και τους πόρους των 
ληπτών αφότου έχουν αποκτήσει στέγαση.  

γ. Ο λήπτης δεν ενδιαφέρεται για να επιλέξει το μέρος που θα ζει.  

δ. Η καλή κατάσταση κατοίκησης σε ένα σπίτι δεν είναι τόσο σημαντική για 
καλή ψυχική υγεία  

ε. Η στέγαση «βήμα – βήμα» δίνει έμφαση στην διαδικασία της 
αποϊδρυματοποίησης / αποασυλοποίησης  

στ. Η στέγαση «βήμα –βήμα» έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την επιλογή της 
καλύτερης πιθανής διαμονής  

ζ. Η στέγαση «βήμα- βήμα» αξιολογεί τις ανάγκες και τους πόρους των 
ληπτών αφότου έχουν αποκτήσει στέγαση  

η. Η διαδικασία της αποϊδρυματοποίησης βασίζεται στην κινητικότητα των 
ληπτών από τη μια δομή στην άλλη.  

θ. Πολλές μελέτες δείχνουν πως η εξατομικευμένη λύση Στέγασης είναι καλή 
πρακτική για την τοποθέτηση ενός λήπτη  

ι. Οι ανάγκες και οι πόροι των ληπτών κατά τη στέγαση δεν είχαν ποτέ αξία 
στην βιβλιογραφία των μελετών περίπτωσης  

κ. Η ευελιξία του έργου είναι αναγκαία ώστε να ανταποκρίνεται στους 
ατομικούς πόρους.  

λ. Η ενεργή ακρόαση των αναγκών των ληπτών είναι απαραίτητη.  

μ. Η στέγαση συνδυάζει τους πόρους των ληπτών με εκείνους του εξωτερικού 
πλαισίου  

ν. Η ποιότητα του περιβάλλοντος στο οποίο κάποιος ζει έχει σημαντική 
επίδραση στην ψυχική του υγεία  

ξ. Η στέγαση στηρίζεται σε «πακέτα» για τον κάθε λήπτη, τα οποία είναι 
ευέλικτα και όχι σταθερά.  

 

2. Ενώστε τα αντίθετα  

Αυτονομία  Εξάρτηση 

Απομόνωση  Κοινωνικότητα  

Κίνδυνος Ασφάλεια  
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Αποτελεσματικότητα  Αναποτελεσματικότητα 

Γειτνίαση  Απόσταση 

Παρουσία Απουσία 

Υποστήριξη  Αποθάρρυνση  

Ασφάλεια  Έλλειψη περιορισμών  

 

 

3. Συμπληρώστε την πρόταση με τη λέξη που λείπει  

Είναι λοιπόν σημαντικό το ……………………. προσωπικό των δομών  και άλλοι άνθρωποι 

να γνωρίζουν και να λαμβάνουν υπόψη τις ……………………. και τους …………………………….. 

…………………….. των ληπτών, και να σέβονται την προσωπική διαδικασία της 

……………………………………… του κάθε ενός. Μια διαδικασία κατά την οποία οι λήπτες 

γίνονται πιο …………………………………..και ……………………………………………. να 

δημιουργήσουν «πακέτα» για τον καθένα τα οποία είναι ……………………………………….. και 

όχι σταθερά.  
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Ας εξασκηθούμε ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Ενότητα 2  

2. Βρείτε τις λέξεις που λείπουν  

Εάν υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες σε διαφορετικές περιοχές, αυτό εξασφαλίζει 

ότι οι άνθρωποι μπορούν να επιλέξουν τα πράγματα που τους ταιριάζουν καλύτερα. Το 

να είναι κανείς σε θέση να κάνει τις δικές του επιλογές, αυξάνει τις πιθανότητες 

ενσωμάτωσης, ευεξίας και ποιότητας ζωής.   

Ενότητα 4  

2. Δημιουργείστε μια ολόκληρη πρόταση βάζοντας στη σειρά τα ακόλουθα 

αποσπάσματα.  

Οι προκλήσεις που οι εθελοντές μπορεί να αντιμετωπίσουν είναι το ψυχολογικό στρες 

και η συναισθηματική εμπλοκή. 

Ενότητα 4  

2.  Απαντήσεις:  

Μάθηση – επίσημη– γενικές – ειδικές – οικογένειες – οικογένειας. 

Ενότητα 5 

2.  Δημιουργείστε μια ολόκληρη πρόταση βάζοντας στη σειρά τα ακόλουθα 

αποσπάσματα 

Είναι σημαντικό να ζητάμε τη βοήθεια των επαγγελματιών που εργάζονται σε φορείς 

ψυχικής υγείας προκειμένου να βρούμε τον σωστό τύπο στέγασης. 

Οι οικογένειες θα πρέπει να συνεργαστούν πιο στενά μεταξύ τους και να 

προσπαθήσουν να βρουν εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης. 

Ενότητα 6 

1. Σωστό/ Λάθος  

α. Το κοινωνικό κλίμα που διαμορφώνεται στη γειτονιά δεν είναι σημαντικό  (Λ) 
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β. Το μοντέλο «Πρώτα η στέγαση» αξιολογεί τις ανάγκες και τους πόρους των 

ληπτών αφότου έχουν αποκτήσει στέγαση.  (Σ) 

γ. Ο λήπτης δεν ενδιαφέρεται για να επιλέξει το μέρος που θα ζει. (Λ) 

δ. Η καλή κατάσταση κατοίκησης σε ένα σπίτι δεν είναι τόσο σημαντική για καλή 

ψυχική υγεία (Λ) 

ε. Η στέγαση «βήμα – βήμα» δίνει έμφαση στην διαδικασία της 

αποϊδρυματοποίησης / αποασυλοποίησης  (Σ) 

στ. Η στέγαση «βήμα –βήμα» έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την επιλογή της 

καλύτερης πιθανής διαμονής  (Σ) 

ζ. Η στέγαση «βήμα- βήμα» αξιολογεί τις ανάγκες και τους πόρους των ληπτών 

αφότου έχουν αποκτήσει στέγαση (Λ) 

η. Η διαδικασία της αποϊδρυματοποίησης βασίζεται στην κινητικότητα των 

ληπτών από τη μια δομή στην άλλη. (Λ) 

θ. Πολλές μελέτες δείχνουν πως η εξατομικευμένη λύση Στέγασης είναι καλή 

πρακτική για την τοποθέτηση ενός λήπτη (Λ) 

ι. Οι ανάγκες και οι πόροι των ληπτών κατά τη στέγαση δεν είχαν ποτέ αξία στην 

βιβλιογραφία των μελετών περίπτωσης  (Λ) 

κ. Η ευελιξία του έργου είναι αναγκαία ώστε να ανταποκρίνεται στους ατομικούς 

πόρους.  (Σ) 

λ. Η ενεργή ακρόαση των αναγκών των ληπτών είναι απαραίτητη.  (Σ) 

μ. Η στέγαση συνδυάζει τους πόρους των ληπτών με εκείνους του εξωτερικού 

πλαισίου (Σ) 

ν. Η ποιότητα του περιβάλλοντος στο οποίο κάποιος ζει έχει σημαντική επίδραση 

στην ψυχική του υγεία (Σ) 

ξ. Η στέγαση στηρίζεται σε «πακέτα» για τον κάθε λήπτη, τα οποία είναι ευέλικτα 

και όχι σταθερά. (Σ) 

3. Συμπλήρωσε την πρόταση με τις λέξεις που λείπουν.   
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Είναι λοιπόν σημαντικό το διαθέσιμο προσωπικό των δομών και άλλοι άνθρωποι να 

γνωρίζουν και να λαμβάνουν υπόψη τις επιθυμίες και τους προσωπικούς πόρους των 

ληπτών, και να σέβονται την προσωπική διαδικασία της μετάβασης του κάθε ενός. Μια 

διαδικασία κατά την οποία οι λήπτες γίνονται πιο ανεξάρτητοι και ικανοί να 

δημιουργήσουν «πακέτα» για τον καθένα τα οποία είναι ευέλικτα και όχι σταθερά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Υπηρεσιες ψυχικης υγειας 
 

Το κεφάλαιο αυτό αφορά όλους τους δείκτες που αφορούν την ομάδα στόχων των 
παρόχων υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Επίσης στην ιστοσελίδα του έργου HERO 
μπορείτε να βρείτε τρία σχετικά βίντεο.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Διαδικασία αξιολόγησης  

Τοπικοί πόροι  

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Αντιπροσώπευση  

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Ευελιξία  

Υπευθυνότητα  

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Εθελοντισμός  

Δια βίου μάθηση  

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Πόροι στέγασης  

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Αξιολόγηση των επιπτώσεων  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ   
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Ενότητα 1a. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- Η εμπλοκή του 

λήπτη στο σχεδιασμό (συμπεριλαμβανομένης της επιλογής 

του χώρου διαμονής) 
 

Ορισμός  

Ένα βασικό στοιχείο για την επιτυχία του προγράμματος της στέγασης είναι η 
αξιολόγηση της ικανότητας και των αναγκών του λήπτη σε σχέση με την εμπλοκή του 
στο εν λόγω πρόγραμμα. Η αξιολόγηση της λειτουργικότητας είναι βασικό στοιχείο 
στην επιλογή του τύπου στέγασης.  

Η Διεθνής κατάταξη της λειτουργικότητας, αναπηρίας και υγείας (ICF) αποτελεί ένα 
διεθνές εργαλείο για την αξιολόγηση της λειτουργικότητας το οποίο μπορεί να φανεί 
χρήσιμο στη διαδικασία της αξιολόγησης. Το ICF στοχεύει να «εγκαθιδρύσει μια κοινή 
γλώσσα για την περιγραφή της υγείας και των καταστάσεων που σχετίζονται με την 
υγεία, με σκοπό να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών επαγγελματιών 
όπως, π.χ. κοινωνικοί λειτουργοί, ερευνητές, διαμορφωτές πολιτικής και γενικός 
πληθυσμός, συμπεριλαμβάνοντας και τα  άτομα με αναπηρίες» (ICF, Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας, 2001). 

Ανάμεσα στα στοιχεία που αξιολογούνται όταν πρόκειται για την προσέγγιση «Στέγαση 
βήμα – βήμα», είναι ο βαθμός εμπλοκής του λήπτη υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη 
διαδικασία του σχεδιασμού συμπεριλαμβανομένης της επιλογής του μέρους διαμονής. 
Η αξιολόγηση θα λάβει υπόψη τις ανάγκες και προσδοκίες του λήπτη. Σε αντίθεση, στην 
προσέγγιση «πρώτα η Στέγαση», η επιλογή της διαμονής γίνεται πριν το σχεδιασμό του 
εξατομικευμένου πλάνου του λήπτη.  

Προκλήσεις  

Η έλλειψη της συμμετοχής στο σχεδιασμό και τη λήψη των αποφάσεων, μπορεί να 
δώσει σε κάποιον την αίσθηση πως δεν είναι ευπρόσδεκτος και ότι δεν ανήκει στο 
πρόγραμμα, με μια ταυτόχρονη αύξηση της αποτυχίας και της διακοπής της 
συμμετοχής του λήπτη στα επόμενα βήματα του έργου.  

Οφέλη  

Για λόγους ανάκαμψης (recovery), ο βαθμός συμμετοχής κάποιου λήπτη στη 
διαδικασία των επιλογών μπορεί να έχει πιο σημαντικά αποτελέσματα από την ύφεση 
των συμπτωμάτων.  

Το προσωπικό υπογραμμίζει τα ουσιώδη ζητήματα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα 
των επιλογών, οι οποίες ακολουθούν κατά βάση την ανάγκη για «τοποθέτηση» του 
λήπτη σε κάποιο μέρος, άσχετα με την διαθεσιμότητα κατάλληλων και κοινόχρηστων 
χώρων. Ακόμα και όταν οι διαθέσιμοι πόροι είναι περιορισμένοι, ο στόχος του να 
μοιράζεσαι με το λήπτη το σχεδιασμό και τη διαχείριση των βημάτων για τη στέγαση 
του μπορεί πάντα να επιτευχθεί.  
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Είναι σημαντικό να αναπτυχθούν εξατομικευμένα σχέδια σε συνεργασία με τον λήπτη 
όχι απλώς ως προς τη διαδικασία αλλά και σε ένα πλαίσιο ενσυναίσθησης ώστε να 
διευκολυνθεί βελτίωση της ποιότητας ζωής του λήπτη και η αναγνώριση της αξίας των 
προσωπικών πόρων και ικανοτήτων του. 

Η ανάπτυξη των βημάτων στέγασης κάποιου λήπτη απαιτεί βαθιά γνώση του πώς 
λειτουργεί το σύστημα και οι θεσμοί. Απαιτεί επίσης, την ενεργοποίηση νέων μορφών 
σχέσεων ανάμεσα σε οργανισμούς με σκοπό να ξεπερνιόνται σοβαρά εμπόδια σχετικά 
με την υλοποίηση του έργου της στέγασης και παράλληλα να υπάρχει σεβασμός στους 
πόρους και τις ικανότητες του κάθε λήπτη.  

Καλές Πρακτικές 

 

Ιτ
α

λί
α

 

Ποιός; (ποιος οργανισμός / φορέας και τι είδους χρήστες) Dipartimento di 
Salute Mentale della ASL Lecce  
Πού; Lecce – Italy  
Τι και πώς; 
“THOSE OF PIANEROTTOLO: Στοιχεία για την υποστηριζόμενη συνύπαρξη – 
Συμπεράσματα και αντανάκλαση των εμπειριών”. Η αξιολόγηση των έργων 
του συγκεκριμένου δικτύου, στοχεύει σε μικρές ομάδες ασθενών που έχουν 
φύγει από το ίδρυμα ή βρίσκονται σε κίνδυνο ιδρυματισμού να γίνουν πιο 
ανεξάρτητοι και αυτόνομοι στο χώρο κατοικίας τους. Γίνεται υπόθεση 
αναφορικά με τον προϋπολογισμό του έργου.   
Για πληροφορίες:  mrosarialapenna@outlook.it  
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Η
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Ποιός; Ξανασκέψου την ψυχική νόσο (Rethink mental illness)  
Πού; Registered Office 89 Albert Embankment London SE1 7TP, UK (Ηνωμένο 
Βασίλειο) 
Τι και πώς;  
Τον Οκτώβριο του 2010 η Φλαμανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσκληση 
για ένα ερευνητικό έργο σχετικά με την στέγαση και την πρόνοια, 
αποτελώντας μια καινούρια συνεργασία μεταξύ του συστήματος της 
πρόνοιας και εκείνο της στέγασης. Το έργο στοχεύει να τονώσει το 
ενδιαφέρον των ληπτών, καθώς και να αναπτύξει τη διαδικασία για 
καθορισμό της προσφοράς κατοικιών που χρειάζεται να εφαρμοστεί. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι οι λήπτες που θα εμπλέκονται στο 
πρόγραμμα χρειάζεται να υπογράψουν δυο συμφωνητικά: ένα συμφωνητικό 
ενοικίασης με αναφορά στις παροχές που τους προσφέρονται και ένα 
συμφωνητικό σχετικά με την υποστήριξη που θα λαμβάνουν από τους 
επαγγελματίες. Και τα δυο είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους.  
Αυτό είναι το μεγαλύτερο έργο με εθελοντική υποστήριξη στον τομέα της 
ψυχικής υγείας με πάνω από 200 υπηρεσίες στην Αγγλία. Το πρόγραμμα 
«Ξανασκέψου την ψυχική υγεία» είναι ένα φιλανθρωπικό έργο το οποίο 
θεωρεί ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν επηρεαστεί από θέματα ψυχικής 
υγείας αξίζουν μια καλύτερη ζωή. Σκοπός του προγράμματος είναι να 
βοηθήσει εκείνους τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας που αναζητούν να 
βρουν στέγη και που επιθυμούν να μάθουν πώς να διαχειρίζονται την 
καθημερινότητα τους.   
Για πληροφορίες:  
https://www.rethink.org/living-with-mental-illness/housing/housing-
options/independent-living  



 

72 

Ελ
λά

δ
α

 

Ποιός; Μετανοσοκομειακός Ψυχιατρικός Ξενώνας Βραχείας Παραμονής, 
Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός»  
Πού; Αθήνα (Πλατεία Βάθης)-  Ελλάδα  
Τι και πώς;  
Ο ψυχιατρικός ξενώνας του Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» υπάγεται στoν 
Ψυχιατρικό τομέα του νοσοκομείου και εντάσσεται στα πλαίσια του 
προγράμματος «Ψυχαργώς» για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ληπτών 
υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Αποτελεί αυτόνομη μονάδα και δέχεται 
παραπομπές από όλους τους φορείς Ψυχικής Υγείας. 
Ο Ξενώνας λειτουργεί από τον Οκτώβριο 2004 παρέχοντας υψηλή επιτήρηση 
δηλ. 24ωρη κάλυψη από επαγγελματίες ψυχικής Υγείας. 
H παραμονή στον ξενώνα συνεπάγεται διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο, 
χορήγηση φαρμάκων, φαγητού και ειδών ξενοδοχειακού εξοπλισμού 
Δύναται να φιλοξενήσει έως 15 ενοίκους και ο μέγιστος χρόνος παραμονής 
στον ξενώνα έχει οριστεί από 6-9 μήνες. Η συμμετοχή του λήπτη στη 
διαδικασία της στέγασης του είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη λειτουργία του 
ξενώνα. Η επιλογή ενός χώρου διαμονής μπορεί να σημαίνει ότι διαλέγεις 
έναν ξενώνα ή ένα προστατευόμενο διαμέρισμα ή ένα διαμέρισμα στην 
κοινότητα.  
Σημείωση: η παραπάνω μελέτη περίπτωσης αναφέρεται σε «γενική 
πρακτική» για πολλές μονάδες ψυχικής υγείας στην Ελλάδα παρά να 
εννοηθεί ως καλή πρακτική. Ωστόσο, έχει αποδειχτεί ότι είναι αρκετά 
επιτυχές ως παράδειγμα, και γι αυτό υιοθετείται ως καλή πρακτική στην εν 
λόγω ενότητα.  
Για πληροφορίες:  
http://www.evaggelismos-hosp.gr/index.php/2016-08-29-13-40-56/org-
dieuthunsh-iatrikhs-yphresias/org-psuxiatrikos-tomeas/metanosokomeiakos-
psixiatrikos-ksenonas  

Β
έλ

γι
ο

 

Ποιός; Κυβέρνηση, επαγγελματίες στην πρόνοια και την κοινωνική στέγαση, 
λήπτες   
Πού; Δημαρχείο στην Περιφέρεια Φλάνδρας  
Τι και πώς;  
Πληροφορίες: 
http://www.academia.edu/8016583/Een_experiment_women-
welzijn._Social_women_op_proef_met_ondersteuning  
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Κ
ρ
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α

 

Η ΜΚΟ “Susret” από το Ζάγκρεμπ στην Κροατία παρέχει υπηρεσίες 
υποστηριζόμενης στέγασης στην κοινότητα σε άτομα με προβλήματα 
ψυχικής υγείας από το 2006. Η ομάδα τους, η οποία αποτελείται από λήπτες 
υπηρεσιών και ειδικούς πραγματοποιεί μία πρώτη εκτίμηση σε κάθε 
υποψήφιο. Ο πιθανός νεοεισαχθείς στη δομή συναντά τον συγκάτοικό του 
και ανακαλύπτει από πρώτο χέρι πως είναι η ζωή στην κοινότητα. Στη 
συνέχεια, το άτομο που ήδη ζει στο διαμέρισμα, έχει επίσης λόγο σε σχέση 
με τον νέο συγκάτοικο. 
www.udruga-susret.hr 
Το Κέντρο Κοινοτικών Υπηρεσιών “Ja kao i ti“ στην πόλη Osijek της Κροατίας 
διαχειρίζεται μονάδες υποστηριζόμενης διαβίωσης στην κοινότητα για  
λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η ομάδα των ειδικών αποφασίζει μαζί με 
τον λήπτη για τις ανάγκες στέγασης. Ρωτά επίσης τους συγκάτοικους αν 
θεωρούν ότι θα τα πάνε καλά με τον νεό ένοικο και οι επιθυμίες τους 
λαμβάνονται επίσης υπόψη. Πρόσφατα, ένας νέος ένοικος με νοητική 
αναπηρία έγινε εγκάρδια δεκτός στη μονάδα, μιας και ένας από τους παλαιού 
ενοίκους τον είχε συναντήσει στο νοσοκομείο πριν από 10 χρόνια και 
θυμόταν ότι τα πήγαιναν καλά. http://jakaoiti.org 

Άσκηση  

Ο Ιωάννης και ο ψυχίατρος του στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας συναντούν το συντονιστή 
που είναι υπεύθυνος για τα προστατευόμενα διαμερίσματα της Υπηρεσίας. Ο ασθενής 
και ο γιατρός συμφωνούν ότι ο Ιωάννης μπορεί να ζήσει σε ένα διαμέρισμα αν και ο 
Ιωάννης θα ήθελε να μείνει στη γειτονιά που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Ο συντονιστής 
των διαμερισμάτων λέει στον Ιωάννη και το γιατρό του ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
διαμερίσματα σε αυτή τη γειτονιά. Ο Ιωάννης απογοητεύτηκε και ενοχλήθηκε επειδή 
αισθάνθηκε ότι δε μπορούσε να μετέχει στη διαδικασία της λήψης της σχετικής 
απόφασης σε αυτό το σημαντικό θέμα της ζωής του και πάντα πρέπει να συμφωνεί με 
τις επιλογές των άλλων. Ο συντονιστής των διαμερισμάτων εξήγησε στον Ιωάννη ότι 
ακόμα και αν δεν μπορεί να διαλέξει συγκεκριμένο διαμέρισμα για να μείνει, έχει την 
ελευθερία να εκφράσει τις προτιμήσεις του σχετικά με άλλα θέματα…  

Ένας από τους συμμετέχοντες θα αναλάβει το ρόλο του Ιωάννη, ένας άλλος το ρόλο του 
ψυχίατρου, και ένας τρίτος θα υποδυθεί τον συντονιστή των διαμερισμάτων.  

Θα προσπαθήσουν να απαντήσουν στις εξής ερωτήσεις: «όταν καλούμαι να 
αντιμετωπίσω αυτό το άτομο και τα προβλήματα του, ποιοι είναι οι στόχοι που θέτω 
στον εαυτό μου βάσει του επαγγέλματος μου και του οργανισμού που εργάζομαι, και 
ποιά είναι τα προβληματικά στοιχεία που πρέπει να αντιμετωπίσω για να επιτευχθούν 
οι στόχοι;».  

Μετά το role-playing κάθε συμμετέχων θα μοιραστεί σκέψεις και συναισθήματα με 
τους ακροατές οι οποίοι  θα ενσωματωθούν στο διάλογο και τη συζήτηση.  
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Μαθησιακά αποτελέσματα: Πώς να εμπλέξετε τους λήπτες στη διαδικασία 

σχεδιασμού 

Ας εξασκηθούμε 

 ΆΣΚΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ  

Στο πρόγραμμα Στέγαση «βήμα – βήμα», ο βαθμός ………………………………….. του λήπτη 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη διαδικασία του σχεδιασμού συμπεριλαμβανομένης  της 
επιλογής  του μέρους διαμονής  είναι ιδιαίτερα ……………….. Η αξιολόγηση πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και προσδοκίες  του λήπτη.  

Σε αντίθεση, η προσέγγιση του προγράμματος «………………….. η Στέγαση», η επιλογή της 
διαμονής ………………………… πριν το σχεδιασμό του εξατομικευμένου πλάνου του λήπτη.      

Για λόγους ανάκαμψης (recovery) ο βαθμός συμμετοχής κάποιου στη διαδικασία των 
επιλογών μπορεί να έχει πιο σημαντικά ………………………………… από την ύφεση των 
συμπτωμάτων. 

 ΑΝΑΚΑΤΕΜΕΝΗ ΦΡΑΣΗ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

απαιτεί – πώς λειτουργεί - Η ανάπτυξη των βημάτων στέγασης – βαθιά – το σύστημα 
και οι θεσμοί – γνώση του – κάποιου λήπτη 
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Ενότητα 1/b ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - Ευκολία πρόσβασης στην 

στέγαση και δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης προς 

τα άτομα με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες 
 

Ορισμός  

Οι κατοικίες, η περιβάλλουσα περιοχή και η γειτονιά έχουν αντίκτυπο στην ψυχική 
υγεία των ανθρώπων. Όταν οι άνθρωποι ζουν σε ένα σπίτι που αισθάνονται όμορφα 
και συνδέονται ενεργά με το περιβάλλον τους, αυτό δρα θετικά στην ψυχική τους 
υγεία.  

Η εργασία συνεισφέρει σημαντικά στην βελτίωση της ψυχικής υγείας των ατόμων. 
Πολλοί άνθρωποι με ψυχικές διαταραχές θέλουν να εργαστούν, αλλά χωρίς να λάβουν 
βοήθεια από επαγγελματίες που ασχολούνται με την υποστήριξη της απασχόλησης θα 
είναι δύσκολο να βρουν απασχόληση. Για αυτό, θα πρέπει οι υπηρεσίες που 
σχετίζονται με τη στέγαση να συνδέονται με τις υπηρεσίες υποστήριξης της εργασίας, 
με σκοπό να διευκολύνουν την πρόσβαση στην απασχόληση όσων θέλουν να 
εργαστούν.  

Από αυτή την άποψη, είναι σημαντικό να σκεφτεί κάποιος την τοποθεσία ως σημείο 
εκκίνησης για το πρόγραμμα της στέγασης ενός λήπτη. Η τοποθεσία μπορεί να 
επηρεάσει την ανεξαρτησία, την αίσθηση ασφάλειας, την κοινωνική ενσωμάτωση και 
την αίσθηση του ανήκειν ενός ανθρώπου με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Όταν κάποιος 
αναζητάει την στέγαση, είναι σημαντικό να λαμβάνει υπόψη του αλλά και με κάθε 
ευκαιρία να ελέγχει, αν το σπίτι και η τοποθεσία της περιουσίας προσφέρουν ευκαιρίες 
όπως η απασχόληση στην ευρύτερη περιοχή.  

Προκλήσεις  

Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό να γίνουν δράσεις με σκοπό την αύξηση της επαφής 
αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας των επαφών ανάμεσα στους γείτονες. Το να 
κάνουν πράγματα μαζί μπορεί να «δέσει» τους ανθρώπους. Με το να κάνουν πράγματα 
μαζί, οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους και μπορεί να αναπτυχθεί κοινό αίσθημα 
κατανόησης και εμπιστοσύνης. Η διευκόλυνση αυτής της διαδικασίας μπορεί να 
αποτελέσει ΄εάν στόχο για τους επαγγελματίες.  

Επίσης, η δράση ενάντια στην προκατάληψη είναι σημαντική. Αν οι άνθρωποι είναι 
ανοιχτοί στους ανθρώπους με ψυχικές διαταραχές, αυτό μπορεί να βοηθήσει οι 
άνθρωποι να γίνουν πιο πρόθυμοι στην ενοικίαση της περιουσίας τους σε ανθρώπους 
που χρήζουν υποστήριξη αλλά και να βοηθήσουν στην εργασιακή τους αποκατάσταση.   

Είναι λοιπόν καλό να χαρτογραφηθεί η περιοχή όπου θα γίνει η στέγαση Τι επιλογές 
υπάρχουν στην περιοχή; Τι επιλογές υπάρχουν στην ιδιωτική αγορά; Επιτρέπεται τα 
άτομα να λάβουν π.χ. επίδομα ενοικίου; 

 

Οφέλη  
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Έχοντας οι λήπτες καθημερινές ασχολίες που σχετίζονται με την απασχόληση, μπορεί 
να τους προκαλέσει θετικά συναισθήματα. Η απασχόληση, σύμφωνα με τους λήπτες, 
παίζει ουσιαστικό ρόλο στην ανεξαρτησία τους και στη βελτίωση των ικανοτήτων τους. 
Η εργασία τους βοηθάει να αναπτύξουν σχέση με το περιβάλλον τους και λειτουργεί 
και σαν ένας εναλλακτικός τρόπος ώστε να μην απομονώνονται στο σπίτι τους. Είναι 
σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των ληπτών.  

Θα είναι ενδιαφέρον να δει κάποιος τις πιθανότητες που υπάρχουν σε μια περιοχή 
σχετικά με ζητήματα απασχόλησης ή εθελοντισμού. Το να έχει κάποιος μια 
απασχόληση (εθελοντική ή μη) τον βοηθάει στον κοινωνικό του ρόλο ως υπάλληλο και 
βοηθάει στην απόκτηση αναγνώρισης και σεβασμού. Αυτά μπορεί να αποτελέσουν 
σημαντικά στοιχεία για άλλους με βάση τις δυνάμεις ή τα ταλέντα τους.   

Καλές Πρακτικές 

Ιτ
α

λί
α

 

Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

Ποιός; (ποιος οργανισμός / φορέας και τι είδους χρήστες) IL Laboratorio – 
Centro Diurno - Bergamo  

Πού; Bergamo – Italy  

Τι και πώς; 

Κοινωνικά δίκτυα: Το να είσαι πόρος (θετικός παράγοντας) και όχι πρόβλημα 
για την περιοχή, να σχεδιάζεις και να εφαρμόζεις πολλές πρωτοβουλίες 
μέσα στην περιοχή διευρύνοντας τις ευκαιρίες επανένταξης σε ομαδικό και 
ατομικό επίπεδο, να σπας το στίγμα μέσα από ενεργό συμμετοχή σε δράσεις 
της γειτονιάς, να χρησιμοποιείς θεσμικές και μη υπηρεσίες, το να διευρύνεις 
την προσφορά μας για επανένταξη. Να ευνοηθεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος 
και η ανάκαμψη του ψυχιατρικού ασθενή.   

Για πληροφορίες: centrodiurnolab@asst-pg23.it  

Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  

Ποιός; Οργανισμός “Conca d’ Oro” Onlus, λήπτες  

Πού; Bassano del Grappa (Vicenza)  

Τι και πώς;  

Ο οργανισμός Conca d’ Oro είναι μια κοινωνική επιχείρηση που οι άνθρωποι 
με δυσκολίες και ψυχικά προβλήματα ζουν και εργάζονται: είναι μια 
πραγματικότητα ισχυρά συνδεδεμένη με την περιοχή που προσφέρει 
σημεία στέγασης και εργασίας.  
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Η
νω

μ
έν

ο
 Β

α
σ

ίλ
ει

ο
 

Ποιός; Κέντρο Ψυχικής Υγείας  

Πού; Λονδίνο  

Τι και πώς;  

Η πλειονότητα των ανθρώπων με προβλήματα ψυχικής υγείας θέλουν να 
εργαστούν αλλά συχνά η υποστήριξη που χρειάζονται δεν είναι διαθέσιμη. 
Η πιο επιτυχημένη μέθοδος υποστήριξης ανθρώπων με ψυχοκοινωνικές 
δυσκολίες στην απασχόληση είναι η Ατομική Τοποθέτηση και Υποστήριξη 
(Individual Placement and Support) (IPS). Η μέθοδος αυτή βρίσκει γρήγορα 
στα ενδιαφερόμενα μέρη ευκαιρίες για απασχόληση και έπειτα τους 
παρέχει μια συνεχή υποστήριξη για τη διατήρηση της θέσης εργασίας τους 
αλλά και τη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών δυσκολιών τους.    

Για πληροφορίες:  https://www.centreformentalhealth.org.   

Ελ
λά

δ
α

 

Ποιός; Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) «ΕΥ 
ΖΗΝ»  

Πού; Αιγάλεω   

Τι και πώς;  

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός  υποστηρίζει λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας 
να ζουν ανεξαρτητοποιημένοι ή να αναζητήσουν καλύτερους τρόπους 
διαβίωσης. Ο ΚοιΣΠΕ «ΕΥ ΖΗΝ» λειτουργεί υπο το Ν. 2716/1999, τον πρώτο 
Νόμο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Η λειτουργία επί 
του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου καθιστά συγκεκριμένες λειτουργίες. 
Αν χρειάζεται, το άτομο (το οποίο ζει ανεξάρτητα) λαμβάνει υποστήριξη 
σχετικά με θέματα στέγασης  από τον επαγγελματία ψυχικής υγείας. Ο «ΕΥ 
ΖΗΝ» έχει αναπτύξει ευρύ δίκτυο υπηρεσιών ψυχικής υγείας προκειμένου 
να υποστηρίξει το λήπτη υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο αίτημα του για 
καλύτερη διαβίωση.  

Σημείωση: η παραπάνω μελέτη περίπτωσης αναφέρεται σε «γενική 
πρακτική» για πολλές μονάδες ψυχικής υγείας στην Ελλάδα παρά να 
εννοηθεί ως καλή πρακτική. Ωστόσο, έχει αποδειχτεί ότι είναι αρκετά 
επιτυχές ως παράδειγμα, και γι αυτό υιοθετείται ως καλή πρακτική στην εν 
λόγω ενότητα.  

Για πληροφορίες:  

http://koispe-euzin.gr/index.php/epikoinonia.html   
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Κ
ρ

ο
α

τί
α

 

Μία λήπτρια υπηρεσιών με διπολική διαταραχή είχε μία διαφωνία με τον 
ιδιοκτήτη του σπιτιού όπου διέμενε και της ζητήθηκε να μετακομίσει. Η 
υποτροπή της και μία γενικότερα δύσκολη κατάσταση ήταν ο λόγος για τον 
οποίο ο ψυχίατρος της την παρέπεμψε για νοσηλεία στο UPH Vrapče στο 
Ζάγκρεμπ. Μία κοινωνική λειτουργός από την κλινική παρενέβη και της 
βρήκε στέγη, ενώ προσφέρθηκε να βοηθήσει τον νέο ιδιοκτήτη εάν 
προέκυπτε κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία μεταξύ τους. Η λήπτρια 
δέχτηκε την προσωρινή αυτή στέγαση και μετά το τέλος της νοσηλείας της 
παρακολούθησε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης σε Κέντρο Ημέρας. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες:  http://bolnica-vrapce.hr/web/ 

Ας εξασκηθούμε   

Σωστό ή Λάθος  

• Το να έχει κάποιος μια ουσιώδη καθημερινή δραστηριότητα ή να εργάζεται 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα στο να αισθάνεται καλά. (Σ ή Λ)  

• Η δράση ενάντια στην προκατάληψη είναι πολύ σημαντική. (Σ ή Λ) 

• Οι άνθρωποι δεν επιθυμούν να νοικιάσουν το σπίτι τους σε άτομα με ψυχικές 
διαταραχές  (Σ ή Λ) 

• Οι άνθρωποι που χρειάζονται υποστήριξη μπορεί είναι πρωτεύσασας 
σημασίας για άλλους υπό το πρίσμα των δυνατοτήτων ή των ταλέντων τους. 
(Σ ή Λ) 

 

Βρείτε τη λέξη που λείπει  

Αν οι άνθρωποι είναι ………………………………. στους ανθρώπους με 

..........................................., αυτό μπορεί να βοηθήσει στο να γίνουν και άλλοι 

άνθρωποι πιο ………………………… στην ενοικίαση της περιουσίας τους σε ανθρώπους που 

χρήζουν υποστήριξη. 

Δραστηριότητα  
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1 Χωρίστε την ομάδα σε 2 υποομάδες. Αφήστε την κάθε ομάδα να σκεφτεί τις 
ακόλουθες ερωτήσεις. Γράψτε όλες τις απαντήσεις. Με αυτό τον τρόπο οι άνθρωποι 
μπορούν να εστιάσουν πιο βαθιά σε διάφορες πιθανότητες:  

- Με ποιες υπηρεσίες, οργανισμούς, άλλους ανθρώπους, μπορείς να 
δουλέψεις προκειμένου να δημιουργηθούν ευκαιρίες απασχόλησης; 

- Ψάξτε τις πιθανότητες που έχει κάποιος να αποκτήσει ακίνητη περιουσία.  

 

Κατόπιν, μπορείτε να κάνετε διάλογο με όλη την ομάδα σχετικά με τις απαντήσεις και 
να διαπιστώσετε αν υπάρχουν διαφορές στις διάφορες περιοχές.  

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

• Διερεύνηση των ταλέντων με στόχο την έναρξη αναζήτησης εργασίας 

 

2 Ο στόχος αυτής της άσκησης είναι να σκεφτούμε γύρω από τα δυνατά σημεία / τα 

ταλέντα. Τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας υποστηρίζουν ότι είναι δύσκολο 

να βρουν δουλειά γιατί οι άνθρωποι δυσκολεύονται να δουν σε αυτούς άλλα 

πράγματα πέρα από τους περιορισμούς τους.   

Χωρίστε την ομάδα σε μικρότερες ομάδες. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες κάθε 

υποομάδας να σκεφτούν τα ταλέντα / δυνατά σημεία που διακρίνουν στους 

ανθρώπους που υποστηρίζουν. Προσπαθήστε να βρείτε 10 ταλέντα. 

Το επόμενο βήμα είναι να σκεφτείτε τι είδους εθελοντική εργασία θα μπορούσαν να 

προσφέρουν με αυτά τα ταλέντα που διαθέτουν. 

Ζητήστε από κάθε ομάδα να σας πει τι έγραψε. 

Στη συνέχεια, μπορείτε να συζητήσετε με τη ομάδα τα παρακάτω θέματα: 

• Ήταν δύσκολο να ανακαλύψουμε τα ταλέντα; 

• Ήταν δύσκολο να συνδέσουμε τα ταλέντα με πιθανές εργασίες; 
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Ενότητα 2. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ – Κατά πόσο οι υπηρεσίες 

είναι διασυνδεδεμένες  
 
Ορισμός  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, σε γενικές γραμμές οι άνθρωποι με εμπειρία σε 
προβλήματα ψυχικής υγείας αποδεικνύονται ικανοί να αξιολογήσουν τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από τις διαφορετικές επιλογές 
ζωής. Οι έρευνες που λαμβάνουν υπόψη τους την οπτική,  τις προσδοκίες και την 
ικανοποίηση των ληπτών που εμπλέκονται στη διαδικασία της στέγασης, τονίζουν ότι 
οι άνθρωποι με ψυχιατρικές δυσκολίες είναι απολύτως ικανοί να αξιολογήσουν τα 
διαφορετικά είδη τρόπων ζωής σε σχέση με τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τους στόχους 
τους.  

Στην αξιολόγηση της διαδικασίας Στέγασης, υπάρχουν κάποια θέματα που οι λήπτες 
θεωρούν ως πιο σημαντικά:  

- Το κοινωνικό κλίμα που διαμορφώνεται στη γειτονιά  

- Την πιθανότητα να διαλέξουν την καλύτερη δυνατή λύση στέγασης για 
αυτούς  

- Το να ζουν ανεξάρτητα  

- Η σύνδεση με την πόλη (ΜΜΜ, υπηρεσίες κλπ)  

- Η διασύνδεση των υπηρεσιών  

Κρίσιμα ζητήματα  

Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας πιστεύουν ότι η σύνδεση των υπηρεσιών είναι πολύ 
σημαντικός παράγοντας για τους λήπτες καθώς μπορεί να εγγυηθεί την συνέχεια 
αφενός της φροντίδας τους και αφετέρου των σοβαρών ευκαιριών που δίνονται στα 
άτομα με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες.  

Για τους ανθρώπους που εμπλέκονται στη διαδικασία της στέγασης, ανάκαμψη 
(recovery) σημαίνει να μπορείς να ζεις μόνος σου, σε ανεξάρτητα σπίτια με φίλους ή 
συγκάτοικους. Ωστόσο, σύμφωνα με τους λήπτες, η παρουσία των επαγγελματιών είναι 
πολύ σημαντική και διασφαλίζει την ασφάλεια της παρέμβασης ειδικά σε περιπτώσεις 
κρίσης. Αλλά η παρουσία αυτή των επαγγελματιών δεν πρέπει είναι παρεμβατική αλλά 
να υπάρχει σεβασμός στη ιδιωτικότητα του λήπτη.  

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι που ζουν σε στεγαστικές δομές σε ένα 
«υποστηριζόμενο» ή «υποστηρικτικό» πλαίσιο είναι πιο ικανοποιημένοι από 
ανθρώπους που ζουν σε στεγαστικές δομές που η καθημερινή ζωή είναι περισσότερο 
ελεγχόμενη και οργανωμένη (προστατευμένη προσέγγιση).  

 
Οφέλη 
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Η προσβασιμότητα στις υπηρεσίες, η ανάληψη ευθυνών, η συνέχεια της φροντίδας και 
η προσαρμογή του προγράμματος πρέπει να είναι εγγυημένες για τους λήπτες 
υπηρεσιών, μιας και αυτό που έχουν ανάγκη είναι μία σύνθετη και διεπιστημονική 
υποστήριξη - με λίγα λόγια ένα πρόγραμμα σαφώς προσανατολισμένο στην Ανάκαμψη. 
Η σύνδεση των διαφορετικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας (στέγαση, εξωτερικά ιατρεία, 
κέντρα ημέρας) μπορούν να ικανοποιήσουν την ανάγκη των ληπτών για βοήθεια 
αναφορικά με την οργάνωση της ζωής τους ακόμα και έξω από τη δομή (κοινωνικές 
δραστηριότητες, εργασιακή αποκατάσταση, εκπαίδευση). Όλα αυτά τα ζητήματα 
μπορούν να διασφαλίσουν μια ικανοποιητική ποιότητα ζωής. 
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα: ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών αναφορικά με τη 
σημασία της διασύνδεσης των υπηρεσιών ως απαραίτητο στοιχείο στη διαδικασία της 
ανάκαμψης. 

Δραστηριότητα 

Συμβουλές: Μπορείτε να επιτρέψετε στις ομάδες να δουλέψουν και οι δύο πάνω στην 

ίδια κατάσταση ή σε διαφορετικές 

 
Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε τρεις ομάδες. Κάθε ομάδα θα πρέπει να 
προβληματιστεί γύρω από μία από τις τρεις παρακάτω καταστάσεις. 
 
Περίπτωση 1 
Ο Δανιήλ είναι ένας λήπτης υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Ζει μόνος του σε ένα 
προστατευόμενο διαμέρισμα. Τα καταφέρνει καλά στις δουλειές του σπιτιού και στο να 
ζει αυτόνομα. Παρ’ όλα αυτά, ο Δανιήλ είναι εσωστρεφής και δεν έχει καταφέρει να 
ενσωματωθεί στη γειτονιά. Δεν βγαίνει έξω «συχνά» και δεν έχει φίλους. Έτσι, μένει 
πολύ συχνά στο σπίτι μόνος του. Τι μπορείτε να κάνετε για να προωθήσετε την ένταξη 
του Δανιήλ στη γειτονιά του και την διεύρυνση του κοινωνικού του δικτύου; 
 
Περίπτωση 2 
Μία κοπέλα 28 ετών εισήχθη στο ψυχιατρικό τμήμα του νοσοκομείου μετά από μία 
κρίση. Μετά από δύο εβδομάδες θεραπείας στο νοσοκομείο μπορεί πλέον να πάρει 
εξιτήριο, αλλά η κατάσταση πίσω στην οικογένεια της είναι  πολύ μπερδεμένη και η 
επαναφορά στο σπίτι της δεν ενθαρρύνεται. Ένα πρόγραμμα στέγασης φαίνεται η 
ιδανική λύση για εκείνη. Παρ’ όλα αυτά, τη δεδομένη στιγμή η υπηρεσία ψυχικής υγείας 
που την παρακολουθεί δεν διαθέτει πόρους για να υλοποιήσει ένα στεγαστικό 
πρόγραμμα. Τι μπορούμε να κάνουμε; 
 
 
 
 



 

82 

Περίπτωση 3  

Στο Κέντρο Ημέρας που εργάζεστε, έγινε περικοπή στην χρηματοδότηση. Σύμφωνα με 
αυτή την κατάσταση ένας αριθμός από εργαστήρια που παρακολουθούνται από  τους 
λήπτες πρέπει να καταργηθούν. Οι λήπτες επιθυμούν και ζητάνε συνεχώς να 
συνεχιστούν οι δραστηριότητες τους.  

Πως σκοπεύετε να αναλάβετε δράση και να τους βοηθήσετε;  

 
Σύνοψη 
Οι ομάδες θεώρησαν τα ίδια θέματα ως σημαντικά; 
Πώς ανέλαβαν δράση οι ομάδες; 
Πώς μπορείτε, ως επαγγελματίες, να προάγετε τη διασύνδεση των υπηρεσιών; 

Ας εξασκηθούμε  

Άσκηση 1  
Διαβάστε τις προτάσεις που ακολουθούν και σημειώστε αν είναι Σ(ωστό) ή Λ(άθος) 

1. Ανάκαμψη σημαίνει ότι οι λήπτες μπορούν να ζουν μόνοι τους  

2. Οι λήπτες προτιμούν να μην έχουν υποστήριξη σε θέματα υγείας κατά τη 
διάρκεια παραμονής τους σε στεγαστικές δομές  

3. Θέματα όπως κοινωνικές δραστηριότητες, τοποθέτηση σε εργασία και 
εκπαίδευση δεν είναι σημαντικά ώστε να διασφαλίσουν ικανοποίηση στον 
τρόπο ζωής τους  

4. Οι λήπτες προτιμούν κάποιος άλλος να διαλέγει για αυτούς την 
καθημερινότητα τους  

5. Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας πιστεύουν ότι η σχέση ανάμεσα στις 
υπηρεσίες δεν είναι σημαντικό θέμα για τους λήπτες  

6. Οι λήπτες χρειάζονται βοήθεια για να οργανώσουν την ζωή τους σε θέματα 
εκτός σπιτιού  

7. Η πολύπλοκη και διεπιστημονική βοήθεια διασφαλίζει την συνέχεια της 
φροντίδας 

8. Οι άνθρωποι που ζουν σε στεγαστικές δομές με ένα πιο «υποστηριζόμενο» ή 
«υποστηρικτικό» πλαίσιο στέγασης είναι πιο ικανοποιημένοι σε σχέση με 
αυτούς που μένουν σε προστατευμένα (πιο αυστηρά) πλαίσια. 
     

9. Οι λήπτες προτιμούν τα απομονωμένα σπίτια τα οποία δεν συνδέονται 
επαρκώς με την υπόλοιπη πόλη.     



 

83 

10. Οι άνθρωποι που έχουν ψυχιατρική εμπειρία είναι πολύ ικανοί να ζυγίσουν 
τα οφέλη και τα μειονεκτήματα των διαφορετικών λύσεων στέγασης.  

Καλές πρακτικές 

ΙΤ
Α

Λ
ΙΑ

 

Ποιος;  Τμήμα Ψυχικής Υγείας (Εθνικό σύστημα υγείας) 
Πού; Trento, Ιταλία 
Τι και πώς; ΕΛΜΟ (UFE): Ειδικευμένοι  λήπτες και μέλη οικογενειών στην 
Ψυχική υγεία του Trento. 
Το Motto τους είναι «όλοι μας έχουμε τη γνώση». Για τους διαχειριστές 
προκύπτει από την επαγγελματική τους εμπειρία, για τους λήπτες και τα μέλη 
των οικογενειών προκύπτει από την εμπειρία που έχουν αποκτήσει λόγω της 
ψυχικής διαταραχής. Τα μέλη της ομάδας ΕΛΜΟ (UFE) συχνά παραμένουν στην 
πρώτη γραμμή. Έχουν καλή σχέση με τους επαγγελματίες και τους 
συναδέλφους τους. Τρεις αρχές κυριαρχούν στη σχέση τους: Κοινωνική 
ενσωμάτωση/ επανένταξη, ενσωμάτωση/ επανένταξη όλων των παρεμβάσεων 
σε ένα μοναδικό σύστημα και συνέχεια στην ανάληψη ευθύνης.  
Για περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.fareassieme.it/ 
 
Ποιος;  
Dip. salute Mentale azienda ospedaliera provincia di Lecco e Università cattolica 
del Sacro Cuore 
Πού; Lecco e provincia, Ιταλία 
Τι και πώς;    
Ψυχιατρική και «ελαφριά» κατοικία στην επαρχία Lecco: Σε αυτή την περίπτωση 
μια Έρευνα Δράσης έλαβε χώρα με μια ενδο-οργανωσιακή προοπτική, στην 
οποία συμμετείχαν επίσης ασθενείς με τις οικογένειες τους. Η βασική ιδέα είναι 
ότι οι οργανωτικές κουλτούρες μπορούν να ενδυναμωθούν μόνο μέσα από την 
ανάμειξη αυτών που ανήκουν σε αυτές και από ξεκάθαρα αντικείμενα 
εργασίας. Παρακάτω παρατίθενται οι οργανισμοί που συμμετείχαν στην 
έρευνα: νοσοκομεία, Ιδιωτικοί κοινωνικοί οργανισμοί, ASL, Δήμοι, επαρχίες, 
οργανώσεις οικογενειών κλπ.  
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες: 
http://www.nuovarassegnastudipsichiatrici.it/attachments/article/140/NRSP-
Vol.12-15-Psichiatria-e-Residenzialita-Leggera-Lecco-ricerca-azione-partecipata-
in-una-prospettiva-inter-organizzativa.pdf 

http://www.fareassieme.it/
http://www.nuovarassegnastudipsichiatrici.it/attachments/article/140/NRSP-Vol.12-15-Psichiatria-e-Residenzialita-Leggera-Lecco-ricerca-azione-partecipata-in-una-prospettiva-inter-organizzativa.pdf
http://www.nuovarassegnastudipsichiatrici.it/attachments/article/140/NRSP-Vol.12-15-Psichiatria-e-Residenzialita-Leggera-Lecco-ricerca-azione-partecipata-in-una-prospettiva-inter-organizzativa.pdf
http://www.nuovarassegnastudipsichiatrici.it/attachments/article/140/NRSP-Vol.12-15-Psichiatria-e-Residenzialita-Leggera-Lecco-ricerca-azione-partecipata-in-una-prospettiva-inter-organizzativa.pdf
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Ποίος;  Οδηγός «Ζήσε καλά» 
Πού; Liverpool  
Τι και πώς; Το «Ζήσε καλά» είναι ένας οδηγός με πληροφορίες για τις 
υπηρεσίες φροντίδας και υποστήριξης, αλλά και με πληροφορίες και 
δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο για την πόλη του Λίβερπουλ. Ο οδηγός 
αυτός είναι αποτέλεσμα μιας συνεργασίας για να παρέχει πληροφορίες για 
υπηρεσίες υποστήριξης καθώς και ένα εύρος άλλων δραστηριοτήτων που 
συμβαίνουν στην πόλη του Λίβερπουλ. Η Συνεργασία LCR (Liverpool City Region) 
– όπως ονομάστηκε- δημιουργήθηκε από τις ακόλουθες τοπικές κοινότητες: 
Liverpool, Wirral, Knowlsey, Sefton, και St Helens. Ο οδηγός σχεδιάστηκε για να 
συνθέσει  πληροφορίες για ομάδες και οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες 
σε ανθρώπους όλων των ηλικιών με διαφορετικές ανάγκες. Δραστηριότητες για 
τον ελεύθερο χρόνο καθώς και κοινωνικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται 
στον Οδηγό. Επίσης, υπάρχει πλήθος πληροφοριών για το πώς μπορεί κάποιος 
να είναι καλά και ασφαλής. 
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες: 
https://www.thelivewelldirectory.com/ 

ΕΛ
Λ

Α
Δ

Α
 

Ποίος; ΜΚΟ Αποστολή, Οικοτροφείο Χρόνιων Ψυχικά Πασχόντων 
Πού; Κυψέλη, Αθήνα 
Τι και πώς; Το Οικοτροφείο Χρόνιων Ψυχικά Πασχόντων στην Κυψέλη αποτελεί Μονάδα 
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης υψηλού βαθμού προστασίας, στο οποίο φιλοξενούνται 
για διαβίωση, υποστήριξη και θεραπεία άτομα με ψυχικές διαταραχές με σκοπό την απο-
ασυλοποίηση, τη διασφάλιση της παραμονής τους στην κοινότητα και τη συνέχιση των 
σχέσεων τους με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας. 
Το Οικοτροφείο φιλοξενεί άτομα με ψυχικές διαταραχές που έχουν ολοκληρώσει τη 
νοσηλεία τους στο αρμόδιο Ψυχιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου και δεν υπάρχει 
άλλο κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο για την ομαλή μετάβασή τους στην κοινότητα. Η 
λειτουργία του Οικοτροφείου είναι ανοικτή στην κοινωνία και η διαμονή αποτελεί μέρος 
μιας διαδικασίας, που στοχεύει στη διασφάλιση της παραμονής τους στην κοινότητα και 
τη συνέχιση των σχέσεών τους με τη ζωή και τη δράση της. Οι ένοικοι του Οικοτροφείου 
συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες των Κέντρων Ημέρας της ΠΕΨΑΕΕ και της 
ΕΠΑΨΥ. 
 
Σημείωση:  η ως άνω καλή πρακτική αναφέρεται περισσότερο ως «κοινή πρακτική» για 
πολλές παρόμοιες περιπτώσεις στεγαστικών δομών παρά ως αποκλειστικά «καλή 
πρακτική». Παρόλαυτα έχει αποδειχθεί ως αρκετά πετυχημένη πρακτική και γι αυτό την 
υιοθετούμε στο παρόν ως παράδειγμα μονάδας ψυχικής υγείας.  
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.mkoapostoli.com/?page_id=1147 
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Ποιος; Κυβέρνηση, επαγγελματική ευημερία και κοινωνική στέγαση, λήπτες . 
Πού;  Δημαρχείο στη Φλάνδρα  
Τι και πώς; Τον Οκτώβριο του 2010 η Φλαμανδική κυβέρνηση προκήρυξε ένα 
εξειδικευμένο Project σχετικά με την ευημερία της στέγασης. Το έργο με τίτλο «CENTRAL»  
ήταν μια νέα συνεργασία με στόχο τη σχέση μεταξύ στέγασης και την ευημερίας. Το 
Project έδινε σημαντική προσοχή στους λήπτες αλλά και επεδίωκε να καταρτίσει μια 
λεπτομερή διαδικασία που σχετίζεται με τη διαδικασία της ζήτησης για στέγαση. Το έργο 
στόχευε να βελτιώσει τη συνεργασία ανάμεσα στην κοινωνική στέγαση και την ευημερία 
των επαγγελματιών.  
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες: 
http://www.academia.edu/8016583/Een_experiment_wonen-
welzijn._Sociaal_wonen_op_proef_met_ondersteuning 

Κ
Ρ

Ο
Α

ΤΙ
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Μετά από 15 χρόνια παραμονής σε ίδρυμα χρονίως ψυχικά πασχόντων, μία λήπτρια 50 
ετών δέχτηκε να συμπεριληφθεί σε ένα πιλοτικό στεγαστικό πρόγραμμα και να ζήσει μαζί 
με άλλες δύο λήπτριες σε μία προστατευόμενη δομή στο Ζάγκρεμπ (Κροατία). Χρειάστηκε 
τη βοήθεια των κοινωνικών λειτουργών και του ψυχιάτρου για να ξεπεράσει το φόβο 
απώλειας της στέγης σε περίπτωση αποτυχίας. Η αίσθηση αυτάρκειάς της ενδυναμώθηκε 
από ειδικούς στο αντικείμενο της στέγασης. Πλέον, δεν χρειάζεται κάποια επίβλεψη στις 
καθημερινές της δραστηριότητες. 
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.dom-pbo-zg.hr 
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Ενότητα 3a. ΕΥΕΛΙΞΙΑ - Η ύπαρξη δικτύου μεταξύ διαφόρων 

τμημάτων ψυχικής υγείας 
 

Ορισμός 

Η οργάνωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας θα πρέπει να εξισορροπεί την 

ενδονοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων των 

μεταβατικών στεγαστικών δομών και της πρόσβασης σε προγράμματα 

αποκατάστασης. Διάφορες υπηρεσίες και παρεμβάσεις ψυχικής υγείας πρέπει να 

χρησιμοποιούνται βάσει της κλινικής κατάστασης του ασθενούς και να αξιολογούνται 

οι κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες που συμβάλλουν στο πρόβλημα της ψυχικής 

υγείας και αποτελούν εμπόδιο στην ανάκαμψη του ασθενούς. Αυτός είναι ο λόγος για 

τον οποίο θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 

διαφόρων τμημάτων.  

Προκλήσεις 

Η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων τμημάτων ψυχικής υγείας με 

στόχο την αποκατάσταση για κάθε μεμονωμένο ασθενή είναι ένα δημιουργικό έργο για 

να μάθουμε τι και για ποιον δουλεύει καλύτερα.  

Αυτού του είδους η εργασία είναι μια ευκαιρία για τους ειδικούς ψυχικής υγείας να 

προσδιορίσουν ποιες δράσεις παράγουν τα καλύτερα αποτελέσματα και εν συνεχεία 

να τις αντιγράψουν. Η θετική εξέλιξη του λήπτη προς την ανάκαμψη αποτελεί ένδειξη 

πως βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Θα πρέπει να υπάρχει διαφορετικό δίκτυο 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας το οποίο είναι διαθέσιμο ανάλογα με την κλινική 

κατάσταση των εξωνοσοκομειακών ασθενών  καθώς και με τη θεραπεία των 

ενδονοσοκομειακών ασθενών.  

 

Οφέλη 

Το καθιερωμένο δίκτυο μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών ψυχικής υγείας παρέχει την 

ευκαιρία στους ασθενείς να χρησιμοποιούν υπηρεσίες και παρεμβάσεις που 

ταιριάζουν στις ανάγκες τους για αποκατάσταση. Όλα τα μέρη του συστήματος ψυχικής 

υγείας, θα πρέπει να εφαρμόσουν τις αρχές της Ανάκαμψης (Recovery) στην 

προσέγγισή τους προς τον ψυχικά ασθενή και η μετάβασή του από το ένα τμήμα στο 

άλλο, θα πρέπει να αποτελεί μέρος του εξατομικευμένου θεραπευτικού σχεδίου. Το 

σχέδιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την εφαρμογή ψυχοκοινωνικών θεραπειών 
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που βασίζονται σε τεκμήρια, όπως η κατάρτιση κοινωνικών δεξιοτήτων και η 

υποστηριζόμενη απασχόληση, που επιτρέπουν την κοινωνική ένταξη και την 

ψυχοεκπαίδευση στοχεύοντας στην πρόληψη των υποτροπών. Οι κινητές ομάδες 

ψυχικής υγείας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία γεφυρών μεταξύ 

διαφόρων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και στην εγκαθίδρυση συνεργασίας με άλλους 

οργανισμούς. 

Ας εξασκηθούμε ! 

Οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λάθος; 

Α) Το εξιτήριο από το ψυχιατρικό νοσοκομείο σημαίνει ότι το άτομο έχει ανακάμψει. 

Β) Τα σχέδια αποκατάστασης περιλαμβάνουν την κατάρτιση σε κοινωνικές δεξιότητες, 

την ψυχοεκπαίδευση στοχεύοντας στην πρόληψη υποτροπής, την εργασία με τις 

οικογένειες, την νοητική αποκατάσταση και την υποστηριζόμενη απασχόληση. 

Γ) Η στέγαση βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ληπτών. 

Δ) Η κλινική διαχείριση της στέγασης, περιλαμβάνει αξιολογήσεις της πνευματικής 

ευεξίας του χρήστη. 

Ε) Στο πρώτο σημάδι της επιδείνωσης της ψυχικής υγείας, ο λήπτης πρέπει να 

παραπέμπεται στην νοσοκομειακή μονάδα για οξεία περιστατικά. 

Δραστηριότητα: 

Να ξεκινήσετε μια ομαδική συζήτηση με τους συναδέλφους σας για το πώς θα 

ενθαρρύνετε δημιουργικά την ανεξαρτησία των ασθενών σας. Δοκιμάστε τις ιδέες σας 

κλινικά και αν είναι εφικτό, να μοιραστείτε και να δημοσιεύσετε τα αποτελέσματά σας. 
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Καλές Πρακτικές 

ΙΤ
Α

Λ
ΙΑ

 
Ποιός; UOSM 21 di S. Maria C.V. (CE), DSM ASL CE, Sapienza Università di Roma; 
Κοτέτσι. Soc. Attivarci. 
Πού; Campania - Ιταλία 
Τι και πώς; Ατομικά θεραπευτικά προγράμματα αποκατάστασης και 
προϋπολογισμός υγείας, συν-κατασκευή ευεξίας: διερευνητική μελέτη. Ο στόχος 
της υπό εξέλιξη μελέτης είναι η διερεύνηση του φαινομένου του P.T.R.I. / B.d.S. 
στο πεδίο των ψυχιατρικών διαταραχών μέσω μιας περιγραφικής μελέτης και των 
σύντομων συνεντεύξεων (ιστορίες ζωής με ιδιαίτερη προσοχή στις πτυχές του 
περιβάλλοντος). 
Σύνδεσμος για περαιτέρω μελέτη: 
 ninodemat@tin.it - 
https://www.researchgate.net/publication/320231981_I_PROGETTI_TERAPEUTICO 
_RIABILITATIVI_INDIVIDUALI_SOSTENUTI_DA_BUDGET_DI_SALUTE_L'ESPERIENZA_
DELL'ASL_DI_CASERTA 
  
Ποιός;  (ποια οργάνωση / ίδρυμα και ποιο είδος χρηστών) 
Διευθυντής της Salute Mentale di Garbagnate, Διευθυντής της Salute Mentale του 
Μιλάνου Niguarda, Milano Sacco, Lecco, Γένοβα και Γκροσέτο 
Πού; 
Μιλάνο, Λέκκο, Γένοβα, Γκροσέτο (Ιταλία) 
Τι και πώς; 
Το έργο "Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την υποστήριξη της αναγνώρισης και 
έγκαιρης αντιμετώπισης σοβαρών ψυχικών διαταραχών σε νεαρή ηλικία (15-24 
ετών) σε ομάδες πληθυσμού σε κίνδυνο", επέτρεψε την ενεργοποίηση 
ολοκληρωμένων πολυ-επαγγελματικών ομάδων που έχουν εργαστεί για την 
αναγνώριση των καταστάσεων ψυχικής διαταραχής που διατρέχουν κίνδυνο 
ψύχωσης και έγκαιρης θεραπείας σοβαρών ψυχικών διαταραχών σε νεαρή ηλικία, 
σε συνέργεια με τους πόρους της επικράτειας (ενώσεις, σχολεία, θρησκευτικές και 
εθνοτικές οργανώσεις κλπ). 
Σύνδεσμοι : 
http://www.nuovarassegnastudipsichiatrici.it/index.php/numeri-
precedenti/volume-14/nuova-sfida-servizi-salute-mentale-lavorare-rete-comunita-
proteggere-promuovere-salute-mentale-giovani  

Η
νω

μ
έν

ο
 Β

α
σ

ίλ
ει

ο
 

Ποιός; Δίκτυο Ψυχικής Υγείας - Συνομοσπονδία NHS 
Πού;  Λονδίνο 
Τι και πώς; Το Δίκτυο Ψυχικής Υγείας της Συνομοσπονδίας NHS είναι η φωνή για 
τους παρόχους υπηρεσιών ψυχικής υγείας και μαθησιακής αναπηρίας που 
χρηματοδοτούνται από το NHS στην Αγγλία. Εκπροσωπούν τους παρόχους NHS 
από ολόκληρο τον νομοθετικό, ανεξάρτητο και τρίτο τομέα, σε συνεργασία με την 
κυβέρνηση, τους ρυθμιστές, τους διαμορφωτές κοινής γνώμης, τα μέσα 
ενημέρωσης και το ευρύτερο NHS για την προώθηση της αριστείας στις υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας και τη σημασία της καλής ψυχικής υγείας. 
Σύνδεσμοι : 
 http://www.nhsconfed.org/networks/mental-health-network 
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Ελ
λά

δ
α

 
  

Ποιός;  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
Πού; Ελλάδα 
Τι και πώς; Το Δίκτυο των Τομεακών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας (ΤΕΨΥ) είναι ένα 
δίκτυο που συνδέει διάφορους παρόχους υπηρεσιών ψυχικής υγείας τόσο 
δημόσιο όσο και ιδιωτικό. Στην Ελλάδα, το Δίκτυο Τομεακών Επιτροπών Ψυχικής 
Υγείας (ΤΕΨΥ) είναι ένα δίκτυο που συνδέει διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς 
παρόχους υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Προτάσεις υποβάλλονται στον Υπουργό 
Υγείας σε σχετικά θέματα (Δομές, Λειτουργίες, Εκπαίδευση Ψυχικής Υγείας, 
Πρόληψη Νόσων και Αποκατάστασης, Εσωτερική και Εξωτερική Θεραπεία, 
Εκπαίδευση, Έρευνα). Οι ΤΕΨΥ παρέχουν άμεσες λύσεις (τουλάχιστον σε 
θεωρητικό επίπεδο) σε συνεχιζόμενα αιτήματα από Μονάδες Ψυχικής Υγείας. Η 
κάθε ΤΕΨΥ αναφέρει μόνο στον Υπουργό Υγείας και αποστέλλει τις εργασίες της 
στο Υπουργείο ανά μήνα, εξάμηνο και έτος. 
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Ενότητα. 3b ΕΥΘΥΝΗ  - Κατά πόσο οι αποφάσεις 

λαμβάνονται από κοινού ή οι λήπτες έχουν πλήρη ευθύνη 
 

Ορισμός : 

Η από κοινού λήψη αποφάσεων σημαίνει ότι και η ευθύνη για την απόφαση είναι κοινή 

και ανήκει τόσο στον θεραπευτή όσο και στον πελάτη. Ο θεραπευτής αναφέρει όλες τις 

πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές στέγασης / θεραπείας στον πελάτη, μπορεί να 

συστήσει μια επιλογή και να συναποφασίσει την επιλογή μαζί με τον πελάτη. Ο ρόλος 

του πελάτη / ασθενούς είναι ενεργός. Λαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται 

για την απόφαση και διαμορφώνει τη δική του κρίση για τις βλάβες και τα οφέλη των 

συνιστώμενων επιλογών. Συζητά την προτίμησή του/της με το θεραπευτή και 

αποφασίζει μια επιλογή μαζί με τον θεραπευτή. Αυτό αντιτίθεται στο παραδοσιακό 

πατερναλιστικό μοντέλο όπου κάποιος άλλος αποφασίζει αντί του πελάτη. 

Η διεθνής βιβλιογραφία αφορά τόσο σε έργα στέγασης όπου οι λήπτες είναι απόλυτα 

υπεύθυνοι για τις επιλογές και τις αποφάσεις τους, όσο και στα Υποστηριζόμενα Σπίτια 

(supported houses), όπου οι λήπτες κάνουν όλες τις επιλογές και παίρνουν αποφάσεις 

σε συνεργασία με το προσωπικό.  

Η διεθνής βιβλιογραφία υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό για τον λήπτη να επιλέξει το 

πού και με ποιόν θα ζήσει. Οι λήπτες συχνά εκφράζουν την προτίμησή τους να ζουν 

μόνοι τους. Το προσωπικό, από την άλλη πλευρά, γενικά θεωρεί τις υποστηριζόμενες ή 

προστατευμένες λύσεις στέγασης ως καταλληλότερες.  

Η συνεργασία μεταξύ των ατόμων που εμπλέκονται στη διαδικασία θεωρείται πάντα 

εξαιρετικά σημαντική. Παρ 'όλα αυτά, η πλειονότητα της αναλυθείσας βιβλιογραφίας 

δεν διερευνά τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των απόψεων και των αντιλήψεων των 

επαγγελματιών και των ληπτών. 

Προκλήσεις  

Η έρευνα πεδίου δείχνει ότι οι προτιμήσεις των ληπτών λαμβάνονται υπόψη μόνο στο 

25% των projects / εμπειριών.  

Ωστόσο, η εμπειρία δείχνει ότι υπάρχει πλεονέκτημα στην ενσωμάτωση των απόψεων 

και των επιθυμιών των ληπτών και των επαγγελματιών. Μπορεί να προκύψουν 

δυσκολίες εάν οι επαγγελματίες δεν έχουν επαρκή κατάρτιση. Όταν πρόκειται για τη 

λήψη αποφάσεων σχετικά με τη στέγαση, οι επαγγελματίες  πρέπει να είναι επαρκώς 

εξειδικευμένοι ώστε να μπορούν να βρουν συμβιβασμό μεταξύ των ορίων που 
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επιβάλλονται από τις πραγματικές-ρεαλιστικές συνθήκες  και των κινήτρων των 

χρηστών. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, το προσωπικό πρέπει να μειώσει την προστατευτική του 

συμπεριφορά για να ενισχύσει τους χρήστες στη διαδικασία ανάκαμψης. 

Οφέλη 

Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι ομάδες εστίασης έχουν 

δείξει ότι οι χρήστες εξέφρασαν την ανάγκη να προσπαθήσουν και να δοκιμάσουν 

Στεγαστικά Προγράμματα, παρά τον κίνδυνο αποτυχίας. 

Για να αναπτυχθούν κατάλληλες συνθήκες, είναι σημαντικό για τους επαγγελματίες να 

γνωρίζουν εάν οι χρήστες είναι σε θέση να καλύψουν τα έξοδά τους. 

Για να διασφαλιστεί η επιτυχία ενός έργου, ο χρήστης πρέπει: 

• Να έχει την ελευθερία να αποφασίσει πότε πρέπει να είναι μόνος του και πότε  μαζί με 

άλλους ανθρώπους 

• Να είναι σε θέση να λάβει αποφάσεις ή να βοηθηθεί στη λήψη αποφάσεων  

• Να είναι μέρος ενός εξελισσόμενου έργου, το οποίο μπορεί να επικαιροποιηθεί και να 

αλλάξει με την πάροδο του χρόνου 

Το Αστέρι της Ανάκαμψης (Recovery Star - αναπτύχθηκε από την Triangle Consulting το 

2011 εκ μέρους του Φόρουμ Παρόχων Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας), αποτελεί ένα 

χρήσιμο εργαλείο για τα σχέδια στέγασης για τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων 

που πρέπει να αυξηθούν, για να επιτευχθούν ορισμένες λειτουργικές δεξιότητες για 

την επιτυχή έκβαση της συμβίωσης. Το αστέρι ανάκαμψης (recovery star) 

κατασκευάζεται από τον κάτοικο και μοιράζεται με τον επαγγελματία και τα μέλη της 

οικογένειας. Μόλις καθοριστούν οι βαθμολογίες στην Ώρα 0 (T0) και οι βαθμολογίες 

για τις περιοχές που επιθυμούμε να αυξήσουμε μαζί στην Ώρα 1 (T1), οι άξονες δράσης 

ρυθμίζονται ώστε να φθάσουν τη βαθμολογία T1. 

Δραστηριότητα 

Η Ιουλία, 40 ετών, διαμένει  με βοήθεια στο σπίτι όταν χρειάζεται εδώ και μόλις ένα 

μήνα. Ζει με δύο άλλες γυναίκες που είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτήν. Έχει 

μετακομίσει μαζί τους επειδή δεν μπορούσε να ζήσει μόνη της και αυτή ήταν η μόνη 

πραγματική επιλογή της. Η αδελφή της Μαρία, το μόνο άτομο στην οικογένειά της με 
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την οποία έρχεται σε επαφή, λέει στον βοηθό του σπιτιού ότι η Ιουλία νοιάζεται για τα 

πράγματα της, ότι δεν είναι κακή και ότι είναι σίγουρη ότι θα συνηθίσει στη νέα 

κατάσταση. Ωστόσο, η Ιουλία δεν φαίνεται ικανή να φροντίσει τον εαυτό της. Πάντα της 

φέρονταν και συμπεριφερόταν και η ίδια σαν μικρό κορίτσι, περιμένοντας τους άλλους 

να την φροντίσουν. Είναι βέβαιη ότι η αδελφή της την εγκατέλειψε επίτηδες. Από τότε 

που μένει στο νέο σπίτι, η Ιουλία πλέκει, ξοδεύει ώρες να ζωγραφίζει τα νύχια της και 

μιλά μόνο στον βοηθό του σπιτιού. Οι συγκάτοικοί της δεν ξέρουν πώς να την 

αντιμετωπίσουν και είναι ιδιαίτερα ενοχλημένοι γιατί η Ιουλία δεν βοηθάει στο σπίτι 

και δεν επικοινωνεί μαζί τους. Νομίζουν ότι είναι παράξενη και πολύ διαφορετική από 

αυτούς για να μένουν στο ίδιο σπίτι. Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο σπίτι η Ιουλία 

γεμίζει το αστέρι ανάκαμψης και αναθέτει μια βαθμολογία 2 βαθμών σε όλες τις 

περιοχές, αναφερόμενη στην τρέχουσα κατάσταση (T0). 

Ένας από τους συμμετέχοντες παίζει το ρόλο της Ιουλίας, κάποιος άλλος διαδραματίζει 

τη Μαρία και ένα τρίτο άτομο τον βοηθό στο σπίτι: 

Η δραστηριότητα των τριών "ηθοποιών" συνίσταται στο να αποφασίσουμε μαζί σε 

ποιες περιοχές οι ικανότητες της Ιουλίας θα πρέπει να αυξηθούν τους επόμενους τρεις 

μήνες (Τ1). Ο πίνακας "προτεραιότητας", ο οποίος αναφέρεται στις κατηγορίες 

αστέρων ανάκαμψης συμπληρώνεται με αναφορά στην Τ1 (τρεις μήνες). 

Η δραστηριότητα συνεχίζεται με τους συμμετέχοντες οι οποίοι - μετά τη σύγκριση των 

αποτελεσμάτων και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της 

Ιουλίας - προσπαθούν να προτείνουν τι πρέπει να γίνει για να αυξηθούν οι ικανότητες 

της Ιουλίας κατά τους επόμενους τρεις μήνες. 

Η δραστηριότητα τελειώνει με τις παρατηρήσεις και τα σχόλια των συμμετεχόντων 

σχετικά με τον ορισμό προτεραιοτήτων και δράσεων που μπορούν να ληφθούν για τη 

διευκόλυνση της επιτυχίας των έργων στέγασης. 
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Καλές Πρακτικές 

ΙΤ
Α

Λ
ΙΑ

 

Ποιός; Ομάδα μικροπιστώσεων στο ASL Κέντρο Ψυχικής Υγείας στη Modena. 
Πού; Μόντενα - Ιταλία 
Τι και πώς; Ομάδα μικροπιστώσεων. Η ομάδα είναι ένα εργαλείο για 
προσωπική ανάπτυξη και αλλαγή: δημιουργεί αίσθηση του ανήκειν, αίσθηση 
προσωπικής και κοινωνικής ταυτότητας, αυτοεκτίμηση και ελπίδα. Το αίτημα 
δανείου είναι μία από τις πιθανές ενέργειες εντός της ομάδας εργασίας, 
δράση που διευκολύνει ωστόσο μια σειρά θετικών μεταμορφώσεων: 
βελτίωση των συμπτωμάτων, λιγότερη χρήση ναρκωτικών, μείωση των 
νοσηλειών, περισσότερες κοινωνικές σχέσεις. 
Πληροφορίες: http://www.sassuolo2000.it/2017/10/04/i-10-anni-del-gruppo-
di-microcredito-presso-il-centro-di-salute-mentale-di-carpi/ 

0

2

4

6

8

10

Priorities

T 1 - 3 months T 0



 

94 

Η
νω

μ
έν

ο
 Β

α
σ

ίλ
ει

ο
 

Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

Ποιός; Η οργάνωση St. Mungo (οργάνωση για τους αστέγους) 

Πού; Λονδίνο 

Τι και πώς; Στέγαση με κοινή λήψη αποφάσεων σχετικά με τους κανόνες μέσω 
σύμβασης. Το παλιό θέατρο στο Λονδίνο είναι ένα έργο στέγασης για 
ανθρώπους που έχουν αποκλειστεί από άλλα σχέδια διαμονής. Το πρόγραμμα 
επικεντρώνεται σε άτομα με πολύ σύνθετες ανάγκες (όπως θέματα ψυχικής 
υγείας), αλλά όχι μόνο. Το σχέδιο δεν προβλέπει "κανόνες του σπιτιού" για 
τους πελάτες, αλλά συμφωνούν στις διαπραγματεύσεις με τους χρήστες και 
αναφέρονται στη σύμβαση του χρήστη 

Πληροφορίες : 

https://www.crisis.org.uk/media/20499/staircases_elevators_and_cycles_of_c
hange2010.pdf 

https://www.homeless.org.uk/homeless-england/service/st-mungos-old-
theatre 

Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
Ποιός ;  Fondazione città del sole (ποια οργάνωση / ίδρυμα και ποιοι χρήστες) 
Πού;  Περούτζια,  Ιταλία 
Τι και πώς;  
Το ίδρυμα ιδρύθηκε το 1998 για να δημιουργήσει τρόπους βελτίωσης της 
καθημερινότητας για ανθρώπους με  μέτριες έως και σοβαρές νοητικές και 
ψυχικές αναπηρίες μέσω εξατομικευμένων έργων "δικτύου". Το πρόγραμμα 
PRISMA (Πρόγραμμα Έρευνας-Παρέμβασης, Ψυχική Υγεία και Αυτονομία) 
ενεργοποιεί ένα δίκτυο «κανονικών» καταστάσεων κατοίκησης, 
απασχόλησης, ελεύθερου χρόνου (αναψυχής), διακοπών όπου τα άτομα με 
ψυχικά προβλήματα βρίσκουν ποιοτικές απαντήσεις στις ανάγκες τους. 

ΕΛ
Λ

Α
Δ

Α
 

Ποιός;  Οικοτροφείο «Ιπποκράτης ΙΙ, γυναίκες και άντρες χρήστες ψυχικής 
υγείας 

Πού; Αρκαδίας 43 & Αγ. Κορυτσάς Περιστέρι 

Τι και πώς; Οι ένοικοι του Οικοτροφείου «Ιπποκράτης ΙΙ» παρακολουθούν το 
επίπεδο ευθύνης τους μέσω του θεραπευτικού τους σχεδίου. Υπάρχει 
προσπάθεια να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο οι λήπτες στη 
λήψη αποφάσεων. Στο θεραπευτικό πρόγραμμα κάθε λήπτη δίδεται έμφαση 
στο επίπεδο αυτονομίας και στην ικανότητα για πλήρη ευθύνη.  

Σημείωση: Το παραπάνω αναφέρεται μάλλον σε μια "κοινή πρακτική" για 
πολλές παρόμοιες ελληνικές μονάδες ψυχικής υγείας και όχι τόσο σε μια 
"βέλτιστη πρακτική". Παρ 'όλα αυτά, έχει αποδειχθεί ότι είναι αρκετά 
επιτυχής και ως εκ τούτου επιλέξαμε να το αναφέρουμε χρησιμοποιώντας ως 
παράδειγμα μια μονάδα ψυχικής υγείας. 
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Μαθησιακά Αποτελέσματα: Πώς δημιουργούμε έναν χάρτη προτεραιοτήτων με 

στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων των ενοίκων στεγαστικών δομών 

Ας εξασκηθούμε 

Να αντιστοιχήσετε τις φράσεις της δεξιάς στήλης με τις φράσεις της αριστερής 

Στην αρχή της εμπειρίας στέγασης, το 

προσωπικό θα πρέπει να υποστηρίζει 

τους συμμετέχοντες στις καθημερινές 

Δραστηριότητες 

 

Στην αρχή της εμπειρίας στέγασης, το 

προσωπικό θα πρέπει να υποστηρίζει 

τους συμμετέχοντες στη διαχείριση 

των σχέσεων που μπορούν να γίνουν 

κρίσιμες ή να δημιουργήσουν 

ευαλωτότητα 

 

Να βάλετε τις λέξεις σε σειρά, ώστε να σχηματίσουν μια πρόταση. 

  
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

________________________________________  
 
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία/ οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας/ πρέπει να μειώσουν 
την/ προστατευτική συμπεριφορά τους/ για να ενισχύσουν τους λήπτες στη / 
διαδικασία ανάκτησης. 
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Ενότητα 4a. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - Κατά πόσο η υποστήριξη είναι 

εξατομικευμένη ή τυποποιημένη 
 

Ορισμός  

Ο εθελοντισμός σε ένα περιβάλλον ατόμων που έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας 

απαιτεί προετοιμασία και ευθύνη. Σύμφωνα με πηγές και απόψεις εμπειρογνωμόνων 

("Riflessioni sul rapporto tra medico e volontario socio-sanitario", Dr. Alberto 

Argentoni), απαιτείται βασική προετοιμασία εθελοντών σχετικά με το θέμα, τους 

κινδύνους και τα προβλήματα. Η προετοιμασία είναι χρήσιμη όχι μόνο για τους 

χρήστες, αλλά και για τον εθελοντή, που μπορεί να υποστεί ψυχολογικό στρες, 

συναισθηματική εμπλοκή και κατά συνέπεια απογοήτευση. 

Προκλήσεις  

Ο επαγγελματίας που εργάζεται με εθελοντές έχει σημαντικό ρόλο συντονισμού, 

εποπτείας, ελέγχου και διαχείρισης. Μετά από μια γενική και τυποποιημένη 

προετοιμασία στην εργασία που πρόκειται να κάνουν, χρειάζεται προσωπική 

υποστήριξη για εθελοντές επειδή είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την 

προσωπικότητά τους, τα κίνητρα, τις προσδοκίες και τις στάσεις τους. Επιπλέον, η 

προετοιμασία για τους εθελοντές θα επικεντρωθεί στην ενσυναίσθηση και την 

ακρόαση των ανθρώπων. 

Σύμφωνα με αυτό, ένα σημαντικό ποσοστό εμπειρογνωμόνων υποστηρίζει ότι είναι 

σημαντικό να αναπτυχθούν εξατομικευμένα έργα, που μοιράζονται όχι μόνο σε 

διαδικαστικό επίπεδο αλλά κυρίως σε ενσυναισθητικό, προκειμένου να προωθηθεί η 

αποτελεσματική βελτίωση της ποιότητας ζωής του χρήστη και αξιοποίηση των 

προσωπικών του πόρων και ικανοτήτων. Ταυτόχρονα, μια εξατομικευμένη υποστήριξη 

απαιτεί χρόνο, διότι είναι απαραίτητο να γνωρίσει κανείς τον εθελοντή, τα προσωπικά 

του ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες του. 

Οφέλη  

Η συνεργασία και η σύνδεση που έχουν οι εθελοντές και οι επαγγελματίες είναι πολύ 

σημαντική και χρήσιμη για τους λήπτες. Πιστεύουμε ότι η ποικιλομορφία σε 

επαγγελματικό επίπεδο ωφελεί και προσθέτει αξία στην υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων και των καθηκόντων που αφορούν τους λήπτες. 

Είναι επίσης σημαντικό να αποφασιστεί ποιος θα επιβλέπει τη δραστηριότητα του 

εθελοντή, διότι αυτός ο τελευταίος μπορεί να έχει διαφορετικούς ρόλους. Πράγματι, ο 

επαγγελματίας μπορεί να μην έχει άμεση ευθύνη για τις δραστηριότητες του εθελοντή. 
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Επιπλέον, ο εθελοντής μπορεί επίσης να δημιουργήσει μια πραγματική γέφυρα μεταξύ 

της κοινωνίας και των χρηστών, ευαισθητοποιώντας τους ανθρώπους. 

Δραστηριότητα  

Σε ομαδικό επίπεδο, συζητήστε για τις προσωπικές σας εμπειρίες: έχετε εργαστεί ποτέ 

με εθελοντές; Ποιες είναι οι προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν από τη συνεργασία; 

Ποια είναι τα οφέλη; 

Καλές πρακτικές 

Ιτ
α

λί
α

 

Ποιός; Το Fondazione Cariplo  
Πού; Επαρχία Bergamo, Κόμο, Μιλάνο και Σόντριο 
Τι και πώς; 
Το Ίδρυμα υποστήριξε το πρόγραμμα Lavoro & Psiche, το οποίο 
επικύρωσε και διαδόθηκε ένα καινοτόμο μοντέλο εργασιακής 
επανένταξης για άτομα που πάσχουν από σοβαρές ψυχιατρικές 
διαταραχές. Επενδύθηκε με προϋπολογισμό 4 εκατομμυρίων ευρώ, 
πειραματιζόμενο με καινοτόμους  παράγοντες  δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων: τεχνικά στοιχεία για την ένταξη της εργασίας 
στο ASL, την επαγγελματική εικόνα του προπονητή, τη μεθοδολογία 
αξιολόγησης των παρεμβάσεων, τον συμμετοχικό σχεδιασμό. 
http://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/servizi/lavoropsiche/lav
oro-psiche.html 
http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/lav/lavoroepsiche_li
neeguida_web.pdf 

Η
νω

μ
έν

ο
 Β

α
σ

ίλ
ει

ο
 

Ποιός; NHS Αγγλία, Think Local Act Personal, Εθνικές Φωνές 
Πού; Σε ολόκληρη τη χώρα 
Τι και πώς; Ένα εκπαιδευτικό έγγραφο για τους εργαζομένους 
ψυχικής υγείας για την παροχή πιο εξατομικευμένων υπηρεσιών. Το 
έγγραφο περιγράφει ορισμένα κρίσιμα αποτελέσματα και 
παράγοντες επιτυχίας στη φροντίδα, υποστήριξη και θεραπεία των 
ατόμων που χρησιμοποιούν υπηρεσίες ψυχικής υγείας, από τη 
σκοπιά τους. Ο στόχος του εγγράφου είναι να βοηθηθούν οι 
επίτροποι και οι πάροχοι υπηρεσιών να οργανώσουν 
προσωποκεντρική φροντίδα και υποστήριξη προσανατολισμένη 
προς την ανάκαμψη και να γνωρίζουν πότε την επιτυγχάνουν. 
https://www.housinglin.org.uk/_assets/Resources/Housing/OtherOrg
anisation/NoAssumptions_MH_report.pdf 
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Ελ
λά

δ
α

 

Ποιός; ΕΚΨ & ΨΥ,  Μικτή ομάδα κατοίκων / χρηστών από 19 έως 60 
ετών 
Πού; Κατοικία στην Καλλιθέα 
Τι και πώς; Κάθε άτομο στη στεγαστική δομή είναι μοναδικό. Οι 
ανάγκες και οι δεξιότητές του είναι μοναδικές. Το εξατομικευμένο 
σχέδιο γράφεται και αξιολογείται από επαγγελματίες σε 
συνεργασία με τους λήπτες κάθε έξι μήνες. 
Σημείωση: Η προαναφερθείσα υπόθεση αναφέρεται μάλλον σε μια 
"κοινή πρακτική" για πολλές παρόμοιες ελληνικές μονάδες ψυχικής 
υγείας από μια "βέλτιστη πρακτική". Παρ 'όλα αυτά, έχει 
αποδειχθεί ότι είναι αρκετά επιτυχής και ως εκ τούτου επιλέξαμε να 
το αναφέρουμε χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα μια μονάδα 
ψυχικής υγείας   http://ekpse.gr/contact 

Ας εξασκηθούμε! 

Σωστό ή λάθος 

1) Η προετοιμασία των εθελοντών είναι απαραίτητη για την αποφυγή ψυχολογικού 

στρες και απογοήτευσης. Σ/Λ 

2) Ο ρόλος των επαγγελματιών είναι μόνο να συντονίζουν το έργο των εθελοντών. Σ/Λ 

3) Ο εθελοντής μπορεί επίσης να δημιουργήσει μια γέφυρα μεταξύ ληπτών και 

κοινωνίας. Σ/Λ 

4) Προκειμένου να προωθηθεί η αποτελεσματική βελτίωση της ποιότητας ζωής του 

λήπτη, είναι σημαντικό να δημιουργηθούν εξατομικευμένα σχέδια για τους εθελοντές. 

Σ/Λ 
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Ενότητα. 4b ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ: Η τακτική εποπτείας και 

συνεχούς κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης 

του χρόνου) 
 

Ορισμός  

Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας χρειάζονται ένα σύνολο δεξιοτήτων και γνώσεων που 

υπερβαίνει τον τομέα εξειδίκευσης τους. Για παράδειγμα, είναι απαραίτητο όλοι όσοι 

εμπλέκονται στην αποκατάσταση προσώπων με ψυχικές ασθένειες να εκπαιδεύονται 

ειδικά για την παροχή υπηρεσιών που είναι σύμφωνες με τα σχέδια στέγασης, καθώς 

επιτρέπουν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ληπτών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα 

τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής του λήπτη. Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι στον τομέα 

της ψυχικής υγείας πρέπει να λαμβάνουν τακτική και ενημερωμένη εκπαίδευση 

σχετικά με διάφορα θέματα σχετικά με την ποιότητα της στέγασης και συγκεκριμένα 

να ανανεώνουν ή να αναπτύσσουν ένα σύνολο δεξιοτήτων και ικανοτήτων που 

επιτρέπουν την ανάπτυξη υγιούς σχέσης μεταξύ του λήπτη και του επαγγελματία 

ψυχικής υγείας. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να μπορούν να βοηθούν το λήπτη 

στη διαχείριση και τον μετασχηματισμό των συγκρούσεων, αλλά και στην οργάνωση 

της ζωής του. Για παράδειγμα, η διαχείριση του χρόνου διαδραματίζει κεντρικό ρόλο 

στην οργάνωση της καθημερινής ζωής των ληπτών. Η εποπτεία πρέπει να αποτελεί 

τακτικό μέρος της δια βίου μάθησης, καθώς βοηθά τους επαγγελματίες της ψυχικής 

υγείας να διατηρούν τις ικανότητές τους για εργασία με τους πελάτες. 

Προκλήσεις  

Κατά κύριο λόγο, το αποτέλεσμα της προσωπικής ανεξαρτησίας των ληπτών συχνά 

αντικατοπτρίζεται στις ανθρώπινες σχέσεις και την αυτάρκεια. Αυτό πάλι δείχνει πώς 

οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, στο πλαίσιο της στέγασης, μπορούν να είναι 

θεραπευτικοί όχι μόνο στη θεραπεία της ασθένειας, αλλά και στην προαγωγή του 

επιπέδου αυτονομίας. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε πώς αυτό μπορεί να είναι 

ένα παράθυρο στον έξω κόσμο, αφού η αυτάρκεια μπορεί να διευκολύνει την 

ενσωμάτωση και αποδοχή των ληπτών στην κοινότητα. Η αποτυχία δημιουργίας ενός 

συστήματος δια βίου μάθησης θα οδηγήσει σε σοβαρές δυσκολίες στη διαδικασία 

ανάκαμψης των πελατών. 

Οφέλη  

Παράλληλα με την τακτική εκπαίδευση, οι εργαζόμενοι στον τομέα της ψυχικής υγείας 

πρέπει να παρακολουθούνται και να εποπτεύονται τακτικά. Σύμφωνα με τους J. 
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Carpenter και C. Coomber (ΗΒ), η αποτελεσματική εποπτεία έχει αρκετά θετικά 

αποτελέσματα για τους εργαζόμενους που αντιλαμβάνονται περισσότερο την 

υποστήριξη από τον οργανισμό, ειδικά επειδή η ψυχική υγεία απαιτεί μεγάλη 

συναισθηματική ζήτηση. Επιπλέον, η εποπτεία συνδέεται με την ικανοποίηση από την 

εργασία, τη δέσμευση και τη διατήρηση.  

https://www.scie.org.uk/publications/briefings/briefing43/ 

Δραστηριότητα 

Σε ζευγάρια, συζητήστε μαζί ποιες ήταν οι κύριες προκλήσεις της επαγγελματικής σας 

ζωής και ποιες δεξιότητες έχετε αναπτύξει για να αντιμετωπίσετε αυτές τις προκλήσεις. 

Πιστεύετε ότι μπορούν να εφαρμοστούν όταν εργάζεστε σε ένα έργο στέγασης; Πώς 

μπορεί να γίνει αυτό; 

Καλές Πρακτικές 
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Ιτ
α

λί
α

 

Ποιός; Dipartimento Biomedicina sperimentale e Neuroscienze cliniche; U.O.C. 
Psichiatria, AOUP; Ambulatorio Gravi Disabili, AOUP - PALERMO 
Πού; Παλέρμο 
Τι και πώς; Έργο "Βελτίωση Ολοκληρωμένης Βοήθειας για Άτομα με Αναπηρία" 
Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων του M.A.I.D.A. στους 
λήπτες που εμπλέκονται στην Κλινική βαριάς αναπηρίας και τους φροντιστές 
τους, όσον αφορά την ποιότητα της αντιλαμβανόμενης φροντίδας. 
Σύνδεσμοι:  
Erika.lacascia@unipa.it 
 
Ποιός; Νοσοκομείο S.Orsola-Malpighi, Κέντρο Μελέτης ΕΒΝ 
Πού; Μπολώνια 
Τι και πώς; Προσανατολισμένες υπηρεσίες για την εκπαίδευση Case 
Management 
Η Sant'Orsola-Malpighi είναι μια δομή με υψηλό επίπεδο επάρκειας στους 
τομείς της Κλινικής Διακυβέρνησης (GC) και έχει αναπτύξει εδώ και χρόνια 
δεξιότητες στον τομέα της κατάρτισης και της έρευνας. Το Κέντρο EBN 
ασχολείται με την εκπαίδευση στην έρευνα κλινικής βοήθειας και σε συνεργασία 
με το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια διοργανώνει συνεχείς εκπαιδευτικές και 
πανεπιστημιακές πρωτοβουλίες στην περίπτωση της διαχείρισης υποθέσεων και 
πρακτικών βασισμένων στα αποδεικτικά στοιχεία (EBP). 
Σύνδεσμοι: 
www.ebn1.eu 
www.evidencebasednursing.it 
 
Ποιός; (ποια οργάνωση / ίδρυμα και ποιο είδος χρηστών) 
Το SISISM, η ιταλική κοινωνία των υποσχέσεων στην ευχάριστη ψυχολογία, οι 
επαγγελματίες 
Πού; Μπολώνια 
Τι και πώς; Δικτύωση μεταξύ επαγγελματιών και έρευνα σε νοσηλευτική 
φροντίδα. Το SISISM ιδρύθηκε το 2017 και έχει στόχο να ενισχύσει τον πολιτισμό, 
την ταυτότητα, τις δεξιότητες και τις καλές πρακτικές των νοσοκόμων ψυχικής 
υγείας, να βελτιώσει την ποιότητα της περίθαλψης που παρέχεται στους πολίτες 
και να προωθήσει τη συνεχή ενημέρωση των εγγεγραμμένων επαγγελματιών. Η 
συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών και νοσηλευτικής έρευνας είναι η βασική 
επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας. 
Σύνδεσμοι:  
https://www.nurse24.it/infermiere/professione/sisism-societa-scientifica-
infermieri-salute-mentale.html 
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Η
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Ποιός; Richmond Fellowship 
Πού; Λίβερπουλ 
Τι και πώς; Το Time banking project ασχολείται με την αντιμετώπιση της 
απομόνωσης μέσω της ενσωμάτωσης στην τοπική κοινότητα. Αναπτύχθηκε από 
τον Οργανισμό Στέγασης Richmond Fellowship και στοχεύει στην αντιμετώπιση 
της κοινωνικής απομόνωσης που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες στην περιοχή του 
Λίβερπουλ που ζουν με προβλήματα ψυχικής υγείας. Το σχέδιο υιοθετεί μια νέα 
προσέγγιση υποστηρίζοντας τα άτομα να συνεργάζονται με την τοπική 
κοινότητα, να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και να αποκαθιστούν την 
εμπιστοσύνη τους. Το σχέδιο δημιουργεί ευκαιρίες για άτομα με προβλήματα 
ψυχικής υγείας να ανταλλάσσουν τις δεξιότητες και το χρόνο τους και έτσι να 
βελτιώνουν την ψυχική τους υγεία ενσωματώνοντας τους πέντε τρόπους 
ευημερίας: σύνδεση, δίνοντας, μαθαίνοντας, σημειώνοντας και ενεργώντας. 
Σύνδεσμοι: http://www.richmondfellowship.org.uk/how-we-can-help-
new/find-a-service/merseyside/our-time-liverpool/ 

Ελ
λά

δ
α

 

Ποιός; Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας και Ερευνών 
Πού; Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη, Ζάκυνθος, Λιβαδειά / Ελλάδα 

Τι και πώς; Προσφέροντας πρόσβαση σε μια ανοιχτή πλατφόρμα διά βίου 

μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης με διαφορετικό είδος μαθήματος, το 

οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έμπειρους επαγγελματίες εγκαίρως. Το 

Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας και Έρευνας (ψυχιατρικές και συμβουλευτικές 

υπηρεσίες, κατοικίες για παιδιά και ενήλικες με προβλήματα ψυχικής υγείας) 

διατηρεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα κατάρτισης για επαγγελματίες ψυχικής 

υγείας. Η πλατφόρμα είναι ένα πλήρες και συνεχώς εξελισσόμενο σύστημα 

ηλεκτρονικής μάθησης που υποστηρίζει την επαγγελματική κατάρτιση και, 

γενικότερα, τη δια βίου μάθηση σε όλα τα στάδια. 

Σύνδεσμοι: http://elearning.ekepsye.gr/mod/page/view.php?id=203   

 

Ας εξασκηθούμε 

Άσκηση 1  

Ακολουθεί μια λίστα δεξιοτήτων διαχείρισης του χρόνου. Χωριστείτε σε ομάδες των 

τριών ατόμων, διαβάστε τις δεξιότητες και βρείτε ένα παράδειγμα για το πώς οι 

άνθρωποι μαθαίνουν αυτές τις δεξιότητες στην καθημερινή τους ζωή. Αποφύγετε τη 

χρήση παραδειγμάτων από την επαγγελματική ζωή. 
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▪ Προσαρμογή των σχεδίων 
στις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες 

▪ Ανάλυση διαδικασιών και 
επιλογή του απλούστερου 
τρόπου επίτευξης μιας 
εργασίας 

▪ Ζητώντας βοήθεια όταν είστε 
πιεσμένοι με τις απαιτήσεις 

▪ Διεκδικητικότητα ( να πω όχι 
όταν κάτι είναι ακατάλληλο 
για μένα) 

▪ Απαιτήσεις που σε αποσπούν 
από τα κεντρικά καθήκοντα 

▪ Εμπλοκή με τις πιο σύνθετες 
εργασίες όταν έχετε την 
υψηλότερη ενέργεια και είστε 
πιο συγκεντρωμένοι 

▪ Έλεγχος του πώς δαπανάται ο 
χρόνος 

▪ Αποφυγή αναβολής 
▪ Διαχωρίζοντας ευρύτερους 

στόχους σε μικρότερα 
τμήματα και εστιάζοντας σε 
ένα βήμα κάθε φορά 

▪ Δημιουργία ημερησίων, 
εβδομαδιαίων και μηνιαίων 
λιστών "Τι έχω να κάνω" 

▪ Περιορισμός όσων σας 
ξοδεύουν το χρόνο άσκοπα 

▪ Ομαδοποίηση παρόμοιων 
εργασιών μαζί για τον 
περιορισμό του χρόνου 
μετάβασης 

▪ Multitasking; πηγαίνοντας 
ομαλά από μία εργασία σε 
άλλη 

▪ Ευελιξία για δοκιμή νέων πιο 
αποτελεσματικών τρόπων για 
να κάνουμε πράγματα 

▪ Οργάνωση ψηφιακών αρχείων 
για εύκολη ανάκτηση 

▪ Προτεραιότητα στις αιτήσεις 
και απαιτήσεις 

▪ Ακρίβεια 
▪ Αξιολόγηση της απόδοσης και 

περιορισμός όσων σε 
αποσπούν 

▪ Καθορισμός ημερήσιων, 
εβδομαδιαίων και μηνιαίων 
στόχων 

▪ Καθορισμός ρεαλιστικών 
προτύπων ποιότητας και 
αποφυγής τελειοποίησης 

 

Άσκηση 2 

Συμπληρώστε τα κενά 

Οι εργαζόμενοι στην ψυχική υγεία πρέπει να λαμβάνουν τακτικές και επίκαιρες 

________ για διάφορα θέματα και συγκεκριμένα να αναπτύσσουν ένα σύνολο 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων που επιτρέπουν την ανάπτυξη υγιούς σχέσης μεταξύ 

______ και _________. 

Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, στο πλαίσιο της __________, μπορούν να είναι 

θεραπευτικοί όχι μόνο στην αντιμετώπιση της ασθένειας αλλά και στη δημιουργία 

____________  ατόμων.  
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Ενότητα  5.ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ  - Κατά πόσο τα χρήματα 

του χρήστη θα διοχετευθούν απευθείας σε αυτούς 
 

Ορισμός  

Η διαχείριση χρημάτων είναι μια από τις δεξιότητες που απαιτούνται για την 

καθημερινή ζωή. Τα άτομα με σοβαρές ψυχικές ασθένειες μπορεί να έχουν πρόβλημα 

με τη διαχείριση χρημάτων, γι’ αυτό θα χρειαστούν βοήθεια και εκπαίδευση σε αυτό 

το θέμα. Η μειωμένη ικανότητα διαχείρισης χρημάτων πρέπει να αξιολογείται 

προσεκτικά και να παρακολουθείται και θα πρέπει να αποτελεί μέρος του προσωπικού 

σχεδίου ανάκαμψης. 

Τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας ξοδεύουν μερικές φορές περισσότερα 

χρήματα όταν δεν είναι καλά. Η αντίσταση στον πειρασμό να ψωνίσουν μπορεί να είναι 

πολύ δύσκολη λόγω μερικών από τα συμπτώματα των προβλημάτων ψυχικής υγείας, 

όπως η αυξημένη παρορμητικότητα, τα προβλήματα μνήμης και οι δυσκολίες 

προγραμματισμού. Ο Martin Lewis, ιδρυτής του ινστιτούτου πολιτικής που ασχολείται 

με την έρευνα για την καταστροφική σχέση μεταξύ ψυχικά ασθενών και χρημάτων 

«Ινστιτούτο Πολιτικής για τα Χρηματοοικονομικά και την Ψυχική Υγεία» υπογραμμίζει 

«Να μην υπάρχουν αυταπάτες: τα προβλήματα ψυχικής υγείας μπορούν να 

προκαλέσουν μεγάλα χρέη και τα μεγάλα χρέη μπορούν να προκαλέσουν μεγάλα 

προβλήματα ψυχικής υγείας". Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, σε πολλές 

περιπτώσεις, το κράτος ή συγκεκριμένοι επαγγελματίες πρέπει να συμμετέχουν στην 

απόφαση της διαχείρισης των χρημάτων των ληπτών ή ακόμη και να αναλάβουν την 

ευθύνη της ίδιας της διαχείρισης των χρημάτων. 

Προκλήσεις  

Το κύριο ερώτημα είναι "πώς βοηθούμε αυτούς που αδυνατούν να είναι υπεύθυνοι για 

τον εαυτό τους" και πολύ περισσότερο "πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε εκείνους 

τους χρήστες που πραγματικά αδυνατούν να είναι υπεύθυνοι για τον εαυτό τους"; Δεν 

υπάρχουν εύκολες απαντήσεις και κάθε περίπτωση πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά, 

ειδικά στο πλαίσιο των προγραμμάτων στέγασης όπου οι ένοικοι μπορούν να 

αποκτήσουν διαφορετικά επίπεδα λειτουργικότητας. Εν τω μεταξύ, μια άλλη κύρια 

πρόκληση που παραμένει, είναι η «εκπαίδευση» εκείνων που πραγματικά έχουν τη 

δυνατότητα να μάθουν να διαχειρίζονται τα δικά τους χρήματα, χωρίς να είμαστε πολύ 

παρεμβατικοί, καθώς και η συνεργασία με την οικογένεια και τους  συγγενείς σε σχέση 

με τη διαχείριση των χρημάτων. Η πατερναλιστική στάση και το στίγμα μπορεί να 

αποτελέσουν εμπόδιο για την εκπαίδευση των ατόμων να αποκτήσουν δεξιότητες για 

να διαχειριστούν τα χρήματά τους ή για την παροχή βοήθειας στη λήψη αποφάσεων - 
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υποστήριξη που είναι σύμφωνη με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με 

αναπηρίες. 

Πλεονεκτήματα 

Η άμεση διαχείριση χρημάτων από τους λήπτες αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό 

βήμα προς την κατεύθυνση της αυτονομίας και της υπευθυνότητας, προωθώντας 

επίσης το δικαίωμα επιλογής και αυτοδιάθεσης. Έτσι, θα πρέπει να ενθαρρύνεται από 

τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους επαγγελματίες. Από την άλλη πλευρά, η 

διαχείριση των χρημάτων από επαγγελματίες, οικογένειες ή συγγενείς θα μπορούσε 

επίσης να αποτελέσει μέσο προστασίας για ορισμένους λήπτες που σίγουρα δεν είναι 

υπεύθυνοι για τον εαυτό τους ή για τους χρήστες κατά την περίοδο κρίσης. Η εξέταση 

κάθε περίπτωσης ως διαφορετικής και η συνεργασία με τους λήπτες και τις οικογένειές 

τους είναι σίγουρα επικερδής για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

▪ Να κατανοήσουν οι επαγγελματίες της ψυχικής υγείας καλύτερα το πώς 

αισθάνονται οι λήπτες κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη 

διαχείριση χρημάτων. 

▪ Να αναλογιστούν οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας μήπως είναι πολύ 

παρεμβατικοί. 

Δραστηριότητες  

Η Μαριάννα ζει σε ένα οικοτροφείο και το μοναδικό εισόδημά της είναι η σύνταξή της. 

Παρ 'όλα αυτά, τους τελευταίους 3 μήνες, σπατάλησε όλα τα χρήματα της. Έτσι, ζήτησε 

να δανειστεί χρήματα από τους άλλους κατοίκους προκειμένου να είναι σε θέση να έχει 

κάποια χρήματα για τις βασικές ανάγκες της. Έχει μια συνάντηση με τον ψυχολόγο της 

μονάδας. 

Ένας από τους συμμετέχοντες θα διαδραματίσει το ρόλο της Μαριάννας και το ρόλο 

του ψυχολόγου. 

Μετά ο κάθε συμμετέχων θα μοιραστεί τις σκέψεις και τα συναισθήματά του. Επιπλέον, 

όλοι οι θεατές θα συζητήσουν επίσης για το τι συνέβη. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 



 

106 

Η Νίκη ζει σε ένα οικοτροφείο και το μοναδικό της εισόδημα είναι η σύνταξή της. Της 

αρέσει να πηγαίνει στο θέατρο κάθε εβδομάδα, να πηγαίνει για καφέ κάθε τρεις μέρες, 

να διαβάζει βιβλία λογοτεχνίας (που αγοράζει) και να δίνει δώρα στους ανιψιούς της. 

Της είπαν ότι πρέπει να συζητήσει τα οικονομικά της θέματα με τον επαγγελματία 

ψυχικής υγείας και ανησυχεί πολύ που θα της ζητηθεί να μην διαχειρίζεται τα χρήματά 

της μόνη της. Δεν θέλει να ζητάει από κάποιον άλλο να της δώσει μέρος των δικών της 

χρημάτων για να πάει στο θέατρο ή να αγοράσει δώρα για τους ανιψιούς της. 

Ένας από τους συμμετέχοντες θα διαδραματίσει το ρόλο της Νίκης και το ρόλος του 

επαγγελματία ψυχικής υγείας. 

Μετά ο κάθε συμμετέχων θα μοιραστεί τις σκέψεις και τα συναισθήματά του. Επιπλέον, 

όλοι οι θεατές θα συζητήσουν επίσης για το τι συνέβη. 

Συμβουλές 

Οι δραστηριότητες μπορούν να εκτελεστούν σε ζευγάρια ή ανά δύο ομάδες, όπου ο 

καθένας έχει δύο ηθοποιούς και λίγους θεατές. Μια διαφορετική παραλλαγή προτείνει 

ότι όλοι οι συμμετέχοντες ως ομάδα μπορούν να διαδραματίσουν το ρόλο του λήπτη 

και να συζητήσουν με τον συντονιστή που θα διαδραματίσει το ρόλο του επαγγελματία.  

Σύνοψη 

▪ Βεβαιωθείτε ότι οι συμμετέχοντες δίνουν προσοχή στα συναισθήματα του 

λήπτη υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις όπως: 

▪ "Πώς νομίζετε ότι η Μαριάννα / Νίκη αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια της 

συνομιλίας;" 

▪ "Ο επαγγελματίας προσπάθησε να σεβαστεί τις ανάγκες της; Ήταν ευέλικτος; 

Προσπάθησε να την κάνει να δεχθεί μια προκαθορισμένη λύση; " 

▪ Εάν επιλέξετε την επιλογή δύο ομάδων, χρησιμοποιήστε το ίδιο σενάριο και 

στις δύο και βεβαιωθείτε ότι συζητάτε για τα διαφορετικά συναισθήματα των 

ληπτών και τη διαχείριση της υπόθεσης από τους επαγγελματίες. 

 

Καλές Πρακτικές 
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Ποιός; Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze - ASST Rhodense - 
Garbagnate Milanese (MI) - UOP di Rho; Università Cattolica del Sacro 
Cuore - Facoltà di Scienze Politiche e Sociali - Milano. 
Πού; Ρο, Ιταλία 
Τι και πώς; Μελέτη σχετικά με τη "διαχείριση υποστήριξης". 
Παρακολούθηση των χρηστών, υπεύθυνων για την UOP (Unitá Operativa 
di Psichiatria) του Rho, με την προστασία της διοίκησης υποστήριξης. Η 
διοίκηση υποστήριξης εισήχθη στην Ιταλία με το νόμο n. 6, 9 Ιανουαρίου 
2004. Σκοπός του είναι να προστατεύσει, με τον ελάχιστο δυνατό 
περιορισμό της ικανότητας δράσης, άτομα που είναι εξ ολοκλήρου ή εν 
μέρει ανεξάρτητα από την εκτέλεση των λειτουργιών της καθημερινής 
ζωής (σωματική ή πνευματική αναπηρία), μέσω προσωρινών ή μόνιμων 
παρεμβάσεων στήριξης. 
Σύνδεσμοι: danielemastromo@gmail.com - Συντονιστής Ασθενών στη 
Διοίκηση Υποστήριξης 
 
Ποιός; Onlus Associazione Italiana Amministratori di Sostegno Solidali 
(ποια οργάνωση / ίδρυμα και ποιο είδος χρηστών) 
Πού; Ρώμη 
Τι και πώς; 
Ο ιταλικός σύνδεσμος υποστήριξης AIASS Onlusn είναι μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός εθελοντικής εργασίας που προτίθεται να 
παράσχει υποστήριξη, βοήθεια και κατάρτιση για την υποστήριξη 
διαχειριστών που εκτελούν μια τέτοια λειτουργία όχι ως επάγγελμα, 
αλλά ως "υπηρεσία" ευαίσθητων θεμάτων. 
Σύνδεσμοι: http://www.aiassonlus.it/ 
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Ποιός;  Εθνική Υπηρεσία Υγείας 

Πού; Σε ολόκληρη τη χώρα 

Τι και πώς; Προϋπολογισμός προσωπικής υγείας. Επιτρέπει στους 

ανθρώπους να ξοδεύουν τα χρήματά τους για υγειονομική περίθαλψη 

και υποστήριξη. Ένας προσωπικός προϋπολογισμός για την υγεία είναι 

ένα χρηματικό ποσό για την υποστήριξη των αναγκών  υγείας και 

ευεξίας, το οποίο προγραμματίζεται και συμφωνείται μεταξύ ενός 

ατόμου που αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας (ή κάποιος που 

τον εκπροσωπεί) και μιας τοπικής ομάδας του NHS. Δεν είναι νέα 

χρήματα, αλλά μπορεί να σημαίνει ότι ξοδεύετε χρήματα διαφορετικά, 

ώστε να μπορείτε να πάρετε τη φροντίδα που χρειάζεστε. Ένας 

προσωπικός προϋπολογισμός για την υγεία σας επιτρέπει να 

διαχειρίζεστε την υγειονομική περίθαλψη και την υποστήριξή σας, όπως 

θεραπείες, εξοπλισμό και προσωπική φροντίδα, κατά τρόπο που σας 

ταιριάζει. Λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο με τους προσωπικούς 

προϋπολογισμούς, οι οποίοι επιτρέπουν στους ανθρώπους να 

διαχειρίζονται και να πληρώνουν για τις ανάγκες κοινωνικής φροντίδας. 

 

Σύνδεσμοι : 

https://www.nhs.uk/NHSEngland/patient-choice/personal-health-

budget/Pages/about-phb.aspx 

https://www.thinklocalactpersonal.org.uk/Browse/coordinatedcare/Pers
onalbudgetsandpersonalhealthbudgets/ 
https://www.england.nhs.uk/personal-health-budgets/  

Κ
ρ

ο
α

τί
α

 

Η ΜΚΟ Susret από το Ζάγκρεμπ της Κροατίας λειτουργεί στεγαστικές 
υπηρεσίες σε κοινότητες για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας από 
το 2006. Οι λήπτες  στις στεγαστικές δομές λαμβάνουν  χρήματα για τα 
καθημερινά έξοδα, χρήματα για φαγητό για περίοδο 2-8 ημερών, 
ανάλογα με τις δεξιότητες χρηματοοικονομικής διαχείρισης του κάθε 
λήπτη, χρήματα για ρούχα ή παπούτσια και έχουν χρήματα και από την 
οικογένεια ή τους φίλους τους για να ξοδέψουν ή να σώσουν όπως 
θέλουν. Οι λήπτες λαμβάνουν υποστήριξη και εκπαιδεύονται, αν 
χρειαστεί   http://www.zagreb.hr/posjet-udruzi-susret/48349 

Ας εξασκηθούμε  

1. Σωστό ή λάθος 

➢  Οι χρήστες που ζουν σε οικοτροφεία διαχειρίζονται πάντα τα δικά τους 

χρήματα: Σ/Λ 

 

http://www.zagreb.hr/posjet-udruzi-susret/48349
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➢  Οι χρήστες που ζουν σε οικοτροφεία  δεν διαχειρίζονται ποτέ τα δικά τους 

χρήματα: Σ/Λ 

 

➢ Ο Επαγγελματίας Ψυχικής Υγείας δεν συμμετέχει ποτέ στην καθημερινή 

διαχείριση χρημάτων: Σ/Λ 

 

➢ Οι χρήστες δεν μπορούν να διαχειριστούν τα δικά τους χρήματα: Σ/Λ 

 

➢ Οι χρήστες το βρίσκουν πάντα εύκολο να διαχειριστούν τα χρήματά τους: Σ/Λ 

 

➢ Είναι εύκολο για τις οικογένειες να βοηθήσουν έναν χρήστη ψυχικής υγείας να 

διαχειριστεί τα δικά του χρήματα - δεν υπάρχει ανάγκη για εκπαίδευση και 

πρακτική για τον χρήστη: Σ/Λ 

 

2. Επιλέξτε τη σωστή λέξη, για να ολοκληρώσετε την πρόταση 

▪ Είναι / δεν είναι πάντα εύκολο για τους επαγγελματίες να αποφασίσουν εάν 

ένας χρήστης είναι σε θέση να διαχειριστεί τα δικά του χρήματα. 

▪ Στις εγκαταστάσεις στέγασης όπου οι κάτοικοι έχουν διαφορετικά / ίδια 

επίπεδα λειτουργικότητας, αυτή η απόφαση καθίσταται ευκολότερη / 

δυσκολότερη. 

▪ Δεν πρέπει /  πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι χρήστες δεν είναι σε θέση 

να διαχειριστούν τα χρήματά τους. 

▪ Η ικανότητα χρηματοοικονομικής διαχείρισης των χρηστών μπορεί / δεν 

μπορεί να αλλάξει από καιρό σε καιρό. 

▪ Η διαχείριση χρημάτων των χρηστών (από τους επαγγελματίες ψυχικής 

υγείας) είναι πάντοτε / όχι πάντα μέσο προστασίας. 

3. Προσπαθήστε να συνδέσετε τις φράσεις 

Τα προβλήματα μνήμης και η αυξημένη 
παρορμητικότητα μπορούν να προκαλέσουν 

 Χρήματα και ψυχική υγεία  

Υπάρχει ένα Ινστιτούτο ειδικευμένο σε  
μελέτες σχετικές με 

Δυσκολίες στη διαχείριση των χρημάτων 

Όταν πρόκειται για οικονομικά θέματα, οι 
επαγγελματίες πρέπει να εργαστούν πολύ με 

Χρέη 

Τα προβλήματα ψυχικής υγείας έχουν βρεθεί 
ότι συνδέονται με 

Συγγενείς  
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4. Συμπληρώστε τα κενά με τη σωστή λέξη 

Σύμφωνα με τους ειδικούς, μερικοί άνθρωποι με προβλήματα ψυχικής υγείας 

ξοδεύουν _______ όταν δεν είναι καλά. Ταυτόχρονα, κάθε περίπτωση είναι 

διαφορετική και χρειάζεται πολλή δουλειά με τους λήπτες και τις οικογένειές τους για 

να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ του να είναι κανείς ___________ και του να είναι 

__________. Πρέπει ______ να ενθαρρύνουμε την _________  στη 

_________χρημάτων και πρέπει να τονιστεί η _________ του να παρέχεται ______ 

στους λήπτες  που έχουν τη δυνατότητα να είναι ___________ για τον εαυτό τους. 

περισσότερο, πάντα, παρεμβατικός, προστατευτικός, υπεύθυνοι, αυτονομία, 

διαχείριση, εκπαίδευση, σημασία   
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Ενότητα 6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ - Κατά πόσο η κοινωνική 

ένταξη αποτελεί σημαντικό στόχο 

 
Ορισμός  

Η κοινωνική ένταξη είναι βασική για τον σκοπό της θεραπείας καθώς και για την 

αξιολόγηση του αποτελέσματος της θεραπείας και  είναι αντίθετη την έννοια της  

απομόνωσης. Σχετίζεται με την εμπειρία  του να αποτελεί κανείς μέρος αλλά και να  

ανήκει σε μια  κοινότητα καθώς και με τη χρήση των πόρων της κοινότητας σύμφωνα 

με τις προτιμήσεις του. 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, από τα ερωτηματολόγια που διανέμονται 

στους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σχετικά με 

την «κατανόηση της σημασίας της εκτίμησης των επιπτώσεων στη διαδικασία της 

στέγασης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας», μπορούμε να επικεντρωθούμε σε 

τρεις κύριες πτυχές: 

- Κοινωνική ένταξη (33%) 

- Συμμετοχή των ληπτών όσον αφορά στη θεραπεία τους (32%) 

- Διαδικασία αποϊδρυματοποίησης (19%) 

Η κοινωνική και εργασιακή ένταξη είναι σημαντική για την αποφυγή της επιδείνωσης 

της ψυχικής κατάστασης των ληπτών και για την ανάκτηση της αυτονομίας τους. Οι 

σχέσεις μεταξύ των συγκατοίκων είναι σημαντικές, αλλά η σχέση με το ευρύτερο 

πλαίσιο είναι επίσης σημαντική. 

Οφέλη  

Η "διαβίωση έξω" και η οικοδόμηση σχέσεων στο δικό τους πλαίσιο ζωής αποτελούν 

βασικές πτυχές μιας διαδικασίας στέγασης. Η καλή ποιότητα ζωής για τους ανθρώπους 

συνδέεται στενά με την παρουσία υπηρεσιών στην περιοχή και την πραγματική 

διαθεσιμότητα τους. Μια καλή σχέση με το περιβάλλον σημαίνει ότι κανείς γίνεται 

μέρος της κοινότητας. 

Τα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εξατομίκευση μιας καλής κατοικίας 

είναι: οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ληπτών, η θέση του σπιτιού που μπορεί να ευνοεί 

την ένταξη, η αίσθηση συγγένειας. 

Οι παράγοντες, που φαίνεται να είναι πιο σημαντικοί για να επηρεάσουν την αντίληψη 

της ποιότητας ζωής, συνδέονται με το πλαίσιο μεταβλητότητας (π.χ. μονιμότητα στο 
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ίδιο σπίτι που οδηγεί στο να βιώσει κανείς σταθερότητα, σύνδεση και κοινωνική 

ενσωμάτωση) και τα χαρακτηριστικά της γειτονιάς. Εντοπίστε ένα σπίτι κοντά στα 

καταστήματα, τις υπηρεσίες υγείας, τις δημόσιες συγκοινωνίες, σε ευκαιρίες  

χαλάρωσης, το οποίο να μπορεί να αυξήσει τη λειτουργικότητα του λήπτη και να 

απομακρύνει την απόσυρση στο σπίτι.  Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι πρέπει να 

αποφεύγονται οι γειτονιές με υψηλό επίπεδο εγκληματικότητας και χαμηλή κοινωνική 

συνοχή. Αντιθέτως, μια καλή επιλογή μπορεί να είναι οι χώροι στους οποίους υπάρχει 

πρόσβαση σε πόρους της κοινότητας όπως: 

- Καφετέρια, εστιατόριο, βιβλιοπωλείο, σούπερ μάρκετ και εκκλησία. 

- Κοινοτική στήριξη, ανοικτή στην ποικιλομορφία 

- Ο βαθμός της αντιληπτής ασφάλειας από τους χρήστες 

Όλα αυτά διευκολύνουν την εκμάθηση, από τους χρήστες, πρακτικών δεξιοτήτων ζωής, 

μειώνοντας την εξάρτηση από τους επαγγελματίες και προωθώντας την αυτονομία 

τους. 

 

Προκλήσεις  

Η κοινωνική ένταξη είναι πολύ σημαντική για μια υγιή κοινωνία. Η διαβίωση σε 

εγκαταστάσεις όπου οι λήπτες μπορούν να αλληλεπιδράσουν μόνο με το προσωπικό 

δεν είναι πλέον αποδεκτή, καθώς αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Οι άνθρωποι με κάθε είδους δυσκολίες στην κοινωνική ένταξη χρειάζονται υποστήριξη 

παρά κοινωνική απομόνωση. 

Όταν οι χρήστες δεν έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την υγειονομική 

υπηρεσία, μπορεί να αποτελεί περιορισμό της αυτονομίας τους και παράγοντας 

κινδύνου για την κοινωνική απομόνωση. Μπορεί να θεωρηθεί τόσο ως αιτία όσο και 

ως αποτέλεσμα της ψυχικής δυσφορίας. Ταυτόχρονα, η επιλογή γειτονιάς με υψηλό 

φόρο εγκληματικότητας και χαμηλή κοινωνική συνοχή περιορίζει τη λειτουργία του 

χρήστη και αυξάνει την πιθανότητα απόσυρσης στο σπίτι. 

Μαθησιακό αποτέλεσμα: να προωθηθεί η συνειδητοποίηση της σημασίας της 
αξιολόγησης της διαδικασίας στέγασης, να αναγνωριστούν οι πόροι για τη στέγαση και 
ο δείκτης εντοπισμού και μέτρησης της κοινωνικής ένταξης των ληπτών 

Δραστηριότητα 
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Συμβουλές: αυτή η δραστηριότητα μπορεί να γίνει ατομικά ή σε ομάδες των 3 ή 4 
ατόμων. 
 
Προτείνετε στους συμμετέχοντες ένα είδος μελέτης περίπτωσης σαν το παρακάτω: 
 
Ο Λαυρέντης είναι 23 ετών. Είναι μοναχοπαίδι και δεν έχει πολλούς φίλους. Οι γονείς 
του έχουν μια υπερπροστατευτική στάση απέναντί του και μέχρι τώρα δεν έχουν την 
τάση να προωθούν την αυτονομία του. Ο Λαυρέντης είναι κοινωνικός άνθρωπος. Έχει 
καλές πρακτικές δεξιότητες. Λατρεύει τη ζωή στην ύπαιθρο και έχει παρακολουθήσει 
επιτυχώς σπουδές σε μια γεωργική σχολή. Δυσκολεύεται να προσανατολιστεί στην 
πόλη και, για το λόγο αυτό, συχνά αποφεύγει να πηγαίνει μόνος του σε μέρη που δεν 
γνωρίζει. Ο Λαυρέντης είναι λήπτης υπηρεσιών ενός κέντρου ψυχικής υγείας και πριν 
από ένα μήνα το κέντρο του προσέφερε την δυνατότητα στέγασης. Ζει σε ένα 
υποστηριζόμενο διαμέρισμα με 2 συγκατοίκους. Στην πραγματικότητα, ο Λαυρέντης 
πηγαίνει μια φορά την εβδομάδα στο κέντρο ψυχικής υγείας και παρακολουθεί 
σποραδικά το κέντρο ημέρας όπου, όπως είπε, δεν βρίσκει ενδιαφέρουσες 
δραστηριότητες γι 'αυτόν. 
  
Ο στόχος σας ως επαγγελματίας είναι να αυξήσετε τον αριθμό των επισκέψεων σε 

διάφορους χώρους του Λαυρέντη τους επόμενους 6 μήνες. 

1- Πάρτε ένα χάρτη της πόλης ή της περιοχής όπου ζει ο Λαυρέντης και σημειώστε στο 

χάρτη τις θέσεις που επισκέπτεται σήμερα. 

2-Στη συνέχεια, εντοπίστε τους τόπους, τις υπηρεσίες, επίσημες και ανεπίσημες 

ευκαιρίες  που υπάρχουν και μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρίες κοινωνικοποίησης 

για τον Λαυρέντη. 

3 - Σκεφτείτε τι ενέργειες και εργαλεία μπορείτε να αξιοποιήσετε ως συντονιστές και 

ως υπηρεσία για να υποστηρίξετε τον Λαυρέντη στην επέκταση του δικτύου σχέσεων 

και επάρκειας της γειτονιάς. 

4. Προσδιορίστε τουλάχιστον 5 δείκτες για να παρακολουθήσετε και να αξιολογήσετε 

την παρέμβαση. 

Μετά την άσκηση, μοιραστείτε τα αποτελέσματα με όλους. 

Σύνοψη: 

Ομάδα προβληματισμού σχετικά με την παρέμβαση: 

▪ Πώς προωθείτε την έρευνα για μια νέα ευκαιρία για την κοινωνική ένταξη 

και απασχόληση του Λαυρέντη; 

▪ Έχετε κάποιες δυσκολίες στην έρευνα των δεικτών για να εκτιμήσετε τον 

αντίκτυπο της βοήθειάς σας; 
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▪ Πέρα από τα ευρήματα, υπάρχουν άλλοι δείκτες που θεωρείτε σημαντικοί; 

Ας εξασκηθούμε ! 

Άσκηση 1 

Ημιτελής πρόταση. 

Δημιουργήστε μια ολόκληρη πρόταση βάζοντας στη σειρά τα παρακάτω κομμάτια. 

Ποιότητα ζωής/Μια καλή/υπηρεσιών/ και τη διαθεσιμότητα τους/με την 

παρουσία/συνδέεται στενά/στην περιοχή 

Άσκηση 2 

Βρείτε τις λέξεις που λείπουν 

Η "_______ έξω" και η οικοδόμηση ________ στο δικό τους πλαίσιο ζωής αποτελούν 

βασικές πτυχές μιας διαδικασίας __________. Η καλή ________ ζωής για τους 

ανθρώπους συνδέεται στενά με την παρουσία _______ στην περιοχή και την 

πραγματική διαθεσιμότητά τους. 

Άσκηση 3 

Συνδέστε τα κενά των αριστερών προτάσεων μαζί με αυτά που βρίσκονται στα δεξιά, 

για να σχηματίσουν ολόκληρες προτάσεις. 

▪ Η κοινωνική ένταξη είναι 
σημαντική  
▪ Είναι ζωτικής σημασίας η 

«διαβίωση έξω»  
▪ Το να είναι κανείς σε θέση να 

απολαμβάνει μια σχέση με την 
περιοχή στην οποία ζει  
▪ Η παραμονή στο ίδιο σπίτι και η 

αίσθηση της σταθερότητας  
▪ Η πρόσβαση σε κοινοτικούς 

πόρους διευκολύνει  

▪ για να αποφευχθεί η επιδείνωση της 
ψυχικής ασθένειας 
▪ οικοδομώντας σχέσεις μέσα στο δικό 

τους πλαίσιο ζωής. 
▪ σημαίνει ότι αισθάνεται μέρος μιας 

κοινότητας 
▪ επηρεάζουν την αντίληψη της 

ποιότητας ζωής 
▪ την εκμάθηση των πρακτικών 

δεξιοτήτων ζωής από τους λήπτες, 
προωθώντας την αυτονομία τους. 

 

Άσκηση 4 
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Διαβάστε τις φράσεις και σημειώστε αν είναι σωστές ή λανθασμένες. 

1. Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας θεωρούν σημαντική συμμετοχή των χρηστών όσον 
αφορά τη θεραπεία τους 
2. Η κοινωνική ένταξη δεν είναι σημαντική για την αποφυγή της επιδείνωσης της 
ψυχικής νόσου 
3. Η "διαβίωση έξω" και η οικοδόμηση σχέσεων στο δικό τους πλαίσιο ζωής είναι κύριες 
πτυχές μιας διαδικασίας στέγασης 
4. Το να μην έχει ο λήπτης σχέσεις με το περιβάλλον του μπορεί να είναι ένας 
περιορισμός της αυτονομίας του  
5. Μια καλή ποιότητα ζωής για τους ανθρώπους συνδέεται στενά με την παρουσία 
υπηρεσιών στην περιοχή και την πραγματική διαθεσιμότητά τους 
6. Η παρουσία καταστημάτων, υπηρεσιών υγείας, δημόσιων συγκοινωνιών, ευκαιριών 
χαλάρωσης δεν σχετίζεται με τη λειτουργικότητα των ληπτών και την απόσυρση στο 
σπίτι 
7. Μια καλή κατάσταση κατοικίας ενός σπιτιού δεν είναι τόσο σημαντική για την καλή 
ψυχική υγεία 
8. Η στέγαση συνδυάζει τους πόρους των ληπτών με τους πόρους του περιβάλλοντος 
9. Η ποιότητα του περιβάλλοντος στο οποίο ζείτε έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ψυχική 
υγεία 
10. Η στέγαση βασίζεται σε "πακέτα" για κάθε χρήστη, τα οποία επομένως είναι 
ευέλικτα και όχι τυποποιημένα 
 

 

 

Καλές Πρακτικές 
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Ποιός; η Ιταλική κυβέρνηση 
Πού; Ιταλία 
Τι και πώς; Τομέα μεταρρύθμισης III. Το νομοθετικό διάταγμα 3 
Ιουλίου 2017, ν. 117 γνωστό ως "κώδικας τρίτου τομέα". (Νόμος 6 
Ιουνίου 2016, αριθ. 106) Μεταρρύθμιση του Τρίτου Τομέα, της 
κοινωνικής επιχείρησης και για τον κλάδο της παγκόσμιας δημόσιας 
υπηρεσίας. Ο ορισμός του Τρίτου Τομέα ενσωματώθηκε με τους 
σκοπούς της κοινωνικής χρησιμότητας. Οι δραστηριότητες, 
χαρακτηριστικές του Τρίτου Τομέα, μπορούν τώρα να 
πραγματοποιηθούν μέσω εθελοντικής και ελεύθερης δράσης 
(εθελοντικής) ή αμοιβαιότητας (associationism) ή παραγωγής και 
ανταλλαγής αγαθών ή υπηρεσιών (συνεταιρισμοί / κοινωνικές 
επιχειρήσεις). 
Σύνδεσμος: http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Codice-del-Terzo-
settore-entra-in-vigore-oggi-Decreto-legislativo-03072017-n-117.aspx 
Ποιός; Cooperativa sociale Uscita di sicurezza - Ανθρώπινο ίδρυμα  
Πού; GROSSETO ΙΤΑΛΙΑ 
Τι και πώς; Το Ίδρυμα αξιολογεί τον κοινωνικό αντίκτυπο των 
υπηρεσιών για την κοινότητα. Αξιολογεί τον αντίκτυπο των υπηρεσιών 
που παρέχει ο συνεταιρισμός, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο SROI 
(Κοινωνική Απόδοση Επενδύσεων), και μεταξύ των υπηρεσιών, 
ειδικότερα δε υπηρεσιών στον τομέα της ψυχικής υγείας. Αναφέρεται 
στη θεωρία της αλλαγής που στοχεύει στη βελτίωση της ψυχοφυσικής 
ευημερίας. Η παρέμβαση, αναπτύσσοντας την ευαισθητοποίηση και τη 
διαχείριση των συναισθημάτων και της παθολογίας τους, ενισχύει τις 
διαστάσεις της εμπιστοσύνης και της διαχείρισης καταστάσεων. 
Προωθεί την ικανότητα λήψης αποφάσεων και διαχείρισης της 
καθημερινής ζωής, με την κατασκευή ενός σχεδίου ζωής που ξεκινά 
από ένα κοινωνικό δίκτυο. 
Σύνδεσμος: 
http://www.uscitadisicurezza.grosseto.it/test/wp-
content/uploads/2016/02/BS-2016-VALUTAZIONE.pdf 



 

117 

Η
νω

μ
έν

ο
 Β

α
σ

ίλ
ει

ο
 

Ποιός; Σύμπραξη για την Ψυχική Υγεία του Λίβερπουλ 
Πού; Λίβερπουλ 
Τι και πώς; Ομάδα Στρατηγική για την Ψυχική Υγεία BAMER (Μαύρων, 
Ασιατών, Εθνικών Μειονοτήτων και Προσφύγων). Οι ανάγκες ψυχικής 
υγείας των συγκεκριμένων πληθυσμών έχουν αναγνωριστεί εδώ και 
καιρό από τα ίδια τα μέλη των πληθυσμών, αλλά και από παρόχους 
υπηρεσιών και άλλες τοπικές οργανώσεις.  Ωστόσο, παρά τις ισχυρές 
συνεργασίες και τα δίκτυα συνεργασίας μεταξύ των βασικών 
ενδιαφερομένων, δεν υπήρξε στρατηγικό φόρουμ που να δίνει έμφαση 
στις ανησυχίες και σε πρωτοβουλίες για την ψυχική υγεία αυτών των 
πληθυσμών στο Λίβερπουλ. Συνεπώς, η κοινοπραξία δημιούργησε αυτή 
την ομάδα, σε συνεργασία με τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, 
προκειμένου να προωθήσει το ζήτημα στο πλαίσιο του τρέχοντος 
προγράμματος εργασίας της για τη στήριξη της συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων μερών στην ανάπτυξη της στρατηγικής για την ψυχική 
υγεία και τη βελτίωση της υπηρεσίας στο Λίβερπουλ. Οι στόχοι της 
ομάδας είναι: 
-Βελτίωση της ψυχικής υγείας και της ευημερίας των κοινοτήτων 
BAMER του Λίβερπουλ ενημερώνοντας και επηρεάζοντας την παροχή 
ψυχικής υγείας και την παροχή υπηρεσιών για την καλύτερη κάλυψη 
των αναγκών της κοινότητας 
-Βελτίωση της πρόσβασης στην κατάλληλη υποστήριξη και στις 
κατάλληλες υπηρεσίες για τους ανθρώπους του BAMER μέσω 
συνεργασίας με τους παρόχους ψυχικής υγείας για να διασφαλιστεί ότι 
οι υπηρεσίες ικανοποιούν τις ανάγκες των ατόμων. 
Σύνδεσμος: 
http://www.liverpoolmentalhealth.org/bamer/ 
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Ας εξασκηθούμε ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

Βρείτε τη λέξη που λείπει: ανοιχτοί – ψυχικές διαταραχές - πιο πρόθυμοι 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

Άσκηση 1 -ΣΩΣΤΟ, ΛΑΘΟΣ, ΛΑΘΟΣ, ΛΑΘΟΣ, ΣΩΣΤΟ, ΣΩΣΤΟ, ΣΩΣΤΟ, ΣΩΣΤΟ, ΛΑΘΟΣ, 

ΣΩΣΤΟ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 

Το Α και το Ε είναι λάθος . 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

Συμπληρώστε τα κενά : καταρτίσεις – χρήστη – επαγγελματία – στέγασης - 

ανεξάρτητων 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  6 

Βρείτε τις λέξεις που λείπουν: διαβίωση - σχέσεων - στέγασης - ποιότητα - υπηρεσιών 

Άσκηση 4: ΣΩΣΤΟ, ΛΑΘΟΣ, ΣΩΣΤΟ, ΣΩΣΤΟ, ΣΩΣΤΟ, ΛΑΘΟΣ, ΣΩΣΤΟ, ΣΩΣΤΟ, ΣΩΣΤΟ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Λοιποι φορεις (εταιρειες, σχολεια ...) 
 

Αυτή η ενότητα αφορά όλους τους δείκτες που απευθύνονται στην ομάδα στόχου 

άλλων εταιρειών, σχολείων κ.λπ. Επιπλέον, μπορείτε να βρείτε τρία σχετικά βίντεο στην 

ιστοσελίδα του HERO. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1a/b Διαδικασία αξιολόγησης 
Τοπικοί πόροι 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Αντιπροσώπευση 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3a/b Ευελιξία και κλινική διαχείριση 
Ευθύνες και επιλογές 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Εθελοντισμός και κοινωνία των 
πολιτών 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Υπευθυνότητα και επιλογές 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Στεγαστικοί πόροι 
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Ενοτητα 1a. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - Προγράμματα για 

την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των ληπτών 

υπηρεσιών 
 

Ορισμός 

Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός ατόμων με σοβαρή ψυχική ασθένεια που  

αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κοινωνική ένταξη και χρειάζεται βοήθεια από διάφορα 

προγράμματα στην κοινότητα. Πριν ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα στέγασης, είναι 

σημαντικό να αξιολογήσετε εάν υπάρχουν διαθέσιμα προγράμματα για την 

ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Πρέπει να 

δημιουργηθεί ένα δίκτυο υπηρεσιών πριν από την έναρξη των διαδικασιών ένταξης. Η 

ενεργοποίηση ενός έργου στέγασης είναι πάντα αποτέλεσμα μακροχρόνιας 

διαδικασίας σχεδιασμού που περιλαμβάνει ασθενείς, οικογένειες, προσωπικό δομών 

ψυχικής υγείας και δημόσιες εγκαταστάσεις (δηλαδή διάφορους επαγγελματίες, 

βοηθούς υγειονομικής περίθαλψης, προσωπικό υποστήριξης, τοπικά γραφεία που 

σχετίζονται με το έργο κ.λπ.). 

Στην αρχή μιας εμπειρίας στέγασης, το προσωπικό θα πρέπει να υποστηρίζει τους 

συμμετέχοντες στις καθημερινές τους δραστηριότητες και στη διαχείριση των σχέσεων 

που μπορούν να γίνουν κρίσιμες ή να προκαλέσουν ευπάθεια. 

Προκλήσεις  

Πολλοί από εκείνους που έχουν πρόσβαση σε προγράμματα στέγασης συγκρίνονται με 

"μετεωρίτες" που πρέπει να συνδεθούν και να κατευθυνθούν για να αποτραπούν από 

το  "να εκραγούν". Η διαθεσιμότητα των προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης στην 

κοινότητα θα αποτρέψει τις αρνητικές συνέπειες της κοινωνικής απομόνωσης. 

Οφέλη 

Τα έργα στέγασης είναι επιτυχή όταν οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες είναι σε θέση να 

διασυνδέονται σύμφωνα με προγράμματα που παρέχουν ένα δίκτυο επικοινωνίας και 

σύνδεσης που ενδυναμώνει και σταθεροποιεί τους λήπτες, αποφεύγοντας τις 

διαφωνίες και τις αποκλίσεις. 

Δραστηριότητες  

Για περίπου ένα μήνα, τέσσερις ασθενείς υπό τη φροντίδα δύο διαφορετικών 

ψυχιάτρων από το Τμήμα Ψυχικής Υγείας ζούσαν μαζί σε προστατευμένο διαμέρισμα. 
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Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στο σπίτι, τόσο οι ψυχίατροι όσο και οι φορείς 

παροχής βοήθειας παρατηρούν ότι έχουν αναπτύξει μια τεταμένη σχέση. Οι τέσσερις 

ασθενείς φαίνεται να απειλούνται από το εξωτερικό περιβάλλον, επομένως τείνουν να 

περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας στο σπίτι, όπου βαριούνται και καταλήγουν 

να ενοχλούν ο ένας τον άλλον. 

Μια συνάντηση καλείται με τους δύο ψυχίατρους, τον συντονιστή των φορέων 

υποστήριξης και έναν κοινωνικό λειτουργό του δήμου για να αντιμετωπίσουν το 

πρόβλημα και να διερευνήσουν ποιες πρωτοβουλίες εκτός του διαμερίσματος θα 

μπορούσαν να λάβουν χώρα για να ενθαρρύνουν την ένταξη των ασθενών στη γειτονιά. 

Τέσσερις συμμετέχοντες θα παίξουν αντίστοιχα το ρόλο των δύο ψυχιάτρων, του 

συντονιστή των φορέων υποστήριξης και του κοινωνικού λειτουργού. 

Μετά το παιχνίδι ρόλων, κάθε συμμετέχων θα μοιραστεί απόψεις και συναισθήματα 

και θα συζητήσει με τους άλλους τι έχει προκύψει. 

Καλές πρακτικές 

Ιτ
α

λί
α

 

Ποιός;  Associazione Progetto Itaca Roma 
Πού; Ρώμη, Ιταλία 
Τι και πώς; Σεμινάριο "Οικογένεια σε Οικογένεια". Συχνά εκείνοι με μέλος 
οικογένειας με ψυχική ασθένεια δεν ξέρουν πώς να συμπεριφέρονται και 
να αισθάνονται μοναξιά. Το ελεύθερο μάθημα "Οικογένεια σε Οικογένεια" 
προσφέρει πληροφορίες και υποστήριξη και διοργανώνεται από άλλα μέλη 
οικογένειας των ανθρώπων που υποφέρουν, εκπαιδευμένα σύμφωνα με τα 
πρότυπα της Εθνικής Συμμαχίας για την Ψυχική Ασθένεια (NAMI), μια 
οργάνωση μελών της οικογένειας και χρηστών που προέρχονται από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες . 
Σύνδεσμος: http://progettoitacaroma.org/formazione 
 
Ποιός; Oficina Impresa Sociale Srl, τοπικά ιδρύματα, χρήστες 
Πού; Μπολώνια 
Τι και πώς; Η Oficina Impresa Sociale Srl οργανώνει προγράμματα 
υποστήριξης με τη χρήση της μεθοδολογίας IPS για άτομα με ψυχικές 
διαταραχές. Η μέθοδος IPS (Ατομικής Τοποθέτηση & Υποστήριξη) παρέχει 
μια μη-προστατευτική προσέγγιση στους λήπτες, αλλά εστιάζει στην 
προσωπική ενδυνάμωση και υπευθυνότητα, με συνοδευτικές ενέργειες και 
συνεχή υποστήριξη ληπτών στην έρευνα και την κοινωνική και εργασιακή 
τοποθέτηση. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σε δίκτυο με την ENAIP 
Emilia-Romagna, με επίβλεψη και συντονισμό του Τμήματος Ψυχικής Υγείας 
και χρηματοδοτούνται από την περιοχή Emilia-Romagna. 
Σύνδεσμος: http://www.oficina.bologna.it 
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Η
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α
σ

ίλ
ει

ο
 

Ποιός; Ομάδα εθνικής ανάπτυξης για την ένταξη (National Development 
Team for Inclusion) 

Πού; Σε ολόκληρη τη χώρα 

Τι και πώς; Πρόγραμμα Στέγασης  για Ψυχική Υγεία και Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης. Αυτό το τριετές επιχορηγούμενο έργο του Υπουργείου 
Υγείας, με επικεφαλής την Ομάδα Εθνικής Ανάπτυξης για την Ένταξη (NDTi), 
θα αντιμετωπίσει την ανάγκη να συμπεριληφθεί η ενσωμάτωση στην 
κοινότητα στο επίκεντρο του σχεδιασμού προγραμμάτων στέγασης, 
αυξάνοντας τη γνώση, την κατανόηση και αναπτύσσοντας υλικό για: 

▪ Σχεδιασμό και εφαρμογή μιας μετακίνησης από το 
προστατευμένο πλαίσιο σε ξεχωριστή στέγαση και ρυθμίσεις 
στήριξης που βασίζονται σε έναν στόχο κοινοτικής ένταξης 

▪ Ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών συμβάσεων μίσθωσης 
και κατάρτιση του προσωπικού για τα δικαιώματα στέγης 

▪ Κατάρτιση των φορέων υποστήριξης για την παροχή υποστήριξης 
που προωθεί την κοινωνική ένταξη 

▪ Χρήση ενός εργαλείου αξιολόγησης, του «The Inclusion Web», το 
οποίο δίνει τη δυνατότητα στους φορείς υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας να ποσοτικοποιήσουν τον αντίκτυπο των νέων πρακτικών 
γύρω από την κοινωνική ενσωμάτωση 

▪ Κατανόηση των οικονομικών επιπτώσεων της μετάβασης από την 
οικιακή φροντίδα στα υποστηριζόμενα μοντέλα διαβίωσης. 

Σύνδεσμοι: 

https://www.ndti.org.uk/uploads/files/HSI_for_mental_health_flyer_final_
March_2011.pdf 

https://www.ndti.org.uk/news/housing-for-mental-health-and-social-
inclusion-project1 

Ελ
λά

δ
α

 

Ποιός; Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικής / χρήστες 

Πού; Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 

Τι και πώς; Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο υποστήριξε τη δημιουργία μιας 
νέας Ένωσης Ληπτών για τη στήριξη της κοινωνικής ένταξής τους. Τα άτομα 
με ψύχωση έχουν λιγότερες κοινωνικές σχέσεις πέραν των οικογενειών 
τους σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
Αττικό υποστήριξε λήπτες που επισκέφτηκαν το Νοσοκομείο για να 
δημιουργήσουν μια νέα ένωση ληπτών. Η κοινωνική σύνδεση δεν είναι 
μόνο σημαντική για την ψυχολογική και συναισθηματική ευεξία, αλλά έχει 
επίσης θετικό αντίκτυπο στη σωματική ευεξία. 

Σύνδεσμος : http://www.attikonhospital.gr/index.php/iatriki-
ypiresia/eksoterika-iatreia 
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Κ
ρ
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α
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α

 

Η ΜΚΟ Svitanje από το Ζάγκρεμπ της Κροατίας έχει δημιουργήσει μια 
καφετέρια στο  UPH Vrapče, όπου εργοθεραπευτής, κοινωνικός λειτουργός, 
και ψυχίατρος βοηθούν εθελοντές να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες 
και πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας ενώ έχουν εποπτευόμενη 
εκπαίδευση για σερβιτόροι. Όταν τελειώσει η εκπαίδευση των ληπτών, 
βρίσκουν εργασία στην αγορά εργασίας.  
https://www.vecernji.hr/vijesti/kafic-svitanje-konobarenje-za-oporavak-od-
psihickih-bolesti-368295  

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  Πώς να υποστηριχτεί η κοινωνική ένταξη των 

ληπτών 

Ας εξασκηθούμε 

Ανακατεμένες προτάσεις 

 _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

____________________  

επιτυχή όταν οι υπηρεσίες που εμπλέκονται - διασυνδέονται σύμφωνα με 

προγράμματα που - και αποκλίσεις. - Τα έργα στέγασης είναι – είναι σε θέση να- 

αποφεύγοντας τις διαφωνίες - παρέχουν ένα δίκτυο επικοινωνίας και σύνδεσης που - 

ενδυναμώνει και σταθεροποιεί τους χρήστες, 

Άσκηση αντιστοίχισης 

Να αντιστοιχίσετε το περιεχόμενο της δεξιάς στήλης με αυτό της αριστερής 

Στην αρχή μιας εμπειρίας στέγασης, το 
προσωπικό θα πρέπει να υποστηρίζει 
τους συμμετέχοντες στη διαχείριση  
 

δραστηριότητες  
 

Στην αρχή μιας εμπειρίας στέγασης, το 
προσωπικό θα πρέπει να υποστηρίζει 
τους συμμετέχοντες στις καθημερινές 
τους 

των σχέσεων που μπορούν να γίνουν 
κρίσιμες ή να δημιουργήσουν 
ευαλωτότητα 

   

https://www.vecernji.hr/vijesti/kafic-svitanje-konobarenje-za-oporavak-od-psihickih-bolesti-368295
https://www.vecernji.hr/vijesti/kafic-svitanje-konobarenje-za-oporavak-od-psihickih-bolesti-368295
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Ενότητα 1b.ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - εμπειρίες οικογενειών και 

οικονομικά καταλύματα 
 

Ορισμός  

Για τον λήπτη που έχει ήδη επιλέξει μοντέλο στέγασης, το ίδιο το μέρος της διαμονής 

πρέπει να είναι προσβάσιμο και εφικτό ανάλογα με το είδος στέγασης και τη 

χρηματοδότησης της. 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει ότι τα σπίτια, η γύρω περιοχή και η γειτονιά 

έχουν αντίκτυπο στην ψυχική υγεία των ανθρώπων που ζουν εκεί. Ως άνθρωποι που 

ζουν σε ένα σπίτι όπου αισθάνονται καλά και συνδέονται με το περιβάλλον τους, αυτό 

έχει θετικό αντίκτυπο στην ψυχική τους υγεία. Το σημείο εκκίνησης παραμένει ότι οι 

άνθρωποι μπορούν να επιλέξουν το πού, πώς και με ποιον θέλουν να ζήσουν. 

Τα άτομα με αναπηρίες δεν είχαν την ευκαιρία να κάνουν αυτές τις επιλογές. 

Παρατηρούμε, όμως,  μια μεγάλη αλλαγή. Από διαφορετικές οπτικές γωνίες, 

αναζητούμε τρόπους υποστήριξης των ατόμων με αναπηρίες. Ο στόχος είναι ότι τα 

άτομα με αναπηρίες, μαζί με τους ανθρώπους που είναι σημαντικοί γι’ αυτά, μπορούν 

να διαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να ζήσουν. 

Οι άνθρωποι που επιλέγουν να ξεκινήσουν ένα έργο στέγασης βρίσκουν  πολύ 

σημαντικό το να μπορούν να διαχειριστούν οι ίδιοι τα ζητήματα. Θέλουν να επιλέγουν 

το πού και με ποιον ζουν. Αυτό δεν είναι πάντα ο ευκολότερος τρόπος και σίγουρα όχι 

ο συντομότερος δρόμος για την κατάλληλη απάντηση στις  αναζητήσεις τους σχετικά 

με τη στέγαση. 

Η προστιθέμενη αξία μιας τέτοιας διαδικασίας έγκειται στο γεγονός ότι αυτό γίνεται 

μαζί με τους ανθρώπους της δικής σας επιλογής. Μπορείτε να διαμορφώσετε το σπίτι 

σας και να έχετε την επιθυμητή υποστήριξη. 

 Προκλήσεις  

Οι άνθρωποι θεωρούν σημαντικό να ανήκουν και να αποτελούν μέρος της γειτονιάς και 

της ευρύτερης κοινωνίας. Η οικοδόμηση σχέσεων με τους κατοίκους της περιοχής είναι 

πολύ σημαντική. Το να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον και να αναπτυχθεί μέσω της 

γνωριμίας ο αμοιβαίος σεβασμός και η εμπιστοσύνη, είναι ένα πρώτο βήμα. Κανείς δεν 

θέλει να υποστηρίζεται μόνο από επαγγελματίες. Οι επαγγελματικοί και μη 

επαγγελματικοί πόροι μπορούν να είναι συμπληρωματικοί. Ένα φλιτζάνι καφέ με τον 

γείτονα σας, μια επίσκεψη στην οικογένεια ή τους φίλους σας είναι στιγμές που είναι 

πολύ σημαντικές για τους ανθρώπους. Αυτά τα πράγματα έχουν σημασία και 

συμβάλλουν στο να νιώθει κανείς καλά και να αισθάνεται ότι έχει δικούς του 

ανθρώπους. Τα θέματα αυτά συμβάλλουν άμεσα στην ποιότητα ζωής. 
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Η πρόκληση είναι να βρεθεί ο τύπος καταλύματος που ταιριάζει στις προτιμήσεις των 

ληπτών, αλλά ταυτόχρονα είναι οικονομικά διαθέσιμος. 

Η σύνδεση με την τοπική περιοχή, μεταξύ ανθρώπων και υπηρεσιών, καθιστά την 

κοινωνία πιο προσιτή για όλους. 

 Οφέλη 

Οι άνθρωποι επιλέγουν ένα σχέδιο στέγασης επειδή θέλουν να ανήκουν, όπως όλοι οι 

άλλοι. Εκτός από ένα άνετο σπίτι, η γειτονιά και η γύρω περιοχή διαδραματίζουν 

καθοριστικό ρόλο. Για όσους χρειάζονται υποστήριξη, είναι σημαντικό να μπορούν 

αυτοί να επιλέξουν σε ποιον βασίζονται για να τους βοηθήσουν. 

Όλοι και όλα έχουν σημασία. Είναι καλό να σκεφτείτε όλες τις δυνατότητες της 

περιοχής. Μπορεί κάποιος να προσφερθεί εθελοντικά σε ένα δημοτικό σχολείο; 

Μπορεί κάποιος να βοηθήσει σε ένα κοινωνικό εστιατόριο;  

Οι άνθρωποι σε έργα στέγασης μας λένε ότι είναι πολύ σημαντικό να συνδεθείς τοπικά 

και να είσαι μέλος της κοινότητας. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους 

οι άνθρωποι επιλέγουν συνειδητά να ξεκινήσουν μια πρωτοβουλία. 

Επιπλέον, θεωρούν σημαντικό να συμμετέχουν και να βοηθήσουν στη διαμόρφωση του 

πώς θα μοιάζει το σπίτι. 

Καλές πρακτικές 



 

126 

ΙΤ
Α

Λ
ΙΑ

 

Ποιός; ASL Cagliari, ERSU Cagliari, Servizio Sociale del Comune. 
Πού; Κάλιαρι, Ιταλία. 
Τι και πώς; Το έργο "κοινή διαβίωση" είναι μια εμπειρία συγκατοίκησης μεταξύ ψυχικών 
πασχόντων και φοιτητών. Στόχος του είναι να προωθήσει την αυτονομία και την κοινωνική 
ένταξη των ατόμων που πάσχουν από ψυχική δυσφορία και ταυτόχρονα να προσφέρει 
στους φοιτητές τη δυνατότητα προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Αποτέλεσμα είναι 
ένταξη και η συνεργασία των δομών όπως η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, η ομάδα του 
Τμήματος Ψυχικής Υγείας και οι κοινωνικοί λειτουργοί των τριών Κέντρων Ψυχικής Υγείας, 
το ERSU που επέλεξε τους φοιτητές. 
Σύνδεσμος: 
http://www.ersucagliari.it/index.php?option=com_remository&Itemid=137&func=select&i
d=72&eprivacy=1 
 
Ποιός; Ένωση Solaris, μέλη της οικογένειας, χρήστες 
Πού; Ρώμη 
Τι και πώς; Το "The Keys House" είναι ένα έργο στέγασης που δημιουργήθηκε από το 
"Solaris". Πρόκειται για μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ιδρύθηκε από μέλη οικογενειών 
χρηστών που προηγουμένως ζούσαν σε θεραπευτικές κοινότητες και κύριος σκοπός του 
είναι η ενεργός έρευνα εναλλακτικών λύσεων στέγασης. Η λειτουργία του Solaris είναι η 
κοινωνική διαμεσολάβηση: εντοπίζει και μισθώνει τα διαμερίσματα που διατίθενται στα 
μέλη του, έχοντας τη δυνατότητα να παράσχει οικονομικές εγγυήσεις στους ιδιοκτήτες. Η 
Solaris δεν διαθέτει δικά της κεφάλαια και οι χρήστες πληρώνουν μηνιαίως το οφειλόμενο 
ποσό για το ενοίκιο και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Αυτά τα χρήματα προέρχονται από 
το προσωπικό εισόδημα (συντάξεις επιζώντων, συνοδευτικά επιδόματα, προσόδους). αν 
τα έσοδα είναι ανεπαρκή, το Τμήμα Ψυχικής Υγείας του NHS παρεμβαίνει με τη χορήγηση 
επιδοτήσεων. 
Σύνδεσμος: 
 http://www.volontariato.lazio.it/solarisonlus/attivita.asp  

ΕΛ
Λ

Α
Δ

Α
 

Ποιός; Οργανισμός ΕΣΤΙΑ 

Πού; Νέο Ψυχικό, Ελλάδα 

Τι και πώς; Η ΕΣΤΙΑ ειδικεύεται στην παροχή υποστήριξης σε άτομα με Διανοητικές 

Αναπηρίες που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και στην όσο το δυνατόν 

πιο κανονική ένταξή τους στην κοινότητα. Οι οικογένειες της ΕΣΤΙΑ κατάφεραν να βρουν 

τρόπους οικονομικής στήριξης των καταλυμάτων. Έλαβαν για το σκοπό αυτό εθνική 

χρηματοδότηση, ιδιωτική χρηματοδότηση από την ΕΕ. 

Το κέντρο "ΕΣΤΑ" ιδρύθηκε το 1982 από γονείς ανθρώπων με προβλήματα ψυχικής υγείας. 

Τον Οκτώβριο του 1998, πιστοποιήθηκε ως εξειδικευμένο κέντρο επαγγελματικής 

κατάρτισης για την υλοποίηση έργων της ΕΕ.  

Σύνδεσμος : http://www.eseepa.gr/images/stories/english.pdf 



 

127 

Β
ΕΛ

ΓΙ
Ο

 
Ποιός; Κυβέρνηση, σχολεία, χρήστες και οικογένεια, επαγγελματίες, αρχιτέκτονες 

Πού; Μπριζ, Fladers 

Τι και πώς; Το brugwonen "περιγράφει τη διαδικασία ενός έργου στέγασης για άτομα με 

ψυχιατρικό πρόβλημα. Όλοι οι συνεργάτες συνεργάστηκαν έντονα για να επιτύχουν ένα 

αποτέλεσμα που θα αντιστοιχούσε σε όλα τα αιτήματα. Η συνεργασία με τους εταίρους 

της κοινωνικής στέγασης και την επαρχία, επέτρεψε την κατασκευή των εγκαταστάσεων 

και τη μίσθωσή τους σε προσιτή τιμή για τις οικογένειες. 

Σύνδεσμος : 

https://www.researchgate.net/publication/316102732_Brugwonen_een_ontwerpend_ond
erzoek_naar_co-
housing_voor_volwassenen_met_een_chronische_gestabiliseerde_kwetsbaarheid 

 

Ας εξασκηθούμε 

Σωστό ή Λάθος 

• Οι άνθρωποι που ξεκινούν ένα σχέδιο στέγασης βρίσκουν το να διαχειρίζονται οι ίδιοι 

τα θέματα πολύ σημαντικό. (σωστό ή λάθος) 

• Δεν είναι σημαντικό να οικοδομήσουμε σχέσεις με τους κατοίκους της περιοχής. 

(σωστό ή λάθος) 

• Οι άνθρωποι σε έργα στέγασης θεωρούν πολύ σημαντικό το να συνδεθούν τοπικά και 

να συμμετέχουν στην κοινότητα. (σωστό ή λάθος) 

• Είναι πολύ δύσκολο για επαγγελματικούς και μη επαγγελματικούς πόρους να είναι 

συμπληρωματικοί (σωστό ή λάθος) 

 

Δημιουργήστε μια ολόκληρη πρόταση κάνοντας ταξινόμηση των παρακάτω 

τμημάτων. 

στην ψυχική τους υγεία / σε ένα σπίτι / με το περιβάλλον τους, / θετικό αντίκτυπο / 

Όταν οι άνθρωποι που ζουν / όπου αισθάνονται καλά / συνδέονται / αυτό έχει 

Μαθησιακό αποτέλεσμα: 

- Γνώση του ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη στέγασης. 

- Ευαισθητοποίηση στο ό,τι ο καθένας έχει διαφορετικές ανάγκες από τους 

άλλους και επομένως, χρειάζεται διαφορετικό τύπο στέγασης και 

διαφορετική υποστήριξη. 
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Δραστηριότητα  

Μπορείτε να μάθετε πολλά μιλώντας σε ανθρώπους που ξεκίνησαν ένα έργο 

στέγασης. Μπορείτε να κάνετε μια λίστα με τα έργα στέγασης  (στεγαστικές δομές) 

της περιοχής σας. . Έχουν μια ιστοσελίδα που μπορείτε να επισκεφθείτε; Τι είδους 

πληροφορίες βρίσκετε σε αυτόν τον ιστότοπο; 

Επισκεφθείτε ένα έργο στέγασης (στεγαστική δομή). Πριν από αυτή την επίσκεψη 

σημειώστε τις σκέψεις που θέλετε να ρωτήσετε. 

Συμβουλή: 

Μπορείτε να έχετε δώσει χρόνο στους συμμετέχοντες να προετοιμαστούν. Μπορείτε 

ήδη να τους δώσετε κάποιες ιστοσελίδες όπου μπορούν να βρουν τις πληροφορίες. 

Μπορείτε να ρωτήσετε για ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των διαφόρων τύπων 

στέγασης. 
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Ενοτητα 2. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ - Πώς να διασφαλιστεί ότι οι λήπτες 

των υπηρεσιών είναι ενήμεροι για τα θέματα που τους απασχολούν 
 

Ορισμός  

Τα άτομα με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες έχουν ανθρώπινα δικαιώματα όπως όλοι οι 

άνθρωποι. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 

Αναπηρίες είναι υποχρεωτική για όλους τους πολίτες. Η εφαρμογή της Σύμβασης είναι 

καθήκον και υποχρέωση μας. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα άτομα με ψυχικές ασθένειες πρέπει επίσης να 

ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και χρειάζονται υποστήριξη για την άσκηση των 

δικαιωμάτων τους. 

Τα άτομα που συμμετέχουν σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς μίλησαν για τις 

αναπαραστάσεις τους για τους λήπτες και τις αντιλήψεις τους, καθώς και για τον βαθμό 

κινητοποίησής τους και την ικανοποίησή τους. Επισημαίνουν το ό,τι οι λήπτες 

γνωρίζουν τα όρια και τους πόρους (τα δυνατά σημεία) τους ως σημαντικό παράγοντα 

για την έκβαση ενός έργου στέγασης. Υπάρχει η κοινή ιδέα ότι ένα άτομο που πάσχει 

από ψυχική ασθένεια μπορεί να συγκριθεί με το να ζει την εμπειρία του να είναι εκτός 

επαφής, να μην μπορεί να χειριστεί τον εαυτό του και να είναι επικίνδυνος για τους 

άλλους. 

Προκλήσεις  

Το στίγμα απέναντι στα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας είναι συχνά ένας 

συνδυασμός συναφών παραγόντων: έλλειψη γνώσεων, προκαταλήψεις και κοινωνικός 

αποκλεισμός. Για τον λόγο αυτόν, είναι πολύ σημαντικό να προωθηθεί η αποδοχή και 

η υποστήριξη των κοινωνικών πλαισίων ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα άτομα με 

ψυχικές αναπηρίες να ζουν ως μέλη της κοινωνίας που απολαμβάνουν τα κοινωνικά 

και πολιτικά τους δικαιώματα. 

Οι έρευνες που έχουν εξετάσει την άποψη των ληπτών που εμπλέκονται σε ένα 

πρόγραμμα στέγασης, επεσήμαναν ότι τα άτομα με σοβαρή ψυχική ασθένεια είναι εξ 

ολοκλήρου ικανά να αξιολογήσουν εάν οι διαφορετικές λύσεις διαβίωσης ικανοποιούν 

τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις προσδοκίες τους. Εκτός από την επιθυμία να επιλέξουν 

τη στεγαστική δομή επιθυμούν να επιλέγουν τον τρόπο οργάνωσης της καθημερινής 

τους ζωής. Επίσης, θα ήθελαν να επωφεληθούν από την υποστήριξη των 

επαγγελματιών με ευέλικτο και συνεχή τρόπο. 

Αυτή η επιθυμία συμβολίζει το ενδιαφέρον των ληπτών για ένα είδος υποστήριξης που 

εξασφαλίζει την αυτονομία και την ανεξαρτησία, αλλά ταυτόχρονα εγγυάται την 

ανίχνευση και αντιμετώπιση μιας ψυχικής δυσφορίας που θα μπορούσε να θέσει σε 
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κίνδυνο την προσωπική ευημερία του λήπτη, τη συγκατοίκηση και εν τέλει το 

αποτέλεσμα του σχεδίου στέγασης. 

Για πολλά χρόνια η επαγγελματική προσέγγιση των μεθόδων αποκατάστασης στην 

ψυχική υγεία επικεντρώθηκε στην εξέταση του ατόμου με σοβαρές ψυχικές ασθένειες 

και της κοινότητας του μόνο από πλευράς μειονεξίας, παθολογίας και δυσλειτουργίας. 

Αυτή η προοπτική μπορεί να αποτρέψει την αναγνώριση και τις αξιολογήσεις 

σημαντικών σημείων δύναμης, που είναι απαραίτητα για ένα θεραπευτικό πρόγραμμα 

προσανατολισμένο στην αποκατάσταση. 

Οφέλη 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτείνει ένα πολυδιάστατο μοντέλο αναπηρίας, 

υπογραμμίζοντας όχι μόνο ελλείμματα και περιορισμούς αλλά όλες τις διαστάσεις της 

ζωής. 

Αυτή η άποψη μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση των σημαντικότερων ενεργειών 

που πρέπει να γίνουν για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με ψυχικές 

αναπηρίες. Εστιάζοντας την προσοχή στις δυνάμεις και όχι στα ελλείμματα, επιτρέπει 

την ενίσχυση των πόρων (δυνατών σημείων) του ατόμου και της κοινότητάς του και τη 

δημιουργία διαφορετικών λύσεων στέγασης και υπηρεσιών που θα μπορούσαν να 

προσαρμοστούν στις ανάγκες όλων. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Καταπολέμηση του στίγματος στη στέγαση, προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης, προώθηση της ευαισθητοποίησης των ανθρώπων από άλλους 
φορείς και οργανισμούς 

Δραστηριότητα 

Συμβουλή: Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει είτε ατομικά είτε σε μικρές ομάδες 

Προτείνετε στους συμμετέχοντες  το παρακάτω σενάριο: 

Είστε διαχειριστής ενός κτηρίου. Στο κτήριο που διαχειρίζεστε, ένας κοινωνικός 

συνεταιρισμός έχει νοικιάσει διαμερίσματα για την υλοποίηση έργων στέγασης για 

άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας. Σύντομα αυτοί οι νέοι ένοικοι θα φτάσουν στο 

κτίριο. Οι άλλοι κάτοικοι έχουν ήδη δείξει ανησυχίες για αυτούς τους νέους ενοίκους. 

Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες. Και οι δύο ομάδες πρέπει να 

διαδραματίσουν το ρόλο του διαχειριστή. Η πρώτη ομάδα πρέπει να σκεφτεί τη 

αρνητική αποδοχή από τους γείτονες. Η δευτέρα πρέπει να σκεφτεί τις δυσκολίες που 

θα αντιμετωπίσουν οι  νέοι λήπτες  που θα εγκατασταθούν στο κτίριο. 
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Ζητήστε από τις δύο ομάδες να δημιουργήσουν μια λίστα με 10 δυσκολίες που 

ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι λήπτες και οι γείτονες. 

Μετά από συζητήσεις, ζητήστε από την κάθε ομάδα να αλλάξει τον ρόλο της και να 

αφήστε την να βρει λύσεις σε κρίσιμα ζητήματα που εντοπίστηκαν από άλλους. Ποιες 

λύσεις θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στη διαχείριση  των κρίσιμων ζητημάτων; 

Μετά την άσκηση, μοιραστείτε τα αποτελέσματα με τις ομάδες. 

 

Σύνοψη: 

▪ Ρωτήστε τους  συμμετέχοντες πώς αισθάνονταν να μπαίνουν στη θέση των 

ληπτών  και των κατοίκων ; 

▪ Βρήκαν οι συμμετέχοντες κάποια δυσκολία στη δραστηριότητα; 

 

Ας εξασκηθούμε! 

Άσκηση Αντιστοίχησης 

➢ Τα άτομα με σοβαρές ψυχικές 
ασθένειες είναι εξ ολοκλήρου 
ικανά να 

➢ Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
προτείνει ένα πολυδιάστατο 
μοντέλο αναπηρίας, 
υπογραμμίζοντας 

➢ Το στίγμα έναντι των ατόμων με 
προβλήματα ψυχικής υγείας είναι 
συχνά 

➢ Οι λήπτες σε στεγαστική δομή 
προτιμούν να οργανώνουν μόνοι 
τους την καθημερινή τους ζωή, 
αλλά θα ήθελαν να 

➢ Οι λήπτες ενδιαφέρονται για ένα 
είδος υποστήριξης που 
εξασφαλίζει τόσο την αυτονομία 
όσο και 

 

➢ αξιολογούν τις  διαφορετικές 
λύσεις διαβίωσης 

➢ ελλείμματα, περιορισμούς και 
όλες τις διαστάσεις της ζωής και 
της ζωής 

➢ ένας συνδυασμός συναφών 
παραγόντων: έλλειψης γνώσεων, 
προκαταλήψεων και κοινωνικού 
αποκλεισμού 

➢ επωφεληθούν από την υποστήριξη 
των επαγγελματιών με ευέλικτο 
αλλά συνεχή τρόπο 

➢ θα μπορούσε να εγγυηθεί την 
ανίχνευση και τη θεραπεία 
οποιουδήποτε είδους ψυχικής 
δυσφορίας 

 

 

Καλές Πρακτικές 
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ΙΤ
Α

Λ
ΙΑ

 

Ποίος; 
Το νοσοκομείο Luigi Sacco 
Πού; 
Milano 
Τι και πώς; 
Κεντρικός στόχος του έργου "Υποστηριζόμενο Σπίτι" είναι η προώθηση των πόρων 
του ασθενούς για στέγαση. Κάθε λήπτης έχει ένα εξατομικευμένο σχέδιο που 
συμφωνήθηκε με την ομάδα των επαγγελματιών. Το σχέδιο περιλαμβάνει έναν 
Case Manager και ένα σύστημα αξιολόγησης παρέμβασης. Τα προνομιακά 
εργαλεία για την παρακολούθηση της εμπειρίας είναι η βιντεοσκόπηση και η ICF 
(Διεθνής Ταξινόμηση της Λειτουργικότητας από το OMS). Αυτά τα εργαλεία 
επιτρέπουν να αποδειχθεί η σχέση του χρήστη με το περιβάλλον της ζωής του. Το 
έργο κατέστησε δυνατή τη βελτίωση της ικανότητας υποδοχής και εγγύτητας της 
κοινότητας προς τον ασθενή, την αναγνώριση του ρόλου διαμεσολάβησης των 
φορέων ψυχικής υγείας μεταξύ των αναγκών του ασθενούς και εκείνων της ίδιας 
της κοινότητας. 
Σύνδεσμοι :http://supportedhousing.altervista.org/chi-siamo/il-progetto2/ 

Η
νω

μ
έν

ο
 Β

α
σ

ίλ
ει

ο
 

Ποίος; Ημέρα ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία (εκδήλωση) 
Τι και πώς; Τα θέματα ψυχικής υγείας επηρεάζουν περίπου τα δύο τρίτα του 
πληθυσμού, με πολλούς να υποφέρουν στη σιωπή. Η Εβδομάδα 
Ευαισθητοποίησης για την Ψυχική Υγεία είναι μια εθνική εκστρατεία που βοηθά 
στη διάσπαση του στίγματος γύρω από το θέμα. Η εκδήλωση συντονίζεται από το 
«Ίδρυμα Ψυχικής Υγείας», το οποίο έκανε μια έρευνα ανακαλύπτοντας ότι σχεδόν 
τα δύο τρίτα των ανθρώπων λένε ότι έχουν βιώσει ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας 
Σύνδεσμοι : https://www.mentalhealth.org.uk/ 

ΕΛ
Λ

Α
Δ

Α
 

Ποίος; ΜΚΟ Αποστόλη - Προστατευόμενο Διαμέρισμα - Λήπτες με υψηλότερο 
επίπεδο αυτονομίας. 
Πού; Κυψέλη, Αθήνα 
Τι και πώς; Οι περισσότεροι από αυτούς τους λήπτες έχουν επίγνωση των 
προβλημάτων και των δυσκολιών τους και ενθαρρύνονται να τα συζητήσουν με 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας. 
Σημείωση: Η προαναφερθείσα υπόθεση αναφέρεται μάλλον σε μια "κοινή 
πρακτική" για πολλές παρόμοιες ελληνικές μονάδες ψυχικής υγείας από μια 
"βέλτιστη πρακτική". Παρ 'όλα αυτά, έχει αποδειχθεί ότι είναι αρκετά επιτυχής 
και ως εκ τούτου επιλέξαμε να το αναφέρουμε χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα 
μια μονάδα ψυχικής υγείας. 
Σύνδεσμοι : http://www.mkoapostoli.com/?page_id=6257 

 

  

http://www.mkoapostoli.com/?page_id=6257
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Ενοτητα 3a. ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Ομάδες 

παρακολούθησης έργων στέγασης 
 

Ορισμός  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) συνιστά να παρακολουθούνται όλα τα 

ιδρύματα (φορείς και λοιποί οργανισμοί) που παρέχουν θεραπεία, περίθαλψη και 

στέγαση για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας σχετικά με την ποιότητα της 

περίθαλψης και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η συνιστώμενη παρακολούθηση 

περιλαμβάνει: την αξιολόγηση της επάρκειας του επιπέδου διαβίωσης, την επίτευξη 

της βέλτιστης ποιότητας της θεραπείας για ψυχική και σωματική υγεία και το σεβασμό 

των δικαιωμάτων άσκησης νομικής ικανότητας και ελευθερίας από απάνθρωπη 

μεταχείριση. Η ομάδα που παρακολουθεί την ποιότητα της στέγασης πρέπει να είναι 

διεπιστημονική και να περιλαμβάνει ένα πρόσωπο που εκπροσωπεί τους λήπτες. 

Πρέπει να θεσπιστεί διαδικασία παρακολούθησης και η ομάδα θα πρέπει να 

εκπαιδεύεται για την αξιολόγηση της ποιότητας. Θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα 

συνεντεύξεις με τους φορείς υπηρεσιών καθώς και με τους λήπτες που συμμετέχουν 

σε ένα έργο στέγασης. 

Προκλήσεις  

Τα στοιχεία της έρευνας μας έδειξαν ότι η παρακολούθηση πρέπει να αποτελεί 

προτεραιότητα. Η παρακολούθηση αυτή πρέπει να πραγματοποιείται τακτικά και με τη 

χρήση της καθιερωμένης διαδικασίας, σύμφωνα με κριτήρια που είναι γνωστά εκ των 

προτέρων. Πρέπει να υπάρχουν πολύ σαφείς κανόνες σχετικά με το ποιος 

παρακολουθεί τι, πόσο συχνά και για λογαριασμό ποιου. Συνήθως υπάρχουν (τοπικοί) 

κυβερνητικοί φορείς που πιστοποιούν εάν διάφορα ιδρύματα, οργανισμοί και 

κηδεμόνες ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια 

για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Οι νόμοι συνήθως υπαγορεύουν υποχρεωτικούς 

εσωτερικούς ελέγχους ποιότητας, αλλά η πρακτική δείχνει ότι θα πρέπει να είναι 

υποχρεωτική η τακτική επίσκεψη ανεξάρτητων επιτροπών σε υπηρεσίες ψυχικής 

υγείας και στέγασης. Ένα αντίστοιχο όργανο παρακολούθησης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της 

απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, μετά την προγραμματισμένη 

επίσκεψη, διατυπώνει συστάσεις στις εκθέσεις τους σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης 

των υπηρεσιών. Μερικές φορές αποτελεί μεγάλη πρόκληση να εφαρμοστούν οι 

συστάσεις και να μην θεωρηθούν ως κριτική που πρέπει να ξεχαστεί. 

Πλεονεκτήματα  

Η παρακολούθηση είναι μια ευκαιρία βελτίωσης των υπηρεσιών. Αφού συζητηθούν οι 

παρατυπίες, οι συστάσεις πρέπει να εφαρμοστούν και η συνεχής βελτίωση πρέπει να 

αποτελεί προτεραιότητα. Θα αυξήσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και θα 
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βελτιώσει το συντονισμό με άλλους οργανισμούς, οι οποίοι θα δώσουν καλύτερη 

φροντίδα στους λήπτες με προβλήματα ψυχικής υγείας. Μπορεί επίσης να αποτρέψει 

την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ληπτών στο μέλλον. Το εργαλείο 

WHO Quality Right Toolkit μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο για την τακτική 

αξιολόγηση της περίθαλψης που θα συμβάλει στην επίτευξη αυτών των οφελών. 

Ας εξασκηθούμε! 

Ποια κριτήρια πρέπει να συμπεριληφθούν στην παρακολούθηση των έργων 

στέγασης; 

A. Η ποιότητα του κτηρίου και των επίπλων 

B. Η ποιότητα του προγράμματος στο οποίο μετέχουν οι λήπτες 

C. Τα προσόντα του προσωπικού 

D. Κατά πόσο οι λήπτες αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και φροντίδα 

E. Όλα τα παραπάνω 

Απάντηση: Ε 

Δραστηριότητα 

Αναζητήστε στο διαδίκτυο τα τοπικά μέσα: Υπάρχουν αναφορές σχετικά με 

εξευτελιστική ή κακή μεταχείριση ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας σε 

κοινωνικές κατοικίες ή στεγαστικές μονάδες στην κοινότητά σας; Υπήρξαν κάποιες 

βελτιώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών μετά την δημοσίευση τέτοιων εκθέσεων; 

Καλές Πρακτικές 
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Ποιός; Ο Εθνικός Οργανισμός Περιφερειακών Υπηρεσιών Υγείας (AGENAS), Δημόσιος 
οργανισμός εθνικής εμβέλειας, που ιδρύθηκε με νομοθετικό διάταγμα στις 30 Ιουνίου 
1993, αρ. 266, και εκτελεί καθήκοντα υποστήριξης στο Υπουργείο Υγείας και τις 
Περιφέρειες για την ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών  στην Εθνική Υπηρεσία Υγείας 
Πού; Ιταλία 
Τι και πώς; Το Εθνικό Σχέδιο Δράσεων για την Ψυχική Υγεία - PANSM, που εκπονήθηκε 
από την ομάδα διαπεριφερειακής ψυχικής υγείας (GISM) και εγκρίθηκε το 2013, 
προτείνει μια αναδιοργάνωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, μια μεθοδολογία που 
βασίζεται στην ανάγκη να εργαστούν για συγκεκριμένα και διαφοροποιημένα 
προγράμματα παρέμβασης με βάση την αξιολόγηση των αναγκών των ανθρώπων και 
την εφαρμογή των τρόπων περίθαλψης - Αυτό συνεπάγεται μια πολυδιάστατη 
συστημική προσέγγιση από τις ομάδες. 
Σύνδεσμος: 
http://www.agenas.it/images/agenas/oss/assistenza/salute%20mentale/1_Piano_di_a
zioni_nazionale_salute_mentale.pdf 
 
Ποιός; Fondazione Idea Vita 
Πού; Milano 
Τι και πώς; Το Idea Vita Foundation onlus, ήταν το πρώτο «Ίδρυμα Συμμετοχής» στον 
κοινωνικό τομέα. Οι συμμετέχοντες είναι μέλη της οικογένειας ατόμων με αναπηρίες 
που θέλουν να προστατεύσουν τους συγγενείς τους καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής 
τους. Ο σχεδιασμός και η υποστήριξη έργων εκτεταμένης στέγασης, όπου το 
μεμονωμένο έργο υλοποιείται σε ένα διαμέρισμα, ως ενιαίο ή κοινόχρηστο με άλλους. 
Το Ίδρυμα σκοπεύει να εξασφαλίσει, με την πάροδο του χρόνου, τη διατήρηση της πιο 
πολύτιμης αξίας για τις οικογένειες: την ηρεμία και την ευημερία των μελών της. Η 
Idea Vita έχει αναγνωρίσει τη μεγάλη σημασία της Δράσης Παρακολούθησης της 
πορείας της ζωής του ατόμου. 
Σύνδεσμος: 
http://www.ideavita.it/ 
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Ποιός; Οργανισμός Στέγασης «Peter Belford» 
Πού; Λονδίνο 
Τι και πώς; Παρακολούθηση εστιασμένη στον λήπτη.. Εκπαιδεύονται και 
προσλαμβάνονται έμμισθοι ελεγκτές οι οποίοι είναι λήπτες υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας για την αξιολόγηση αυτών των υπηρεσιών. Συνεισφέραμε 
στο μοντέλο που ανέπτυξε το Κέντρο για την Ψυχική Υγεία του Sainsbury 
(τώρα Κέντρο για την Ψυχική Υγεία). Λειτουργεί με βάση την προϋπόθεση 
ότι για να αντικατοπτρίζουν πραγματικά τις ανησυχίες των ληπτών 
υπηρεσιών, θα πρέπει να ηγούνται της διαδικασίας σε κάθε στάδιο. Το έργο 
έχει κάνει διάχυση της τεχνογνωσίας σε άλλες τοπικές ομάδες υπηρεσιών, 
παρέχοντας εκπαίδευση στην Ομάδα Ληπτών της υπηρεσίας Enfield Borough 
και παρουσιάζοντας στο Λαϊκό Δίκτυο στο Hackney. Συνεισφέραμε στην 
έκθεση του G320 «Ευέλικτοι και εστιασμένοι: οι ειδικοί στην καρδιά των 
γειτονιών» που εξέτασε το ρόλο των μικρότερων στεγαστικών ενώσεων (HA) 
στο Λονδίνο. Μεταξύ των βασικών μηνυμάτων, τα ενδιαφερόμενα μέρη 
προσδιόρισαν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μικρότερες 
ενώσεις ως εξειδικευμένοι πάροχοι υπηρεσιών, ιδίως σε υποστηριζόμενες 
κατοικίες και τοπικές δομές. 
Σύνδεσμοι: 
http://peterbedford.org.uk/about-us/projects/user-focused-monitoring/ 
http://peterbedford.org.uk/wp-content/uploads/2014/01/G320_Flexible-
and-focused_the-specialists-at-the-heart-of-the-neighbourhoods.pdf 

Ελ
λά

δ
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Ποιός; ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
Πού; Σε όλη την Ελλάδα 
Τι και πώς; Κεντρική παρακολούθηση από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας, με την πρόσθετη βοήθεια του Μηχανισμού Υποστήριξης 
και Παρακολούθησης 
Στην Ελλάδα, το Υπουργείο Υγείας είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση 
όλων των οικιστικών έργων (οικοτροφείων, προστατευόμενων 
διαμερισμάτων κλπ.) για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, καθώς και 
για τις ομάδες που εργάζονται σε αυτά. Η εξειδικευμένη Διεύθυνση Ψυχικής 
Υγείας του Υπουργείου είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της 
εφαρμογής των νόμων και των προδιαγραφών σχετικά με τις υποδομές και τις 
επαγγελματικές ομάδες. Πρόσφατα δημιουργήθηκε μηχανισμός υποστήριξης 
και παρακολούθησης, προκειμένου να ενισχυθεί η παροχή βοήθειας και η 
παρακολούθηση 
Σύνδεσμος :  
http://www.moh.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseis-gia-thn-
ygeia/c312-psyxikh-ygeia 
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Ενότητα 3b. ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ - Πώς να ληφθούν 

υπόψη οι διαφορετικές ανάγκες και  ικανότητες των ληπτών 

υπηρεσιών 
 

Ορισμός  

Οι οργανισμοί που συμμετείχαν σε «ομάδες εστίασης» (που πραγματοποιήθηκαν κατά 

τη φάση «χαρτογράφησης» του έργου HERO και στις οποίες εντοπίστηκαν δείκτες 

ποιότητας στέγασης) έχουν διερευνήσει τις λειτουργίες και τους ρόλους που 

συγκεκριμένες οντότητες (ενώσεις, επαγγελματίες κ.λπ.) μπορούν να αναλάβουν σε 

σχέση με τους λήπτες, οι οποίοι πρέπει να είναι σε θέση να εκφράσουν τις ικανότητές 

τους εάν επιθυμούν να ενταχθούν στο έργο. 

Καταρχάς, πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι λήπτες εξακολουθούν να είναι πλήρως 

υπεύθυνοι ακόμη και όταν υποστηρίζονται και βοηθούνται στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων και στις προσωπικές επιλογές τους. Πρέπει να τονιστεί ότι οι λήπτες των 

Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας έχουν ίσα κοινωνικά δικαιώματα και ευθύνες όπως 

οποιοσδήποτε άλλος πολίτης. Θα ήταν προτιμότερο να μπορούν οι χρήστες να 

επιλέγουν τη θέση και τον τόπο στον οποίο ζουν, καθώς και τους ανθρώπους με τους 

οποίους είναι κοινόχρηστος ο χώρος, αν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. 

Προκλήσεις 

 Ωστόσο, αυτή η υγιής αρχή της επιλογής μπορεί σπανίως να ικανοποιηθεί, επειδή οι 

πόροι είναι λίγοι και τα εμπόδια πολλά. Αναφέρουμε τους δισταγμούς, τις αμφιβολίες 

και την εσωτερική αντίσταση που μπορούν να βιώσουν οι λήπτες όταν προσαρμόζονται 

στην ανεξάρτητη διαβίωση και τις προκαταλήψεις και τους φόβους στο περιβάλλον. 

Οφέλη 

Οι εξωτερικοί φορείς που συνδέονται με την Υπηρεσία Ψυχικής Υγείας και ασχολούνται 

με τη διάδοση της κουλτούρας, των απόψεων, των σκέψεων και την προώθηση 

συμμαχιών και πρωτοβουλιών (π.χ. σχολεία, ενώσεις, Τύπος, κοινοτικά κέντρα) 

διαδραματίζουν σίγουρα σημαντικό ρόλο όσον αφορά τα σχέδια στέγασης, καθώς και 

όλοι οι άλλοι φορείς και άνθρωποι (όπως διάφοροι ειδικοί) που έχουν άμεση σχέση με 

τους ψυχικά ασθενείς. 

Για να λάβουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το συνεργατικό τους ρόλο, οι 

οργανισμοί αυτοί μπορούν να έρθουν σε επαφή με τις συγκεκριμένες κοινωνικές και 

υγειονομικές υπηρεσίες που παρέχουν υποστήριξη στην καθημερινή ζωή των ληπτών 

και στη σχέση τους με τη γειτονιά. 

α) Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες και τις ικανότητες των ληπτών της 

υπηρεσίας γενικά, είναι χρήσιμο να γνωρίζει κανείς πώς να αλληλεπιδρά με το λήπτη 
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και να παρέχει χρήσιμες και ουσιαστικές πληροφορίες στο προσωπικό που τον 

φροντίζει. 

β) Η συμμετοχή σε αυτήν την προσπάθεια μέσω της συνεργασίας τους με τους 

οργανισμούς ψυχικής υγείας είναι χρήσιμη για την πρόληψη των ανεπιθύμητων 

γεγονότων. Αυτό εξασφαλίζει επίσης ένα μακροχρόνιο σχέδιο στέγασης. 

Δεδομένου ότι τα έργα αυτά πρέπει να ενημερώνονται και να τροποποιούνται διαρκώς 

ανάλογα με τις αναδυόμενες και παρεπόμενες ανάγκες, η συμβολή και η συμβουλή 

των οργανισμών διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο τόσο για τους λήπτες όσο και για 

τους παρόχους υπηρεσιών. 

Δραστηριότητα  

Η  Ιωάννα ζει σε μια υποστηριζόμενη κατοικία με τρεις άλλους χρήστες. Πρέπει να 

αποδεχθεί αυτή την επιλογή επειδή δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική λύση. Για μερικούς 

μήνες δεν έχει πληρώσει το μερίδιό της από το ενοίκιο, με αποτέλεσμα οι άλλοι να είναι 

θυμωμένοι μαζί της . Ο βοηθός του σπιτιού δεν ξέρει πώς να λύσει την κατάσταση. Η 

Ιωάννα πηγαίνει να δει τον ιατρό της για να ζητήσει συνταγή υπνωτικού χαπιού. Εξηγεί 

στον γιατρό ότι τις χρειάζεται όταν θέλει να κοιμηθεί επειδή ένας από τους ενοίκους 

είναι πολύ θορυβώδης τη νύχτα. Ο γιατρός διοργανώνει μια συνάντηση στο στούντιο 

του με την Ιωάννα και τον βοηθό του σπιτιού. 

Ένας από τους συμμετέχοντες θα παίξει το ρόλο της Ιωάννας, ένας άλλος θα παίξει τον 

γιατρό και ένας τρίτος θα παίξει τον βοηθό του σπιτιού. 

Μετά το παιχνίδι ρόλων, η ομάδα θα μοιραστεί τις ιδέες και τα σχόλιά τους με τους 

άλλους. 

Καλές Πρακτικές 

ΙΤ
Α

Λ
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Ποιός; Regione Umbria  
Πού; Ούμπρια - Ιταλία 
Τι και πώς; Ξεκίνησε τις διαδικασίες για τη δημιουργία δύο Ιδρυμάτων 
Κοινοτήτων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, οργανώσεων του τρίτου τομέα 
και ιδιωτικών, που ανήκουν στις δύο υγειονομικές αρχές της Umbria, 
προκειμένου να βελτιωθούν τα πρότυπα της περίθαλψης και να αναλάβουν 
τα άτομα με ψυχιατρικές ασθένειες ώστε να διασφαλιστεί η παροχή 
βοήθειας και φροντίδας ακόμα και όταν το οικογενειακό δίκτυο 
εξαφανίζεται ". 
Σύνδεσμοι : 
http://www.consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie-acs/terza-
commissione-istituzione-due-fondazioni-comunita-ambito-psichiatrico 
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Ποιός; Mersey Care NHS Foundation Trust 

Πού; Περιοχή Merseyside 

Τι και πώς; Πολιτική υποστήριξης και διαχείρισης ληπτών υπηρεσιών με 
διπλή διάγνωση αναγκών ψυχικής υγείας και μαθησιακών δυσκολιών. Αυτή 
η πολιτική θα εξασφαλίσει ότι οι λήπτες υπηρεσιών με μαθησιακές 
δυσκολίες, οι οποίοι έχουν επίσης πιθανές ανάγκες ψυχικής υγείας, έχουν το 
ίδιο δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες όπως κάποιος που έχει ανάγκη 
ψυχικής υγείας χωρίς μαθησιακή αναπηρία. Με τον ίδιο τρόπο, οι λήπτες 
υπηρεσιών με -κατά βάση- ανάγκες ψυχικής υγείας και πιθανώς μαθησιακής 
αναπηρίας έχουν το ίδιο δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες μαθησιακών 
δυσκολιών όπως τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες  χωρίς ανάγκες ψυχικής 
υγείας. Σκοπός αυτής της πολιτικής είναι να διασφαλιστεί ότι υπάρχει 
υποστήριξη στο προσωπικό κατά την αξιολόγηση ή την παροχή φροντίδας 
στους λήπτες υπηρεσιών με διπλή διάγνωση εγκαθιδρύοντας την 
αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών ψυχικής υγείας και 
μαθησιακών δυσκολιών. Τελικά, αυτό οδηγεί στην πιο αποτελεσματική 
φροντίδα στους λήπτες των υπηρεσιών μας. 

Σύνδεσμοι : 

http://www.merseycare.nhs.uk/media/3517/sd25-v3-support-and-
management-of-sus-with-a-dual-diagnosois-uploaded-13-march-2017-
review-feb-2019.pdf 

ΕΛ
Λ

Α
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Α
 

Ποιός;  ΠΕΨΑΕΕ – Γραφείο Υποστήριξης της Απασχόλησης  για Λήπτες 
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 

Πού; Αθήνα 

Τι και πώς; Κέντρο για την κοινωνική ένταξη των ατόμων με προβλήματα 
ψυχικής υγείας 

Στο Κέντρο ημέρας της ΠΕΨΑΕΕ οι λήπτες υποστηρίζονται για να καθορίσουν 
τους στόχους τους. Οι ωφελούμενοι του Κέντρου συμμετέχουν σε ομαδικές 
δραστηριότητες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και 
δημιουργικότητας και προετοιμασία για ενδεχόμενη απασχόληση. Στην 
απογευματινή κοινωνική λέσχη μπορούν να μάθουν τραπεζοκομία ή 
υπολογιστές, να πάρουν μέρος σε καλλιτεχνικά εργαστήρια ή απλά να 
συνομιλήσουν με άλλους και να βοηθήσουν στο σχεδιασμό των 
εκδηλώσεων του Κέντρου. 

Σύνδεσμος : http://www.pepsaee.gr/ 
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Το έργο "Novi Life" υλοποιήθηκε την περίοδο 2005/2006. από το Κέντρο 
Κοινοτικών Υπηρεσιών "Ja kao i ti" στην πόλη Osijek και δύο ΜΚΟ από το 
Osijek και το Slavonski Brod στην Κροατία για κοινωνική ένταξη, αύξηση της 
αυτάρκειας και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για λήπτες υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας. Οι λήπτες ήταν, σύμφωνα με τις ικανότητες και τις ανάγκες τους, 
εκπαιδευμένοι για τη χρήση υπολογιστών, χρήση εξοπλισμού για 
φωτοτυπίες, καθαρισμό πλυντηρίων, πλύσιμο αυτοκινήτων, καθώς και 
ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. 
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://jakaoiti.org/ 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Πώς να λάβετε υπόψη τους λήπτες υπηρεσιών 

προκειμένου να βρεθούν αποτελεσματικές λύσεις ; 

Ας εξασκηθούμε! 

Βάλτε τις λέξεις στη σωστή σειρά 
  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________ 

όπως οποιοσδήποτε άλλος πολίτης. - κοινωνικά δικαιώματα και - υποχρεώσεις – Οι 

λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας - έχουν 

Να συμπληρώσετε να κενά 

Οι λήπτες εξακολουθούν να είναι πλήρως_______________ στο πλαίσιο του έργου 

στέγασης - ακόμη και όταν υποστηρίζονται και βοηθούνται στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων και προσωπικών _________________. 
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Ενότητα 4. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - 

Περισσότερες πληροφορίες για μια καλύτερη κοινωνιολογική 

ανάλυση των κοινωνικών διαδικασιών 
 

Ορισμός 

Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα στην οποία ο χρόνος δίνεται ελεύθερα προς 

όφελος άλλου ατόμου, ομάδας ή αιτίας. 

Το κίνητρο είναι ένα βασικό οργανωτικό χαρακτηριστικό της καθημερινής ζωής. Ο 

εθελοντισμός έχει διάφορα χαρακτηριστικά: συγκεντρώνει μια σταθερότερη, 

ασφαλέστερη και περισσότερο εδραιωμένη κοινότητα, εγκαθιδρύει διαπροσωπική 

επικοινωνία μεταξύ ομάδων και γειτονιών και ενθαρρύνει επίσης τα άτομα να είναι πιο 

δυναμικά στην εμπλοκή τους στην κοινότητα και να ενδιαφέρονται για τις κοινωνικές 

υποθέσεις. 

Επιπλέον, έχει θετικές επιδράσεις στον εθελοντή ως άτομο, χτίζει την αυτοεκτίμησή 

του, βελτιώνει μια ποικιλία δεξιοτήτων και ικανοτήτων, αναπτύσσει τη σταδιοδρομία 

του και συμβάλλει στην σωματική και νοητική υγεία του. 

Οι οργανισμοί θα πρέπει να υποστηρίζουν τον εθελοντισμό για την ενίσχυση της 

ψυχικής υγείας και θα πρέπει να διαθέτουν ένα σαφές σύστημα για να διασφαλίζουν 

ότι οι εθελοντικές δραστηριότητες έχουν οφέλη τόσο για τα άτομα που πάσχουν από 

ψυχική νόσο όσο και για τους ίδιους τους εθελοντές. Για παράδειγμα, τα σχολεία θα 

μπορούσαν να οργανώσουν ημέρες / εβδομάδες εθελοντισμού και οι ιδιωτικές 

εταιρείες θα μπορούσαν να επιτρέψουν στο προσωπικό να εργαστεί μερικές ώρες για 

εθελοντικές δραστηριότητες. Επιπλέον, ο εθελοντισμός επιτρέπει τη δικτύωση και την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Όλα αυτά τα οφέλη 

μπορούν να θεωρηθούν κέρδος και για τους ίδιους τους οργανισμούς. 

Προκλήσεις  

Οι οργανώσεις ενδέχεται να δυσκολεύονται να αναπτύξουν ευκαιρίες εθελοντισμού ή 

να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να εμπλακούν σε τέτοιες δραστηριότητες. Για να 

ξεπεραστούν αυτές οι προκλήσεις, οι οργανώσεις μπορούν να ξανασκεφτούν τη δομή 

τους για να δημιουργήσουν ευκαιρίες για τους ανθρώπους να συμμετέχουν ή να 

συνεργάζονται με οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα ψυχικής υγείας. Αυτή η 

τελευταία επιλογή, δηλαδή η οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων, είναι επίσης χρήσιμη για 

την επέκταση του κοινωνικού κεφαλαίου των οργανώσεων. Ένα άλλο ζήτημα μπορεί να 

είναι το στίγμα. Δεν είναι ασυνήθιστο οι άνθρωποι να έχουν στερεότυπα για άτομα με 

προβλήματα ψυχικής υγείας γεγονός που αποτελεί πρόκληση για την ανάπτυξη 

εθελοντικών δραστηριοτήτων. Η λύση έγκειται στην ανάπτυξη παράλληλων 

δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση. 
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Οφέλη 

Ο ρόλος των οργανισμών, των σχολείων και των ιδιωτικών εταιρειών είναι επίσης να 

βοηθήσουν τους εθελοντές να δημιουργήσουν γέφυρες μεταξύ της κοινότητας και των 

ληπτών. Ως εκ τούτου, το πρώτο όφελος είναι η δημιουργία ενός κοινωνικού 

κεφαλαίου όπου οι οργανώσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Τα οφέλη είναι 

επίσης σε ατομικό επίπεδο, αλλά μοιράζονται στην ομάδα των εθελοντών και των 

ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Η βελτίωση της ψυχικής 

υγείας, η διάσπαση των εμποδίων, η ευαισθητοποίηση, η ευεξία και η αυξημένη 

αυτοεκτίμηση και η μακροχρόνια ζωή είναι μερικά ακόμη οφέλη του εθελοντισμού. 

Δραστηριότητα  

Αφού χωριστείτε σε ομάδες, ζητήστε από την κάθε μια  να παρουσιάσει μια δύσκολη 

ιστορία που αφορά στον εθελοντισμό, την ψυχική υγεία και τη δημόσια υπηρεσία 

(σχολεία, αστυνομία, βιβλιοθήκες κ.ο.κ.) και ιδιωτικούς οργανισμούς (εταιρείες, 

φιλανθρωπικά ιδρύματα, καταστήματα). 

Ζητήστε από την ομάδα να αναπαραστήσουν την ιστορία μέσα από ένα ζωντανό γλυπτό 

που θα κάνουν οι ίδιοι. Αν φανεί ότι αυτό δε γίνεται κατανοητό, μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν το post-it για να γράψουν ποιον αναπαριστούν. 

Μια πρώτη ομάδα εκτελεί το γλυπτό ενώ οι άλλοι πρέπει να ερμηνεύσουν τι θέλει να 

εκφράσει η ομάδα. Μετά από αυτό ο συντονιστής ζητά από το κοινό αν τους αρέσει η 

κατάσταση αυτή και πώς θα την άλλαζαν. Το κοινό καλείται να αλλάξει τη θέση του 

γλυπτού ή ακόμα και να προσθέσει ηθοποιούς στη σκηνή. Αυτό θα γίνει από κάθε 

ομάδα. Η δραστηριότητα έχει ληφθεί από το θέατρο των καταπιεσμένων και καλεί τους 

συμμετέχοντες να ενεργήσουν για μια κοινωνική αλλαγή. 

Καλές Πρακτικές  

ΙΤ
Α

Λ
ΙΑ

 

Ποιός; Fondazione Di Liegro 
Πού; Ρώμη 
Τι και πώς; "Δίκτυα φροντίδας και ψυχική δυσφορία -  Λήπτες, οικογένειες 
και υπηρεσίες ψυχικής υγείας στη Ρώμη". Η έρευνα αντιπροσωπεύει μια 
μεγάλη διερευνητική προσπάθεια για να εξετάσει όλους τους φορείς  που 
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εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην πόλη της Ρώμης. 
Η έρευνα επικεντρώνεται κυρίως στις ποιοτικές και υποκειμενικές πτυχές 
των κύριων τομέων που αφορούν τη σχέση μεταξύ των αναγκών των 
ληπτών, τη συμπεριφορά των οικογενειών και την ικανότητα ανταπόκρισης 
των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 
Σύνδεσμος: http://www.fondazionediliegro.com/pubblicazioni 
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Ποιός;  Mersey Care NHS Foundation Trust 
Πού; Περιοχή Merseyside 
Τι και πώς; Πλαίσιο συμμετοχής των ανθρώπων - Πολιτική εθελοντισμού. Το 
Mersey Care NHS Foundation Trust έχει αναπτύξει διάφορες πολιτικές για 
την παροχή των υπηρεσιών τους. Μεταξύ αυτών, ανέπτυξαν το Πλαίσιο για 
το Πρόγραμμα Συμμετοχής Ατόμων. Το πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε ως 
αποτέλεσμα της υιοθέτησης ενός νέου μοντέλου συμμετοχής από το 
συμβούλιο τον Μάρτιο του 2014, το οποίο ενημερώθηκε από ανεξάρτητη 
έρευνα που αφορούσε λήπτες υπηρεσιών και φροντιστές. Αν και 
αναγνωρίζει τις ποικίλες μορφές συμμετοχής (δηλ. λήπτες υπηρεσιών, 
φροντιστές, εθελοντές, μέλη του κοινού, προσωπικό και εργολάβους), 
θεωρεί ότι οι λήπτες των υπηρεσιών αποτελούν το επίκεντρο όλων των 
μορφών συμμετοχής. Βασική αρχή του Προγράμματος Συμμετοχής είναι ότι, 
γενικά, πρέπει να βασίζεται στις αρχές του εθελοντισμού, της ανάκαμψης 
και της κοινωνικής ένταξης - έτσι ώστε να λειτουργεί με τρόπο που 
εξασφαλίζει την ισότητα, τη συνέπεια, τη διαφάνεια και την ανάπτυξη για 
όλους τους συμμετέχοντες. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, το Mersey Care 
NHS Foundation Trust αναγνωρίζει ότι ορισμένα τμήματα της κοινωνίας 
αντιμετωπίζουν προκαταλήψεις και διακρίσεις. Ο νόμος για την ισότητα 
2010 αναγνωρίζει ειδικά τα προστατευμένα χαρακτηριστικά της ηλικίας, 
αναπηρίας, φύλου, φυλής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού 
προσανατολισμού και διαζυγίου. Ο νόμος για την ισότητα απαιτεί επίσης να 
ληφθούν υπόψη οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, όπως η εγκυμοσύνη / 
η μητρότητα και η σύναψη γάμου / αστικής σχέσης. Αυτό δείχνει πώς ο 
οργανισμός λαμβάνει υπόψη το κοινωνιολογικό πλαίσιο στις πολιτικές του, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απευθύνονται σε εθελοντές. 
Σύνδεσμοι: 
http://www.merseycare.nhs.uk/about-us/policies-and-procedures/ 
http://www.merseycare.nhs.uk/media/3268/hr31-v2-framework-of-the-
people-participation-uploaded-20-jan-17-rev-sep-19.pdf 
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Ποιός ; www.socialpolicy.gr 
Πού; Ελλάδα 
Τι και πώς; Κάνοντας την κοινωνιολογική ανάλυση προσβάσιμη σε ένα 
ευρύτερο κοινό, μέσω μιας απλής και σύγχρονης παρουσίασης. Το 
Socialpolicy.gr είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε πριν 
από μερικά χρόνια, έχοντας ως κύριο στόχο την ανάδειξη θεμάτων 
κοινωνικής θεωρίας και κοινωνικών διαδικασιών σε σχέση με την κοινωνική 
πολιτική και την αλληλεγγύη. Η ψυχική υγεία και η στέγαση αποτελούν 
συχνό θέμα της ανάλυσής τους. Η φρέσκια και εύληπτη παρουσίαση αυτών 

http://www.merseycare.nhs.uk/media/3268/hr31-v2-framework-of-the-people-participation-uploaded-20-jan-17-rev-sep-19.pdf
http://www.merseycare.nhs.uk/media/3268/hr31-v2-framework-of-the-people-participation-uploaded-20-jan-17-rev-sep-19.pdf
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Ας εξασκηθούμε! 

Να βάλετε στη σειρά τις λέξεις 

επηρεάζουν την οικογένεια και τους φίλους τους / Οι εθελοντές βιώνουν/ ή τους 

συναδέλφους τους / πολλές προσωπικές αλλαγές / όταν επιστρέφουν. / κατά την 

παροχή εθελοντικών υπηρεσιών και /  

Σωστό ή Λάθος 

1. Οι εθελοντές βιώνουν αύξηση της αυτογνωσίας και της πολιτιστικής 
συνειδητοποίησης και εμπνέονται να επηρεάσουν τους άλλους κατά την επιστροφή 
τους. 

2. Σύμφωνα με μελέτες και έρευνες, ο εθελοντισμός συμβάλλει στην αύξηση της 
αυτογνωσίας και της πολιτιστικής ευαισθητοποίησης. 

3. Μια πρόκληση του εθελοντισμού είναι ότι δεν επηρεάζει τις οικογένειες των 
εθελοντών. 

4. Ο εθελοντισμός μπορεί να αποτελέσει πρόκληση στις υπάρχουσες αντιλήψεις και 
ερέθισμα για ενδιαφέρον για προσωπική ανάπτυξη, κοινωνική δράση και περισσότερο 
εθελοντισμό, αλλά δεν συνεπάγεται πιθανή συμμετοχή του εθελοντή σε 
δραστηριότητες ή εκστρατείες συγκέντρωσης κεφαλαίων. 

Να συμπληρώσετε τα κενά 

Ο εθελοντισμός είναι ένα εργαλείο που αναπτύσσει προκλήσεις σε 

____________επίπεδο. Πράγματι, οι εθελοντές βιώνουν πολλές προσωπικές ________ 

κατά την τοποθέτησή τους και ασκούν επίδραση στην _________ και τους φίλους ή 

μεμονωμένους συναδέλφους τους ανεπίσημα όταν επιστρέφουν. Η επιρροή σε 

ατομικό επίπεδο οδηγεί αυτόματα σε επιρροή στην __________, που εμπνέει την 

αλλαγή. 

Αυτός είναι ο κύριος στόχος του ____________: μέσω των ιστοριών που μοιράζονται οι 

εθελοντές με την οικογένεια και τους φίλους, η κοινότητα θα αντιληφθεί την 

κατάσταση και θα μπορέσει να την αντιμετωπίσει. 

  

των θεμάτων τους έχει καταστήσει προσβάσιμους σε ένα πραγματικά ευρύ 
κοινό. 
Σύνδεσμοι για περαιτέρω μελέτη: www.socialpolicy.gr 
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Ενότητα 5. ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ – Εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες στα σχολεία  
 

Ορισμός 

Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί η αποδοχή των ατόμων που πάσχουν από ψυχικές 

διαταραχές. Όταν άλλοι μαθητές «ξέρουν πώς να είναι» γύρω τους, αυτή η αυξημένη 

ευαισθητοποίηση βοηθά στην αποφυγή της περιθωριοποίησης. Η εκπαίδευση στα 

σχολεία είναι ευθεία, βιωματική και συνεργατική. 

Προκλήσεις 

Περισσότερο από μια πραγματεία για τις ψυχικές ασθένειες, η προσέγγιση αυτή 

εστιάζεται στις ικανότητες των ανθρώπων που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές, οι 

οποίες συχνά αποκρύπτονται από τα συμπτώματα των ασθενειών τους. 

Οφέλη 

Οι μαθητές έρχονται συχνά σε επαφή με συνομηλίκους που αντιμετωπίζουν 

ψυχολογικά ζητήματα, για παράδειγμα με τους αυτιστικούς συμμαθητές τους. Το να 

μάθουν να «είναι» μαζί τους αποτελεσματικά ξεπερνά την αναπηρία (δηλαδή, αν λ.χ. ο 

μαθητής μάθει να μετακινεί τα χείλη πιο ξεκάθαρα και να χρησιμοποιεί χειρονομίες  

διευκολύνοντας την επικοινωνία με ένα παιδί με προβλήματα ακοής, το δεύτερο, 

παρόλο που εξακολουθεί να είναι κωφό, δεν είναι πλέον απενεργοποιημένο). 

Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στα σχολεία επομένως επικεντρώνονται στο 

να «υπάρχει» κανείς μαζί με το άτομο με τη ψυχική ή πνευματική δυσκολία και στο «να 

μελετά και να μαθαίνει μαζί» με αυτό το πρόσωπο.   

Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη για να αναδείξουν τις 

ικανότητες των μαθητών, να ξεπεράσουν τυχόν προκαταλήψεις και να αντιμετωπίσουν 

το άγχος της ολοκλήρωσης του ετήσιου Ακαδημαϊκού Προγράμματος. 

Η αποστολή του σχολείου πρέπει να επαναπροσδιοριστεί. Πέρα από τη γνώση, η 

ένταξη, η κοινωνική ευελιξία και η αμοιβαιότητα ενθαρρύνουν την σωστή ανάπτυξη 

του νευρικού συστήματος, καθώς και την ισορροπία μεταξύ των γνωστικών και των 

συναισθηματικών πλευρών. 

Παράλληλα, οι μαθητές θα μάθουν την έννοια της "νευροπλαστικότητας" και τη 
σημασία του "να μοιράζεται και να επιλύει τα προβλήματα του". 
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Δραστηριότητα  

Δραστηριότητα ομάδας με βάση το Jigsaw: 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των πέντε. 
Η εκπαιδευτική μονάδα που περιστρέφεται γύρω από το θέμα της «ψυχικής 
ασθένειας» χωρίζεται σε πέντε τμήματα, τα οποία κατανέμονται σε κάθε μαθητή ως 
θέμα που πρέπει να εξερευνηθεί μέσω της έρευνας (μερικά «τμήματα» προτείνονται 
παρακάτω, αλλά μπορούν να επιλεχθούν άλλα με βάση και τα προσωπικά 
ενδιαφέροντα των μαθητών και των εκπαιδευτικών). 
Σε κάθε μαθητή θα ανατεθεί ένα διαφορετικό θέμα. Εκείνος θα πρέπει να 
δημιουργήσει μια έκθεση και να την παρουσιάσει στην ομάδα του. 
Στη συνέχεια, οι μαθητές από κάθε ομάδα που έχουν μελετήσει το ίδιο θέμα θα 
συναντηθούν και θα συγκρίνουν τις έρευνές τους και θα σχηματίσουν "ομάδες 
εμπειρογνωμόνων". 
Κάθε Ομάδα Εμπειρογνωμόνων θα υποβάλει κοινή έκθεση και τελικά θα υπάρχουν 
πέντε εκθέσεις που θα αποτελέσουν την τελική εκπαιδευτική μονάδα σε ένα ενιαίο 
έγγραφο με πέντε μέρη. 
Η δράση ολοκληρώνεται με μια συλλογική συνάντηση που επικεντρώνεται στις 
εμπειρίες των συμμετεχόντων και στην ανταλλαγή των αποτελεσμάτων. 
Εκπαιδευτική Μονάδα: Ψυχική Ασθένεια 
Τμήματα: 
1. Κινηματογράφος και ψυχική ασθένεια 
2. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και ψυχική ασθένεια 
3. Φροντίδα για τον ασθενή μέσω φυσικών μεθόδων 
4. Ψυχιατρικά νοσοκομεία: Από την προέλευσή τους στη Γαλλική Επανάσταση στην 
κατάργησή τους από τον ιταλικό νόμο n. 180 
5. Δικαιώματα που αποκτώνται από άτομο που πάσχει από ψυχικές διαταραχές με το 
χρόνο 
Συζήτηση για το ακόλουθο θέμα: Πώς το στίγμα διατρέχει και τα πέντε τμήματα της 
εκπαιδευτικής μονάδας. 
Τελικές σκέψεις σχετικά με το θέμα. 
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Καλές πρακτικές 

Β
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Ποιός; Λήπτες, γονείς, κυβέρνηση, επαγγελματίες 
Πού; Almere, Ολλανδία 
Τι και πώς; Μια ολλανδική οργάνωση που ονομάζεται Heeren Loo 
συνεργάστηκε με τις τοπικές αρχές και μια ομάδα γονέων για τη δημιουργία 
μιας νέας στέγης για παιδιά με ψυχική αναπηρία και ισλαμικό υπόβαθρο. 
Όλα τα στοιχεία ενός τέτοιου έργου συζητούνται. Πρώτα οι μητέρες και 
αργότερα οι πατέρες συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία. Οι μεμονωμένες 
εμπειρίες αποτέλεσαν τη βάση από πού να ξεκινήσουμε. 
Σύνδεσμος: 
 https://www.nieuwwij.nl/interview/binnenkort-in-almere-het-droomhuis/ 
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Το Κροατικό τμήμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φοιτητών Ιατρικής, σε 
συνεργασία με  ιατρικά τμήματα του Ζάγκρεμπ και χρηματοδοτούμενο από 
το Δήμο του Ζάγκρεμπ από το 2016. Έργο για την προώθηση της ψυχικής 
υγείας για τη νεολαία «Pogled u sebe». Οι σπουδαστές και οι ειδικοί μιλούν 
για κοινά θέματα ψυχικής υγείας των νέων στα σχολεία του Ζάγκρεμπ. 
http://www.zagreb.hr/pilot-projekt-promicanje-mentalnog-zdravlja-
pogled/85998 
https://www.facebook.com/PogledUSebe/ 

  

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  Πώς να αποκτήσετε λεπτομερείς και εις βάθος 

πληροφορίες σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας 

Ας εξασκηθούμε! 

Άσκηση αντιστοίχισης 
 

Όταν άλλοι μαθητές «ξέρουν πώς να 
είναι» μαζί με άτομα με θέματα 
ψυχικής υγείας, αυτό αυξάνει  

Την αποδοχή των ατόμων με 
προβλήματα ψυχικής υγείας 
 

   
Η εκπαίδευση στα σχολεία είναι 
ευθεία, βιωματική 
 

Και συνεργατική 
 

Ο στόχος είναι το σχολείο να 
αναπτύξει 

Την ευαισθητοποίηση και βοηθά στην 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού 
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Βάλτε σε σειρά τις λέξεις 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________  

της αναπηρίας - μαζί με τους συμμαθητές του  που έχουν θέματα ψυχικής υγείας– 

βοηθάει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση– Το να μάθει κανείς να «είναι»  

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______   

Οι δάσκαλοι χρειάζονται – το άγχος της ολοκλήρωσης – του ετήσιου – τυχόν 

προκαταλήψεις και αντιμετωπίζοντας –καθοδήγηση και υποστήριξη ώστε – 

Ακαδημαϊκού Προγράμματος. – να φέρουν στην επιφάνεια τις ικανότητες των 

μαθητών τους, ξεπερνώντας 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______   

  

εμβαθύνουν στο θέμα της – θα μπορούσε να βοηθήσει – τους μαθητές τους. – τους 

δασκάλους να – Η άσκηση που βασίζεται στο Jigsaw – ψυχικής υγείας με 
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Ενότητα 6.ΠΟΡΟΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ - Πώς να ληφθεί η απόφαση 

ανάμεσα στη συγκατοίκηση ή στην αυτόνομη διαμονή 
 

Ορισμός  

Δεν υπάρχουν γενικοί κανόνες που να ισχύουν για όλους τους ανθρώπους όσον αφορά 

τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αποφασίσουν σχετικά με την επιλογή της 

συγκατοίκησης ή του να μείνουν μόνοι. Εξαρτάται από τη μοναδική περίπτωση κάθε 

ατόμου (επίπεδο λειτουργικότητας, χρηματοδότηση, διαθέσιμη κοινωνική υποστήριξη, 

ανάγκες, επιθυμίες κλπ.). Οι λήπτες και οι οικογένειες δεν έχουν πάντοτε τη 

δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ της συγκατοίκησης ή της αυτόνομης διαμονής, ειδικά 

στα δημόσια συστήματα στέγασης όπου το κράτος προκαθορίζει τους κανόνες και τους 

όρους στέγασης. Σε αυτό το είδος συστημάτων, μονόκλινα δωμάτια και διαμερίσματα 

είναι σπάνια. Πολλές φορές, η διεπιστημονική ομάδα που εργάζεται σε μια κατοικία 

είναι υπεύθυνη για τη λήψη αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι οι αυστηροί 

και άκαμπτοι κανόνες δεν διευκολύνουν τα προγράμματα στέγασης και ότι η ύπαρξη 

τόσο ανεξάρτητων διαμερισμάτων όσο και κοινών χώρων για την καταπολέμηση του 

στοιχείου της μοναξιάς είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία. 

Προκλήσεις 

Όταν έρθει η ώρα να αποφασίσετε για τη συγκατοίκηση ή την αυτόνομη διαμονή, είναι 

μια πραγματική πρόκληση να εξισορροπηθεί η προσωπική επιθυμία, η ανάγκη 

υποστήριξης και οι πόροι. Η ελευθερία επιλογής δεν ενθαρρύνεται πάντα, καθώς οι 

κανόνες τείνουν να είναι αυστηροί και άκαμπτοι. Μία από τις κύριες προκλήσεις είναι 

να αποφευχθούν πολύ συγκεκριμένοι τόποι που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 

διαχωρισμό, ακόμη και αν σχεδιάζονται πολιτικές στέγασης για τον συγκεκριμένο 

στόχο. Μια άλλη πρόκληση είναι να δοθεί στους λήπτες η ευκαιρία να επιλέξουν, σε 

συνεργασία με τους επαγγελματίες, τον τύπο διαμονής που τους κάνει να αισθάνονται 

πιο ικανοποιημένοι, καθώς και την κατάλληλη υποστήριξη. 

Οφέλη 

Η συγκατοίκηση δίνει τη δυνατότητα στους ενοίκους να αλληλεπιδρούν με άλλους 

λήπτες, επιτρέποντάς τους να δημιουργήσουν προσωπικές σχέσεις και να ξεπεράσουν 

πιθανούς φόβους ή στίγματα. Η αυτόνομη διαμονή, από την άλλη πλευρά, παρέχει 

ανεξαρτησία και το σημαντικό συναίσθημα του προσωπικού χώρου και χρόνου. 

Υπάρχουν επίσης μεγάλα οφέλη από τη συμμετοχή των ληπτών στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων και φυσικά από τη διασφάλιση των απαραίτητων πόρων, έτσι ώστε ο 

καθένας να μπορεί να αποκτήσει τον κατάλληλο και ικανοποιητικό τύπο διαμονής. 
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Μαθησιακά αποτελέσματα 

Να βοηθηθούν οι συμμετέχοντες από άλλους οργανισμούς έτσι ώστε να καταλάβουν 

με βιωματικό τρόπο ότι τόσο η συγκατοίκηση όσο και η αυτόνομη διαμονή έχουν 

θετικές και αρνητικές πλευρές, και ότι ο συμβιβασμός μεταξύ διαθεσιμότητας, 

αναγκών και επιθυμιών μπορεί να είναι μια δύσκολη διαδικασία για όλους τους 

εμπλεκόμενους. 

Δραστηριότητες 

Ένας ψυχολόγος έχει μια ομάδα ενδυνάμωσης με χρήστες ψυχικής υγείας. Το ζήτημα 

της στέγασης ανακύπτει: 

Ο Πέτρος, 42 ετών, ζει με τη μητέρα του. Φοβάται ότι μόλις φύγει η μητέρα του δεν θα 

μπορέσει να ζήσει ανεξάρτητα. Δεν γνωρίζει τίποτα σχετικά με τις επιλογές στέγασης. 

Παρόλα αυτά, φοβάται ότι σε περίπτωση που γίνει κάτοικος ενός οικοτροφείου, δεν θα 

μπορέσει να διατηρήσει μια προσωπική ζωή (π.χ. να έχει μια φίλη). Δεν είναι σίγουρος 

αν θα ήταν καλύτερο να μένει στο δικό του σπίτι. 

Η Άννα, 39 ετών, μένει σε ένα οικοτροφείο με άλλα 14 άτομα. Παρόλο που αυτό της 

δίνει μια αίσθηση ασφάλειας, αισθάνεται πραγματικά απογοητευμένη επειδή 

υπάρχουν κανόνες σχετικά με την ώρα που πρέπει να γυρίζει πίσω. Το γεγονός ότι 

πρέπει να ζητήσει άδεια όταν βγαίνει από το σπίτι την κάνει να αισθάνεται ότι δεν 

μπορεί να αποφασίσει για τον εαυτό της. 

Ένας από τους συμμετέχοντες θα παίξει το ρόλο του Πέτρου, ένας της Άννας και ένας 

του ψυχολόγου. 

Μετά το παιχνίδι ρόλων, ο κάθε συμμετέχων θα μοιραστεί τις σκέψεις και τα 

συναισθήματά του. 

Συμβουλή: Η δραστηριότητα μπορεί να λάβει χώρα με δύο συμμετέχοντες να παίζουν 

το ρόλο των ληπτών και τον διευκολυντή να παίζει το ρόλο του επαγγελματία ψυχικής 

υγείας. 

Σύνοψη: 

Σιγουρευτείτε ότι όλοι οι συμμετέχοντες εστιάζουν στις ανάγκες και τα συναισθήματα 

των ληπτών αλλά και του επαγγελματία. Επίσης, δώστε έμφαση στις διάφορες πλευρές 

της συγκατοίκησης και της αυτόνομης διαμονής. 

Καλές Πρακτικές 
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ΙΤ
Α

Λ
ΙΑ

 

Ποιός; ASL ROMA4 - Τμήμα Ψυχικής Υγείας και Εθελοντές του Sant'Egidio. 
Πού; Civitavecchia, Ρώμη, Ιταλία 
Τι και πώς; Διαδρομές "προστατευμένης συγκατοίκησης". Το Sant'Egidio, με 
την ASL Roma 4, ξεκίνησε έργα στέγασης που επιτρέπουν στους λήπτες να 
πραγματοποιήσουν τη διαδικασία αποκατάστασης σε ένα οικογενειακό και 
αστικό περιβάλλον με την υποστήριξη των εθελοντών Sant'Egidio, των 
υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών και του δικτύου τους. Η οικογενειακή 
διάσταση προσφέρει στους ανθρώπους μια υψηλή ποιότητα ζωής από σχετική 
άποψη, σε διαμερίσματα που θεωρούνται «δικό τους σπίτι». 
Σύνδεσμος: 
 http://www.santegidio.org/pageID/3/langID/it/itemID/18604/Soluzioni-
concrete-e-umane-per-le-persone-con-disagio-mentale-il-successo-del-
modello-familiare.html 

Η
Ν

Ω
Μ

ΕΝ
Ο

 Β
Α

ΣΙ
Λ

ΕΙ
Ο

 

Ποιός; Ίδρυμα Ψυχικής Υγείας / Εθνική Συμμαχία Εθελοντών - Τομέων Παροχής 
Ψυχικής Υγείας 
Πού; Σε ολόκληρη τη χώρα 
Τι και πώς; Πολιτική για την ψυχική υγεία και τη στέγαση. Το έγγραφο 
πολιτικής περιγράφει ένα σχέδιο για τον προσδιορισμό των τύπων 
υποστηριζόμενων καταλυμάτων που ικανοποιούν με επιτυχία τις ανάγκες των 
ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας προκειμένου να προταθούν 
αποτελεσματικές λύσεις στέγασης 
Σύνδεσμος: 
https://www.mentalhealth.org.uk/sites/default/files/Mental_Health_and_Hou
sing_report_2016_1.pdf.  

ΕΛ
Λ

Α
Δ

Α
 

Ποιός; Το ΕΚΨΕ προσφέρει υπηρεσίες σε λήπτες  όλων των ηλικιακών ομάδων. 
Πού;  Οικοτροφείο/ Προστατευόμενα Διαμερίσματα 
 
Τι και πώς; Είναι ένα θεραπευτικό ζήτημα το ποιος πρόκειται να μείνει με ποιον 
σε ένα οικοτροφείο ή ένα προστατευμένο διαμέρισμα. Στην Ελλάδα είναι πολύ 
σπάνιο να έχει κανείς αυτόνομη διαμονή. Το ΕΚΨΕ διαθέτει μόνο ένα 
προστατευμένο διαμέρισμα με ένα άτομο. Ο κανόνας γενικά είναι ότι 
άνθρωποι από το ίδιο φύλο μοιράζονται ένα δωμάτιο. Οι άνθρωποι που 
ανήκουν στην ίδια ηλικιακή ομάδα και διαθέτουν συμβατές προσωπικότητες 
έχουν περισσότερες πιθανότητες να ζήσουν σε αρμονικές συνθήκες. Είναι μια 
θεραπευτική απόφαση ο τύπος διαμονής. 
 
 Σημείωση: Η προαναφερθείσα υπόθεση αναφέρεται μάλλον σε μια "κοινή 
πρακτική" για πολλές παρόμοιες ελληνικές μονάδες ψυχικής υγείας από μια 
"βέλτιστη πρακτική". Παρ 'όλα αυτά, έχει αποδειχθεί ότι είναι αρκετά επιτυχής 
και ως εκ τούτου επιλέξαμε να το αναφέρουμε χρησιμοποιώντας μια μονάδα 
ψυχικής υγείας ως παράδειγμα.  
Σύνδεσμος: http://ekpse.gr/en/contact 
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Ας εξασκηθούμε! 

Σωστό ή Λάθος 

➢ Οι λήπτες ψυχικής υγείας προτιμούν πάντα τη συγκατοίκηση 

➢ Η διεπιστημονική ομάδα μπορεί να αποφασίσει τις επιλογές για έναν λήπτη ψυχικής 

υγείας λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του 

➢ Η διεπιστημονική ομάδα μπορεί να αποφασίσει τις επιλογές για έναν χρήστη 

ψυχικής υγείας χωρίς να λάβει υπόψη τη γνώμη του λήπτη ψυχικής υγείας 

➢ Πολλοί λήπτες πιστεύουν ότι η δυνατότητα διαβίωσης και αλληλεπίδρασης με 

άλλους λήπτες μπορεί να τους επιτρέψει να ξεπεράσουν πιθανούς φόβους ή στίγματα 

Επιλέξτε τη σωστή λέξη, για να ολοκληρώσετε την πρόταση 

▪ Συνήθως / σπάνια η πολιτεία προκαθορίζει τους κανόνες και τις συνθήκες στη 

στέγαση και οι λήπτες και οι οικογένειές τους έχουν / δεν έχουν τη 

δυνατότητα να επιλέξουν τον τύπο διαμονής τους. 

▪ Οι οικονομικοί πόροι επηρεάζουν / δεν επηρεάζουν την επιλογή μεταξύ 

αυτόνομης διαμονής και συγκατοίκησης. 

▪ Είναι / δεν είναι εύκολο για τις οικογένειες να υποστηρίξουν τους λήπτες που 

θέλουν να ζήσουν στα δικά τους διαμερίσματα. 

▪ Οι πολιτικές στέγασης πρέπει να γίνουν πιο αυστηρές / ευέλικτες. 

 

Άσκηση αντιστοίχησης 

Μόνα διαμερίσματα  Καταπολέμηση της μοναξιάς 

Μονόκλινο / Αυτόνομη διαμονή Ενισχύουν την αλληλεπίδραση 

Κοινόχρηστοι χώροι Τείνουν να είναι σπάνια 

Συγκατοίκηση Ενθαρρύνει την αυτονομία 

 

  



 

153 

Ας εξασκηθούμε ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

Δημιουργήστε μια ολόκληρη πρόταση: Καθώς οι άνθρωποι ζουν σε ένα σπίτι όπου 
αισθάνονται καλά και συνδέονται με το περιβάλλον τους, αυτό έχει θετικό αντίκτυπο 
στην ψυχική τους υγεία. 

Ανακατεμένες προτάσεις: Τα έργα στέγασης είναι επιτυχή όταν οι υπηρεσίες που 
εμπλέκονται είναι σε θέση να διασυνδέονται σύμφωνα με προγράμματα που 
παρέχουν ένα δίκτυο επικοινωνίας και σύνδεσης που ενδυναμώνει και σταθεροποιεί 
τους χρήστες, αποφεύγοντας τις διαφωνίες και αποκλίσεις. 

ΕΝΟΤΗΤΑ  3 

Βρείτε τη σωστή απάντηση: Ε 

Βάλτε τις λέξεις στη σωστή σειρά: Οι λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας έχουν 
κοινωνικά δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως οποιοσδήποτε άλλος πολίτης. 

Συμπληρώστε τα κενά: υπεύθυνοι – επιλογών 

Ενότητα 4 

Να βάλετε στη σειρά τις λέξεις: Οι εθελοντές βιώνουν πολλές προσωπικές αλλαγές 
κατά την παροχή εθελοντικών υπηρεσιών και επηρεάζουν την οικογένεια και τους 
φίλους τους ή τους συναδέλφους όταν επιστρέφουν. 

Συμπληρώστε τα κενά: Ατομικό - αλλαγές - οικογένεια - κοινωνία - εθελοντισμού 

Ενότητα 5 

Βάλτε τις λέξεις στη σειρά: 

Το να μάθει κανείς να «είναι» μαζί με τους συμμαθητές του  που έχουν θέματα 
ψυχικής υγείας βοηθάει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της αναπηρίας. 

Οι δάσκαλοι χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη ώστε να φέρουν στην 
επιφάνεια τις ικανότητες των μαθητών τους, ξεπερνώντας τυχόν προκαταλήψεις και 
αντιμετωπίζοντας το άγχος της ολοκλήρωσης του ετήσιου Ακαδημαϊκού 
Προγράμματος. 

Η άσκηση που βασίζεται στο Jigsaw θα μπορούσε να βοηθήσει τους δασκάλους να 
εμβαθύνουν στο θέμα της ψυχικής υγείας με τους μαθητές τους. 

Ενότητα 6 

Σωστή λέξη: Συνήθως, δεν έχουν, επηρεάζουν, δεν είναι, ευέλικτες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Πολίτες 

Πίνακας Περιεχομένων 

Ενότητα 1.1a/1b Διαδικασία Αξιολόγησης 

Τοπικοί Πόροι 

Ενότητα 2 Αντιπροσώπευση/αντίληψη, κίνητρο και 
ικανοποίηση 

Ενότητα 3 Ευελιξία και κλινική διαχείριση 

Ενότητα 4 Δια βίου μάθηση 

Ενότητα 5 Πόροι Στέγασης 

Ας εξασκηθούμε - Απαντήσεις 

Αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται σε όλους τους δείκτες που αφορούν στην ομάδα-στόχο 

των Πολιτών. Επιπλέον, μπορεί κανείς να βρει κάποια σχετικά βίντεο ως επιπλέον υλικό 

στον δικτυακό τόπο του HERO. 
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Ενοτητα 1a. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  – Οποιαδήποτε 

προκατάληψη μπορεί να εμποδίσει την ένταξη 
 

Ορισμός 

Η έννοια της προκατάληψης μπορεί να προσδιοριστεί ως μια άποψη που δημιουργείται 

από προσωπικές απόψεις και ακούσματα και δε βασίζεται σε απευθείας γνώση 

κάποιου γεγονότος, προσώπου ή πράγματος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια 

ισχυρή επιρροή στις αξιολογήσεις του και πιθανώς σε λαθεμένη κρίση. Οι 

προκαταλήψεις είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς όταν, εκτός από την επιδερμικότητα και τη 

γενίκευση- περιλαμβάνεται και μια ισχυρή ακαμψία της σκέψης: κάποιος αρνείται να 

αναρωτηθεί την εγκυρότητα μιας προκατειλημμένης αξιολόγησης ή αρνείται να την 

υποβάλλει σε επαλήθευση που να βασίζεται σε αντικειμενικά και αληθινά στοιχεία και 

δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο, οι προκαταλήψεις συνεισφέρουν στην απλοποίηση 

των πολύπλοκων και ελάχιστα γνωστών ζητημάτων.    

Ο στιγματισμός βρίσκεται σε στενή σχέση με τις διακρίσεις. Οι διακρίσεις που αφορούν 

στη ψυχική νόσο σχετίζονται με μια σειρά άδικων συμπεριφορών που επηρεάζουν ένα 

άτομο με διάγνωση ψυχικής διαταραχής όπως για παράδειγμα το να μην προσληφθεί 

σε μια εργασία ή να απολυθεί από την εργασία του.  

Προκλήσεις 

Οι προκαταλήψεις προς ανθρώπους με ψυχικές διαταραχές είναι ιδιαίτερα δύσκολο να 

εξαλειφθούν για πολλούς λόγους. Ακόμα και τα ΜΜΕ συνήθως αποφεύγουν να 

ασχοληθούν με αυτό το θέμα, καθώς μπορεί να ενοχλήσει και να δυσαρεστήσει 

κάποιους αναγνώστες ή τηλεθεατές, εκτός και αν η είδηση αφορά σε κάποιο έγκλημα. 

Αν και τα εγκλήματα που προέρχονται από άτομα που υποφέρουν από ψυχικές 

διαταραχές είναι σποραδικά, η προκατάληψη για τον κίνδυνο και την απρόβλεπτη 

έκρηξη βίας τέτοιων ανθρώπων παραμένει περισσότερο  διαδεδομένη και ριζωμένη 

στις αντιλήψεις των ανθρώπων.  

Η παραπληροφόρηση που παράγεται από τα ΜΜΕ προάγει την αντίληψη ότι οι ψυχικές 

διαταραχές είναι κάτι για το οποίο τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με μια τέτοια 

ασθένεια πρέπει να ντρέπονται, και ότι η θεραπεία για τη νόσο είναι ουσιαστικά 

άχρηστη, καθώς αυτό το είδος ασθένειας προέρχεται από μη αναστρέψιμες οργανικές 

παθήσεις. Αντίθετα, οι ψυχές τους, όπως όλων των ανθρώπων, καθρεφτίζουν τις 

ιστορίες και τις εμπειρίες που έχουν σημαδέψει τη ζωή τους και δε μπορούν να 

περιοριστούν  με απλές μετρήσεις της λειτουργίας του εγκεφάλου.  
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Μια άλλη διαδεδομένη προκατάληψη αφορά την ιδέα ότι οι άνθρωποι που υποφέρουν 

από ψυχικές διαταραχές είναι κατά κάποιο τρόπο υπεύθυνοι για την κατάσταση τους. 

Ότι δηλαδή ενώ θα μπορούσαν να την ελέγξουν, είναι πολύ αδύναμοι να το κάνουν. 

Όσο φυσιολογικό είναι να νιώθει κάποιος πόνο και ενσυναίσθηση για κάποιον που έχει 

καρκίνο, εκλαμβάνεται ως φυσιολογικό το να αισθάνεται θυμό, προκατάληψη και 

ενόχληση για κάποιον που υποφέρει από ψυχική διαταραχή.  

Αυτές οι διαφορετικές προκαταλήψεις οδηγούν συχνά τα άτομα που πάσχουν από 

κάποια διαταραχή, τις οικογένειες και τους φίλους τους να απομονωθούν στην 

κατάσταση τους, τροφοδοτούν την αίσθηση ντροπής και ενισχύουν το ταμπού που 

ταυτίζει τα άτομα αυτά με την κατάσταση τους. Αυτή η συμπεριφορά περισσότερο 

ενισχύει τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση, παρά ενθαρρύνει τη διαδικασία 

κοινωνικής ενσωμάτωσης/ επανένταξης των ατόμων αυτών.  

Οφέλη 

Οι καλά οργανωμένες συνθήκες στέγασης μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες για 

διάλογο και ανταλλαγή εμπειριών, αληθινές σχέσεις, γνώση για τους άλλους 

ανθρώπους και τις ικανότητες τους, και να βοηθήσουν στη μείωση του στίγματος και 

των προκαταλήψεων για την ψυχική νόσο.  

Μια σημαντική συνεισφορά στον αγώνα κατά του στίγματος είχε πραγματοποιηθεί από 

τα ΜΜΕ το 2010, τα οποία δημιούργησαν τη «Χάρτα της Τριέστης» (“Carta di Trieste” 

/Trieste Paper), ένα έγγραφο που γράφτηκε και υπογράφτηκε από το Εθνικό Συμβούλιο 

της Τάξης  των Δημοσιογράφων και του Συνδέσμου του Εθνικού Τύπου σε απάντηση 

της έκκλησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για υποστήριξη της διάχυσης 

πληροφοριών για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων, του στίγματος και του 

κοινωνικού αποκλεισμού που επηρεάζουν τα άτομα με ψυχικές διαταραχές και τις 

οικογένειες τους. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του κώδικα δεοντολογίας που 

σχετίζεται με τη διάδοση των ειδήσεων που σχετίζονται με ανθρώπους με ψυχικές 

διαταραχές και γενικά σε όσα θέματα αφορούν την ψυχική υγεία, εν γένει.  

Σε τοπικό επίπεδο, οι δομές που προσφέρουν υπηρεσίες μπορούν να συνεργαστούν 

για να ενθαρρύνουν τον αγώνα κατά του στίγματος και των διακρίσεων και να 

παρακινήσουν πρωτοβουλίες στις οποίες οι δεξιότητες των ληπτών ψυχικής υγείας θα 

εκτιμώνται, δίνοντας τους μια πιο σύνθετη ταυτότητα από αυτή της ψυχικής 

διαταραχής, άσχετα με τη σοβαρότητα της νόσου.  

Για παράδειγμα, είναι πιθανό να οργανωθούν μαθήματα, ανοιχτά στους πολίτες, στα 

οποία θα διδάσκουν εισηγητές έμπειροι στο σχετικό θέμα (τα θέματα θα μπορούν να 

αφορούν από τις ΤΠΕ μέχρι τη μαγειρική, τις ξένες γλώσσες, τη ζωγραφική κλπ), και οι 
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οποίοι θα είναι οι ίδιοι λήπτες ψυχικής υγείας, δίνοντας έτσι την ευκαιρία να 

παρουσιάσουν τις δεξιότητες και ικανότητες τους. Κάθε είδους διάκριση θα μπορεί να 

αναφερθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες/ Αρχές.   

Καλές πρακτικές 

Ιτ
α

λί
α

 

Ποιός; DSM.ASLBA - CSM2Toritto 

Πού; Toritto, Bari -  Iταλία 

Τι και πώς;  Project με τίτλο «οι λέξεις του στίγματος»: Η φωνή της 
ψυχιατρικής στο ιντερνετικό ραδιόφωνο. Η δράση προέρχεται από τη 
συνεργασία του οργανισμού ASL με το Δήμο του Toritto. 

Διαμέσου μιας εκπομπής  ιντερνετικού ραδιοφώνου με τίτλο «μια ομάδα στο 
μεγάφωνο»  η οποία διοικούνταν από μια ομάδα αγοριών από την Εθνική 
Κοινωνική Υπηρεσία, δημιουργήθηκε η μετάδοση της εκπομπής «ΤΑ ΛΟΓΙΑ 
ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ» (stigma’s words). Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονταν 
λήπτες, εθελοντές από συνδέσμους οικογενειών, επαγγελματίες, εκφωνητές, 
και ηχολήπτες.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες: 

http://ungruppoalmegafono.blogspot.it/2017/01/  

Ιτ
α

λί
α

 

Ποιός;  τμήμα ψυχικής υγείας της AUSL της Μοδένας με δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς, λήπτες και πολίτες,  

Πού;  Μοδένα και στην επαρχία της 

Τι και πώς; 

Το έργο με τίτλο «Mat – εβδομάδα ψυχικής υγείας» («Màt - Mental Health 
Week») προωθήθηκε από το τμήμα ψυχικής υγείας και παθολογικών 
εξαρτήσεων του AUSL της Μοδένα το 2011 και από τότε πραγματοποιείται 
κάθε χρόνο κατά το δεύτερο μισό του Οκτώβρη κάθε έτους. Μια εβδομάδα 
γεμάτη με συνεντεύξεις, εκδηλώσεις, πολιτιστικά event και δράσεις τέχνης 
ανοιχτά στους πολίτες, τα οποία πραγματοποιούνται σε διαφορετικές 
περιοχές της Μοδένα και την επαρχία της, προκειμένου να αυξηθεί η γνώση 
για την ψυχική υγεία και να ενισχυθεί ο αγώνας ενάντια στην προκατάληψη 
και το στίγμα που αφορά τα άτομα με ψυχικές διαταραχές. Το event είναι 
αποτέλεσμα μιας συμμετοχικής συνεργασίας με τους οργανισμούς  “Idee in 
circolo” και  “Insieme a Noi”, και ενισχύει την εμπλοκή θεσμικών εταίρων 
και ενός ευρύτερου δικτύου μελών συλλόγων ληπτών ψυχικής υγείας, 
μελών οικογενειών, επαγγελματιών, εθελοντών, κοινωνικών συνεταιρισμών, 
ιδιωτικών κοινωνικών οργανισμών, σχολείων και πανεπιστημίων και 
ιδρυμάτων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες:   

http://www.matmodena.it/blog-mat-settimana-della-salute-mentale/  

http://ungruppoalmegafono.blogspot.it/2017/01/
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Ποιός;  Οργανισμός Ψυχικής Υγείας  

Πού;  Ηνωμένο Βασίλειο 

Τι και πώς; Η ψυχική ασθένεια είναι κοινή έννοια σε όλους. Επηρεάζει 
χιλιάδες ανθρώπους στο ΗΒ, τους φίλους τους, τους συναδέλφους τους, τις 
οικογένειες τους και την κοινωνία εν γένει. Οι περισσότεροι άνθρωποι που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας αναρρώνουν πλήρως ή είναι 
ικανοί να τα διαχειριστούν και να συνεχίσουν τη ζωή τους με αυτά ιδιαίτερα 
όταν βοηθηθούν από νωρίς. Αλλά αν και πολλοί άνθρωποι νοσούν από 
ψυχικές διαταραχές, το κοινωνικό στίγμα παραμένει ισχυρό, και οι 
άνθρωποι με προβλήματα ψυχικής υγείας μπορεί να βιώσουν διάκριση σε 
όλα τα θέματα της ζωής τους. Τα προβλήματα της υγείας τους 
χειροτερεύουν με το στίγμα και την διάκριση που βιώνουν, τόσο από την 
κοινωνία όσο και από την οικογένεια, τους φίλους και τον εργοδότη τους. Η 
κοινωνική απομόνωση, η φτωχή ποιότητα στέγασης, η ανεργία και η 
φτώχεια συνδέονται με την ψυχική ασθένεια. Ένας αριθμός από εθνικές και 
τοπικές καμπάνιες προσπαθούν να αλλάξουν την κοινωνική αντίληψη στην 
ψυχική ασθένεια. Μια από αυτές τις δράσεις είναι και η εκστρατεία 
(καμπάνια) εθελοντισμού σε εθνικό επίπεδο με τίτλο «Ώρα για αλλαγή».     

Για περισσότερες λεπτομέρειες:  

https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/s/stigma-and-discrimination 

Ελ
λά

δ
α

 

Ποιός; Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας (ΕΠΙΨΥ) 

Πού; Ελλάδα   

Τι και πώς; Ένα πολύ-επίπεδο πρόγραμμα που περιλαμβάνει έρευνα, 
εκπαίδευση, επικοινωνία και συνηγορία. Το 1999 ξεκίνησε η λειτουργία του 
Ελληνικού Προγράμματος κατά του Στίγματος της Σχιζοφρένειας στο ΕΠΙΨΥ, 
ως μέρος του Διεθνούς Προγράμματος της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής 
Εταιρείας (ΠΨΕ) για την καταπολέμηση του στίγματος και των διακρίσεων 
σε βάρος των ασθενών με σχιζοφρένεια. Λειτούργησε μέχρι τον Ιούνιο 2013, 
οπότε και σταμάτησε λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Κατά τα χρόνια της 
λειτουργίας του το Πρόγραμμα Αντι-Στίγμα, όπως μετονομάστηκε, διεύρυνε 
το πεδίο των δραστηριοτήτων του στο σύνολο των ψυχικών διαταραχών και 
συγκεκριμένα στη διπολική διαταραχή και την κατάθλιψη, με το σκεπτικό 
ότι και αυτές οι ασθένειες εμφορούνται από σημαντικό βαθμό κοινωνικού 
στιγματισμού. Το Πρόγραμμα δραστηριοποιήθηκε πολυεπίπεδα στους 
τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης, της επικοινωνίας και της συνηγορίας. 

Σημείωση: η παραπάνω περίπτωση αναφέρεται περισσότερο ως «κοινή 
πρακτική» για πολλούς οργανισμούς ψυχικής υγείας παρά ως «καλή 
πρακτική». Παρόλα αυτά  έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα επιτυχής και γι αυτό 
υιοθετείται στο παρόν ως παράδειγμα καλή πρακτικής από ένα φορέα 
ψυχικής υγείας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες:  http://www.epipsi.gr/index.php/46-
tomeis/koinotikes-yphreseies/110-anti-stigma   
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Η ΜΚΟ Susret από το Ζάγκρεμπ λειτουργεί ένα πρόγραμμα υποστήριξης της 
στέγασης ατόμων με ψυχικές διαταραχές μέσω της κοινότητας από το 2006. 
Σε μια συζήτηση προέκυψε η θύμηση ενός περιστατικού που οι γείτονες του 
οικοτροφείου παραπονιόντουσαν για μια μυρωδιά και είχαν θεωρήσει ότι 
προερχόταν από το Οικοτροφείο καθώς θεωρούσαν ότι τα άτομα που ζούσαν 
εκεί ήταν «τεμπέλικα να καθαρίσουν». Ωστόσο, το πρόβλημα λύθηκε καθώς 
αποδείχτηκε ότι η μυρωδιά προερχόταν από ένα γειτονικό διαμέρισμα το 
οποίο ήταν γεμάτο με κατοικίδια.  

Για περισσότερες πληροφορίες: www.udruga-susret.hr 

Το Κέντρο Υπηρεσιών στην Κοινότητα «Ja kao i ti»  στην πόλη Οsijek  στην 
Κροατία διαχειρίζεται 24 οικοτροφεία για 85 λήπτες υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας που ζουν στην κοινότητα.  

Ένα παράδειγμα που έχει παρουσιαστεί από το Κέντρο αφορά ένα λήπτη που 
για πολλά χρόνια απείχε από το αλκοόλ, ο οποίος θέλησε να ενταχθεί στην 
τοπική κοινότητα συνταξιούχων προκειμένου να κοινωνικοποιηθεί και να 
ταξιδέψει. Κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου παραμονής του στην ομάδα, 
δεν του επιτράπηκε από την υπεύθυνη εκδρομών να πάρει μέρος σε μια 
εκδρομή στην παραλία καθώς ήταν προκατειλημμένη ως προς την πάθηση 
του. Ωστόσο, η υπεύθυνη της διοργάνωσης εκδρομών άλλαξε γνώμη κατά το 
δεύτερο χρόνο παραμονής του στην ομάδα εκείνος συνέχιζε να παίρνει μέρος 
στις συναθροίσεις και να συμμετέχει ενεργά. Η υπεύθυνη τον γνώρισε 
καλύτερα και του επέτρεψε να συμμετέχει στις εκδρομές που διοργάνωνε το 
Κέντρο.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες: http://jakaoiti.org 

Δραστηριότητα 

Βρείτε μια ιστορία ή ένα δημοσιευμένο άρθρο που περιγράφει ένα γεγονός στο οποίο 

μετείχε ένας ή περισσότεροι λήπτες ψυχικής υγείας.  

Διαβάστε το άρθρο. 

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις –ατομικά- και στη συνέχεια μοιραστείτε τις 

απαντήσεις σας με τα άλλα μέλη της ομάδας προκειμένου να συγκρίνετε τις ιδέες σας. 

Οι ερωτήσεις είναι εμπνευσμένες από την  Χάρτα της Τριέστης (Trieste Charter) και το 

διάλογο γύρω από αυτήν. (η Χάρτα της Τριέστης είναι ένα έγγραφο με μια πρόταση 

ενός κώδικα ηθικής / δεοντολογικό πρωτόκολλο για τους Ιταλούς δημοσιογράφους και 

τους εργαζόμενους στις ειδήσεις, οι οποίοι ασχολούνται με τα νέα που αφορούν τους 

πολίτες με θέμα ψυχικών διαταραχών αλλά και θέματα που αφορούν την  ψυχική 

υγεία εν γένει).  

http://www.udruga-susret.hr/
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1. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στο άρθρο είναι κατάλληλοι ή 

ακατάλληλοι ή/και προσβλητικοί προς το άτομο της ιστορίας ή προς 

κάποιον που μπορεί να έχει μια παρόμοια εμπειρία με ψυχικές 

διαταραχές;  

2. Είναι ο τίτλος και οι εικόνες του άρθρου προσβλητικά προς το άτομο 

της ιστορίας ή προς κάποιον που μπορεί να έχει μια παρόμοια εμπειρία 

με ψυχικές διαταραχές; 

3. Είναι απαραίτητο για να είναι ολοκληρωμένη η πληροφόρηση το να 

φανεί το όνομα του πολίτη ή άλλου είδους πληροφορίες που 

σχετίζονται με αυτόν/ήν (π.χ. διεύθυνση, εργασία κλπ) καθώς και 

χρήση φωτογραφιών / εικόνων;  

4. Είναι απαραίτητο για  την ιστορία του άρθρου το να φανεί ότι το άτομο 

έχει κάποια ψυχική διαταραχή; 

5. Αν η εστίαση της ιστορίας αφορά την ψυχική διαταραχή, περιλαμβάνει 

το άρθρο αναφορά και σχόλια ειδικών για την ψυχική υγεία ή άλλου 

ατόμου που έχει επηρεαστεί από ψυχική διαταραχή και για το οποίο 

γίνεται αναφορά στο άρθρο ή συλλόγων με λήπτες υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας και των οικογενειών τους;  

6. Έχει δώσει το άρθρο την ευκαιρία σε μέλος κάποιας οικογένειας λήπτη 

ψυχικής υγείας να εκφράσει την άποψη του σχετικά με το θέμα; 

7. Είναι απαραίτητο για να είναι ολοκληρωμένη η πληροφορία  το να γίνει 

επικοινωνία με φίλους, γνωστούς, γείτονες, περαστικούς ή άλλους 

κατοίκους που με κάποιο τρόπο είχαν εμπλακεί στο συμβάν;  

8. Δίνει το άρθρο κάποια συμβουλή σχετικά με το πώς μπορούμε να 

χειριστούμε μια ανάλογη κατάσταση;  

9. Η παράθεση των θετικών εμπειριών των ατόμων με ψυχικές 

διαταραχές βοηθαέι τους άλλους  να κατανοήσουν ότι η κάθε ιστορία 

είναι διαφορετική και ότι μια γενίκευση της μπορεί να είναι μη 

παραγωγική ή ακόμα και επιβλαβής; 

 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  Η Χάρτα της Τριέστης και η πρόταση της για τον ορισμό 

ενός κώδικα με ηθικό / δεοντολογικό πρωτόκολλο για τους εργαζόμενους στις 

ειδήσεις οι οποίοι ασχολούνται με τα νέα που αφορούν τους πολίτες με θέμα ψυχικών 

διαταραχών αλλά και θέματα που αφορούν την  ψυχική υγεία εν γένει 

Ας εξασκηθούμε  
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Βάλτε σε σειρά τις λέξεις προκειμένου να σχηματιστεί σχετική πρόταση 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Η προκατάληψη για την επικίνδυνη και απρόβλεπτη/  παραμένει / πολύ διαδεδομένη 

και /έκρηξη βίας / στις/ αντιλήψεις./ ριζωμένη 

1. Αντιστοιχήστε τις προτάσεις των στηλών. 

“Η χάρτα της Τριέστης (Carta di 

Trieste)” (Trieste Paper), είναι ένα 

έγγραφο που υποστηρίζει τη 

διάχυση της πληροφορίας  για την 

καταπολέμηση των 

 και δεν στηρίζεται σε απευθείας 

γνώση κάποιου γεγονότος, 

ανθρώπων και πραγμάτων 

Οι προκαταλήψεις είναι ιδιαίτερα 

επιβλαβείς όταν επιπρόσθετα στην  

επιπολαιότητα και τη γενικότητα  

 πολύπλοκη κατάσταση και με 

ελάχιστη γνώση δεδομένων  

Η έννοια της προκατάληψης 

μπορεί να προσδιοριστεί ως μια 

άποψη που δημιουργείται από 

προσωπικές απόψεις και 

ακούσματα 

 προκαταλήψεων, του στίγματος 

και του κοινωνικού αποκλεισμού 

που επηρεάζουν τα άτομα με 

ψυχικές διαταραχές και τις 

οικογένειες τους. 

Η προκατάληψη είναι ένας τρόπος 

να απλοποιηθεί μια  

 περιλαμβάνεται και μια ισχυρή 

ακαμψία της σκέψης  

 

2. Βάλτε σε σειρά τις λέξεις προκειμένου να σχηματιστεί σχετική πρόταση  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

……………………………………………………………………………………………………..………………………. 

Προκειμένου οι λήπτες να / είναι / μπορούν να / το κίνητρο τους. / σημαντικό να/ 

ενσωματωθούν / σε μια στεγαστική δομή,/ καλλιεργηθεί    
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Ενότητα 1b.ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – H κοινωνική διαφοροποίηση 

ανάμεσα στις ευημερούσες και τις μειονεκτούσες περιοχές 
 

Ορισμός  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα σπίτια, η περιβάλλουσα περιοχή και η γειτονιά 

επηρεάζουν τη ψυχική υγεία των ατόμων που ζουν εκεί. Σε άτομα τα οποία ζουν σε ένα 

σπίτι στο οποίο αισθάνονται καλά και συνδέονται με το περιβάλλον στο οποίο ανήκει 

το σπίτι αυτό, τους δημιουργείται μια θετική επίδραση στην ψυχική τους υγεία. 

Συνεπώς είναι καλό και σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η τοποθεσία του 

οικοτροφείου ή του σπιτιού που θα στεγάσει λήπτες ψυχικής υγείας. Η τοποθεσία του 

οικήματος μπορεί να επηρεάσει την ανεξαρτησία τους, την αίσθηση της ασφάλειας 

τους, την κοινωνική ενσωμάτωση / επανένταξη τους και την αίσθηση του ανήκειν.  

Ένα σπίτι που βρίσκεται δίπλα σε μαγαζιά, υπηρεσίες, χώρους δραστηριοτήτων, κοντά 

σε μέσα μεταφοράς και εγκαταστάσεις για να περάσει κάποιος τον ελεύθερο του χρόνο 

μπορεί να βελτιώσει ή/και να αυξήσει την κοινωνική ενσωμάτωση/ επανένταξη των 

ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.  

Τα παρακάτω στοιχεία μπορούν να ενισχύσουν την ευζωία των κατοίκων:  

- Λίγος θόρυβος  

- Λίγη κίνηση / μποτιλιάρισμα  

- Καλός φωτισμός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων  

- Μονοπάτια – πεζοδρόμια – ευκαιρίες για περπάτημα  

- Πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς  

- Προσβάσιμες υπηρεσίες  

Προκλήσεις  

Μερικά κείμενα στη βιβλιογραφία προτείνουν ότι είναι σημαντικό να αποφεύγονται 

περιοχές με υψηλή εγκληματικότητα ή με χαμηλή κοινωνική συνοχή και αδύναμο 

κοινωνικό κεφάλαιο.  

Ο όρος ενσωμάτωση/ επανένταξη ουσιαστικά σημαίνει κάποιος να εμπλέκεται σε 

δραστηριότητες με τα ταλέντα του και τους περιορισμούς του. Η κοινωνία έχει ευθύνη 

να δεχθεί αυτά τα άτομα στον ιστό της.  

 

Οφέλη  
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Η στέγαση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην διαδικασία της επανένταξης/ 

ενσωμάτωσης. Το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον παίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη 

της κοινωνικής συνοχής καθώς δημιουργεί ευκαιρίες σε όλους. Υπό αυτές τις 

προϋποθέσεις κάθε ένας μπορεί να λάβει μέρος σε δραστηριότητες της κοινωνίας. 

Πρέπει κάθε δήμος και κάθε πόλη να ελέγξει την προσβασιμότητα στους λήπτες 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Πρέπει να απαντηθούν ερωτήματα όπως για παράδειγμα:  

υπάρχει οικονομικά προσβάσιμη στέγαση; Υπάρχει προσβασιμότητα στα μέσα μαζικής 

μεταφοράς; Ποιές επιλογές υπάρχουν για τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου; Πόσο 

προσβάσιμες είναι οι επιλογές αυτές; Υπάρχουν πρωτοβουλίες με σκοπό να 

ενδυναμώσουν τη γειτνίαση και τις επαφές με τους γείτονες;  

Αν στην περιοχή υπάρχουν διασυνδέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους και τις υπηρεσίες, 

η κοινωνία μπορεί να γίνει περισσότερο προσβάσιμη. Είναι πολύ σημαντικό να 

δημιουργούνται τοπικά δίκτυα συνεργασίας στη γειτονιά. Το να είναι κάποιος παρών 

στην τοπική περιοχή, μπορεί να βοηθήσει τους κατοίκους να εκφράσουν πιο εύκολα τις 

ανησυχίες τους για την ανάπτυξη της περιοχής.  

Τα μέρη συνάντησης είναι επίσης πολύ σημαντικά. Μπορούν να δημιουργήσουν 

ευκαιρίες για συνάντηση και συναναστροφή στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Το 

να συναντάς κάποιον σε καθημερινή βάση στο φούρνο ή στο γυμναστήριο μπορεί να 

οδηγήσει στο ξεκίνημα μια φιλικής κουβέντας και συναναστροφής.  

Καλές πρακτικές 
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Η
νω
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Ποιός; Ιδιωτικό ινστιτούτο για τη στέγαση  
Πού; Λονδίνο 
Τι και πώς; Η συνάντηση της ομάδας σε τακτική βάση και η πολιτική για ένα 
προσωπικό «της ανοιχτής πόρτας» χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση 
«δύσκολων» ατόμων. Το Ιδιωτικό Ινστιτούτο για τη στέγαση (Chartered Institute 
for Housing - CIH)) προσφέρει σε τακτική βάση ομαδικές συναντήσεις και 
επίβλεψη. Οι υπεύθυνοι (managers) είναι πάντα διαθέσιμοι (πολιτική της 
ανοιχτής πόρτας) και σε θέση να συζητήσουν τα όποια προβλήματα προκύπτουν. 
Το Ινστιτούτο έχει συστήματα επείγουσας κλήσης (1η και 2η βαθμίδα) ακόμα και 
εκτός του ωραρίου εργασίας. Το Ινστιτούτο χρησιμοποιεί την πρακτική της 
αντανάκλασης (reflective practice) στις ομαδικές συναντήσεις έτσι ώστε οι 
άνθρωποι να μπορούν να συζητούν τα συναισθήματα και τις ανησυχίες τους. Η 
διαδικασία αυτή πρέπει να είναι ασφαλής ως προς τα λεγόμενα των ατόμων 
προκειμένου τα άτομα να νιώθουν ασφάλεια και εμπιστοσύνη και να μπορούν να 
εξωτερικευτούν. Το Ινστιτούτο έχει αναπτύξει γραμμή συμβουλευτικής και 
φροντίδας με θεραπευτές ή συμβούλους τους οποίους μπορεί κάποιος να καλέσει 
ανεξάρτητα (Εξειδικευμένη παροχή στο Λονδίνο). Το Ινστιτούτο προσφέρει 
ευκαιρίες για εκπαίδευση του προσωπικού με μια ποικιλία τεχνικών μέσα από 
δύσκολες συζητήσεις. Το προσωπικό που  λειτουργεί στην «πρώτη γραμμή» 
εκπαιδεύεται μηνιαίως στην τεχνική της πρακτικής της αντανάκλασης (reflective 
practice) με εκπαιδευτή -ψυχολόγο από κάποια δομή ψυχικής υγείας. Το 
Ινστιτούτο προσπαθεί να κατανοήσει συμπεριφορές ανθρώπων καθώς δεν 
επιθυμεί την απομόνωση κανενός ατόμου. Προσπαθεί γενικά να βοηθήσει το 
προσωπικό του να αποκτήσει δεξιότητες ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει 
διάφορες καταστάσεις προκειμένου να αποφεύγεται το burn out ή μια 
υπερβολική αντίδραση σε προκλήσεις και συμπεριφορές ατόμων που θα 
απευθυνθούν εκεί για βοήθεια.  
Για περισσότερες λεπτομέρειες:  
http://councilmeetings.lewisham.gov.uk/documents/s44396/06%20Housing%20a
nd%20mental%20health%20-%20scoping%20report%20-%20060716.pdf 
και  http://www.cih.org/ 

Εκπαιδευτικό αποτέλεσμα: 

Ποιοι θεωρούνται πιθανοί παράγοντες ώστε μια περιοχή να γίνει και 

ευημερούσα και λιγότερο μειονεκτούσα. Πώς μπορώ να βοηθήσω ώστε μια 

περιοχή να γίνει περισσότερο ευημερούσα; 

Δραστηριότητα 

Άσκηση 1 

http://councilmeetings.lewisham.gov.uk/documents/s44396/06%20Housing%20and%20mental%20health%20-%20scoping%20report%20-%20060716.pdf
http://councilmeetings.lewisham.gov.uk/documents/s44396/06%20Housing%20and%20mental%20health%20-%20scoping%20report%20-%20060716.pdf
http://www.cih.org/
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Το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της 

κοινωνικής συνοχής. Σκοπός της παρούσας άσκησης είναι να αναζητήσει τι πιθανότητες 

υπάρχουν στην περιοχή για συναντήσεις.  

Χωρίστε την ομάδα σε ζευγάρια. Κάθε ζευγάρι πρέπει να σκεφτεί τα κάτωθι: τι 

δυνατότητες για συνάντηση υπάρχουν στη γειτονιά σας; Γράψτε τις επιλογές σας σε 

ένα μεγάλο φύλλο χαρτί.  

Στη συνέχεια κάθε ζευγάρι παρουσιάζει τις απαντήσεις του στην ομάδα. Μπορεί να 

δημιουργηθεί διάλογος σχετικά με αυτά τα θέματα. Τι θεωρεί ο καθένας σημαντικό; 

Υπάρχουν αρκετά μέρη για συνάντηση στην κάθε περιοχή; Υπάρχει κάτι που λείπει από 

τη γειτονιά σας και θα θέλατε να δημιουργηθεί; Υπάρχουν προτάσεις προς τους 

δήμους;  

Άσκηση 2 

Σκοπός της παρούσας άσκησης είναι να σκεφτείτε πράγματα σχετικά με τις 

ευημερούσες και μειονεκτικές περιοχές. 

Γράψτε σε 2 φύλλα χαρτί τις ακόλουθες ερωτήσεις:  

• Τι σε κάνει να νιώθεις καλά στο σπίτι σου;  

• Με τι ΔΕΝ νιώθεις καλά όταν είσαι σπίτι σου; 
 

Χωρίστε την ομάδα σε 2 υποομάδες.  
Η πρώτη ομάδα θα απαντήσει τη μια ερώτηση και η δεύτερη ομάδα την άλλη ερώτηση. 
Κάθε ομάδα θα χρειαστεί να γράψει 5 απαντήσεις για την κάθε ερώτηση. Έπειτα θα 
γίνει αντιστροφή των ερωτήσεων (η μια ομάδα θα πάρει της άλλης) και θα 
συμπληρώσει άλλες 5 απαντήσεις.  
 
Κατόπιν της ολοκλήρωσης της εν λόγω άσκησης, οι υποομάδες θα ενωθούν και θα 

συζητήσουν τις απαντήσεις προσπαθώντας να βρουν λύσεις στους παράγοντες που 

επηρεάζουν μια περιοχή και την κάνουν μειονεκτούσα. Επίσης θα πρέπει να 

απαντήσουν στο ερώτημα πως μπορούν να βοηθήσουν ως πολίτες μια περιοχή να γίνει 

ευημερούσα.  

Ας εξασκηθούμε! 

1. Σωστό ή Λάθος  

• Τα σπίτια δεν έχουν επίδραση στα άτομα με ψυχικές διαταραχές που ζουν σε 
αυτά. (Σωστό ή Λάθος) 
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• Η τοποθεσία του οικήματος μπορεί να επηρεάσει την ανεξαρτησία, την 
αίσθηση της ασφάλειας, την κοινωνική ενσωμάτωση/ επανένταξη και την 
αίσθηση του ανήκειν. (Σωστό ή Λάθος) 

• Η ενσωμάτωση / επανένταξη αφορά απλά την υπερπήδηση κάποιων 
φυσικών εμποδίων. (Σωστό ή Λάθος) 

• Το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
επίτευξη της κοινωνικής συνοχής. (Σωστό ή Λάθος) 

2. Βρείτε τη λέξη που λείπει  

Η τοποθεσία του οικήματος ………………………………………………….. την ανεξαρτησία, την 

αίσθηση της ………………………………………, την κοινωνική …………………………………….  και την 

αίσθηση του ……………………………………………..  
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Ενότητα 2. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ / ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ 

ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ - Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης πολιτών 

Ορισμός 

Για κάποιους  λήπτες, ανάκαμψη (recovery) σημαίνει να είναι σε θέση να ζήσουν μόνοι 

τους και μεγάλο μέρος της έρευνας δείχνει ότι οι λήπτες  υπηρεσιών ψυχικής υγείας 

προτιμούν να ζουν σε ανεξάρτητες κατοικίες με έναν φίλο ή σύντροφο. Το καθήκον των 

ψυχιατρικών υπηρεσιών πρέπει να είναι να ενθαρρύνουν τους ασθενείς να 

μετακινούνται από ιδρύματα σε κανονικά σπίτια. 

Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι τα άτομα με εμπειρία σε θέματα ψυχικής υγείας είναι πολύ 

ικανά να σταθμίσουν τα οφέλη και τα μειονεκτήματα των διαφορετικών επιλογών ζωής 

και, επιπρόσθετα, υπογραμμίζει ότι είναι αδύνατο να εντοπιστεί ένα μοναδικό 

παράδειγμα στέγασης που να είναι κατάλληλο για όλους. Αντίθετα, είναι απαραίτητο 

να υπάρχει ένα ευρύ φάσμα λύσεων στέγασης και υπηρεσιών υποστήριξης. 

Πράγματι, η αντίληψη των ληπτών σχετικά με το κοινωνικό κλίμα στη γειτονιά είναι 

ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για τον προσδιορισμό της ποιότητας ζωής όπως 

γίνεται αντιληπτή από τους ίδιους. Έτσι, τα «μέρη» στα οποία ζουν οι λήπτες θα πρέπει 

πάντα να λαμβάνονται υπόψη σε σχέση με τα γύρω περιβάλλοντα, επειδή το 

περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει θεμελιώδες στοιχείο για τον προσδιορισμό της 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας και της ευημερίας των ληπτών. 

Προκλήσεις 

Ως κρίσιμα ζητήματα, το στίγμα και οι προκαταλήψεις που υπάρχουν στην κοινωνία 

σχετικά με τις ψυχικές ασθένειες μπορούν να αποτρέψουν την ενσωμάτωση των 

ληπτών στη γειτονιά, δημιουργώντας πιθανώς μια εμπειρία ζωής αποκλεισμού από την 

άποψη του λήπτη. Οι κάτοικοι που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία με τη Στέγαση, 

μεταξύ άλλων, μπορεί να δείχνουν μια προκατάληψη προς τους νέους "γείτονες" και 

να ανησυχούν για την ηρεμία και την ασφάλεια τους λόγω του στερεότυπου της 

απρόβλεπτης και δυνητικά επιθετικής φύσης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής 

υγείας. 

 Οφέλη 

Για το σκοπό αυτό, ως πόροι, θα πρέπει να προωθηθεί ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών 

στην κοινότητα για να αυξηθεί η ανοχή προς την ποικιλομορφία και την αναπηρία, 

προκειμένου να υπάρξει καλή σχέση με τους γείτονες. 
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Επιπλέον, οι λήπτες  που είχαν τη δυνατότητα επιλογής της στεγαστικής δομής που 

προτιμούν θεωρούν ότι έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής, και οι άνθρωποι που 

κατοικούν σε μια κατοικία που μπορούν να επιλέξουν το πώς θα οργανώσουν τη ζωή 

τους,  έχοντας καλό επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής, είναι πιο ικανοποιημένοι 

σε σύγκριση με όσους ζουν σε ένα μέρος όπου η καθημερινή ζωή είναι αυστηρά 

δομημένη και απόλυτα ελεγχόμενη. Ταυτόχρονα, οι ομάδες εστίασης (focus groups) 

έδειξαν ότι οι λήπτες  προσδοκούν  βοήθεια στο να οργανώσουν τη ζωή τους και εκτός 

σπιτιού. Γενικά, ένας μεγαλύτερος αριθμός εμπλεκομένων επαγγελματιών διευκολύνει 

την καλύτερη ποιότητα ζωής (όπως γίνεται αντιληπτή από τους λήπτες). 

 Η γειτονιά, οι αστικοί χώροι μιας πόλης προτείνουν το πρόβλημα του περιβάλλοντος 

ως υποστηρικτή της σχέσης. Ο μεγάλος κοινωνικός σκοπός είναι να προωθηθούν 

ανοιχτοί χώροι όπου η αντίληψη των άλλων ως "διαφορετικών" αποτυγχάνει. Για να 

επιτευχθεί το όραμα αυτό χρειάζεται δράση παρέμβασης ώστε να ευαισθητοποιηθεί η 

κοινότητα για το θέμα της Στέγασης και για το πώς το περιβάλλον και η περιοχή 

μπορούν να γίνουν στοιχεία που παράγουν ευεξία για τους λήπτες. 

 

Καλές Πρακτικές 

 

Ιτ
α

λί
α

 

Ποιός;  fio.PSD – 
Η Ιταλική Ομοσπονδία Οργανισμών για Άτομα χωρίς Διαμονή είναι μια 
ένωση που επιδιώκει στόχους κοινωνικής αλληλεγγύης στο πλαίσιο της 
σοβαρής περιθωριοποίησης των ενηλίκων και των άστεγων ανθρώπων. 
Έχει ως μέλη Φορείς ή/ και οργανισμούς που ανήκουν τόσο στη Δημόσια 
Διοίκηση όσο και στον ιδιωτικό κοινωνικό τομέα, οι οποίοι ασχολούνται με 
σοβαρή περιθωριοποίηση των ενηλίκων και τους αστέγους. 
Πού;  Ιταλία 
Τι και πώς; Να διευκολυνθεί ο συντονισμός δημόσιων, ιδιωτικών και 
εθελοντικών οργανώσεων που δρουν εναντίον της σοβαρής 
περιθωριοποίησης των ενηλίκων και των άστεγων ατόμων · Να δοθεί 
προσοχή στο πρόβλημα όλων των κοινωνικών ομάδων. μελέτες και 
έρευνα· Να αναπτυχθούν μεθοδολογίες και στρατηγικές για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού · Να διευκολυνθεί η 
διάδοση ορθών πρακτικών · Να γίνουν εξειδικευμένες δημοσιεύσεις.  
Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.fiopsd.org/housing-first/ 
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Ιτ
α

λί
α

 

Ποιός; Visiting DTC (Democratic Therapeutic Communities)  - 
Legacoopesociali – Δημοκρατικές Θεραπευτικές Κοινότητες 
Πού; Διάφορες πόλεις της Ιταλίας 
Τί και πώς ;  Πρόγραμμα πιστοποίησης ομοτίμων με επίκεντρο την 
κοινοτική ποιότητα, θεωρητικό μοντέλο και εργαλεία για την αξιολόγηση 
των υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη διαβίωση που έχει αναπτύξει το 
Επιστημονικό-Επαγγελματικό Πρόγραμμα Διαπίστευσης Ποιότητας, το 
οποίο ονομάζεται «Visiting DTC Project», στο πλαίσιο της μεθοδολογίας, 
που αντιπροσωπεύεται στην αγγλική παράδοση από τη Δημοκρατική 
Θεραπευτική Κοινότητα και από τις πιο πρόσφατες ιταλικές θεωρίες για 
την Κοινοτική Ψυχοθεραπεία. 
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για την εστίαση στις σχέσεις με τα κοινωνικά 
δίκτυα και τις κοινωνικές υπηρεσίες της Τοπικής Κοινότητας, με τη 
λειτουργία της υποστήριξης και της συμμετοχής στην κοινωνική ζωή: 
δίκτυο δυναμικών περιβαλλόντων. 
Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.nuovarassegnastudipsichiatrici.it/index.php/volume-
15/valutazione-qualita-comunitaria-dispositivi-sostegno-abitare-salute-
mentale 

Η
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Ποιός; Λίβερπουλ - Σύμπραξη για την Ψυχική Υγεία  
Πού; Λίβερπουλ, Ηνωμένο Βασίλειο 
Τι και πώς; Το Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας του Λίβερπουλ. Η Παγκόσμια 
Ημέρα για την Ψυχική Υγεία (10 Οκτωβρίου) γιορτάζεται σε περισσότερες 
από 100 χώρες και υποστηρίζεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών 
και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ψυχικής Υγείας. Στόχος του είναι να 
ευαισθητοποιήσει για την ψυχική υγεία και να προωθήσει τη ευεξία. Η 
ψυχική υγεία μπορεί να επηρεάσει οποιονδήποτε, με 1 στις 3 επισκέψεις 
σε Γενικούς Ιατρούς στο Λίβερπουλ να αφορούν παθήσεις όπως η 
κατάθλιψη, το στρες, το άγχος και ο πανικός. Παρ 'όλα αυτά, οι άνθρωποι 
που βιώνουν προβλήματα ψυχικής υγείας εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν προκαταλήψεις, διακρίσεις και αποκλεισμό εξαιτίας 
αυτού. Ως οργανισμός που διασφαλίζει την  φωνή εκείνων που βιώνουν 
ψυχιατρικά προβλήματα, η Κοινοπραξία Ψυχικής Υγείας του Liverpool 
έχει συντονίσει τις εκδηλώσεις της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας 
στο Λίβερπουλ τα τελευταία 7 χρόνια. Για αυτό το 8ο έτος παρουσιάσαμε 
το δεύτερο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας του Λίβερπουλ, το οποίο εκτελείται 
από την 1η έως τις 14 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει μουσική, χορό, 
κωμωδία, εικαστικές τέχνες, ποίηση, δράμα, ταινία, πληροφορίες & 
συμβουλές, εργαστήρια κ.α. . 
Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες : 
https://www.liverpoolcamhs.com/wp-
content/uploads/2017/09/Liverpool-Mental-Health-Festival-2017-
Report.pdf  
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Ποιός;  AMKE Αλθέα και Design Park 
Πού; Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (16/12/17 - 28/01/18), Αθήνα 
 
Τι και πώς ; Μια δραστηριότητα, με την ονομασία "ημερολόγιο", με τη 
συμμετοχή πολλών διάσημων ηθοποιών οργανώθηκε για να 
ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη και να καταπολεμήσει το στίγμα. Το 
κίνημα Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης προωθεί την αξιοπρεπή διαβίωση 
των ψυχικά ασθενών εντός της κοινότητας. Ένα από τα πιο βασικά 
εμπόδια για την πραγματοποίηση αυτής της προσπάθειας είναι η 
παραμορφωμένη και δημοφιλή μορφή του «τρελού». Το Στίγμα είναι ένα 
διαχωριστικό σήμα που αποκλείει κάποιον από την ομάδα της κοινωνίας. 
Μια δραστηριότητα, με την ονομασία "ημερολόγιο", με τη συμμετοχή 
πολλών διάσημων ηθοποιών οργανώθηκε για να ευαισθητοποιήσει την 
κοινή γνώμη και να καταπολεμήσει το στίγμα. 
Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες : https://www.kathenas.gr 

Κ
ρ
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Συνδιοργανώθηκε μια συνάντηση με όλους τους ενοίκους της κοινωνικής 
εστίας όπου στεγάζονταν λήπτες στο Ζάγκρεμπ και οι οποίοι μετακόμισαν 
σε κανονικές κατοικίες. Οι ειδικοί εξήγησαν ότι ο στόχος ήταν να 
παρασχεθεί κανονική κατοικία στους λήπτες. Η έμφαση δόθηκε στο 
γεγονός ότι οι γείτονές τους έκριναν ικανούς να ζήσουν μόνοι τους. 
Έγιναν απόλυτα αποδεκτοί και ζούν εκεί από το 2013 μέχρι σήμερα. 
Σύνδεσμος με περισσότερες πληροφορίες: 
 http://www.dom-pbo-zg.hr/vrste_smjestaja.php  

 

Εκπαιδευτικό αποτέλεσμα: Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τα 

συναισθήματα και τη γενικότερη στάση τους απέναντι στην «ψυχική ασθένεια». 

Δραστηριότητα 

Πρακτικές Συμβουλές: - Ζητήστε από δύο άτομα της ομάδας να διαδραματίσουν δύο 

βασικούς ρόλους: ο λήπτης υπηρεσιών, ο οποίος πρόκειται να ενεργεί υιοθετώντας 

ορισμένα στερεότυπα χαρακτηριστικά (έχοντας κατά νου τους συνειρμούς που 

προέκυψαν κατά την πρώτη φάση της δραστηριότητας) και ο πολίτης. Οι ηθοποιοί θα 

προβάλλουν ένα σενάριο σχετικά με ένα πιθανό ζήτημα συνύπαρξης, ενώ η υπόλοιπη 

ομάδα παρακολουθεί τη σχετική ανταλλαγή μεταξύ των ηθοποιών. 

-Για να διευκολυνθεί η εμπειρία ρόλων, το ρόλο του λήπτη θα μπορούσε να αναλάβει 

ένας από τους εκπαιδευτές. 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΟΥ 

 

http://www.dom-pbo-zg.hr/vrste_smjestaja.php
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1η  φάση "Ενημέρωση": ανταλλαγή στόχων και προσδοκιών 

 

Σε αυτή τη φάση, ο εκπαιδευτής και η ομάδα πολιτών χτίζουν μαζί μια υπόθεση 

εργασίας, προσπαθώντας να «ενεργοποιήσουν» τις προσδοκίες των συμμετεχόντων 

σχετικά με το θέμα. Για το λόγο αυτό, ένας κατακλυσμός ιδεών (brainstorming) θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, έχοντας ως αντικείμενο το θέμα  «Στέγαση και ψυχική 

ασθένεια». Ο στόχος είναι η διερεύνηση των προσδοκιών και φόβων που συνδέονται 

με το αντικείμενο ενδιαφέροντος. 

 

2η Φάση ° "Παίξιμο ρόλων" 

 

Παράδειγμα σύγκρουσης ή αγώνα. Παύλος: Λήπτης. Λουκάς: Πολίτης. 

"Ο Παύλος είναι νέος είκοσι επτά ετών που ζει σε ένα προστατευόμενο διαμέρισμα. Ο 

Λουκάς, ο γείτονάς του, είναι μισθωτός σαράντα ετών. Μένουν στο ίδιο συγκρότημα 

κατοικιών και η συνύπαρξή τους δεν αποτελεί σωστό παράδειγμα καλών σχέσεων 

μεταξύ γειτόνων, επειδή ο Λουκάς κατηγορεί τον Παύλο για την εκτέλεση ενοχλητικών 

συμπεριφορών, π.χ. ακούει δυνατά μουσική αργά τη νύχτα ή φωνάζει στο τηλέφωνο. 

 

Ο Λουκάς ξέρει κάτι για την ιστορία του Παύλου με την ψυχική ασθένεια. 

Κάθε φορά που ο Παύλος συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, ο Λουκάς θα ήθελε να 

μιλήσει μαζί του για αυτό το προβληματικό ζήτημα, αλλά ο φόβος τον αποτρέπει. Μια 

μέρα, καθώς επέστρεφε πίσω στο σπίτι, ο Λουκάς βλέπει τον Παύλο να βγαίνει από το 

σπίτι. Ο Λουκάς θεωρεί ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουν για αυτό το θέμα. 

Ο Παύλος επειδή ακούει φωνές χρησιμοποιεί την υψηλή ένταση στην μουσική για να 

αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα (αυτές οι πληροφορίες είναι μόνο για τον Παύλο, 

οπότε ο εκπαιδευτής πρέπει να το μοιραστεί μόνο με το άτομο που θα ενεργήσει ως 

λήπτης υπηρεσιών). 

3η Φάση  ° "Ενημέρωση": ανταλλαγή σκέψεων σχετικά με την εμπειρία που ζήσατε 

Όταν σταματάει ο ρόλος, ακολουθεί μια ανάλυση για τα συναισθήματα που βιώσαν οι 

«ηθοποιοί» κατά τη διάρκεια της εμπειρίας, για τη δυναμική της αλληλεπίδρασης και, 

γενικότερα, για τους κώδικες επικοινωνίας που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της 

σκηνής. 

Σύνοψη: 

Ερωτήσεις για τον Λήπτη: 
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• Τι πιστεύεις για την εμπειρία του παιχνιδιού ρόλων; 

• Βρήκες  δυσκολίες να αναλάβεις αυτόν τον ρόλο; 

• Πώς νιώθεις για τη στάση του γείτονα να φερθεί σε ένα άτομο με ψυχική 

νόσο με στερεοτυπικό τρόπο; 

 

Ερωτήσεις για το γείτονα: 

• Τι πιστεύεις για την εμπειρία του παιχνιδιού ρόλων; 

• Έχεις  δυσκολίες στη σχέση σου με τη ψυχική ασθένεια; 

Ερωτήσεις για τους παρατηρητές: 

Τι πιστεύεις για την εμπειρία του παιχνιδιού ρόλων; 

Ποιες σκέψεις κάνετε σχετικά με την ψυχική ασθένεια; 

Ποια είναι η σημασία που αποδίδετε σε αυτό; 

Ας εξασκηθούμε! 

Συνδέστε τα αριστερά αποσπάσματα προτάσεων μαζί με αυτά που βρίσκονται στα 

δεξιά, για να σχηματίσουν ολόκληρες προτάσεις 

 

Η έρευνα δείχνει ότι οι λήπτες 
προτιμούν 

 να ενθαρρύνουν τους λήπτες να 
φύγουν από τα ιδρύματα και να 
μεταβούν σε κανονικά διαμερίσματα. 

Μια σημαντική εργασία των 
ψυχιατρικών υπηρεσιών είναι  

 το  ευρύτερο περιβάλλον γύρω από το 

χώρο στέγασης 

Ένας σημαντικός κοινωνικός σκοπός 
είναι να προωθηθεί η δημιουργία 
μιας ανοιχτής αντίληψης 

 όσους ζουν μια απόλυτα ελεγχόμενη 
καθημερινότητα. 
 

Για την επιλογή του τόπου όπου οι 
λήπτες ζουν πρέπει πάντα να 
λαμβάνεται υπόψη 

 να ζουν σε ένα ανεξάρτητο διαμέρισμα 

με ένα φίλο ή σύντροφο. 

 

Άτομα μου διαμένουν σε στέγες όπου 
μπορούν να οργανώνουν τα ίδια την 
ζωή τους είναι πιο ικανοποιημένα σε 
σύγκριση με   

 όπου η αντίληψη του «άλλου» ως 
«διαφορετικού» διαλύεται. 
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Σχηματίστε μια πλήρη πρόταση βάζοντας στην σειρά τις παρακάτω φράσεις 

 

είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας  

όπως γίνεται αντιληπτή από τους λήπτες  

Η αντίληψη των ληπτών  

για τον καθορισμό  

στη γειτονιά  

της ποιότητας ζωής  

για το κοινωνικό κλίμα  

 

 Συμπληρώστε την πρόταση επιλέγοντας τη σωστή εναλλακτική λύση 

1. Για κάποιους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η έννοια του Recovery σημαίνει να 

είναι σε θέση να __________. 

α) Επιστρέψουν στο σπίτι της οικογένειάς τους 

β) ζουν μόνοι τους 

γ) ζουν μαζί  με άλλο άτομο 

δ) πηγαίνουν στο νοσοκομείο όταν το θέλουν 

 

2. Άτομα με ψυχιατρική εμπειρία (λήπτες υπηρεσιών) αποδεικνύουν ότι ____________ 

ζυγίζουν τα οφέλη και τα μειονεκτήματα των διαφορετικών επιλογών ζωής. 

α. έχουν κάποια δυσκολία να 

β. δεν έχουν ιδέα πώς να 

γ. κάνουν το καλύτερό τους για να 

δ. είναι πολύ ικανοί να 

 

3. Το καθήκον των ψυχιατρικών υπηρεσιών πρέπει να είναι να ενθαρρύνουν τους 

ασθενείς να ___________________. 

α. Μετακινούνται από τα ιδρύματα σε κανονικά σπίτια 

β. Έχουν κάποιους φίλους στη ζωή τους. 

γ. Αλλάξουν τη ζωή τους καλύτερα 

δ. Επιστρέψουν στη ψυχιατρική δομή αφού έχουν επιλύσει τα προβλήματά τους 

 

4. Γενικά, ένας μεγαλύτερος αριθμός _________ που εμπλέκονται στην διαδικασία της 

στέγασης συμβάλλει στην αντίληψη μιας καλύτερης ποιότητας ζωής. 

α. Νοσοκόμων 

β. Επαγγελματιών 

γ. Αστυνομικών 

δ. Γιατρών 

 

5. Οι λήπτες αναμένουν και έχουν ανάγκη __________ ζωή τους έξω από το σπίτι. 

α. μια εξ 'ολοκλήρου εξάρτηση για τη 

β. ξεχωριστή επίβλεψη για τη 

γ. βοήθεια για να οργανώσουν τη 
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δ. να παραμείνουν απομονωμένοι στη 

 

6. Οι "τόποι" στους οποίους ζουν οι λήπτες υπηρεσιών θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται 

υπόψη ______________ _____________ το ευρύτερο περιβάλλον  

α. σε σχέση με 

β. άσχετα με 

γ. ως "πανούκλα" για 

δ. απομονωμένα από 

 

7. ____________ πρέπει να προωθηθούν στην κοινότητα για να αυξηθεί η ανοχή προς 

την ποικιλομορφία και την αναπηρία ώστε να υπάρξει καλή σχέση με τους γείτονες. 

α. Μερικές ταινίες θρίλερ 

β. Ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών 

γ. Ένα νέο είδος σχολείου 

δ. Το Recovery 

 

8. Πολλές έρευνες δείχνουν ότι οι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας προτιμούν να ζουν 

σε ανεξάρτητες κατοικίες ___________. 

α. με έναν φίλο ή έναν σύντροφο 

β. με άλλα άτομα που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές 

γ. με την οικογένειά τους 

δ. μόνοι τους 

 

9. Οι λήπτες υπηρεσιών που μπόρεσαν να __________ που προτιμούν απολαμβάνουν 

μια καλύτερη ποιότητα ζωής. 

α. πάρουν μια αποφάση  

β. βρουν ένα καλό τηλέφωνο 

γ. επιλέξουν τα ρούχα 

δ. επιλέξουν την στεγαστική δομή  

 

10. _________ μπορεί να είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο για τον προσδιορισμό της 

αντίληψης της ποιότητας και της ευημερίας των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 

α. Το περιβάλλον 

β. Το νοσοκομείο 

γ. Το στίγμα 

δ. Η εργασία 
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Ενότητα 3. ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – Σύνδεση 

μεταξύ οικογενειών, υπηρεσιών, ληπτών, κυβερνήσεων και 

άλλων ενδιαφερόμενων 
 

Ορισμός 

Υπάρχουν διάχυτες πεποιθήσεις, προκαταλήψεις και στερεότυπα σε σχέση με τα άτομα 

που χρειάζονται ψυχιατρική φροντίδα, αναφορικά με την εκπαίδευση, την εργασία, το 

φύλο και την ηλικία τους. Κάποιες από τις πιο συχνές είναι οι πεποιθήσεις σύμφωνα με 

τις οποίες οι άνθρωποι με προβλήματα ψυχικής υγείας αποτελούν έναν κίνδυνο για την 

κοινωνία, είναι απρόβλεπτοι, ανίκανοι να εργαστούν ή να φροντίσουν τον εαυτό τους, 

καθώς και ότι δεν υπάρχει τρόπος θεραπείας της κατάστασής τους. Αυτές οι 

γενικεύσεις και οι λανθασμένες πεποιθήσεις θέτουν ένα μεγάλο ποσοστό των ληπτών 

σε κοινωνική απομόνωση. Τα προβλήματα ψυχικής υγείας επιδέχονται θεραπείας και 

τα άτομα με ψυχική διαταραχή μπορούν να ανακάμψουν, αλλά το στίγμα και οι 

διακρίσεις αποτελούν εμπόδιο στην ανάκαμψη αυτή. Για το λόγο αυτό οργανώνονται 

δράσεις ευαισθητοποίησης σε σχέση με τα προβλήματα ψυχικής υγείας και το στίγμα, 

έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις και να προαχθεί η κοινωνική ένταξη. 

Προκλήσεις 

Σύμφωνα με την έρευνα μας, οι πολίτες δίνουν έμφαση στους ανθρώπους εκείνους που 

ζουν σε στενή επαφή με τους λήπτες υπηρεσιών, οπότε βλέπουμε πως υφίσταται η 

σκέψη αντίληψη ότι οι λήπτες είναι τουλάχιστον διαφορετικοί από άλλους ενοίκους ή 

από τους υπόλοιπους πολίτες στην κοινότητα. Οι άνθρωποι φοβούνται ιδιαίτερα την 

πιθανότητα να βρίσκονται κοντά σε άτομα με ψύχωση, καθώς τα θεωρούν εξαιρετικά 

επικίνδυνα και απρόβλεπτα. Οι προκαταλήψεις θα πρέπει να έρχονται σε 

αντιπαραβολή με την πραγματικότητα και ο καλύτερος τρόπος για να συμβεί αυτό είναι 

τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας να ζουν σε στενή επαφή με τους υπόλοιπους 

πολίτες. Φαίνεται ότι μόνο τότε οι πολίτες μπορούν να δουν το άτομο πίσω από τη 

διάγνωση, καθώς και ότι οι δική τους υποστήριξη είναι απαραίτητη για την ανάκαμψη 

του «γείτονα» με προβλήματα ψυχικής υγείας. Σε σχέση με τα προγράμματα στέγασης, 

επιπλέον πρόκληση αποτελεί η οργάνωση ενός προγράμματος το οποίο θα διευκολύνει 

τη συνάντηση των πολιτών με τα άτομα με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Οι 

πολίτες και οι λήπτες υπηρεσιών θα πρέπει να είναι ισότιμοι στις συναντήσεις αυτές. 

Προγράμματα, τα οποία επιτρέπουν στους λήπτες να δείξουν τις ικανότητές τους 

αποτελούν μία επιπλέον πρόκληση αλλά βοηθούν στο να γίνουν οι πολίτες σύμμαχοι 

στην καταπολέμηση του στίγματος. 
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Οφέλη 

Μία σύγχρονη προσέγγιση της στέγασης, η οποία περιλαμβάνει όχι μόνο την παροχή 

της ίδιας της στέγης αλλά δίνει έμφαση στην κοινωνική ένταξη, είναι μία εξαιρετική 

ευκαιρία για όλα τα μέλη της κοινότητας να συναντήσουν άτομα σε φάση ανάκτησης 

της ψυχικής τους υγείας και μπορεί να είναι ωφέλιμη και για τις δύο πλευρές: οι πολίτες 

μπορούν να ξεφύγουν από τις προκαταλήψεις τους και οι λήπτες μπορούν να 

εγκαθιδρύσουν εκ νέου το ρόλο τους ως πολίτες και να ενσωματωθούν ξανά στην 

κοινωνία. Όταν η κοινότητα διευκολύνει την αποδοχή των διαφόρων ομάδων και 

μάχεται ενάντια στις διακρίσεις, τότε η ανάκαμψη των ατόμων με προβλήματα ψυχικής 

υγείας διευκολύνεται επίσης. 

Ας εξασκηθούμε! 

Άσκηση 1 

Σωστό ή Λάθος 

1. Τα άτομα με ψύχωση είναι πολύ επικίνδυνα και απρόβλεπτα 

2. Οι έρευνες δείχνουν ότι τα άτομα με ψύχωση είναι πιο συχνά θύματα βίας 

παρά διαπράττουν τα ίδια βίαιες ενέργειες. 

Άσκηση 2 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 

Πώς μπορείτε να ενεργήσετε αν ο γείτονας σας είναι αγχωμένος ή αναστατωμένος; 

a) Ρωτάω ήρεμα τον γείτονα αν χρειάζεται τη βοήθεια μου. 
b) Μπορώ να εκφράσω την ανησυχία μου στον επιτηρητή του 

κτηρίου, έτσι ώστε να βοηθήσουμε από κοινού τον γείτονά μας. 
c) Μπορώ να καλέσω το 166 αν πιστεύω ότι ο γείτονάς μου 

χρειάζεται ιατρική βοήθεια. 
d) Μπορώ να επικοινωνήσω με την τοπική κοινωνική υπηρεσία αν το 

επεισόδιο επαναληφθεί. 
e) Όλα τα παραπάνω, όποτε χρειάζεται. 

 
Άσκηση 3 
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Πώς μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου να αισθάνεται ασφάλεια και να είναι ανεκτικό 

απέναντι στους γείτονές μας; 

Συνδέστε την ερώτηση του παιδιού στα αριστερά με την απάντηση του γονέα στα 

δεξιά. 

A Γιατί τον καινούριο μας 
γείτονα τον επισκέπτονται  
νοσοκόμες και γιατροί; 

1  Θα κάνεις ό, τι κάνεις συνήθως. Θα είσαι 
ευγενικός, θα χαιρετήσεις και θα προχωρήσεις. 
Όλοι πρέπει να είμαστε ευγενικοί με τους άλλους 
ανθρώπους. Αν σου πει κάτι περίεργο μπορείς να 
μου το πεις και να το διευθετήσω εγώ. 

B Μπορούμε να τρελαθούμε 
κι εμείς όπως αυτοί που ζουν 
στον πάνω όροφο; 

2  Κάποιοι άνθρωποι έχουν μαμάδες και 
μπαμπάδες που είναι επίσης άρρωστοι και 
κάποιοι άλλοι δεν έχουν οικογένεια που να 
μπορεί να τους φροντίσει. Γι’ αυτό έχουν άλλους 
ανθρώπους, οι οποίοι έρχονται και τους βοηθούν 
να μαγειρεύουν, να καθαρίζουν και να πηγαίνουν 
στο σουπερμάρκετ. 

C Ο τρόπος με τον οποίο με 
κοιτάζει ο γείτονάς μας με 
τρομάζει. Τι να κάνω; 

3  Ακόμα και η μαμά και ο μπαμπάς μπορεί να 
τρελαθούν, αλλά πάντα θα σε φροντίζουν. 
Ελπίζω να μην τρελαθείς, αλλά ή τρέλα δεν είναι 
γρίπη για να συμβεί σε κάποιον τόσο εύκολα. Και 
δεν είναι καθόλου ευγενικό να αποκαλούμε τους 
ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο. 

D   Είδα ξαφνικά τη γειτόνισσα 
μπροστά μου, τρόμαξα και 
άρχισα να φωνάζω. Άρχισε να 
φωνάζει κι εκείνη. Έκανα κάτι 
κακό; 

4  Κάποιοι άνθρωποι με προβλήματα υγείας 
χρειάζονται τακτικούς ελέγχους. Η γιαγιά έχει το 
δικό της πιεσόμετρο για να μη χρειάζεται να 
πηγαίνει στο γιατρό κάθε μέρα. Οι νοσοκόμες 
επισκέπτονται τους γείτονες μας, έτσι ώστε 
εκείνοι να μη χρειάζεται να μένουν μέσα στο 
νοσοκομείο. Είναι καλύτερο για εκείνους να είναι 
στο σπίτι. 

E  Όταν είμαι άρρωστος η 
οικογένεια μου με φροντίζει. 
Γιατί αυτοί οι άρρωστοι 
άνθρωποι που ζουν στον 
πάνω όροφο δεν πάνε στη 
μαμά και τον μπαμπά τους; 

5  Είμαι σίγουρος ότι δεν ήθελες να φωνάξεις 
στην κυρία αλλά το καλύτερο θα ήταν να της το 
εξηγήσεις αυτό όταν την ξαναδείς. Αν θες να της 
ζητήσεις συγγνώμη τώρα, μπορούμε να πάμε 
μαζί. 

 

Άσκηση 4 

Οι πολίτες, οι οποίοι βοηθούν ο ένας τον άλλον, κάνουν την κοινωνία καλύτερη. Ίσως, 

ακόμα και τώρα, κάποιος από τους γείτονές σας θα μπορούσε να ωφεληθεί από την 
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υποστήριξή σας. Μπορείτε να σκεφτείτε κάποιον γείτονα, ο οποίος χρειάζεται βοήθεια; 

Παραδείγματα: 

- Να φυλάξετε το παιδί μιας νέας μητέρας για λίγες ώρες έτσι ώστε να 
ξεκουραστεί 

- Να μαγειρέψετε σε μία ηλικιωμένη κυρία 
- Να βοηθήσετε τους γείτονες σας στη μετακόμιση. 
- Να μάθετε σκάκι στο παιδί του γείτονά σας 

 
Καλές Πρακτικές 

Ιτ
α

λί
α

 

Ποιός; Επαρχία “Emilia Romagna” - DGR 1554/2015 
Πού; Emilia Romagna, Ιταλία 
Τι και πώς; “Budget di salute” 
Ο Προϋπολογισμός για την Υγεία (BDS) είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο 
για την υγεία και τη στήριξη του εξατομικευμένου θεραπευτικού 
προγράμματος αποκατάστασης.  Αποτελείται από ατομικούς, 
οικογενειακούς, κοινωνικούς και υγειονομικούς πόρους και στοχεύει στη 
βελτίωση της υγείας από την άποψη της ανάκαμψης, της ευημερίας, της 
ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητας, της ένταξης του ατόμου και της ενεργού 
συμμετοχής του στην κοινότητα. Με αυτή την έννοια, το BDS μπορεί να 
αποτελέσει την κινητήρια δύναμη μιας πολιτισμικής και επιχειρησιακής 
αλλαγής, όπως δείχνουν οι πρώτες αξιολογήσεις. 
Για πληροφορίες: pceroni@ausl.pr.it  

Ιτ
α

λί
α

 

Ποιός; Azienda sanitaria servizi ospedalieri , Trento 
Πού; Trento, Ιταλία 
Τι και πώς; Το “Fare” δημιουργήθηκε το 2015 ως ένα πρόγραμμα 
εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης γύρω από το θέμα της ψυχικής υγείας, 
το οποίο απευθυνόταν σε όλους τους πολίτες. Οι δραστηριότητες 
προέβλεπαν την ενεργό συμμετοχή των ληπτών, των οικογενειών τους, των 
επαγγελματιών και των πολιτών, σε όλα τα στάδια, από το σχεδιασμό και 
την οργάνωση έως την προώθηση και την υλοποίηση. 
 
Για πληροφορίες: 
http://www.fareassieme.it/fare-formarsi-assieme-responsabilmente/ 

Η
νω

μ
έν

ο
 Β

α
σ

ίλ
ει

ο
 Ποιός; “Rethink Mental Illness” 

Πού; Λονδίνο 
Τι και πώς; Η υποστήριξη ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας μπορεί 
να οδηγήσει στην αντιμετώπιση πρακτικών και συναισθηματικών 
προβλημάτων. 
Για πληροφορίες: 
 https://www.rethink.org/about-us/contact-us 
 

mailto:pceroni@ausl.pr.it
https://www.rethink.org/about-us/contact-us
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Ελ
λά

δ
α

 

Ποιός; Δίκτυο Ελλήνων Φροντιστών «ΕΠΙΟΝΗ» 

Πού; Αθήνα, Ελλάδα 
Τι και πώς; Διάφοροι τύποι υποστηρικτικών υπηρεσιών για τους 
ανεπίσημους φροντιστές, τα μέλη οικογενειών και τους φίλους των ατόμων 
με προβλήματα ψυχικής υγείας. Το Δίκτυο Ελλήνων Φροντιστών «ΕΠΙΟΝΗ» 
παρέχει συνεχείς και ποιοτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ανεπίσημους 
φροντιστές, μέλη οικογενειών ή φίλους ατόμων που πάσχουν από 
σωματικές ή ψυχικές παθήσεις, αναπηρίες ή εξαρτήσεις. Οι υπηρεσίες του 
περιλαμβάνουν την πληροφόρηση, την ανταλλαγή εμπειριών και καλών 
πρακτικών, τη συμβουλευτική και τη συναισθηματική υποστήριξη. Η 
ΕΠΙΟΝΗ εμπλέκεται επίσης ενεργά στην προώθηση ουσιαστικών αλλαγών 
πολιτικής μέσα από την επίσημη νομοθεσία. 
Για πληροφορίες:   https://epioniblog.wordpress.com/  

Κ
ρ

ο
α

τί
α

 

Κοινωνικοί Λειτουργοί από το Zagreb Dom επικοινώνησαν με τον επιστάτη 
ενός κτηρίου στην πόλη του Ζάγκρεμπ, εξηγώντας του ότι τέσσερις 
λήπτριες από μία στεγαστική δομή θα ερχόντουσαν να ζήσουν εκεί. Τις 
καλωσόρισαν χωρίς στίγμα ή προκαταλήψεις.  Όταν υπήρξε μία διαρροή 
νερού στο από πάνω διαμέρισμα, ο γείτονας πλήρωσε τη ζημιά και τους 
ζήτησε να τον καλέσουν αν  χρειαστούν κάτι. Ένας άλλος γείτονας τους 
δάνεισε μία σκάλα όταν την χρειάστηκαν. 
Για πληροφορίες: http://www.dom-pbo-zg.hr/vrste_smjestaja.php 

  

http://www.dom-pbo-zg.hr/vrste_smjestaja.php
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Ενότητα 4. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – Πληροφορίες για τις 

υπηρεσίες και την κατάρτιση στην ψυχική υγεία 
 

Ορισμός 

Ο πυρήνας της στέγασης είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ληπτών, παράλληλα 

με την παροχή θεραπευτικών υπηρεσιών. Προκειμένου να παρέχεται μία ολιστική 

υποστήριξη στους λήπτες, όλοι οι εμπλεκόμενοι σε τέτοιου είδους έργα θα πρέπει να 

λαμβάνουν την κατάλληλη κατάρτιση ή πληροφόρηση. 

Προκλήσεις 

Παρ’ όλο που η φύση της εκάστοτε κατάρτισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον 

ρόλο των εμπλεκομένων και το είδος της εμπλοκής τους, όλες οι καταρτίσεις 

μοιράζονται τους παρακάτω κοινούς στόχους: πρόληψη του στίγματος, μοίρασμα 

συγκεκριμένων τεχνικών υποστήριξης, γνώση και ανίχνευση των διαθέσιμων πόρων 

μέσα από την αύξηση της ικανότητας δημιουργίας σχέσεων και της συνεργασίας 

ανάμεσα σε άτομα με διαφορετικούς ρόλους. Σε σχέση με τους πολίτες, τις οικογένειες 

και τους λήπτες θα έπρεπε να υπάρξει μέριμνα για τη διάχυση της πληροφορίας ως 

προς τις διαθέσιμες επιλογές. Από τη στιγμή που οι υπηρεσίες  μπορεί να οργανώνονται 

με διαφορετικούς τρόπους σε περιφερειακό ή ακόμα και τοπικό επίπεδο, αυτού του 

είδους η μεταφορά πληροφοριών πρέπει να εξαρτάται από το πλαίσιο. Ως προς τη 

μορφή αυτής της διάχυσης, οι δυνατότητες είναι αμέτρητες , μιας και μπορεί να είναι 

τόσο ανεπίσημη όσο η διανομή φυλλαδίων ή πιο επίσημη, όπως συνέδρια και 

σεμινάρια. Η πρόσβαση στην πληροφορία, το επίπεδο επισημότητας και το βάθος της 

πληροφορίας μπορούν να αλλάζουν ανάλογα με το κοινό, αλλά ό κύριος στόχος τους 

πρέπει να είναι η παροχή ενός οδηγού για όλους τους εμπλεκόμενους, σε σχέση με τα 

νομικά δικαιώματα, τις υπηρεσίες και τις επιλογές υποστήριξης των ληπτών. 

Οφέλη 

To citizens it is important to participate and being initiators in the formulation of local 

initiatives in order to encourage the application and integration of the clients in the local 

community. The importance of these informal learning activities is linked to the social 

recovery of the clients, which means their integration in the community and the building 

of his or her own life. In fact, according to the Royal College of Psychiatrists (UK), 

recovery (not necessarily meant as clinical recovery) both requires and allows social 

inclusion, and social inclusion helps to promote recovery. Mental health is indeed 

influenced by the social capital and the networks of the individual, so as their sense of 
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inclusion, level of trust and reciprocity. As such, local initiatives must be focused on 

developing community values like tolerance, solidarity, and trust. 

Οι πολίτες είναι σημαντικό να συμμετέχουν και να πρωτοστατούν στη διαμόρφωση 

τοπικών πρωτοβουλιών με στόχο την ενθάρρυνση της ένταξης των ληπτών στην τοπική 

κοινότητα. Η σημασία αυτών των μη τυπικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

συνδέεται με την κοινωνική ανάκαμψη των ληπτών, δηλαδή την ένταξη τους στην 

κοινότητα και το χτίσιμο της δικής τους ζωής. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με τον 

Βασιλικό Κολλέγιο των Ψυχιάτρων (Μεγάλη Βρετανία), η ανάκαμψη (η οποία δεν 

αφορά μόνο την κλινική ανάρρωση) απαιτεί και ταυτόχρονα επιτρέπει την κοινωνική 

ένταξη και η κοινωνική ένταξη βοηθά στην προαγωγή της ανάκαμψης. Η ψυχική υγεία 

επηρεάζεται πράγματι από το κοινωνικό κεφάλαιο και τα δίκτυα του ατόμου, όπως 

επηρεάζεται επίσης και η αίσθηση του ανήκειν, τα επίπεδα εμπιστοσύνης και 

αμοιβαιότητας. Ως εκ τούτου, οι τοπικές πρωτοβουλίες πρέπει να επικεντρωθούν στην 

ανάπτυξη κοινοτικών αξιών όπως η ανεκτικότητα, η αλληλεγγύη και η εμπιστοσύνη. 

https://www.rcpsych.ac.uk/pdf/social%20inclusion%20position%20statement09.pdf 

https://www.gov.uk/government/publications/better-mental-health-jsna-toolkit/2-

understanding-place#community-wellbeing-and-social-capital 

Καλές Πρακτικές 

ΙΤ
Α

Λ
ΙΑ

 

Ποιός; Τοπική Υγειονομική Αρχή Roma 1 / Επαρχία Lazio 
Πού; Ρώμη, Ιταλία 
Τί και πώς; “Museo Laboratorio della Mente” (MLM).  Η ιστορία του 
νοσοκομείου είναι ένα ταξίδι μέσα από την ιστορία των ψυχιατρικών 
ιδρυμάτων, μια ιστορία για τις κακουχίες και τη διαφορετικότητα, για την 
καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής νόσου και την προαγωγή της 
ψυχικής υγείας. Το “Museo Laboratorio della Mente” βραβεύτηκε από τον 
φορέα ICOM Italia  ως το καλύτερο Ιταλικό μουσείο για το 2010. 
Για πληροφορίες:  http://www.museodellamente.it/en/  

http://www.museodellamente.it/en/
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ΙΤ
Α

Λ
ΙΑ

 

Ποιός; Fondazione Di Liegro 
Πού; Ρώμη, Ιταλία 
Τί και πώς; Το πρόγραμμα “Δίκτυο Εθελοντών και Οικογενειών για την Ψυχική 
Υγεία» ξεκίνησε το 2006 και έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της κοινωνικής 
ένταξης  των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας  και των οικογενειών 
τους, ενεργοποιώντας μία υποστηρικτική υπηρεσία για την πρόληψη της 
απομόνωσης και της περιθωριοποίησης. Η μεθοδολογία του βασίζεται στο 
μοντέλο της Ανάκαμψης και εστιάζει στην ενδυνάμωση των ληπτών. Οι  
δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν ομάδες αυτοβοήθειας, 
εργαστήρια κοινωνικοποίησης και θεραπείας μέσω τέχνης, υπηρεσίες 
πληροφόρησης και καθοδήγησης προς άλλες τοπικές υπηρεσίες. Μία από τις 
κύριες  δραστηριότητες του έργου είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
στοχεύει στην προαγωγή της γνώσης γύρω από την ψυχική υγεία, την 
καταπολέμηση του στίγματος και την εκπαίδευση πολιτών, οι οποίοι μπορούν 
να διαθέσουν χρόνο ως εθελοντές. Οι εθελοντές αυτοί παρακολουθούν συχνά 
εποπτικές δραστηριότητες με επαγγελματίες. 
Για πληροφορίες: www.fondazionediliegro.com 

Η
Ν

Ω
Μ

ΕΝ
Ο

 Β
Α

ΣΙ
Λ

ΕΙ
Ο

 

Ποιός; “Brent Mental Health User Group” (ανεξάρτητη ομάδα ληπτών 
υπηρεσιών για την ψυχική υγεία) 
Πού; Λονδίνο 
Τί και πώς; Ενημερωτικό έντυπο υπηρεσιών σχετικά με την ψυχική υγεία και 
άλλα θέματα, το οποίο επιμελείται από τους ίδιους τους λήπτες. Ο 
οργανισμός δημιουργήθηκε το 1986 από άτομα με προβλήματα ψυχική 
υγείας που διέμεναν στην περιοχή “Brent” και χρησιμοποιούσαν τις τοπικές 
υπηρεσίες. Στα πρώτα του βήματα αποτέλεσε έναν τρόπο παροχής 
πληροφοριών για τις τοπικές υπηρεσίες σε άτομα με ψυχιατρική εμπειρία, ως 
τμήμα του οργανισμού “Increasing Access to Psychological Therapies” (IAPT).  
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο του IAPT είδε ξεκάθαρα ότι υπήρχε 
ανάγκη για μία πιο συνολική πηγή πληροφόρησης στη Brent. Η Ομάδα 
Ληπτών της Brent  απάντησε σε αυτή την ανάγκη και ο οργανισμός συνέχισε 
να εξελίσσεται, χάρη στα ίδια τα άτομα που χρησιμοποιούσαν τις υπηρεσίες 
και στο προσωπικό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, οι οποίοι έκαναν σχόλια 
στις διάφορες εκδοχές του εντύπου έτσι ώστε να διασφαλίσουν ότι περιείχε 
συμπληρωματικές και όχι επαναλαμβανόμενες πληροφορίες σε σχέση με τα 
όσα παρείχαν οι διάφοροι οργανισμοί. Παρ’ όλο που όλες οι πληροφορίες 
πέρασαν από έλεγχο, είχαν προκύψει από τις ιστοσελίδες των οργανισμών ή 
μετά από επικοινωνία μαζί τους, οπότε δεν είναι εξαντλητικές ως προς τις 
υπηρεσίες που παρέχουν οι οργανισμοί. Αυτή η πηγή πληροφόρησης 
στοχεύει στο να ανανεώνεται διαρκώς. 
Για πληροφορίες:  http://www.brentusergroup.com/ 
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ΕΛ
Λ

Α
Δ

Α
 

Ποιός; Υπουργείο Υγείας 
Πού; Ελλάδα 
Τι και πώς; Η επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος της ψυχιατρικής 
μεταρρύθμισης στην Ελλάδα. Πρόκειται για μία διαδικτυακή πλατφόρμα, η 
οποία περιλαμβάνει όλες τις μονάδες ψυχικής υγείας της Ελλάδας.   
Για Πληροφορίες 
 http://www.psychargos.gov.gr/Default.aspx?id=1634&nt=217&lang=1  

 

Δραστηριότητα 

Χωριστείτε σε ζευγάρια. Φανταστείτε ότι οργανώνετε μία ενημερωτική εκδήλωση για 

την ψυχική υγεία και τις γυναίκες σε μία μικρή κοινότητα. Αποφασίστε σύντομα με το 

ζευγάρι σας το είδος της εκδήλωσης και στη συνέχεια εστιάστε στο πως θα προωθήσετε 

την εκδήλωση και θα ενθαρρύνετε τον κόσμο να συμμετέχει. Έχετε 5 λεπτά. Αφού 

ολοκληρώσετε, επιλέξετε αλλάξτε ζευγάρια και εξηγείστε ο ένας στον άλλον τι έχετε 

σκεφτεί για την εκδήλωση. Κάντε προτάσεις μεταξύ σας σε σχέση με το πώς θα 

βελτιώσετε την προώθηση της εκδήλωσης. 

Ας Εξασκηθούμε! 

1. Συμπληρώστε τα κενά 

Όλες οι καταρτίσεις μοιράζονται τους παρακάτω κοινούς στόχους: πρόληψη του 

_______________, μοίρασμα συγκεκριμένων τεχνικών υποστήριξης, γνώση και 

ανίχνευση των διαθέσιμων πόρων μέσα από την αύξηση της ικανότητας δημιουργίας 

σχέσεων και της ___________________ ανάμεσα σε άτομα με διαφορετικούς ρόλους. 

Οι πολίτες είναι σημαντικό να συμμετέχουν και να πρωτοστατούν στη διαμόρφωση 

τοπικών πρωτοβουλιών με στόχο την ενθάρρυνση της ένταξης των ληπτών στην 

______________________.  Η σημασία αυτών των ανεπίσημων εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων συνδέεται με την κοινωνική ανάκαμψη των ληπτών, δηλαδή στην 

ένταξη τους στην κοινότητα και στο χτίσιμο της δικής τους ζωής. Η 

____________________ επηρεάζεται πράγματι από το κοινωνικό κεφάλαιο και τα 

δίκτυα του ατόμου, όπως επηρεάζεται επίσης και η αίσθηση του ανήκειν, τα επίπεδα 

εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας. 

2. Εντοπίστε το στίγμα 
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Σε ομάδες των τριών, εντοπίστε τρεις προκαταλήψεις για τα άτομα με προβλήματα 

ψυχικής υγείας. Μόλις τα προσδιορίσετε, σκεφτείτε μία λύση για να αποτρέψετε το 

στίγμα και να προωθήσετε την πληροφόρηση. 

1 Στίγμα: 
 
 
 

Πώς θα το αποτρέψετε: 
 
 
 

 

2 Στίγμα: 
 
 
 
 

Πώς θα το αποτρέψετε: 
 
 
 
 

 

3 Στίγμα: 
 
 
 
 

Πώς θα το αποτρέψετε: 
 
 
 

 

1. Συζητήσεις 

Σύμφωνα με τον Βασιλικό Κολλέγιο των Ψυχιάτρων (Μεγάλη Βρετανία), η ανάκαμψη 

(η οποία δεν αφορά μόνο την κλινική ανάρρωση) απαιτεί και ταυτόχρονα επιτρέπει την 

κοινωνική ένταξη και η κοινωνική ένταξη βοηθά στην προαγωγή της ανάκαμψης. 

Συζητείστε σε ομάδες τι σημαίνει αυτή η πρόταση και προσπαθήστε να εστιάσετε στα 

παρακάτω σημεία. 
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- Πώς μπορεί η ανάκαμψη να επιτρέψει την κοινωνική ένταξη; 

- Γιατί η ανάκαμψη προϋποθέτει την κοινωνική ένταξη; 

- Βρείτε ένα παράδειγμα εφαρμογής της πρότασης αυτής στην πραγματική 

ζωή. 

 

2. Εισάγετε τις λέξεις στα κενά 

Η δια βίου μάθηση περιλαμβάνει την εκπαίδευση ατόμων όλων των ηλικιών σε ένα 

πλήθος πλαισίων, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, στην εργασία, στο σπίτι και μέσα από 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Τα οφέλη της δια βίου μάθησης και της ανάπτυξης 

δεξιοτήτων υπερβαίνουν το ζήτημα της οικονομικής παραγωγικότητας. Η εκπαίδευση 

ενηλίκων μπορεί επίσης να βελτιώσει έμμεσα το ευ ζην και να οδηγήσει σε 

____________(θετικά / αρνητικά) αποτελέσματα στην υγεία, καθώς και σε κοινωνικά 

θετικές στάσεις και συμπεριφορές. Αυτά τα οφέλη γίνονται κατανοητά ____________ 

(βραχυπρόθεσμα / μακροπρόθεσμα) κατά τη διάρκεια της πορείας ζωής και 

συσσωρεύονται σε διαφορετικό βαθμό στα ίδια τα άτομα, στα νοικοκυριά, στους 

εργοδότες, στις τοπικές κοινότητες και το έθνος. Ο αντίκτυπος της εκπαίδευσης 

εξαρτάται, όχι μόνο από την ποσότητα της εμπειρίας και τα ______________ 

(προσόντα / πτυχία) που αποκτώνται, αλλά και από την ποιότητα και τη φύση της 

εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της καταλληλότητας της για το άτομο και της 

δέσμευσης του ατόμου κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Προσαρμογή από: Skills and lifelong learning: the benefits of adult learning, UK GOV 

Report 

Αφού ελέγξετε με κάποιον άλλον συμμετέχοντα αν οι λέξεις έχουν τοποθετηθεί σωστά 

στα κενά, συζητείστε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη δια βίου μάθηση και την 

παραδοσιακή εκπαίδευση. 
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Ενότητα 5. ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ – Υποστήριξη ενός 

στεγαστικού προγράμματος από την τοπική αυτοδιοίκηση 

(συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης 24ωρης γραμμής 

βοήθειας) 
 

Ορισμός 

Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να διατηρεί μια επίσημη σχέση με τις υπηρεσίες ψυχικής 

υγείας για την αντιμετώπιση και την πρόοδο θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Είναι 

σκόπιμο να συμμετέχει στον προγραμματισμό για την ύπαρξη του απαραίτητου 

αποθέματος κατάλληλων χώρων διαμονής για τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας 

καθώς και για την ανάπτυξη μηχανισμών που εξασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση 

ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας  στη διαδικασία της κατανομής των κατοικιών. 

Χρειάζεται επίσης να συμμετέχει στην ανάπτυξη ισχυρών μηχανισμών για την 

κατάλληλη αντιμετώπιση κρίσεων που προκαλούνται από την εμφάνιση οξέων 

επεισοδίων ψυχικής νόσου στους κατοίκους της περιοχής. Οι υπηρεσίες ψυχικής 

υγείας και οι τοπικές αρχές θα πρέπει να παρακολουθούν τακτικά τα υπάρχοντα και 

αναδυόμενα μοντέλα στέγασης για τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και να 

αξιολογούν τα μοντέλα αυτά. 

Προκλήσεις 

Πολύ συχνά παρατηρείται μία έλλειψη διασύνδεσης των υπηρεσιών για την ψυχική 

υγεία. Πολλές φορές, η τοπική αυτοδιοίκηση δεν εμπλέκεται επαρκώς στη διαδικασία 

της στέγασης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, παρ’ όλο που μία εμπλοκή 

τέτοιου τύπου φαίνεται απαραίτητη. Οι γραμμές 24ωρης βοήθειας υφίστανται τις 

περισσότερες φορές για λήπτες υπηρεσιών που ζουν σε στεγαστικές δομές και όχι για 

εκείνους που ζουν σε δικές τους κατοικίες. Αυτού του τύπου η υπηρεσία, η οποία είναι 

πού σημαντική για την αυτόνομη διαβίωση των ληπτών παρέχεται επίσης, τις 

περισσότερες φορές από υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Η δημιουργία, ενεργοποίηση και 

διατήρηση των ήδη υπαρχόντων επίσημων δικτύων ανάμεσα στις υπηρεσίες ψυχικής 

υγείας και τις τοπικές αρχές φαίνεται ότι παραμένουν μία μεγάλη πρόκληση. 

Οφέλη 

Η εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό της στέγασης φαίνεται ότι 

παρουσιάζει πολλά οφέλη, καθώς διευκολύνει τη διαδικασία αυτή με πολλούς 

τρόπους: δίνει τη δυνατότητα για συμφωνίες με τους ιδιοκτήτες των κατοικιών ώστε οι 

λήπτες υπηρεσιών να μπορούν να νοικιάσουν εύκολα σπίτια στην κοινότητα, για 
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παραχώρηση μη χρησιμοποιούμενων κτηρίων, για πληροφόρηση των ληπτών και των 

οικογενειών τους, για 24ωρη τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για λήπτες υπηρεσιών που 

ζουν μόνοι τους κλπ. Η αύξηση των διαθέσιμων πόρων, η οποία προκύπτει από αυτού 

του τύπου τη συνεργασία μπορεί να οδηγήσει στην παροχή ενός μεγαλύτερου εύρους 

υπηρεσιών, καθώς και στην πιο ευρεία ευαισθητοποίηση της κοινότητας. 

Καλές Πρακτικές 

Ιτ
α

λί
α

 

Ποιός; Τμήμα Ψυχικής Υγείας και Παθολογικών Εξαρτήσεων της 
Τοπικής Υπηρεσίας Υγείας - Μπολόνια 
Πού; Μπολόνια, Ιταλία 
Τί και πώς; “IESA”. Το πρόγραμμα παίρνει τη μορφή ενός ανανεώσιμου 
συμβολαίου για προκαθορισμένες περιόδους, με μέγιστο τον ένα 
χρόνο, ανάμεσα στις Τοπικές Υπηρεσίες Υγείας της Μπολόνια, ως 
εγγυητή,  τον ένοικο και τον ιδιοκτήτη. Στοχεύει σε οικογένειες ή 
μεμονωμένα άτομα, που επιθυμούν να φιλοξενήσουν και διαθέτουν 
ένα κενό δωμάτιο στο σπίτι τους. Μπορούν να φιλοξενήσουν, για ένα 
χρόνο, μία ημέρα ή μία ώρα, άτομα που λαμβάνουν υπηρεσίες από τα 
τοπικά Κέντρα Ημέρας, μοιράζοντας μέρος του ελεύθερου χρόνου τους 
τις καθημερινές ή τα Σαββατοκύριακα για να πραγματοποιούν απλές 
καθημερινές δραστηριότητες με τους ενοίκους τους. 
Για πληροφορίες:  https://www.ausl.bologna.it/news/archivio-
2015/auslnews.2014-11-03.3499683138/?searchterm=iesa 

Η
νω

μ
έν

ο
 Β

α
σ

ίλ
ει

ο
 

Ποιός; “Mental Health Challenge” – Τοπικά Συμβούλια για την ψυχική 
υγεία 
Πού; Σε ολόκληρη τη χώρα 
Τι και πώς; Το “Mental Health Challenge” είναι ένα δίκτυο τοπικών 
συμβουλίων με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας σε διάφορους 
τομείς. Ως εκ τούτου, τα συμμετοχικά αυτά συμβούλια: Υποστηρίζουν 
τη θετική ψυχική υγεία στην κοινότητα συμπεριλαμβανομένων των 
τοπικών σχολείων, της γειτονιάς και των χώρων εργασίας, εργάζονται 
από κοινού με τοπικούς εταίρους ώστε να προσφέρουν 
αποτελεσματική υποστήριξη στα άτομα με προβλήματα ψυχικής 
υγείας, αντιμετωπίζουν τις διακρίσεις στο πεδίο της ψυχικής υγείας 
που εμφανίζονται στην κοινότητα και ακούν ενεργητικά τους 
ανθρώπους κάθε ηλικίας και υπόβαθρου σε σχέση με το τι χρειάζονται 
προκειμένου να έχουν καλύτερη ψυχική υγεία. Τα συμβούλια έχουν 
ήδη εργαστεί πάνω στο θέμα της στέγασης και της ψυχικής υγείας, 
δημιουργώντας μία αναφορά με τίτλο «Προσιτή Στέγαση και Ψυχική 
Υγεία», η οποία προωθεί πολιτικές και προκλήσεις. 
Για πληροφορίες: http://www.mentalhealthchallenge.org.uk/ 
http://www.mentalhealthchallenge.org.uk/wp-
content/uploads/2013/08/MentalHealthChallenge_Housing-
briefing.pdf 

http://www.mentalhealthchallenge.org.uk/
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Ελ
λά

δ
α

 

Ποιός; Δήμος Κορυδαλλού 
Πού; Κορυδαλλός, Αθήνα 
Τι και πώς; Ο Δήμος Κορυδαλλού προσφέρει υποστήριξη στο 
Οικοτροφείο «Αθηνά». Υποστηρίζει την κοινωνική ζωή των ενοίκων του 
οικοτροφείου, προσκαλώντας τους σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 
Οι ένοικοι μπορούν να χρησιμοποιούν το μικρό λεωφορείο του Δήμου 
για να πηγαίνουν στην παραλία το καλοκαίρι. Επίσης, έχουν δωρεάν 
είσοδο στις προβολές του κινηματογράφου. Τέλος, τα σχολεία της 
περιοχής επισκέπτονται το οικοτροφείο και οι ένοικοι του 
οικοτροφείου επισκέπτονται τα σχολεία. 
Για πληροφορίες: 
http://www.korydallos.gr/Default.aspx?tabid=582&language=el-GR 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Να βοηθήσουμε τους πολίτες να κατανοήσουν ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας 

μπορούν να προκύψουν στον καθένα, καθώς και να τους ωθήσουμε στο να σκεφτούν 

τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας που βρίσκονται στην περιοχή τους. 

Δραστηριότητα 

Πιστεύετε ότι ένας πολύ κοντινός σας φίλος αντιμετωπίζει κάποια σοβαρά 

προβλήματα ψυχικής υγείας. 

Με ποιο τρόπο και ποια βήματα θα χρησιμοποιούσατε προκειμένου να τον 

βοηθήσετε να λάβει την υποστήριξη που χρειάζεται; 

Αφού σημειώσετε τα βήματα, προσπαθήστε να σκεφτείτε σε ποια από αυτά θα 

μπορούσαν να φανούν χρήσιμες οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, πως και 

γιατί. 

Στο τέλος της διαδικασίας όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να μοιραστούν τις σκέψεις 

και τα συναισθήματά τους. 

Συμβουλές 

Η δραστηριότητα μπορεί επίσης να διεξαχθεί σε ζευγάρια ή σε δύο ομάδες. 

Σύνοψη 

Σιγουρευτείτε ότι εστιάζετε στο πως αισθάνθηκαν οι συμμετέχοντες στη σκέψη ότι 

ένα κοντινό τους πρόσωπο αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, καθώς και στις 
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γνώσεις που διαθέτουν σχετικά με το ρόλο και τις υπηρεσίες που παρέχει η τοπική 

αυτοδιοίκηση. 

Βοηθητικές Ερωτήσεις: 

«Πώς αισθανθήκατε όταν αντιληφθήκατε ότι ο φίλος σας αντιμετωπίζει προβλήματα 

ψυχικής υγείας;» 

 «Ήταν εύκολο να σκεφτείτε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να 

τον βοηθήσετε;» 

 «Πιστεύετε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να προσφέρει περισσότερες υπηρεσίες 

από αυτές που σημειώσατε;» 

Ας Εξασκηθούμε! 

1. Σωστό ή Λάθος: 

➢ Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι υποχρεωμένη να προσφέρει στέγαση στις 

ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 

➢ Η τοπική αυτοδιοίκηση κάποιες φορές συνεργάζεται με οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών για να βοηθήσει ευάλωτες ομάδες, όπως οι λήπτες 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας 

➢ Η τοπική αυτοδιοίκηση διαθέτει πάντα ένα σύστημα ικανό να προσφέρει 

στέγαση, συμπεριλαμβανομένης της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των 

ενοίκων 

➢ Δεν είναι ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης να φροντίζει για τη στέγαση 

των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας 

 

2. Μεταφέρετε στη διπλανή στήλη όλες τις υπηρεσίες που θα μπορούσαν να 

παρέχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση για την υποστήριξη των 

στεγαστικών προγραμμάτων. 
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Υποστήριξη τοπικής αυτοδιοίκησης Υπηρεσίες 

 ▪ Επίβλεψη της στέγασης 
▪ 24ωρη γραμμή βοήθειας 
▪ Ψυχιατρική αξιολόγηση 
▪ Συμφωνίες με τους ιδιοκτήτες 

διαμερισμάτων 
▪ Φαρμακευτική αγωγή 
▪ Πληροφόρηση σε λήπτες και 

οικογένειες 
▪ Ευαισθητοποίηση κοινότητας 
▪ Αποφάσεις για δραστηριότητες του 

λήπτη εντός της στεγαστικής δομής 
 

  

3. Βάλτε στη σειρά τις φράσεις 

Η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει / με τους οργανισμούς / λειτουργικό δίκτυο με / να 

προσπαθήσει περισσότερο να δημιουργήσει /  ψυχοκοινωνική υποστήριξη / ένα 

συνεκτικό και / που παρέχουν στέγαση και / σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας 

4. Προσπαθήστε να ενώσετε τις προτάσεις: 

Οι 24ωρες γραμμές βοήθειας  Χρειάζονται την υποστήριξη της 

τοπικής αυτοδιοίκησης 

Η τοπική αυτοδιοίκηση Μπορεί να παραχωρήσει μη 

χρησιμοποιούμενα κτήρια 

Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας  Θα μπορούσε να διευκολυνθεί από 

την τοπική αυτοδιοίκηση 

Η στεγαστική διαδικασία Ενισχύουν την αυτόνομη διαβίωση 

Η ευαισθητοποίηση της κοινότητας  Θα μπορούσε να είναι ευρύτερη με 

τη συμμετοχή των τοπικών 

κοινοτήτων 
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Ας εξασκηθούμε ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Ενότητα 1  

2. Βρείτε τις λέξεις  που λείπουν : 

Η τοποθεσία του οικήματος επηρεάζει την ανεξαρτησία, την αίσθηση της 

ασφάλειας, την κοινωνική ένταξη  και την αίσθηση του ανήκειν..   

Ενότητα 2 

2. Συνδέστε τα αριστερά αποσπάσματα προτάσεων μαζί με αυτά που 

βρίσκονται στα δεξιά, για να σχηματίσουν ολόκληρες προτάσεις 

1. Η έρευνα δείχνει ότι οι λήπτες προτιμούν // να ζουν σε ένα ανεξάρτητο 

διαμέρισμα με ένα φίλο ή σύντροφο.   

2. Μια σημαντική εργασία των ψυχιατρικών υπηρεσιών είναι  //  να 

ενθαρρύνουν τους λήπτες να φύγουν από τα ιδρύματα και να μεταβούν 

σε κανονικά διαμερίσματα. 

3. Ένας σημαντικός κοινωνικός σκοπός είναι να προωθηθεί η δημιουργία 

μιας ανοιχτής αντίληψης // όπου η αντίληψη του «άλλου» ως 

«διαφορετικού» διαλύεται. 

4. Για την επιλογή του τόπου όπου οι λήπτες ζουν πρέπει πάντα να 

λαμβάνεται υπόψη // το  ευρύτερο περιβάλλον γύρω από το χώρο 

στέγασης. 

5. Άτομα μου διαμένουν σε στέγες όπου μπορούν να οργανώνουν τα ίδια 

την ζωή τους είναι πιο ικανοποιημένα σε σύγκριση με  //  όσους ζουν μια 

απόλυτα ελεγχόμενη καθημερινότητα. 

 

3. Σχηματίστε μια πλήρη πρόταση βάζοντας στην σειρά τις παρακάτω 

φράσεις 

Η αντίληψη των ληπτών / για το κοινωνικό κλίμα / στη γειτονιά/ είναι ένας πολύ 

σημαντικός παράγοντας / για τον καθορισμό/ της ποιότητας ζωής/ όπως γίνεται 

αντιληπτή από τους λήπτες. 

 

4. Συμπληρώστε την πρόταση επιλέγοντας τη σωστή εναλλακτική λύση 

1. Για κάποιους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η έννοια του Recovery σημαίνει να 

είναι σε θέση να __________. 

β) ζουν μόνοι τους 

2. Άτομα με ψυχιατρική εμπειρία (λήπτες υπηρεσιών) αποδεικνύουν ότι ____________ 

ζυγίζουν τα οφέλη και τα μειονεκτήματα των διαφορετικών επιλογών ζωής. 

δ. είναι πολύ ικανοί να 

3. Το καθήκον των ψυχιατρικών υπηρεσιών πρέπει να είναι να ενθαρρύνουν τους 

ασθενείς να ___________________. 
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α. Μετακινούνται από τα ιδρύματα σε κανονικά σπίτια 

4. Γενικά, ένας μεγαλύτερος αριθμός _________ που εμπλέκονται στην διαδικασία της 

στέγασης συμβάλλει στην αντίληψη μιας καλύτερης ποιότητας ζωής. 

β. Επαγγελματιών 

5. Οι λήπτες αναμένουν και έχουν ανάγκη __________ ζωή τους έξω από το σπίτι. 

γ. βοήθεια για να οργανώσουν τη 

6. Οι "τόποι" στους οποίους ζουν οι λήπτες υπηρεσιών θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται 

υπόψη ______________ _____________ το ευρύτερο περιβάλλον  

α. σε σχέση με 

7. ____________ πρέπει να προωθηθεί στην κοινότητα για να αυξηθεί η ανοχή προς 

την ποικιλομορφία και την αναπηρία ώστε να υπάρξει καλή σχέση με τους γείτονες. 

β. Ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών 

8. Πολλές έρευνες δείχνουν ότι οι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας προτιμούν να ζουν 

σε ανεξάρτητες κατοικίες ___________. 

α. με έναν φίλο ή έναν σύντροφο 

9. Οι λήπτες υπηρεσιών που μπόρεσαν να __________ που προτιμούν απολαμβάνουν 

μια καλύτερη ποιότητα ζωής. 

δ. επιλέξουν την στεγαστική δομή  

10. _________ μπορεί να είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο για τον προσδιορισμό της 

αντίληψης της ποιότητας και της ευημερίας των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 

α. Το περιβάλλον 
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Ας εξασκηθούμε ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Ενότητα 4. 2. Συμπληρώστε τα κενά 
 

Όλες οι καταρτίσεις μοιράζονται τους παρακάτω κοινούς στόχους: πρόληψη του 

στίγματος, μοίρασμα συγκεκριμένων τεχνικών υποστήριξης, γνώση και ανίχνευση των 

διαθέσιμων πόρων μέσα από την αύξηση της ικανότητας δημιουργίας σχέσεων και της 

συνεργασίας ανάμεσα σε άτομα με διαφορετικούς ρόλους. 

Οι πολίτες είναι σημαντικό να συμμετέχουν και να πρωτοστατούν στη διαμόρφωση 

τοπικών πρωτοβουλιών με στόχο την ενθάρρυνση της ένταξης των ληπτών στην τοπική 

κοινότητα. Η σημασία αυτών των ανεπίσημων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

συνδέεται με την κοινωνική ανάκαμψη των ληπτών, δηλαδή στην ένταξη τους στην 

κοινότητα και στο χτίσιμο της δικής τους ζωής. Η ψυχική υγεία επηρεάζεται πράγματι 

από το κοινωνικό κεφάλαιο και τα δίκτυα του ατόμου, όπως επηρεάζεται επίσης και η 

αίσθηση του ανήκειν, τα επίπεδα εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας. 

4. Εισάγετε τις λέξεις στα κενά 

θετικά, μακροπρόθεσμα , προσόντα 

Ενότητα 5 

1. Σωστό ή Λάθος 

Λάθος, Σωστό, Λάθος, Λάθος 

2. Μεταφέρετε στη διπλανή στήλη όλες τις υπηρεσίες που θα μπορούσαν να 

παρέχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση για την υποστήριξη των στεγαστικών 

προγραμμάτων 

Επίβλεψη της στέγασης 

• 24ωρη γραμμή βοήθειας 

• Συμφωνίες με τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων 

• Πληροφόρηση στους λήπτες και τις οικογένειες 

• Ευαισθητοποίηση της κοινότητας 

3. Δημιουργήστε την πρόταση 

Η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο να δημιουργήσει ένα 

συνεκτικό και λειτουργικό δίκτυο με τους οργανισμούς που παρέχουν στεγαστικές 

στέγαση και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας. 
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4. Προσπαθήστε να ενώσετε τις προτάσεις 

 

Οι 24ωρες γραμμές βοήθειας  Χρειάζονται την 

υποστήριξη της 

τοπικής 

αυτοδιοίκησης 

Η τοπική αυτοδιοίκηση Μπορεί να 

παραχωρήσει μη 

χρησιμοποιούμεν

α κτήρια 

Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας  Θα μπορούσε να 

διευκολυνθεί 

από την τοπική 

αυτοδιοίκηση 

Η στεγαστική διαδικασία Ενισχύουν την 

αυτόνομη 

διαβίωση 

Η ευαισθητοποίηση της 

κοινότητας 

 Θα μπορούσε να 

είναι ευρύτερη 

με τη συμμετοχή 

των τοπικών 

κοινοτήτων 
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Συμπεράσματα 
 

Η συγγραφή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τη Στέγαση ήταν ιδιαίτερα 

σημαντική για την σύμπραξη γιατί μας βοήθησε να διαδώσουμε γνώσεις και δεξιότητες 

σχετικά με τη στέγαση στις τοπικές κοινότητες. Ο στόχος ήταν να προωθηθεί η στέγαση 

ως στρατηγική που μπορεί να προωθήσει την ένταξη στην κοινωνία μας, με ιδιαίτερη 

έμφαση στα θέματα ψυχικής υγείας. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται στις δεξιότητες και τις εκπαιδευτικές ανάγκες 

που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων του έργου HERO. Τα 

περιεχόμενα και τα εργαλεία μάθησης / κατάρτισης, με έντονο προσανατολισμό στις 

ομάδες στόχους, καθώς και ορισμένα βίντεο που δημιουργήθηκαν, ορίζουν ένα 

ολοκληρωμένο πνευματικό προϊόν για τους λήπτες και τις οικογένειές τους, τους 

φορείς υγείας και τους απλούς πολίτες. Το πρόγραμμα σπουδών έχει τη δυνατότητα να 

διευκολύνει την ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων καθώς και την ανάπτυξη 

επαγγελματιών μέσω της απόκτησης ειδικών δεξιοτήτων που μπορούν να ενισχύσουν 

την ανεξαρτησία των ληπτών και την ένταξή τους στην κοινότητα. 

Το Πρόγραμμα Στέγασης δοκιμάστηκε αρχικά στο Λίβερπουλ στο Ηνωμένο Βασίλειο 

τον Ιούλιο του 2018, με όλους τους εκπροσώπους της σύμπραξης. Θα υποβληθεί σε 

δοκιμαστική φάση για την αξιολόγηση του από περισσότερα από 200 ατόμων που 

ανήκουν στις ομάδες-στόχους του προγράμματος και η τελική έκδοση του 

προγράμματος σπουδών θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του έργου 

(www.housing-project.eu). 

Είναι σημαντικό το Αναλυτικό Πρόγραμμα να αποτελεί ένα εργαλείο που εξελίσσεται 

προς μεγαλύτερη προσοχή στους ανθρώπους και ελπίζουμε ότι θα συμβάλει στη 

μείωση του κινδύνου γενίκευσης, το οποίο καταλήγει να αγνοεί τις ατομικές ανάγκες. 

Η «γενικευμένη» αρχιτεκτονική προσέγγιση που χαρακτήριζε το δεύτερο μισό της 

δεκαετίας του 1900 και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2000, παράγει ως επί το 

πλείστον «ακατοίκητα» κτίρια και αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές σε πολλά προάστια 

των πόλεων. 

Τα αστικά προάστια προέρχονταν από την ιδέα ότι απαιτείται νέα περιβαλλοντική 

ομοιογένεια. Σύμφωνα με την έννοια της λειτουργικότητας - η οποία έλαβε χώρα στον 

κλάδο των κατασκευών εκείνης της περιόδου - οι κάτοικοι δεν χρειαζόταν να χάνουν το 

χρόνο τους σε περίπλοκες σχέσεις με το περιβάλλον. Το περιβάλλον απλώς απαιτείται 

να «λειτουργήσει», ειδικά από υγειονομική άποψη, και οι κάτοικοι πρέπει να 

αισθάνονται ελεύθεροι να μετακινούνται από ένα προαστιακό σε άλλο, σύμφωνα με 
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τις επαγγελματικές τους απαιτήσεις ... Δεν υπάρχει συναισθηματική σύνδεση με το 

περιβάλλον, το οποίο στην πραγματικότητα χρειάζεται μόνο να εξυπηρετήσει έναν 

πρακτικό σκοπό. 

Η πόλη, η χώρα, η επικράτεια γίνονται αδιάφορες για τον μέσο πολίτη, αυτόν που δεν 

έχει την εξουσία να επηρεάζει και να αλλάζει το περιβάλλον στο οποίο ζει. Επιτρέπεται 

να βρουν τη δική τους θέση σε αυτό. Αλλά η ικανότητά τους για «κατοίκηση» δεν 

συνεπάγεται κανένα ρόλο στη δημιουργία τόπων. Είναι απλώς χρήστες (La Cecla, 1996). 

Ένα πολύ ισχυρό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης είναι το κτήριο που χτίστηκε στο 

Corviale, μια περιφερειακή περιοχή της Ρώμης, που εμπνεύστηκε από την οικιστική 

μονάδα κατοικιών στη Μασσαλία που σχεδίασε ο Le Corbusier. Ωστόσο, η ευρέως 

διαδεδομένη γενική προσέγγιση δημιούργησε ένα κτίριο που αντικατοπτρίζει βαθιά 

την κοινωνική κακουχία των ρωμαϊκών προαστίων. 

Το έργο μας "σε εξέλιξη" στοχεύει στην αύξηση της προσοχής στις διαφοροποιημένες 

ανάγκες των ανθρώπων. 

Ζούμε τώρα μια εποχή που οι φυσικές σχέσεις αντικαθίστανται από τέτοια αντικείμενα 

και αποσπασμένα μέσα επικοινωνίας, όπως τα κινητά τηλέφωνα και τα μηνύματα που 

δημοσιεύονται στα κοινωνικά δίκτυα. Επομένως, γίνεται ολοένα και πιο επείγον να 

γεφυρώσουμε το περιβάλλον με πραγματικές σχέσεις και σχέσεις, να δημιουργήσουμε 

μια ατμόσφαιρα όπου οι διαφορές είναι ευπρόσδεκτες και να επιστήσουμε την 

προσοχή στην έννοια της «καλής διαβίωσης» και στην κατεύθυνση που πρέπει να 

ακολουθήσουμε σε μια κοινωνία της οποίας η προσομοίωση μας κάνει να βιώνουμε τη 

μοναξιά, «χωρίς ποτέ να είμαστε μόνοι». 
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