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Το παρόν φυλλάδιο είναι το αποτέλεσμα εμπεριστατωμένης εργασίας και πλούσιας ανταλλαγής 

εμπειριών μεταξύ των εταίρων του έργου. Όλοι οι εταίροι, με ειδικές ομάδες αφιερωμένες στο CIVIC, 

συμμετείχαν ενεργά στην παραγωγή αυτού του εγγράφου. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην καθηγήτρια Sladjana Strkalj-Ivezic, από το Πανεπιστημιακό Ψυχιατρικό 

Νοσοκομείο Vrapce (Ζάγκρεμπ), για την πολύτιμη συμβολή της στα θέματα της ανάρρωσης και των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τη σημαντική συμβολή της στην επιμέλεια αυτού του φυλλαδίου. 

Το έργο HERO αποτέλεσε σημαντικό σημείο αναφοράς για τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν με το 

CIVIC. 

Ιδιαίτερη αναγνώριση αξίζει στην εταιρική σχέση HERO για την ανάπτυξη και τον διαμοιρασμό των 

βασικών τομέων και δεικτών για την ποιότητα της στέγασης για άτομα με εμπειρία ψυχικής υγείας και 

στο πρόγραμμα Erasmus+ για την προσοχή που δόθηκε σε μια προσέγγιση κατάρτισης με βάση την 

κοινότητα, για περισσότερες και πιο περιεκτικές κοινότητες. 
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Εισαγωγή 

Η πρόσβαση σε ποιοτική, σταθερή, οικονομικά προσιτή και ασφαλή στέγαση θεωρείται καθολικό 

δικαίωμα, ανεξάρτητα από την κατάσταση αναπηρίας του ατόμου και το επίπεδο υποστήριξης και 

υπηρεσιών που χρειάζεται το άτομο για να επιτύχει αποκατάσταση. Η στέγαση που προάγει την 

ποιότητα ζωής, την ευημερία και την ανάρρωση αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο των κοινοτικών 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας για άτομα με σοβαρή ψυχική νόσο (ΣΨΝ) που έχουν σύνθετες ανάγκες 

ψυχικής υγείας. 

Η ποιότητα στέγασης περιλαμβάνει το φυσικό περιβάλλον και τα χαρακτηριστικά μιας γειτονιάς που 

σχετίζονται με τη συγκοινωνιακή συνδεσιμότητα, την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα πόρων για την 

κοινωνική ένταξη, καθώς και τη διαθεσιμότητα διαφόρων υπηρεσιών που παρέχουν ποιοτική 

υποστήριξη σε σχέση με τις ατομικές ανάγκες. 

Τα άτομα με SMI, σύνθετες μακροχρόνιες ανάγκες ψυχικής υγείας έχουν διάφορες λειτουργικές 

δυσκολίες που μειώνουν τις οργανωτικές τους δεξιότητες, τα κίνητρα και την ικανότητά τους να 

διαχειρίζονται τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, να βρίσκουν εργασία και να εντάσσονται στην 

κοινωνία. Πολλοί από αυτούς ζουν σε κακές συνθήκες διαβίωσης, δεν έχουν σπίτι για να ζήσουν ή ζουν 

σε ένα αγχωτικό διαπροσωπικό περιβάλλον. Πολλοί δεν χρειάζονται μόνο ένα μέρος για να ζήσουν, αλλά 

και διαφορετικής φύσης υποστήριξη για να ζήσουν με επιτυχία στην κοινότητα, όπως καθημερινή 

συντήρηση ρουτίνας και υποστήριξη για να έχουν πρόσβαση σε κοινοτικούς πόρους και να παραμένουν 

σε επαφή με σημαντικούς άλλους. 

Η επαρκής στέγαση και η υποστήριξη στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής είναι ζωτικής σημασίας 

για την ανάρρωση πολλών ασθενών με σοβαρή ψυχική διαταραχή. Τα στεγαστικά προβλήματα μπορούν 

να συμβάλουν στην επιδείνωση της κατάστασης ψυχικής υγείας και σε συχνές εισαγωγές στο 

νοσοκομείο- επομένως, οι στεγαστικές υπηρεσίες είναι απαραίτητες ως αναπόσπαστο στοιχείο μιας 

ολοκληρωμένης πορείας αποκατάστασης για ενήλικες με προβλήματα ψυχικής υγείας. 

Η στέγαση είναι κάτι περισσότερο από ένα υποστηριζόμενο διαμέρισμα. Είναι ένα σύστημα κοινωνικών 

διευκολύνσεων σε ένα δίκτυο ανθρώπινων σχέσεων σε μια ασφαλή γειτονιά ( HERO, 201 6). 

Ένας αυξανόμενος αριθμός ατόμων με SMI επιλέγουν να ζουν όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα στο δικό 

τους διαμέρισμα, καθώς η κοινή στέγαση με άλλους ψυχικά ασθενείς τους φαίνεται σαν να βρίσκονται 

σε ίδρυμα. Η στέγαση που εγγυάται την ελευθερία επιλογής, δίνει ισχυρότερη αίσθηση προσωπικής 

ευθύνης και βοηθά στην αποφυγή του αισθήματος εξάρτησης από τα ιδρύματα έχει καλύτερα 

αποτελέσματα σε σύγκριση με εκείνες όπου δεν παρέχεται ελευθερία επιλογής (Eufami, 2018). 

Για την επιτυχή έκβαση της στέγασης ως παρέμβασης που προωθεί την αποκατάσταση και τον σεβασμό 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με δυσκολίες ψυχικής υγείας, είναι σημαντικό να 

διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας και οι υπηρεσίες του κοινωνικού τομέα εμπλέκονται και 

συνεργάζονται με έναν πολύ πρακτικό και ουσιαστικό τρόπο για την παροχή ολιστικής υποστήριξης στη 

στέγαση. Αυτά απαιτούν σημαντικές αλλαγές στις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες όλων των 

σχετικών φορέων (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2017). 

Η στέγαση που συμβάλλει στην ψυχική υγεία είναι κάτι περισσότερο από μια στέγη πάνω από το κεφάλι, 

μια θέση ή ένα πρόγραμμα θεραπείας, αλλά μάλλον ένα σπίτι που συμβάλλει στην αίσθηση ταυτότητας, 

όπου οι άνθρωποι αισθάνονται ασφαλείς, έχουν σχέσεις που προάγουν την ευημερία εντός του 
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νοικοκυριού καθώς και στο περιβάλλον τους, αισθάνονται ότι ανήκουν στην κοινότητα ως πολίτες σε 

ισότιμη βάση με τους άλλους. 

Η στέγαση ως παρέμβαση για την αύξηση της ψυχικής υγείας των ατόμων με σύνθετες ανάγκες ψυχικής 

υγείας θα πρέπει να προσφέρεται στο πλαίσιο μιας ολιστικής, ανθρωποκεντρικής, ανάρρωσης και 

βασισμένης στα δικαιώματα προσέγγισης. 

Ο στόχος αυτού του φυλλαδίου: μέσω μιας εκπαιδευτικής διαδρομής αυξάνει την επάρκεια (γνώσεις, 

δεξιότητες και στάση) των χρηστών, των οικογενειών τους, των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, καθώς 

και άλλων ενδιαφερομένων για την εφαρμογή υπηρεσιών στέγασης με προσανατολισμό στην 

αποκατάσταση και σεβασμό των δικαιωμάτων, οι οποίες υποστηρίζουν τα άτομα στην προσωπική τους 

διαδικασία αποκατάστασης, εστιάζουν στην ενδυνάμωση των ατόμων με Σ.Μ.Ι. να ελέγχουν τη ζωή τους 

και να ζουν μια ουσιαστική και συνεισφέροντα ζωή στην κοινότητα, καθώς και στην καταπολέμηση του 

στίγματος της ψυχικής ασθένειας. 

Το φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα του έργου CIVIC, το οποίο συμπληρώνει το έργο HERO για το "Πρόγραμμα 

σπουδών". Το έργο HERO ανέπτυξε ένα πρόγραμμα σπουδών κατάλληλο για όλους τους 

ενδιαφερόμενους που σχετίζονται με τη στέγαση ατόμων με σοβαρές ψυχικές ασθένειες. Προκειμένου 

να επιλεγούν οι σχετικές θεματικές περιοχές για την κατάρτιση, οι απόψεις που χαρακτηρίζουν την 

ποιότητα της στέγασης εξετάστηκαν σε ομάδες εστίασης σε 4 χώρες της ΕΕ με όλους τους σχετικούς 

ενδιαφερόμενους φορείς: χρήστες και μέλη οικογενειών, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, πολίτες και 

διάφορους φορείς παροχής υπηρεσιών, καθώς και τη χάραξη πολιτικής. 

Με βάση την ανάλυση του περιεχομένου της συζήτησης στις ομάδες εστίασης, εντοπίσαμε 9 

εκπαιδευτικά θέματα που αφορούν την κατάρτιση όλων των ενδιαφερομένων. Το CIVIC, βασισμένο σε 

μελέτες περιπτώσεων πραγματικών καταστάσεων στη στέγαση και σχετιζόμενο με 9 εκπαιδευτικά 

θέματα, προσφέρει λύσεις στα πιο συνηθισμένα εμπόδια για την ανάκτηση και τη σωστή στέγαση. 

1. Επιλογές στέγασης, χρηματοδότηση και ικανοποίηση των χρηστών 

2. Δικαιώματα, λήψη αποφάσεων και ευθύνη 

3. Αξιολόγηση, κίνητρα και ατομικό σχέδιο αποκατάστασης 

4. Αποκατάσταση, διαχείριση περιπτώσεων και υποστήριξη από ομοτίμους 

5. Κοινωνική ένταξη και κοινοτικοί πόροι 

6. Ευελιξία και συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ 

7. Καταπολέμηση του στίγματος και των διακρίσεων 

8. Παρακολούθηση και αξιολόγηση 

9. Δια βίου μάθηση 
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1. ΕΠΙΛΟΓΈΣ 
ΣΤΈΓΑΣΗΣ, 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤ 
ΗΣΗ ΚΑΙ 
ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ 
ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΏΝ 

Τα ευρήματα από τις ομάδες εστίασης του έργου HERO αποκάλυψαν τη σημασία της διαθεσιμότητας 

περισσότερων επιλογών στέγασης, της σταθερής και αρκετά καλής χρηματοδότησης των προγραμμάτων 

στέγασης, της καλής σχέσης με το προσωπικό που παρέχει υποστήριξη και της ικανοποίησης των 

χρηστών από τη στέγαση. 

Τι είδους στέγαση συνιστάται για άτομα με σύνθετες ανάγκες ψυχικής υγείας; 

Μέχρι σήμερα υπάρχουν δύο τύποι επιλογών στέγασης υποστηρικτική και υποστηριζόμενη, οι οποίες 

συνιστώνται ως η τεκμηριωμένη επιλογή στέγασης για άτομα με σύνθετες ανάγκες ψυχικής 

υγείας/σοβαρή ψυχική νόσο Παραδοσιακή στέγαση υπό επιτήρηση, η οποία περιλαμβάνει σπίτια 

φιλοξενίας και φροντίδας και ανάδοχες οικογένειες δεν συνιστώνται ως αποτελεσματική προσέγγιση για 

άτομα με σύνθετες ανάγκες ψυχικής υγείας/σοβαρή ψυχική νόσο. 

Στέγαση με επιμέλεια (σπίτια με σίτιση και φροντίδα και ανάδοχες οικογένειες) - Τα στοιχεία από την 

έρευνα για τη στέγαση με επιμέλεια δείχνουν ότι οι κάτοικοι σε στέγαση με επιμέλεια έγιναν πιο 

εξαρτημένοι, δεν παρουσίασαν τα κέρδη στην προσωπική ανάπτυξη, τη συμμετοχή στην κοινότητα και 

την ανεξαρτησία όπως εκείνοι που διέμεναν σε υποστηρικτικές ομαδικές κατοικίες ή υποστηρικτικά 

διαμερίσματα. Σε αυτόν τον τύπο στέγασης οι υπηρεσίες φροντίδας επικεντρώνονται στη φαρμακευτική 

αγωγή και στις βασικές ανάγκες, όπως το φαγητό και τα ρούχα, παρά στην αποκατάσταση που προωθεί 

την αυτονομία και την αποκατάσταση. Πολλά ιδρύματα φύλαξης βρίσκονται εκτός κατοικημένων 

περιοχών, τα δωμάτια στα οποία ζουν οι άνθρωποι είναι συχνά υπερπλήρη, οι άνθρωποι δεν έχουν 

ιδιωτική ζωή, ελάχιστο έλεγχο της ζωής τους, οι περισσότερες αποφάσεις λαμβάνονται από το 

προσωπικό και δεν ενθαρρύνεται η κοινωνική ένταξη. Υπάρχει σύσταση του ΠΟΥ ότι τα ιδρύματα 

επιτήρησης πρέπει να μετασχηματιστούν προς την κατεύθυνση της ανάρρωσης και των υπηρεσιών 

σεβασμού των δικαιωμάτων στην κοινότητα. 

Η υποστηρικτική στέγαση είναι ένα μοντέλο στέγασης "Πρώτα η θεραπεία", περιλαμβάνει ομαδικές 

κατοικίες, οίκους επανένταξης και εποπτευόμενα διαμερίσματα ως εξειδικευμένο πρόγραμμα στέγασης. 

Το Μοντέλο αποτελείται από περιβάλλοντα υπηρεσιών διαμονής που διαφέρουν ως προς την ένταση 

της φροντίδας και τα επίπεδα περιορισμού, με τους καταναλωτές να αντιστοιχίζονται σε χώρους 

διαμονής με βάση τις ανάγκες τους σε υπηρεσίες και την ψυχοκοινωνική τους εξασθένιση. Η θεραπεία 

παρέχεται συχνά επιτόπου από το προσωπικό της στέγασης, το οποίο ενίοτε διαμένει στις κατοικίες του 

προγράμματος. Υπάρχουν καθιερωμένοι και σαφώς καθορισμένοι κανόνες του σπιτιού όσον αφορά τη 

ζωή στο σπίτι καθώς και τις συμμετοχές στο θεραπευτικό πρόγραμμα. Αυτός ο τύπος στέγασης επιλέγει 

κατοίκους που χρειάζονται συνεχή θεραπεία και είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν τους κανόνες του 

σπιτιού. Το προσωπικό του σπιτιού παρέχει ενεργά προγράμματα αποκατάστασης που εστιάζουν στην 

προώθηση της ζωής και των κοινωνικών δεξιοτήτων, της ανεξαρτησίας και της εργασίας. Καθώς η 

λειτουργικότητα των ενοίκων βελτιώνεται, αναμένεται να μετακινηθούν σε λιγότερο περιοριστικό 

περιβάλλον. Είναι πιθανό μέρος του θεραπευτικού προγράμματος να εφαρμόζεται σε προγράμματα 
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αποκατάστασης εκτός του σπιτιού- όταν συμβαίνει αυτό, οι ένοικοι αναμένεται να εγκαταλείπουν το 

σπίτι τους κατά τη διάρκεια της ημέρας και να παρακολουθούν τη θεραπεία, τις ημερήσιες 

δραστηριότητες ή την εργασία. 

Το μοντέλο υποστηρικτικής στέγασης είναι ένα είδος οικιστικού μοντέλου συνέχειας, η ιδέα είναι ότι οι 

κάτοικοι μετακινούνται από το ένα μοντέλο στέγασης στο άλλο καθώς προχωρούν στην αποκατάσταση 

και την ανάρρωσή τους. Στην πράξη, υπάρχουν ορισμένες τροποποιήσεις που σχετίζονται με τη 

δυνατότητα μόνιμης διαμονής σε ομαδικά διαμερίσματα, την παρουσία προσωπικού στο σπίτι και τα 

προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός σπιτιού στην κοινότητα. 

Πλεονεκτήματα/ μειονεκτήματα της υποστηρικτικής στέγασης: Όπως βελτίωση με την πάροδο του 

χρόνου όσον αφορά τη μείωση της νοσηλείας και την αύξηση της ανταγωνιστικής εργασίας. Το μοντέλο 

"Πρώτα η θεραπεία"/"συνέχεια" έχει επικριθεί για την έμφαση που δίνει στη μονάδα φιλοξενίας ως τον 

πρωταρχικό τόπο για τη θεραπεία και την αποκατάσταση της ψυχικής υγείας, την αστάθεια της κατοικίας 

που προκαλείται από τις μετακινήσεις κατά μήκος της συνέχειας καθώς οι χρήστες επιδεικνύουν 

αυξημένο ή μειωμένο επίπεδο λειτουργικότητας, την απώλεια των κοινωνικών στηριγμάτων που 

συνδέονται με τις μετακινήσεις, και την αμφισβητήσιμη υπόθεση ότι οι καταναλωτές δεν χρειάζονται 

υπηρεσίες ψυχικής υγείας όταν ''αποφοιτήσουν'' από την ανεξάρτητη στέγαση. 

Η εμπειρία από το κίνημα της αποκατάστασης υποδηλώνει ότι η συνέχεια των κατοικιών είναι ίσως 

αντιπαραγωγική από την άποψη της αποκατάστασης και της ανάρρωσης, καθώς η απαίτηση από τους 

κατοίκους να αλλάζουν κατοικία καθώς βελτιώνονται ή υποχωρούν στη λειτουργικότητά τους θεωρείται 

ότι δεν "εξομαλύνει" και ενδεχομένως είναι και επιβλαβής, καθώς η μετακίνηση των ατόμων από πιο 

ανεξάρτητες ρυθμίσεις σε πιο εποπτευόμενες ρυθμίσεις όταν προκύπτουν προβλήματα θεωρείται 

επίσης ότι προσθέτει άσκοπα άγχος. 

Η υποστηριζόμενη στέγαση είναι ένα μοντέλο μόνιμης υποστηριζόμενης στέγασης "Housing First". 

Αυτό περιλαμβάνει ανεξάρτητα διαμερίσματα, στέγαση που είναι διαθέσιμη στην κοινότητα για 

οποιονδήποτε (συνήθως ιδιωτικά διαμερίσματα) για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ο στόχος του 

Housing First είναι η παροχή ολοκληρωμένης στέγασης στην κοινότητα για μακροχρόνια άστεγους με 

σοβαρή ψυχική ασθένεια, σε ορισμένες περιπτώσεις σε συνδυασμό με κατάχρηση ουσιών. Οι 

δραστηριότητες του Housing First περιλαμβάνουν την εντατική και άμεση υποστήριξη του ατόμου στο 

νοικοκυριό και την ένταξη σε τοπικές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς, όπως η υγεία, η ψυχική υγεία, η 

κοινωνική πρόνοια και οι δικαστικές υπηρεσίες. 

Το Housing First αναδείχθηκε ως ένα μοντέλο που βασίζεται σε ολοκληρωμένη, μόνιμη, οικονομικά 

προσιτή στέγαση, επιλεγμένη από το ίδιο το άτομο, με ευέλικτη υποστήριξη που είναι λειτουργικά 

ξεχωριστή, αλλά διαθέσιμη ανάλογα με τις ανάγκες και την επιθυμία του. Η στέγαση και η υποστήριξη 

"αποσυνδέονται" ή είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Το προσωπικό υποστήριξης βοηθά τους 

καταναλωτές να βρουν μόνιμα "σπίτια" και όχι εξειδικευμένα στεγαστικά προγράμματα. Δεν υπάρχουν 

απαιτήσεις ότι οι καταναλωτές πρέπει να βρίσκονται σε θεραπεία, για να αποκτήσουν υποστηριζόμενη 

στέγαση, αλλά οι διαδρομές συνδυάζουν την υποστηριζόμενη στέγαση με το Assertive 

Κοινοτική Θεραπεία (ACT) και μια ποικιλία άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών που βοηθούν τους 

καταναλωτές να λειτουργήσουν ανεξάρτητα και να ενταχθούν στην κοινότητα, οι οποίες παρέχονται από 

εξωτερικό προσωπικό. 

Το Housing First παρέχει στα άτομα άμεση πρόσβαση σε στέγαση, ανεξάρτητα από τη λειτουργικότητά 

τους ή τη χρήση ουσιών. Η υποστηριζόμενη στέγαση βασίζεται σε τέσσερις αρχές: 
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(1) μια κατοικία στην κοινότητα ως βασικό δικαίωμα για τα άτομα με σοβαρές αναπηρίες. 

(2) κανονικοί ρόλοι των ψυχιατρικών καταναλωτών ως τακτικών ενοίκων και μελών της κοινότητας. 

(3) την ενδυνάμωση ως στόχο της πρακτικής στον καθορισμό της σχέσης μεταξύ των καταναλωτών και 

του προσωπικού υποστήριξής τους και 

(4) λειτουργικός διαχωρισμός μεταξύ στέγασης και υποστήριξης της ψυχικής υγείας. 

Σε αυτό το μοντέλο, λόγω του διαχωρισμού της στέγασης από την υποστήριξη, οι χρήστες ψυχιατρικών 

υπηρεσιών μπορούν να αρνηθούν ή να διακόψουν τις υπηρεσίες υποστήριξης και να παραμείνουν στη 

στέγαση, εφόσον εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους ως ενοικιαστές, πληρώνοντας εγκαίρως το ενοίκιο 

και φροντίζοντας σωστά τη μονάδα ενοικίασης. Ένας τύπος μόνιμης υποστηριζόμενης στέγασης - η 

έτοιμη στέγαση - μπορεί να απαιτεί τη συμμετοχή σε υπηρεσίες και μπορεί να θεωρεί την αποχή από το 

αλκοόλ ή άλλα ναρκωτικά προϋπόθεση για την είσοδο στο πρόγραμμα. 

Ένας άλλος τύπος - η πρώτη στέγαση - δεν απαιτεί τη συμμετοχή σε υπηρεσίες και ακολουθεί 

προσεγγίσεις μείωσης της βλάβης στη χρήση αλκοόλ και άλλων ουσιών. Δεδομένου του λιγότερο 

περιοριστικού τους περιβάλλοντος, τα προγράμματα μόνιμης υποστηριζόμενης στέγασης 

περιλαμβάνουν άτομα που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ετοιμότητας ή παρακίνησης για σφαιρικές 

αλλαγές στον τρόπο ζωής τους. Σύμφωνα με τον οδηγό Housing first guide Europe 

(www.housingfirstguide.eu) απαιτείται συχνά μια "αλλαγή νοοτροπίας" για να απομακρυνθούμε από τις 

παραδοσιακές απόψεις της σταδιακής ένταξης - σύμφωνα με τις οποίες η πρόσβαση σε κανονική 

στέγαση πρέπει πρώτα να "κερδηθεί" - και να δοθεί προτεραιότητα στις επιλογές και τις προτιμήσεις 

των χρηστών των υπηρεσιών . 

Πλεονεκτήματα/ μειονεκτήματα της υποστηριζόμενης στέγασης: Η έρευνα έχει παράσχει αποδείξεις 

για την υποστηριζόμενη στέγαση ως αποτελεσματική προσέγγιση παρέμβασης για τη μείωση της 

έλλειψης στέγης, την επίτευξη σταθερότητας της κατοικίας και τη μείωση της νοσηλείας, καθώς και για 

τη μείωση των ψυχιατρικών συμπτωμάτων, την αύξηση της κοινωνικής και προσωπικής 

λειτουργικότητας, τη βελτίωση της σωματικής υγείας και της ποιότητας ζωής, την αύξηση της 

ενδυνάμωσης και της ένταξης στην κοινότητα. Τα αποδεικτικά στοιχεία είναι ισχυρότερα για τους 

άστεγους. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι το στεγαστικό μέρος της υποστηριζόμενης στέγασης ήταν 

περισσότερο ή λιγότερο διαφανές, αλλά το μέρος της κοινωνικής υποστήριξης συχνά δεν ήταν όσον 

αφορά τα επίπεδα προσωπικού, την αναλογία προσωπικού-χρήστη υπηρεσιών και την εκπαίδευση του 

προσωπικού. 

Οι υποστηρικτές της υποστηριζόμενης στέγασης υποστηρίζουν ότι τα άτομα με ψυχιατρικές αναπηρίες 

μπορούν να αναλάβουν ρόλους και τρόπους ζωής ως κανονικά μέλη της κοινότητας σε ένα κανονικό, 

ολοκληρωμένο στεγαστικό περιβάλλον, όταν τους παρέχονται ευέλικτες και εξατομικευμένες υπηρεσίες 

υποστήριξης της ψυχικής υγείας. Χωρίς αυτό, πολλοί μπορεί να εκτεθούν σε συχνές νοσηλείες, κοινωνικό 

αποκλεισμό και χρόνια πορεία της νόσου με λιγότερες πιθανότητες ανάρρωσης. 

Τι συμβάλλει στην ικανοποίηση των χρηστών; 

Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην ικανοποίηση των χρηστών 

περιλαμβάνουν: επιλογή και προτιμήσεις, προσαρμογή του τύπου της υπηρεσίας στις ανάγκες των 

πελατών και όχι παροχή ενός κανονιστικού προγράμματος, ποιότητα της σχέσης με το προσωπικό και 

εξειδίκευση του προσωπικού για την παροχή παρεμβάσεων αποκατάστασης, τοποθεσία του σπιτιού σε 

περιβάλλον που ενθαρρύνει την κοινωνική ένταξη. 

http://www.housingfirstguide.eu/
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Επιλογή και προτιμήσεις - Η επιλογή και ο έλεγχος της στέγασης και της υποστήριξης, η διαβίωση στον 
προτιμώμενο τύπο στέγασης, η ικανοποίηση από τη στέγαση, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής δομής 
και της ποιότητας της υποστήριξης, η μόνιμη στέγαση/σταθερή κατοικία συνδέονται με την καλύτερη 
ψυχική υγεία των χρηστών, όπως καλύτερη ανεξάρτητη και κοινοτική λειτουργία, λιγότερα συμπτώματα 
ψυχικής διαταραχής και καλύτερη ποιότητα ζωής. Οι προτιμήσεις των χρηστών είναι βασικός 
παράγοντας για την καθιέρωση επιτυχημένων στεγαστικών ρυθμίσεων και οι δεξιότητες της ομάδας 
ψυχικής υγείας είναι κρίσιμες για να βοηθήσουν τους χρήστες των υπηρεσιών να καθορίσουν και να 
εκφράσουν τις προτιμήσεις αυτές σε ατομική βάση. Η συμπερίληψη των επιλογών και των προτιμήσεων 
αυξάνει την ευκαιρία του το σπίτι να γίνει σπίτι και όχι τοποθέτηση ή πρόγραμμα. 

 
Αντιστοίχιση των επιλογών υπηρεσιών (υποστηρικτικές ή υποστηριζόμενες) με τις ανάγκες των 

πελατών αντί για την παροχή ενός κανονιστικού προγράμματος 

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι οι χρήστες προτιμούσαν να ζουν στον δικό τους χώρο (δικό τους 

σπίτι ή διαμέρισμα, διαμέρισμα υπό επίβλεψη, κοινωνική κατοικία), είτε μόνοι τους είτε με ένα 

σημαντικό άλλο πρόσωπο, παρά με άλλους καταναλωτές ψυχικής υγείας. Θέλουν να υπάρχει προσωπικό 

διαθέσιμο σε 24ωρη βάση, αλλά όχι προσωπικό που να ζει μόνιμα. 

Ποιότητα της υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης με το προσωπικό και των προσόντων 
του προσωπικού για την παροχή παρεμβάσεων αποκατάστασης 

 
Μια συστηματική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας έδειξε ότι τα προγράμματα υποστηρικτικής 

στέγασης με υψηλό βαθμό ικανοποίησης και σταθερότητας των ενοικιαστών διαθέτουν προσωπικό με 

ενσυναίσθηση που έχει εμπειρία στις τεχνικές ψυχιατρικής αποκατάστασης που υποστηρίζουν την 

τεκμηριωμένη επιλογή και τη συμμετοχή στην κοινότητα. 

Η σημασία της τοποθεσίας του προγράμματος στέγασης / της ανεξάρτητης κατοικίας σε ένα 

περιβάλλον που θα ενθαρρύνει την κοινωνική ένταξη 

Η έρευνα των δεικτών ποιότητας στέγασης σύμφωνα με το έργο HERO (HERO, 2016) έδειξε ότι οι χρήστες 

επιθυμούν κατοικίες που βρίσκονται σε ασφαλή περιοχή με καλές συγκοινωνιακές συνδέσεις, σε ένα 

περιβάλλον με πόρους που επιτρέπουν την κοινωνική ένταξη σε διάφορους τομείς της ζωής, όπως η 

εργασία και ο ελεύθερος χρόνος. 
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Τι μάθαμε από την έρευνα για την εφαρμογή στην πράξη 

Συνοψίζοντας, η έρευνα επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της υποστηρικτικής "Πρώτα η θεραπεία" 

καθώς και της υποστηριζόμενης στέγασης "Πρώτα η στέγαση" για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας, 

επομένως η επιλογή θα πρέπει να καθοδηγείται από τις ατομικές ανάγκες των χρηστών. 

Από την άλλη πλευρά, οι έρευνες αναφέρουν προβλήματα σε μια σειρά από διαφορετικά περιβάλλοντα 

της κοινότητας στέγασης, όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός, η χρόνια πορεία των ψυχικών διαταραχών 

και οι κακές συνθήκες σωματικής υγείας, πράγμα που σημαίνει ότι ο τύπος στέγασης από μόνος του δεν 

εγγυάται την ποιότητα της φροντίδας και του αποτελέσματος, επομένως είναι απαραίτητο να 

αναλυθούν όλοι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην ποιότητα της στέγασης και να διευκολυνθεί η 

εφαρμογή τους στην πράξη. 

Προκειμένου να πληρούνται τα κριτήρια για ποιοτική στέγαση, η έρευνα υποδεικνύει ότι πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: επιλογή, προτιμήσεις και ικανοποίηση των χρηστών, 

προσαρμογή του τύπου της υπηρεσίας (υποστηρικτική ή υποστηριζόμενη) στις ανάγκες των πελατών και 

όχι η παροχή ενός κανονιστικού προγράμματος ποιότητα της υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της 

σχέσης με το προσωπικό και της εξειδίκευσης του προσωπικού για την παροχή παρεμβάσεων 

αποκατάστασης- η σημασία της τοποθεσίας του προγράμματος στέγασης/ανεξάρτητης κατοικίας σε ένα 

περιβάλλον που ενθαρρύνει την κοινωνική ένταξη. 

Ο παραδοσιακός τύπος στέγασης υπό επιτήρηση δεν συνιστάται, οπότε, αν υπάρχει, είναι απαραίτητο 

να μετασχηματιστεί σύμφωνα με τις συστάσεις για τον μετασχηματισμό των θεσμών που προωθούν την 

ανάκαμψη και σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οποιοσδήποτε τύπος στέγασης που δεν έχει 

μετασχηματιστεί προς υπηρεσίες προσανατολισμένες στην ανάρρωση μπορεί να αντιπροσωπεύει τη 

μετα- ιδρυματοποίηση ή την εκ νέου ιδρυματοποίηση η οποία δεν αναμένεται να βοηθήσει τα άτομα με 

σύνθετες ανάγκες ψυχικής υγείας να αναρρώσουν, να ενταχθούν κοινωνικά και να αποκτήσουν την 

ιδιότητα του πολίτη. 

Δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι υπάρχει μία λύση στέγασης που ταιριάζει σε όλους, όπως επίσης ότι η 

φύση και το επίπεδο υποστήριξης ταιριάζουν σε όλα τα άτομα με σύνθετες μακροχρόνιες ανάγκες 

ψυχικής υγείας. Τα χρήσιμα κριτήρια περιλαμβάνουν: τις προτιμήσεις των χρηστών σχετικά με τον τύπο 

στέγασης και την τοποθεσία της- τη λειτουργικότητα - επίπεδο αυτονομίας και ανάγκη για υποστήριξη, 

καθώς και τις διαθέσιμες και οικονομικά προσιτές επιλογές στην πραγματική ζωή. 

Θα πρέπει να υπάρχουν ή να αναπτύσσονται διαφορετικές μορφές στέγασης, ώστε οι χρήστες να 

μπορούν να επιλέγουν αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους και να μπορούν να αλλάζουν τις 

επιλογές στέγασης όταν το επιθυμούν. Χωρίς τη συνεπή δέσμευση για την παροχή υπηρεσιών στέγασης 

με προσανατολισμό στην αποκατάσταση και σεβασμό των δικαιωμάτων ως βασική κουλτούρα που 

προωθεί την προσωπική αποκατάσταση, η υποστηρικτική και υποστηριζόμενη στέγαση μπορεί να 

μετατραπεί σε χώρο ιδρυματοποίησης στην κοινότητα, αντί για σπίτια για ανθρώπους που είναι πολίτες 

στις κοινότητές τους. 

Η στάση του προσωπικού υποστήριξης ή/και αποκατάστασης είναι σημαντική για την προώθηση της 

ανάρρωσης. Το προσωπικό πρέπει να προσέχει να μην εμποδίζει την ανάρρωση των ατόμων που θέλουν 

να επιτύχουν την ανάρρωση με την πατερναλιστική του προσέγγιση, αλλά να ενθαρρύνει την αυτονομία 

και την κοινωνική ένταξη. Το προσωπικό θα πρέπει να εκπαιδευτεί ώστε να ισορροπεί μεταξύ της 

διευκόλυνσης της αυτονομίας και του επιπέδου υποστήριξης που αντιστοιχεί στις ατομικές ανάγκες των 

χρηστών. 
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Οι υποστηρικτικές και υποστηριζόμενες επιλογές στέγασης θα πρέπει να λειτουργούν με βάση τις αρχές 

της ανάκαμψης. Όταν η υποστήριξη που παρέχεται από το προσωπικό δεν βασίζεται στις αρχές της 

ανάκαμψης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τότε υπάρχει ο κίνδυνος οι επιλογές αυτές να μοιάζουν 

περισσότερο με επιλογές φύλαξης που δεν ενθαρρύνουν την ανάκαμψη, αλλά κρατούν τους ανθρώπους 

σε μια εξαρτημένη θέση "ασθενούς", η οποία περιορίζει τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και δεν προάγει 

την ενδυνάμωση, την κοινωνική ένταξη και την ιδιότητα του πολίτη. 

Η βασική στάση απέναντι στους χρήστες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας που παρέχονται στο πλαίσιο της 

στέγασης θα πρέπει να είναι ότι είναι πρώτα απ' όλα ένας πολίτης που έχει ανάγκη από υπηρεσίες 

ψυχικής υγείας, ενοικιαστής της κατοικίας του, ένα άτομο με δικαιώματα και τη δυνατότητα να 

συνεισφέρει στην κοινωνία και όχι ένας ασθενής ή πελάτης που πρέπει να εποπτεύεται ή να 

διαχειρίζεται. Οι σχέσεις εργασίας με τους κατοίκους θα πρέπει να βασίζονται στην αμοιβαία 

εμπιστοσύνη και τον σεβασμό και όχι στον πατερναλισμό και τον εξαναγκασμό, και να επιτρέπουν στους 

κατοίκους να δημιουργούν και να διατηρούν εξατομικευμένα δίκτυα υποστήριξης μέσω της πρόσβασης 

σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας που βασίζονται στην κοινότητα και σε άλλους κοινοτικούς πόρους. 

Υπηρεσίες στέγασης που προωθούν την ανάκαμψη και σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 

Ο προσανατολισμός των στεγαστικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην ανάκαμψη είναι η ικανότητα μιας 

υπηρεσίας να παρέχει φροντίδα που υποστηρίζει και επιτρέπει την προσωπική διαδικασία ανάκαμψης 

του ατόμου και διευκολύνει την έκβαση της ανάκαμψης του ατόμου. Η ανάρρωση διευκολύνεται μέσω 

της δυναμικής αλληλεπίδρασης πολλών παραγόντων που αφορούν την αλληλεπίδραση προσωπικών 

παραγόντων όπως τα κίνητρα και η αυτογνωσία και περιβαλλοντικών παραγόντων που περιλαμβάνουν 

την οικογένεια, την εργασία, το θεραπευτικό περιβάλλον, το κοινωνικό δίκτυο καθώς και την κοινωνία 

στο σύνολό της. 

Οι υπηρεσίες που είναι προσανατολισμένες στην ανάρρωση έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους 

ανθρώπους στο μοναδικό τους ταξίδι ανάρρωσης και να τους δώσουν τη δυνατότητα: να αναλάβουν τον 

έλεγχο της ζωής τους, να προσδιορίσουν και να εργαστούν για την επίτευξη των στόχων και των 

προσδοκιών τους, προκειμένου να ζήσουν μια ικανοποιητική και ουσιαστική ζωή, να λαμβάνουν 

αποφάσεις για όλους τους τομείς της ζωής τους, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας, της φροντίδας 

και της υποστήριξης. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν ανακηρύξει την ανάκαμψη ως τρόπο εργασίας τους- 

κουλτούρα ανάκαμψης και χρησιμοποιούν τις αρχές της ανάκαμψης ως οδηγό για να βοηθήσουν τους 

ανθρώπους να επιτύχουν καλύτερη ψυχική υγεία (WHO, 2019). 

Για ορισμούς των αρχών της ανάρρωσης βλ. Ορισμός εργασίας της SAMHSA για την αποκατάσταση 

(SAMHSA, n.d.) 

Από τη σκοπιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ένα άτομο που χρησιμοποιεί υπηρεσίες ψυχικής υγείας 

έχει τα ίδια δικαιώματα με τα άλλα μέλη της κοινότητας να λαμβάνει αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή 

του, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων που ενέχουν κινδύνους, και να υποστηρίζεται στη λήψη 

αυτών των αποφάσεων όταν ζητά υποστήριξη. Για τα άτομα που δυσκολεύονται να λάβουν αποφάσεις 

θα πρέπει να υπάρχει διαφορετικού τύπου υποστήριξη για τη λήψη αποφάσεων. Για παράδειγμα, θα 

πρέπει να είναι διαθέσιμος ο διορισμός ενός ή περισσότερων ατόμων που θα βοηθούν το άτομο που 

χρειάζεται υποστήριξη για τη λήψη αποφάσεων να: λαμβάνει και να κατανοεί πληροφορίες, να αξιολογεί 

τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις και τις συνέπειες μιας απόφασης, να εκφράζει και να ανακοινώνει μια 

απόφαση και να εφαρμόζει μια απόφαση. 

https://store.samhsa.gov/sites/default/files/d7/priv/pep12-recdef.pdf#%3A~%3Atext%3DThrough%20the%20Recovery%20Support%20Strategic%20Initiative%2C%20SAMHSA%20has%2C%20use%20of%20alcohol%2C%20illicit%20drugs%2C%20and%20non-prescribed
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Οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να επιλέγουν μεταξύ καθεστώτων και ρυθμίσεων 

διαφορετικών τύπων, εντάσεων και διατυπώσεων- για παράδειγμα, κύκλους υποστήριξης, δίκτυα 

υποστήριξης, συμφωνίες υποστήριξης, υποστήριξη από ομοτίμους, ανεξάρτητους συνηγόρους, 

προσωπικούς διαμεσολαβητές, προσωπική βοήθεια, εκ των προτέρων οδηγίες, υποστήριξη από την 

οικογένεια και τους φίλους και διαδικτυακές κοινότητες (ΠΟΥ, 2019). Το προσωπικό θα πρέπει να είναι 

εκπαιδευμένο στο πώς να βοηθά το άτομο να λάβει μια απόφαση και όχι να λαμβάνει αποφάσεις για το 

άτομο υποθέτοντας ότι αυτό είναι προς το συμφέρον του ατόμου. Η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα θα πρέπει να είναι υποχρεωτική εκπαίδευση για όλο το προσωπικό των υπηρεσιών 

στέγασης, όπως η ηλεκτρονική εκπαίδευση WHO QualityRights για την ψυχική υγεία Mental Health and 

Substance Use (who.int) 

Η ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα είναι εξαιρετικά σημαντική για τους χρήστες υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών στέγασης. Συχνά δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και 

συνεπώς δεν μπορούν να τα ασκήσουν. Οι χρήστες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας θα πρέπει να 

λαμβάνουν προφορικές και γραπτές πληροφορίες για τα δικαιώματά τους, για τον τρόπο άσκησής τους, 

καθώς και για το πώς μπορούν να λάβουν υποστήριξη για την άσκηση των δικαιωμάτων τους και πώς να 

έχουν πρόσβαση στους διαθέσιμους μηχανισμούς καταγγελίας όταν τα δικαιώματά τους δεν γίνονται 

σεβαστά με σαφή και κατανοητό τρόπο. 

Όταν οι δείκτες ποιότητας που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της κουλτούρας των υπηρεσιών 

δεν δείχνουν ότι οι υπηρεσίες στέγασης βασίζονται στην τόνωση της ανάκαμψης και στον σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνιστάται να ξεκινήσει η διαδικασία μετασχηματισμού. Σε ένα 

μετασχηματισμένο σύστημα ψυχικής υγείας, οι χρήστες γίνονται ενεργοί συμμετέχοντες στο σχεδιασμό, 

τις υπηρεσίες και την έρευνα, με πραγματική δύναμη, φωνή, επιλογή και έλεγχο. 

Ένα σημαντικό εμπόδιο για τον μετασχηματισμό είναι οι συμπεριφορές. Η οικοδόμηση ενός νέου 

οράματος και μιας νέας βάσης αξιών για την ανάκαμψη και τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν 

σημαντικό σημείο εκκίνησης για τις μετασχηματιστικές αλλαγές. Για να υπάρξει μετασχηματιστική 

αλλαγή, πολλοί μύθοι και παρανοήσεις σχετικά με την ψυχική ασθένεια, συμπεριλαμβανομένων των 

απόψεων ότι τα άτομα με ψυχική ασθένεια είναι επικίνδυνα, απρόβλεπτα, ανίκανα να λάβουν τις δικές 

τους αποφάσεις και χρήζουν φροντίδας, πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα και να αντικατασταθούν με 

ένα εναλλακτικό όραμα ανάρρωσης και ένα σύνολο αξιών (ιδιότητα του πολίτη, ολιστική υγεία, εξουσία, 

κοινωνική ένταξη και κοινωνική δικαιοσύνη) που καθοδηγούν το ταξίδι προς αυτό το όραμα. 

Δείκτες ποιότητας για την ανάκαμψη που προάγουν και σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 

στέγασης 

✓ Η δηλωμένη πολιτική της υπηρεσίας βασίζεται στην κουλτούρα της ανάκαμψης - την πεποίθηση 

ότι είναι δυνατό για όλους τους χρήστες των υπηρεσιών να αποκτήσουν τον έλεγχο της ζωής 

τους, να ανακτήσουν την αυτο-ταυτότητά τους, να αυξήσουν την αυτοεκτίμησή τους και να 

κινηθούν προς την οικοδόμηση μιας ζωής όπου βιώνουν την αίσθηση του ανήκειν και της 

συμμετοχής στην κοινότητα. 

✓ Η πίστη στην πραγματικότητα της ανάκαμψης μοιράζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 

που σχετίζονται με την υπηρεσία στέγασης 

✓ Οι υπηρεσίες σέβονται το δικαίωμα του χρήστη των υπηρεσιών να επιλέγει πού και με ποιον ζει. 

https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/policy-law-rights/qr-e-training
https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/policy-law-rights/qr-e-training
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✓ Οι υπηρεσίες εστιάζουν στις δυνάμεις, αναγνωρίζουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες και όχι τις 

ελλείψεις του ατόμου που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, καθώς και της οικογένειας, των φίλων 

και των συνεργατών φροντίδας που το υποστηρίζουν. 

✓ Οι υπηρεσίες υποστηρίζουν τη θετική ανάληψη κινδύνων - υποστηρίζουν τα άτομα να 

εξερευνήσουν τις δυνατότητές τους, τις νέες δυνατότητες και ευκαιρίες και να ζήσουν τη ζωή 

όπως επιλέγουν οι ίδιοι, είτε πρόκειται για συμμετοχή σε νέες δραστηριότητες, είτε για γνωριμία 

με νέους ανθρώπους, είτε για εξερεύνηση νέων ιδεών και συναισθημάτων. 

✓ Οι υπηρεσίες αποδέχονται ότι οι άνθρωποι λαμβάνουν αποφάσεις για όλους τους τομείς της 

ζωής τους, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας, της φροντίδας και της υποστήριξης. 

✓ Οι υπηρεσίες υποστηρίζουν τους ανθρώπους να αναλάβουν τον έλεγχο της ζωής τους. 

✓ Οι υπηρεσίες προσφέρουν βοήθεια στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για την 

καθημερινή ζωή, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διαχείριση των 

αρνητικών στιγμών της ζωής και όλων όσων μπορούν να επηρεάσουν την ευημερία. 

✓ Η θεραπεία/υποστήριξη βασίζεται σε ατομικό σχέδιο με στόχους ανάκαμψης που έχουν 

συμφωνηθεί με το άτομο που βρίσκεται σε ανάκαμψη. 

✓ Το ατομικό σχέδιο περιλαμβάνει επίσης τη σωματική υγεία, όταν χρειάζεται. 

✓ Οι υπηρεσίες εντοπίζουν τους στόχους ενός ατόμου και εργάζονται προς την κατεύθυνση των 

φιλοδοξιών του, προκειμένου να ζήσει μια ικανοποιητική και ουσιαστική ζωή. 

✓ Η αξιολόγηση των στόχων για την ανάκαμψη περιλαμβάνει όλους τους τομείς ζωής που 

σχετίζονται με την ανάκαμψη 

✓ Οι υπηρεσίες αναγνωρίζουν τις προσωπικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και πνευματικές αξίες, τις 

δυνάμεις και τις επιθυμίες του ατόμου. 

✓ Οι στόχοι της υποστήριξης/αποκατάστασης επικεντρώνονται στην κοινωνική ένταξη, αντί να 

επικεντρώνονται κυρίως στην ανακούφιση των συμπτωμάτων. 

✓ Οι υπηρεσίες διερευνούν όλους τους τομείς της ζωής ενός ατόμου που σχετίζονται με την 

αποκατάσταση, όπως: εργασία, εκπαίδευση, ελεύθερος χρόνος, σχέσεις κ.λπ. 

✓ Οι υπηρεσίες υποστηρίζουν τους χρήστες να έχουν ένα γραπτό σχέδιο που θα καθοδηγεί το 

προσωπικό τους ταξίδι ανάκαμψης. 

✓ Οι υπηρεσίες υποστηρίζουν τους χρήστες να συνδεθούν/ανασυνδεθούν με την κοινότητά τους, 

καθώς και με την οικογένεια και τους φίλους τους, εάν το άτομο το επιθυμεί. 

✓ Υπηρεσίες υποστηρίζουν τα άτομα να χρησιμοποιούν τις διαθέσιμες κοινοτικές υπηρεσίες και 

πόρους για να οικοδομήσουν σχέσεις με άλλα μέλη της κοινότητας και να συμμετέχουν στην 

κοινότητα. 

✓ Οι υπηρεσίες υποστηρίζουν τα άτομα να συνδεθούν με ομότιμους υποστηρικτές ή ομάδες 

αυτοβοήθειας που μπορεί να υπάρχουν. 
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✓ Οι υπηρεσίες ενθαρρύνουν τον αυτοκαθορισμό και την αυτοδιαχείριση 

✓ Οι υπηρεσίες προωθούν την ελπίδα, την αισιοδοξία και τις δυνατότητες 

✓ Οι υπηρεσίες δεν χρησιμοποιούν καταναγκαστικές πρακτικές, όπως μη συναινετική θεραπεία 

και καταναγκαστικά μέτρα, όπως φυσικούς περιορισμούς. 

✓ Οι υπηρεσίες διευκολύνουν την κοινωνική συμμετοχή/ενσωμάτωση στην κοινότητα με τρόπο 

που συνάδει με τις αξίες, τις επιλογές και τους στόχους της προσωπικής αποκατάστασης του 

ατόμου. 

✓ Το προσωπικό αναγνωρίζει ότι η ανάκαμψη βασίζεται στις αρχές της ενδυνάμωσης του ατόμου 

και της συμμετοχής του στο δικό του ταξίδι ανάκαμψης. 

✓ Το προσωπικό αναγνωρίζει ότι το άτομο με δυσκολίες ψυχικής υγείας είναι εμπειρογνώμονας 

από την εμπειρία του και έχει την ικανότητα αυτοδιαχείρισης 

✓ Το προσωπικό συνάπτει εταιρική σχέση με το άτομο καθώς και με το δίκτυο υποστήριξής του (με 

τη συγκατάθεσή του) προκειμένου να το ενδυναμώσει και να προωθήσει την ανάρρωση. 

✓ Το προσωπικό εκπαιδεύεται στις αρχές της ανάκαμψης, στα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και 

στο ψυχοβιοκοινωνικό μοντέλο κατανόησης των ατόμων με δυσκολίες ψυχικής υγείας και τις 

εφαρμόζει στην πράξη. 

✓ Το προσωπικό χρησιμοποιεί τεκμηριωμένες παρεμβάσεις για τη θεραπεία και την υποστήριξη 

ατόμων με σύνθετες μακροχρόνιες ανάγκες ψυχικής υγείας. 

✓ Το προσωπικό αναγνωρίζει ότι η ανάκαμψη δεν είναι γραμμική, έχει αναποδιές 

✓ Το προσωπικό γνωρίζει τη διαφορά μεταξύ των ευθυνών των χρηστών και των δικών του 

ευθυνών 

✓ Το προσωπικό φροντίζει για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ αυτονομίας και υποστήριξης 

ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών. 

✓ Το προσωπικό γνωρίζει τη διαφορά μεταξύ πατερναλιστικής και θεραπευτικής προσέγγισης 

✓ Το προσωπικό προσφέρει ευέλικτη υποστήριξη σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών 

✓ Οι υπηρεσίες σέβονται την επιλογή και την προτίμηση των χρηστών όσον αφορά τη στέγαση 

✓ Το προσωπικό ενημερώνει τους χρήστες για τα δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένων των 

δικαιωμάτων σε παροχές 

✓ Το προσωπικό ενημερώνει τους χρήστες για την εκ των προτέρων οδηγία 

✓ Η αποδοχή της επιλογής στέγασης, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας, βασίζεται σε 

συγκατάθεση μετά από ενημέρωση 

✓ Οι υπηρεσίες αναλαμβάνουν πρόγραμμα αντιμετώπισης του στίγματος 

✓ Όταν ο χρήστης των υπηρεσιών δεν έχει σταθερή στέγαση, οι υπηρεσίες τον βοηθούν να βρει τις 

επιλογές του. 
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✓ Το φυσικό περιβάλλον, οι συνθήκες διαβίωσης και η γενική ατμόσφαιρα των στεγαστικών 

υπηρεσιών είναι ευχάριστες όπως ένα σπίτι 

✓ Οι υπηρεσιακοί κανόνες είναι ευέλικτοι και όχι αντίθετοι προς τα ανθρώπινα δικαιώματα 

✓ Η στέγαση σε εγκαταστάσεις ψυχικής υγείας ή η ανεξάρτητη στέγαση δεν είναι απομονωμένη 

και ασύνδετη με την κοινότητα. 

✓ Οι χρήστες έχουν πρόσβαση, σε εθελοντική βάση, σε βραχυπρόθεσμες υπηρεσίες που 

βασίζονται στην κοινότητα. 

✓ Οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες σωματικής υγείας 

✓ Οι υπηρεσίες είναι ασφαλείς τόσο για τους χρήστες όσο και για το προσωπικό. 

✓ Το προσωπικό δείχνει σεβασμό στους χρήστες 

✓ Οι χρήστες συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό, τις υπηρεσίες και την έρευνα, με πραγματική 

δύναμη, φωνή, επιλογή και έλεγχο. 

✓ Η υποστήριξη από ομότιμους είναι διαθέσιμη αν χρειαστεί. 

✓ Η διαδικασία αξιολόγησης των χρηστών για τις υπηρεσίες έχει καθοριστεί και τα κριτήρια είναι 

διαφανή 

✓ Η υπηρεσία διαθέτει αρκετό εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό για την παροχή 

υποστήριξης/προγράμματος αποκατάστασης 

✓ Όταν οι υπηρεσίες δεν παρέχουν θεραπεία/υποστήριξη υπάρχει σύνδεση με υπηρεσία 

υποστήριξης στην κοινότητα 

✓ Οι υπηρεσίες συνδέουν τα άτομα που επιθυμούν εργασία με τις υπηρεσίες απασχόλησης 

✓ Η υποστήριξη της διαχείρισης υποθέσεων είναι διαθέσιμη όταν χρειάζεται. 

✓ Η υπηρεσία παρακολουθείται και αξιολογείται τακτικά 

 

 
χρηματοδότηση για τη στέγαση ατόμων με σοβαρές ψυχικές ασθένειες (ΣΠΝ) 

 
Η χρηματοδότηση του κόστους στέγασης για άτομα με σοβαρές ψυχικές ασθένειες που χρειάζονται 

στέγαση διαφέρει από χώρα σε χώρα. Εδώ παρουσιάζουμε παραδείγματα από τέσσερις χώρες που 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα CIVIC 

Κροατία 

Οι υπηρεσίες στέγασης διατίθενται βάσει νόμου για ενήλικες που, λόγω ασθένειας, αναπηρίας, γήρατος, 

ανικανότητας προς εργασία, αναπηρίας ή άλλων δυσμενών συνθηκών ζωής, δεν είναι σε θέση να 

φροντίσουν ανεξάρτητα τις βασικές τους ανάγκες, ούτε μπορούν τα μέλη της οικογένειάς τους να τους 

παράσχουν βοήθεια στο σπίτι τους. 

Όσο διαρκεί αυτή η ανάγκη, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας μπορούν να βοηθήσουν στην παροχή 

καταλύματος: 

• ίδρυμα κοινωνικής φροντίδας, 
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• ανάδοχη οικογένεια, 

• οικογενειακό σπίτι, 

• οικιστική κοινότητα, 

• θεραπευτική κοινότητα, 

• προστατευμένη ή οργανωμένη στέγαση. 

Η χρηματοδότηση καλύπτεται από το Ταμείο Κοινωνικής Φροντίδας μόνο εάν τα κεφάλαια ή το ακίνητο 

δεν υπάρχουν ή είναι ανεπαρκή. Οι χρήστες ή οι οικογένειες/φροντιστές τους είναι υποχρεωμένοι να 

καλύψουν τα έξοδα στέγασης ή άλλα έξοδα, εάν έχουν τα μέσα. Εάν καλύπτουν πλήρως το κόστος, τότε 

τα θέματα είναι συμβατικά μεταξύ των χρηστών στέγασης και της στεγαστικής μονάδας και συνήθως 

απαιτείται μικρότερος χρόνος για την εξεύρεση στέγης με αυτόν τον τρόπο απευθείας. 

Οι διάφορες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας λειτουργούν γρήγορα ή όχι ανάλογα με τις δυνατότητες 

του δήμου (κατοικία του χρήστη). Είτε ο χρήστης είτε ο φροντιστής του μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία 

στέγασης. Όταν είναι δυνατόν, οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας λαμβάνουν υπόψη τις επιθυμίες του 

χρήστη, τις προσδοκίες, τις ανάγκες, τις ικανότητες, τις υλικές δυνατότητες, τις πολιτιστικές του 

συνήθειες και άλλες καταστάσεις που υπήρχαν πριν από τη στέγαση. 

Οι δυνατότητες των διαφόρων δομών στέγασης καθώς και η διαδικασία επείγοντος είναι οι παράγοντες 

που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Όποτε είναι δυνατόν, η στέγαση παρέχεται στην τοπική κοινότητα του 

χρήστη. 

 

 
Πορτογαλία 

Στην Πορτογαλία, το 84,5 των κοινωνικών εγκαταστάσεων ανήκουν σε ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς που συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας με το κράτος για την παροχή υπηρεσιών στον 

κοινωνικό τομέα και για μερικά χρόνια στον τομέα της υγείας. 

Το κοινό διάταγμα αριθ. 407/98 ρύθμισε το συντονισμό του κοινωνικού τομέα και του τομέα της υγείας 

για την παροχή ψυχοκοινωνικής φροντίδας σε άτομα με αναπηρίες που οφείλονται σε ψυχικές ασθένειες 

και κατέστησε δυνατή τη δημιουργία και τη χρηματοδότηση διαφόρων τύπων συσκευών 

ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης: Μονάδες υποστηριζόμενης διαβίωσης, μονάδες προστατευμένης 

διαβίωσης, μονάδες ανεξάρτητης διαβίωσης και κοινωνικο-επαγγελματικά φόρουμ. 

Το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 348-A/98, το οποίο προώθησε την ένταξη των ατόμων που υποβάλλονται 

σε ψυχοκοινωνική αποκατάσταση στην αγορά εργασίας μέσω της προστατευόμενης απασχόλησης. Για 

την ανάπτυξη κοινοτικών δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και αποϊδρυματοποίησης, το 

νομοθετικό διάταγμα αριθ. 8/2010, το οποίο στη συνέχεια τροποποιήθηκε από το νομοθετικό διάταγμα 

αριθ. 136/2015, καθόρισε τις μονάδες και τις ομάδες ολοκληρωμένης συνεχιζόμενης φροντίδας ψυχικής 

υγείας, για άτομα με σοβαρές ψυχικές ασθένειες - που αργότερα εντάχθηκαν στο Εθνικό Δίκτυο 

Συνεχιζόμενης και Ολοκληρωμένης Φροντίδας. Το εν λόγω έγγραφο παρουσίασε τον ορισμό της 

τυπολογίας των κοινοτικών δομών φιλοξενίας, των κέντρων ημέρας και των ομάδων παρέμβασης. 

Η λειτουργία των κοινωνικών ανταποκρίσεων υποστηρίζεται ουσιαστικά από τις συμφωνίες 

συνεργασίας που υπογράφονται μεταξύ του κράτους και των φορέων που ενσωματώνουν το δίκτυο 

αλληλεγγύης (εταιρείες αλληλοβοήθειας, IPSS, misericórdias, ενώσεις...), εκτός από τη συνεισφορά των 

χρηστών ή των οικογενειών τους και τα ίδια τα έσοδα των ιδρυμάτων (δωρεές, για παράδειγμα).Ωστόσο, 

είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο βαθμός χρηματοδότησης αυτών των ιδρυμάτων είναι πολύ 
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μεταβλητός και σχετίζεται σε κάποιο βαθμό με τον τομέα δραστηριότητας στον οποίο 

δραστηριοποιούνται και το ποσοστό εθελοντισμού. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, αναθεωρείται το 

πρωτόκολλο συνεργασίας που έχει θεσπιστεί μεταξύ του MTSSS και των φορέων που απαρτίζουν το 

δίκτυο αλληλεγγύης (που εκπροσωπούνται από την Ένωση Πορτογαλικών Misericórdias, την Εθνική 

Συνομοσπονδία Ιδρυμάτων Αλληλεγγύης και την Ένωση Πορτογαλικών Αλληλοβοήθειας). Και καθορίζει 

το ποσό που πληρώνει το κράτος για κάθε υπηρεσία και κάθε χρήστη. Ο "τρίτος τομέας" λαμβάνει επίσης 

στήριξη και με άλλους τρόπους. Τα ιδρύματα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, για παράδειγμα, μπορούν 

να προσφύγουν στο Ταμείο Κοινωνικής Βοήθειας (FSS) για την κάλυψη των δαπανών. 

Ή σε εισφορές και στήριξη που αποδίδονται από τις τοπικές αρχές 

Υπάρχει έντονη οικονομική εξάρτηση του IPSS από τις δημόσιες μεταβιβάσεις", οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν περίπου το 42% έως 43% του προϋπολογισμού των θεσμικών οργάνων. Η δηµόσια 

χρηµατοδότηση αντανακλά τα έσοδα που αποκτώνται αποκλειστικά µέσω της προσφυγής στην κρατική 

στήριξη, µε σηµαντικότερο τρόπο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης (π.χ.: Υπουργεία και Ινστιτούτα)- 

καθώς και, µε λιγότερο έντονο τρόπο, σε επίπεδο τοπικής διοίκησης (π.χ.: ∆ηµοτικά Συµβούλια και 

Ενοριακά Συµβούλια) και επίσης από κοινοτικά ταµεία, προκειµένου να εξασφαλιστεί µια σταθερή 

µηνιαία αξία που επιτρέπει την οικονοµική ισορροπία του ταµείου των εν λόγω ιδρυµάτων. Σύμφωνα με 

την Portaria n.º 196-A/2015, της 1ης Ιουλίου, βλέπουμε ότι η συνεργασία του κράτους, που 

πραγματοποιείται μέσω του Ινστιτούτου Κοινωνικής Ασφάλισης, του Ι.Π. και του IPSS ή νομικά 

ισοδύναμου μπορεί να λάβει τρεις διαφορετικές μορφές: α) συμφωνία συνεργασίας, β) συμφωνία 

διαχείρισης και γ) πρωτόκολλα. 

✓ Συμφωνία συνεργασίας - 2 τύποι 

i. Τυπική συμφωνία - "συνίσταται σε μια συμφωνία της οποίας η κοινωνική ανταπόκριση προς ανάθεση 

υπακούει σε μια τυποποιημένη τιμή χρηματοδότησης ανά χρήστη ή οικογένεια, ενόψει των 

λειτουργικών δαπανών που συνδέονται με την ανάπτυξη της κοινωνικής ανταπόκρισης", 

ii. Άτυπη συμφωνία - "συνίσταται σε μια συμφωνία της οποίας η κοινωνική ανταπόκριση που πρέπει να 

ανατεθεί συνεπάγεται, εφόσον αιτιολογείται δεόντως, αλλαγή των τυποποιημένων κριτηρίων, δηλαδή 

σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής όπου εφαρμόζεται η κοινωνική ανταπόκριση, τον 

πληθυσμό που πρέπει να καλυφθεί, καθώς και τους ανθρώπινους πόρους που πρέπει να διατεθούν και 

τις υπηρεσίες που πρέπει να παρασχεθούν". 

✓ Συμφωνία διαχείρισης - μπορεί να προβλέπει τη μεταβίβαση κοινωνικού εξοπλισμού δημόσιου 

χαρακτήρα, σε μία από τις ακόλουθες μορφές: 

i. "Διαχείριση της λειτουργίας του κοινωνικού εξοπλισμού", 

ii.  "Η διαχείριση της λειτουργίας και αθροιστικά η δωρεάν παραχώρηση του κτιρίου, σε 
καθεστώς δανεισμού". 

 
✓ Πρωτόκολλα - με βασικό στόχο: α) "την ανάπτυξη κοινωνικών μέτρων και σχεδίων με καινοτόμο 

χαρακτήρα" και, β) την "εφαρμογή νέων μηχανισμών δράσης και διαφορετικών στρατηγικών δράσης για 

την αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών". 

Τα έσοδα από τα Κοινωνικά Παιχνίδια (SCML), τα Κοινωνικά Παιχνίδια/Ταμείο Κοινωνικής Αρωγής 

(SCML) και τα έσοδα από το Ταμείο Κοινωνικής Αρωγής (FSS) αντιπροσωπεύουν μεταξύ τους το 7,5% των 
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συνολικών χρηματοδοτούμενων δαπανών, ενώ οι μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 

αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο 92,5%. 

 

 
Ελλάδα 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν στεγαστικά προγράμματα καθαυτά, διότι η έννοια αυτή δεν έχει υιοθετηθεί 
από τις αρμόδιες αρχές. Η χρηματοδότηση της στέγασης από την κυβέρνηση λαμβάνει συνήθως τη 
μορφή επιδοτήσεων. Πιο συγκεκριμένα, η κυβέρνηση επιδοτεί το κόστος των τραπεζικών δανείων που 
λαμβάνουν άτομα με χαμηλό εισόδημα για να χρηματοδοτήσουν την αγορά της κατοικίας τους. Η 
επιδότηση δίνεται συνήθως στην τράπεζα που εκδίδει το ενυπόθηκο ή στεγαστικό δάνειο στον 
ενδιαφερόμενο. Με τον τρόπο αυτό η τράπεζα είναι σε θέση να παρέχει φθηνά δάνεια σε φτωχές ή 
χαμηλού εισοδήματος οικογένειες ή άτομα. Οι κυβερνητικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την 
επιδότηση είναι από κοινού ο δήμος στον οποίο ανήκει ο κάτοικος και η αντίστοιχη κυβερνητική 
υπηρεσία ή το υπουργείο. 

 
Βόρεια Ιρλανδία 

Στη Βόρεια Ιρλανδία το πρόγραμμα "Supporting People" (Supporting people, 2020) βοηθά τα άτομα να 

ζουν ανεξάρτητα στην κοινότητα. Το Northern Ireland Housing Executive διαχειρίζεται το πρόγραμμα 

Supporting People στη Βόρεια Ιρλανδία για λογαριασμό του Υπουργείου Κοινοτήτων. 

Η αναθεώρηση του 2015 για την υποστήριξη των ατόμων συνέστησε την εισαγωγή μιας στρατηγικής 

προσέγγισης με βάση τις πληροφορίες για τον εντοπισμό των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών. Κατά 

συνέπεια, εκπονήθηκε μια στρατηγική αξιολόγηση αναγκών. Αυτή η βάση δεδομένων ενημερώνει για 

τις αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να παρασχεθούν καλύτερα οι υπηρεσίες, για 

να υποστηριχθεί ο μελλοντικός σχεδιασμός και η λήψη αποφάσεων, ευθυγραμμισμένες με τις ευρύτερες 

στρατηγικές προτεραιότητες που καθορίζονται από το NI Executive και το Programme for Government. 

Η Διεύθυνση Στέγασης του NI Housing Executive Supporting People συνεργάζεται με οργανισμούς που 

χρηματοδοτούνται από το Supporting People για να τους επιτρέψει να παρέχουν άριστες υπηρεσίες σε 

ευάλωτα άτομα. 

Κατάλογος υπηρεσιών υποστήριξης ατόμων 

Τα άτομα μπορούν να αναζητήσουν υποστήριξη στην περιοχή τους χρησιμοποιώντας το Housing 

Executive (Housing Exexutive, n.d.). Αυτός ο κατάλογος παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες 

στεγαστικής υποστήριξης που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Supporting People στη Βόρεια 

Ιρλανδία. Οι υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Supporting People υποχρεούνται να 

υποβάλλουν στοιχεία απόδοσης και αποτελεσμάτων σε σχέση με τους πελάτες τους. Οι πάροχοι 

υπηρεσιών Supporting People υποχρεούνται να συλλέγουν και να υποβάλλουν πληροφορίες 

αποτελεσμάτων μέσω του συστήματος Outcomes. Το Ταμείο Επενδύσεων Παρόχων (PIF) είναι ένα 

ανταγωνιστικό ταμείο που αποσκοπεί στην υποστήριξη βελτιώσεων στην παροχή του προγράμματος 

Supporting People. Οι υφιστάμενοι πάροχοι του προγράμματος Supporting People μπορούν να 

υποβάλουν προσφορά για στήριξη που θα τους βοηθήσει να βελτιώσουν την παροχή του προγράμματος 

Supporting People. 

Οι υπηρεσίες υποστήριξης που σχετίζονται με τη στέγαση βοηθούν τα άτομα να ζήσουν ανεξάρτητα ή να 

προχωρήσουν σε πιο ανεξάρτητη διαβίωση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει υποστήριξη για: ανάπτυξη 

οικιακών δεξιοτήτων/δεξιοτήτων ζωής, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων/διαχείριση συμπεριφοράς, 

εύρεση άλλου καταλύματος, δημιουργία κοινωνικών επαφών και δραστηριοτήτων, πρόσβαση σε άλλες 



20  

Short-term Floating 
Support 

• assists people that 
need housing 
related support to 
maintain 
independence in 
their own home. 

Short-term 
Accomodation based 
Support 

 
• helps people who 

need housing 
support and who 
are also in housing 
need, for example 
support that is 
provided through 
hostels or refuges. 

Longer-Term Support 

• enables people to 
sustain a home, for 
example where 
someone has a 
tenancy support can 
help maintain the 
tenancy. 

υπηρεσίες, διαχείριση οικονομικών και διεκδίκηση επιδομάτων, δημιουργία και διατήρηση 

κατοικίας/ενοικίασης, διατήρηση της ασφάλειας και της προστασίας της κατοικίας. 

Τα άτομα που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε στήριξη που σχετίζεται με τη στέγαση μέσω του 

προγράμματος Supporting People στη Βόρεια Ιρλανδία είναι: άστεγοι, άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, 

άτομα με κακή ψυχική υγεία, ηλικιωμένοι, γυναίκες που κινδυνεύουν από ενδοοικογενειακή βία, νέοι 

που αποχωρούν από τη φροντίδα, άτομα με προβλήματα χρήσης ναρκωτικών ή αλκοόλ, παραβάτες ή 

άτομα που κινδυνεύουν να παρανομήσουν. 

 

 
ΠΏΣ ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΆΝΘΡΩΠΟΙ; 

 
 

 

 
ΧΡΕΏΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΤΈΓΑΣΗΣ 

Αυτό εξαρτάται από το είδοσ τησ υπηρεσίασ υποστήριξησ στέγασησ στην οποία παρέχεται 
πρόσβαση. Δεν υπάρχει χρέωση για τισ βραχυπρόθεσμεσ υπηρεσίεσ μέσω τησ "κυμαινόμενησ 
υποστήριξησ", των ξενώνων αστέγων ή των καταφυγίων. 

 

Οι χρεώσεισ για μακροχρόνιεσ υπηρεσίεσ εξαρτώνται από τισ ατομικέσ συνθήκεσ του ατόμου. 
 

ΠΏΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΌΜΩΝ 
 
 
 
 
 
 

 

Through a Social 
Worker or Health Care 

Professional 

Directly through the NI 
Housing Executive or a 
Housing Association 

Contact a Housing 
Provider Directly 

 
 
 
 

ΣΤΈΓΑΣΗ- 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΌΜΕΝΗ ΔΙΑΒΊΩΣΗ ΓΙΑ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΆΓΚΕΣ ΨΥΧΙΚΉΣ ΥΓΕΊΑΣ 
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Το APEX (APEX, n.d.) είναι ένα σύστημα υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με ανάγκες ψυχικής 

υγείας (https://www.apex.org.uk/). 

Η Apex Housing διαθέτει τέσσερις εγκαταστάσεις στέγασης με υποστήριξη ψυχικής υγείας στη Βόρεια 

Ιρλανδία. 

Για παράδειγμα, ένα από αυτά, το ballyoan house, προσφέρει στέγαση, υποστήριξη και 
φροντίδα σε 16 ενήλικεσ με ψυχικέσ ασθένειεσ άνω των 25 ετών. Ανήκει και διοικείται από την 
apex housing association. Η στέγαση αποτελείται από 16 κρεβάτια με ιδιωτικό μπάνιο και 
κοινόχρηστεσ εγκαταστάσεισ καθιστικού, τραπεζαρίασ και κουζίνασ που βρίσκονται σε δικό του 
ασφαλή χώρο με διαμορφωμένουσ κήπουσ και αίθρια που βρίσκεται κοντά στην πόλη, τα 
καταστήματα και τισ εγκαταστάσεισ αναψυχήσ. Το ballyoan house παρέχει ένα ασφαλέσ 
περιβάλλον με προσωπικό διαθέσιμο όλο το 24ωρο, υποστηρίζοντασ τουσ ενοίκουσ να 
αναπτύξουν δεξιότητεσ, να πάρουν τον έλεγχο τησ ζωήσ τουσ και να συμμετέχουν στην 
καθημερινή λήψη αποφάσεων. Οι ένοικοι συμμετέχουν στο σχεδιασμό τησ δικήσ τουσ 
υπηρεσίασ υποστήριξησ και φροντίδασ και ενθαρρύνονται να επιτύχουν προσωπικούσ στόχουσ 
για να γίνουν πιο ανεξάρτητοι, να δοκιμάσουν νέα πράγματα όπωσ εκπαίδευση ή κατάρτιση, να 
εμπλακούν στην τοπική κοινότητα και να λάβουν μέροσ σε δραστηριότητεσ όπωσ τέχνεσ και 
χειροτεχνία, ψήσιμο, εκδρομέσ και εξορμήσεισ, κηπουρική, θεραπεία ομορφιάσ, θεραπεία 
χαλάρωσησ. 

 
 

Το προσωπικό της Apex συνεργάζεται με το Supporting People και το Local Health Trust για να 
διασφαλίσει την ικανοποίηση των ατομικών αναγκών υποστήριξης και φροντίδας κάθε ενοίκου. 

https://www.apex.org.uk/
http://www.apex.org.uk/)
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Ιταλία 
 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΆΤΟΜΑ ΜΕ 

ΕΜΠΕΙΡΊΑ 

ΣΟΒΑΡΏΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ 

ΨΥΧΙΚΉΣ ΥΓΕΊΑΣ 

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ 

Ν. 

ΧΡΗΣΤΏΝ 

ΣΤΌΧΟΣ ΕΊΔΟΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ 

Θεραπευτικές H24 12 Ενίσχυση της Η υποστήριξη Χρηματοδοτούνται από 

κοινότητες   πορείας προς την περιλαμβάνει την Regione Lazio. Οι 

   αυτονομία στο φαρμακοθεραπεία, χρήστες δεν χρειάζεται να 

   πλαίσιο ενός ψυχοθεραπεία πληρώσουν 

   εξατομικευμένου (ομαδική και  

   ατομικού έργου. ατομική θεραπεία),  

    δραστηριότητες  

    αποκατάστασης.  

Εγκαταστάσεις H12 10-20 Διαχείριση χώρου, Δραστηριότητες Χρηματοδοτούνται από 

διαμονής   προσωπική φαρμακοθεραπείας την Regione Lazio. Οι 

   καθαριότητα, και αποκατάστασης χρήστες δεν χρειάζεται να 

   ψώνια, αναζήτηση  πληρώσουν 

   εργασίας.   

Υποστηρικτικά Από λίγες 2-5 Ανάπτυξη της Κάθε Τα υποστηρικτικά 

διαμερίσματα ώρες όχι κάθε  ικανότητας φιλοξενούμενος διαμερίσματα 

 μέρα, έως 8  ανεξάρτητης έχει ένα χρηματοδοτούνται από το 

 ώρες κάθε  διαβίωσης, εξατομικευμένο Τμήμα Ψυχικής Υγείας της 

 μέρα  διαχείρισης της ατομικό σχέδιο, το ASL όσον αφορά το 

   καθημερινής ζωής οποίο μοιράζονται ενοίκιο, τα κοινόχρηστα 

   και των και υπογράφουν η και τη βοήθεια των 

   διαπροσωπικών ομάδα του Κέντρου συνεταιριστικών 

   σχέσεων. Ψυχικής Υγείας, η εργαζομένων. Τα γεύματα 

    ομάδα στέγασης πληρώνονται από τους 

    και ο ίδιος ο χρήστες. 

    φιλοξενούμενος.  

Υποστηριζόμενα Ευέλικτο 2-3 Ζώντας στο σπίτι Κάθε άτομο έχει Τα υποστηριζόμενα 

διαμερίσματα δίκτυο κατ'   την προσωπική του διαμερίσματα βαρύνουν 

 οίκον   ομάδα στην CSM τους χρήστες, αλλά 

 φροντίδας   και συμφωνεί για υπάρχουν κάποιες 

    ατομική θεραπεία. οικονομικές ενισχύσεις για 

     όσους δεν μπορούν να 

     καλύψουν το κόστος τους. 
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2. 
ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ, 
ΚΊΝΗΤΡΑ ΚΑΙ 
ΑΤΟΜΙΚΌ 
ΣΧΈΔΙΟ 
ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣ 
ΗΣ 

Η αξιολόγηση των αναγκών των ατόμων που χρησιμοποιούν υπηρεσίες ψυχικής υγείας είναι μια 

διαδικασία αξιολόγησης της κλινικής κατάστασης (συμπτώματα και βιοψυχοκοινωνικοί παράγοντες που 

σχετίζονται με την ψυχική διαταραχή), της λειτουργικής κατάστασης, των κινήτρων, της ανάγκης για 

υποστήριξη και της φύσης της υποστήριξης. Η αξιολόγηση είναι απαραίτητη για την αντιστοίχιση των 

επιλογών στέγασης (υποστηρικτική ή υποστηριζόμενη) με τις ανάγκες των πελατών, την ανάπτυξη 

σχεδίου φροντίδας/ανάκαμψης καθώς και την αξιολόγηση της αναπηρίας που σχετίζεται με το δικαίωμα 

σε παροχές. Ο στόχος της αξιολόγησης στον τομέα της στέγασης και της υποστήριξης είναι να μπορέσει 

ο χρήστης της υπηρεσίας να προσδιορίσει με ακρίβεια τον τύπο και την τοποθεσία της στέγασης, τους 

συγκατοίκους (εάν υπάρχουν) που προτιμά, καθώς και το εύρος και το επίπεδο της υποστήριξης που 

θεωρεί ότι χρειάζεται για να διατηρήσει τη στέγαση που προτιμά. 

Αξιολόγηση της κλινικής κατάστασης - Η αξιολόγηση των δυσκολιών ψυχικής υγείας/συμπτωμάτων της 

ψυχικής διαταραχής και των ψυχοβιοκοινωνικών παραγόντων που συμβάλλουν στα αίτια και τη 

διατήρηση των συμπτωμάτων της ψυχικής διαταραχής βασίζεται σε κλινική συνέντευξη που παρέχεται 

από ψυχίατρο και άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όταν χρειάζεται. Η συνέντευξη πρέπει να είναι 

περιεκτική και να καταλήγει στην ανάπτυξη μιας ψυχο-βιο-κοινωνικής διατύπωσης. Η ψυχο-βιο- 

κοινωνική διατύπωση είναι μια υπόθεση σχετικά με τα αίτια των δυσκολιών ψυχικής υγείας, η οποία 

βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ψυχολογικών, βιολογικών και 

κοινωνικών παραγόντων. Είναι ειδική για κάθε άτομο και σχετίζεται με τη μοναδική εμπειρία ζωής του 

κάθε ατόμου. Η ψυχοβιοκοινωνική διατύπωση βοηθά στην απόκτηση μιας ολοκληρωμένης κατανόησης 

των παραγόντων που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τη διατήρηση των συμπτωμάτων της ασθένειας και 

τις δυσκολίες που σχετίζονται με τη λειτουργικότητα και την ανάρρωση. 

Αξιολόγηση της λειτουργικότητας - Η λειτουργικότητα είναι η ικανότητα εκτέλεσης και συμμετοχής σε 

διάφορες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής που κανονικά αναμένεται να αναλαμβάνει ένα μέσο, 

υγιές άτομο. Σκοπός της αξιολόγησης της λειτουργικότητας είναι να προσδιοριστούν οι τομείς των 

λειτουργικών ικανοτήτων και των περιορισμών, καθώς και οι διαθέσιμοι πόροι για τη βελτίωση της 

λειτουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων παρεμβάσεων και υπηρεσιών, που θα 

βοηθήσουν τα άτομα με δυσκολίες ψυχικής υγείας να ανακάμψουν, καθώς και να ασκήσουν τα 

δικαιώματα αναπηρίας που σχετίζονται με τις παροχές. Ένα από τα ολοκληρωμένα εργαλεία για την 

αξιολόγηση της λειτουργικότητας είναι η Διεθνής Ταξινόμηση της Λειτουργικότητας (ICF) του ΠΟΥ . 

Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της λειτουργικότητας και της συμμετοχής σε δραστηριότητες της 

καθημερινής ζωής, από την καθημερινή ρουτίνα έως πιο σύνθετες δραστηριότητες, όπως οι κοινωνικές 

επικοινωνιακές δεξιότητες, η λειτουργία σε κοινωνικούς ρόλους σε διάφορα πλαίσια, 

συμπεριλαμβανομένης της οικογένειας, της σχέσης με τον σύντροφο, του χώρου εργασίας, της 

εκπαίδευσης και της ευρύτερης κοινότητας. 
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Οι ακόλουθοι τομείς αξιολογούνται στο ICF: 
 

1. Μάθηση και εφαρμογή της γνώσης - γνωστική λειτουργία. 

2. Διεκπεραίωση της καθημερινής ρουτίνας - φροντίδα της υγιεινής, της αυτοφροντίδας, της 

προσωπικής ασφάλειας, του νοικοκυριού, της διατροφής, του προϋπολογισμού κ.λπ. 

3. Κινητικότητα - ικανότητα ανεξάρτητης μετακίνησης. 

4. Επικοινωνία, αλληλεπίδραση και σχέσεις - δυσκολίες επικοινωνίας, ποιότητα των σχέσεων με 

άλλους ανθρώπους και κοινωνικές δεξιότητες στην επικοινωνία με άλλους. 

5. Λειτουργία ρόλων - οικογένεια, χώρος εργασίας, εκπαίδευση, κοινότητα, αναψυχή και 

ελεύθερος χρόνος. 

6. Η κοινωνική απομόνωση αφορά την απόσυρση από την κοινωνική επαφή ή τον κοινωνικό 

αποκλεισμό. 

7. Χειρισμός του άγχους - ανθεκτικότητα στο άγχος και διαχείριση αγχωτικών καταστάσεων. 

8. Υποστήριξη - βοήθεια από άτομα στο περιβάλλον του ατόμου και να ζητούν και να λαμβάνουν 

βοήθεια σε δύσκολες δραστηριότητες, καθώς και να απευθύνονται σε διάφορους φορείς που 

παρέχουν υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης από ομοτίμους 

9. Στάσεις - εντοπισμός του περιβαλλοντικού παράγοντα που μπορεί να διευκολύνει ή να εμποδίζει 

τις διάφορες δραστηριότητες. 

 

 
Αξιολόγηση της φύσης, της έντασης και της πηγής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης 

για αποκατάσταση 

Τα άτομα με σύνθετες, μακροχρόνιες ανάγκες ψυχικής υγείας που χρειάζονται στέγαση χρειάζονται 

ευελιξία υποστήριξης όσον αφορά τη φύση και την ένταση καθώς και την επιλογή των ψυχοκοινωνικών 

παρεμβάσεων. Πολλοί θα χρειαστούν συνδυασμό διαφορετικών τύπων υποστήριξης και 

ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες κατά τη διάρκεια της ζωής. Οι ανάγκες 

για συγκεκριμένη φύση και ένταση της υποστήριξης καθώς και των παρεμβάσεων βασίζονται στην 

αξιολόγηση των ικανοτήτων/δυνατοτήτων και των περιορισμών σε διάφορους τομείς λειτουργίας. Η 

αξιολόγηση του τι μπορούν να κάνουν οι ασθενείς/χρήστες ανεξάρτητα και τι χρειάζονται βοήθεια είναι 

το κλειδί για τον σχεδιασμό της κατάλληλης φύσης και έντασης της υποστήριξης. Η σύνδεση των 

λειτουργικών δυσκολιών με το βαθμό της απαιτούμενης υποστήριξης είναι ουσιώδης για τη σύσταση 

της επιλογής στέγασης καθώς και για την ανάπτυξη ενός σχεδίου φροντίδας/ανάκαμψης για την αύξηση 

της ικανότητας ανεξάρτητης διαβίωσης. 

 

 
Αξιολόγηση των κινήτρων για αλλαγή 

Η συνέντευξη κινήτρων διεξάγεται συχνά ως μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης με σκοπό την 

κατανόηση της προσωπικής στάσης του χρήστη για τα θέματα που τον απασχολούν και τη διερεύνηση 

των κινήτρων και των προσδοκιών του. Τα άτομα με ψυχικές διαταραχές με σύνθετες ανάγκες έχουν 

συχνά χαμηλά κίνητρα ή είναι αμφίθυμα για την αλλαγή για διάφορους λόγους. Τις περισσότερες φορές 
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είναι αμφίθυμοι να λάβουν χρήσιμες αποφάσεις που μπορούν να προωθήσουν τη διαδικασία της 

ανάρρωσης, επομένως κατά τη διαδικασία αξιολόγησης είναι απαραίτητο να εκτιμηθούν τα κίνητρα και 

να επιλυθεί η αμφισημία ώστε να ενθαρρυνθούν τα άτομα να λάβουν χρήσιμες αποφάσεις για τη ζωή 

τους. Η συνέντευξη με κίνητρα είναι ένα συνεργατικό στυλ επικοινωνίας προσανατολισμένο στους 

στόχους με ιδιαίτερη προσοχή στη γλώσσα της αλλαγής. Έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τα προσωπικά 

κίνητρα και τη δέσμευση για έναν συγκεκριμένο στόχο, εκμαιεύοντας και διερευνώντας τους λόγους του 

ίδιου του ατόμου για αλλαγή μέσα σε μια ατμόσφαιρα αποδοχής και συμπόνιας. Για όσους 

ενδιαφέρονται υπάρχουν διαθέσιμα δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης στο διαδίκτυο. 

Η ψυχοβιοκοινωνική διαμόρφωση και η αξιολόγηση των αναγκών είναι ζωτικής σημασίας για την 

ανάπτυξη ενός ατομικού σχεδίου φροντίδας και αποκατάστασης. Εργαλεία όπως το Camberwell (CAN) 

assessment of need μπορούν να βοηθήσουν στην αξιολόγηση των αναγκών. Πρόκειται για ένα 

ολοκληρωμένο εργαλείο για την αξιολόγηση των αναγκών των ατόμων με σοβαρή ψυχική ασθένεια. 

Συνδέει την κλινική και λειτουργική κατάσταση με την ανάγκη υποστήριξης και παρεμβάσεων. 

Η αξιολόγηση για στεγαστικούς σκοπούς γίνεται με τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων επαγγελματιών 

ψυχικής υγείας, της ομάδας παροχής στέγασης, του χρήστη και των οικογενειών του. Πρέπει να 

γνωρίζουμε ότι οποιαδήποτε λειτουργική αξιολόγηση που δεν έχει γίνει στο φυσικό περιβάλλον του 

ατόμου μπορεί να είναι ελλιπής. Λόγω της έλλειψης κατανόησης της νόσου σε ορισμένα άτομα με 

σύνθετες ανάγκες ψυχικής υγείας, η διενέργεια μιας αξιολόγησης μπορεί να αποτελέσει πρόκληση, κατά 

συνέπεια, εκτός από τις πληροφορίες του χρήστη και την προσωπική παρατήρηση του αξιολογητή κατά 

τη διάρκεια της συνέντευξης αξιολόγησης, όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες από διάφορες πηγές, όπως 

συγγενείς και παρατήρηση άλλων υπηρεσιών, θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες. 
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Ατομικό σχέδιο φροντίδας/ανάκαμψης 

Το Ατομικό Σχέδιο Φροντίδας είναι μια συμφωνία μεταξύ του επαγγελματία ψυχικής υγείας ή της 

ομάδας αποκατάστασης και του ασθενούς/χρήστη σχετικά με τους στόχους της 

θεραπείας/αποκατάστασης, στην οποία οι προτιμήσεις του ασθενούς θεωρούνται προτεραιότητα, μαζί 

με τις ψυχοβιοκοινωνικές παρεμβάσεις που συνιστάται να εφαρμοστούν για την επίτευξη των 

καθορισμένων στόχων. Για την επίτευξη της ανάρρωσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι πτυχές 

που σχετίζονται με την ανάρρωση, όπως τα συμπτώματα της ψυχικής διαταραχής, η λειτουργικότητα σε 

όλους τους τομείς της ζωής, οι στάσεις, το ιστορικό τραύματος, η κοινωνική ένταξη, οι προστατευτικοί 

παράγοντες και οι παράγοντες κινδύνου για την ψυχική υγεία. Θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη 

ότι η ανάρρωση και η ποιότητα ζωής στην κοινότητα είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα κάθε 

παρεχόμενης παρέμβασης στο πλαίσιο της υπηρεσίας. Το Σχέδιο Φροντίδας είναι πάντα ατομικό, διότι 

η εμπειρία ζωής κάθε ατόμου είναι μοναδική. Το Σχέδιο Φροντίδας θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει 

έναν κατάλογο επαγγελματιών και άλλων προσώπων που θα βοηθήσουν στην εφαρμογή του. Θα πρέπει 

επίσης να αξιολογείται τακτικά. 

Ένας ειδικός τύπος σχεδίου ανάκαμψης είναι ένα σχέδιο ανάκαμψης που καταρτίζεται από ένα άτομο 

με δυσκολίες ψυχικής υγείας με ή χωρίς τη βοήθεια επαγγελματιών ως εργαλείο αυτοβοήθειας. Αν και 

παρόμοιο και ανάλογο με το σχέδιο φροντίδας, το σχέδιο ανάκαμψης δεν είναι το ίδιο με το σχέδιο 

φροντίδας. Η βάση για ένα σχέδιο ανάκαμψης είναι το σχέδιο δράσης για την ανάκαμψη της ευεξίας 

(Copeland 2008). Σχεδιάστηκε από έναν χρήστη υπηρεσιών για τους στόχους των χρηστών υπηρεσιών για 

την ανάπτυξη ενός προσωπικού σχεδίου για την αντιμετώπιση των δυσάρεστων συμπτωμάτων, την 

πρόληψη της υποτροπής, τη διαχείριση των κρίσεων και τη διατήρηση της "ευεξίας". Τα προσωπικά 

σχέδια ανάκαμψης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό των εσωτερικών και εξωτερικών 

πόρων του ατόμου και ένα σχέδιο για το πώς μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να πάρει τον έλεγχο της 

ζωής του και να επιτύχει τους επιλεγμένους στόχους του. Το άτομο δεν θα πρέπει απαραίτητα να 

μοιράζεται το σχέδιο ανάρρωσής του με το προσωπικό: ανήκει στο ίδιο. Λεπτομερείς κατευθυντήριες 

γραμμές για ένα σχέδιο ανάκαμψης μπορείτε να βρείτε στο εργαλείο αυτοβοήθειας Person-centred 

recovery planning for mental health and well-being self-help tool (WHO, 2019) 
 

Για τον προσδιορισμό των στόχων ανάκαμψης στο σχέδιο φροντίδας ή στο σχέδιο ανάκαμψης Πηδάλιο 

ανάκαμψης - Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ολιστική προσέγγιση της ψυχικής υγείας και της ανάκαμψης. 

Το πηδάλιο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου CIVIC από τον οργανισμό-εταίρο Πανεπιστημιακό 

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Vrapce. 

Το "Πηδάλιο της ανάρρωσης στην ψυχική υγεία" είναι ένα εργαλείο που βοηθά στον καθορισμό των 

στόχων ανάρρωσης και στην ανάπτυξη ενός ατομικού σχεδίου θεραπείας ή ανάρρωσης για άτομα με 

δυσκολίες ψυχικής υγείας, καθώς και στην επιλογή των παρεμβάσεων που μπορούν να βοηθήσουν στην 

επίτευξη των καθορισμένων στόχων θεραπείας και στην παρακολούθηση της ατομικής προόδου. 

Χρησιμοποιώντας το Πηδάλιο Ανάκαμψης είναι δυνατόν να αξιολογούνται οι συνθήκες στους τομείς 

ζωής που είναι σημαντικοί για την ανάκαμψη, να εκτιμώνται οι τομείς που χρειάζονται βελτιώσεις ή 

αλλαγές, να επιλέγονται τομείς προτεραιότητας για βελτίωση, να παρακολουθείται η πρόοδος προς τους 

καθορισμένους στόχους σε διάφορες περιόδους, καθώς και να αξιολογούνται τα αποτελέσματα και να 

τροποποιούνται οι στόχοι. Δέκα τομείς του Πηδαλίου της Ανάκαμψης αξιολογούνται με εύρος τιμών από 

0% έως 100% για κάθε τομέα, όπου το 0% σηματοδοτεί τη χειρότερη και το 100% την καλύτερη δυνατή 

κατάσταση. Το σημείο σύγκρισης είναι η λειτουργία του μέσου υγιούς ατόμου που αναμένεται στον 

τομέα αξιολόγησης. 
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Οι δράσεις του σχεδίου θεραπείας/ανάκαμψης περιλαμβάνουν διάφορες ψυχοβιοκοινωνικές 

παρεμβάσεις, υποστήριξη, συνεργασία με διάφορες υπηρεσίες ψυχικής υγείας και άλλες υπηρεσίες και 

χρήση των πόρων της κοινότητας που συμβάλλουν στην ανάκαμψη και την κοινωνική ένταξη. Η βελτίωση 

σε έναν τομέα του Helm μπορεί να επηρεάσει τις αλλαγές σε άλλους τομείς. Το Helm of Recovery 

βασίζεται στην ψυχοβιοκοινωνική κατανόηση της προέλευσης των δυσκολιών ψυχικής υγείας, στις αρχές 

της ανάρρωσης που ορίζονται στη SAMHSA και στην αξιολόγηση της λειτουργικότητας και των 

συστάσεων QualityRights σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Μια περιγραφή του πηδαλίου ανάρρωσης και του 

τρόπου χρήσης του βρίσκεται στο παράρτημα. 
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Δείκτες ποιότητας για τη διαδικασία αξιολόγησης και το σχέδιο φροντίδας/ανάκαμψης: 

✓ Έχει αξιολογηθεί η κατάσταση της ψυχικής υγείας 

✓ Έχουν αξιολογηθεί όλοι οι τομείς της λειτουργικότητας 

✓ Η φύση και η ένταση των αναγκών υποστήριξης έχουν εκτιμηθεί 

✓ Αξιολογήθηκαν οι ανάγκες για ειδικές ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις 

✓ Αξιολογήθηκαν τα κίνητρα για αλλαγή 

✓ Αναπτύχθηκε η ψυχοβιοκοινωνική διατύπωση 

✓ Συνιστάται η επιλογή κατάλληλων επιλογών στέγασης βάσει αξιολόγησης 

✓ Ένα ατομικό σχέδιο φροντίδας αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τους χρήστες. 

✓ Οι χρήστες ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν το δικό τους προσωπικό σχέδιο ανάκαμψης 

✓ Ένα μέσο όπως το Recovery helm χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό, την αξιολόγηση και την 

παρακολούθηση των στόχων ανάκαμψης. 
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3. 
ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ, 
ΛΉΨΗ 
ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΥΘΎΝΗ 

Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD, 2006) είναι μια διεθνής συνθήκη 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα που επιβεβαιώνει ότι όλα τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων 

των ατόμων με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες, πρέπει να απολαμβάνουν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και 

τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Η CRPD αναγνωρίζει ότι η αναπηρία προκύπτει από την αλληλεπίδραση 

μεταξύ των ατόμων με αναπηρία και των συμπεριφορικών και περιβαλλοντικών εμποδίων που 

εμποδίζουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους. 

Η CRPD δεν εισήγαγε νέα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά τονίζει ότι προκειμένου τα άτομα με αναπηρία 

να είναι ισότιμα με τους άλλους, έχουν δικαίωμα σε υποστήριξη, όπως υποστήριξη στη λήψη 

αποφάσεων και κοινωνική ένταξη. 

Για τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, τα ακόλουθα δικαιώματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά: το 

δικαίωμα στη δικαιοπρακτική ικανότητα (άρθρο 12)- το δικαίωμα να ζουν στην κοινότητα, 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην εργασία και την αποκατάσταση (άρθρα 19, 26) και το 

δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια (άρθρο 14). 

Το δικαίωμα στη δικαιοπρακτική ικανότητα σχετίζεται με το δικαίωμα λήψης αποφάσεων και το 

δικαίωμα υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. 

Η CRPD επιβεβαιώνει ότι τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ψυχική 

ασθένεια, απολαμβάνουν δικαιοπρακτική ικανότητα σε ίση βάση με τους άλλους σε όλες τις πτυχές της 

ζωής" και υποχρεώνει τα κράτη να παρέχουν πρόσβαση στην υποστήριξη που μπορεί να χρειάζονται για 

την άσκηση της δικαιοπρακτικής τους ικανότητας. Νομική ικανότητα σημαίνει το δικαίωμα λήψης 

αποφάσεων, ενώ η ικανότητα λήψης αποφάσεων είναι η ικανότητα ενός ατόμου να λαμβάνει μια 

απόφαση σε συγκεκριμένες καταστάσεις. 

Ορισμένα άτομα με δυσκολίες ψυχικής υγείας μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη λήψη 

αποφάσεων λόγω μειωμένης ικανότητας λήψης αποφάσεων. Τα άτομα αυτά στην περίπτωση αυτή 

χρειάζονται βοήθεια προκειμένου να λάβουν αποφάσεις. Ωστόσο, η ικανότητα αυτή μπορεί να ποικίλλει, 

οπότε ένα άτομο με μειωμένη ικανότητα λήψης αποφάσεων χρειάζεται υποστήριξη, πράγμα που 

σημαίνει ότι άλλα άτομα μπορούν να το βοηθήσουν να λάβει μια απόφαση που να αντικατοπτρίζει τις 

επιθυμίες του, αντί να βάλει κάποιον άλλο να λάβει μια απόφαση για λογαριασμό του. Ορισμένα άτομα 

χρειάζονται υποστήριξη για σύνθετες αποφάσεις, ενώ άλλα για απλές. Το άτομο αποφασίζει αν θέλει 

υποστήριξη για να παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Κατά την υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων, δεν 

πρέπει απλώς να υποθέσουμε το συμφέρον του ατόμου, αλλά να υποστηρίξουμε το άτομο να λάβει μια 

απόφαση με βάση τις επιθυμίες και τις προτιμήσεις του. 

Ακόμη και όταν ένα άτομο δεν έχει προφανώς την ικανότητα να λαμβάνει αποφάσεις, η απόφαση 

πρέπει να λαμβάνεται με βάση τη γνώση των επιθυμιών και των προτιμήσεών του. Η απόφαση σχετικά 

με τις επιλογέςστέγασης και τη θεραπεία/υποστήριξη θα πρέπει να βασίζεται στην ελεύθερη 

συγκατάθεση μετά από ενημέρωση. Αυτό είναι το δικαίωμα ενός ατόμου να αποφασίζει ανεξάρτητα από 

μόνο του και να ενεργεί σύμφωνα με τις δικές του αποφάσεις. 
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Ένα άτομο που βρίσκεται σε στέγαση πρέπει να λάβει δύο αποφάσεις: πού και με ποιον θα ζήσει και τι 

είδους υπηρεσίες υποστήριξης της ψυχικής υγείας θα δεχτεί. Οι κανόνες της συγκατάθεσης μετά από 

ενημέρωση είναι οι ίδιοι ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για συγκατάθεση για στέγαση ή για 

συγκατάθεση για θεραπεία. Οι πληροφορίες σχετικά με τη στέγαση και τη θεραπεία θα πρέπει να 

παρέχονται από εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες της υπηρεσίας ψυχικής υγείας. Ανεξάρτητοι 

συνήγοροι πρέπει να είναι διαθέσιμοι στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, κατόπιν αιτήματος ανά πάσα 

στιγμή, για να παρέχουν υποστήριξη στους χρήστες των υπηρεσιών ώστε να έχουν πρόσβαση σε 

πληροφορίες, να κατανοούν τα δικαιώματα και τις επιλογές τους και να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα, 

η βούληση και οι προτιμήσεις τους. Πρέπει να είναι ανεξάρτητοι, να έχουν την κατάλληλη εμπειρία και 

κατάρτιση και να καθοδηγούνται από τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι υπηρεσίες ψυχικής 

υγείας πρέπει να διευκολύνουν την άσκηση των καθηκόντων των ανεξάρτητων συνηγόρων (Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας, 2019). 
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Συναίνεση μετά από ενημέρωση για τη θεραπεία/ επιλογή στέγασης σημαίνει ότι το άτομο έχει λάβει 

αρκετές σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη συνιστώμενη επιλογή στέγασης με τρόπο που να μπορεί να 

κατανοήσει, οι οποίες συζητήθηκαν με απλά λόγια, και ότι μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για να λάβει 

τεκμηριωμένη απόφαση. Οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν τα πιθανά οφέλη και τις 

επιβαρύνσεις της θεραπείας/επιλογής στέγασης στην υγεία του ατόμου, τον τρόπο ζωής του, τους 

κινδύνους, τις εναλλακτικές λύσεις της συνιστώμενης θεραπείας/επιλογής στέγασης και τις πιθανές 

συνέπειες της άρνησης της συνιστώμενης θεραπείας/επιλογής στέγασης. Συναίνεση μετά από 

ενημέρωση σημαίνει επίσης ότι το άτομο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη θεραπεία/ επιλογή στέγασης. 

Για να δώσει ένα άτομο έγκυρη συγκατάθεση μετά από ενημέρωση, πρέπει να υπάρχουν τρία στοιχεία: 

Ικανότητα (ικανότητα λήψης αποφάσεων), να κατανοεί τη σημασία των πληροφοριών σε μια 

συγκεκριμένη κατάσταση, να σχηματίζει κρίση χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες, να επιλέγει μεταξύ 

των δυνατοτήτων και να ανακοινώνει την απόφαση, γνωστοποίηση - ο ασθενής/χρήστης έλαβε σαφείς 

πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό της θεραπείας/στέγασης, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, 

περιγραφή του τι πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια της θεραπείας, τα πιθανά οφέλη και τους κινδύνους, 

τις εναλλακτικές λύσεις και τους πιθανούς κινδύνους σε περίπτωση που ο ασθενής/χρήστης αρνηθεί μια 

συνιστώμενη θεραπεία/στέγαση και εθελοντισμός - συνεπάγεται ότι οι ασθενείς/χρήστες έχουν την 

ελευθερία να λάβουν μια απόφαση μόνοι τους, χωρίς οποιαδήποτε άλλη επιρροή, εξαναγκασμό, 

εξαπάτηση και χειραγώγηση, και ότι η συγκατάθεσή τους μπορεί να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή. 

Τα άτομα που δεν έχουν την ικανότητα να παράσχουν συγκατάθεση μετά από ενημέρωση δεν μπορούν 

να κατανοήσουν τις πληροφορίες που σχετίζονται με την απόφαση, να διατηρήσουν τις πληροφορίες 

αυτές, να χρησιμοποιήσουν ή να σταθμίσουν τις πληροφορίες αυτές ως μέρος της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων ή να επικοινωνήσουν την απόφασή τους είτε μιλώντας, είτε χρησιμοποιώντας νοηματική 

γλώσσα ή οποιοδήποτε άλλο μέσο. 

Το να βοηθήσετε το άτομο να εξετάσει και να εκφράσει τις επιλογές και τις προτιμήσεις του, είναι ο 

βασικότερος τρόπος με τον οποίο οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας μπορούν να βοηθήσουν. Αυτό είναι 

το θεμέλιο έργο σε μια κοινή λήψη αποφάσεων που συγκεντρώνει δύο πηγές εμπειρογνωμοσύνης - τις 

γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία των επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας και τις 

γνώσεις και την εμπειρία του ίδιου του ατόμου σχετικά με την κατάσταση και την κατάσταση ζωής του. 

Η από κοινού λήψη αποφάσεων είναι η βάση της πραγματικά ενημερωμένης συναίνεσης. Θα πρέπει να 

αποτελεί βασική δεξιότητα για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Η κοινή λήψη αποφάσεων σημαίνει 

ότι η ευθύνη για την απόφαση είναι κοινή, ανήκει στον θεραπευτή και στον πελάτη. Ο θεραπευτής 

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

συστήσει μια επιλογή και να αποφασίσει για την επιλογή αυτή μαζί με τον πελάτη. 

 

Το δικαίωμα διαβίωσης στην κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην εργασία και 

του δικαιώματος για βέλτιστη υγεία και αποκατάσταση. 

Τα δικαιώματα αυτά καλύπτονται από το άρθρο 19. 25, 26, 27 της CRPD είναι αλληλένδετα και 

αντιπροσωπεύουν δικαιώματα για την υγεία και την ποιότητα ζωής που σχετίζονται με την προσέγγιση 

της ανάκαμψης, όπως η κοινωνική ένταξη, οι δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης και η εφαρμογή 

τεκμηριωμένων μεθόδων θεραπείας. Η ανεξάρτητη διαβίωση και η ένταξη στην κοινότητα αναφέρεται 

στο δικαίωμα του ατόμου να αποφασίζει μόνο του πού, με ποιον και πώς θα ζει, στο δικαίωμα 

υποστήριξης για δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης, το οποίο περιλαμβάνει το δικαίωμα στην 

υποστήριξη από ομοτίμους. Η αποκατάστασή του (άρθρο 26) αναφέρεται στο δικαίωμα του ατόμου σε 

διάφορα προγράμματα αποκατάστασης προκειμένου να επιτύχει τη μέγιστη δυνατή ανεξαρτησία, 
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κοινωνική ένταξη και συμμετοχή σε όλες τις πτυχές της ζωής που επιθυμεί το άτομο. Η αποκατάσταση 

θα πρέπει να ξεκινάει στο συντομότερο δυνατό στάδιο και να βασίζεται στην διεπιστημονική αξιολόγηση 

των ατομικών αναγκών και δυνάμεων. 

Η εργασία και η απασχόληση (άρθρο 27) περιλαμβάνουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να 

εργάζονται, σε ίση βάση με τους άλλους- αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα στην ευκαιρία να κερδίζουν τα 

προς το ζην με εργασία που επιλέγουν ή αποδέχονται ελεύθερα σε μια ανοικτή αγορά και σε ένα 

εργασιακό περιβάλλον που είναι ανοικτό, χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρία. 

Αυτές περιλαμβάνουν ευκαιρίες απασχόλησης και επαγγελματικής ανέλιξης για τα άτομα με αναπηρία 

στην ανοικτή αγορά, καθώς και βοήθεια στην εξεύρεση, απόκτηση, διατήρηση και επιστροφή στην 

απασχόληση- ευκαιρίες για αυτοαπασχόληση, ανάπτυξη συνεταιρισμών και έναρξη δικής τους 

επιχείρησης. Τα άτομα με δυσκολίες ψυχικής υγείας έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν ουσιαστικά 

στην ατομική και κοινοτική ζωή χωρίς διακρίσεις, στιγματισμό ή αποκλεισμό. 

Το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια (άρθρο 14) -Η καταναγκαστική πρακτική, όπως η 

ακούσια εισαγωγή, η απομόνωση, ο περιορισμός και η ακούσια φαρμακευτική αγωγή μπορεί να 

προκαλέσει τραύμα και να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη ζωή του ατόμου και μπορεί να 

επανατραυματίσει άτομα που έχουν ιστορικό τραύματος στο παρελθόν, να εμποδίσει την ανάρρωση των 

ατόμων, να βλάψει τις θεραπευτικές συμμαχίες και να είναι υπεύθυνη για τη διάλυση των σχέσεων με 

τους παρόχους υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Πολλά άτομα με εμπειρία από μεθόδους καταναγκαστικής 

πρακτικής βιώνουν συναισθήματα απώλειας αξιοπρέπειας, υποβάθμισης, αποθράσυνσης, απόλυσης, 

ταπείνωσης, άγχους, αποδυνάμωσης, αδυναμίας και απόρριψης από το προσωπικό υγείας. Ο 

εξαναγκασμός μπορεί επίσης να βλάψει το ηθικό του προσωπικού και να τραυματίσει άλλους χρήστες 

υπηρεσιών και μέλη του προσωπικού. Ο σωματικός εξαναγκασμός, ακόμη και όταν χρησιμοποιείται ως 

"έσχατη λύση", ενέχει σοβαρούς κινδύνους πόνου, τραυματισμού, τραυματισμού και ακόμη και 

θανάτου. Το τραύμα που σχετίζεται με τη χρήση καταναγκαστικών μέτρων μπορεί να υπονομεύσει τις 

θεραπευτικές σχέσεις, να αποθαρρύνει την εμπιστοσύνη στα συστήματα ψυχικής υγείας και να 

απωθήσει τους χρήστες υπηρεσιών από το να αναζητήσουν βοήθεια στο μέλλον. 

Ο εξαναγκασμός μπορεί να αποτραπεί αποτελεσματικά, να μειωθεί ή και να διακοπεί εντελώς. 

Παραδείγματα καλών πρακτικών ήταν οι "Έξι βασικές στρατηγικές για την ελαχιστοποίηση του 

περιορισμού", οι πρωτοβουλίες "Πρώτα όχι βία", ο εκ των προτέρων σχεδιασμός για την αποφυγή ή την 

καλύτερη αντιμετώπιση κρίσεων, οι πολιτικές "ανοικτής πόρτας" στα νοσοκομεία και άλλες 

εγκαταστάσεις, η χρήση "σπιτιών ανάπαυλας κρίσης", οι παρεμβάσεις με βάση την οικογένεια. Δύο 

εξέχουσες προσεγγίσεις παροχής υπηρεσιών που προωθούν την ελαχιστοποίηση του εξαναγκασμού 

είναι οι υπηρεσίες "προσανατολισμένες στην ανάκαμψη" και "ενημερωμένες για το τραύμα". Οι 

υπηρεσίες στέγασης ψυχικής υγείας πρέπει να διαθέτουν πολιτική πρόληψης της βίας και πρωτόκολλα 

για το προσωπικό σε περίπτωση επιθετικότητας. Το προσωπικό και οι χρήστες πρέπει να ενημερώνονται 

σχετικά και να εκπαιδεύονται σε στρατηγικές πρόληψης της επιθετικότητας. 

Η εκ νέου τραυματοποίηση ατόμων με προηγούμενες εμπειρίες τραύματος, από και εντός των διαφόρων 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας, είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Το σύστημα περίθαλψης με πληροφόρηση για 

το τραύμα είναι ένα πρόγραμμα, ένας οργανισμός ή ένα σύστημα που είναι ενημερωμένο για το τραύμα, 

αντιλαμβάνεται τις εκτεταμένες επιπτώσεις του τραύματος και κατανοεί τους πιθανούς δρόμους 

ανάκαμψης- αναγνωρίζει τα σημάδια και τα συμπτώματα του τραύματος στους πελάτες, τις οικογένειες, 

το προσωπικό και άλλους που εμπλέκονται με το σύστημα- και ανταποκρίνεται ενσωματώνοντας πλήρως 

τη γνώση για το τραύμα στις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις πρακτικές και επιδιώκει να αντισταθεί 

ενεργά στην επανατραυματοποίηση. (SAMHSA, 2014) 
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Οι βασικοί παράγοντες για τη φροντίδα με βάση το τραύμα (Trauma - Informed Care) σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές της Αυστραλίας για το τραύμα ( ) για την ενημέρωση της θεραπείας και την 

οργάνωση της φροντίδας - από το Συντονιστικό Συμβούλιο Ψυχικής Υγείας 2015/2018 - περιλαμβάνουν: 

1. Κατανόηση του τραύματος και των επιπτώσεών του - Μια προσέγγιση με βάση την πληροφόρηση για 

το τραύμα αναγνωρίζει την επικράτηση του τραύματος και κατανοεί τον αντίκτυπο του τραύματος στη 

συναισθηματική, ψυχολογική και κοινωνική ευημερία των ατόμων και των κοινοτήτων. 

1. Προώθηση της ασφάλειας - Μια προσέγγιση με βάση την πληροφόρηση για το τραύμα προωθεί την 

ασφάλεια - Δημιουργία ενός ασφαλούς φυσικού, ψυχολογικού και συναισθηματικού περιβάλλοντος 

όπου ικανοποιούνται οι βασικές ανάγκες, το οποίο αναγνωρίζει τις κοινωνικές, διαπροσωπικές, 

προσωπικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της ασφάλειας και όπου τα μέτρα ασφαλείας είναι σε ισχύ 

και οι αντιδράσεις των παρόχων είναι συνεπείς, προβλέψιμες και με σεβασμό. 

2. Υποστήριξη του ελέγχου, των επιλογών και της αυτονομίας των καταναλωτών - Μια προσέγγιση με 

βάση την πληροφόρηση για το τραύμα εκτιμά και σέβεται το άτομο, τις επιλογές και την αυτονομία του, 

την κουλτούρα και τις αξίες του. 

3. Εξασφάλιση πολιτισμικής επάρκειας - Μια προσέγγιση με βάση την πληροφόρηση για το τραύμα 

κατανοεί πώς το πολιτισμικό πλαίσιο επηρεάζει την αντίληψη και την αντίδραση στα τραυματικά 

γεγονότα και τη διαδικασία ανάκαμψης, σέβεται τη διαφορετικότητα και χρησιμοποιεί παρεμβάσεις που 

σέβονται και εξειδικεύονται στα πολιτισμικά υπόβαθρα. 

4. Ασφαλείς και θεραπευτικές σχέσεις - Η προσέγγιση που βασίζεται στην πληροφόρηση για το τραύμα 

προάγει τις θεραπευτικές σχέσεις, όπου οι αποκαλύψεις τραυμάτων είναι δυνατές και αντιμετωπίζονται 

κατάλληλα. Προωθεί επίσης τη συνεργατική, βασισμένη στις δυνάμεις πρακτική που εκτιμά την 

εμπειρογνωμοσύνη και την κρίση του ατόμου. 

5. Διαμοιρασμός εξουσίας και διακυβέρνηση - Μια προσέγγιση με βάση την πληροφόρηση για το τραύμα 

αναγνωρίζει τον αντίκτυπο της εξουσίας και διασφαλίζει τον διαμοιρασμό της εξουσίας. 

6. Η ανάκαμψη είναι εφικτή - Μια προσέγγιση με βάση την πληροφόρηση για το τραύμα κατανοεί ότι η 

ανάκαμψη είναι εφικτή για όλους, ανεξάρτητα από το πόσο ευάλωτοι μπορεί να φαίνονται- εμφυσώντας 

ελπίδα με την παροχή ευκαιριών για τη συμμετοχή των καταναλωτών και των πρώην καταναλωτών σε 

όλα τα επίπεδα του συστήματος- διευκολύνοντας την αλληλοϋποστήριξη- εστιάζοντας στη δύναμη και 

την ανθεκτικότητα- και θέτοντας στόχους προσανατολισμένους στο μέλλον. 

7. Ολοκλήρωση της φροντίδας - Μια προσέγγιση με βάση την πληροφόρηση για το τραύμα διατηρεί μια 

ολιστική θεώρηση των καταναλωτών και της διαδικασίας ανάρρωσής τους και διευκολύνει την 

επικοινωνία εντός και μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και των συστημάτων. 

 

Η υπευθυνότητα στη φροντίδα ψυχικής υγείας σχετίζεται με την υποχρέωση των διαφόρων 

ενδιαφερομένων, π.χ. ασθενών, οικογενειών, επαγγελματιών ψυχικής υγείας, υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας, κυβερνητικών φορέων, υπηρεσιών αναπηρίας, τοπικών κοινοτήτων, κοινού, να εκτελούν το 

καθήκον ή τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί. Στο παγκόσμιο πλαίσιο που σχετίζεται με την CRPD, τα 

κράτη που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση, (κάτι που συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες) 

είναι υπεύθυνα για τη διασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων που εγγυάται η Σύμβαση, 

διασφαλίζοντας ότι όλα τα ιδρύματα ψυχικής υγείας σέβονται τα δικαιώματα αυτά. 

Η ευθύνη των ιδρυμάτων είναι να οργανώνουν τις υπηρεσίες και να παρέχουν παρεμβάσεις κατά 

τρόπο που να διασφαλίζουν τη βέλτιστη υγεία και να προάγουν την αποκατάσταση και τον σεβασμό των 
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εκτός από τη διασφάλιση της καλής ποιότητας της φροντίδας ψυχικής υγείας 

σε επίπεδο συστήματος, τα κράτη έχουν την ευθύνη να ελέγχουν την ποιότητα της φροντίδας και τον 

σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω τακτικής αξιολόγησης και παρακολούθησης. Οι 

επαγγελματίες ψυχικής υγείας έχουν την ευθύνη να ακολουθούν τις αρχές της ιατρικής δεοντολογίας, 

να εφαρμόζουν μεθόδους αξιολόγησης και θεραπείας με βάση τα ορθά πρότυπα και την τεκμηριωμένη 

πρακτική, να σέβονται τα δικαιώματα των ατόμων με δυσκολίες ψυχικής υγείας, καθώς και να 

συνεργάζονται με άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με την ψυχική υγεία και να υπερασπίζονται δημόσια 

την ψυχική υγεία. 

Η προσωπική ευθύνη του ατόμου με δυσκολίες στη μεταλλική υγεία για τη φροντίδα του/της είναι μια 

από τις βασικές αρχές της ανάρρωσης- περιλαμβάνει τη λήψη μέτρων και την εκτέλεση των απαραίτητων 

ενεργειών για να γίνει καλά και να παραμείνει καλά, έχει την ευθύνη να συνεργαστεί με τους 

επαγγελματίες ψυχικής υγείας για την ανάρρωσή του/της, καθώς και να σέβεται τα δικαιώματα, την 

ευημερία και την ασφάλεια των άλλων ατόμων που εργάζονται ή χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες. 

Τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και ψυχικές ασθένειες έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις να 

ενημερώνονται και να συμμετέχουν στις αποφάσεις σχετικά με τη δική τους ατομική θεραπεία. Έχουν 

επίσης το δικαίωμα να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της νομοθεσίας και της πολιτικής για την ψυχική 

υγεία, καθώς και στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε 

εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται 

ολοκληρωμένα στις ανάγκες τους. Τα ατομικά δικαιώματα πρέπει να εξισορροπούνται με τα δικαιώματα 

των φροντιστών, των οικογενειών και της ευρύτερης κοινότητας. 

Οι οικογένειες έχουν ευθύνες να φροντίζουν για την υγεία τους και να υποστηρίζουν τα αγαπημένα τους 

πρόσωπα στην ανάρρωση. Οι κοινότητες έχουν ευθύνες να παρέχουν ευκαιρίες και πόρους για 

κοινωνική ένταξη, να αντιμετωπίζουν το στίγμα και τις διακρίσεις. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν 

επίσης ευθύνες στην ενημέρωση και την εκπαίδευση του κοινού για να μειώσουν αντί να προσθέσουν 

το στίγμα. Είναι ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων φορέων να ενδυναμώσουν τα άτομα με ψυχικές 

διαταραχές και να παρέχουν υποστήριξη ανάλογα με τις ανάγκες τους, αλλά η αντίληψη των διαφόρων 

εμπλεκόμενων φορέων πολύ συχνά δεν είναι αρκετά διαφανής. Οι διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με 

το ποιος πρέπει να είναι υπεύθυνος για την ενδυνάμωση, την υποστήριξη, την κοινωνική ένταξη και την 

αποκατάσταση των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας μπορεί να συμβάλλουν στην ανεκπλήρωση 

των αναγκών τους και να εμποδίζουν την αποκατάσταση. 

Η κατανόηση αυτών των αντιλήψεων μπορεί να συμβάλει στον σαφέστερο καθορισμό των ρόλων των 

ενδιαφερόμενων μερών, γεγονός που μπορεί να βελτιώσει τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και να 

ενισχύσει τη λογοδοσία των ενδιαφερόμενων μερών. 

 

Δείκτες ποιότητας: 

✓ Το προσωπικό εκπαιδεύεται σχετικά με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 

(CRPD). 

✓ Οι υπηρεσίες διαθέτουν πολιτική πρόληψης της βίας και πρωτόκολλα για το προσωπικό σε 

περίπτωση επιθετικότητας. 

✓ Το προσωπικό και οι χρήστες εκπαιδεύονται σε στρατηγικές πρόληψης της επιθετικότητας. 

✓ Η φροντίδα ψυχικής υγείας έχει παρασχεθεί βάσει συγκατάθεσης μετά από ενημέρωση 

✓ Το προσωπικό εκπαιδεύεται στη λήψη αποφάσεων 
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✓ Το προσωπικό κατανοεί την ευθύνη για την ψυχική φροντίδα όλων των ενδιαφερομένων. 

✓ Το προσωπικό κατανοεί τις ευθύνες του και τις ευθύνες των χρηστών 

✓ Οι κανόνες του σπιτιού είναι σύμφωνοι με την CRPD 

✓ Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκπαιδεύονται ώστε να αναφέρουν τις ψυχικές ασθένειες με 

τρόπο που να μην στιγματίζει. 
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4. 
ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣ 
Η, ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΟΜΌΤΙΜΗ 
ΕΡΓΑΣΊΑ 

Τα άτομα που χρειάζονται στεγαστικές υπηρεσίες συχνά έχουν σοβαρά, σύνθετα προβλήματα ψυχικής 

υγείας που περιλαμβάνουν έκπτωση των οργανωτικών δεξιοτήτων, των κινήτρων και της ικανότητας να 

διαχειρίζονται τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής και να χρησιμοποιούν τους κοινοτικούς πόρους 

για να συμμετέχουν στην κοινότητα. Συχνά χρειάζονται διάφορους τύπους επίσημης και ανεπίσημης 

υποστήριξης, όπως διαχειριστή περιπτώσεων, εθελοντές, οικογένεια και άλλες πηγές υποστήριξης. Οι 

διάφοροι τύποι υποστήριξης περιλαμβάνουν: συναισθηματική υποστήριξη (κάποιος στον οποίο μπορεί 

να εμπιστευτεί κάποιος, ο οποίος παρέχει εκτίμηση, επιβεβαίωση, προσκόλληση και οικειότητα), 

εργαλειακή υποστήριξη (υπηρεσίες, χρήματα, μεταφορά), πληροφοριακή υποστήριξη 

(συμβουλές/καθοδήγηση, βοήθεια στην επίλυση προβλημάτων και αξιολόγηση της συμπεριφοράς και 

των εναλλακτικών ενεργειών), υποστήριξη συντροφικότητας (ένταξη, κοινωνικοποίηση, αίσθηση 

σύνδεσης με άλλους) και επικύρωση (ανατροφοδότηση, κοινωνική σύγκριση). Χρειάζονται 

αποκατάσταση προκειμένου να αυξήσουν την αυτονομία τους για τη διαχείριση όλων των ειδών των 

δραστηριοτήτων και τη συμμετοχή τους στην κοινότητα, όπως η καθημερινή ρουτίνα της ζωής, να έχουν 

πρόσβαση σε κοινοτικούς πόρους για κοινωνική ένταξη, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης, του 

κοινωνικού δικτύου, της επαφής με την οικογένεια και να καταπολεμήσουν το στίγμα και τις διακρίσεις, 

καθώς και να αυξήσουν την ανθεκτικότητα και να μειώσουν την ευπάθεια για επιδείνωση της ψυχικής 

υγείας που χρειάζονται αποκατάσταση. Χωρίς υπηρεσίες αποκατάστασης, οι ασθενείς που χρήζουν 

αποκατάστασης κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν σε νοσοκομείο ή σε άλλες εγκαταστάσεις που δεν τους 

επιτρέπουν να επιτύχουν το βέλτιστο επίπεδο αυτονομίας τους. 

Ένας συνδυασμός διαφορετικών τεκμηριωμένων ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων χρησιμοποιείται στην 

αποκατάσταση σύμφωνα με το ατομικό σχέδιο αποκατάστασης που προάγει την ανάρρωση. Η σχέση 

χρήστη-θεραπευτή που βασίζεται στην ενσυναίσθηση, την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τον σεβασμό, την 

ενδυνάμωση, την αισιοδοξία και την ελπίδα είναι βασικός παράγοντας που σχετίζεται με το αποτέλεσμα 

της αποκατάστασης, ανεξάρτητα από τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που παρέχονται. Το προσωπικό 

που εργάζεται στην αποκατάσταση πρέπει να ενισχύει την αυτονομία των ατόμων, να προωθεί την 

ενεργό συμμετοχή τους στις αποφάσεις για τη θεραπεία και να υποστηρίζει την αυτοδιαχείριση. Το 

προσωπικό που παρέχει αποκατάσταση θα πρέπει να διαθέτει δεξιότητες για τη δημιουργία 

θεραπευτικών σχέσεων και θεραπευτικών συμμαχιών, να παρέχει διαχείριση περιστατικών, να 

συντάσσει ατομικό σχέδιο αποκατάστασης που προωθεί την ανάρρωση, το κοινό σχέδιο αντιμετώπισης 

κρίσεων, καθώς και να έχει εκπαίδευση για την παροχή τεκμηριωμένων ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων 

και την αξιολόγηση της προόδου σε τακτική βάση. 

Στοιχεία από την έρευνα: όπως η ψυχοεκπαίδευση και η διαχείριση της ασθένειας, η εκπαίδευση σε 

κοινωνικές δεξιότητες, η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, η μεταγνωστική εκπαίδευση, η γνωστική 

αποκατάσταση, οι οικογενειακές παρεμβάσεις, η θεραπεία τέχνης, η υποστηριζόμενη απασχόληση, 

όπως η ατομική τοποθέτηση και υποστήριξη (IPS ), καθώς και η διεκδικητική κοινοτική θεραπεία και τα 

προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης ως διαφορετικές οργανωτικές μορφές παροχής φροντίδας. 
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Καμία από αυτές τις μεθόδους δεν πλεονεκτεί έναντι της άλλης, τις περισσότερες φορές απαιτείται ο 

συνδυασμός πολλών μεθόδων για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων ανάκαμψης Υπάρχουν επίσης 

στοιχεία για την αυτοδιαχείριση, την παρακινητική συνέντευξη και τις παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής. Τα 

άτομα με σοβαρή ψυχική νόσο έχουν ένα χάσμα 10-20 ετών στο προσδόκιμο ζωής σε σύγκριση με τον 

γενικό πληθυσμό- το χάσμα αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε σωματικές χρόνιες παθήσεις, ιδίως σε 

καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις. Μια συστηματική ανασκόπηση αποκάλυψε τη βελτίωση 

της σωματικής υγείας μετά τη συμμετοχή σε παρεμβάσεις για τον τρόπο ζωής. 

Η διαθεσιμότητα της διαχείρισης περιστατικών είναι ένας από τους δείκτες ποιότητας στη θεραπεία 

ατόμων με σοβαρές ψυχικές ασθένειες - Πρόκειται για μια θεραπευτική προσέγγιση για άτομα που 

έχουν μακροχρόνια λειτουργική έκπτωση που μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο στην ανάρρωση. 

Περιλαμβάνει τη συνεργασία με τους ασθενείς στο σπίτι, την ολοκληρωμένη αξιολόγηση των αναγκών, 

το συντονισμό των διαφόρων υπηρεσιών στο πλαίσιο του συστήματος υπηρεσιών ψυχικής υγείας και 

άλλων απαραίτητων υπηρεσιών. Το πρόσωπο-κλειδί είναι ο διαχειριστής περιστατικών ο οποίος 

αναλαμβάνει την ευθύνη για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση της υποστηρικτικής θεραπευτικής σχέσης 

ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του ασθενούς και τον αριθμό των άλλων υπηρεσιών που 

εμπλέκονται στη θεραπεία του ασθενούς. Η λειτουργία του διαχειριστή περίπτωσης είναι να βοηθήσει 

τον ασθενή να εντοπίσει και να εξασφαλίσει τους εσωτερικούς και εξωτερικούς πόρους που απαιτούνται 

για την ανεξάρτητη διαβίωση στην κοινότητα. Ο διαχειριστής περίπτωσης εμπλέκεται σε όλες τις πτυχές 

του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος του ασθενούς, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, της 

ψυχιατρικής θεραπείας, της υγειονομικής περίθαλψης, των παροχών, των μεταφορών, της οικογένειας 

και του κοινωνικού περιβάλλοντος. 

Τα άτομα με SMI, ιδίως εκείνα που βρίσκονται σε υποστηριζόμενο τύπο φιλοξενίας, χρειάζονται επίσης 

υποστήριξη από την κινητή ομάδα Assertive Community Treatment (ACT). Η αποτελεσματικότητα της 

διαχείρισης περιπτώσεων έχει επιβεβαιωθεί σε διάφορες μελέτες. Καλύτερα ερευνημένη είναι η 

αποτελεσματικότητα του διεκδικητικού μοντέλου. Η διαχείριση περιπτώσεων μειώνει σημαντικά τον 

αριθμό των ημερών νοσηλείας και αυξάνει την ποιότητα ζωής. 

Η εξατομικευμένη υποστήριξη από ομότιμους είναι η ατομική υποστήριξη που παρέχεται από έναν 

ομότιμο ο οποίος έχει προσωπική εμπειρία σε θέματα και προκλήσεις παρόμοιες με εκείνες ενός άλλου 

ομότιμου ο οποίος θα ήθελε να επωφεληθεί από αυτή την εμπειρία και την υποστήριξη. Ο στόχος είναι 

να υποστηριχθούν οι άνθρωποι στα θέματα που θεωρούν σημαντικά για την ανάρρωσή τους με τρόπο 

που να είναι απαλλαγμένος από υποθέσεις και κρίσεις. 

Η υποστήριξη από ομότιμους μπορεί να είναι κοινωνική, συναισθηματική ή πρακτική υποστήριξη (ή όλα 

αυτά), αλλά το σημαντικό είναι ότι η υποστήριξη αυτή προσφέρεται αμοιβαία και είναι αμοιβαία, 

επιτρέποντας στους ομότιμους να επωφεληθούν από την υποστήριξη είτε την παρέχουν είτε τη 

λαμβάνουν. Οι ομότιμοι πρέπει να έχουν κάτι περισσότερο από μια κοινή εμπειρία ψυχικής δυσφορίας. 

Ο ομότιμος πρέπει επίσης να έχει μια κοινή άποψη για το τι σημαίνει ανάρρωση, μια κοινή κατανόηση 

μιας διάγνωσης ή μιας εμπειρίας και μια κοινή άποψη για συγκεκριμένες θεραπείες. 

Η υποστήριξη από ομότιμους έχει κεντρικό ρόλο στην προσέγγιση της ανάκαμψης. Μέσω της 

ανταλλαγής εμπειριών, της ενσυναίσθητης ακρόασης και της παροχής ενθάρρυνσης, οι ομότιμοι 

υποστηρικτές μπορούν να υποστηρίξουν τα άτομα με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες να βρουν το δικό τους 

νόημα της ανάρρωσης, προκειμένου να ζήσουν μια ικανοποιητική και γεμάτη ικανοποίηση ζωή. 

Παραδείγματα δράσεων και πρακτικών υποστήριξης από ομότιμους περιλαμβάνουν: ανταλλαγή 

εμπειριών, στρατηγικών και ιστοριών ελπίδας και ανάκαμψης, ενθάρρυνση των ανθρώπων να 

αναλάβουν την ευθύνη για τη δική τους ζωή και ανάκαμψη, ενθάρρυνση των ανθρώπων χωρίς να κάνουν 
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πράγματα για αυτούς, παροχή σχετικών πληροφοριών στους ανθρώπους, βοήθεια στους ανθρώπους να 

δημιουργήσουν κοινωνικά δίκτυα στην κοινότητα, υποστήριξη των ανθρώπων ώστε να διασφαλιστεί ο 

σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. 

Έχει αποδειχθεί ότι η εργασία μεταξύ ομοτίμων παράγει μια σειρά από βελτιωμένα αποτελέσματα, όπως 

μεγαλύτερη αισιοδοξία για το μέλλον, αυξημένη αυτοεκτίμηση, μεγαλύτερη αίσθηση ενδυνάμωσης και 

μειωμένο αυτοστιγματισμό. 

Μια σύντομη περιγραφή των ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων που χρησιμοποιούνται στην 

αποκατάσταση περιγράφεται στο γλωσσάριο. 

 

 
Δείκτες ποιότητας: 

✓ Το προσωπικό έχει την ικανότητα να αναπτύσσει ειλικρινείς, γεμάτες σεβασμό και εμπιστοσύνη 

σχέσεις με τα άτομα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες. 

✓ Το προσωπικό συνεργάζεται με τα άτομα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες για τη 

"συμπαραγωγή" υπηρεσιών που υποστηρίζουν τα αποτελέσματα της ανάκαμψης. 

✓ Το προσωπικό υποστηρίζει τις δεξιότητες των ανθρώπων για την αύξηση της αυτονομίας και της 

κοινωνικής ένταξης 

✓ Το σχέδιο αποκατάστασης έχει συζητηθεί με τους χρήστες και παρέχεται βάσει συγκατάθεσης 

μετά από ενημέρωση. 

✓ Ο ασθενής έχει ενημερωθεί για τα δικαιώματά του 

✓ Διατίθενται τεκμηριωμένες ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις όπως: ψυχοεκπαίδευση, εκπαίδευση 

σε κοινωνικές δεξιότητες, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, μεταγνωστική εκπαίδευση, 

γνωστική αποκατάσταση/αποκατάσταση, οικογενειακές παρεμβάσεις, θεραπεία τέχνης, 

υποστηριζόμενη απασχόληση/ατομική τοποθέτηση και υποστήριξη (IPS). 

✓ Διαχείριση περιπτώσεων είναι διαθέσιμη 

✓ Διατίθεται διεκδικητική κοινοτική θεραπεία 

✓ Διατίθεται υποστήριξη από ομοτίμους 

✓ Διατίθενται προγράμματα για άτομα με ΣΜΣ με διπλή διάγνωση (ψύχωση και εθισμός) 

✓ Το προσωπικό έχει επάρκεια στην παροχή "τεκμηριωμένων" παρεμβάσεων που θα στηρίξουν 

τους στόχους ανάκαμψης 

✓ Η παροχή τεκμηριωμένων παρεμβάσεων με βάση το ατομικό σχέδιο αποκατάστασης. 

✓ Χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα μέτρα για τη συλλογή δεδομένων, την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων και την παρακολούθηση της προόδου. 
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5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ 
ΈΝΤΑΞΗ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΊ 
ΠΌΡΟΙ 

Είναι γνωστό ότι ένα σημαντικό μέρος της καλής ψυχικής υγείας και της διατήρησής της έγκειται στο να 

αισθάνεσαι ότι είσαι ενταγμένος στην κοινωνία. Η ψυχική ασθένεια μπορεί να περιορίσει την ικανότητα 

ενός ατόμου να συμμετέχει στην κοινωνία, καθώς και τον κοινωνικό αποκλεισμό που βασίζεται στο 

στίγμα και τις διακρίσεις κατά των ατόμων με ψυχική ασθένεια. Για να είναι ισότιμα με τους άλλους, 

πολλά άτομα με δυσκολίες ψυχικής υγείας χρειάζονται υποστήριξη για να συμμετέχουν στην κοινότητα. 

Η κοινωνική ένταξη για πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία σε ισότιμη βάση με τους άλλους είναι επίσης 

δικαίωμα σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 

(CPRD), γεγονός που καθιστά την κυβέρνηση και την ευρύτερη κοινωνία υπεύθυνες να σέβονται αυτά τα 

δικαιώματα και να παρέχουν υποστήριξη στην κοινωνική ένταξη σε όσους την έχουν ανάγκη. 

Η κοινωνική ένταξη αφορά την ικανότητα και την ευκαιρία συμμετοχής και συμβολής στη ζωή της 

κοινότητας με οικονομικούς, κοινωνικούς, ψυχολογικούς και πολιτικούς όρους. Σχετίζεται με την 

εμπειρία του να είσαι μέρος της κοινότητας και να ανήκεις σε αυτήν και να χρησιμοποιείς τους πόρους 

της κοινότητας σύμφωνα με τις ατομικές προτιμήσεις. Για να γίνει αυτό απαιτείται η κατοχή προσωπικών 

δεξιοτήτων καθώς και η πρόσβαση σε πόρους της κοινότητας, όπως η απασχόληση, η ψυχαγωγία, ο 

αθλητισμός, οι πολιτιστικοί, πνευματικοί και άλλοι πόροι, καθώς και η υποστήριξη, αν χρειαστεί. 

Κοινωνική ένταξη είναι επίσης η απαλλαγή από τον κοινωνικό αποκλεισμό που προέρχεται από το στίγμα 

και τις διακρίσεις, οι οποίες έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε όλους τους τομείς της ζωής του ατόμου με 

δυσκολίες ψυχικής υγείας. Η κοινωνική ένταξη και ο κοινωνικός αποκλεισμός συνδέονται στενά μεταξύ 

τους και με την ανάρρωση από μια ψυχική διαταραχή. Η αύξηση της κοινωνικής ένταξης θα μειώσει τον 

κοινωνικό αποκλεισμό και θα προωθήσει την ανάρρωση και αντίστροφα η μείωση του κοινωνικού 

αποκλεισμού, όπως η μείωση του στίγματος, θα αυξήσει την κοινωνική ένταξη. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (1980) ορίζει τον κοινωνικό αποκλεισμό ως "τις δυναμικές, 

πολυδιάστατες διαδικασίες που καθοδηγούνται από άνισες σχέσεις εξουσίας που αλληλεπιδρούν σε 

τέσσερις κύριες διαστάσεις - οικονομική, πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική - και σε διάφορα επίπεδα, 

όπως ατομικό, οικιακό, ομαδικό, κοινοτικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο". Ο κοινωνικός αποκλεισμός 

σχετίζεται με την αδυναμία ατόμων και ομάδων, όπως τα άτομα με αναπηρία, οι μακροχρόνια άνεργοι 

κ.λπ. να συμμετέχουν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της κοινωνίας όπου ζουν. Η 

έμφαση εδώ δίνεται στη μη συμμετοχή που προκύπτει από περιορισμούς και όχι από επιλογή ως 

αποτέλεσμα μιας σειράς παραγόντων που συνδυάζονται για να αποκλείσουν αποτελεσματικά τη 

συμμετοχή. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν την ανεργία, το εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο, τη 

στέγαση, τον οικονομικό αποκλεισμό και την έλλειψη οικονομικών περιουσιακών στοιχείων, την υγεία 

και την κινητικότητα, και για τα άτομα με ψυχικές ασθένειες επίσης προσωπικούς παράγοντες όπως η 

έλλειψη δεξιοτήτων, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η κοινωνική απομόνωση λόγω του στιγματισμού. 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι περισσότερο μια διαδικασία παρά μια κατάσταση, η οποία είναι πολύ 

συχνά δύσκολο να αναστραφεί, επομένως θα πρέπει να προληφθεί και να αντικατασταθεί από την 

κοινωνική ένταξη το συντομότερο δυνατό. Εξετάζοντας το θέμα ευρύτερα, ο κοινωνικός αποκλεισμός 

δεν αφορά μόνο τον αποκλεισμό από τους κοινωνικούς ρόλους - αφορά επίσης τη μειωμένη πρόσβαση 

σε πολλούς από τους πόρους της κοινότητας σε τομείς σημαντικούς για την ποιότητα ζωής. 
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Στρατηγικές για την αύξηση της κοινωνικής ένταξης και την εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού 

Η κοινωνική ένταξη των ατόμων με δυσκολίες ψυχικής υγείας είναι η διαδικασία βελτίωσης της 

ικανότητας, των ευκαιριών και της αξιοπρέπειας των ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω 

της κατάστασης ψυχικής τους υγείας, να συμμετέχουν στην κοινωνία. Οι στρατηγικές μπορεί να 

περιλαμβάνουν την επιρροή της ικανότητας των ατόμων για κοινωνική ένταξη και την αύξηση των 

ευκαιριών χρήσης των κοινοτικών πόρων όπως οι υπόλοιποι πολίτες ή συνδυασμό και των δύο. Οι 

στρατηγικές πρέπει να εξατομικεύονται, διότι η κοινωνική ένταξη μπορεί να έχει διαφορετικές έννοιες 

και στόχους για κάθε άτομο. Πολλοί χρήστες υπηρεσιών επιθυμούν περισσότερους φίλους και σχέσεις, 

αποδοχή από τους γείτονες, τους εργοδότες και τις οικογένειες, και περισσότερες ευκαιρίες για 

διαφορετικές ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες και για συμμετοχή σε ομάδες και 

κοινότητες. 
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Οι στρατηγικές περιλαμβάνουν: 

Ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχικής υγείας που σέβονται την ανάκαμψη και τα δικαιώματα 

Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας χωρίς κοινωνικό αποκλεισμό πρέπει να περιλαμβάνουν πρακτικές 

προσανατολισμένες στην αποκατάσταση, να δίνουν έμφαση στα κοινωνικά αποτελέσματα και τη 

συμμετοχή και να σέβονται τα δικαιώματα των ατόμων με δυσκολίες ψυχικής υγείας, να προάγουν την 

ιδιότητα του πολίτη, την ισότητα και να είναι απαλλαγμένες από στίγμα και διακρίσεις. Ένας βασικός 

ρόλος των υπηρεσιών ανάρρωσης είναι να υποστηρίζουν τα άτομα να κερδίσουν/ανακτήσουν τη θέση 

τους στις κοινότητες όπου ζουν και να συμμετέχουν στις συνήθεις δραστηριότητες και ευκαιρίες μαζί με 

όλους τους άλλους. Όλες οι παρεχόμενες παρεμβάσεις θα πρέπει να ενδυναμώνουν τα άτομα με 

δυσκολίες ψυχικής υγείας και τις οικογένειές τους να ενισχύουν την ανθεκτικότητα στο στρες, να 

αναπτύσσουν και να διατηρούν δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης, να βελτιώνουν τις ευκαιρίες 

απασχόλησης και να συμμετέχουν στην κοινότητα σύμφωνα με τις επιλογές και τις προτιμήσεις τους. 

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες σε πραγματικές καταστάσεις 

αυτοδιαχείρισης, υποστήριξη της απασχόλησης, οικογενειακές παρεμβάσεις, αντιμετώπιση του 

στίγματος και του αυτοστίγματος μπορούν να ενδυναμώσουν το άτομο και να διευκολύνουν την 

κοινωνική ένταξη. Η πρόσβαση σε ένα καλά αναπτυγμένο κοινωνικό δίκτυο μπορεί να έχει οφέλη για τα 

άτομα πέρα από τη βελτίωση της υποκειμενικής αίσθησης του "ανήκειν". Αυτά τα δίκτυα μπορούν 

επίσης να διευκολύνουν την πρόσβαση σε οικονομικούς, πολιτιστικούς και πληροφοριακούς πόρους, οι 

οποίοι στη συνέχεια ωφελούν το άτομο. 

Οι κοινωνικά περιεκτικές και προσανατολισμένες στην αποκατάσταση υπηρεσίες πρέπει να έχουν 

ισχυρές στρατηγικές σχέσεις με το απαραίτητο φάσμα φορέων κοινωνικής φροντίδας, όπως για 

παράδειγμα με τη στέγαση, την απασχόληση ή τα κοινοτικά δίκτυα. Οι άνθρωποι γενικά τα καταφέρνουν 

καλύτερα σε υπηρεσίες που αγκαλιάζουν την κοινωνική ένταξη, με επαγγελματίες ψυχικής υγείας που 

είναι σε θέση να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις που έχει η ασθένεια στην κοινωνική λειτουργικότητα 

και με ευκαιρίες για τους ανθρώπους να συμπεριληφθούν σε βασικούς κοινωνικούς ρόλους, όπως η 

απασχόληση και οι προσωπικές και κοινωνικές σχέσεις. Η παροχή φροντίδας που χρησιμοποιεί 

προσεγγίσεις κοινωνικής ενσωμάτωσης και ανάκαμψης, σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις επιλογές 

των χρηστών των υπηρεσιών, είναι πιθανό να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα για τους χρήστες 

των υπηρεσιών και να τους επιτρέψει να ζήσουν τη ζωή που επιθυμούν. Για την αντιμετώπιση της 

κοινωνικής απομόνωσης έχουν τεθεί σε εφαρμογή διάφορες πρωτοβουλίες, τόσο από τους παρόχους 

υγειονομικής περίθαλψης όσο και από ΜΚΟ και εθελοντικές οργανώσεις: 

Συμμετοχή σε διάφορες δραστηριότητες στην κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης 

συμμετοχή σε διάφορες κοινοτικές δραστηριότητες που είναι διαθέσιμες σε όλους τους πολίτες, όπως η 

συμμετοχή σε ουσιαστικές ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές, μαγειρικές και 

άλλες δραστηριότητες μαζί με άλλα μέλη της κοινότητας χωρίς αναπηρίες με βάση κοινά ενδιαφέροντα. 

Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες οι άνθρωποι μπορούν να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, να 

βελτιώσουν την αυτοεκτίμηση, να δημιουργήσουν διαπροσωπικές σχέσεις, να βελτιώσουν την ικανότητά 

τους να ζουν ανεξάρτητα και να ξεπεράσουν τη μοναξιά. 

Παρόλο που πολλοί άνθρωποι με σοβαρές δυσκολίες ψυχικής υγείας θέλουν και μπορούν να εργαστούν, 

ωστόσο χρειάζονται υποστήριξη για να βρουν και να διατηρήσουν μια θέση εργασίας. Υπάρχουν βάσιμες 

ενδείξεις ότι τα προγράμματα υποστηριζόμενης απασχόλησης για άτομα με σύνθετες ανάγκες ψυχικής 

υγείας αποτελούν αποτελεσματική στρατηγική για την κοινωνική ένταξη. Η δυνατότητα ένταξης στην 

εργασία μέσω της κοινωνικής οικονομίας και των ειδικών προγραμμάτων υποστήριξης της 

απασχόλησης, όπως η ατομική τοποθέτηση και υποστήριξη (IPS), αποτελεί σημαντική στρατηγική 
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κοινωνικής ένταξης που έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην υγεία. Η ανάπτυξη οργανώσεων της 

κοινωνικής οικονομίας, όπως συνεταιρισμοί, ενώσεις, ιδρύματα, κοινωνικές επιχειρήσεις κ.λπ. 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη επίσημων και ανεπίσημων δικτύων ανθρώπων, γνώσεων και πόρων. Έχει τη 

δυνατότητα να εμπλέξει "δύσκολα προσβάσιμα" άτομα που μπορεί να μην επιθυμούν να εμπλακούν με 

κυβερνητικούς οργανισμούς, καθώς και να λειτουργήσει ως οργανισμός υπεράσπισης και ενδυνάμωσης 

των χρηστών. Το IPS ως τεκμηριωμένο μοντέλο υποστηριζόμενης απασχόλησης για άτομα με σοβαρές 

ψυχικές ασθένειες αποδεικνύει ότι η εργασία είναι ισχυρό εργαλείο για τη διευκόλυνση της κοινωνικής 

ένταξης με ευεργετικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία. 

Για την ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης συνιστάται ένα φυλλάδιο ή ένα υπολογιστικό φύλλο σχετικά 

με τους διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους και οργανισμούς (π.χ. προγράμματα δημιουργίας εισοδήματος 

σε ΜΚΟ της κοινότητας, κυβερνητικές υπηρεσίες για κοινωνικές υπηρεσίες όπως στέγαση, τρόφιμα ή 

άλλες επιδοτήσεις, ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε επαγγελματικές δεξιότητες, ομάδες 

υποστήριξης ομοτίμων, κοινωνικά και πολιτιστικά προγράμματα, δραστηριότητες και εκδηλώσεις κ.λπ. 

Το φυλλάδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το προσωπικό ή τα άτομα που χρησιμοποιούν την υπηρεσία 

για να συνδεθούν με άλλες υπηρεσίες εκτός του τομέα της ψυχικής υγείας. 

Εθελοντισμός - Η κοινωνική απομόνωση που βιώνουν τα άτομα με σύνθετες ανάγκες ψυχικής υγείας/ 

SMI μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω παρεμβάσεων από οργανώσεις εθελοντισμού, που αποτελούν 

σημαντικό πόρο για τις υπηρεσίες υγείας όταν αξιοποιούνται αποτελεσματικά. Ο εθελοντισμός είναι 

χρόνος που προσφέρεται οικειοθελώς για το κοινό καλό και χωρίς οικονομικό όφελος, αλλά οι εθελοντές 

μπορούν να λάβουν αποζημίωση για τα έξοδά τους. Ο όρος "εθελοντισμός" καλύπτει μια μεγάλη 

ποικιλία δραστηριοτήτων στην κοινωνία. Μπορεί να είναι επίσημος ή ανεπίσημος. Ο άτυπος 

εθελοντισμός περιλαμβάνει τη βοήθεια σε φίλους και οικογένεια με πράγματα όπως η φύλαξη παιδιών, 

οι επισκευές στο σπίτι ή η φροντίδα. 

Ο επίσημος εθελοντισμός πραγματοποιείται συνήθως μέσω μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης ή άλλων 

μη κερδοσκοπικών ή κοινοτικών οργανισμών. Ενώ ο εθελοντισμός προσφέρει σημαντικά οφέλη στην 

κοινωνία, είναι σημαντικό ότι προσφέρει επίσης σημαντικά οφέλη στους ίδιους τους εθελοντές. Ο 

εθελοντισμός σχετίζεται με πολλά οφέλη: μπορεί να δώσει μια αίσθηση επίτευξης και σκοπού, να 

βοηθήσει να νιώσετε μέρος μιας κοινότητας, να βελτιώσετε την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση, 

να μοιραστείτε ταλέντα, να μάθετε νέες δεξιότητες και να δημιουργήσετε μια καλύτερη ισορροπία 

μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, να βοηθήσετε στην καταπολέμηση του άγχους, της 

μοναξιάς, να γνωρίσετε νέους ανθρώπους, οι οποίοι μπορούν να σας βοηθήσουν να νιώσετε πιο 

συνδεδεμένοι και αξιολογημένοι και να δώσετε νόημα και σκοπό στη ζωή. Ο εθελοντισμός δίνει επίσης 

την ευκαιρία να εξασκηθούν και να αναπτυχθούν κοινωνικές δεξιότητες και να προωθηθεί η 

αποκατάσταση της ψυχικής υγείας. 

Ο φιλικός χαρακτήρας είναι μια κοινή μορφή εθελοντισμού που γενικά περιλαμβάνει υποστηρικτική 

συντροφιά ένας προς έναν με έναν μη επαγγελματία για μια τακτική χρονική περίοδο. Ο φιλικός 

χαρακτήρας διευκολύνεται από έναν οργανισμό εθελοντισμού ή μια υπηρεσία υγείας ή κοινωνική 

υπηρεσία για την προώθηση μιας υποστηρικτικής σχέσης μεταξύ ενός εθελοντή και ενός ατόμου με 

ψυχική διαταραχή. Η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εξισορρόπησης 

της συχνότητας, της διάρκειας και του τρόπου παροχής φιλικών υπηρεσιών. Το όφελος της φιλίας 

θεωρείται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα άτομα με ψύχωση, τα οποία βιώνουν υψηλότερα επίπεδα 

κοινωνικής απομόνωσης από ό,τι ο γενικός πληθυσμός. 

Στοιχεία για παρεμβάσεις που προωθούν την κοινωνική ένταξη: Οι άνθρωποι που ζουν με σύνθετες 

ανάγκες ψυχικής υγείας, στους οποίους παρέχεται καλά σχεδιασμένη, ολοκληρωμένη υποστήριξη στην 

https://www.healthdirect.gov.au/loneliness-isolation-mental-health
https://www.healthdirect.gov.au/mental-health-recovery
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κοινότητα, έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής, αναπτύσσουν βελτιωμένο επίπεδο λειτουργικότητας και 

κοινωνικών επαφών, αυτοεκτίμηση, αυτοπροσδιορισμό και έχουν λιγότερες υποτροπές, καθώς και 

συμμετοχή σε κοινωνικές, εκπαιδευτικές, εκπαιδευτικές, εθελοντικές και εργασιακές ευκαιρίες. Έχει 

αποδειχθεί ότι ο φιλικός χαρακτήρας έχει οφέλη για τα άτομα με ψυχικές και σωματικές ασθένειες, όπως 

μείωση των συμπτωμάτων, κοινωνική απομόνωση και βελτίωση των αποτελεσμάτων που αναφέρουν οι 

ασθενείς, συμπεριλαμβανομένης της ευημερίας και της ποιότητας ζωής. Τα προγράμματα φιλίας για 

άτομα με ψύχωση έχουν αποδειχθεί ότι είναι μια αξιόλογη εμπειρία τόσο για τους φίλους όσο και για 

τους ασθενείς. Ωστόσο, η συμμετοχή απαιτεί επίσης επιμονή και ευελιξία και από τις δύο πλευρές. 

Διαφορετικοί παράγοντες, όπως οι προσωπικοί παράγοντες παρακίνησης, οι προτιμήσεις των 

συμμετεχόντων για τη συχνότητα των συναντήσεων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη 

και τη διαχείριση ενός προγράμματος φιλίας, προκειμένου να παρέχεται αποτελεσματική υποστήριξη 

τόσο στους φίλους όσο και στους χρήστες. 

Οι εγκαταστάσεις ψυχικής υγείας που είναι απομονωμένες από την κοινότητα και δεν συνδέονται με 

αυτήν, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν την κοινωνική ένταξη ως στόχο της θεραπείας/αποκατάστασης, 

εμποδίζουν την αποκατάσταση. Οι άνθρωποι πρέπει να ενδυναμωθούν, να ενθαρρυνθούν και να 

υποστηριχθούν ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση στους πόρους της κοινότητας που προσδοκούν. 

Τα άτομα με ψυχική ασθένεια που ζουν σε κάθε είδους στέγαση πρέπει να έχουν την ευκαιρία να μην 

είναι απλώς ασθενείς ή χρήστες που έχουν διαγνωστεί με ψυχική ασθένεια, παθητικοί δέκτες θεραπείας 

και υποστήριξης, αλλά άτομα με τις μοναδικές αξίες του/της ως άτομο, πολίτες ισότιμοι με τους άλλους, 

που μπορούν επίσης να συνεισφέρουν στην κοινωνία. Για να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες στέγασης 

πρέπει να λειτουργούν σε μια κουλτούρα ανάρρωσης και να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς 

και να προωθούν την κοινωνική ένταξη. 

Παράδειγμα καλής πρακτικής [Βίντεο]. YouTube. https://youtu.be/LOZ5u4fuCcs 
 

Πρόγραμμα ψυχικής υγείας της αστικής κοινότητας, Pune. Bapu Trust for Research on Mind and 

Discourse. (2013) [Βίντεο]. YouTube. https://youtu.be/Ozqq5rET9kk. 
 

Δείκτες ποιότητας 

✓ Οι υπηρεσίες υποστηρίζουν τους χρήστες στην κοινωνική ένταξη σε διάφορους τομείς, όπως η 

απασχόληση, ο αθλητισμός, διάφορα είδη εργαστηρίων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ο 

εθελοντισμός, η συνάντηση με φίλους, μέλη της οικογένειας, η συμμετοχή σε εκδηλώσεις της 

κοινότητας και πολλά άλλα. 

✓ Οι κοινότητες έχουν εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με διάφορα προγράμματα που 

προωθούν την κοινωνική ένταξη. 

https://youtu.be/LOZ5u4fuCcs
https://youtu.be/Ozqq5rET9kk
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6. ΕΥΕΛΙΞΊΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌΣ 
ΜΕΤΑΞΎ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 

 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι οι καλά ενσωματωμένες κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής 

υγείας συνδέονται με καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα που αναφέρονται σε αυξημένη ποιότητα 

ζωής, καλύτερη συνεργασία για τη θεραπεία, λιγότερο στίγμα, σταθερότητα στέγασης και ευκαιρίες 

εργασίας ( World Health Assembly, 2013 ). Για να επιτευχθεί η καλή ποιότητα της φροντίδας και τα 

καλύτερα αποτελέσματα για την ψυχική υγεία των ατόμων με δυσκολίες ψυχικής υγείας, θα πρέπει να 

δημιουργηθεί μια διεπιστημονική και πολυτομεακή συνεργασία για τη δημιουργία ενός ουσιαστικού 

δικτύου συνδεδεμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κοινωνικών υπηρεσιών, απασχόλησης, ΜΚΟ και 

άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με την ψυχική υγεία. Θα πρέπει να περιλαμβάνει ενδονοσοκομειακή 

και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς και επιλογές στέγασης για άτομα με σύνθετες ανάγκες ψυχικής 

υγείας. 

Η κοινοτική ψυχική υγεία είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ψυχικής υγείας που χρησιμοποιεί τους 

κοινωνικούς πόρους για να διασφαλίσει ότι τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας έχουν το δικαίωμα 

σε προσβάσιμη φροντίδα και υποστηρίζονται στο δικό τους περιβάλλον για να εργαστούν για την 

ανάρρωσή τους. Η κοινοτική ψυχική υγεία απαιτεί ένα συνδυασμό συμπληρωματικών φαρμακολογικών, 

ψυχολογικών, σωματικών και κοινωνικών παρεμβάσεων. Αυτό προϋποθέτει μια προσέγγιση μέσα στο 

δικό του πλαίσιο, και αυτό απαιτεί την προθυμία να χρησιμοποιηθούν οι επιτυχημένες παρεμβάσεις με 

ευέλικτο τρόπο ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη σε μια συγκεκριμένη κατάσταση και τη διαθεσιμότητα. 

Μαζί με τον χρήστη, όπου είναι δυνατόν με την ομάδα υποστήριξής του, γράφεται ένα σχέδιο θεραπείας 

από τους πόρους του δικού του πλαισίου. 

Η Φροντίδα Ψυχικής Υγείας δεν μπορεί να το κάνει αυτό μόνη της και απαιτεί καλή συνεργασία με τον 

πελάτη και το άτυπο δίκτυό του, τον δήμο, τον γενικό ιατρό και άλλους σχετικούς φορείς (Keet, et al. 

2019). Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται διάφορες υπηρεσίες και παρεμβάσεις ψυχικής υγείας ανάλογα 

με την κλινική κατάσταση του ασθενούς και τους εκτιμώμενους κοινωνικούς και ψυχολογικούς 

παράγοντες που συμβάλλουν στα προβλήματα ψυχικής υγείας και αποτελούν εμπόδιο στην ανάρρωση. 

Γι' αυτό θα πρέπει να καθιερωθεί και να διατηρηθεί σε συνεχή βάση η ανταλλαγή πληροφοριών και η 

συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων. Τα καθιερωμένα δίκτυα μεταξύ των 

διαφόρων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των σχετικών υπηρεσιών παρέχουν στους ασθενείς τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιούν υπηρεσίες και παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 

ανάρρωσής τους. Είναι σημαντικό όλο το δίκτυο υπηρεσιών να μοιράζεται το όραμα της ανάρρωσης. 

Η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ διαφορετικών τμημάτων ψυχικής υγείας με στόχο την 

ανάρρωση κάθε ασθενούς είναι μια δημιουργική διαδικασία για να βρεθεί τι και για ποιον λειτουργεί 

καλύτερα. Όταν χρειάζεται, θα πρέπει να διασφαλίζεται η συνέχεια της φροντίδας. Οι υπηρεσίες των 

οξέων νοσοκομείων και οι υπηρεσίες της κινητής ομάδας εξωτερικών ιατρείων, καθώς και οι υπηρεσίες 

στέγασης, απασχόλησης, τα προγράμματα που υλοποιούνται από ΜΚΟ πρέπει να συνδέονται και να 

είναι διαφανή. Οι χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 

ενημερώνονται για την ύπαρξη αυτών των υπηρεσιών, το περιεχόμενο της εργασίας τους και τις 

μεθόδους εισαγωγής στις υπηρεσίες αυτές. Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας έχουν επίσης σημαντικό 
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ρόλο στη σύνδεση των χρηστών υπηρεσιών με τις υπηρεσίες των ΜΚΟ στην κοινότητα, καθώς και με τις 

υπηρεσίες στέγασης και απασχόλησης και άλλους πόρους στην κοινότητα που σχετίζονται με την 

αποκατάσταση της ψυχικής υγείας. Αυτό απαιτεί μια συνεχή σχέση με όλους τους ενδιαφερόμενους 

φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας από διαφορετικό, αλλά 

συμπληρωματικό ρόλο. 

 

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ή οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών που διαδραματίζουν βασικό ρόλο ως συνήγοροι, πάροχοι υπηρεσιών, ακτιβιστές 
και ερευνητές σε μια σειρά θεμάτων που αφορούν την ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη. Για την καλή 
λειτουργία του συστήματος ψυχικής υγείας με αναμενόμενα αποτελέσματα ανάκαμψης, η συνεργασία 
μεταξύ δημόσιων και μη κυβερνητικών οργανώσεων θα πρέπει να γίνεται σε συμπληρωματική βάση και 
ο ρόλος τους στο σύστημα ψυχικής υγείας θα πρέπει να είναι διαφανής. Οι δραστηριότητες των ΜΚΟ 
περιλαμβάνουν θεραπεία, αποκατάσταση, κοινοτική φροντίδα, έρευνα, κατάρτιση και ανάπτυξη 
ικανοτήτων, ευαισθητοποίηση και άσκηση πίεσης. Οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ψυχικής υγείας με 
προσανατολισμό στην παροχή υπηρεσιών τείνουν συχνά να βασίζονται σε επαγγελματικές γνώσεις και 
οργανώνονται σε μεγάλο βαθμό όπως οι επαγγελματικές οργανώσεις. 

Η αμοιβαία ανταλλαγή μεταξύ χρηστών και επαγγελματιών αναγνωρίζεται σήμερα σε πολλές ΜΚΟ, όπου 
τα μέλη βασίζονται στις επαγγελματικές δεξιότητες, καθώς και στα συστήματα ψυχικής υγείας, όπου το 
ενδιαφέρον για "εμπειρογνώμονες από εμπειρία" αυξάνεται. Οι ΜΚΟ συχνά προσφέρουν με μια ομάδα 
αυτοβοήθειας ή άλλου είδους υπηρεσίες, όπως ομάδες υποστήριξης οικογενειών και συγγενών, 
αστέγων ή άλλες ομάδες παρέχουν διαφορετικά είδη εργαστηρίων. Ορισμένες από αυτές έχουν 
δραστηριότητες σε συνεργασία με το σύστημα ψυχικής υγείας, με στόχο την εκπροσώπηση του 
κινήματος των χρηστών σε διοικητικά συμβούλια ή επιτροπές ή τη συμμετοχή στην εκπαίδευση του 
προσωπικού. 

 

 
Δείκτες ποιότητας 

✓ Η υπηρεσία αποτελεί μέρος του κοινοτικού δικτύου ψυχικής υγείας 

✓ Η Υπηρεσία έχει καθιερωμένη συνεργασία με όλους τους σχετικούς φορείς. 

✓ Ο ρόλος υπηρεσίας είναι διαφανής για άλλες υπηρεσίες στο δίκτυο 

✓ Οι ΜΚΟ αποτελούν συμπληρωματικό μέρος του δικτύου 

✓ Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μοιράζονται το όραμα της πραγματικότητας της ανάκαμψης 

Χρήσιμα βίντεο: 

Όχι χωρίς εμάς [βίντεο]. YouTube. https://youtu.be/fv9jbKFANZc. 

https://youtu.be/fv9jbKFANZc
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7. ΑΎΞΗΣΗ ΤΩΝ 
ΙΚΑΝΟΤΉΤΩΝ 
ΚΑΤΆ ΤΟΥ 
ΣΤΊΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ 
ΔΙΑΚΡΊΣΕΩΝ 

Το στίγμα που σχετίζεται με την ψυχική ασθένεια αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την ανάρρωση και 

την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία για τα άτομα με ψυχική ασθένεια. Το στίγμα και οι διακρίσεις σε 

σχέση με τις ψυχικές ασθένειες έχουν περιγραφεί ότι έχουν χειρότερες συνέπειες από τις ίδιες τις 

παθήσεις. Το στίγμα μπορεί επίσης να δημιουργήσει έναν φαύλο κύκλο διακρίσεων, ενισχύοντας τις 

αρνητικές στάσεις, μειώνοντας την αυτοεκτίμηση και οδηγώντας σε κακό αποτέλεσμα της θεραπείας ή 

σε υψηλή πιθανότητα υποτροπής Ο στιγματισμός εμφανίζεται ταυτόχρονα σε πολλαπλά επίπεδα - 

ενδοπροσωπικό ως αυτοστιγματισμός, διαπροσωπικό σε σχέση με τους άλλους και δομικό σε πολιτικές, 

νόμους και συστήματα που εισάγουν διακρίσεις ή/και αποκλεισμούς 

Σε ατομικό επίπεδο, το στίγμα αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τη στέγαση, την απασχόληση, τη 

βελτίωση του εισοδήματος και την υγειονομική περίθαλψη. Δυστυχώς, στίγμα υπάρχει και μεταξύ των 

παρόχων ψυχικής υγείας. Έρευνες καταδεικνύουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών ψυχικής υγείας τείνουν να 

έχουν απαισιόδοξες απόψεις σχετικά με την πραγματικότητα και την πιθανότητα ανάρρωσης από 

σοβαρές ψυχικές διαταραχές, όπως η σχιζοφρένεια ή η διπολική διαταραχή, γεγονός που βιώνεται ως 

πηγή στίγματος και εμπόδιο στην ανάρρωση για τα άτομα που αναζητούν βοήθεια για ψυχικές 

ασθένειες, επομένως, είναι απαραίτητο να εργάζονται συνεχώς για την οικοδόμηση μιας κουλτούρας 

ανάρρωσης και σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του συστήματος υγείας, ψυχικής 

υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών. 

Το στίγμα αποτελεί σημαντική πηγή ψυχολογικού στρες, είτε αυτό εκδηλώνεται, είτε εσωτερικεύεται, 

είτε αναμένονται, επομένως θα πρέπει να αναληφθεί δράση στον τομέα των στρατηγικών κατά του 

στίγματος σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Οι στρατηγικές καταπολέμησης του στίγματος έχουν κατηγοριοποιηθεί ως προς την εκπαίδευση 

(αντικατάσταση των μύθων σχετικά με την ψυχική ασθένεια με ακριβείς γνώσεις), την επαφή (χρήση 

άμεσων ή έμμεσων - δηλαδή παρακοινωνικών - αλληλεπιδράσεων με άτομα που πάσχουν από ψυχική 

ασθένεια για να αμφισβητηθεί η προκατάληψη) και τη διαμαρτυρία (προσπάθειες καταστολής των 

στιγματιστικών στάσεων και αναπαραστάσεων της ψυχικής ασθένειας). Επικρατεί η άποψη ότι οι 

παρεμβάσεις που περιείχαν κοινωνική επαφή και αφηγήσεις σε πρώτο πρόσωπο ήταν πιο 

αποτελεσματικές από άλλες, αλλά τόσο οι παρεμβάσεις εκπαίδευσης όσο και οι παρεμβάσεις επαφής 

ήταν αποτελεσματικές. 

Το στίγμα επηρεάζεται επίσης από τις αναπαραστάσεις των μέσων ενημέρωσης, οι οποίες μπορούν να 

επηρεάσουν τους παράγοντες που προκαλούν το στίγμα, όπως ο φόβος και οι προκατειλημμένες 

στάσεις, επομένως είναι σημαντικές οι παρεμβάσεις που θα μειώσουν το στίγμα στα μέσα ενημέρωσης 

και θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της ψυχικής υγείας. Σύμφωνα με τις 

συστάσεις της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας, για να είναι επιτυχημένο το πρόγραμμα κατά του 

στίγματος, θα πρέπει να υλοποιείται σε εθνικό επίπεδο και να απευθύνεται σε ομάδες με ιδιαίτερη 

σημασία για τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, οι χρήστες των υπηρεσιών πρέπει να 
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συμμετέχουν σε όλη τη διαδικασία από το σχεδιασμό, την εφαρμογή έως την αξιολόγηση, να στοχεύουν 

στην αλλαγή της συμπεριφοράς, να στέλνουν ένα σαφές μήνυμα, το πρόγραμμα να είναι συνεχές και να 

χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους και να υποστηρίζεται από την κυβέρνηση, απαιτείται δράση σε 

διάφορα επίπεδα καθώς και συντονισμός σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Οι αφηγηματικές ανασκοπήσεις των ερευνών σχετικά με το στίγμα της ψυχικής υγείας εντόπισαν 

εκστρατείες μαζικής ενημέρωσης με βάση την εκπαίδευση και/ή την επαφή που σχετίζονται με τη 

βελτίωση των στάσεων και/ή των γνώσεων του κοινού, συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών 

προγραμμάτων στην ΕΕ και σε όλο τον κόσμο. Ορισμένες συνδέθηκαν επίσης με τη μείωση των 

διακρίσεων που ανέφεραν τα άτομα που ζουν με ψυχική ασθένεια, όπως το "Like Minds, Like Mine" στη 

Νέα Ζηλανδία και το "Time to Change" στην Αγγλία. 

Παρεμβάσεις για την καταπολέμηση του αυτοστιγματισμού Ο αυτοστιγματισμός ή εσωτερικευμένος 

στιγματισμός αναφέρεται στη διαδικασία μετασχηματισμού της ταυτότητας που σχετίζεται με την 

αποδοχή στερεότυπων στάσεων απέναντι στην ψυχική ασθένεια από ένα άτομο με ψυχική ασθένεια ως 

προσωπικά σχετικές, η οποία οδηγεί σε μείωση της αυτοεκτίμησης και της αυτοαποτελεσματικότητας, 

σε δυσκολίες στην ανάρρωση και οδηγεί σε ποικίλες αρνητικές συνέπειες σε έναν φαύλο κύκλο 

στιγματισμού. Δεδομένου ότι ο αυτοστιγματισμός προκαλεί μια σειρά αρνητικών συνεπειών ακόμη και 

περισσότερο από την ίδια την ασθένεια, είναι απαραίτητο η πρόληψη του αυτοστιγματισμού να 

αποτελεί έναν από τους στόχους από την πρώτη επαφή του ατόμου με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Για 

παρεμβάσεις που στοχεύουν στο αυτοστίγμα της ψυχικής υγείας και είναι χρήσιμες για την πρόληψη και 

τη μείωση του αυτοστιγματισμού βλ. βιβλιογραφία και παραδείγματα καλών πρακτικών. 

Έτσι, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η βασική αιτία του στίγματος, σύμφωνα με την έκθεση για 

την κατάσταση της δημόσιας υγείας στον Καναδά (2019), πρέπει οπωσδήποτε όλοι να κρατήσουν τον 

καθρέφτη και να θέσουν στον εαυτό τους το πραγματικά σημαντικό ερώτημα "πώς εμπλέκομαι σε αυτά 

τα συστήματα και τις δομές που κάνουν διακρίσεις, που δημιουργούν στερεότυπα και βλάπτουν τους 

ανθρώπους". Πώς μπορώ να γίνω παράγοντας αλλαγής, τι μπορώ να κάνω για να συλλάβω και να 

διακόψω αυτές τις πρακτικές και πολιτικές που είναι τόσο επιβλαβείς για πολλούς από εμάς;". () 

 

 
Δείκτες ποιότητας 

✓ Το προσωπικό εκπαιδεύεται σχετικά με το στίγμα, τις διακρίσεις και τις συνέπειές τους στην 

ψυχική υγεία. 

✓ Η κουλτούρα της υπηρεσίας βασίζεται στην ανάκαμψη, μεταδίδει ελπίδα, αισιοδοξία και την 

πραγματικότητα της ανάκαμψης 

✓ Η υπηρεσία συμμετέχει σε πρωτοβουλίες κατά του στίγματος στην κοινότητα 

✓ Η Υπηρεσία παρέχει πρόγραμμα πρόληψης του αυτοστιγματισμού, το οποίο περιλαμβάνει τις 

δεξιότητες αντιμετώπισης του κοινωνικού στιγματισμού και των διακρίσεων. 

 
 

Παραδείγματα ορθής πρακτικής 

• SANE Australia, http://www.sane.org 

• Ώρα για αλλαγή 

https://www.time-to change.org.uk/about-us 

http://www.sane.org/
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https://www.time-to-change.org.uk/news-media 

• Opening Minds Canada, https://www.mentalhealthcommission.ca/ English/opening-minds 

• Like Minds Like Mine στη Νέα Ζηλανδία, https://www.likeminds.org.nz/ 

• ONE of US Το One of us είναι ένα δανέζικο εθνικό πρόγραμμα, http://en-af- 

os.dk/English/About%20us.aspx 

http://www.time-to-change.org.uk/news-media
http://www.mentalhealthcommission.ca/
https://www.likeminds.org.nz/
http://en-af-os.dk/English/About%20us.aspx
http://en-af-os.dk/English/About%20us.aspx
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8. ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ 
ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘ 
ΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 
ΨΥΧΙΚΉΣ 
ΥΓΕΊΑΣ 

 
Οι καλής ποιότητας υπηρεσίες ψυχικής υγείας θα πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με την τεκμηριωμένη 

πρακτική με προσδοκία καλών αποτελεσμάτων που μετριούνται με την καλή ψυχική υγεία και την 

ικανοποίηση των χρηστών. Οι κλινικοί γιατροί και οι διευθυντές χρειάζονται πληροφορίες για το αν οι 

υπηρεσίες λειτουργούν με τους πιο αποτελεσματικούς και αποδοτικούς τρόπους για να διασφαλιστεί η 

ποιότητα της φροντίδας. Η αξιολόγηση και η παρακολούθηση είναι εργαλεία για να εκτιμηθεί αν η 

υπηρεσία λειτουργεί προς την ορθή κατεύθυνση υλοποιώντας παρεμβάσεις και προγράμματα που έχουν 

ευεργετική επίδραση στην ψυχική υγεία των χρηστών που μετριέται με δείκτες ποιότητας. Οι δείκτες 

ποιότητας παρέχουν τον βασικό σύνδεσμο μεταξύ της τεκμηριωμένης πρακτικής και των βελτιωμένων 

αποτελεσμάτων. Θα πρέπει να είναι σχετικοί με τη μέτρηση των αποτελεσμάτων της ανάρρωσης σε 

επίπεδο μεμονωμένων χρηστών καθώς και σε επίπεδο υπηρεσίας. 

Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση είναι απαραίτητες για να εκτιμηθεί κατά πόσον ένα πρόγραμμα, 

έργο ή παρέμβαση επιτυγχάνει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Επομένως, η εφαρμογή οποιουδήποτε 

προγράμματος ή παρέμβασης απαιτεί παρακολούθηση, επανεξέταση και αξιολόγηση για να διαπιστωθεί 

κατά πόσον πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες ενέργειες και επιτυγχάνονται τα αποτελέσματα. Η 

παρακολούθηση αναφέρεται στις επισκέψεις, τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις που κάνουμε κατά τη 

διάρκεια της εφαρμογής ενός προγράμματος για να δούμε αν αυτό εξελίσσεται όπως αναμένεται. Ένα 

από τα βασικά ζητήματα, κατά την παρακολούθηση των προγραμμάτων, είναι επίσης να διασφαλιστεί 

ότι το πρόγραμμα δεν κάνει κακό. Όταν γίνεται σωστά, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση χρησιμοποιεί 

πληροφορίες για να καταδείξει θετικές, αρνητικές, άμεσες ή έμμεσες αλλαγές που συνέβησαν και 

στόχους που επιτεύχθηκαν ή δεν επιτεύχθηκαν, ενώ παράλληλα παρέχει διδάγματα προς εξέταση σε 

μελλοντικές εργασίες. 

Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση είναι επίσης απαραίτητες για τη μάθηση, την προσαρμογή των 

προγραμμάτων στο πλαίσιο, την προσαρμογή των προγραμμάτων και τη λογοδοσία. Είναι σημαντικό οι 

πληροφορίες παρακολούθησης και αξιολόγησης, σε κατάλληλες μορφές, να κοινοποιούνται στα άτομα 

και τις κοινότητες που συμμετέχουν στο έργο και σε άλλους που μπορούν να επωφεληθούν από την 

εξέταση των αποτελεσμάτων (όπως άλλες οργανώσεις, δωρητές και εθνικές ή περιφερειακές 

κυβερνητικές αρχές). Ομοίως με την παρακολούθηση που παρακολουθεί την πρόοδο, η αξιολόγηση, 

αναφέρεται στην εξέταση ενός προγράμματος στην αρχή, στη μέση και μετά την ολοκλήρωσή του για να 

διαπιστωθεί αν πέτυχε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Προφανώς, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποια 

είναι τα επιθυμητά αποτελέσματα προκειμένου να τα αξιολογήσουμε. Για το λόγο αυτό χρειάζονται 

δείκτες, Οι δείκτες είναι μια μονάδα μέτρησης που καθορίζει τι πρόκειται να μετρηθεί- οι δείκτες έχουν 

ως στόχο να απαντήσουν κατά πόσον έχουν επιτευχθεί ή όχι οι επιθυμητές επιπτώσεις, αποτελέσματα ή 
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εκροές. Οι δείκτες μπορεί να είναι ποσοτικοί (π.χ. αριθμός νοσηλειών) ή ποιοτικοί (π.χ. γνώση, 

ικανότητα). Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση είναι δύο συνδεδεμένες αλλά ξεχωριστές πρακτικές. 

Η παρακολούθηση είναι η συστηματική συλλογή πληροφοριών που αξιολογεί την πρόοδο με την πάροδο 

του χρόνου, ενώ η αξιολόγηση αξιολογεί συγκεκριμένες πληροφορίες σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές 

για να διαπιστωθεί αν οι δράσεις που έχουν αναληφθεί έχουν επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. 

Η παρακολούθηση αναφέρεται στην τακτική παρακολούθηση των βασικών στοιχείων των 

δραστηριοτήτων του οργανισμού, ενώ η αξιολόγηση αναφέρεται σε μια διαδικασία συστηματικής 

εκτίμησης της αξίας και της αποτελεσματικότητας μιας δραστηριότητας. Η αξιολόγηση είναι απαραίτητη 

για την κατανόηση του κατά πόσον ο οργανισμός έχει τον αναμενόμενο αντίκτυπο. Τόσο η 

παρακολούθηση όσο και η αξιολόγηση θα βοηθήσουν επίσης στον εντοπισμό των παραγόντων που 

διευκολύνουν τους σκοπούς και τους στόχους της οργάνωσης ή δρουν ως εμπόδια στην επίτευξή τους. 

Ένας ειδικός τύπος αξιολόγησης είναι η αξιολόγηση αντικτύπου. Η αξιολόγηση επιπτώσεων βασίζεται σε 

αυστηρές μεθόδους για τον προσδιορισμό των αλλαγών στα αποτελέσματα που μπορούν να αποδοθούν 

σε μια συγκεκριμένη παρέμβαση με βάση την ανάλυση αιτίου-αποτελέσματος. Οι αξιολογήσεις 

αντικτύπου πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το αντιφατικό γεγονός - τι θα συνέβαινε χωρίς την παρέμβαση 

μέσω της χρήσης πειραματικού ή οιονεί πειραματικού σχεδιασμού με τη χρήση ομάδων σύγκρισης και 

θεραπείας. Οι αξιολογήσεις αντικτύπου συχνά εξυπηρετούν έναν σκοπό λογοδοσίας για να 

προσδιοριστεί εάν και πόσο καλά λειτούργησε ένα πρόγραμμα. Οι αξιολογήσεις αντικτύπου μπορούν 

επίσης να βοηθήσουν να απαντηθούν ερωτήματα σχετικά με το σχεδιασμό του προγράμματος, ώστε να 

καθοριστεί ποια, μεταξύ πολλών εναλλακτικών λύσεων, είναι η πιο αποτελεσματική προσέγγιση. Η 

Παγκόσμια Τράπεζα έχει αναπτύξει τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προσδιορισμό του πότε μια 

αξιολόγηση επιπτώσεων μπορεί να είναι χρήσιμη. 

Δεν είναι εφικτό να διενεργηθούν αξιολογήσεις επιπτώσεων για όλες τις παρεμβάσεις. Τα ακόλουθα 

είναι παραδείγματα των τύπων παρέμβασης κατά τους οποίους η αξιολόγηση των επιπτώσεων θα ήταν 

χρήσιμη: εάν πρόκειται για ένα καινοτόμο σχέδιο παρέμβασης, όπως ένα πιλοτικό πρόγραμμα, εάν η 

παρέμβαση πρόκειται να επεκταθεί ή να αναπαραχθεί σε διαφορετικό περιβάλλον, εάν η παρέμβαση 

είναι στρατηγικής σημασίας και θα απαιτήσει πολλούς πόρους, εάν η παρέμβαση δεν έχει δοκιμαστεί, 

εάν τα αποτελέσματα της παρέμβασης θα επηρεάσουν βασικές αποφάσεις πολιτικής. Περισσότερα για 

την αξιολόγηση του αντικτύπου βλέπε Principles for Impact Evaluation, OECD (n.d.). 

 

Μέτρηση της οργανωτικής κουλτούρας ανάκαμψης και της ατομικής διαδικασίας ανάκαμψης 

Η συστηματική ανάλυση των δεδομένων σχετικά με την εσωτερική συνοχή, τη συγκλίνουσα εγκυρότητα 

και την παραγοντική δομή των εργαλείων για τη μέτρηση της ανάκαμψης σε ατομικό επίπεδο και την 

αξιολόγηση του προσανατολισμού των υπηρεσιών ψυχικής υγείας προς την ανάκαμψη συνέστησε τη 

χρήση των ακόλουθων εργαλείων αξιολόγησης υπηρεσιών στην πράξη :A Recovery Self-Assessment 

(RSA), INSPIRE, Recovery Assessment Scale (RAS), Illness Management and Recovery Scales (IMR), Stages 

of Recovery Instrument (STORI), Recovery Process Inventory (RPI), Recovery Oriented Systems Indicators 

(ROSI), Recovery Promotion Fidelity Scale (RPFS. Τα αποτελέσματα των χρηστών αποτελούν τα 

σημαντικότερα κριτήρια για την αξιολόγηση τόσο της παρέμβασης όσο και των στρατηγικών εφαρμογής. 

Τα ακόλουθα μέσα αξιολόγησης της διαδικασίας της προσωπικής ανάρρωσης πληρούν τα κριτήρια 

αξιοπιστίας, συγκλίνουσας και κατασκευαστικής εγκυρότητας και αξιολογούν την αλλαγή: Κλίμακα 

αξιολόγησης της ανάρρωσης (RAS)- Μέτρο για την ανάρρωση της ψυχικής υγείας (MHRM), Κλίμακα 

διαχείρισης της ασθένειας και ανάρρωσης (IMR), Μέσο για τα στάδια της ανάρρωσης (STORI) Κλίμακα 

http://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/37671602.pdf
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για τα στάδια της ανάρρωσης (SRS), Ερωτηματολόγιο για τη διαδικασία της ανάρρωσης (QPR), MHRS 

(Mental Health Recovery Star) και RPI (Recovery Process Inventory). 

Αξιολόγηση, αξιολόγηση και παρακολούθηση του προσανατολισμού στην ανάκαμψη και του 

σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ιδρύματα ψυχικής υγείας 

Η εργαλειοθήκη του ΠΟΥ για τα δικαιώματα ποιότητας βασίζεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 

τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Παρέχει πρακτική καθοδήγηση σχετικά με: τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τα πρότυπα ποιότητας που πρέπει να γίνονται σεβαστά, να προστατεύονται και να 

πληρούνται τόσο στις ενδονοσοκομειακές όσο και στις εξωτερικές εγκαταστάσεις ψυχικής υγείας και 

κοινωνικής φροντίδας, την προετοιμασία και τη διεξαγωγή μιας συνολικής αξιολόγησης των 

εγκαταστάσεων, την υποβολή εκθέσεων με τα ευρήματα και την υποβολή κατάλληλων συστάσεων βάσει 

της αξιολόγησης και την παρακίνηση των εγκαταστάσεων να αναπτύξουν και να θέσουν σε εφαρμογή 

ένα σχέδιο βελτίωσης. Το θέμα της αξιολόγησης περιλαμβάνει: 1.Δικαίωμα σε ένα επαρκές βιοτικό 

επίπεδο (CRPD άρθρο 28)- Δικαίωμα στην απόλαυση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου σωματικής και 

ψυχικής υγείας (CRPD άρθρο 25)- Δικαίωμα στην άσκηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας και στην 

προσωπική ελευθερία και ασφάλεια του ατόμου (CRPD άρθρο 12 & 14);Ελευθερία από βασανιστήρια ή 

σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία και από εκμετάλλευση, βία και κακοποίηση 

(CRPD Άρθρα 15 & 16) Το δικαίωμα να ζει κανείς ανεξάρτητα και να εντάσσεται στην κοινότητα (CRPD 

Άρθρα 19). 

Περισσότερες πληροφορίες στο WHO Quality Rights Tool Kit (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2017). 
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Δείκτες ποιότητας για την υποστήριξη της ανάκαμψης σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο 

οργανισμών: 

✓ Σχέσεις του προσωπικού που προάγουν την ανάρρωση και βασίζονται σε βασικές αρχές της 

ανάρρωσης, όπως η ελπίδα και η αισιοδοξία, η ενσυναίσθηση και η ενδυνάμωση. 

✓ Οι υπηρεσίες χρησιμοποιούν τα αξιόπιστα μέσα για την αξιολόγηση της κουλτούρας ανάκαμψης 
 

✓ Η υπηρεσία χρησιμοποιεί τα αξιόπιστα μέσα για την αξιολόγηση της διαδικασίας προσωπικής 

ανάκαμψης 

✓ Η υπηρεσία προβαίνει σε αυτοαξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών, όπως το QualityRights 

Tool Kit. 
 

✓ Ένας ανεξάρτητος φορέας παρακολουθεί τις υπηρεσίες σε τακτική βάση 
 

✓ Η υπηρεσία διαθέτει υπηρεσία υποστήριξης από ομοτίμους 
 

✓ Η υπηρεσία διαθέτει πολιτική για τη μείωση/τον τερματισμό της πρακτικής εξαναγκασμού 
 

✓ Οι χρήστες των υπηρεσιών αισθάνονται ότι το προσωπικό των υπηρεσιών προσπαθεί να τους 

βοηθήσει στην ανάρρωσή τους 

✓ Η υπηρεσία βασίζει τη θεραπεία σε ατομικό σχέδιο φροντίδας με στόχο την ανάκαμψη 
 

✓ Οι υπηρεσίες υποστηρίζουν την κοινωνική ένταξη 
 

✓ Οι υπηρεσίες διαθέτουν διαδικασία για την υποστήριξη της ανάπτυξης του σχεδίου 

αποκατάστασης του χρήστη 

✓ Το σχέδιο ανάκαμψης περιλαμβάνει τον εντοπισμό των προσωπικών ευαισθησιών και των 

σημείων δυσφορίας, καθώς και σχέδιο παρέμβασης σε κρίσεις. 

✓ Τα θεσμικά όργανα παρακολουθούν την ποιότητα της φροντίδας ψυχικής υγείας με βάση την 

ανάκαμψη και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
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9. ΔΙΑ ΒΊΟΥ 
ΜΆΘΗΣΗ 

Η δια βίου μάθηση ορίζεται ως η συνεχής διαδικασία, τυπική ή άτυπη, ανάπτυξης και βελτίωσης των 

γνώσεων, των στάσεων και των δεξιοτήτων του ατόμου. Η δια βίου μάθηση στη στέγαση αποτελεί 

βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ποιότητας της στέγασης και θα πρέπει να είναι διαθέσιμη 

για όλους όσοι εμπλέκονται στη στέγαση: επαγγελματικό προσωπικό ψυχικής υγείας, χρήστες, 

οικογένειες, εθελοντές και άλλους. Η δια βίου μάθηση φέρνει ενισχύσεις και προκλήσεις στις ήδη 

αποκτημένες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις. 

Η προσέγγιση της ανάκαμψης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί πρόκληση για τη δια βίου 

μάθηση, διότι θέτει σε δοκιμασία όλες τις προηγούμενες γνώσεις μας σχετικά με τις ψυχικές διαταραχές, 

ιδίως τη βιοϊατρική προσέγγιση, την πρόγνωση και τις δυνατότητες ανάκαμψης. Αυτή η σχετικά νέα 

προσέγγιση απαιτεί την αλλαγή στάσεων από την πατερναλιστική προσέγγιση προς την από κοινού λήψη 

αποφάσεων και τη θεραπευτική βάση της συναίνεσης μετά από ενημέρωση, την εφαρμογή νέων 

πρακτικών, όπως τα άτομα που εργάζονται από ομότιμους που είναι εμπειρογνώμονες από την εμπειρία 

τους, τη μετάβαση από το κλινικό αποτέλεσμα στην κοινωνική ένταξη και την προσωπική ανάρρωση. 

Συνοψίζοντας, όλα τα εκπαιδευτικά θέματα που καλύπτονται στο παρόν φυλλάδιο θα πρέπει να 

αποτελούν μέρος της δια βίου μάθησης, προκειμένου να αυξηθούν οι ικανότητες όλων των 

ενδιαφερομένων μερών που εμπλέκονται στις υπηρεσίες στέγασης. Η μάθηση θα πρέπει να 

περιλαμβάνει διάφορα μοντέλα μάθησης, όπως εποπτεία, διαλέξεις, αυτοεκπαίδευση, διαδικτυακά 

μαθήματα και άλλα με ολοκληρωμένο τρόπο, έτσι ώστε οι διάφορες μορφές εκπαίδευσης να 

αλληλοσυμπληρώνονται. Η εποπτεία αποτελεί σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης. Εξασφαλίζει ότι το 

πρόγραμμα υπηρεσιών παρέχεται με κάποιο βαθμό πιστότητας και είναι χρήσιμη για την αντιμετώπιση 

τυχόν θεμάτων που μπορεί να προκύψουν, ιδίως προσωπικών και διαπροσωπικών θεμάτων που μπορεί 

να επηρεάσουν την απόδοση ενός εργαζομένου ή την απόδοση του προγράμματος στο σύνολό του. Οι 

συχνές ομαδικές συναντήσεις και η ατομική εποπτεία είναι ωφέλιμες με αυτόν τον τρόπο. 

 

 
Δείκτες ποιότητας 

✓ Η δια βίου μάθηση διεξάγεται τακτικά στην υπηρεσία 

✓ Η δια βίου μάθηση είναι υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους 
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10. ΑΠΌ ΤΟ 
ΠΡΌΒΛΗΜΑ 
ΣΤΗ ΛΎΣΗ 

Οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες όλων των ενδιαφερόμενων μερών Οι ανάγκες για στέγαση 

θα πρέπει να βασίζονται στην ανάκαμψη και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε αυτή την 

ενότητα υπάρχουν ορισμένα παραδείγματα προβλημάτων και λύσεων από την πραγματική ζωή, κοινά 

σε πολλές υπηρεσίες στέγασης για άτομα με σοβαρές ψυχικές ασθένειες, τα οποία μπορεί να είναι 

χρήσιμα για τους αναγνώστες αυτού του φυλλαδίου. 

Η Τζούλια και ο Μάριο από μια κοινότητα αποκατάστασης ηλικίας 30-40 ετών, και οι δύο διαγνωσμένοι 

με ψυχωτική διαταραχή, έχουν ερωτική σχέση, εδώ και χρόνια. Περίπου ένα χρόνο μετά την έναρξη της 

σχέσης τους, αποφασίζουν, επίσης με την υποστήριξη των φορέων, να πάνε να ζήσουν μαζί σε ένα 

ενοικιαζόμενο διαμέρισμα. Διατηρούσε πάντα μια προστατευτική και φροντιστική στάση απέναντι στον 

σύντροφό της. Μέχρι που πεθαίνει η μητέρα της. Πριν από το θάνατο της μητέρας της, η γυναίκα ήταν 

προστατευτική και περιποιητική, φρόντιζε για τη διαχείριση του σπιτιού: την πληρωμή των 

κοινόχρηστων υπηρεσιών, τα ψώνια, την προετοιμασία των γευμάτων και την οργάνωση του ελεύθερου 

χρόνου τα διαχειριζόταν- καθώς επίσης φρόντιζε για τη φροντίδα και τον έλεγχο της διατροφής του 

συντρόφου της, ο οποίος ήταν υπέρβαρος. Η σχέση μετά τον θάνατο της μητέρας της γυναίκας αλλάζει, 

η ίδια αποσύρεται από τα καθήκοντα που διαχειριζόταν προηγουμένως. Η σύντροφος αρχίζει να ψωνίζει, 

να μαγειρεύει, να φροντίζει την υγεία της. Περνάει πολύ χρόνο με τη σύντροφό του. Υπάρχει μια 

αντιστροφή των ρόλων μετά το θάνατο της μητέρας της Τζούλιας. Η Τζούλια έχει κατάθλιψη που 

σχετίζεται με τη διαδικασία του πένθους και με το ότι δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει στον 

προηγούμενο ρόλο της φροντίζοντας τα πάντα. 

Πρόβλημα: Πώς να χειριστείτε μια κατάσταση κρίσης; 

Λύση: Μια κατάσταση κρίσης είναι πάντα μια ευκαιρία για βελτίωση. Οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν 

από την κρίση- είναι μια ευκαιρία για αύξηση της ανθεκτικότητας και προσωπική ανάπτυξη. Σε αυτό το 

παράδειγμα είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η κρίση, η απώλεια της μητέρας οδηγεί στην 

κατάθλιψη της Τζούλια, που είναι ο τρόπος της Τζούλια να αντιμετωπίσει το άγχος της απώλειας. Ως 

συνέπεια της κατάθλιψης δεν ήταν σε θέση να ασκήσει τον προηγούμενο υπερπροστατευτικό της ρόλο 

προς τον σύντροφό της, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει άλλο άγχος για την Τζούλια λόγω της 

αντίληψής της για τον ρόλο των γυναικών, να την κάνει να αισθάνεται ένοχη, γεγονός που μπορεί να 

είναι ένας από τους ψυχολογικούς παράγοντες που μπορεί να παρατείνει την κατάθλιψη. Σε μια κρίση, 

ο σύντροφος έχει δείξει ότι είναι σε θέση να φροντίσει την Τζούλια και έχει επιδείξει καλές δεξιότητες 

για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων αυτοφροντίδας που απαιτούνται για την καθημερινή ζωή. Η 

Τζούλια χρειάζεται επαγγελματική βοήθεια για να βγει από την κατάθλιψη. η οποία μπορεί να 

περιλαμβάνει την εισαγωγή αντικαταθλιπτικών φαρμάκων και τη συζήτηση και με τους δύο συντρόφους 

για τους ρόλους του άλλου στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής και την πιθανή κοινή ευθύνη για 

την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής. Θα χρειαστεί να μιλήσουν για τις αντιλήψεις 

τους σχετικά με τις γυναίκες και τον ρόλο του άνδρα στη σχέση των συντρόφων. 

 

 
Η Μαρία, ηλικίας τριάντα ετών, η οποία ζει σε υποστηριζόμενο διαμέρισμα, υποστηριζόμενη από τους 

φορείς ενός συνεταιρισμού που συνεργάζεται με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας (CSM) μαζί με άλλες δύο 

γυναίκες. Οι χειριστές είναι παρόντες στο διαμέρισμα για τέσσερις ώρες την εβδομάδα. Μετά από δύο 
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εβδομάδες διαβίωσης στο διαμέρισμα, τηλεφωνεί θορυβημένη στον ψυχίατρό της στο CSM, όπου 

παρακολουθείται για ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας που διαγνώστηκε ως οριακή διαταραχή 

προσωπικότητας. Αναφέρει ότι ο λέβητας του διαμερίσματος είναι εκτός λειτουργίας και ότι το σπίτι 

είναι κρύο και δεν υπάρχει ζεστό νερό. 

Πρόβλημα: Το πρόβλημα εδώ είναι πώς να ενεργήσετε σε μια κατάσταση άγχους, η οποία μπορεί να 

συμβεί σε όλους στην καθημερινή ζωή. 

Λύση: Οι άνθρωποι που παρέχουν επαγγελματική υποστήριξη στο σύστημα στέγασης πρέπει να 

γνωρίζουν ότι οι άνθρωποι ανταποκρίνονται ατομικά σε στρεσογόνες καταστάσεις και ότι πολλά άτομα 

με ψυχικές αναπηρίες αντιμετωπίζουν χειρότερα τις στρεσογόνες καταστάσεις. Η μη ύπαρξη δεξιοτήτων 

για την κατάλληλη αντιμετώπιση θέτει τους ανθρώπους σε κίνδυνο επιδείνωσης της κατάστασής τους. 

Η Μαρία χρειάζεται βοήθεια για να αυξήσει τις ικανότητές της ώστε να αντιμετωπίζει καλύτερα το στρες 

και να αναζητά βοήθεια όταν δεν μπορεί να λύσει μόνη της το πρόβλημα. 

Υπάρχει η ανάγκη το ατομικό σχέδιο θεραπείας/ανάκαμψης της Μαρίας που αναπτύσσεται σε 

συνεργασία μεταξύ των φορέων της υπηρεσίας στέγασης και του προσωπικού της CSM να περιλαμβάνει 

δεξιότητες διαχείρισης του άγχους και επίλυσης προβλημάτων. Περισσότερα για την επίλυση 

προβλημάτων βλ: Problem management plus (PM+): ατομική ψυχολογική βοήθεια για ενήλικες που 

επηρεάζονται από το άγχος σε κοινότητες που εκτίθενται σε αντιξοότητες (WHO, 2016). 

 

 
Η Λάουρα είναι μια 35χρονη γυναίκα ρουμανικής καταγωγής, η οποία έφτασε στην Ιταλία πολύ νέα, 

αλλά ήδη σημαδεμένη από οδυνηρές εμπειρίες. Η Λάουρα εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα της όταν ήταν 

παιδί, ο πατέρας της ήταν αλκοολικός και ανατράφηκε από τη γιαγιά της. Παντρεύτηκε όταν ήταν 18 

ετών και μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού, έπαθε μαιευτική ψύχωση, μετά την οποία 

νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο και το παιδί της το πήραν και το έδωσαν για υιοθεσία. Αργότερα πήρε 

διαζύγιο και ήρθε στην Ιταλία σε αναζήτηση εργασίας, αλλά μυήθηκε στην πορνεία και έζησε στο δρόμο 

για ένα διάστημα. Απέκτησε άλλο ένα παιδί, το οποίο επίσης δόθηκε για υιοθεσία. Οι σχέσεις με τους 

συγγενείς στη Ρουμανία είναι πολύ αντικρουόμενες και η Λάουρα, σε όλες τις σχέσεις που ξεκινάει, 

ταλαντεύεται μεταξύ του φόβου της εξαπάτησης και της επιθυμίας να βρει επιτέλους κάποιον να τη 

φροντίσει. Η Λάουρα επιδεικνύει μια παρανοϊκή συμπεριφορά που δυσκολεύει τις σχέσεις της, ιδίως 

στον εργασιακό χώρο. Συχνά τείνει να βασίζεται σε όσους υπόσχονται να τη βοηθήσουν και να τη 

φροντίσουν, χωρίς να αξιολογεί προσεκτικά το πρόσωπο που έχει μπροστά της, μερικές φορές πρόκειται 

για εντελώς άγνωστους, τους οποίους φαίνεται να εμπιστεύεται τυφλά, θέτοντας τον εαυτό της σε 

"επικίνδυνες" καταστάσεις. Η τάση να εμπιστεύεται υποσχέσεις την ωθεί να δέχεται κακοπληρωμένες 

θέσεις εργασίας και συνθήκες εκμετάλλευσης, ενώ η δυσπιστία στις κοινωνικές υπηρεσίες δεν της 

επιτρέπει να λάβει βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας, Αυτή τη στιγμή ζει με άλλες δύο νεαρές γυναίκες 

σε υποστηριζόμενο διαμέρισμα (παρουσία χειριστή για τρεις ώρες τέσσερις φορές την εβδομάδα). 

Πρόβλημα και λύση: Επομένως, χρειάζεται μακροχρόνια θεραπευτική σχέση που θα τη βοηθήσει να 

σταθεροποιήσει την ψυχολογική της λειτουργία και να αντιμετωπίσει την τραυματική της εμπειρία. 

Δυσκολεύεται να διαχειριστεί τις διαπροσωπικές της σχέσεις και να ελέγξει τα συναισθήματά της, γι' 

αυτό χρειάζεται να μιλήσει με κάποιον με εμπειρία στην ψυχοθεραπεία, με τον οποίο θα μπορούσε να 

δημιουργήσει θεραπευτική σχέση βασισμένη στην εμπιστοσύνη, ώστε να τη βοηθήσει να βελτιώσει τη 

νοητικοποίησή της (να κατανοήσει καλύτερα πώς προβάλλει την επιθυμία της για καλή σχέση στο 

"κεφάλι" των ανθρώπων χωρίς να ελέγχει την πραγματικότητα των προθέσεών τους). Στην υπηρεσία 
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στέγασης, η μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με το προσωπικό θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει, εάν 

κατανοήσουν τι είναι η νοητικοποίηση και πώς μπορεί να υποστηριχθεί. 

 
Η Άνα και η Μαρία με διάγνωση ψύχωσης, ηλικίας 25 έως 35 ετών, και οι δύο με ανάγκη στέγασης, 

νοσηλεύονται σε κέντρο ψυχικής υγείας. Έχουν δημιουργήσει μια καλή επαφή, οπότε σκοπεύουν να 

συγκατοικήσουν σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα λίγους μήνες αργότερα. Η απόφασή τους υποστηρίχθηκε 

από το προσωπικό του κέντρου ψυχικής υγείας. Όμως πριν από αυτό, η μία από τις δύο προσλαμβάνεται 

σε νοσοκομείο που βρίσκεται μακριά από το διαμέρισμα όπου πρόκειται να συγκατοικήσουν οι κοπέλες. 

Το γεγονός αυτό δημιουργεί άγχος και στις δύο. Η κοπέλα που βρήκε δουλειά έχει αμφιβολίες για το 

σχέδιο να ζήσουν μαζί σε διαμέρισμα. Φοβάται ότι η αλλαγμένη κατάσταση (αυτή έχει δουλειά, η άλλη 

μένει στο σπίτι) μπορεί να δημιουργήσει, φθόνο, ενοχές που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα στις 

σχέσεις τους, γι' αυτό και θέλει να εγκαταλείψει την προηγούμενη ιδέα να ζήσουν μαζί σε σχέδιο 

συγκατοίκησης. 

Πρόβλημα: Δικαίωμα λήψης απόφασης σχετικά με το πού και με ποιον ζουν 
 

Λύση: Ο καθένας έχει το δικαίωμα να αλλάξει γνώμη, αν κρίνει ότι για οποιονδήποτε λόγο η κατάσταση 

είναι δυσμενής γι' αυτόν. Οι φόβοι αυτής της κοπέλας θα μπορούσαν να είναι μη ρεαλιστικοί, διότι η 

δεύτερη κοπέλα ανεξάρτητα από το αν έχει δουλειά μπορεί να οργανώσει μια ουσιαστική ζωή χωρίς την 

πρώτη κοπέλα. Είναι καλό να βοηθήσουμε την κοπέλα που έχει αμφιβολίες να διερευνήσει περισσότερο 

τους λόγους για τους οποίους έχει αμφιβολίες ώστε να μπορέσει να επανεξετάσει/αλλάξει την 

προηγούμενη απόφασή της για το πού και με ποιον θέλει να ζήσει, ωστόσο έχει το δικαίωμα να παίρνει 

αποφάσεις ακόμη και όταν οι φόβοι της δεν είναι ρεαλιστικοί, όπως μπορεί να συμβαίνει σε αυτή την 

περίπτωση 

 

 
Ο Giuseppe είναι 40 ετών και ζει σε ένα υποστηριζόμενο διαμέρισμα με την παρουσία χειριστών 6 ώρες 

την ημέρα για 7 ημέρες την εβδομάδα εδώ και δύο χρόνια με τρία άλλα άτομα, δύο γυναίκες και έναν 

άνδρα, συνομηλίκους του. Έχει χάσει και τους δύο γονείς του και το σπίτι στο οποίο ζούσε μαζί τους, 

καθώς δεν είναι πλέον σε θέση να πληρώνει το ενοίκιο. Εργαζόταν όταν ήταν νεότερος. Τα προβλήματα 

ψυχικής υγείας ξεκίνησαν στο χώρο εργασίας του, όπου οι συνάδελφοί του τον πείραζαν ότι 

προσπαθούσε να δείχνει ψηλότερος βάζοντας χαρτί στα παπούτσια του, λόγω του μικρού του 

αναστήματος. Ανέπτυξε μια παρανοϊκή διαταραχή και σταδιακά απομονώθηκε, χάνοντας την επαφή με 

τους φίλους του και την επιθυμία να γνωρίσει άλλους ανθρώπους. Μετά από μια περίοδο περίπου τριών 

ετών που πέρασε σε μια μονάδα απεξάρτησης - θεραπευτική κοινότητα όπου οι χειριστές ήταν παρόντες 

24 ώρες την ημέρα, συμφώνησε να μετακομίσει σε ένα λιγότερο επιβλεπόμενο κοινόχρηστο διαμέρισμα 

με παρουσία χειριστών 6 ώρες την ημέρα για 7 ημέρες την εβδομάδα. Είναι αρκετά αυτόνομος στη 

διαχείριση του σπιτιού και τα καταφέρνει καλά και στην κουζίνα, αλλά δεν έχει όρεξη να συμμετέχει σε 

εξωτερικές δραστηριότητες. Δεν έχει κίνητρο να βρει δουλειά. Γενικά, αισθάνεται άβολα με τους 

συνομηλίκους του που έχουν ζήσει μια "κανονική" ζωή, εργάζονται, έχουν παντρευτεί και έχουν παιδιά. 

Σε σύγκριση με αυτούς τον κάνει να αισθάνεται αγχωμένος λιγότερο αξιόλογος. Έχει μια αρνητική 

αυτογνωσία. Έχει επίσης πρόβλημα με τη σωματική του υγεία. Έχει πρόβλημα με την καρδιά του και 

υπνική άπνοια. Ο γιατρός του προτείνει να αλλάξει τη διατροφή του, αλλά παρόλο που γνωρίζει ότι τα 

σωματικά του προβλήματα σχετίζονται με το υπερβολικό βάρος, δυσκολεύεται να διατηρήσει την 

προτεινόμενη διατροφή. Το μεγαλύτερο σημερινό πρόβλημα είναι ότι αδυνατεί να διατηρήσει μια 

σωστή διατροφή: έχει πάρει πολύ βάρος και φαίνεται να "γεμίζει" το κενό των ημερών του με μεγάλες 
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γιορτές πίτσας, πατατάκια, γλυκά, αλλά και μπριζόλες και ζυμαρικά που ετοιμάζει μετά το δείπνο. Ο G. 

δεν δέχεται βοήθεια από τους χειριστές, αντιλαμβάνεται ότι ο χειριστής θέλει να τον ελέγξει. 

Πρόβλημα και λύσεις: Ο Giuseppe έχει δύο προβλήματα: το ένα είναι το πρόβλημα με τη χαμηλή 

αυτοεκτίμηση, τον αυτοσεβασμό και το αυτοστίγμα λόγω της αρνητικής αυτοαντίληψης που έχει λόγω 

της διάγνωσης ψυχικής ασθένειας, γεγονός που τον κάνει να αισθάνεται κατάθλιψη. Το πρόβλημα αυτό 

συνδέεται επίσης με το πρόβλημά του με την αύξηση του σωματικού βάρους, καθώς η κατανάλωση 

τροφής λειτουργεί ως αμυντικός μηχανισμός για την προστασία του από το άγχος που σχετίζεται με το 

αίσθημα ανεπάρκειας, γι' αυτό και δυσκολεύεται να αποδεχτεί τη συνιστώμενη δίαιτα. 

Ο Giuseppe πρέπει να κατανοήσει καλύτερα το πρόβλημα από το άτομο που εμπιστεύεται (χειριστή ή 

επαγγελματίες ψυχικής υγείας από τη θεραπευτική κοινότητα, συνομηλίκους), να παρακινηθεί με τη 

χρήση της συνέντευξης παρακίνησης ώστε να πάρει την απόφασή του να αλλάξει την αντίληψη για τον 

εαυτό του σε πιο θετική και να αποφασίσει να δεχτεί το πρόγραμμα μείωσης βάρους μαζί με τη βοήθεια 

για το πώς να χειριστεί την παρόρμησή του να πάρει φαγητό λόγω της λαχτάρας του για φαγητό. Θα 

πρέπει να του γνωστοποιηθεί με ήπιο τρόπο ότι η υγεία του, τόσο η σωματική όσο και η ψυχική, είναι 

δική του ευθύνη και ότι οι άλλοι, όπως οι χειριστές και το λοιπό προσωπικό, οι ομότιμοι, οι συγκάτοικοι, 

μπορούν να τον βοηθήσουν στη διαδικασία για να αποκτήσει περισσότερη υγεία και να επιτύχει την 

ανάρρωση, αλλά μόνο αν μπορεί να το αποδεχτεί ως προσωπικούς του στόχους, να λάβει ενεργό μέρος 

και να συνεργαστεί. Είναι επίσης πιθανό να έχει χάσει την ελπίδα ότι μπορεί να αναρρώσει, οπότε το 

πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει είναι να ανανεώσει την ελπίδα. Οι άνθρωποι χρειάζονται χρόνο για να 

πάρουν αποφάσεις, επομένως οι άνθρωποι που τους βοηθούν πρέπει να είναι υπομονετικοί, γιατί 

οποιαδήποτε βιασύνη, αν και από καλές προθέσεις μπορεί να εκληφθεί ως πίεση που θα έχει το αντίθετο 

αποτέλεσμα. Για να τον βοηθήσουμε να δει τον εαυτό του ως ισότιμο πολίτη με τους άλλους ανθρώπους, 

ανεξάρτητα από το πρόβλημα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει, θα χρειαστεί παρέμβαση μείωσης του 

αυτοστίγματος. 

 

 

ΤΙ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ... 
 

 
Κατά την επιλογή κατοικίας, 

λαμβάνεται υπόψη εάν ο χρήστης έχει 

περιορισμούς ή προτιμήσεις όσον 

αφορά την ποιότητα της κατοικίας, 

όπως η θέση της κατοικίας σε αγροτική 

ή αστική περιοχή, οι συγκάτοικοι κ.λπ. 

Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο για την επιτυχία του 

προγράμματος στέγασης. Συνδέεται με το δικαίωμα κάθε 

ανθρώπου να επιλέγει πού και με ποιον θα ζήσει. [Άρθρο 19 

CRPD] Οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο δεν υπάρχουν 

πάντα. Θα είναι ευθύνη του προσωπικού που αποφασίζει 

για την επιλογή στέγασης να συζητήσει ανοιχτά με το άτομο 

που έχει ανάγκη στέγασης για τη δυνατότητα σε πραγματική 

κατάσταση και να αποφασίσουν από κοινού αν είναι 

προτιμότερο να παραμείνει στην τρέχουσα κατάσταση ή να 

μετακομίσει στο νέο σπίτι, ακόμη και αν αυτό δεν 

ανταποκρίνεται πλήρως στις επιθυμίες του χρήστη. 

Πώς επηρεάζει η συμμετοχή στο 

στεγαστικό πρόγραμμα την πρόσβαση 

των αστέγων με ψυχικές διαταραχές σε 

υπηρεσίες ψυχικής υγείας; 

Ανεξάρτητα από την οικονομική ή κοινωνική κατάσταση 

ενός ατόμου, κάθε άτομο έχει το δικαίωμα στη βέλτιστη 

δυνατή θεραπεία με βάση τη συγκατάθεση μετά από 

ενημέρωση, επομένως δεν πρέπει να υπάρχουν 
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περιορισμοί όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες 

ψυχικής υγείας. 

Οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνονται ότι υπάρχουν 

καταλύματα που απαιτούν θεραπεία και εκείνα που δεν 

απαιτούν θεραπεία. 

Πόσο συνεισφέρουν οι συμμετέχοντες 

με το μηνιαίο εισόδημά τους; 

Εξαρτάται από τον κανονισμό της χώρας πώς έχει 

καταβληθεί η στέγαση. Οι χρήστες των υπηρεσιών στέγασης 

θα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με το 

ποιος πληρώνει το κόστος στέγασης, για παράδειγμα ποιος 

πληρώνει το ενοίκιο για το σπίτι, το φαγητό, τις ανάγκες 

υγιεινής, τον ρουχισμό, τις πολιτιστικές και κοινωνικές 

ανάγκες. Ανάλογα με τη χώρα, μπορείτε να λάβετε ακριβείς 

πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό, επικοινωνώντας με 

τις κοινωνικές υπηρεσίες ή τους εργαζόμενους σε υπηρεσίες 

ψυχικής υγείας που αναλαμβάνουν τη στέγαση. 

Ποιες δράσεις μπορούν να αναπτύξουν 

οι ενώσεις οικογενειών για να 

διεκδικήσουν την έλλειψη επαρκούς 

στέγασης/υπηρεσιών ψυχικής υγείας 

σύμφωνα με τις ανάγκες των ατόμων 

με σοβαρή ψυχική διαταραχή; 

Σε κάθε χώρα υπάρχουν εθνικοί και τοπικοί φορείς που 

είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση στέγασης για άτομα με 

σοβαρές ψυχικές διαταραχές, υπάρχουν επίσης 

διαφορετικές εθνικές και διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές 

για την ανάπτυξη υπηρεσιών στέγασης καθώς και 

υπηρεσιών στον τομέα της ψυχικής υγείας, επομένως οι 

οικογένειες μεμονωμένα ή μέσω ενώσεων μπορούν να 

ζητήσουν να τηρηθούν αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές 

και να καταρτιστεί ένα σχέδιο εφαρμογής. 

Η ικανοποίηση των χρηστών είναι 

απαραίτητη για την ποιότητα των 

υπηρεσιών στέγασης και ψυχικής 

υγείας. Πώς μπορεί να ελεγχθεί η 

ικανοποίηση των χρηστών από την 

ποιότητα των υπηρεσιών; 

Οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας 

θα πρέπει να είναι εξοικειωμένες με τα μέσα ελέγχου της 

ικανοποίησης των χρηστών, να τα χρησιμοποιούν σε τακτική 

βάση και να συζητούν τα αποτελέσματα της έρευνας, 

προκειμένου να τα χρησιμοποιούν για τη βελτίωση της 

ποιότητας της φροντίδας. 

Όταν η νομοθεσία υπάρχει, αλλά δεν 

εφαρμόζεται στην πράξη Ποιος είναι ο 

ρόλος της κοινωνίας των πολιτών; 

Η κοινωνία των πολιτών, οι ενώσεις και οι εμπλεκόμενες 

υπηρεσίες έχουν την ευθύνη να ζητούν και να ενθαρρύνουν 

τα αρμόδια όργανα να εφαρμόσουν τους νόμους. 

Είναι νόμιμο να απαιτεί ο εργοδότης να 

υποβληθεί ένα άτομο σε ιατρική 

εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί 

αν πάσχει ή όχι από ψυχική ασθένεια ή 

όχι; 

Ο εργοδότης δεν έχει το δικαίωμα να μάθει αν το άτομο 

υποβάλλεται σε θεραπεία για ψυχική διαταραχή. Η 

διάγνωση οποιασδήποτε ασθένειας αποτελεί ιδιωτική 

πληροφορία και η ιδιωτική αυτή ζωή προστατεύεται από 

τον νόμο. Στις περισσότερες χώρες, εάν ο εργοδότης 

υποπτεύεται ότι το άτομο έχει κάποια προβλήματα υγείας 
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 που το εμποδίζουν να εργαστεί, συμπεριλαμβανομένων των 

ψυχικών, παραπέμπει το άτομο σε ειδικό γιατρό εργασίας ή 

σε γενικούς γιατρούς ανάλογα με την εθνική νομοθεσία, οι 

οποίοι στη συνέχεια θα συντάξουν μια βεβαίωση ότι το 

άτομο είναι ικανό ή όχι να εργαστεί και δεν θα γράψουν 

διάγνωση της ασθένειας. 

Όταν ένας μαθητής/φοιτητής δείχνει 

σημάδια ότι κάτι δεν πάει καλά, πώς 

μπορεί να παραπεμφθεί για βοήθεια; 

Μπορούμε να το κάνουμε αυτό χωρίς 

να τον/την ενημερώσουμε; 

Κανείς δεν μπορεί να παραπεμφθεί για αξιολόγηση της 

κατάστασης της υγείας του, συμπεριλαμβανομένης της 

ψυχικής υγείας, χωρίς τη συγκατάθεσή του, εκτός από τις 

περιπτώσεις που ρυθμίζονται από το νόμο. Κατά κανόνα, 

για ένα ανήλικο παιδί, ιδίως σε νεαρή ηλικία, ο γονέας θα 

πρέπει να ενημερώνεται 

Όταν κάποιος παραπέμπεται για 

κατάρτιση πρέπει να αναφέρει ότι 

αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής 

υγείας; 

Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να αποκαλύψει τη 

διάγνωσή του, είναι προσωπική του υπόθεση, είτε το θέλει 

είτε όχι. 

Πώς να αντιμετωπίσετε την κατάσταση 

ενός χρήστη που έχει σοβαρή απώλεια 

και ζει στο σπίτι με άλλους; 

Το προσωπικό θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί για το πώς να 

ενεργεί σε καταστάσεις κρίσης, πώς να μειώνει το άγχος και 

να παρέχει υποστήριξη. Οι υπόλοιποι ένοικοι θα πρέπει 

επίσης να εκπαιδευτούν για το πώς να παρέχουν 

υποστήριξη σε ένα άτομο σε κρίση. Τα άτομα που πάσχουν 

από ψυχική διαταραχή θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 

παρεμβάσεις που αυξάνουν την αντοχή στο στρες, τις 

οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε διάφορες 

αγχωτικές καταστάσεις της ζωής τους. 

Πώς να αντιμετωπίσετε την κατάσταση 

ενός χρήστη που βρίσκει δουλειά και 

αφήνει τον άλλο για μεγάλο χρονικό 

διάστημα μόνο του στο σπίτι. 

Η απασχόληση ενός ατόμου με ψυχική διαταραχή θα πρέπει 

οπωσδήποτε να υποστηρίζεται, θα πρέπει επίσης να 

αξιολογείται όταν τα άτομα εγκαταλείπουν την υπηρεσία 

στέγασης ή αλλάζουν σε πιο ανεξάρτητη υπηρεσία, εάν το 

άτομο αυτό χρειάζεται ειδική υποστήριξη από 

επαγγελματία στο χώρο εργασίας καθώς και υποστήριξη 

από την υπηρεσία ψυχικής υγείας. Το άτομο θα πρέπει να 

ενημερωθεί σχετικά και να βοηθηθεί να φτάσει στις 

απαραίτητες υπηρεσίες που θα χρειαστεί για να διατηρήσει 

την εργασία του καθώς και την ψυχική του υγεία. 

Τι πρέπει να κάνετε εάν ένας 

συγκάτοικος συνάψει ρομαντικές 

σχέσεις και η προηγούμενη ισορροπία 

χαλάσει; 

Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα στις ρομαντικές σχέσεις, αν 

η επιδείνωση της κατάστασης της ψυχικής υγείας συνδέεται 

με την είσοδο σε μια ρομαντική σχέση, τότε επιλύεται όπως 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
κάθε κρίση, η οποία είναι πάντα μια ευκαιρία να μάθουμε 

κάτι από αυτήν. 

Πώς να βοηθήσετε τους επισκέπτες των Το θέμα της διατροφής είναι επίσης ένα προσωπικό θέμα. 

διαμερισμάτων να διατηρήσουν μια Πρώτα πρέπει να αποφασίσει κάποιος ότι θέλει να αλλάξει 

σωστή διατροφή; τη διατροφή του και να ζητήσει υποστήριξη. Στη συνέχεια, 

 είναι απαραίτητο να γίνει μια συμφωνία σχετικά με την 

 εφαρμογή του σχεδίου διατροφής καθώς και σωματικής 

 δραστηριότητας και τον τρόπο επίλυσης κρίσιμων 

 καταστάσεων δυσκολιών στην εκπλήρωση του σχεδίου. 

 Οποιαδήποτε αποτυχία επίτευξης συμφωνίας θα πρέπει να 

 αντιμετωπίζεται ως εμπειρία μάθησης που θα βοηθήσει στη 

 μακροπρόθεσμη εφαρμογή του σχεδίου 

Τι πρέπει να κάνετε εάν ένας χρήστης 

που ζει με άλλους θέτει τον εαυτό του 

σε "επικίνδυνες" καταστάσεις (όπως: 

να δέχεται κακοπληρωμένες θέσεις 

εργασίας ή/και συνθήκες 

εκμετάλλευσης κ.λπ.) 

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ρισκάρει. Το άτομο που 

παρέχει υποστήριξη θα πρέπει να είναι ανοιχτό να 

συζητήσει με τον χρήστη για την κατάσταση, να εκφέρει τη 

γνώμη του και να τον βοηθήσει να αποφασίσει τι θα κάνει 

σε αυτή την κατάσταση. 

Τι πρέπει να κάνετε εάν υπάρχουν 

συγκρούσεις μεταξύ των κατοίκων ενός 

σπιτιού, λόγω της εισόδου ενός νέου 

χρήστη. 

Το προσωπικό θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί σχετικά με τον 

τρόπο επίλυσης των συγκρούσεων, να επιτρέπει σε όλους 

να εκφράζουν τη γνώμη τους και, μετά από συζήτηση, να 

προτείνει μια λύση που είναι ρεαλιστική στη συγκεκριμένη 

κατάσταση. 

Η επίλυση συγκρούσεων σε πραγματικές καταστάσεις είναι 

ένας εξαιρετικός τρόπος in vivo εκπαίδευσης των 

κοινωνικών δεξιοτήτων, απαραίτητων δεξιοτήτων ζωής, 

σημαντικών για την ανεξάρτητη διαβίωση. 

Τι να κάνετε όταν ένα διαμέρισμα 

διατηρείται σε πολύ παραμελημένη 

κατάσταση; 

Το βασικό ερώτημα είναι ποιανού ευθύνη είναι η 

συντήρηση του διαμερίσματος, αν το άτομο μπορεί να το 

κάνει μόνο του, αν χρειάζεται υποστήριξη γι' αυτό ή αν είναι 

ευθύνη κάποιου άλλου. 

Εάν είναι ευθύνη του ατόμου, είναι απαραίτητο να 

συζητηθούν οι λόγοι της δυσκολίας διατήρησης του 

διαμερίσματος και να αναζητηθεί λύση, ή μέσω της αύξησης 

της ικανότητας διατήρησης ή/και της οργάνωσης 

υποστήριξης. 
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Τι πρέπει να κάνετε όταν κάποιος στο 

σπίτι δεν σέβεται τους συμφωνημένους 

κανόνες (βάρδιες καθαριότητας, 

προσωπική υγιεινή, σεβασμός των 

κοινόχρηστων χώρων κ.λπ.) 

Είναι πάντα απαραίτητο να συζητάτε γιατί κάποιος δεν 

ακολουθεί τους κανόνες και να βρίσκετε μια συμφωνημένη 

λύση για την τήρηση των κανόνων. Οι κανόνες θα πρέπει 

επίσης να επανεξετάζονται για να διαπιστωθεί αν συνάδουν 

με τις αρχές της ανάκαμψης και του σεβασμού των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι ευέλικτοι κανόνες θα πρέπει 

επίσης να εξετάζονται σε σχέση με την κατάσταση της 

υγείας κάποιου. 

Όταν η υπηρεσία στέγασης περιλαμβάνει αποκατάσταση, 

τότε είναι δυνατόν να συζητηθεί το πρόβλημα αυτό σε μια 

συνάντηση της θεραπευτικής κοινότητας. Ομοίως, όλοι 

πρέπει να γνωρίζουν τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης με 

τους κανόνες όσον αφορά τη λήξη της υπηρεσίας στέγασης. 

Τι πρέπει να κάνετε όταν υπάρχει 

σύγκρουση λόγω διαφορετικών 

τρόπων ζωής που συνδέονται με την 

ένταξη σε διαφορετικούς πολιτισμούς; 

Το πρόγραμμα στέγασης θα πρέπει να ανταποκρίνεται και 

να σέβεται τις πολιτιστικές, έμφυλες και αξιακές ανάγκες 

διαφορετικών ανθρώπων και ομάδων. 

Αυτές οι πολιτισμικές διαφορές θα πρέπει να συζητηθούν 

στο πρόγραμμα στέγασης, προκειμένου να αυξηθεί η 

αμοιβαία κατανόηση και αποδοχή των ατόμων με 

διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο ή ακόμη και να 

εμπλουτιστούν από τον διαφορετικό πολιτισμό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΠΗΔΆΛΙΟ ΤΗΣ 
ΑΝΆΚΑΜΨΗΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΉΣ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΆΚΑΜΨΗΣ 

Συγγραφείς: Radić, Κέντρο Αριστείας του Υπουργείου Υγείας για τις ψυχοκοινωνικές μεθόδους, 

Πανεπιστημιακό ψυχιατρικό νοσοκομείο Vrapče 

 

 
Το Πηδάλιο της ανάρρωσης στην ψυχική υγεία είναι ένα εργαλείο που βοηθά στον καθορισμό των 

στόχων ανάρρωσης και στην ανάπτυξη ενός ατομικού σχεδίου θεραπείας ή ανάρρωσης για άτομα με 

δυσκολίες ψυχικής υγείας, καθώς και στην επιλογή των παρεμβάσεων που μπορούν να βοηθήσουν στην 

επίτευξη των καθορισμένων στόχων θεραπείας/ανάρρωσης. Το Πηδάλιο της ανάρρωσης βασίζεται στην 

ολιστική προσέγγιση της κατανόησης των προστατευτικών παραγόντων και των παραγόντων κινδύνου 

που επηρεάζουν την ψυχική υγεία, στις αρχές της ανάρρωσης που ορίζονται από την SAMHSA, στην 

αξιολόγηση της λειτουργικότητας σύμφωνα με τη διεθνή ταξινόμηση της λειτουργικότητας του ΠΟΥ και 

στις συστάσεις του ΠΟΥ QualityRights. Περιλαμβάνει τρεις τομείς της ανάρρωσης: ανάρρωση από τα 

συμπτώματα, ανάρρωση της λειτουργικότητας και ανάρρωση της ταυτότητας. 

Με το Πηδάλιο της ανάκαμψης είναι δυνατόν να αξιολογούνται οι συνθήκες στις περιοχές της ζωής που 

είναι σημαντικές για την ανάκαμψη, να αξιολογούνται οι περιοχές που χρειάζονται βελτιώσεις ή 

αλλαγές, να επιλέγονται τομείς προτεραιότητας για βελτίωση, να παρακολουθείται η πρόοδος προς τους 

καθορισμένους στόχους σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, καθώς και να αξιολογούνται τα 

αποτελέσματα και να τροποποιούνται οι στόχοι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ειδικούς για την 

αξιολόγηση των ψυχοβιοκοινωνικών παραγόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη δυσκολιών ψυχικής 

υγείας και στην ανάπτυξη του σχεδίου θεραπείας, καθώς και από άτομα με δυσκολίες ψυχικής υγείας 

για την ανάπτυξη του προσωπικού σχεδίου ανάκαμψης. 

Όλοι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το τιμόνι της ανάκαμψης θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις 

αρχές της ανάκαμψης. Η ανάρρωση δεν είναι το ίδιο με τον ιατρικό όρο ύφεση που αφορά την πλήρη 

αποκατάσταση των συμπτωμάτων και της λειτουργικότητας, αλλά αφορά τη διαδικασία της προσωπικής 

ενδυνάμωσης και της διαχείρισης της ζωής του ατόμου με τρόπο που να επιτρέπει την επίτευξη 

προσωπικών στόχων, τη διαβίωση με την αίσθηση του σκοπού και την εμπειρία του ανήκειν στην 

κοινότητα, είτε το άτομο εξακολουθεί να έχει κάποια από τα συμπτώματα των δυσκολιών ψυχικής υγείας 

ή/και κάποιες από τις δυσκολίες στη λειτουργικότητα. 

 

 
Οδηγίες χρήσης 

Αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης - χρησιμοποιήστε τον Πίνακα 1 για να αξιολογήσετε την 

κατάσταση σε δέκα τομείς που περιγράφονται στο Πηδάλιο ανάκαμψης. Το εύρος κυμαίνεται από 0% 

έως 100% για κάθε περιοχή, όπου το 0% σηματοδοτεί τη χειρότερη κατάσταση και το 100% την καλύτερη 

δυνατή κατάσταση. Το σημείο σύγκρισης είναι η αναμενόμενη λειτουργία του μέσου υγιούς ατόμου στην 

περιοχή αξιολόγησης. 

Όταν το Πηδάλιο της ανάρρωσης χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό της θεραπείας/ανάρρωσης, 

το ποσοστό πρέπει να συμφωνείται με το άτομο του οποίου η κατάσταση αξιολογείται. Σημειώστε τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης στον πίνακα 1 ή/και στο γραφικό διάγραμμα του Πηδαλίου. 



64  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση των τομέων ανάκαμψης στο πηδάλιο ανάκαμψης μπορεί να 

διαφέρει μεταξύ της αξιολόγησης του εμπειρογνώμονα και της αξιολόγησης του ατόμου με δυσκολίες 

ψυχικής υγείας. 
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Πίνακας 1 Περιοχή αξιολόγησης και αποτελέσματα αξιολόγησης 

Σημείωση: Πριν από την αξιολόγηση, εξηγήστε στο άτομο τι είναι η ανάκαμψη και ρωτήστε το τι θα 

σήμαινε η ανάκαμψη γι' αυτό. 
 

Περιοχή αξιολόγησης & περιγραφή Ερωτήσεις για την ανάπτυξη ενός 

σχεδίου θεραπείας/ανάκαμψης 

και καταγραφή του 

αποτελέσματος σε κλίμακα από 

0% έως 100% 

Σημείωση: οι ερωτήσεις είναι 

ενδεικτικές, προσαρμόστε τες 

ανάλογα με την περίπτωση. 

Μετά την αξιολόγηση για την 

ανάπτυξη ενός σχεδίου 

ανάκαμψης ρωτήστε: Θέλετε να 

αλλάξετε κάτι σε αυτόν τον 

τομέα; Τι θα μπορούσε να σας 

βοηθήσει σε αυτό; Προτείνετε 

επίσης τι πιστεύετε ότι θα 

μπορούσε να βοηθήσει 

Αποτελέσματα 
 

1-100% 

Έλεγχος των συμπτωμάτων, σωματική υγεία 

και υγιεινός τρόπος ζωής - αυτό αναφέρεται 

στην αξιολόγηση των δυσκολιών ψυχικής 

υγείας/συμπτωμάτων μιας ασθένειας, της 

σωματικής υγείας και του υγιεινού τρόπου 

ζωής. Περιλαμβάνει τον έλεγχο/διαχείριση των 

συμπτωμάτων των δυσκολιών ψυχικής υγείας 

με τη βοήθεια φαρμάκων ή/και 

ψυχοκοινωνικών μεθόδων, τη συνεργασία στη 

θεραπεία, τη φροντίδα της σωματικής υγείας 

και την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Η 

απομάκρυνση των συμπτωμάτων, η μείωση και 

η επιτυχής διαχείριση των συμπτωμάτων είναι 

σημαντικές για την ψυχική υγεία πολλών 

ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάρρωση, 

Έχετε δυσκολίες ψυχικής 

υγείας/συμπτώματα ψυχικής 

ασθένειας; Ποιες είναι οι 

δυσκολίες; Πώς τις 

αντιμετωπίζετε; Τι σας βοηθάει; 

Πώς επηρεάζουν οι δυσκολίες 

ψυχικής υγείας τη ζωή σας; Πώς 

είναι η σωματική σας υγεία; 

Είστε σωματικά δραστήριοι και 

ακολουθείτε τις συστάσεις για 

υγιεινή διατροφή; 

 

Ελπίδα και αισιοδοξία για το μέλλον - η ελπίδα 

και η αισιοδοξία αποτελούν πάντα 

προτεραιότητα, διότι χωρίς ελπίδα οι άνθρωποι 

μπορεί να παραιτηθούν από την ανάρρωση. Η 

ελπίδα είναι ο κινητήριος μοχλός των κινήτρων 

για αλλαγή. Η ελπίδα σχετίζεται με την 

πεποίθηση ότι η αλλαγή είναι δυνατή καθώς και 

ότι υπάρχει πάντα μια λύση για κάθε δύσκολη 

Πιστεύετε, και σε ποιο βαθμό, 

ότι μπορείτε να ανακάμψετε από 

μια ψυχική διαταραχή; 

Πιστεύουν άλλα άτομα του 

περιβάλλοντός σας 

(επαγγελματίες ψυχικής υγείας, 

οικογένεια, φίλοι και άλλοι 
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κατάσταση, ό,τι κι αν συμβεί. Η ελπίδα και η 

αισιοδοξία για την ανάκαμψη πρέπει να 

περιλαμβάνει τόσο εκείνους που λαμβάνουν 

βοήθεια όσο και εκείνους που παρέχουν 

βοήθεια. Όταν ένα άτομο αισθάνεται αβοήθητο, 

όταν η ελπίδα έχει χαθεί, όταν δεν υπάρχει 

κίνητρο για αλλαγή - το πρώτο βήμα των 

επίσημων και ανεπίσημων βοηθών πρέπει να 

είναι η ανανέωση της ελπίδας ότι η ανάρρωση 

είναι δυνατή και η ενθάρρυνση του κινήτρου για 

αλλαγή. 

κοντινοί σας άνθρωποι) ότι 

μπορείτε να αναρρώσετε; 

 

 
 

Σκοπός, νόημα ζωής και κίνητρο για αλλαγή - 

αναφέρεται στην αναγνώριση και υποστήριξη των 

προσωπικών αξιών, κοσμοθεωριών, παραδόσεων 

που συνδέονται με το σκοπό και το νόημα της ζωής. 

Ο σκοπός και το νόημα της ζωής διαφέρουν από 

άτομο σε άτομο. Οι άνθρωποι βρίσκουν το νόημα με 

διαφορετικούς τρόπους και η θρησκεία αποτελεί 

σημαντική πηγή αίσθησης του σκοπού, αλλά το 

νόημα βρίσκεται επίσης σε καθημερινές 

δραστηριότητες όπως η εργασία, η εκπαίδευση, η 

δημιουργική εργασία, η οικογενειακή ζωή, ο 

κοινωνικός ακτιβισμός και πολλές άλλες. Τα 

προσωπικά σχέδια και οι επιθυμίες μπορούν να 

ενδυναμώσουν τα άτομα στην εύρεση νοήματος στη 

ζωή τους. Ο σκοπός και το νόημα της ζωής μπορούν 

να αποτελέσουν ισχυρό κίνητρο για την έναρξη της 

διαδικασίας ανάκαμψης. Οι επίσημοι και ανεπίσημοι 

πάροχοι υποστήριξης θα πρέπει να υποστηρίζουν τα 

άτομα στην εξεύρεση του νοήματος της ζωής τους και 

του κινήτρου για αλλαγή 

Ποιες είναι οι αξίες σας που 

οδηγούν τα κίνητρά σας για την 

επίτευξη των στόχων της ζωής και 

την ικανοποίηση στη ζωή; Αν δεν τις 

βλέπετε τώρα, ποιες ήταν οι αξίες 

σας πριν; Έχει επηρεάσει η ψυχική 

ασθένεια την προοπτική της ζωής 

σας; Τι θα θέλατε να 

αποκαταστήσετε; 

Ο υποστηρικτής πρέπει να προσέχει 

να μην επιβάλλει τις δικές του αξίες, 

αλλά να ενθαρρύνει τις αξίες του 

ατόμου που υποστηρίζει. 

 

Ταυτότητα, αυτοεκτίμηση/αυτοσεβασμός και 
ενδυνάμωση - Η ταυτότητα συνδέεται με την 

αντίληψη του εαυτού του ως ατόμου σε σχέση με τους 

άλλους και την κοινότητα στην οποία ζει το άτομο. Η 

αξιολόγηση σχετίζεται με τη θετική ή αρνητική 

αντίληψη της δικής του ταυτότητας, καθώς και της 

"ταυτότητας του ασθενούς ", και τη ρύθμιση της 

αυτοεκτίμησης και του αυτοσεβασμού σε καταστάσεις 

αντίληψης απειλής της αυτοεκτίμησης και του 

αυτοσεβασμού. Η θετική εμπειρία του εαυτού ως 

ατόμου ικανού να επιτύχει στόχους, άξιου σεβασμού, 

αποδεκτού και σεβαστού από τους άλλους συνδέεται 

Πώς θα αξιολογούσατε την 

αυτοπεποίθησή σας και την πίστη 

στις ικανότητές σας; Πόσο έχει 

επηρεάσει η κατάσταση της 

ψυχικής σας υγείας την 

αυτοπεποίθηση και την 

αυτοεκτίμησή σας; Αισθάνεστε ότι 

οι άλλοι σας σέβονται, σέβονται τη 

γνώμη σας; Πιστεύετε ότι είστε 

λιγότερο πολύτιμοι επειδή έχετε μια 

ψυχική διαταραχή; Σας 
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με την ψυχική ευεξία και το αίσθημα ενδυνάμωσης, σε 

αντίθεση με την εμπειρία του εαυτού ως ατόμου 

λιγότερο πολύτιμου και ανίκανου να επιτύχει στόχους, 

μη σεβαστού και απορριπτέου από τους άλλους, η 

οποία συνδέεται με τον κίνδυνο για ψυχικές 

διαταραχές. Η προσωπική αυτοαντίληψη ως άτομο με 

δυσκολίες ψυχικής υγείας συνδέεται συχνά με τον 

αυτοστιγματισμό και σηματοδοτεί την εμπειρία μιας 

αρνητικής, λιγότερο πολύτιμης αυτογνωσίας. 

Παρατηρείται μετασχηματισμός της αυτο-ταυτότητας 

λόγω του γεγονότος ότι η διάγνωση της ψυχικής 

ασθένειας βιώνεται ως αδυναμία του χαρακτήρα. Το 

ενδυναμωμένο άτομο είναι απαλλαγμένο από τον 

αυτοστιγματισμό, βιώνει τις δυσκολίες στην ψυχική 

υγεία ως ένα μόνο από τα χαρακτηριστικά του/της που 

δεν αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητας στη ζωή του/της, επειδή έχει πολλά 

άλλα χαρακτηριστικά σε σύγκριση με την "ταυτότητα 

ασθενούς" στην οποία μια ασθένεια γίνεται κυρίαρχο 

χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του/της. 

δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την 

οικοδόμηση/αναδόμηση μιας θετικής ταυτότητας και 

βελτιώνουν την αυτοεκτίμηση και τον αυτοσεβασμό 

είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της ψυχικής 

υγείας και την ανάρρωση από την ψυχική ασθένεια. 

αντιμετωπίζουν οι άλλοι άνθρωποι 

διαφορετικά επειδή γνωρίζουν ότι 

έχετε ψυχική διαταραχή; 

 

Τραύμα, αντιμετώπιση του άγχους και 

ανθεκτικότητα - αναφέρεται στην επίδραση των 

τραυματικών εμπειριών ή/και των αρνητικών 

γεγονότων της ζωής ενός ατόμου (στο παρελθόν και 

στο παρόν) στην κατάσταση της ψυχικής του υγείας, 

στην ανθεκτικότητά του στο άγχος, στο βαθμό ανοχής 

του στο συνηθισμένο άγχος της καθημερινής ζωής, 

στους τρόπους αντίδρασής του κατά τη διάρκεια του 

άγχους και του στρες (μηχανισμοί άμυνας και 

δεξιότητες αντιμετώπισης), καθώς και στην 

αξιολόγηση της ανάγκης για παρεμβάσεις που 

αυξάνουν την ανθεκτικότητα στο άγχος. Η 

αντιμετώπιση του στρες και του άγχους που αυτό 

προκαλεί αποτελεί κλειδί για την προστασία της 

ψυχικής υγείας και την πρόληψη των δυσκολιών 

ψυχικής υγείας. Επομένως, η διαχείριση του άγχους 

και η αύξηση της ανθεκτικότητας στο άγχος είναι μια 

από τις βασικές παρεμβάσεις για την προστασία της 

ψυχικής υγείας, την προώθηση της ανάρρωσης και τη 

μείωση του κινδύνου εμφάνισης δυσκολιών ψυχικής 

Είχατε αρνητικές εμπειρίες κατά τη 

διάρκεια της παιδικής, νεανικής ή 

ενήλικης ζωής σας που θεωρείτε ότι 

είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην 

ψυχική σας υγεία; Πώς αντιδράτε σε 

στρεσογόνες καταστάσεις; Πώς 

επηρεάζει το άγχος την ψυχική σας 

υγεία; Φοβάστε, ανησυχείτε, 

αποσύρεστε, δεν είστε σε θέση να 

λειτουργήσετε κ.λπ. 
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υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης 

επεισοδίων ψυχικής διαταραχής. 

  

Δεξιότητες για ανεξάρτητη ζωή - αφορά την κατοχή 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων που είναι σημαντικές για 

την ανεξάρτητη ζωή στην κοινότητα, οι οποίες 

περιλαμβάνουν την αυτοφροντίδα, τις κοινωνικές 

δεξιότητες, τη λειτουργία σε αναμενόμενους 

κοινωνικούς ρόλους και τη χρήση των πόρων της 

κοινότητας για κοινωνική ένταξη. Η αυτοφροντίδα 

περιλαμβάνει ικανότητες για τη διατήρηση των 

δραστηριοτήτων της καθημερινής ρουτίνας, όπως η 

προσωπική υγιεινή, η κατάλληλη διατροφή, η αγορά 

ειδών διατροφής, η τήρηση προϋπολογισμού, η τάξη, 

ο καθαρισμός του χώρου, η ασφάλεια στο σπίτι, η 

φροντίδα της υγείας, η συνεργασία σε ένα 

θεραπευτικό πρωτόκολλο και η χρήση των δημόσιων 

συγκοινωνιών, καθώς και άλλες δραστηριότητες 

σημαντικές για την καθημερινή ζωή. Οι κοινωνικές 

δεξιότητες περιλαμβάνουν: την ικανότητα 

επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους άλλους, 

την έκφραση και τον έλεγχο των συναισθημάτων, την 

επίλυση προβλημάτων και την επίλυση συγκρούσεων 

και τη λειτουργία στην οικογένεια, στον εργασιακό 

χώρο, στην εκπαίδευση και σε κοινωνικούς ρόλους. Η 

χρήση των κοινοτικών πόρων αναφέρεται στην 

αξιολόγηση του κατά πόσον και πώς το άτομο 

χρησιμοποιεί τους κοινοτικούς πόρους για να 

αποκτήσει την αίσθηση του ανήκειν στην κοινότητα 

που ενθαρρύνει την ανάρρωση. Οι δεξιότητες και η 

ανεξαρτησία είναι βασικοί παράγοντες για πολλά 

άτομα που βρίσκονται σε ανάρρωση- επιτρέπουν στα 

άτομα να αναλάβουν τον έλεγχο της ζωής τους. 

Ανάκαμψη σημαίνει διαχείριση δύσκολων 

καταστάσεων και ανάπτυξη των δεξιοτήτων που 

απαιτούνται για τη διαχείριση αρνητικών 

καταστάσεων της ζωής. Κατά τη διαδικασία της 

ανάρρωσης, πολλοί θα χρειαστούν υποστήριξη σε 

διάφορους τομείς της ζωής, προκειμένου να είναι σε 

θέση να ζουν στην κοινότητα σε ισότιμη βάση με τους 

άλλους. 

Πώς αξιολογείτε τις ικανότητές σας 

στην εκτέλεση των συνήθων 

καθημερινών δραστηριοτήτων 

ρουτίνας, όπως η προσωπική 

υγιεινή, τα ψώνια, η φροντίδα του 

νοικοκυριού, η επικοινωνία με τους 

ανθρώπους; Πόσο ανεξάρτητοι 

είστε στην εκτέλεση αυτών των 

δραστηριοτήτων, τις εκτελείτε μόνοι 

σας; Χρειάζεστε υποστήριξη κατά 

την εκτέλεση της καθημερινής σας 

ρουτίνας, των κοινωνικών επαφών 

και άλλων δραστηριοτήτων; Πώς 

επηρεάζει η ψυχική σας υγεία τις 

δεξιότητές σας στη ζωή; 

 

Στέγαση - αξιολογούνται οι συνθήκες στέγασης, 
συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης στέγης και της 
ποιότητας των διαπροσωπικών σχέσεων στο 

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τις 
συνθήκες διαβίωσής σας; 
Επηρεάζουν την ψυχική σας υγεία; 
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νοικοκυριό. Η παροχή κατάλληλων συνθηκών 
διαβίωσης, με υποστήριξη για ανεξάρτητη 
διαβίωση και ένταξη στην κοινότητα όταν είναι 
απαραίτητο, προωθεί την ανάρρωση. 

Χρειάζεστε βοήθεια για τις δουλειές 
του σπιτιού, την κοινωνική 
συναναστροφή με άλλα άτομα της 
κοινότητας, την οργάνωση του 
ελεύθερου χρόνου σας κ.λπ. 

 

Εργασία, εκπαίδευση, εισόδημα, παροχές - 
αναφέρονται στο κίνητρο της εργασίας και της 
εκπαίδευσης, στην αξιολόγηση της ανάγκης για 
επαγγελματική ή εκπαιδευτική υποστήριξη, στο 
δικαίωμα σε επιδόματα αναπηρίας και σε ένα 
βιώσιμο εισόδημα και στην επίδραση του 
εργασιακού περιβάλλοντος στην ψυχική υγεία. 

Εργάζεστε ή σπουδάζετε; Έχετε 
δυσκολίες στην εργασία σας που 
σχετίζονται με την ψυχική σας 
υγεία; Θέλετε να βρείτε εργασία ή 
να σπουδάσετε; Πώς επηρεάζει η 
εργασιακή σας κατάσταση-σπουδές 
την ψυχική σας υγεία; Έχετε κάποιο 
οικονομικό εισόδημα που σχετίζεται 
με προβλήματα ψυχικής υγείας, 
αναπηρία κ.λπ. Επηρεάζει η 
οικονομική σας κατάσταση την 
ψυχική σας υγεία; 

 

Σχέσεις, υποστήριξη και κοινωνική ένταξη - Η 
ποιότητα των σχέσεων με τους άλλους, η εμπειρία 
της σύνδεσης          με τους  άλλους, 
συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης, της 
αποδοχής και της κοινωνικής ένταξης είναι 
σημαντικές για την ανάρρωση. Οι σχέσεις και η 
συνδεσιμότητα με άλλους περιλαμβάνουν άτυπες 
και επίσημες σχέσεις όπως με μέλη της 
οικογένειας, στενούς φίλους, στενούς συντρόφους, 
συναδέλφους στην εργασία, γείτονες, 
θεραπευτικές σχέσεις με επαγγελματίες ψυχικής 
υγείας, ομότιμους, κοινωνικούς φορείς και φορείς 
παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Οι άνθρωποι 
δύσκολα μπορούν να ανακάμψουν χωρίς 
υποστήριξη. Η υποστήριξη περιλαμβάνει 
κατανόηση, σεβασμό, ενθάρρυνση της ελπίδας, όχι 
κριτική, υποστήριξη στην ανεξάρτητη λήψη 
αποφάσεων, ενεργό συμμετοχή στη θεραπεία και 
σε άλλες δραστηριότητες της ζωής, καθώς και 
εργαλειακή υποστήριξη σε δραστηριότητες που το 
άτομο δυσκολεύεται να εκτελέσει μόνο του. Το 
άτομο λαμβάνει υποστήριξη πάντα σε εκείνους 
τους τομείς που χρειάζεται, επιθυμεί και ζητά. Οι 
άνθρωποι που βοηθούν τα άτομα με δυσκολίες 
ψυχικής υγείας, είτε είναι άτυποι είτε επίσημοι 
υποστηρικτές, είναι συνοδοιπόροι στο δρόμο της 
ανάρρωσης. Οι άνθρωποι που υποστηρίζουν τη 
διαδικασία της  ανάρρωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών 
ψυχικής υγείας, θα πρέπει πάντα να 
αναρωτιούνται αν βοηθούν ή όχι τη διαδικασία της 
ανάρρωσης. Η κοινωνική ένταξη αναφέρεται στη 

Είστε ικανοποιημένοι από τις 
σχέσεις σας με την οικογένεια, τους 
φίλους, τους συναδέλφους, τους 
γείτονες; Πώς επηρεάζουν οι 
σχέσεις σας με τους άλλους την 
ψυχική σας υγεία; Εύχεστε οι 
σχέσεις σας να ήταν διαφορετικές; 
Τι θα θέλατε να αλλάξετε; 
Αισθάνεστε ότι ανήκετε στην 
κοινότητα όπου ζείτε; Αισθάνεστε 
αποκλεισμένοι από την κοινότητα; 
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χρήση των πόρων της κοινότητας που συνδέονται 
με την εργασία, τις δραστηριότητες αναψυχής, τις 
κοινωνικές επαφές - είναι η πρόληψη του 
κοινωνικού αποκλεισμού που σχετίζεται με την 
κακή ψυχική υγεία. Οι δραστηριότητες στην 
κοινότητα μπορεί να είναι: αθλητικές, πολιτιστικές, 
πολιτικές δραστηριότητες, εθελοντισμός, 
εκπαίδευση, ένταξη σε μια κοινότητα πίστης ή σε 
μια ομάδα φίλων, επίσης η συμμετοχή σε 
θεραπευτικά προγράμματα και η κοινωνική ένταξη 
σε οποιοδήποτε επίσημο ή ανεπίσημο σύστημα 
φροντίδας ψυχικής υγείας. 

  

Ευθύνη - αναφέρεται στην προσωπική ευθύνη του 
ατόμου με δυσκολίες ψυχικής υγείας για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων και τη συμμετοχή σε 
διάφορες δραστηριότητες που είναι σημαντικές για 
την ανάρρωση, συμπεριλαμβανομένης της λήψης 
αποφάσεων, των σχέσεων με τους άλλους, της 
θεραπείας, της κοινωνικής ένταξης, καθώς και στην 
ευθύνη των άλλων για την παροχή των πόρων που 
διευκολύνουν την ανάρρωση. Η προσωπική ευθύνη 
μπορεί να αναφέρεται σε πράγματα όπως η 
υπεύθυνη οικονομική συμπεριφορά, η διατήρηση 
καλών σχέσεων με τους ανθρώπους, η 
διεκπεραίωση των εργασιών στο σπίτι, η ανάληψη 
ευθύνης για τις πράξεις και τις αποφάσεις τους, η 
υγεία, οι ιατρικές διαδικασίες, ο τρόπος ζωής και η 
τήρηση του νόμου, περιλαμβάνει επίσης το 
δικαίωμα στον κίνδυνο, αλλά και την αποδοχή των 
συνεπειών αυτού του κινδύνου και τη μάθηση από 
αυτές τις καταστάσεις. Το να καθοδηγούν τη δική 
τους ζωή, να επιλέγουν μεταξύ επιλογών και να 
λαμβάνουν αποφάσεις σε σημαντικούς τομείς της 
ζωής, συμπεριλαμβανομένης της υγείας και της 
στέγασης, είναι το κλειδί για την ανάρρωση. 
Περιλαμβάνει το δικαίωμα να παίρνετε τις δικές 
σας αποφάσεις με ή χωρίς τη βοήθεια άλλων. Η 
αξιολόγηση των ευθυνών των άλλων, όπως οι 
υπηρεσίες υγείας και η απασχόληση, συνδέεται με 
τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών που διευκολύνουν 
την ανάρρωση, συμπεριλαμβανομένης της 
διαθεσιμότητας υποστήριξης στην κοινότητα. 

Πώς αξιολογείτε την ευθύνη σας 
για/τη συμμετοχή σας στη βελτίωση 
της ψυχικής σας υγείας, τον 
καθορισμό στόχων ανάκαμψης, τη 
δημιουργία ενός σχεδίου 
ανάκαμψης και την ανάληψη 
αντίστοιχων δράσεων; 

 

 
 

Ατομικό σχέδιο θεραπείας/ανάκαμψης 
 

Χρησιμοποιήστε τον πίνακα 2 για να αναπτύξετε ένα ατομικό σχέδιο αποκατάστασης. 
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Επιλογή των τομέων προτεραιότητας της αλλαγής και των στόχων που το άτομο θέλει να επιτύχει - 

Μετά την αξιολόγηση επιλέγονται οι τομείς στους οποίους το άτομο θέλει αλλαγές και προσδιορίζονται 

συγκεκριμένοι στόχοι και δράσεις που μπορούν να συμβάλουν στην αλλαγή/ανάκαμψη. 

Η επιλογή δράσεων που συμβάλλουν στην αλλαγή/ανάκαμψη - οι δράσεις στο σχέδιο 

θεραπείας/ανάκαμψης περιλαμβάνουν διαφορετικές ψυχοβιοκοινωνικές μεθόδους θεραπείας, 

υποστήριξη, συνεργασία με διάφορες υπηρεσίες εκτός υγείας και χρήση των πόρων της κοινότητας που 

συμβάλλουν στην ανάκαμψη. Η επιλογή των δράσεων θα εξαρτηθεί από την αξιολόγηση των λόγων 

(ψυχοβιοκοινωνικών) που συμβάλλουν στις δυσκολίες σε ορισμένους τομείς. Για παράδειγμα, οι λόγοι 

μπορεί να συνδέονται με τα συμπτώματα μιας ασθένειας, την έλλειψη κινήτρων, την έλλειψη 

δεξιοτήτων, τις δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, την κοινωνική απομόνωση, την ανεργία, την 

ανεπαρκή στέγαση, το στίγμα, την έλλειψη υποστήριξης και άλλα. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η 

βελτίωση/αλλαγή σε έναν τομέα του πηδαλίου μπορεί να επηρεάσει αλλαγές σε άλλους τομείς, για 

παράδειγμα η απασχόληση μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της ψυχικής υγείας, των συνθηκών 

στέγασης και αύξηση της σύνδεσης με άλλους. 
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Πίνακας 2 Ατομικό σχέδιο ανάκαμψης 

Σημείωση: Το ατομικό σχέδιο θεραπείας/αποκατάστασης είναι μια συμφωνία μεταξύ του ατόμου με 

πάθηση ψυχικής υγείας και του επαγγελματία ή της ομάδας ψυχικής υγείας σχετικά με τους στόχους της 

θεραπείας/αποκατάστασης, την επιλογή των παρεμβάσεων για την επίτευξη των στόχων, καθώς και τα 

πρόσωπα και τις άλλες υπηρεσίες που θα συμπεριληφθούν στην εφαρμογή του σχεδίου 

θεραπείας/αποκατάστασης. 
 

Περιοχή αξιολόγησης Βασική 

τιμή 

(%) 

Προτεραιότητα και 

σχέδιο 

παρέμβασης 

Επαναξιολόγηση 

(%) 

Σχόλια 

Έλεγχος των συμπτωμάτων 

ψυχικής υγείας, της 

σωματικής υγείας και του 

υγιεινού τρόπου ζωής 

    

Ελπίδα και αισιοδοξία 
    

Σκοπός και νόημα της ζωής 
    

Ταυτότητα, 

αυτοεκτίμηση/αυτοσεβασμός 

και ενδυνάμωση 

    

Αντιμετώπιση 

τραύματος/άγχους και 

ανθεκτικότητα 

    

Δεξιότητες για ανεξάρτητη 

ζωή 

    

Στέγαση 
    

Εργασία, εκπαίδευση, 

εισόδημα, παροχές 

    

Σχέσεις, υποστήριξη και 

κοινωνική ένταξη 

    

Ευθύνη 
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Εργασία, εκπαίδευση, 
εισόδημα, παροχές 

Ευθύνη 

 

Σκοπός και νόημα της ζωής Στέγαση 

Δεξιότητες για 
ανεξάρτητη ζωή 

Σχέσεις, 
υποστήριξη 
και κοινωνική 

Τραύμα, 
αντιμετώπιση 
του στρες και 

Ταυτότητα, 
αυτοεκτίμηση/ 
αυτοσεβασμός και 

Ελπίδα και 
αισιοδοξία για το 

Έλεγχος των συμπτωμάτων, 
σωματική υγεία και υγιεινός 

ΠΗΔΆΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΆΚΑΜΨΗΣ 
 
 

 
Μπορείτε να κατεβάσετε το Πηδάλιο ανάκαμψης στη διεύθυνση 

https://www.dropbox.com/s/4orw8798skc71dc/helm-EN.pdf?dl=0. 
 

 

Αναφορές: 

Keet R, de Vetten-McMahon M, Shields-Zeeman L, et al Recovery for all in the community- position paper 

on principles and key elements of community-based mental health care. BMC Psychiatry. 2019, 19: 174. 

Leamy M, Bird V, Le Boutillier C, Williams J, Slade M. Εννοιολογικό πλαίσιο για την προσωπική 

αποκατάσταση στην ψυχική υγεία: συστηματική ανασκόπηση και αφηγηματική σύνθεση. British Journal 

of Psychiatry. 2011, 199: 445-452. 

Πρωτοβουλία της SAMHSA για την υποστήριξη της ανάρρωσης http://www.samhsa.gov/recovery 

Štrkalj Ivezić S Αξιολόγηση της λειτουργικότητας σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας In: Britivic D, 

Strkalj Ivezic S (eds) Community based mental health care University of Split, School of Medicine 2019 

Τομέας Ψυχιατρικής UEMS: Ψυχίατρος 2018 - Το προφίλ ενός ψυχιάτρου - Psychiatry.sk 

Διεθνής ταξινόμηση της λειτουργικότητας, της αναπηρίας και της υγείας (ICF) του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας, Γενεύη: ΠΟΥ 2001. 

https://www.dropbox.com/s/4orw8798skc71dc/helm-EN.pdf?dl=0
http://www.samhsa.gov/recovery
http://www.psychiatry.sk/cms/File/2018/UEMS%20PS%20%20PROFILE%20OF%20A%20PSYCHIATRIST%20%202018.pdf
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WHO QualityRights Ανάκτηση και το δικαίωμα στην υγεία. WHO QualityRights Βασική εκπαίδευση: 

ψυχική υγεία και κοινωνικές υπηρεσίες. Οδηγός μαθημάτων. Γενεύη: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας; 

2019. Άδεια χρήσης: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
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πραγματοποιούνται σε κλινική, κοινότητα και στο σπίτι, ανάλογα με τις ανάγκες. 

Η διαχείριση της περίπτωσης περιλαμβάνει συχνή προσωπική επαφή μεταξύ του διαχειριστή 

περίπτωσης και του ατόμου και της οικογένειάς του (εάν είναι σκόπιμο), με συνεδρίες που 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 

Εκ των προτέρων οδηγίες Κάθε πρόσωπο που έχει ενηλικιωθεί έχει το δικαίωμα να συντάσσει εκ των 

προτέρων οδηγίες όσον αφορά τις παρεμβάσεις υγειονομικής περίθαλψης, στις οποίες προσδιορίζονται 

όλα ή κάποια από τα ακόλουθα, ήτοι: 1) ο τρόπος με τον οποίο το πρόσωπο επιθυμεί να υποστηρίζεται 

και να αντιμετωπίζεται- 2) ο τρόπος με τον οποίο το πρόσωπο επιθυμεί να μην υποστηρίζεται ή να μην 

αντιμετωπίζεται- 3) το άτομο ή τα άτομα, κατά σειρά προτεραιότητας, που θέλει να ορίσει ως τον 

ορισμένο εκπρόσωπο ή υποστηρικτή του για να λαμβάνει ή να κοινοποιεί αποφάσεις για λογαριασμό 

του. Το έγγραφο αναφέρει τη στιγμή ή τις περιστάσεις κατά τις οποίες οι εκ των προτέρων οδηγίες 

τίθενται σε ισχύ. 

Ο φιλικός σύνδεσμος είναι μια παρέμβαση που βασίζεται στη συμμετοχή ενός εθελοντή ή ομότιμου 

εργαζόμενου, ο οποίος συναντά και συζητά με κάποιον που αντιμετωπίζει πρόβλημα ψυχικής υγείας 

συνήθως μία φορά την εβδομάδα. Ο φίλος μπορεί, για παράδειγμα, να συνοδεύει τον φίλο σε εκδρομές 

για να διευρύνει το φάσμα των δραστηριοτήτων του και να προσφέρει πρακτική υποστήριξη σε 

τρέχουσες δυσκολίες. 

Η βιοψυχοκοινωνική διατύπωση (ΒΨΣ) είναι μια υπόθεση για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 

αναπτύχθηκε το επεισόδιο της ψυχικής διαταραχής με βάση την αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ 

ψυχολογικών, βιολογικών και κοινωνικών παραγόντων στο πλαίσιο του μοναδικού ιστορικού ζωής του 

ασθενούς. 

Η διαχείριση περίπτωσης εφαρμόζεται σε άτομα με ψυχική ασθένεια με μακροχρόνιες δυσκολίες στην 

ανάρρωση, με σοβαρές δυσκολίες στη λειτουργικότητα. Περιλαμβάνει τη συνεργασία με τους ασθενείς 

σε διάφορες υπηρεσίες της κοινότητας και στο σπίτι τους, την ολοκληρωμένη αξιολόγηση των 

υγειονομικών και κοινωνικών αναγκών των ασθενών, τον συντονισμό των διαφόρων υπηρεσιών στο 

πλαίσιο του συστήματος ψυχικής υγείας και εκείνων από το φυσικό περιβάλλον του ίδιου του ασθενούς, 

την τοποθέτηση του ασθενούς στο επίκεντρο της προσοχής, προκειμένου να τον βοηθήσει να επιτύχει 

τους δικούς του προσωπικούς στόχους και να βρει τον δικό του προσωπικό τρόπο ανάρρωσης. 

 
 
 

Ο ρόλος της διαχείρισης 

περίπτωσης περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη ενός σχεδίου αποκατάστασης, σε συμφωνία και 

αναθεωρείται με τη συμμετοχή του ατόμου, των μελών της οικογένειάς του ή των φροντιστών του 

(ανάλογα με την περίπτωση). Ο αριθμός των ασθενών για κάθε διαχειριστή περίπτωσης, το φορτίο 

περίπτωσης, εξαρτάται από τη σοβαρότητα της ασθένειας και τα επίπεδα αναπηρίας του ασθενούς. Οι 

διαχειριστές περιπτώσεων αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση της 

υποστηρικτικής θεραπευτικής σχέσης, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του ασθενούς και τον αριθμό 

των άλλων υπηρεσιών που εμπλέκονται στη θεραπεία του ασθενούς. 

Οι τεκμηριωμένες παρεμβάσεις (EBP) είναι πρακτικές με συνεπή επιστημονικά στοιχεία που δείχνουν 

ότι βελτιώνουν τα αποτελέσματα των πελατών. Απαιτείται επαρκής εκπαίδευση για την παροχή 

οποιασδήποτε από τις τεκμηριωμένες παρεμβάσεις. 

Η οικογενειακή παρέμβαση/θεραπεία αντιμετωπίζει τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι άνθρωποι 

στο πλαίσιο των σχέσεών τους με σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή τους και τα κοινωνικά τους δίκτυα. 

Το επίκεντρο της θεραπείας με οικογενειακή θεραπεία είναι η παρέμβαση σε αυτά τα πολύπλοκα μοτίβα 
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σχέσεων και η μεταβολή τους με τρόπους που επιφέρουν παραγωγική αλλαγή για ολόκληρη την 

οικογένεια. 

Η διαχείριση της ασθένειας και η ανάρρωση (IMR) είναι μια χειροκίνητη θεραπεία βασισμένη σε 

αποδείξεις που επικεντρώνεται στη διδασκαλία της αυτοδιαχείρισης της ασθένειας σε άτομα με σοβαρή 

ψυχική ασθένεια. Η έμφαση δίνεται στην ανάρρωση βοηθώντας τους πελάτες να θέσουν και να 

επιδιώξουν στόχους με προσωπικό νόημα. Στόχος είναι η παροχή πληροφοριών, υποστήριξης και 

δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τον ασθενή να διαχειριστεί τις ψυχικές του ασθένειες και να προχωρήσει 

στη δική του διαδικασία ανάρρωσης. Το IMR περιλαμβάνει 10 ενότητες που παρέχουν ψυχοεκπαίδευση 

σχετικά με την ψυχική ασθένεια, γνωσιακές-συμπεριφορικές προσεγγίσεις για τη διαχείριση της 

φαρμακευτικής αγωγής, σχεδιασμό για την πρόληψη της υποτροπής, εκπαίδευση σε κοινωνικές 

δεξιότητες για την ενίσχυση της κοινωνικής υποστήριξης και δεξιότητες αντιμετώπισης για τη διαχείριση 

των συμπτωμάτων της ψυχικής ασθένειας. (Gingerich & Mueser, 2005). 

Η συγκατάθεση μετά από ενημέρωση περιλαμβάνει την ενημέρωση του ασθενούς για όλα τα σημαντικά 

στοιχεία που μπορεί να χρειαστεί για να λάβει μια απόφαση σχετικά με τη θεραπεία ή να δώσει τη 

συγκατάθεσή του για τη θεραπεία, η οποία περιλαμβάνει: πληροφορίες σχετικά με την ασθένειά του, τις 

συνιστώμενες θεραπείες, τα οφέλη καθώς και τις βλάβες που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις 

προτεινόμενες θεραπείες, ποιες είναι οι άλλες δυνατότητες, ποιες θα είναι οι συνέπειες εάν αρνηθεί τη 

θεραπεία, καθώς και ενημέρωση ότι έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη συγκατάθεσή του. 

Η ατομική τοποθέτηση και υποστήριξη (IPS) είναι ένα νέο μοντέλο υποστηρικτικής απασχόλησης για 

άτομα με σοβαρή ψυχική ασθένεια (SMI), το οποίο έχει ως στόχο να βοηθήσει τα άτομα με SMI να 

αποκτήσουν μια κανονική εργασία σε μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας ή να 

ξεκινήσουν/προχωρήσουν σε τυπική εκπαίδευση. Η κύρια διαφορά σε σχέση με τις παραδοσιακές 

μεθόδους είναι το "πρώτα τοποθετούμε, μετά εκπαιδεύουμε", με το άτομο που παρέχει IPS (ο 

εργασιακός προπονητής) να προσπαθεί να βοηθήσει το άτομο να βρει μια κανονική εργασία και στη 

συνέχεια να παρέχει υποστήριξη κατά τη διάρκεια της απασχόλησης (είτε απευθείας στον εργασιακό 

χώρο είτε παρασκηνιακά). Η διαδικασία επανένταξης στην εργασία πραγματοποιείται ταυτόχρονα με 

άλλες πτυχές της ψυχιατρικής θεραπείας. Ο εργασιακός προπονητής της ΟΠΣ διατηρεί επαφή με το 

άτομο κατά τη διάρκεια όλης αυτής της διαδικασίας, καθώς και με την ομάδα ψυχικής υγείας και τους 

εργοδότες. 

Το ατομικό σχέδιο θεραπείας/ανάκαμψης είναι μια συμφωνία μεταξύ του θεραπευτή ή της ομάδας και 

του ασθενούς σχετικά με τους στόχους της θεραπείας/ανάκαμψης, στην οποία οι προτιμήσεις του 

ασθενούς θεωρούνται προτεραιότητα, μαζί με τις θεραπευτικές διαδικασίες που πρέπει να 

εφαρμοστούν για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων, καθώς και τους επαγγελματίες και άλλα 

πρόσωπα που θα βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων. Το ατομικό σχέδιο θεραπείας καταρτίζεται 

βάσει ελεύθερης συγκατάθεσης μετά από ενημέρωση. Ένα σχέδιο θεραπείας/ανάρρωσης πρέπει να 

αξιολογείται συνεχώς. 

Η υποστήριξη από ομότιμους είναι η κοινωνική και συναισθηματική υποστήριξη και ενίοτε η εργαλειακή 

υποστήριξη που προσφέρεται ή παρέχεται μεταξύ ατόμων με τα ίδια ή παρόμοια προβλήματα ψυχικής 

υγείας, προκειμένου να επιτευχθούν οι επιθυμητές κοινωνικές και προσωπικές αλλαγές. Η υποστήριξη 

από ομότιμους παρέχεται από εκπαιδευμένους συνομηλίκους, οι οποίοι έχουν αναρρώσει από ψυχική 

ασθένεια και είναι σταθεροί. Οι εκπαιδευμένοι ομότιμοι πρέπει να υποστηρίζονται από την ομάδα και 

να υποστηρίζονται και να καθοδηγούνται από έμπειρους εκπαιδευμένους ομότιμους. 



77  

Άτομο με σοβαρή ψυχική ασθένεια (ΣΠΝ)/ σύνθετες ανάγκες ψυχικής υγείας έχει σοβαρή ψυχική 

διαταραχή που χρήζει θεραπείας και δεν βρίσκεται σε ύφεση- το άτομο έχει σοβαρούς περιορισμούς στη 

λειτουργικότητα σε διάφορους τομείς της ζωής- υπάρχει μακροχρόνια κατάσταση- υπάρχει ένδειξη για 

ένα συντονισμένο δίκτυο επαγγελματιών και υπηρεσιών. 

Προώθηση της ψυχικής υγείας και της ευημερίας - Η προαγωγή της ψυχικής υγείας προωθεί τη θετική 

ψυχική υγεία με την αύξηση της κοινωνικής και ψυχολογικής ευημερίας, των ικανοτήτων, της 

ανθεκτικότητας και τη δημιουργία υποστηρικτικών συνθηκών και περιβαλλόντων διαβίωσης. 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (2013) 

Η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση (ΨΚ) αποτελείται από συνδυασμούς τεκμηριωμένων 

ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ανάρρωσης. Οι υπηρεσίες 

ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης επικεντρώνονται στο να βοηθήσουν τα άτομα να αναπτύξουν 

δεξιότητες και να αποκτήσουν πρόσβαση σε πόρους που απαιτούνται για να αυξήσουν την ικανότητά 

τους να είναι επιτυχημένοι και ικανοποιημένοι στο περιβάλλον διαβίωσης, εργασίας, μάθησης και 

κοινωνικό περιβάλλον της επιλογής τους. Η αποκατάσταση εστιάζει τόσο στις ικανότητες που επιδιώκει 

να οικοδομήσει, όσο και στην αναπηρία που επιδιώκει να ξεπεράσει ή να συμβάλει στην αντιστάθμιση 

με οργανωμένη υποστήριξη. 

Αυτοδιαχείριση 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) περιγράφει την αυτοδιαχείριση ως τη θέση των ασθενών ή των 

χρηστών των υπηρεσιών στον άμεσο έλεγχο της διαχείρισης των καταστάσεών τους, δίνοντάς τους τη 

δυνατότητα να αντιμετωπίσουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς: επίλυση 

προβλημάτων, καθορισμός στόχων, εντοπισμός εκλυτικών παραγόντων και δεικτών επιδείνωσης της 

υγείας τους και ανταπόκριση σε αυτούς τους παράγοντες πριν βασιστούν στην παρέμβαση του κλινικού 

ιατρού". (Crepaz-Keay, 2010). Η αυτοδιαχείριση παρέχεται μέσω βιβλίων αυτοβοήθειας και 

προγραμμάτων αυτοβοήθειας που προσφέρονται μέσω του Διαδικτύου (ηλεκτρονική υγεία). Έχει 

αποδείξει την αποτελεσματικότητά της σε ευρύ φάσμα ψυχικών διαταραχών. 

Η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων αναφέρεται σε μεθόδους που χρησιμοποιούν τις αρχές της 

θεωρίας της μάθησης για να προωθήσουν την απόκτηση, τη γενίκευση και τη διάρκεια των δεξιοτήτων 

που απαιτούνται σε κοινωνικές και διαπροσωπικές καταστάσεις. Πρόκειται για μια παρέμβαση που 

βασίζεται σε εγχειρίδιο και αποσκοπεί στην αύξηση διαφόρων τύπων δεξιοτήτων που απαιτούνται για 

την καθημερινή λειτουργία. Οι στόχοι περιλαμβάνουν τη βελτίωση της κοινωνικής απόδοσης, τη μείωση 

του άγχους και των δυσκολιών σε κοινωνικές καταστάσεις και τη βελτίωση της λειτουργίας σε διάφορους 

κοινωνικούς ρόλους (π.χ. οικογένεια, εργασία και κοινότητα). Η εκπαίδευση θα πρέπει να 

επικεντρώνεται σε έναν συγκεκριμένο τομέα ελλείμματος και να παρέχει ευκαιρίες εκμάθησης της 

συγκεκριμένης συμπεριφοράς που έχει επιλεγεί προς βελτίωση. 

Η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων ξεκινά με λεπτομερή αξιολόγηση και ανάλυση της απόδοσης των 

επιμέρους κοινωνικών δεξιοτήτων, ακολουθούμενη από ατομικές ή ομαδικές παρεμβάσεις, με τη χρήση 

θετικής ανατροφοδότησης για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της απόδοσης, τον καθορισμό 

στόχων και τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς. Η εκπαίδευση πρέπει να πραγματοποιείται στο πλαίσιο 

πραγματικών εμπειριών της καθημερινής ζωής και όχι σε κλειστά, μη ρεαλιστικά περιβάλλοντα. Οι 

στόχοι περιλαμβάνουν τη βελτίωση της κοινωνικής απόδοσης, τη μείωση του άγχους και των δυσκολιών 

σε κοινωνικές καταστάσεις και τη βελτίωση της λειτουργίας σε διάφορους κοινωνικούς ρόλους (για 

παράδειγμα, οικογένεια, εργασία, κοινότητα). 
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Η εκπαίδευση πρέπει να επικεντρώνεται σε έναν συγκεκριμένο τομέα ελλείμματος που πρέπει να 

βελτιωθεί και να παρέχει συστηματικές ευκαιρίες εκμάθησης συγκεκριμένης συμπεριφοράς που είναι 

σημαντική για την επιτυχία στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Οι δεξιότητες μαθαίνονται μέσω ενός 

συνδυασμού επιδείξεων του θεραπευτή που χρησιμεύουν ως μοντέλο για τις αλληλεπιδράσεις, βίντεο, 

παιχνιδιού ρόλων, θετικής ενίσχυσης και διορθωτικής ανατροφοδότησης και εργασιών για το σπίτι που 

εξασκούνται μεταξύ των συνεδριών. Οι εργασίες για το σπίτι συνηθίζονται για να βοηθήσουν στην 

εξάσκηση των δεξιοτήτων "in vivo" εκτός της θεραπευτικής κατάστασης Η εκπαίδευση σε κοινωνικές 

δεξιότητες μπορεί να πραγματοποιηθεί ατομικά, αλλά συνήθως πραγματοποιείται σε μικρές ομάδες των 

6 έως 8 ασθενών. Πολυάριθμες μελέτες έχουν επιβεβαιώσει την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων χρησιμοποιείται σε άτομα στα οποία η 

έλλειψη δεξιοτήτων συνδέεται με δυσκολίες ψυχικής υγείας, ανεξάρτητα από τη διάγνωση των 

δυσκολιών. Στο τέλος της εκπαίδευσης οι ασθενείς ενθαρρύνονται να εξασκήσουν τις νεοαποκτηθείσες 

δεξιότητες στην καθημερινή ζωή. 

Η υποστήριξη αποτελεί μέρος όλων των θεραπευτικών παρεμβάσεων. Είναι μια μη ειδική θεραπευτική 

προσέγγιση που αποτελεί μέρος των διαφόρων θεραπευτικών παρεμβάσεων. Υποστήριξη σημαίνει 

επίδειξη ενδιαφέροντος για τους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια και επιθυμία να τους βοηθήσουν. 

Οι υποστηρικτικές σχέσεις παρέχουν ενσυναίσθηση για αυτό που βιώνουν οι ασθενείς, τους δίνουν 

παρηγοριά, ελπίδα και εμπιστοσύνη στην ικανότητα του ατόμου να λύσει το πρόβλημά τους 

Η υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων είναι μια μορφή βοήθειας για τη διευκόλυνση της άσκησης της 

δικαιοπρακτικής ικανότητας προσώπου που δυσκολεύεται να λάβει αποφάσεις, η οποία περιλαμβάνει 

υποστήριξη στην: (1) κατανόηση των επιλογών, των ευθυνών και των συνεπειών των αποφάσεων του 

προσώπου, (2) πρόσβαση, συλλογή και λήψη πληροφοριών που είναι σχετικές με μια συγκεκριμένη 

απόφαση, (3) κατανόηση των πληροφοριών αυτών, και/ή (4) εφαρμογή της απόφασης του προσώπου, 

συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για την κοινοποίηση της απόφασης του προσώπου σε τρίτους. 
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