
 

 
 

Sladjana Štrkalj Ivezić 

Πανεπιστημιακό ψυχιατρικό νοσοκομείο Vrapce. Επικεφαλής του κέντρου  
του Υπουργείου Υγείας για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση. 

 

Sladjana, το πρόγραμμα κατάρτισης βασίζεται σε δέκα βασικούς τομείς στέγασης, θα μπορούσατε να μας 
θυμίσετε ποιοι είναι αυτοί;  

Οι δέκα βασικοί τομείς αφορούν τα κύρια θέματα στέγασης για τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, 
σύμφωνα με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, και επιβεβαιώθηκαν από τους ενδιαφερόμενους φορείς 
που συμμετείχαν στην έρευνα που διεξήχθη πριν από τον καθορισμό της δομής και του περιεχομένου του 
εκπαιδευτικού υλικού. Αναφέρονται στα εξής: αξιολόγηση, πόροι, διαχείριση περιπτώσεων, κίνητρα και 
ικανοποίηση των χρηστών, ευελιξία, κλινική διακυβέρνηση και συντονισμός, ευθύνη και λήψη 
αποφάσεων, εθελοντισμός και δια βίου μάθηση. 

 Περιγράφονται καλά στο ηλεκτρονικό βιβλίο "Στέγαση και ψυχική υγεία. Δείκτες ποιότητας για τις τοπικές 
κοινότητες"    

Τι είδους πληροφορίες θα μπορούσαμε να βρούμε σχετικά με τους δέκα βασικούς τομείς διαβάζοντας το 
εκπαιδευτικό υλικό; 

Κάθε βασικός τομέας περιλαμβάνει έξι θεματικές ενότητες . Κάθε ενότητα αποτελείται από: ορισμό, 
βίντεο, προκλήσεις και οφέλη, αναφορές σε διεθνείς καλές πρακτικές, δραστηριότητες κατάρτισης, 
ασκήσεις αυτοεκπαίδευσης. 

Δώστε μας ένα παράδειγμα, παρακαλώ 

Για παράδειγμα, στην ΕΝΟΤΗΤΑ 1, που αναφέρεται στους χρήστες και τις οικογένειές τους, η υποενότητα 
1 αναφέρεται στον τομέα κλειδί "Κίνητρα" και ασχολείται με το θέμα "υποστήριξη και διευκόλυνση των 
επιθυμιών των χρηστών". 

Ποια ήταν η εμπειρία σας από τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού στην Κροατία; 

Πρώτα απ' όλα, υπήρχε η δυνατότητα εμπλουτισμού ορισμένων θεμάτων με πρόσθετες εξηγήσεις και 
δεύτερον, η αλληλεπίδραση και η ομαδική πρακτική, που αφορούσαν το μαθησιακό θέμα των ενοτήτων, 
ήταν πολύ εύκολο να προωθηθούν- και στη συνέχεια, υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ θετικά σχόλια 
και για τις βέλτιστες πρακτικές, έτσι ώστε να μας δοθεί κίνητρο να προσθέσουμε φωτογραφίες και 
συνδέσμους.  

Έχετε μεγάλη εμπειρία στη χρήση του εκπαιδευτικού προγράμματος, πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί, τι 
είδους δυνατότητες βλέπετε σε αυτό; 

Το εκπαιδευτικό υλικό επικεντρώνεται προς το παρόν σε άτομα με σοβαρές ψυχικές ασθένειες, αλλά 
πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες ομάδες. 

Οι 10 τομείς θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε άλλες ενότητες που αναφέρονται στους δείκτες 
ποιότητας στέγασης. Προς το παρόν έχει επιλεγεί μόνο ένας δείκτης για κάθε βασική περιοχή, αν και στο 
προηγούμενο έργο HERO βρήκαμε 10 δείκτες τουλάχιστον για κάθε βασική περιοχή. Μπορείτε να τους 
βρείτε αναλυτικά στο ηλεκτρονικό βιβλίο "Στέγαση και ψυχική υγεία. Δείκτες ποιότητας για τις τοπικές 
κοινότητες" .  

Οι ανθρώπινες ιστορίες και περιπτώσεις που περιέχονται στο εκπαιδευτικό υλικό, μπορούν να  
κινητοποιήσουν το κοινό-στόχος. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- Συνέντευξη με την Sladjana Štrkalj Ivezić 



 
Οι επιδείξεις ορθών πρακτικών είναι σημαντικές, καθώς και οι σύνδεσμοι προς ιστότοπους και βίντεο. 
Πρέπει να ενημερώνονται όταν χρειάζεται. 

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σεμιναρίου επι του εκπαιδευτικού υλικού που έχετε προτείνει; 

Ξεκινώντας από την εμπειρία μου με συναδέλφους, φοιτητές και χρήστες, ως οδηγό για το σεμινάριο, θα 
ήθελα να επισημάνω: τις βασικές αρχές και την παρουσίαση των μοντέλων στέγασης που συνιστώνται από 
τα έργα HERO/ CIVIC- σύντομους ορισμούς των δέκα βασικών τομέων ποιότητας- εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε ομάδας στόχου- παραδείγματα καλών πρακτικών: 
αναφορές περιπτώσεων, ιστοσελίδες, βίντεο. 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα συνδέονται στενά με τη Στέγαση, μπορείτε να επιλέξετε τα πιο σημαντικά από 
αυτά; 

Σκέφτομαι τη Σύμβαση του ΟΗΕ (CRPD) που αναφέρεται στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά:  

1. Το δικαίωμα σε επαρκές βιοτικό επίπεδο και κοινωνική προστασία (άρθρο 28 της CRPD) 

2. Το δικαίωμα στην άσκηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας και το δικαίωμα στην προσωπική 
ελευθερία και την ασφάλεια του προσώπου (άρθρα 12 και 14 της CRPD) 

3. Το δικαίωμα στην απόλαυση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου σωματικής και ψυχικής υγείας 
(άρθρο 25 της CRPD) 

4. Το δικαίωμα ανεξάρτητης διαβίωσης και ένταξης στην κοινότητα (άρθρο 19 της CRPD) 

5. Ελευθερία από βασανιστήρια ή σκληρή, απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία και από 
εκμετάλλευση, βία και κακοποίηση (άρθρα 15 και 16 της CRPD). 

Προτείνατε ότι οι αρχές της ανάκαμψης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε  στεγαστικές 
προγράμματα για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας. Τι εννοούσατε με αυτό; 

Έχω κατά νου τον ορισμό εργασίας της Samhsa για την Ανάκαμψη και τις 10 κατευθυντήριες αρχές της. 
Απλώς τις απαρίθμησα σύμφωνα με τη Samhsa, θα μπορούσατε να δείτε ότι δεν είναι καθόλου δύσκολο 
να τις συνδέσετε με τα στεγαστικά προγράμματα. Είναι οι εξής: 1. Η ανάκαμψη αναδύεται από την ελπίδα. 
2. Η ανάκαμψη καθοδηγείται από το άτομο. 3. Η ανάκαμψη πραγματοποιείται μέσω πολλών μονοπατιών. 
4. Η ανάκαμψη είναι ολιστική. 5. Η ανάκαμψη υποστηρίζεται από φίλους και συμμάχους. 6. Η ανάκαμψη 
υποστηρίζεται μέσω σχέσεων και κοινωνικών δικτύων. 7. Η ανάκαμψη επηρεάζεται πολιτισμικά. 8. Η 
ανάκαμψη διευκολύνεται από την αντιμετώπιση του τραύματος. 9. Η ανάκαμψη περιλαμβάνει τις 
ατομικές, οικογενειακές και κοινοτικές δυνάμεις και ευθύνες. 10. Η ανάκαμψη βασίζεται στο σεβασμό.   

Και τώρα, μπορείτε να μας πείτε κάτι για το μοντέλο στέγασης που προτείνεται από τα δίδυμα σχέδια 
HERO και CIVIC; 

Θα ήθελα απλώς να υπογραμμίσω τρία σημεία:  

• Η τυπική πατερναλιστική προσέγγιση, όπου οι επιλογές είναι λίγες και οι αποφάσεις σπάνια 
λαμβάνονται από τους ίδιους τους χρήστες, θα πρέπει να αποφεύγεται και η ευελιξία στους 
βαθμούς υποστήριξης για την επίτευξη ανεξαρτησίας και κοινωνικής ένταξης θα πρέπει να 
αποτελεί τον κανόνα. Αυτό σημαίνει υποστήριξη της αυτονομίας των ανθρώπων.  

• Θα μπορούσαν να προσφερθούν διαφορετικοί τύποι και βαθμοί υποστήριξης (τυπική/μη τυπική 
υποστήριξη) ανάλογα με το επίπεδο αυτονομίας των κατοίκων- οι εγκαταστάσεις στέγασης 
μπορούν να προσφέρουν τυπική και μη τυπική υποστήριξη τόσο με την προσέγγιση "πρώτα 
στέγαση" όσο και με την προσέγγιση "στέγαση βήμα προς βήμα". 

• Η προσέγγιση του CIVIC για τη στέγαση υποστηρίζει την κοινωνική ένταξη ως μια μεγάλη ευκαιρία 
για όλα τα μέλη της κοινότητας να συναντήσουν ανθρώπους που ανακτούν βαθμιαία την ψυχική 
τους υγεία και μπορεί να είναι επωφελής και για τα δύο μέρη. Οι πολίτες μπορούν να διώξουν τις 
προκαταλήψεις τους και οι χρήστες μπορούν να αποκαταστήσουν το ρόλο τους ως πολίτες και να 
ενταχθούν ξανά στην κοινωνία. Ως αποτέλεσμα, οι κοινότητες θα επενδύσουν στη στέγαση. 


