
 
 

 

Vincenzo Scala 

Ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής  

  

 
Ακολουθεί μια συνέντευξη με τον Vincenzo που πιλοτάρισε μια ενότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος 
του HERO.  

  

Vincenzo, ήσουν ένα από τα μέλη της διεθνούς ομάδας HERO που ανέπτυξε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
Γιατί αποφασίσατε να το δημιουργήσετε; 

Η υλοποίηση ποιοτικών έργων στέγασης απαιτεί υψηλή τεχνογνωσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η 
σύμπραξη Hero το γνώριζε αυτό. Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι ένα εργαλείο που αποσκοπεί στην 
εξασφάλιση υψηλών δεξιοτήτων σε θέματα στέγασης για τις τοπικές κοινότητες. 

Είναι λοιπόν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μια υποστήριξη όχι μόνο για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας 
που εργάζονται σε Τμήματα Ψυχικής Υγείας;  

Το πρόγραμμα κατάρτισης αποτελείται από 4 ενότητες και απευθύνεται σε 4 ομάδες-στόχους, οι οποίες 
είναι δυνατόν να συμμετέχουν στα στεγαστικά έργα. Οι τέσσερις ομάδες που σύμφωνα με το έργο 
αντιπροσωπεύουν την τοπική κοινωνία, είναι οι εξής: 

1.Χρήστες και οι οικογένειές τους, 2. Επαγγελματίες ψυχικής υγείας, 3. Επαγγελματίες από άλλους 
δημόσιους φορείς (σχολείο, κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου κ.λπ.), 4.Πολίτες (εθελοντές, γείτονες, 
κάτοικοι της περιοχής, καταστηματάρχες κ.λπ.)  

Έτσι, η κατάρτιση σε θέματα στέγασης για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας δεν αφορά μόνο τους 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας, αλλά και τους ανθρώπους που εμπλέκονται με διάφορους τρόπους και για 
διάφορους λόγους σε έργα στέγασης. 

Πώς είναι δομημένο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα; Πώς μπορούμε να μάθουμε τι μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε, για παράδειγμα, αν έχουμε την ευκαιρία να περάσουμε λίγο χρόνο με άτομα με 
προβλήματα ψυχικής υγείας; 

Σύμφωνα με την οπτική του προσανατολισμού στον πελάτη, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προτείνει 4 
διαφορετικά μαθήματα κατάρτισης - χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες.   Οι ενότητες είναι παρόμοιες, αλλά 
διαφέρουν σε ορισμένα σημεία προκειμένου να είναι σαφείς και ενδιαφέρουσες για τις διάφορες ομάδες-
στόχους.  Η ενότητα 1, για τους χρήστες και τις οικογένειές τους, περιέχει θέματα, ασκήσεις και στόχους 
κατάλληλους για τις ανάγκες της αντίστοιχης ομάδας. Πραγματοποιήσαμε μια έρευνα ακριβώς για να 
μελετήσουμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε ομάδας στόχου κατά τη διάρκεια του έργου Hero.  

Πρακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την ενότητα ανάλογα με την ομάδα-στόχο με την οποία πρέπει να 
συνεργαστείτε, και στη συνέχεια θα επιλέξετε την καταλληλότερη ενότητα ανάλογα με το θέμα που θέλετε 
να ενημερωθείτε.  

Βοηθήστε μας με ένα παράδειγμα. 

Σκεπτόμενοι την Ενότητα 1 για τους χρήστες, αν θέλετε να ξεκινήσετε ένα σχέδιο στέγασης σε ένα 
υποστηριζόμενο διαμέρισμα, ορισμένες μονάδες θα είναι χρήσιμες- αν πρέπει να αντιμετωπίσετε μια 
συγκρουσιακή κατάσταση σε ένα υποστηριζόμενο διαμέρισμα, μια διαφορετική μονάδα θα σας βοηθήσει, 
και ούτω καθεξής. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - Συνέντευξη με τον Vincenzo Scala 



 
Για παράδειγμα, η υποενότητα 5 της ενότητας 1 (η ενότητα 1 απευθύνεται στους χρήστες και τις οικογένειές 
τους) αφορά το θέμα "πόροι για τη στέγαση". Θα βρείτε σε αυτήν ορισμένες πρακτικές προτάσεις, 
προκειμένου να μοιραστείτε κάποιες πληροφορίες σχετικά με το θέμα της οργάνωσης ενός παιχνιδιού 
ρόλων με τους χρήστες. Ήταν μια ωραία ευκαιρία να εργαστούμε πάνω σε αυτό το θέμα, χρησιμοποιώντας 
τα εργαλεία που προτείνονται στην υποενότητα 5, κατά τη διάρκεια μιας διήμερης πεζοπορίας στο πλαίσιο 
μιας δραστηριότητας επανεκπαίδευσης.      

Τότε, θα μπορούσαν οι εκπαιδευτικές μονάδες να επιλέγονται ανεξάρτητα η μία από την άλλη;   

Ναι, φυσικά. Μπορείτε να εξασκηθείτε σε αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο  την ομάδα σας. Είναι χρήσιμο 
να έχετε κατά νου την εκπαιδευτική σημασία του σχετικού προγράμματος. Δεν είναι υποχρεωτικό να 
ξεκινήσετε από την αρχή. Ένα επίσημο εκπαιδευτικό πλαίσιο δεν είναι απαραίτητο . Κοιτάξτε τον πίνακα 
περιεχομένων του εκπαιδευτικού προγράμματος και επιλέξτε την πιο κατάλληλη ενότητα για τη βελτίωση 
της ομάδας σας. Διαβάστε την επιλεγμένη ενότητα και προετοιμάστε το υλικό προκειμένου να το 
αναπτύξετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Μιλάμε για εκπαίδευση. Δεν είναι απαραίτητο ένα επίσημο πλαίσιο;  

Τα περιεχόμενα των ενοτήτων θα μπορούσαν να διαμοιραστούν τόσο σε τυπικά πλαίσια μάθησης 
(πανεπιστήμιο, σχολεία, κ.λπ.) όσο και σε μη τυπικά. 

Έτσι, επιστρέφοντας στην εμπειρία σας, χρησιμοποιήσατε την ευκαιρία μιας υπαίθριας εκδήλωσης για να 
συζητήσετε ανεπίσημα και να εκπαιδεύσετε μια ομάδα ανθρώπων σχετικά με τους πόρους στέγασης;   

Υλοποίησα την υποενότητα 5 της ενότητας1 κατά τη διάρκεια μιας διήμερης εκδρομής στην "Ορεινή ομάδα 
Eucalipty". Η ομάδα αυτή εξακολουθεί να δραστηριοποιείται σε ένα από τα οκτώ Κέντρα Ψυχικής Υγείας 
της ASL ROMA2.  Πρόκειται για μια δραστηριότητα αποκατάστασης και κοινωνικοποίησης που συνδέεται 
με το ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση της εκδρομής σε ορεινό περιβάλλον- μπορεί να διαρκέσει μία ή 
περισσότερες ημέρες. 

Ποιος συμμετείχε στην πεζοπορία; Γιατί επιλέξατε τη υποενότητα 5 ;  

Η ομάδα αποτελούνταν από 12 χρήστες και 4 οδηγούς. Ήταν όλοι μέλη της "Ορεινής Ομάδας Eucalipty". 

Ορισμένοι χρήστες θα ήθελαν να ζουν πιο ανεξάρτητα, χωρίς τις οικογένειές τους. Σκέφτονταν μια 
αυτόνομη κατοικία μακριά από τις οικογένειές τους.   

Σε συμφωνία με τους συναδέλφους μου, αποφάσισα την υποενότητα 5 της ενότητας 1 ως την πλέον 
κατάλληλη για τις ανάγκες των χρηστών. 

Ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία για τους συμμετέχοντες η σχετική εκπαιδευτική συνεδρία; 

Το θέμα φάνηκε να είναι πολύ συγκινητικό. Μεγάλη συμμετοχή από τους συμμετέχοντες.  

Πολλά ευαίσθητα ερωτήματα αντιμετωπίστηκαν. 

Έχουν δοθεί πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες στέγασης για τους χρήστες ASL ROMA2. 

Τόσο οι χρήστες όσο και οι οδηγοί τους έμαθαν κάτι καινούργιο.  

Έχουμε ήδη ηχογραφήσει ένα σύντομο βίντεο σχετικά με τη φάση απολογισμού του παιχνιδιού ρόλων στο 
οποίο συμμετείχαμε. 

Που πιστεύετε ότι οφείλεται κυρίως η επιτυχία της;  

Κατά τη γνώμη μου, η επιτυχία της ασυνήθιστης εκπαιδευτικής εμπειρίας οφείλεται κυρίως σε: 

Διάλογο μεταξύ ομότιμων για την ιδέα που έχουν για την ανεξάρτητη διαβίωση- Μη λεκτική επικοινωνία- 
Η χρήση μυθοπλασίας (το παιχνίδι ρόλων)- Λήψη πληροφοριών με ανεπίσημο τρόπο για τα 
χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες στέγασης. 

Το βρήκαν ενδιαφέρον οι συμμετέχοντες; 

Υπήρχε καλή ατμόσφαιρα στην ομάδα. Όλοι αισθάνθηκαν ότι συμμετείχαν και εκτίμησαν τον καινοτόμο 
τρόπο συζήτησης ενός τόσο σημαντικού θέματος. Οι χρήστες είχαν μεγάλο κίνητρο συμμετοχής. 


