
Αποτελέσματα της έρευνας
Στέγαση: νέες ανάγκες και ευκαιρίες κατάρτισης 

Ένα σεμινάριο για τη χρήση του εκπαιδευτικού προγράμματος HERO 
έπειτα από αλλαγές στις συνήθειες και τον τρόπο ζωής 

που επέφερε η πανδημία του COVID-19 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ



Εταίροι του προγράμματος CIVIC



Πώς αναπτύξατε την ιδέα της έρευνας;

Ψάχναμε για κάτι που εν μέσω πανδημίας θα βοηθούσε στην
υποστήριξη και ενίσχυση των δεξιοτήτων ανθρώπων που ζουν
μαζί ή μόνοι τους σε κατοικίες για άτομα με προβλήματα
ψυχικής υγείας.
Έτσι, θεωρήσαμε σημαντικό να μελετήσουμε τι συνέβαινε

μιλώντας με τους ενδιαφερομένους σχετικά με την κατάσταση
της στέγασης κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και τότε το
επόμενο βήμα ήταν εύκολο: πρώτα απ' όλα μοιραστήκαμε ένα
ερωτηματολόγιο για τους κύριους ενδιαφερόμενους φορείς,
στη συνέχεια κάναμε ανάλυση των απαντήσεων προκειμένου
να έχουμε μια ιδέα για τις ανάγκες και τις διαθέσεις τους την
περίοδο της πανδημίας- το τελευταίο βήμα ήταν να βρούμε
την καταλληλότερη σύνδεση με τις κατάλληλες εκπαιδευτικές
μονάδες του Προγράμματος Στέγασης. Οι απαντήσεις
χρησιμοποιήθηκαν για να εστιάσουμε σε καταστάσεις που
τονίστηκαν ή/και δημιουργήθηκαν από την πανδημία. Ήταν
κάτι σαν ένα τεστ για τις ενότητες και το περιεχόμενο του
προγράμματος σπουδών. Και το τεστ πέρασε με επιτυχία. Η
πανδημία ανέδειξε ορισμένα ζητήματα που είχαμε ήδη
συναντήσει μελετώντας τον τρόπο βελτίωσης της κοινοτικής
στέγασης για άτομα προβλήματα ψυχικής υγείας.

. 

Γιατί αποφασίσατε να σχεδιάσετε μια έρευνα σχετικά με τις ανάγκες στέγασης 
και τη σχετική κατάρτιση κατά τη διάρκεια της πανδημίας;

Η πανδημία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις συνήθειες των χρηστών
που περιλαμβάνονται στα μονοπάτια στέγασης. Πολλά προβλήματα προέκυψαν
κατά τη διάρκεια της πανδημίας και αποτέλεσαν αντικείμενο σύγκρισης μεταξύ
των εταίρων της CIVIC. Η βασική υπόθεση που μοιράστηκε η σύμπραξη CIVIC
είναι ότι μπορούν να αυξηθούν και να αναπτυχθούν οι δεξιότητες για τη
βελτίωση της ικανότητας αντιμετώπισης αυτών των κρίσιμων ζητημάτων.
Συμφωνήθηκε επίσης έντονα ότι η ενίσχυση αυτών των δεξιοτήτων αφορά την
κοινότητα στο σύνολό της και όχι μόνο το άτομο με ψυχικά προβλήματα

Είναι η κοινοτική προσέγγιση κοινή για την εταιρική σχέση CIVIC;

Ναι, είναι. Η εμπλοκή της κοινότητας στην προώθηση των διαδικασιών στέγασης
είναι επίσης ένας παράγοντας που συμμερίζεται ευρέως το επιστημονικό
περιβάλλον- η προσέγγιση της στέγασης με βάση την κοινότητα αποδείχθηκε για
άλλη μια φορά θεμελιώδης ακόμη και στην περίπτωση της πανδημίας.
Η σύμπραξη CIVIC υιοθέτησε αυτή την προσέγγιση για να αναπτύξει ένα
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διευκολύνει τη χρήση του εκπαιδευτικού
προγράμματος σπουδών για τη στέγαση που δημιουργήθηκε από το ευρωπαϊκό
πρόγραμμα HERO.
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Με τι είδους εκπαίδευση ασχολείται το Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα;

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος
απευθύνονται τόσο σε παραδοσιακά πλαίσια κατάρτισης
(εθελοντική δημόσια υπηρεσία, πανεπιστημιακά μαθήματα,
μεταπτυχιακά, επίσημα αναγνωρισμένη συνεχιζόμενη
εκπαίδευση κ.λπ.) όσο και σε μη τυπικά πλαίσια (καθημερινή
ζωή και εργασία, συναντήσεις κοινωνικοποίησης και
ψυχαγωγίας, ανεπίσημες εκδηλώσεις κ.λπ.).

Θα μπορούσατε να περιγράψετε λεπτομερώς τα βήματα στα οποία 
προχώρησαν οι εταίροι του CIVIC για να δημιουργήσουν μια γέφυρα από 

την πανδημία στη βελτίωση των δεξιοτήτων στέγασης της κοινότητας;
Το πρώτο βήμα ήταν ο εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων που προέκυψαν
κατά τη διάρκεια της πανδημίας στα έργα στέγασης. Σε αυτή τη φάση
πραγματοποιήσαμε έρευνα μεταξύ εταίρων και ενδιαφερομένων- το δεύτερο
βήμα ήταν να κατανοήσουμε τις ακριβείς ανάγκες κατάρτισης που έπρεπε να
επεξεργαστούμε, για την αντιμετώπιση κάθε συγκεκριμένου προβλήματος- η
ανάλυση δεδομένων και η συζήτηση μεταξύ των εταίρων χαρακτήρισαν αυτή
τη φάση- το τρίτο βήμα ήταν να καθορίσουμε τις ικανότητες που έπρεπε να
αναπτυχθούν για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Το
συζητήσαμε.
Το τελευταίο βήμα ήταν η αναζήτηση στο πρόγραμμα σπουδών των ενοτήτων 
και των μονάδων που θα χρησιμοποιηθούν, κατάλληλων για την ανάπτυξη 
της συγκεκριμένης δεξιότητας. Η σύμπραξη συμμετείχε στην ανταλλαγή του 
προγράμματος σπουδών, στην ανάλυση του περιεχομένου του και στην 
έγκριση των συμφωνημένων συνδέσεων.

Πόσες ενότητες και μονάδες περιλαμβάνει το 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες,
καθεμία από τις οποίες είναι αφιερωμένη σε μία από τις 4
ειδικές ομάδες-στόχους του έργου. Κάθε μονάδα από τις 6
συνολικά των ενοτήτων σχετίζεται με διαφορετικό θέμα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το πρόγραμμα HERO
και τις κατευθυντήριες γραμμές του.

Η ΕΡΕΥΝΑ για τη στέγαση και τη σημασία της κατά τη διάρκεια της πανδημίας - Ερωτήσεις και απαντήσεις 

με τη σύμπραξη 2/2



9 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

που τίθενται στους 
ενδιαφερόμενους

9 ΣΎΝΝΕΦΑ ΑΠΌ 
ΛΈΞΕΙΣ ΜΕ ΝΌΗΜΑ 

που συνοψίζουν τις 
δεξιότητες κατάρτισης 

και τις ανάγκες που 
προέκυψαν από την 

ανατροφοδότηση 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΕΣ 
ΕΝΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ 

με στόχο την 
υποστήριξη και την 

ανάπτυξη αυτών των 
δεξιοτήτων

Στέγαση: 
νέες

ανάγκες και
ευκαιρίες
κατάρτισης

Η διαδικασία και το αποτέλεσμα της 
έρευνας



Q1. Χρησιμοποίησε ο οργανισμός σας νέους πόρους ή τεχνογνωσία, νέα κίνητρα, νέα εργαλεία για στην 
πορεία προς την στέγαση;

Βρίσκεται στο Πρόγραμμα σε:

Ενότητα 2 - Μονάδα(ες) 1α, 2β, 3α, 4β, 

6

Ένα ταξίδι προς τη στέγαση

Νέα προοπτική για τη στέγαση, από τις 

στέρεες και ευέλικτες εμπειρίες μέχρι 

την πολυεπιστημονική συνεργασία, 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες και τις επιθυμίες των χρηστών.

Ερώτηση
Ένδειξη των σχετικών ενοτήτων/μονάδων του 
Προγράμματος Σπουδών

Λέξεις με νόημα από την απάντηση στην ερώτηση Q1

724 

αναλυμένες 

λέξεις



Q2. Τι συνέβη σχετικά με τη γειτονιά, τη ζωή σε ένα διαμέρισμα, την κοινωνική ζωή;

Βρίσκεται στο Πρόγραμμα σε:

Ενότητα 1 - Μονάδα(ες) 1α, 1β, 3α, 5, 

6 

Αλλαγές στο σπίτι

Οι αλλαγές, τα όρια και τα νέα ζητήματα 

που αναδεικνύουν νέα κρίσιμα γεγονότα 

αποτελούν ευκαιρία για την ανάπτυξη 

νέων δεξιοτήτων και τη δημιουργία  νέων 

κοινωνικών καταστάσεων

978 

αναλυμένες 

λέξεις



Q3. Έχασαν οι άνθρωποι τις συνήθειές τους σε πολιτιστικές δραστηριότητες, εργασία, αθλητισμό;

Βρίσκεται στο Πρόγραμμα σε:

Ενότητα 1 - Μονάδα(ες) 1α, 1β, 2α, 3α, 3β, 

4β

Στέγη = Υγεία

Το σπίτι ως πυρήνας για τον αθλητισμό, την

εργασία, την κατάρτιση, τις δραστηριότητες και

την κοινωνικοποίηση. Το σπίτι ως πυρήνας

όλων των εξωτερικών δραστηριοτήτων.

716 

αναλυμένες 

λέξεις



Q4. Τι συνέβη με την ψυχική υγεία και την ποιότητα ζωής;

Βρίσκεται στο Πρόγραμμα στην:

Ενότητα 2 - Υποενότητες  Ν. 1β, 1β, 2β, 

2β, 2β, 4α, 4β, 5, 6

Η απομόνωση αποτελεί την νέα  

κανονικότητα

Η κανονικότητα είναι η απομόνωση. 

Η επιδίωξη της ισορροπίας βασίζεται 

στην κοινωνική απόσυρση. Φόβος, 

άγχος, αμφιβολίες για το μέλλον. 

844 

αναλυμένες

λέξεις



Q5. Προσαρμόστηκαν οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο στη μεγάλη αλλαγή της ζωής τους λόγω της 

πανδημίας;

Βρίσκεται στο Πρόγραμμα σε:

Ενότητα(ες) 1 - Υποενότητα(ες) 1α, 2β, 

3α, 3β, 4β, 5

Προσαρμογή και ανθεκτικότητα

Νέοι αποτελεσματικοί τρόποι για την 

προσαρμογή έχουν δημιουργηθεί από 

την απομόνωση λόγω της πανδημίας

742 

αναλυμένες 

λέξεις



Q6. Ποια κριτήρια πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό μιας κοινής κατοικίας;

Βρίσκεται στο Πρόγραμμα στις:

Ενότητα(ες) 1 - Υποενότητα(ες) n. 1α, 
2α, 2β, 3α, 3β, 4α,

Κοινή ελευθερία

Ελευθερία σημαίνει αυτονομία. 
Προκύπτει από την κοινή χρήση 
κανόνων προκειμένου να υποστηριχθεί 
η πολιτισμένη διαβίωση στο σπίτι και 
στη γειτονιά. 

666 

αναλυμένες 

λέξεις



Q7. Ποιες δεξιότητες είναι σημαντικό να αποκτήσει κανείς σε μια συμβίωση;

Βρίσκεται στο Πρόγραμμα στις:

Ενότητα(ες) 1 - Υποενότητα(ες) 1α, 2α, 

3α, 3β, 4α, 4β

Η συμβίωση είναι μια δημιουργική 

δραστηριότητα

Η ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών, απόψεων 

και αναγκών αναπτύσσει νέες δεξιότητες 

και δημιουργεί ατομικές βελτιώσεις.

774 

αναλυμένες 

λέξεις



Q8. Τι είδους τεχνογνωσία πρέπει να έχει ένας επαγγελματίας ψυχικής υγείας όταν εμπλέκεται σε 

στεγαστικά έργα;

Βρίσκεται στο Πρόγραμμα στις:

Ενότητα(ες) 2 - Υποενότητα(ες) 4b, 6

Ενσυναίσθηση και επαγγελματισμός

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της 

ψυχικής υγείας βοηθούν τους λήπτες 

να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους

963 

αναλυμένες 

λέξεις



Q9. Άλλο (... αν έχετε κάτι άλλο να μοιραστείτε)

Βρίσκεται στο Πρόγραμμα στις:

Ενότητα(ες) 2 -Υποενότητα(ες) 4β, 6

Η στέγαση είναι ζωή

Η στέγαση πρέπει να νοείται ως ένα συνεχές 

σύστημα, όπου είναι απαραίτητη η 

ενσυναισθητική αλληλεπίδραση μεταξύ των 

χρηστών, των επαγγελματιών και των τοπικών 

κοινοτήτων.

Η ελπίδα στην αλλαγή αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα στη ζωή των ανθρώπων.

225 

αναλυμένες 

λέξεις


