Ελπιδοφόρες πρακτικές σχετικά με τη ζωή στην κοινότητα
Άτομα με αναπηρίες

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
για άτομα με νοητική υστέρηση
Petagma, Σύλλογος Γονέων για την Υποστηριζόμενη
Διαβίωση Ατόμων με Νοητική Υστέρηση
Το Πέταγμα είναι μη κυβερνητική οργάνωση που διαχειρίζονται οικογένειες.
Iδρύθηκε από μια ομάδα οικογενειών ατόμων με νοητική υστέρηση, σε μια προσπάθεια
να καλύψει το κενό στην παροχή υπηρεσιών που θα χρειαστούν τα παιδιά τους,
όταν οι γονείς τους δεν θα είναι πλέον σε θέση να τους παρέχουν επαρκή υποστήριξη.
Έχει ως κύρια προτεραιότητά την ανάπτυξη και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
όπου τα άτομα με αναπηρία μπορούν να ζουν μόνιμα σε ένα κοινωνικά ενταγμένο περιβάλλον,
το οποίο τους παρέχει επαρκή υποστήριξη με βάση τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους.

Η προσέγγιση
2

1
Aναπτύσσεται το
προσωποκεντρικό σχέδιο
σύμφωνα με μια προσέγγιση
συμπαραγωγής.

Μια διαδικασία διαχείρισης
κινδύνων επιτρέπει στους
ωφελούμενους να αναλαμβάνουν
εύλογους κινδύνους.

3
Το Πέταγμα προσφέρει ευκαιρίες
για καθημερινή παρουσία και ενεργό
συμμετοχή των ωφελούμενων στην
τοπική κοινότητα.

Το μοντέλο
Το Πέταγμα εφαρμόζει μια προσωποκεντρική προσέγγιση και παρέχει ευέλικτη υποστήριξη
προσαρμοσμένη στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και προτιμήσεις των χρηστών του.
Παρέχεται υποστήριξη σύμφωνα με μια προσέγγιση συμπαραγωγής,
η οποία εμπλέκει τους ωφελούμενους και τις οικογένειές τους στο σχεδιασμό
και αξιολογείται και αναθεωρείται τουλάχιστον κάθε έξι μήνες,
αντικατοπτρίζοντας τον εξατομικευμένο και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του.
Το μοντέλο υποστηρίζει έντεκα ενήλικες, που ζουν σε ομάδες των τεσσάρων
σε τρία ξεχωριστά διαμερίσματα. Παρέχεται υποστήριξη σε 24ωρη βάση.
Διατίθεται ένα μέλος του προσωπικού για κάθε 2-3 ωφελούμενους,
ενώ παρέχεται υποστήριξη 1:1 για συγκεκριμένα προγράμματα ή κατά περίπτωση.
Επιπλέον, Το Πέταγμα προσφέρει ένα καινοτόμο πρόγραμμα που διευκολύνει τη δημιουργία
και ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων υποστήριξης, το οποίο ονομάζεται πρόγραμμα
«Κύκλοι Υποστήριξης». Πρόκειται για μια μέθοδο οργάνωσης των κοινωνικών σχέσεων
γύρω από ένα άτομο, η οποία μιμείται σκόπιμα τους φυσικούς τρόπους με τους οποίους
οι άνθρωποι χτίζουν και χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα στη ζωή τους.

Δικαιούχοι των υπηρεσιών
Οι ωφελούμενοι των υπηρεσιών είναι ενήλικες με
νοητικές αναπηρίες που έχουν διαφορετικά επίπεδα
αναγκών στήριξης, από περισσότερο σύνθετες
ανάγκες υποστήριξης έως άτομα
με υψηλότερα επίπεδα αυτονομίας.

Ο Κοινωνικός Κύκλος έχει ρόλο συνηγόρου του ατόμου και ταυτόχρονα τα μέλη
του κάνουν μαζί καθημερινά πράγματα που κάνουν τη ζωή καλύτερη.

24/7
υποστήριξη

Το προσωπικό

Ένα μέλος
προσωπικού για κάθε
2-3 χρήστες

Υποστήριξη 1: 1 για άτομα
με σύνθετες ανάγκες
υποστήριξης

Αθηνα, Ελλάδα
Διοικητικούς υπαλλήλους, φροντιστές, έναν
υπεύθυνο λειτουργίας/ συντονιστή του Συλλόγου και
πέντε άτομα επικουρικού προσωπικού.
Το προσωπικό υποστηρίζει τους δικαιούχους να ζήσουν
μια καλή ζωή σε συνηθισμένα διαμερίσματα στην
Kοινότητα. Για την παρακολούθηση της ποιότητας
των παρεχόμενων υπηρεσιών χρησιμοποιούνται
συστηματικές αξιολογήσεις του προσωπικού,
ερωτηματολόγια ικανοποίησης των ωφελούμενων
και ημερήσια δελτία παρακολούθησης.

Πλεονεκτήματα

Επικοινωνία
Βασίλης Καλοπίσης, Συντονιστής
petagma@petagma.gr
www.petagma.gr
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→ Aνεξάρτητο περιβάλλον διαβίωσης που ομοιάζει
με την τυπική ζωή στην κοινότητα.
→ Aσφαλές και δημιουργικό περιβάλλον.
→ Σεβασμός της προσωπικότητας του κάθε ατόμου.

Αδυναμίες
→ Kίνδυνος να δημιουργηθεί διοικητικό
έλλειμμα επειδή το Διοικητικό Συμβούλιο
αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από γονείς
ανθρώπων που ζουν στα διαμερίσματα.

