Ελπιδοφόρες πρακτικές σχετικά με τη ζωή στην κοινότητα
Άτομα με αναπηρίες

Διαβίωση ατόμων με διαφορετικές
ανάγκες υποστήριξης σε επίπεδο
τοπικής κοινότητας
Pro ACT Support Association, Διαβίωση ατόμων
με διαφορετικές ανάγκες υποστήριξης σε επίπεδο τοπικής κοινότητας
Ο σύλλογος Pro ACT υποστηρίζει τα άτομα που ζουν σε ιδρύματα να μεταβούν επιτυχώς
σε στέγες σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, να ενταχθούν στην κοινωνία, να αποκτήσουν
ικανότητες ανεξάρτητης διαβίωσης και επαγγελματικές δεξιότητες προκειμένου
να εισέλθουν επιτυχώς στην αγορά εργασίας. Ο σύλλογος επικεντρώνεται στην
αποϊδρυματοποίηση ενηλίκων με αναπηρία και προσφέρει υπηρεσίες επαγγελματικής
κατάρτισης στους ωφελούμενούς του. Μέσω πολύπλοκων αλλά επιτυχημένων συνεργασιών,
βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των ατόμων με αναπηρίες.

Δικαιούχοι των υπηρεσιών

Η προσέγγιση

Τα άτομα που υποστηρίζονται είναι άτομα
με νοητική υστέρηση ή σωματικές αναπηρίες,
με πολλαπλές διαγνώσεις και προβλήματα ψυχικής υγείας.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες ποικίλουν ανάλογα
με τις ανάγκες των ατόμων.

Το προσωπικό
Το προσωπικό αποτελείται από φροντιστές,
ψυχολόγους, έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν
σύμβουλο σταδιοδρομίας, έναν γενικό διευθυντή,
δύο περιφερειακούς συντονιστές, έναν οικονομικό
διευθυντή, έναν διευθυντή καινοτομίας και έναν
υπεύθυνο επικοινωνίας.
Στο προσωπικό παρέχεται ένα πρόγραμμα συνεχούς
κατάρτισης από διεθνείς εμπειρογνώμονες.
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Aξιολογούνται oι ανάγκες των ατόμων.
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H παρεχόμενη υποστήριξη βασίζεται σε
εξατομικευμένο σχέδιο που καταρτίζεται με τη
συνεργασία των ωφελούμενων και του προσωπικού.

3

Τα εργαλεία προσωπικού σχεδιασμο (PATH και MAPs)
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των αναγκών
και των προτιμήσεων των ωφελούμενων.
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Ο σύλλογος υποστηρίζει την ένταξη
των ατόμων στην κοινότητα.

Το μοντέλο
Ο σύλλογος Pro ACT έχει αναπτύξει 11 πιλοτικές υπηρεσίες που υποστηρίζουν τη μετάβαση
ατόμων από δημόσια ιδρύματα σε διάφορες κομητείες και περιφέρειες της Ρουμανίας
στη διαβίωση σε επίπεδο τοπικής κοινότητας και αναπτύσσει σήμερα 2 ακόμη υπηρεσίες.
Δεκαεννέα πρώην ωφελούμενοι έχουν μεταβεί επιτυχώς σε ανεξάρτητη διαβίωση χωρίς
βοήθεια, έχοντας ενταχθεί πλήρως στην τοπική κοινότητα και αγορά εργασίας.
Ορισμένες υπηρεσίες παρέχουν 24ωρη υποστήριξη, άλλες παρέχουν υποστήριξη μόνο στη
διάρκεια της νύχτας και σε λίγες υπηρεσίες οι ωφελούμενοι ζουν χωρίς πρόσθετη υποστήριξη.
Ο σύλλογος Pro ACT συνεργάζεται με ιδρύματα, όπου παρουσιάζει τις υπηρεσίες του στους
ενοίκους, οι οποίοι μπορούν στη συνέχεια να αποφασίσουν αν ενδιαφέρονται για αυτές τις
υπηρεσίες. Όταν ένα άτομο εκδηλώνει ενδιαφέρον, επισκέπτεται διαφορετικές υπηρεσίες, στην
ύπαιθρο ή στην πόλη και μπορεί να μείνει σε κάθε μία από αυτές για 2-3 ημέρες. Αυτή η αρχική
περίοδος μπορεί να διαρκέσει έως και 3 μήνες προτού μεταβούν για να μείνουν σε μία από τις
υπηρεσίες. Στη διάρκεια της μετάβασης, υπάρχει μια ομάδα, η οποία τους υποστηρίζει και τους
βοηθά να παραμείνουν συνδεδεμένοι με ενοίκους ή εργαζομένους του ιδρύματος όπου διέμεναν
προηγουμένως. Τα άτομα μεταβαίνουν αρχικά σε μία υπηρεσία, η οποία προσφέρει 24ωρη
υποστήριξη, ώστε να αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες για την ανεξάρτητη διαβίωση.

Οι χρήστες έχουν περάσει με επιτυχία
σε μια ανεξάρτητη ζωή

24ωρη
υποστήριξη

Υπηρεσία νυχτερινής
υποστήριξης

2-3 μέρες
δοκιμαστικές περιόδους

Πλεονεκτήματα
→ Kαινοτόμα μοντέλα κοινωνικής ένταξης.
→ Αναγνωρίζονται από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικής
Δικαιοσύνης στη Ρουμανία.

Bucharest, Ρουμανία

Αδυναμίες
→ Tα πρότυπα ποιότητας που επιβάλλονται
από το κράτος δεν είναι ευέλικτα.
→ H νομοθεσία απαγορεύει σε άτομα
με αναπηρία να εργάζονται.

Επικοινωνία

→ Δυσκολίες με τη χρηματοδότηση.

Predescu Cerasela Nicoleta, Γενική Διευθύντρια
office@proactsupport.ro
www.proactsupport.ro

→ Δυσκολίες με την εκπαίδευση
του προσωπικού.
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