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1. Επιτελική σύνοψη 

1.1 Εισαγωγή 
 

Το παρόν δημοσιεύεται στο πλαίσιο του έργου «Τεχνική υποστήριξη για τη διαδικασία 
αποϊδρυματοποίησης στην Ελλάδα» του EASPD (Σύμβαση επιχορήγησης: SRSS/S2019/02) και 
παρουσιάζει μοντέλα ελπιδοφόρων πρακτικών για τη διαβίωση σε επίπεδο κοινότητας και 
την υποστήριξη παιδιών, παιδιών με αναπηρία, ενηλίκων με αναπηρία και ηλικιωμένων από 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες. 
 
Ένα μοντέλο ελπιδοφόρων πρακτικών για τη διαβίωση σε επίπεδο τοπικής κοινότητας 
αναφέρεται σε ένα περιβάλλον στην τοπική κοινότητα, το οποίο μοιάζει με τη συνήθη ζωή 
στην τοπική κοινότητα, προσφέροντας εξατομικευμένη υποστήριξη και ένταξη στην 
κοινωνία. Αυτό το μοντέλο ενσωματώνει επίσης τις αρχές της συμμετοχής, της ένταξης, της 
μη διάκρισης, της ισότητας, της επιλογής, του ελέγχου της ζωής και του δικαιώματος λήψης 
υποστήριξης προσαρμοσμένης στις ατομικές ανάγκες. 
 
Τα κύρια διεθνή πλαίσια στα οποία βασίζεται η ανάγκη μετάβασης στη διαβίωση σε επίπεδο 
κοινότητας είναι οι Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΗΕ για την Εναλλακτική Φροντίδα των 
Παιδιών, η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΣΔΠ), η Σύμβαση του ΟΗΕ για 
τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΣΔΑΑ), οι Αρχές του ΟΗΕ για τους Ηλικιωμένους 
και η Γενική Σύσταση του ΟΗΕ για τις Ηλικιωμένες Γυναίκες και την Προστασία των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τους. Με βάση αυτά τα πλαίσια, η Στρατηγική 
Αποϊδρυματοποίησης για την Ελλάδα στοχεύει στην ανάπτυξη ενός σταθερού πλαισίου 
συστημάτων κοινωνικής φροντίδας, ώστε τα παιδιά, τα παιδιά με αναπηρία, οι ενήλικες με 
αναπηρία και οι ηλικιωμένοι με διάφορες ανάγκες υποστήριξης να μπορούν να ενταχθούν 
πλήρως στην κοινωνία. 
 
Στόχος της στρατηγικής είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε όλα τα 
άτομα, ανεξαρτήτως των αναγκών υποστήριξής τους, να συμμετέχουν στην κοινωνία, 
επιτρέποντάς τους να απολαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, ενδυναμώνοντάς τους 
και προάγοντας την ενεργή συμμετοχή τους ως πλήρεις πολίτες με ίσα δικαιώματα. 
 

1.2 Συλλογή πληροφοριών 
 
Απευθύνθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου αυτά 
να προτείνουν μοντέλα ή/και να διαβιβάσουν την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 
EASPD στις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες. Στην πρόσκληση αυτή επισυνάφθηκε 
ερωτηματολόγιο, το οποίο περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με το προτεινόμενο μοντέλο. Τα 
ερωτήματα αφορούσαν τις υπηρεσίες που παρέχει κάθε μοντέλο, το προσωπικό του, τους 
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ωφελούμενους των υπηρεσιών του και τις ανάγκες τους, καθώς και την προσέγγιση παροχής 
υπηρεσιών με σκοπό τον εντοπισμό μοντέλων ελπιδοφόρων πρακτικών διαβίωσης σε 
επίπεδο τοπικής κοινότητας με βάση τα ακόλουθα κατευθυντήρια κριτήρια. 
 
 
 
Βασικά κριτήρια ενός μοντέλου ελπιδοφόρων πρακτικών για τη διαβίωση σε επίπεδο τοπικής 
κοινότητας: 
 

• Κάθε μονάδα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό των ατόμων που αποτελούν 
συνήθως μια τυπική οικογένεια (δηλ. όχι περισσότερα από πέντε άτομα). Όσο 
μικρότερη είναι η δομή, τόσο πιο εξατομικευμένη υποστήριξη παρέχεται στο άτομο. 

• Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του ατόμου. Μια 
προσωποκεντρική προσέγγιση, στο πλαίσιο της οποίας η υποστήριξη οργανώνεται και 
παρέχεται σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες του ατόμου, 
ενδυναμώνοντάς το. 

• Η δομή πρέπει να αναγνωρίζει το δικαίωμα των ατόμων να επιλέγουν το πού και με 
ποιον θα ζουν. 

• Τα άτομα και οι οικογένειές τους περιλαμβάνονται στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. Όλα τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, πρέπει να 
ενημερώνονται πλήρως προτού λάβουν τις αποφάσεις που αφορούν στη ζωή τους και 
να υποστηρίζονται στην πραγματοποίηση εμπεριστατωμένων επιλογών. 

• Πρέπει να παρέχει συνεχή αλληλεπίδραση με την τοπική κοινότητα, καθώς και 
πρόσβαση σε υπηρεσίες για τον ευρύτερο πληθυσμό σε ίση βάση. Επιπλέον, οι 
ένοικοι πρέπει να ενσωματώνονται στην τοπική κοινότητα και να συμμετέχουν 
ενεργά σε αυτήν, λαμβάνοντας παράλληλα επαρκή υποστήριξη, ώστε να φτάνουν στο 
βέλτιστο επίπεδο λειτουργικότητας. 
 

Μετά την πρόσκλησή μας για υποβολή προτάσεων, λάβαμε αρκετές απαντήσεις, οι 
περισσότερες εκ των οποίων περιείχαν μοντέλα πρακτικών, τα οποία δεν πληρούσαν όλα τα 
κατευθυντήρια κριτήρια της αρχικής μας πρόσκλησης. Στη συνέχεια, διαπιστώσαμε την 
ανάγκη ενός γύρου διαβουλεύσεων με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους από οργανώσεις 
που υποστηρίζουν παιδιά, άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένους, προκειμένου να 
προσδιοριστούν τα μοντέλα που θα συμπεριληφθούν σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο. Η 
τελική απόφαση βασίστηκε στο είδος των υπηρεσιών που προσφέρει κάθε μοντέλο, τις 
προσεγγίσεις και το καινοτόμο πνεύμα τους. 
 
Με βάση αυτή τη μέθοδο, παρουσιάζουμε εδώ μοντέλα ελπιδοφόρων πρακτικών για τη 
διαβίωση σε επίπεδο τοπικής κοινότητας. Κάτω από την περιγραφή κάθε μοντέλου έχουμε 
εισάγει μια ενότητα «Πλεονεκτήματα και Αδυναμίες», όπου περιγράφονται οι ευκαιρίες που 
προσφέρουν, καθώς και οι περιορισμούς τους. 
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1.3 Λεξικό Όρων 
 
Ανεξάρτητη διαβίωση: ανεξάρτητη διαβίωση σημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρίες διαθέτουν 
όλα τα απαραίτητα μέσα που τους επιτρέπουν να έχουν επιλογή και τον έλεγχο της ζωής τους 
και να λαμβάνουν όλες τις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή τους. Η προσωπική αυτονομία 
και αυτοδιάθεση είναι θεμελιώδους σημασίας για την ανεξάρτητη διαβίωση, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στις μεταφορές, στην ενημέρωση, στην επικοινωνία, 
σε προσωπική βοήθεια, σε κατοικία, σε καθημερινή ρουτίνα, σε συνήθειες, σε αξιοπρεπή 
απασχόληση, σε προσωπικές σχέσεις, σε ρουχισμό, σε διατροφή, σε υγιεινή και υγειονομική 
περίθαλψη, καθώς και σε θρησκευτικά, πολιτιστικά, σεξουαλικά και αναπαραγωγικά 
δικαιώματα. Αυτές οι δραστηριότητες συνδέονται με την ανάπτυξη της ταυτότητας και της 
προσωπικότητας ενός ατόμου: πού ζούμε, με ποιον, τι τρώμε, αν μας αρέσει να κοιμόμαστε 
νωρίς ή αργά το βράδυ, αν θα είμαστε μέσα ή έξω, αν θα έχουμε ένα τραπεζομάντιλο και 
κεριά στο τραπέζι, αν θα έχουμε κατοικίδια ή θα ακούμε μουσική. Τέτοιες ενέργειες και 
αποφάσεις συνιστούν αυτό που είμαστε. Η ανεξάρτητη διαβίωση αποτελεί ουσιαστικό μέρος 
της αυτονομίας και της ελευθερίας του ατόμου χωρίς να συνεπάγεται αναγκαία ότι θα ζει 
μόνο του. Επίσης, δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται μόνο ως ικανότητα άσκησης καθημερινών 
δραστηριοτήτων. Αντίθετα, θα πρέπει να θεωρείται ως ελευθερία επιλογής και ελέγχου, 
σύμφωνα με το σεβασμό της εγγενούς αξιοπρέπειας και της ατομικής αυτονομίας, όπως 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 3 (α) της Σύμβασης. Η ανεξαρτησία ως μορφή προσωπικής 
αυτονομίας σημαίνει ότι το άτομο με αναπηρία δεν στερείται της δυνατότητας επιλογής και 
ελέγχου όσον αφορά στον προσωπικό τρόπο ζωής και τις καθημερινές δραστηριότητες. 
(Ορισμός από τον Γενικό Σχόλιο για το άρθρου 19 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρία) 
 
Υπηρεσίες φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας: το φάσμα των υπηρεσιών που 
επιτρέπουν στα άτομα να ζουν στην κοινότητα και, στην περίπτωση των παιδιών, να 
μεγαλώνουν σε οικογενειακό περιβάλλον αντί ιδρύματος. Περιλαμβάνει βασικές υπηρεσίες, 
όπως η στέγαση, η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, η απασχόληση, ο πολιτισμός και 
η ψυχαγωγία, στις οποίες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι, ανεξάρτητα από το είδος της 
αναπηρίας τους ή το επίπεδο υποστήριξης που χρειάζονται. Αναφέρεται επίσης σε 
εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως προσωπική βοήθεια για άτομα με αναπηρία, προσωρινή 
φροντίδα και άλλα. Επιπλέον, ο όρος περιλαμβάνει την οικογενειακή και οικογενειακού 
τύπου φροντίδα για παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της υποκατάστατης οικογενειακής 
φροντίδας και προληπτικών μέτρων για έγκαιρη παρέμβαση και οικογενειακή υποστήριξη. 
 
Αποϊδρυματοποίηση: μια πολύπλοκη και πολυδύναμη διαδικασία που συνεπάγεται 
θεμελιώδη αναμόρφωση του τρόπου με τον οποίο η κοινωνία μπορεί να παρέχει τα αναγκαία 
εργαλεία στα άτομα, ώστε να συμμετέχουν σε ισότιμη βάση. Η αποϊδρυματοποίηση 
περιλαμβάνει τη μετάβαση των ατόμων που ζουν σε ιδρυματικό περιβάλλον σε ένα 
περιβάλλον σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, όπου καθίσταται δυνατή η εξατομίκευση της 
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υποστήριξης και η ένταξη στην κοινωνία. Αυτό συνεπάγεται την ανάπτυξη ενός φάσματος 
συστημάτων προσωποκεντρικής υποστήριξης, καθώς και άλλων υπηρεσιών, που να 
επιτρέπουν τη συμμετοχή και την ένταξη στην κοινότητα, όπως η πρόληψη, η πρώιμη παιδική 
παρέμβαση, η υποστήριξη της οικογένειας, η υγεία, η εκπαίδευση, η απασχόληση και η 
στέγαση. 
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2. Μοντέλα ελπιδοφόρων πρακτικών για τη διαβίωση σε επίπεδο τοπικής 
κοινότητας 

 
Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει μοντέλα ελπιδοφόρων πρακτικών για τη διαβίωση σε 
επίπεδο τοπικής κοινότητας από την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Μολδαβία, τη Ρουμανία, τη 
Φινλανδία και την Τσεχική Δημοκρατία και αποσκοπεί να ενημερώσει ένα ευρύ φάσμα 
ενδιαφερόμενων μερών στην Ελλάδα και να τους υποστηρίξει στην Εθνική Στρατηγική 
Αποϊδρυματοποίησης για την Ελλάδα. 
 

2.1 Παιδιά και παιδιά με αναπηρία 

2.1.1 Υπηρεσίες υποστήριξης παιδιών με αναπηρίες - Ίδρυμα Υπηρεσιών για Άτομα με 
Διανοητική Αναπηρία (KVPS), Φινλανδία  

Ιστορικό 
Το Ίδρυμα Υπηρεσιών για Άτομα με Διανοητική Αναπηρία (KVPS) ιδρύθηκε από την Inclusion 
Finland KVTL τη δεκαετία του 1990. Η Inclusion Finland KVTL είναι μια μη κυβερνητική 
οργάνωση που αποσκοπεί στην προώθηση ίσων ευκαιριών στην κοινωνία για τα άτομα με 
διανοητικές αναπηρίες και τις οικογένειές τους. Μέχρι τη σύσταση του KVPS κυριαρχούσε 
στη Φινλανδία η ιδρυματική φροντίδα και το KVPS ιδρύθηκε για να αναπτύσσει και να 
παρέχει υπηρεσίες σε οικογένειες, οι οποίες αποφασίζουν να μην τοποθετήσουν τα παιδιά 
τους σε ιδρύματα. Στόχος της οργάνωσης είναι η εξεύρεση ατομικών λύσεων και η 
δημιουργία υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για την υποστήριξη ατόμων με διανοητική 
αναπηρία ή ειδικές ανάγκες υποστήριξης, καθώς και των οικογενειών τους. 
 
Η οργάνωση προωθεί μια προσωποκεντρική προσέγγιση έναντι των ατόμων με αναπηρίες, 
υποστηρίζει τα δικαιώματά τους, ασκεί πιέσεις σε υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και 
νομοθέτες και υλοποιεί έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ. Τα τελευταία χρόνια, η KVPS 
είναι εταίρος σε έργα που έχουν ως στόχο την αυτό-κατευθυνόμενη υποστήριξη, τις 
διαδικασίες αποϊδρυματοποίησης, την υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων, τη στήριξη της 
μετάβασης και την ένταξη. Υποστηρίζει την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρίες 
αποκτώντας κατοικίες και αναπτύσσοντας διαμερίσματα υποβοηθούμενης διαβίωσης για 
άτομα με ειδικές ανάγκες και προσφέρει επίσης μια σειρά υπηρεσιών για την υποστήριξη 
των οικογενειών με βάση τις διαφορετικές ανάγκες και περιστάσεις τους. 
 

Το μοντέλο 
Επισκόπηση: 
Το KVPS προσφέρει 4 τύπους υπηρεσιών για την υποστήριξη παιδιών με αναπηρίες και των 
οικογενειών τους, οι οποίες είναι οργανωμένες σε 123 δήμους σε όλη τη Φινλανδία: 
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1. Κατ’ οίκον φροντίδα, επί του παρόντος υποστηρίζει 195 οικογένειες: Το παιδί με 
αναπηρία ζει με την οικογένεια και ο κατ’ οίκον φροντιστής επισκέπτεται την 
οικογένεια μία ή δύο φορές κάθε δύο εβδομάδες, ανάλογα με τις ανάγκες και τις 
προτιμήσεις της οικογένειας. Οι κατ’ οίκον φροντιστές όχι μόνο στηρίζουν τα παιδιά 
στο φυσικό τους περιβάλλον, αλλά και την οικογένειά τους συνολικά. Ενισχύουν τις 
σχέσεις των παιδιών με αναπηρίες με τα αδέλφια τους, καθώς και με τους δύο γονείς 
τους, όταν, για παράδειγμα, οι γονείς είναι χωρισμένοι. 

2. Ο Κύκλος προσωπικής υποστήριξης είναι ένας κύκλος νοσηλευτών που στηρίζουν την 
οικογένεια στο σπίτι σε 24ωρη βάση. Αυτή η υπηρεσία είναι για παιδιά με πολύ 
υψηλές ανάγκες υποστήριξης, που απαιτούν συνεχή φροντίδα. Οι νοσηλευτές αυτής 
της υπηρεσίας ακολουθούν ένα κυλιόμενο πρόγραμμα, φροντίζοντας να υπάρχει 
πάντα ένα μέλος του προσωπικού του KVPS σε κάθε σπίτι. 

3. Η Επαγγελματική οικογενειακή φροντίδα υποστηρίζει σήμερα 99: αυτός ο τύπος 
φροντίδας υποστηρίζει παιδιά από οικογένειες σε κίνδυνο. Μπορεί να προσφέρει 
βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη στήριξη, ανάλογα με τις ανάγκες της οικογένειας. 
Η επαγγελματική οικογενειακή φροντίδα μπορεί να υποστηρίξει την οικογένεια 
φροντίζοντας το παιδί αρκετές ημέρες το μήνα ή για λίγα χρόνια. Η διαφορά σε αυτή 
την υπηρεσία είναι ότι το παιδί ζει στο σπίτι του επαγγελματία φροντιστή της 
οικογένειας, δηλαδή είναι ένας τύπος ανάδοχης φροντίδας. Η υπηρεσία αυτή 
παρέχεται επίσης όταν το παιδί δεν έχει γονείς ή άλλο μέλος της οικογένειας να το 
φροντίσει. 

4. Υπηρεσίες στέγασης, που επί του παρόντος υποστηρίζουν 5 παιδιά με πολύ υψηλές 
ανάγκες υποστήριξης: Το KVPS διαθέτει μία μονάδα, όπου κάθε παιδί έχει το δικό του 
δωμάτιο και μπάνιο. Τα παιδιά είναι μεταξύ 4 και 16 ετών και χωρίζονται σε δύο 
μικρότερες μονάδες με βάση την ηλικιακή τους ομάδα. Δεκατρία μόνιμα μέλη 
προσωπικού προσφέρουν 24ωρη υποστήριξη. Η υποστήριξη που προσφέρουν 
εξαρτάται από τις συγκεκριμένες ανάγκες του παιδιού. Τα παιδιά παραμένουν κοντά 
στις οικογένειές τους, καθώς η μονάδα βρίσκεται στο κέντρο της τοπικής κοινότητας. 
Για παράδειγμα, οι γονείς μπορούν να επισκέπτονται τα παιδιά τους καθ’ οδόν προς 
και από τη δουλειά ή προς και από το παντοπωλείο. Οι γονείς μπορούν να 
επισκέπτονται το παιδί τους όποτε θέλουν, ενώ το ίδιο ισχύει και για τα αδέρφια. Οι 
γονείς μπορούν επίσης να παίρνουν το παιδί τους στο σπίτι ή σε οικογενειακές 
διακοπές, αλλά όταν το παιδί έχει πολύ υψηλές ανάγκες υποστήριξης και χρειάζεται 
εκτενή ιατρικό εξοπλισμό ή είναι ευπαθές σε λοιμώξεις, τότε η οικογένεια μπορεί να 
έρχεται και να μείνει με το παιδί στο δωμάτιό του στη μονάδα για λίγες ημέρες. Τα 
μέλη του προσωπικού οργανώνουν τις πρόσθετες υπηρεσίες που μπορεί να 
χρειάζεται το παιδί, και όλα τα παιδιά παρακολουθούν τις σχολικές και άλλες 
δραστηριότητες εκτός της μονάδας. 
 

Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση των αναγκών της οικογένειας και τον 
προσδιορισμό των πλέον κατάλληλων υπηρεσιών για κάθε οικογένεια. Είναι επίσης 
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υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση αυτών των υπηρεσιών, είτε προσφέροντας ένα κουπόνι 
στην οικογένεια είτε δίνοντάς της τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε διαδικασία δημόσιας 
σύμβασης. Όταν οι οικογένειες έχουν συγκεκριμένες προτιμήσεις, τις οποίες δεν είναι σε 
θέση να προσφέρει ο Δήμος, μπορούν να συμμετάσχουν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με 
τον Δήμο. Ορισμένες οικογένειες μπορεί επίσης να αποφασίσουν να καλύψουν οι ίδιες για 
τις υπηρεσίες, χωρίς την οικονομική υποστήριξη του Δήμου. 
 
Οι υπηρεσίες του KVPS είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001. Οι δημόσιες 
αρχές παρακολουθούν την ποιότητα των υπηρεσιών εφαρμόζοντας διαφορετικά συστήματα 
παρακολούθησης ανάλογα με τον δήμο όπου παρέχεται κάθε υπηρεσία. Διενεργούν επίσης 
αξιολογήσεις διασφάλισης ποιότητας για τις οικογένειες που λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους, 
καθώς και εκτιμήσεις επιπτώσεων για τα παιδιά που υποστηρίζουν. Προσφέρουν επίσης 
ευκαιρίες στους ωφελούμενους των υπηρεσιών να παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με 
τις υπηρεσίες σε πολλές περιπτώσεις. 
 
 

Οι ανάγκες υποστήριξης των ατόμων: 
Το KVPS υποστηρίζει παιδιά με αναπηρίες και τις οικογένειές τους. Κάθε άτομο έχει 
ιδιαίτερες ανάγκες υποστήριξης βάσει των οποίων αναπτύσσονται και παρέχονται οι 
υπηρεσίες του. Υποστηρίζει παιδιά με πολλαπλές διαγνώσεις και πρόσφατα έχει διαπιστώσει 
μια αύξηση των παιδιών με νευροψυχιατρικές ανάγκες και διαταραχές. 
 
Η προσέγγιση: 
Κάθε Δήμος και οι κοινωνικοί λειτουργοί του αξιολογούν τις ανάγκες των οικογενειών και 
αναπτύσσουν ένα σχέδιο υπηρεσιών, το οποίο επικαιροποιείται κάθε λίγα χρόνια. Με βάση 
την αξιολόγηση αυτή, η οικογένεια παραπέμπεται στο KVPS, το προσωπικό του οποίου είναι 
στη συνέχεια υπεύθυνο να πραγματοποιήσει μια εξατομικευμένη αξιολόγηση και να 
συζητήσει συγκεκριμένες ανάγκες και προτιμήσεις με την οικογένεια, σε συνεργασία με τον 
Δήμο. Παρόλο που ο Δήμος έχει την κύρια ευθύνη για τον προσδιορισμό των αναγκών της 
οικογένειας, το KVPS συνεργάζεται με την οικογένεια για την ανάπτυξη του εξατομικευμένου 
σχεδίου υπηρεσιών. 
 
Το προσωπικό: 
Το KVPS είναι ένα κέντρο κατάρτισης και διάδοσης εξειδίκευσης, το οποίο διοργανώνει 
σεμινάρια κατάρτισης δια ζώσης ή ηλεκτρικά. Οργανώνει επίσης διομότιμες (peer-to-peer) 
ομάδες για την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη του προσωπικού. Τα ηλεκτρονικά 
σεμινάρια υποστηρίζουν τους φροντιστές να βρίσκουν τρόπους εργασίας που συνάδουν με 
τις αξίες των επαγγελματιών φροντιστών, παρέχουν στρατηγικές για την αντιμετώπιση 
δύσκολων καταστάσεων, τρόπους συνεργασίας με την οικογένεια κάθε παιδιού και άλλες 
δεξιότητες που απαιτούνται από τη νομοθεσία.  
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Πλεονεκτήματα και αδυναμίες 
Οι υπηρεσίες του KVPS προσφέρουν εξατομικευμένη υποστήριξη με βάση τις ανάγκες και τις 
προτιμήσεις κάθε οικογένειας, με εξειδικευμένο και επαγγελματικό προσωπικό. Ο 
διοικητικός φόρτος εργασίας ανά οικογένεια είναι αρκετά μεγάλος, καθώς πρέπει να 
υπογράφεται ξεχωριστή σύμβαση μεταξύ του δήμου και των υπηρεσιών του KVPS για κάθε 
οικογένεια. Οι οικογένειες που υποστηρίζονται από το KVPS εμπιστεύονται τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες, και το KVPS έχει αναπτύξει μηχανισμούς συνεργασίας, οι οποίοι είναι καίριοι για 
τη συνεργασία τους με τις οικογένειες και τους Δήμους. Στη Φινλανδία, θα αναπτύσσεται 
αυτό-κατευθυνόμενη υποστήριξη και προσωπικός προϋπολογισμός, που θα στηρίξει την 
περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών. Μία από τις κύριες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες του KVPS είναι ο κίνδυνος κατακερματισμού, καθώς δεν 
προσφέρουν όλοι οι δήμοι όλα τα είδη υπηρεσιών που παρέχει το KVPS. Όσον αφορά στις 
υπηρεσίες, οι κατ’ οίκον φροντιστές στηρίζουν τις οικογένειες και τα παιδιά με αναπηρία, 
ωστόσο η υπηρεσία αυτή δεν είναι η πλέον κατάλληλη για παιδιά με μεγαλύτερες ανάγκες 
υποστήριξης που απαιτούν συνεχή φροντίδα. Παρόλο που ο κύκλος προσωπικής 
υποστήριξης μπορεί να βοηθά παιδιά με μεγαλύτερες ανάγκες υποστήριξης, είναι μια 
δαπανηρή υπηρεσία που ορισμένοι Δήμοι δεν μπορούν να καλύψουν οικονομικά και μπορεί, 
επίσης, να είναι ενοχλητική για την οικογένεια, καθώς αυτή η υπηρεσία απαιτεί τη συνεχή 
παρουσία ενός εξωτερικού ατόμου στο σπίτι της οικογένειας. Επιπλέον, αντιμετωπίζονται 
δυσκολίες στην εύρεση επαγγελματιών φροντιστών οικογένειας και οι μονάδες φροντίδας 
δεν έχουν ακόμη ευθυγραμμιστεί, ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να αναπτυχθούν 
περισσότερες μονάδες τα επόμενα χρόνια. 
 

Περισσότερες Πληροφορίες 
Service Foundation for People with an Intellectual Disability (KVPS) 
Petra Rantamäki, Project Leader 
https://kvps.fi/english / petra.rantamaki@kvps.fi 

2.1.2 Υπηρεσίες οικογενειακής υποστήριξης και αναδοχής – Amalthea, Τσεχική 
Δημοκρατία 

Ιστορικό 
Η Amalthea είναι μία μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση που δραστηριοποιείται 
στην περιοχή Παρντούβιτσε της Τσεχίας. Η οργάνωση παρέχει κοινωνικές, εκπαιδευτικές και 
θεραπευτικές υπηρεσίες σε οικογένειες με παιδιά και εξασφαλίζει την κοινωνική και νομική 
προστασία των παιδιών. Ιδρύθηκε το 2003 παρέχοντας υπηρεσίες σε παιδιά και τις ανάδοχες 
οικογένειές τους. Το 2007 άρχισε να προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης σε παιδιά και τις 
οικογένειές τους, το 2011 ξεκίνησε ένα πρόγραμμα για την εύρεση περισσότερων ανάδοχων 
γονέων και το 2012 ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη εγκύων γυναικών και των συντρόφων 
τους. 
 

https://kvps.fi/english
mailto:petra.rantamaki@kvps.fi
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Οι υπηρεσίες που παρέχει η Amalthea βασίζονται στην πεποίθηση ότι το καλύτερο μέρος για 
να ζει ένα παιδί είναι στους κόλπους μιας οικογένειας, βιολογικής, θετής ή ανάδοχης. Κύριος 
στόχος της είναι να αυξάνει την ικανοποίηση των παιδιών στην οικογένεια και να αποτρέπει 
την ιδρυματοποίηση, και επομένως έχει αναπτύξει ένα εκτενές δίκτυο υπηρεσιών για την 
υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους. Οι υπηρεσίες της συμβάλλουν στην 
πρόληψη της απομάκρυνσης των παιδιών από την οικογένειά τους, στηρίζουν τις μέλλουσες 
μητέρες και τους συντρόφους τους, καθώς και τις νεαρές μητέρες με μικρά παιδιά που 
αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Η Amalthea βοηθά επίσης τις ανάδοχες οικογένειες και 
προσφέρει υπηρεσίες εναλλακτικής φροντίδας και υποστήριξης. Επιπλέον, εκπαιδεύει 
επαγγελματίες και το ευρύ κοινό μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης και εισάγει 
καινοτόμες μεθόδους συνεργασίας με τις οικογένειες και τα παιδιά τους. Η Amalthea 
υποστηρίζει επίσης άλλους φορείς που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες. 
 

Το μοντέλο 
Επισκόπηση: 
Η Amalthea λειτουργεί δύο κύριες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν ως στόχο να στηρίζουν τη 
διαβίωση των παιδιών σε οικογενειακό περιβάλλον, είτε ενδυναμώνοντας τις βιολογικές 
οικογένειες είτε ενισχύοντας την αναδοχή. 

1. Υπηρεσίες υποστήριξης για βιολογικές οικογένειες και τα παιδιά τους παρέχονται 
επί του παρόντος σε 100 οικογένειες και 224 παιδιά. Οι οικογένειες μπορούν να 
παραπέμπονται από τις υπηρεσίες φροντίδας παιδιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, το 
σχολείο των παιδιών, τον οικογενειακό γιατρό ή άλλο φορέα, αλλά μπορούν επίσης 
να αναζητήσουν υποστήριξη από μόνες τους. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες 
εξαρτώνται από τις ανάγκες της οικογένειας. Μπορούν να υποστηρίζουν τις 
οικογένειες στη διαχείριση της φροντίδας των παιδιών τους και να μάθουν πώς να 
αντιμετωπίζουν καλύτερα τις συμπεριφορές των παιδιών, να ενδυναμώνουν τις 
σχέσεις εντός της οικογένειας και να βοηθήσουν στο συντονισμό εξωτερικών 
υπηρεσιών που βοηθούν τις οικογένειες στις διαπραγματεύσεις τους με τις αρχές, 
όπως η υποστήριξή τους στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. Επιπλέον, μπορεί 
να παρέχει άλλα είδη υπηρεσιών, υποστηρίζοντας, για παράδειγμα, τις οικογένειες 
που έχουν οικονομικές δυσκολίες, εντοπίζοντας τρόπους αύξησης του εισόδηματός 
τους, είτε μέσω επιδομάτων/βοηθημάτων είτε μέσω της διαπραγμάτευσης με τους 
πιστωτές για τα χρέη των οικογενειών. Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν 
την εύρεση εθελοντών που βοηθούν τα παιδιά στα μαθήματά τους, τα συνοδεύουν 
στις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και προσφέρουν υλική υποστήριξη, όπως 
τρόφιμα, παιχνίδια, σχολικά βοηθήματα. 
 
Επιπροσθέτως, ο οργανισμός μπορεί επίσης να αναλάβει τον ρόλο διαμεσολαβητή, 
διασφαλίζοντας ότι, μετά το διαζύγιο των γονέων, τα παιδιά θα συνεχίσουν να έχουν 
επαφή και με τους δύο γονείς. Οργανώνει, επίσης, συναντήσεις που ονομάζονται 
«οικογενειακές διασκέψεις», χρησιμοποιώντας μια όσο το δυνατόν λιγότερο 
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παρεμβατική διαδικασία, και καθοδηγώντας την οικογένεια, ώστε να βρίσκει η ίδια 
λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Συνεργάζεται, επίσης, στενά με το σχολείο 
των παιδιών, διοργανώνοντας συναντήσεις με την οικογένεια, το σχολείο και, αν 
κρίνεται κατάλληλο, το παιδί, προκειμένου να προσδιορίζονται οι ανάγκες και οι 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει το παιδί και να δημιουργείται ένα εξατομικευμένο 
σχέδιο. Τέλος, προσφέρει υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά, ώστε να 
ενθαρρύνει τις μητέρες να βρίσκουν απασχόληση και να τη διατηρούν. Εάν η 
οικογένεια δεν μπορεί να διασφαλίσει κατάλληλη φροντίδα για το παιδί, παρά την 
παρεχόμενη υποστήριξη, ο οργανισμός υποστηρίζει τη μετάβαση του παιδιού σε μια 
ανάδοχη οικογένεια, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διατήρηση της σύνδεσης του 
παιδιού με τους βιολογικούς γονείς του. 
 

2. Ένα Κέντρο Υποκατάστατης Οικογενειακής Φροντίδας υποστηρίζει επί του παρόντος 
104 παιδιά και 76 ανάδοχες οικογένειες. Μέσω αυτού του κέντρου, η Amalthea 
προσφέρει βραχυχρόνια και μακροχρόνια ανάδοχη φροντίδα για τα παιδιά που 
πρέπει να χωριστούν από τις οικογένειές τους. Στη βραχυπρόθεσμη αναδοχή, τα 
παιδιά ζουν σε οικογένεια από 1 μήνα έως το πολύ 2 χρόνια μέχρι να βρεθεί 
μακροχρόνια ανάδοχη οικογένεια στην οποία μεταβαίνουν στη συνέχεια. Η 
οργάνωση πραγματοποιεί εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης για την εύρεση 
περισσότερων ανάδοχων γονέων, οι οποίοι μετά από μια αρχική αξιολόγηση περνούν 
από εκπαίδευση προτού αναλάβουν την αναδοχή ενός παιδιού. Η οργάνωση 
διευκολύνει συναντήσεις μεταξύ του παιδιού και της υποψήφιας ανάδοχης 
οικογένειας, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση για το παιδί. 
 
Παρέχονται επίσης υποστηρικτικές υπηρεσίες για τις ανάδοχες οικογένειες, καθώς οι 
ανάδοχοι γονείς διαδραματίζουν όχι μόνο γονεϊκό αλλά και θεραπευτικό ρόλο, καθώς 
υποστηρίζουν το παιδί να ξεπεράσει δύσκολες καταστάσεις. Αυτές οι υποστηρικτικές 
υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν παρέμβαση σε περίπτωση κρίσης, 
συμβουλευτική, υποστήριξη στην επικοινωνία με άλλες υπηρεσίες, εκπαίδευση των 
ανάδοχων γονέων, υπηρεσίες προσωρινής φροντίδας τα απογεύματα ή τα 
Σαββατοκύριακα, καθώς και βοήθεια στο σπίτι και υποστήριξη των παιδιών για τη 
διατήρηση της σχέσης τους με τις βιολογικές οικογένειες. Οι ανάδοχοι γονείς 
λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από το κράτος, η οποία ισούται με έναν μέσο 
μηνιαίο μισθό. Επιπλέον, οι βραχυχρόνιες ανάδοχες οικογένειες λαμβάνουν 
υψηλότερη οικονομική στήριξη. 
 

Οι υπηρεσίες της Αμάλθειας συγχρηματοδοτούνται από το κράτος και άλλες οικονομικές 
πηγές και εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το 
Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχουν διάφοροι εσωτερικοί και εξωτερικοί μηχανισμοί 
παρακολούθησης της λειτουργίας του φορέα, όπως η εποπτεία από ομοτίμους, οι 
παρεμβάσεις διαχείρισης υποθέσεων, η μεθοδολογική εποπτεία από εξωτερικό φορέα, η 
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εποπτεία εμπειρογνωμόνων και ο σχεδιασμός σε επίπεδο κοινότητας. Ο φορέας 
συμμορφώνεται με τις νομικές διαδικασίες της Τσεχικής Διοίκησης Κοινωνικής Ασφάλισης 
και τον Νόμου 401/2012 του Γραφείου Διεθνούς Νομικής Προστασίας Παιδιών. 

 
Οι ανάγκες υποστήριξης των ατόμων: 

Οι υποστηριζόμενες οικογένειες μπορεί να ζουν σε δυσμενείς συνθήκες, όπως σε δομές 
προσωρινής στέγασης. Οι γονείς μπορεί να έχουν νοσηλευτεί στο παρελθόν και να μην έχουν 
τις απαραίτητες δεξιότητες για να φροντίσουν τα παιδιά τους. Παρέχεται επίσης στήριξη σε 
γονείς που πάσχουν από ασθένειες, σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας, σε οικογένειες που 
έχουν τοποθετήσει παιδιά σε ιδρύματα στο παρελθόν και σε γονείς με ιστορικό κατάχρησης 
ουσιών. 
 
Η προσέγγιση: 
Κάθε οικογένεια αξιολογείται από τους κοινωνικούς λειτουργούς της οργάνωσης, οι οποίοι 
εκτιμούν την κατάσταση της οικογένειας και των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των 
κινδύνων που μπορεί να ενέχονται. Στη δεύτερη φάση, δημιουργείται ένα εξατομικευμένο 
σχέδιο με την οικογένεια, το οποίο περιλαμβάνει τις επιθυμίες και τις προτεραιότητες των 
οικογενειών. Με βάση αυτό το εξατομικευμένο σχέδιο, οι κοινωνικοί λειτουργοί 
επισκέπτονται την οικογένεια στο φυσικό της περιβάλλον, όπου προσφέρουν υποστήριξη 
προσαρμοσμένη στην οικογένεια. Η υποστήριξη παρέχεται στις οικογένειες μέχρι να είναι σε 
θέση να φροντίζουν τα παιδιά τους και να διαχειρίζονται την καθημερινή τους ζωή 
ανεξάρτητα. Η Amalthea ακολουθεί τις αρχές της διαδραστικής διαχείρισης περιπτώσεων, 
ενώ διασυνδέει τις διάφορες υπηρεσίες που παρέχονται στις οικογένειες και τα παιδιά. 
Συνεργάζεται στενά με τις οικογένειες και αλληλεπιδρά ενεργά με τις υπηρεσίες. 
Χρησιμοποιεί επίσης προσωποκεντρικές προσεγγίσεις, όπως eco-maps, life books και 
διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις. 
 
Το προσωπικό: 
Η οργάνωση απασχολεί 34 εργαζομένους, κυρίως κοινωνικούς λειτουργούς. Κάθε μήνα 
πραγματοποιούνται συναντήσεις μεθοδολογικής επίβλεψης, τόσο σε ατομικό όσο και σε 
ομαδικό επίπεδο, και προσφέρονται διαρκή εκπαιδευτικά σεμινάρια με επαγγελματίες από 
σχετικούς επαγγελματικούς τομείς. 
 

Πλεονεκτήματα και αδυναμίες 
Μια πρόκληση που έχει εντοπιστεί είναι ότι μπορεί να προκύπτουν περιστασιακά 
αναντιστοιχίες στο πρόγραμμα αναδοχής, λόγω του γεγονότος ότι οι ανάδοχοι γονείς 
ενδέχεται να χρησιμοποιούν υπηρεσίες από διαφορετικούς φορείς. Για παράδειγμα, οι 
ανάδοχοι γονείς μπορούν να αξιολογούνται, να επιλέγονται και να εκπαιδεύονται από έναν 
φορέα και στη συνέχεια να υποστηρίζονται στην ανατροφή ενός παιδιού από κάποιον άλλο. 
Η Amalthea πιστεύει ότι ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση, την 
πρόσληψη και την κατάρτιση των ανάδοχων γονέων θα πρέπει επίσης να συμμετέχει στην 
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αντιστοίχιση των ανάδοχων γονέων με κάθε παιδί. Ως εκ τούτου, η Amalthea δίνει έμφαση 
στη βελτίωση και τη διασφάλιση της συνεχούς συνεργασίας στον κοινωνικό τομέα και στη 
διασύνδεση των διαφόρων υπηρεσιών που λαμβάνουν οι οικογένειες. Επιπλέον, στοχεύει 
στη χρήση νέων προσεγγίσεων και στη μεθοδολογική ανάπτυξη νέων πρακτικών. Η 
οργάνωση υποχρηματοδοτείται και βρίσκεται υπό διαρκή πίεση για την εξασφάλιση 
επαρκούς χρηματοδότησης, ώστε να καλύπτει τα υφιστάμενα προγράμματά της και να 
εξασφαλίζει τη συνέχεια των υπηρεσιών. 
 

Περισσότερες Πληροφορίες 
Amalthea 
Hana Slezáková Kadlecová, Χρηματοδότηση και Δημόσιες Σχέσεις 
hana.slezakova@amalthea.cz/ https://www.amalthea.cz/ 

2.1.3 Υπηρεσίες υποστήριξης οικογενειών με παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των 
παιδιών με αναπηρίες - Slezská Diakonie, Τσεχική Δημοκρατία 

Ιστορικό 
Η Slezská Diakonie είναι ένας μία κερδοσκοπική, θρησκευτική οργάνωση, η οποία στηρίζει 
άτομα με διαφορετικές ανάγκες υποστήριξης. Ιδρύθηκε πριν από 30 χρόνια, αλλά το 
πρόγραμμα ανάδοχης φροντίδας ξεκίνησε το 2013, όταν τέθηκε σε ισχύ ο νόμος για την 
ανάδοχη φροντίδα. Υπηρεσίες προσφέρονται σε άτομα με αναπηρίες και προβλήματα 
ψυχικής υγείας, σε παιδιά και τις οικογένειές τους, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών 
με παιδιά με αναπηρίες, σε ηλικιωμένους και άστεγους. Επιπλέον, ο οργανισμός προσφέρει 
ένα πρόγραμμα ανάδοχης φροντίδας, δομές εκπαίδευσης για παιδιά με ανάγκες 
υποστήριξης και λειτουργεί ως διαπιστευμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα που παρέχει κατάρτιση 
τόσο στους εργαζομένους του όσο και σε άλλους φορείς. 
 
Ο οργανισμός λειτουργεί 200 κέντρα που καλύπτουν το ανατολικό και βόρειο τμήμα της 
Τσεχικής Δημοκρατίας. Παρέχει πολλές υπηρεσίες, όπως προσωπική βοήθεια, κέντρα 
ημερήσιας φροντίδας, υποστήριξη ανεξάρτητης διαβίωσης, στέγαση, υπηρεσίες κοινωνικής 
αποκατάστασης, προσωρινή φροντίδα, υποστήριξη σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας και 
πολλά άλλα. Στο παρόν έγγραφο θα παρουσιαστούν τρεις από τις υπηρεσίες της: Οι 
υπηρεσίες υποστήριξης για οικογένειες που κινδυνεύουν, το πρόγραμμα αναδοχής και ο 
βοηθός για οικογένειες με παιδιά με αναπηρίες. 
 

Το μοντέλο 
Επισκόπηση: 
Η Slezská Diakonie παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες υποστήριξης οικογενειών και παιδιών: 

1. Το πρόγραμμα Οικογενειακής Υποστήριξης περιλαμβάνει υπηρεσίες υποστήριξης 
οικογενειών που βρίσκονται σε κίνδυνο και χρειάζονται στήριξη για να ξεπεράσουν 
τις δυσκολίες τους. Οι οικογένειες αυτές παραπέμπονται κυρίως από τις τοπικές 
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αρχές και είναι υποχρεωτικό να λαμβάνουν στήριξη από κάποιον φορέα, όπως η 
Slezská Diakonie. Οι οικογένειες υποστηρίζονται στο φυσικό τους περιβάλλον, όπου 
ένας λειτουργός κοινωνικής φροντίδας επισκέπτεται την οικογένεια όσο συχνά 
χρειάζεται. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτό το πρόγραμμα, βασίζονται στις 
εξατομικευμένες ανάγκες της κάθε οικογένειας, όπως οικονομική στήριξη, 
υποστήριξη με την διδασκαλία των παιδιών τους, στήριξη των γονέων με προβλήματα 
κατάχρησης ουσιών. 

2. Το πρόγραμμα αναδοχής περιλαμβάνει βραχυχρόνια και μακροχρόνια ανάδοχη. 
Αφού τα παιδιά χωριστούν από τις βιολογικές οικογένειές τους, τίθενται σε 
προσωρινή ανάδοχη φροντίδα για έως και 1 έτος και στη συνέχεια μεταβαίνουν σε 
μακροχρόνια επαγγελματική αναδοχή, όπου μπορούν να παραμείνουν μέχρι την 
ενηλικίωσή τους. Σήμερα, υπάρχουν 200 οικογένειες και 250 παιδιά που 
υποστηρίζονται μέσω αυτού του προγράμματος. Κάθε ανάδοχη οικογένεια έχει τον 
δικό της κοινωνικό λειτουργό, ο οποίος επισκέπτεται την οικογένεια μία ή δύο φορές 
το μήνα με βάση τις ανάγκες και τις προτιμήσεις της οικογένειας. Ο κοινωνικός 
λειτουργός συνεργάζεται στενά με το παιδί, για να το βοηθήσει να κατανοήσει την 
ιστορία της ζωής του, καθώς και τους λόγους για τους οποίος χωρίστηκε από τη 
βιολογική του οικογένεια και τις μελλοντικές προοπτικές. Μέσω «βοηθητικών 
επαφών» με την υποστήριξη του κοινωνικού λειτουργού, τα παιδιά μπορούν να 
έρχονται σε επαφή με τη βιολογική τους οικογένεια εάν το επιθυμούν ή το προτιμούν. 
Η οργάνωση παρέχει υπηρεσίες προσωρινής φροντίδας, καθώς οι ανάδοχοι γονείς 
δικαιούνται μία παύση 14 ημερών σύμφωνα με το νόμο, στη διάρκεια της οποίας η 
οργάνωση αναλαμβάνει τη φροντίδα των παιδιών. Επιπλέον, οι ανάδοχοι γονείς 
συμμετέχουν σε ένα υποχρεωτικό 24ωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθώς και σε 
μαθήματα και συναντήσεις, και λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη και νομικές 
υπηρεσίες, κατά περίπτωση. 

3. Το πρόγραμμα Βοηθού στο πλαίσιο του οποίου ένας κοινωνικός λειτουργός 
υποστηρίζει μια οικογένεια μόλις λάβει μια διάγνωση για το παιδί της. Η υπηρεσία 
αυτή μπορεί να παρέχεται από τη γέννηση ή την πρώιμη παιδική ηλικία έως την ηλικία 
των 7 ετών. Κατόπιν, υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται 
από την οργάνωση για την υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους. Ο 
κύριος ρόλος των βοηθών είναι να παρέχουν καθοδήγηση στην οικογένεια σχετικά με 
το πώς μπορούν να οργανώσουν τη ζωή τους και τις υπηρεσίες υποστήριξης για το 
παιδί τους. Παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη στις οικογένειες και οργανώνουν 
εκδρομές το σαββατοκύριακο για τους γονείς όπου έχουν την ευκαιρία να συνδεθούν 
με άλλους γονείς που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις και, ως εκ τούτου, να 
δημιουργήσουν ένα δίκτυο υποστήριξης. 
 

Η οργάνωση εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και 
λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας που έχει θεσπίσει το Υπουργείο. Οι υπηρεσίες 
που παρέχονται από την οργάνωση επιθεωρούνται από ελεγκτές του Υπουργείου. Επιπλέον, 
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η Slezská Diakonie προσλαμβάνει έναν εξωτερικό εμπειρογνώμονα για την αξιολόγηση και 
την παρακολούθηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο οποίος συμβουλεύει 
επίσης την οργάνωση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει. Τέλος, η οργάνωση διενεργεί επίσης εσωτερικούς ελέγχους χρησιμοποιώντας 
ερωτηματολόγια για τη μέτρηση της ικανοποίησης των ωφελούμενων από τις υπηρεσίες που 
λαμβάνουν και οργανώνει συναντήσεις για την αξιολόγηση του προσωπικού. 

 
Οι ανάγκες υποστήριξης των ατόμων: 

Η οργάνωση υποστηρίζει οικογένειες με διαφορετικές ανάγκες, οι οποίες μπορεί να 
αντιμετωπίζουν προκλήσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη φροντίδα του 
παιδιού, όπως οικονομικές δυσκολίες, γονείς με διαταραχή χρήσης ουσιών ή οικογένειες που 
χρειάζονται υποστήριξη στη διδασκαλία των παιδιών τους. 
 
Η προσέγγιση: 
Ο κοινωνικός λειτουργός που έχει ανατεθεί στην οικογένεια αξιολογεί αρχικά τις ανάγκες της 
οικογένειας προκειμένου να καταρτίσει ένα εξατομικευμένο σχέδιο, το οποίο θα περιγράφει 
λεπτομερώς τις υπηρεσίες υποστήριξης που θα παρέχονται στην οικογένεια, ώστε να 
υπερβεί τις προκλήσεις της. Η οργάνωση παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες υποστήριξης που 
καλύπτουν τις περισσότερες ανάγκες των οικογενειών, από 1:1 ψυχολογική υποστήριξη σε 
κέντρα ημερήσιας φροντίδας ή υπηρεσίες προσωρινής φροντίδας για τα παιδιά. Κάθε 
υπηρεσία βασίζεται στις αξίες του οργανισμού που είναι να προσφέρει προσωπική 
προσέγγιση, καθώς κάθε ωφελούμενος έχει τη δική του ταυτότητα, να αντιμετωπίζει τους 
ωφελούμενους και τους εργαζομένους με σεβασμό, να είναι μια υπεύθυνη οργάνωση που 
παρέχει διαφανείς υπηρεσίες, να δημιουργεί ένα περιβάλλον που συμβάλλει στην 
προσωπική ανάπτυξη και όπου ο καθένας συνεισφέρει και εργάζεται ως μέλος της ομάδας. 
 
Το προσωπικό: 
Το πρόγραμμα οικογενειακής υποστήριξης απασχολεί 39 εργαζόμενους, το πρόγραμμα 
αναδοχής 14 και το πρόγραμμα βοηθού 54. Τα προγράμματα υποστηρίζονται κυρίως από 
κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους καθώς και από βοηθητικό προσωπικό, με βάση τις 
ανάγκες της οργάνωσης. Επιπλέον, προσλαμβάνονται εκπαιδευτές μερικής απασχόλησης με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου, για την εκπαίδευση των ανάδοχων οικογενειών. Η οργάνωση 
προσφέρει εκπαίδευση στους εργαζομένους της προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους, η οποία 
μπορεί να πραγματοποιείται από την ίδια ή άλλες οργανώσεις. Επιπλέον, παρέχεται η 
δυνατότητα καθοδήγησης στα μέλη του προσωπικού. 
 

Πλεονεκτήματα και αδυναμίες 
Το κύριο πλεονέκτημα των υπηρεσιών της Slezská Diakonie είναι η προθυμία και η δέσμευση 
του προσωπικού που παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στις οικογένειες. Οι εργαζόμενοι 
υποστηρίζονται μέσω εκπαίδευσης και καθοδήγησης για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του, 
ωστόσο, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, συμμετέχουν σε βραχυπρόθεσμα εκπαιδευτικά 
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σεμινάρια και η συνολική επαγγελματική τους εξέλιξη μπορεί να διαρκέσει περισσότερο. Η 
οργάνωση προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες και, συνεπώς, οι ίδιες οικογένειες μπορούν 
να χρησιμοποιούν διαφορετικές υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες τους. Ωστόσο, λόγω νομικών 
περιορισμών, οι υπηρεσίες δεν επιτρέπεται να κοινοποιούν μεταξύ τους την πρόοδο κάθε 
ωφελούμενου και αυτή η έλλειψη επικοινωνίας δυσχεραίνει την παροχή των υπηρεσιών. 
Στην Τσεχική Δημοκρατία οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας, 
ενώ οι κοινωνικές υπηρεσίες υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, 
αλλά δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο Υπουργείων, γεγονός που 
αντανακλάται στην παροχή των υπηρεσιών στο πεδίο. Λόγω αυτής της έλλειψης 
συνεργασίας, η Slezská Diakonie αντιμετωπίζει δυσκολίες στην επικοινωνία και τη 
συνεργασία με τα σχολεία των παιδιών που λαμβάνουν υπηρεσίες υποστήριξης από τον 
οργανισμό. 
 

Περισσότερες Πληροφορίες 
Pestouni, Slezská Diakonie 
Ester Heczková, Επικεφαλής προγράμματος αναδοχής 
pestouni.vedouci@slezskadiakonie.cz / http://pestouni.slezskadiakonie.cz/ 
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2.2 Άτομα με αναπηρίες 

2.2.1 Προπαρασκευαστικό πρόγραμμα για την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων – 
Μαργαρίτα, Ελλάδα 

Ιστορικό 
Η Μαργαρίτα είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση, η οποί λειτουργεί τα τελευταία 40 χρόνια 
και παρέχει υποστήριξη σε άτομα με νοητική αναπηρία, ηλικίας από 15 έως 50 ετών. Όραμα 
της οργάνωσης είναι η προώθηση της ισοτιμία των ατόμων με νοητική υστέρηση στο 
κοινωνικό σύνολο. Η Μαργαρίτα διαθέτει ένα πολυεπίπεδο και κλιμακούμενο πρόγραμμα 
βασισμένο σε τρεις πυλώνες: 
 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης με την εφαρμογή κατάρτισης σε 
δεξιότητες καθημερινής ζωής, όπως η εκπαίδευση αυτοφροντίδας και υγιεινής, 
ανάπτυξη δεξιοτήτων νοικοκυριού, μαγειρικής και επικοινωνίας και παροχή 
εκπαίδευσης στην ανεξάρτητη διαβίωση στην τοπική κοινότητα σε πραγματικές 
συνθήκες. 

• Εκπαίδευση στο επίπεδο τοπικής κοινότητας, όπως η κυκλοφοριακή αγωγή και 
εκπαίδευση στη χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών και άλλων υπηρεσιών της 
τοπικής κοινότητας. 

• Επαγγελματική κατάρτιση και ένταξη στην αγορά εργασίας. 
 
Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η μετάβαση των ατόμων με νοητική υστέρηση στην 
ενήλικη φάση της ζωής τους, ως ενεργοί πολίτες ενταγμένοι στην τοπική κοινότητα. 
 

Το μοντέλο 
Επισκόπηση: 
Η Μαργαρίτα εφαρμόζει το πρόγραμμα Διαβίωσης στην Κοινότητα τα τελευταία 7 χρόνια, το 
οποίο υποστηρίζει τα άτομα με αναπηρίες να αποκτήσουν δεξιότητες που είναι αναγκαίες 
για τη ζωή τους στην τοπική κοινότητα. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο φάσεις: 
 

1. Ένα πεντάωρο καθημερινό πρόγραμμα για 30 άτομα από Δευτέρα έως Παρασκευή 
που παρέχει εκπαίδευση στην καθημερινή ζωή και τις κοινωνικές δεξιότητες. 

2. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποστηριζόμενης διαβίωσης, με έδρα σε διαμέρισμα 
στο Παγκράτι, όπου προσφέρεται διήμερη εκπαίδευση στην ανεξάρτητη διαβίωση σε 
εναλλασσόμενες ομάδες τεσσάρων δικαιούχων, βάσει συνεχούς κυλιόμενου 
προγράμματος. 

 
Κατά την πρώτη φάση του προγράμματος, τα άτομα συμμετέχουν σε καθημερινή εκπαίδευση 
δεξιοτήτων διαβίωσης, η οποία περιλαμβάνει εκπαίδευση στην αυτοφροντίδα και υγιεινή, 
στη διαχείριση νοικοκυριού, καθώς και ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας. Επιπλέον, στη 
διάρκεια αυτής της πρώτης φάσης του προγράμματος, οι ωφελούμενοι εκπαιδεύονται στη 
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χρήση υπηρεσιών σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
συγκοινωνιών, της πραγματοποίησης αγορών και της ασφαλούς μετακίνησης ως πεζοί. Όταν 
το άτομο είναι έτοιμο και έχει αποκτήσει συγκεκριμένες δεξιότητες, μπορεί να περάσει στη 
δεύτερη φάση του προγράμματος, όπου ζει σε ένα σπίτι για 48 ώρες, εφαρμόζοντας στην 
πράξη τις δεξιότητες που απέκτησε κατά την πρώτη φάση του προγράμματος. Σε αυτή τη 
δεύτερη φάση, τα άτομα χωρίζονται σε ομάδες των τεσσάρων και συμμετέχουν στο 48ωρο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα με βάση ένα κυλιόμενο πρόγραμμα. Σκοπός του προγράμματος 
είναι να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει τα άτομα με νοητικές αναπηρίες να ζουν 
ανεξάρτητα με απώτερο στόχο είτε τη μετάβαση στη διαβίωση σε επίπεδο τοπικής 
κοινότητας, είτε σε δικό τους διαμέρισμα ή να συνεχίσουν να ζουν με τις οικογένειές τους και 
να αποφύγουν την ιδρυματοποίηση αργότερα στη ζωή τους. 
 
Η οργάνωση εποπτεύεται από τις περιφερειακές αρχές και, έμμεσα, από το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η χρηματοδότησή ποικίλλει, καθώς οι 
δραστηριότητές της υποστηρίζονται από το κράτος και ασφαλιστικά ταμεία, δωρεές σε είδος 
και οικονομικές εισφορές από τους ωφελούμενους. 
 

Οι ανάγκες υποστήριξης των ατόμων: 
Οι ανάγκες των χρηστών των υπηρεσιών της Μαργαρίτας αφορούν την κοινωνικοποίηση και 
την ένταξη στην τοπική κοινότητα. Μέσω του προγράμματος, εξοικειώνονται με 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τη ζωή στην τοπική κοινότητα ως ενήλικες, αναπτύσσουν 
τις δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας τους με συνομηλίκους τους και μαθαίνουν πώς 
να λαμβάνουν αποφάσεις για τη ζωή τους, με την υποστήριξη ενός ατομικού σχεδίου ζωής. 
 
Η προσέγγιση: 
Οι ωφελούμενοι των υπηρεσιών εμπλέκονται στην προετοιμασία του ατομικού τους σχεδίου 
και υποστηρίζονται στην υλοποίηση των επιθυμιών και αιτημάτων τους. Το ατομικό σχέδιο 
επικαιροποιείται τακτικά - συνήθως ανά εξάμηνο - και αποτελεί βασικό στοιχείο της 
καθημερινής εργασίας του προσωπικού. Η οικογένεια κάθε ατόμου διαδραματίζει επίσης 
ουσιαστικό ρόλο στην υλοποίηση του ατομικού σχεδίου. Οι υπηρεσίες που παρέχονται σε 
κάθε άτομο ποικίλλουν σε συχνότητα, ανάλογα με τις ατομικές του ανάγκες και με βάση μια 
ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Τα άτομα καλούνται να λαμβάνουν αποφάσεις και να κάνουν 
επιλογές που κυμαίνονται από την προσωπική ψυχαγωγία έως τη μελλοντική τους ζωή με 
βάση ένα μοντέλο Υποστηριζόμενης Λήψης Αποφάσεων. Στην αρχή κάθε εβδομάδας, η 
επιλεγμένη ομάδα ωφελούμενων, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
διαβίωσης στην τοπική κοινότητα της τρέχουσας εβδομάδας, συναντώνται και λαμβάνουν 
αποφάσεις σχετικά με το 48ωρο πρόγραμμα. Οι αποφάσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν 
τις αγορές που πρέπει να γίνουν μέχρι και τις διάφορες επιλογές ψυχαγωγίας, και με βάση 
αυτές υπολογίζουν τα έξοδά τους. Χωρίζονται επίσης σε διαφορετικές ομάδες, όπως «η 
ομάδα ενοίκων» ή «η ομάδα συνέλευσης», όπου παρέχονται διαφορετικές δυνατότητες σε 
άτομα με υψηλότερες ανάγκες υποστήριξης και ενθαρρύνονται να αποφασίζουν κάνοντας 
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επιλογές. Οι ωφελούμενοι των υπηρεσιών της Μαργαρίτας εντάσσονται στην τοπική 
κοινότητα, καθώς τα προγράμματα της Μαργαρίτας ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και την 
παρουσία του κάθε ωφελούμενου στην καθημερινή ζωή της κοινότητας. Η Μαργαρίτα 
προσφέρει επίσης επαγγελματική κατάρτιση και ευκαιρίες στους ωφελούμενους της να 
εισέλθουν στην αγορά εργασίας. 
 
Το προσωπικό: 
Η Μαργαρίτα απασχολεί 15 εργαζομένους, καθηγητές ειδικής αγωγής, κοινωνικό λειτουργό, 
ψυχολόγο, εργοθεραπευτή και ψυχίατρο. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται κατά περίπτωση από 
επικουρικό διοικητικό προσωπικό. Το προσωπικό ενδυναμώνεται με εκπαίδευση που 
παρέχεται από την οργάνωση, συμμετοχή σε συνέδρια Ευρωπαϊκών Οργανισμών, όπως 
EASPD, EUSE, EPR, και σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες άλλων ΜΚΟ ή/και άλλων 
επιστημονικών φορέων στην Ελλάδα, συμμετοχή σε προγράμματα ERASMUS+ για άτομα με 
αναπηρίες και ατομική επίβλεψη και διευκόλυνση του προσωπικού στην ολοκλήρωση των 
μεταπτυχιακών σπουδών. 
 

Πλεονεκτήματα και αδυναμίες 
Το μοντέλο της Μαργαρίτας συνίσταται από ένα προπαρασκευαστικό πρόγραμμα για τα 
άτομα πριν μεταβούν από τα ιδρύματα στη διαβίωση σε επίπεδο τοπικής κοινότητας. 
Σήμερα, οι επιλογές διαβίωσης στην τοπική κοινότητα στην Ελλάδα είναι περιορισμένες και, 
σε πολλές περιπτώσεις, τα άτομα συνεχίζουν να ζουν με τις οικογένειές τους ακόμη και μετά 
την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Ωστόσο, παρόλο που παραμένουν με τις 
οικογένειές τους, έχουν αποκτήσει βασικές δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης που τους 
βοηθούν να φροντίζουν τον εαυτό τους και να αποφεύγουν την ιδρυματοποίηση αργότερα 
στη ζωή τους, όταν οι γονείς τους δεν θα είναι σε θέση να τους παράσχουν επαρκή 
υποστήριξη. Επιπλέον, το μοντέλο της Μαργαρίτας προσφέρει μια σύνδεση μεταξύ θεωρίας 
και πράξης, καθώς τα άτομα εκπαιδεύονται για να αποκτήσουν δεξιότητες που μπορούν 
αργότερα να εφαρμόσουν σε ένα υποστηριζόμενο και εποπτευόμενο περιβάλλον. Η 
προσέγγιση υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων και η ανθρωποκεντρική προσέγγιση 
αποτελούν βασικά στοιχεία, στα οποία στηρίζεται η εφαρμογή ενός προγράμματος ένταξης 
στην κοινότητα. Ωστόσο, το παρωχημένο ιατροκεντρικό σύστημα χρηματοδότησης των 
υπηρεσιών δυσχεραίνει την ένταξη μοντέλων όπως της Μαργαρίτας σε προγράμματα 
συνεχούς χρηματοδότησης. Η απουσία επιλογών διαβίωσης στην τοπική κοινότητα καθιστά 
δύσκολη τη μετάβαση των ατόμων στην ανεξάρτητη διαβίωση. 
 

Περισσότερες Πληροφορίες 
Μαργαρίτα, Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής 
Ιωάννης Μπίστας, Επικεφαλής Τμήματος Εκπαίδευσης 
g.bistas@eeamargarita.gr / www.eeamargarita.gr 
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2.2.2 Μια ολιστική προσέγγιση που επιτρέπει στα άτομα να διαβιούν στην τοπική 
κοινότητα - Τοπική κοινότητα για όλους, Keystone Human Services, Μολδαβία 

 

Ιστορικό: 
Η οργάνωση Keystone Human Services Moldova ιδρύθηκε το 2004 από τη Διεθνή Ένωση 
Keystone Human Services με στόχο να συμβάλει στην κοινωνική ένταξη των ατόμων με 
αναπηρίες, των παιδιών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες και των ατόμων που κινδυνεύουν. 
Για το σκοπό αυτό, η οργάνωση υποστηρίζει την αποϊδρυματοποίηση και την ένταξη των 
παραπάνω ομάδων στις βασικές υπηρεσίες σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, την ανάπτυξη 
εναλλακτικών υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας στην τοπική κοινότητα, την ανάπτυξη του 
νομικού πλαισίου για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της μεταρρύθμισης στον τομέα της 
κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής πρόνοιας των ατόμων με αναπηρίες και τις 
δραστηριότητες για την πρόληψη και την καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των 
ομάδων αυτών. 
 
Η οργάνωση Keystone Moldova συνεργάζεται με το Υπουργείο Υγείας, Εργασίας και 
Κοινωνικής Προστασίας για την αξιολόγηση των αναγκών των παιδιών και των ενηλίκων με 
νοητική υστέρηση και των οικογενειών τους, για την καταγραφή των υφιστάμενων 
κοινωνικών υπηρεσιών και τη δημιουργία νέων, και για την ανάπτυξη υπηρεσιών σε επίπεδο 
τοπικής κοινότητας, για άτομα με μεγαλύτερες ανάγκες στήριξης. Η οργάνωση υποστήριξε 
επίσης τις εθνικές αρχές κατά την ανάπτυξη των σχεδίων μετασχηματισμού των ιδρυμάτων. 
Η πρακτική αυτή διακρίθηκε από το Zero Project το 2019 ως καινοτόμος Πρακτική για την 
Ανεξάρτητη Διαβίωση και την Πολιτική Συμμετοχή / Μια Ολιστική Προσέγγιση που δίνει τη 
δυνατότητα στους ανθρώπους να ζήσουν στην κοινότητα αλλά και ως μια Ελπιδοφόρα 
Πρακτική στην Κοινωνική Στέγαση χωρίς Διακρίσεις στην Ευρώπη στο πλαίσιο του TOPHOUSE 
Project. 
 
Η οργάνωση Keystone Human Services Moldova (Keystone Moldova) υλοποιεί το πρόγραμμα 
“Community for All Moldova” (Κοινότητα για Όλη τη Μολδαβία) σε συνεργασία με την 
κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση με την υποστήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών. Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης της 
Μολδαβίας στον τομέα της κοινωνικής προστασίας των ατόμων με αναπηρίες. Επιπλέον, το 
πρόγραμμα δημιουργήθηκε με τη συνεργασία μεταξύ της Keystone Human Services 
International στις Ηνωμένες Πολιτείες, της Keystone Human Services στη Μολδαβία, του 
Υπουργείου Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας της Μολδαβίας, του Open Society 
Foundation, της Πρωτοβουλίας Ψυχικής Υγείας και του Ιδρύματος Soros στη Μολδαβία.

 

Το μοντέλο 
Επισκόπηση: 
Το πρόγραμμα Community for all Moldova λειτουργεί με βάση μια ολιστική προσέγγιση που 
επιτρέπει στα άτομα με νοητική υστέρηση να ζουν στην τοπική κοινότητα. Προωθεί τις 
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προσπάθειες κοινωνικής ένταξης και αποϊδρυματοποίησης των ωφελούμενων που 
μεταβαίνουν από ιδρύματα στις οικογένειές τους ή σε στέγες διαβίωσης σε επίπεδο 
κοινότητας και τους παρέχει υπηρεσίες σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών 
εργασίας. Επιπλέον, το πρόγραμμα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε άτομα που 
διατρέχουν κίνδυνο ιδρυματοποίησης. 
 
Η οργάνωση Keystone Moldova προσφέρει τρεις τύπους υπηρεσιών σε επίπεδο τοπικής 

κοινότητας: 

1. Υποστηριζόμενη διαβίωση για τέσσερις οικογένειες που ζουν αυτόνομα στα σπίτια τους 

με τα παιδιά τους, λαμβάνοντας βοήθεια 2-8 ώρες την εβδομάδα με βάση τις δικές τους 

ανάγκες. Τα σπίτια αυτά είτε αγοράστηκαν με εισφορές δωρητών είτε κληρονομήθηκαν 

από τις οικογένειες των χρηστών. Το είδος των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι 

κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη και καθοδήγηση. 

2. Υποστηριζόμενη διαβίωση για άτομα με νοητική υστέρηση. Δεκαεπτά άτομα συνολικά, 

ηλικίας 23 - 45 ετών, τα οποία ζουν σε πέντε διαφορετικές στέγες σε διαφορετικές 

γεωγραφικές περιοχές λαμβάνουν 40 ώρες υποστήριξης την εβδομάδα. Το επίπεδο 

υποστήριξης μειώνεται σταδιακά. Στην αρχή της μεταβατικής περιόδου, οι ωφελούμενοι 

λάμβαναν 60 ώρες υποστήριξης την εβδομάδα. 

3. Υποστηριζόμενη διαβίωση για άτομα με βαριές αναπηρίες και μεγάλες ανάγκες 

υποστήριξης. Σαράντα άτομα συνολικά, ηλικίας 18-35 ετών, σε οκτώ διαφορετικές στέγες 

λαμβάνουν συνεχή 24ωρη υποστήριξη. Οι υπηρεσίες επικεντρώνονται σε βασικές 

ανάγκες, όπως γεύματα και υγιεινή, αποκατάσταση, φυσιοθεραπεία και νοσηλευτική 

φροντίδα. 

 

Το Υπουργείο Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας είναι υπεύθυνο για το νομικό 
πλαίσιο, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των υπηρεσιών και των ωφελούμενων 
τους. Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι πιστοποιημένες για την ποιότητα και τη 
βιωσιμότητά τους από το Εθνικό Συμβούλιο Πιστοποίησης για Παρόχους Κοινωνικών 
Υπηρεσιών. 
 
Η οργάνωση λαμβάνει χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και κάθε υπηρεσία 
υπάγεται στις τοπικές δημόσιες αρχές, οι οποίες και τις διαχειρίζονται. Στην αρχή της 
προσπάθειας αποϊδρυματοποίησης, η κυβέρνηση δεν μπορούσε διαθέσει κονδύλια για τη 
δημιουργία υπηρεσιών σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, συνεπώς η Keystone Moldova με την 
υποστήριξη του Ιδρύματος Soros αγόρασε 14 ακίνητα, τα οποία προσέφερε στις δημόσιες 
αρχές για να αναπτύξουν υπηρεσίες σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, τις οποίες συντηρεί και 
παρακολουθεί η Keystone Moldova. Σήμερα, οι εθνικές αρχές έχουν αγοράσει με ίδια 
κεφάλαια 24 επιπλέον σπίτια, τα οποία παρακολουθεί η Keystone Moldova. 
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Οι ανάγκες υποστήριξης των ατόμων: 

Τα άτομα που υποστηρίζει η Keystone Μολδαβία έχουν ζήσει όλη τους τη ζωή σε ιδρύματα 
και δεν έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για να μπορούν ζήσουν ανεξάρτητα. Οι 
ανάγκες τους κυμαίνονται από την απόκτηση δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης και την 
οικοδόμηση σχέσεων έως την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες στην ή τοπική κοινότητα και 
την εύρεση εργασίας. Οι ωφελούμενοι των υπηρεσιών είναι κυρίως άτομα με διανοητικές 
και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες και χρειάζονται υπηρεσίες υποστήριξης για την ένταξή τους 
στην κοινωνία, την πολιτική και πολιτιστική συμμετοχή τους, την επαγγελματική εκπαίδευση 
και απασχόλησή τους, την ανάπτυξη της ικανότητας αυτοδιάθεσης και της αυτοσυνηγορίας. 
Χρειάζονται επίσης άμεσες υπηρεσίες υποστήριξης στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου 
από την ιδρυματική φροντίδα στην ανεξάρτητη διαβίωση σε επίπεδο τοπικής κοινότητας. 
 
Η προσέγγιση: 

Οι ωφελούμενοι των υπηρεσιών συμμετέχουν σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης των υπηρεσιών 
στην τοπική κοινότητα: Από την απόφασή τους 
να ενταχθούν στις στέγες διαβίωση σε επίπεδο 
τοπικής κοινότητας μέχρι τις καθημερινές τους 
αποφάσεις, ανάλογα με τα όνειρα και τις 
επιθυμίες τους. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με 
συμμετοχικό τρόπο και το προσωπικό παρέχει 
επαρκή υποστήριξη για τον σκοπό αυτό. Για κάθε 
άτομο, συγκροτείται μια ομάδα υποστήριξης σε 
επίπεδο κοινότητας, η οποία συμμετέχει στη 
διαδικασία ανάπτυξης ενός Ατομικού Σχεδίου Βοήθειας μαζί με το άτομο με αναπηρίες, με 
βάση την προσωποκεντρική προσέγγιση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπλέον, οι 
ωφελούμενοι των υπηρεσιών συμμετέχουν σε δραστηριότητες αυτοσυνηγορίας που 
υλοποιούνται από εξωτερικούς συμβούλους με στόχο την ενδυνάμωσή τους, ώστε να 
υπερασπίζονται τα δικαιώματα και τους ρόλους τους. Αναπτύσσονται κοινωνικά δίκτυα για 
κάθε ωφελούμενο, τα οποία αποσκοπούν στη δημιουργία και διατήρηση σχέσεων με 
συγγενείς, γείτονες και άλλα μέλη της κοινότητας. Όλοι οι χρήστες είναι συνδεδεμένοι με 
διάφορες βασικές υπηρεσίες, όπως η επαγγελματική εκπαίδευση, οι ευκαιρίες στην αγορά 
εργασίας, οι οικογενειακοί γιατροί και τα τοπικά κέντρα ψυχικής υγείας, και λαμβάνουν 
επαρκή υποστήριξη ανάλογα με τις ανάγκες τους. 
 

Το προσωπικό: 

Υπάρχει ένας υπεύθυνος υπηρεσίας σε επίπεδο κοινότητας και ένας κοινωνικός λειτουργός 

για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία. Η υποστηριζόμενη διαβίωση για άτομα με υψηλότερες 

ανάγκες υποστήριξης περιλαμβάνει πρόσθετο προσωπικό, όπως εργαζόμενους κοινωνικής 

φροντίδας και νοσηλευτή ειδικευμένο στη φυσιοθεραπεία. Άλλωστε, προσφέρονται και άλλα 



 

 
 
 
 

 Αυτή η δράση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων και υλοποιείται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Σελίδα | 26 

είδη υποστήριξης σε μηνιαία βάση, ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών, όπως ψυχολογική, 

συμπεριφορική και ψυχική υποστήριξη. Η Keystone Moldova έχει αναπτύξει μια 

εργαλειοθήκη κατάρτισης για τους εργαζομένους της, η οποία περιλαμβάνει: 

• Ένα πρόγραμμα αρχικής εκπαίδευσης 40 ωρών 

• 20 ώρες συνεχούς εκπαίδευσης ετησίως 

• 120 ώρες ατομικής και ομαδικής εποπτείας ετησίως 

• Παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

Πλεονεκτήματα και αδυναμίες 
Το μοντέλο προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης, με βάση τις ανάγκες των ατόμων σύμφωνα 
με την προσωποκεντρική προσέγγιση και την προσέγγιση υποστηριζόμενης λήψης 
αποφάσεων. Επικεντρώνεται σε μια φιλοσοφία αξιοποίησης του κοινωνικού ρόλου, δίνοντας 
τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να αναλάβουν τον ρόλο των αυτοσυνηγόρων, όπου τα 
άτομα που έχουν μεταβεί στην κοινότητα ενεργούν ως καθοδηγητές και υποστηρίζουν τους 
συνομηλίκους τους. Σε κοινοτικό επίπεδο, η Keystone Moldova ευαισθητοποιεί και 
συνηγορεί υπέρ της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρίες, συνεργάζεται με 
ενδιαφερόμενα μέρη της κοινότητας και άλλες οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ), και 
αναπτύσσει μοντέλα κοινοτικών υπηρεσιών με βάση τις ατομικές ανάγκες των ατόμων, 
καθώς και δίκτυα για την προώθηση των δικαιωμάτων τους. Επιπλέον, το πρόγραμμα, μέσω 
της συνεργασίας του με τις δημόσιες αρχές, ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ατόμων με 
αναπηρία και των ΟΚΠ στην υλοποίηση πολιτικών. 
 
Με βάση τα αποτελέσματα του προγράμματος «Community for All Moldova», η κυβέρνηση 
ενέκρινε ένα Εθνικό Πρόγραμμα για την Αποϊδρυματοποίηση των Ατόμων με Διανοητικές 
Αναπηρίες και καθιέρωσε ένα μηχανισμό για την πρόληψη της ιδρυματοποίησης σε εθνικό 
επίπεδο. Τα μοντέλα των υπηρεσιών σε επίπεδο τοπικής κοινότητας που αναπτύχθηκαν από 
την Keystone Moldova σε συνεργασία με τις τοπικές δημόσιες αρχές κλιμακώνονται από την 
κεντρική κυβέρνηση μέσω της αγοράς ακινήτων σε τοπικές κοινότητες για 4-6 άτομα, 
προκειμένου να συνεχιστεί η μεταρρύθμιση της αποϊδρυματοποίησης και να προαχθεί η 
χωρίς αποκλεισμούς διαβίωση των ατόμων με διανοητικές και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες. 
 
Παρά τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης, υπάρχει υψηλό επίπεδο διακρίσεων εις βάρος των 
ατόμων με διανοητικές αναπηρίες σε κοινωνικό επίπεδο και έλλειψη πρόσβασης στην 
κοινότητα, καθώς και αντίσταση εκ μέρους του προσωπικού των ιδρυμάτων. Οι αρχές δεν 
δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον να συνεργαστούν με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
για την ανάπτυξη υπηρεσιών σε επίπεδο τοπικής κοινότητας και υπάρχουν περιορισμένες 
δυνατότητες βασικών υπηρεσιών στις τοπικές κοινότητες (π.χ. εκπαιδευτικά ιδρύματα και 
υγειονομικά ιδρύματα) για την αντιμετώπιση ζητημάτων κοινωνικής ένταξης, καθώς και 
ανεπαρκείς οικονομικοί πόροι για την ανάπτυξη υπηρεσιών για άτομα με διανοητικές 
αναπηρίες στις τοπικές κοινότητες. 



 

 
 
 
 

 Αυτή η δράση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων και υλοποιείται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Σελίδα | 27 

 

Περισσότερες Πληροφορίες 
Keystone Human Services International Moldova Association 
Parascovia Munteanu,  
pmunteanu@keystonehumanservices.org / www.keystonemoldova.md
https://www.facebook.com/keystonemoldova 
 

2.2.3 Διαβίωση ατόμων με διαφορετικές ανάγκες υποστήριξης σε επίπεδο τοπικής 
κοινότητας – Pro Act Suport Association, Ρουμανία 

Ιστορικό 
Ο σύλλογος Pro ACT Suport Association ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2011 για να υποστηρίζει 
άτομα με αναπηρίες, τα οποία προηγουμένως ζούσαν σε ιδρύματα, να μεταβαίνουν στην 
ανεξάρτητη διαβίωση και να ενταχθούν στην κοινότητα. Ο σύλλογος επικεντρώνεται στην 
αποϊδρυματοποίηση ενηλίκων με αναπηρία και προσφέρει υπηρεσίες επαγγελματικής 
κατάρτισης στους ωφελούμενούς της. Μέσω πολύπλοκων αλλά επιτυχημένων συνεργασιών, 
βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των ατόμων με αναπηρίες. 
 
Ο σύλλογος Pro ACT Suport Association εστιάζει στην αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με 
αναπηρία, προσφέροντάς τους εναλλακτικές λύσεις σε επίπεδο τοπικής κοινότητας και 
στηρίζοντάς τα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να ζήσουν ανεξάρτητα 
στην κοινωνία. Οι προσπάθειές του στοχεύουν στην αλλαγή των λανθασμένων αντιλήψεων 
σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, εντάσσοντάς τα στην τοπική κοινότητα ως ενοίκους 
στεγών, ως εργοδότες ή εργαζόμενους, ως γείτονες, φίλους και πελάτες. 
 
Ο σύλλογος παρέχει επίσης επαγγελματική κατάρτιση σε κάθε ωφελούμενο σε συνεργασία 
με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις και δημόσιους φορείς. Αναπτύσσει και προάγει 
προγράμματα συνεργασιών με στόχο να βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των ατόμων με 
αναπηρίες. Η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας και Παιδικής Προστασίας GEORGIOU 
αποτελεί βασικό εταίρο στο έργο που επιτελεί ο σύλλογος. Επιπλέον, ο σύλλογος Pro ACT 
συνεργάζεται στενά με τις αρχές, προσφέροντάς τους τεχνική υποστήριξη. 
 

Το μοντέλο 
Επισκόπηση: 
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 Επί του 
παρόντος, υποστηρίζει σαράντα εννέα ωφελούμενους, αλλά έχει βοηθήσει στην 
αποϊδρυματοποίηση άνω των εκατό ατόμων από την έναρξη των πρώτων υπηρεσιών σε 
επίπεδο τοπικής κοινότητας το 2012. Δεκαεννέα πρώην ωφελούμενοι έχουν μεταβεί 
επιτυχώς σε ανεξάρτητη διαβίωση χωρίς βοήθεια, έχοντας ενταχθεί πλήρως στην τοπική 

mailto:pmunteanu@keystonehumanservices.org
http://www.keystonemoldova.md/
https://www.facebook.com/keystonemoldova
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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. Οι υπηρεσίες σε επίπεδο τοπικής κοινότητας που 
παρέχουν εντατική υποστήριξη βρίσκονται στα περίχωρα του Βουκουρεστίου, ενώ στην πόλη 
του Βουκουρεστίου οι περισσότεροι ωφελούμενοι φοιτούν σε σχολείο ή εργάζονται και ζουν 
σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα όπου ορισμένοι λαμβάνουν μέτρια υποστήριξη και άλλοι 
ζουν χωρίς καμία βοήθεια. 
 
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 
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. Με 
αυτόν τον τρόπο μπορούν να βιώσουν τις υπηρεσίες, να γνωρίσουν το προσωπικό ή τους 
άλλους ενοίκους που ζουν εκεί και να αποφασίσουν αν θα ήθελαν να μεταβούν στις 
υπηρεσίες που διατηρεί σε επίπεδο τοπικής κοινότητας ο σύλλογος Pro ACT. 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. Στη διάρκεια αυτής 
της περιόδου, το προσωπικό παρατηρεί και αξιολογεί τις ανάγκες των ατόμων και μετά από 
6-8 μήνες αξιολογεί το επίπεδο αυτονομίας τους και τους προσφέρει υποστήριξη με βάση τις 
ατομικές τους ανάγκες. Ένα άτομο μπορεί να μεταβεί σε μια υπηρεσία που δεν παρέχει 
24ωρη υποστήριξη ή να συνεχίσει να ζει σε μια υπηρεσία σε επίπεδο τοπικής κοινότητας με 
24ωρη ανάλογα με τις ανάγκες του. Κάθε άτομο έχει ένα εξατομικευμένο σχέδιο, το οποίο 
συντάσσεται σε συνεργασία μαζί του και όχι μόνο από την υπηρεσία. 
 
Κάθε υπηρεσία του Pro ACT είναι διαφορετική. Υπάρχουν υπηρεσίες που φιλοξενούν μόνο 
ένα άτομο και άλλες όπου μπορεί να συγκατοικούν 2 ή 3 ή περισσότερα άτομα. Δυστυχώς, 
λόγω οικονομικών δυσκολιών, επί του παρόντος, υπάρχει μία υπηρεσία που υποστηρίζει 8 
άτομα και μία άλλη που υποστηρίζει 7 άτομα, επειδή δεν έχει χορηγηθεί χρηματοδότηση 
από τον Δεκέμβριο του 2019. 
 
Ο σύλλογος εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας της 
Ρουμανίας και την Εθνική Αρχή Ατόμων με Αναπηρία. Αρχικά, το έργο χρηματοδοτήθηκε 
ιδιωτικά από το Open Society Foundation και την Πρωτοβουλία Ψυχικής Υγείας, ωστόσο αυτή 
τη στιγμή χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Από το 2016, οι αρχές 
συνάπτουν συμβάσεις με ΜΚΟ για την παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικασιών δημόσιων 
συμβάσεων. Στη συνέχεια, η οργάνωση υποβάλλει αίτηση για χρηματοδότηση του 90% του 
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κόστους κάθε υποστηριζόμενου ατόμου, ενώ το υπόλοιπο 10% χρηματοδοτείται μέσω 
επιχορηγήσεων και ευρωπαϊκών κονδυλίων. Οι συμβάσεις με τις δημόσιες αρχές 
διασφαλίζουν τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών της και το κόστος καλύπτεται με βάση το 
προκαθορισμένο κόστος για κοινωνικές υπηρεσίες. Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί η 
βιωσιμότητα, έχουν συσταθεί δύο έργα κοινωνικής οικονομίας σε δύο από τις δομές 
διαβίωσης σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, ένα αγρόκτημα για την εκτροφή κοτόπουλων, 
γαλόπουλων και κουνελιών και δύο θερμοκήπια. Τα τρόφιμα που παράγονται από αυτά τα 
έργα διανέμονται σε όλες τις υπηρεσίες σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, μειώνοντας το 
κόστος αγοράς τροφίμων. 
 
Ο σύλλογος υπόκειται σε εσωτερικές αξιολογήσεις, που καθορίζονται από το εθνικό πλαίσιο, 
όπως ερωτηματολόγια ικανοποίησης που συμπληρώνονται από τους ωφελούμενους και 
έντυπα αξιολόγησης για το προσωπικό. Ο μηχανισμός παρακολούθησης περιλαμβάνει 
ετήσιες εξωτερικές επιθεωρήσεις, καθώς επίσης τακτικούς ελέγχους που διενεργούνται από 
το τμήμα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία και την κυβέρνηση. 
 
Οι ανάγκες υποστήριξης των ατόμων: 

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. Τα άτομα που υποστηρίζονται πάσχουν από 
νοητική υστέρηση ή σωματικές αναπηρίες, με πολλαπλές διαγνώσεις και προβλήματα 
ψυχικής υγείας.  
 
Η προσέγγιση: 
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες ποικίλουν ανάλογα με τις ανάγκες της οικογένειας. Οι ανάγκες 
των ατόμων αξιολογούνται και η παρεχόμενη υποστήριξη βασίζεται σε εξατομικευμένο 
σχέδιο που καταρτίζεται με τη συνεργασία των ωφελούμενων και του προσωπικού. Τα 
εργαλεία προσωπικού σχεδιασμού, όπως PATH και MAPs, χρησιμοποιούνται για τον 
προσδιορισμό των αναγκών και των προτιμήσεων των ωφελούμενων. Ο σύλλογος 
υποστηρίζει την ένταξη των ατόμων στην κοινότητα, καθώς οι υπηρεσίες βρίσκονται στην 
τοπική κοινότητα και οι ωφελούμενοι έχουν καθημερινά πρόσβαση σε διαφορετικές τοπικές 
υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, πολιτιστικές εγκαταστάσεις και 
εμπορικά καταστήματα. Με βάση τη φιλοσοφία του συλλόγου Pro ACT, ενθαρρύνονται οι 
σχέσεις ανάμεσα σε φροντιστές, γείτονες και ωφελούμενους και πολλοί από αυτούς έχουν 
αναπτύξει μακροχρόνιες φιλίες. 
 
Το προσωπικό: 
Το προσωπικό αποτελείται από είκοσι έξι φροντιστές, δύο ψυχολόγους, έναν κοινωνικό 
λειτουργό, έναν σύμβουλο σταδιοδρομίας, έναν γενικό διευθυντή, δύο περιφερειακούς 
συντονιστές, έναν οικονομικό διευθυντή, έναν διευθυντή καινοτομίας και έναν υπεύθυνο 
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επικοινωνίας. Στο προσωπικό παρέχεται ένα πρόγραμμα συνεχούς κατάρτισης από διεθνείς 
εμπειρογνώμονες σε τομείς όπως η ενεργή υποστήριξη, η ανεξάρτητη διαβίωση, ο τρόπος 
προσέγγισης ενός ατόμου με αναπηρίες, ενώ χρησιμοποιούνται και εναλλακτικοί τρόποι 
κατάρτισης. Επιπλέον, πραγματοποιεί μηνιαίες συναντήσεις επίβλεψης σε κάθε υπηρεσία με 
τη συμμετοχή των φροντιστών και των ωφελούμενων. 
 

Πλεονεκτήματα και αδυναμίες 
Οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες του συλλόγου Pro ACT θεωρούνται καινοτόμα μοντέλα 
κοινωνικής ένταξης και έχουν αναγνωριστεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Δικαιοσύνης στη Ρουμανία, το Ίδρυμα EssI και το Zero Project. Ο σύλλογος είναι μέλος του 
International Network on Disability και έχει λάβει διεθνή αναγνώριση. Επιπλέον, μέσω 
συνεργασιών, ο φορέας έχει αναπτύξει περαιτέρω τις υπηρεσίες του, όπως το έργο «Casa 
Mihail». Σε αυτό το έργο, οι τοπικές αρχές προσέφεραν ένα οικόπεδο, το Boston’s Institute 
of Human Design των ΗΠΑ σχεδίασε το κτίριο εφαρμόζοντας έναν πολυλειτουργικό 
σχεδιασμό σπιτιού, ώστε να καλύπτει κάθε ανάγκη, το Habitat for Humanity στη Ρουμανία 
έχτισε το σπίτι με την υποστήριξη εθελοντών, η Πρωτοβουλία Ψυχική Υγεία-OSI 
χρηματοδότησε το κτίριο και ο σύλλογος Pro ACT παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες για την 
υποστήριξη των ωφελούμενων. Παρά το καινοτόμο μοντέλο του συλλόγου, τα πρότυπα 
ποιότητας που επιβάλλονται από το κράτος δεν είναι τόσο ευέλικτα όσο θα έπρεπε. Επίσης, 
οι δημόσιες πολιτικές θα πρέπει να αλλάξουν ώστε να επιτρέψουν την περαιτέρω ανάπτυξη 
των υπηρεσιών αυτών καθαυτών. Επιπλέον, η νομοθεσία απαγορεύει σε άτομα με αναπηρία 
και δικαιοπρακτική ανικανότητα να εργάζονται. Η οργάνωση αντιμετωπίζει δυσκολίες με τη 
χρηματοδότησή της και την εκπαίδευση του προσωπικού της.  
 

Περισσότερες Πληροφορίες 
Pro ACT Suport Association 
Predescu Cerasela Nicoleta, Γενική Διευθύντρια 
office@proactsupport.ro / www.proactsupport.ro 
 

2.2.4 Διαμερίσματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης - Ελλάδα 

2.2.4.1 Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης 
 
& Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» 

Ιστορικό 
1 Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης 
 
& Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» είναι ένας μη 
κερδοσκοπικός κοινωνικός φορέας που δημιουργήθηκε από ορισμένους εξειδικευμένους 
επιστήμονες και το Σωματείο γονέων παιδιών με αναπηρία. Συστήθηκε από αδήριτη ανάγκη, 

mailto:office@proactsupport.ro
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προκειμένου να στηριχθεί το δικαίωμα της συνέχισης της επιμόρφωσης και κατάρτισης των 
ατόμων καθώς επίσης και το δικαίωμα στην αυτόνομη διαβίωσή τους. Σκοπός του Κέντρου 
είναι η ειδική και κοινωνική αγωγή, η επαγγελματική κατάρτιση, η κοινωνική ένταξη και η 
ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρίες. 
 
Το Κέντρο διαθέτει δύο Διαμερίσματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, μία προσομοίωση 
Διαμερισμάτων Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, τρία Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας, δύο Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης, ένα γυμναστήριο που παρέχει συνεδρίες φυσιοθεραπείας και 
ένα κέντρο μουσικοθεραπείας. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τα διάφορα τμήματα 
του Κέντρου «ο Σωτήρ» είναι κυρίως λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ομαδική και ατομική 
ψυχοθεραπεία, μουσικοθεραπεία, χοροθεραπεία και δραματοθεραπεία. Το Κέντρο «ο 
Σωτήρ» λειτουργεί επίσης έξι προγράμματα προεπαγγελματικής εκπαίδευσης, ένα εργαστήρι 
κατασκευής εποχιακών και διακοσμητικών ειδών, καθώς και εργαστήρια κατασκευής 
κοσμημάτων, μπομπονιέρας, ζωγραφικής, αγιογραφίας και υφαντικής. 
 

Το μοντέλο 
Επισκόπηση: 
Το Κέντρο «ο Σωτήρ» στηρίζει την ενταγμένη διαβίωση ενηλίκων με αναπηρία, προωθώντας 
την αυτονομία τους και προσφέροντας ένα περιβάλλον που ενισχύει και βελτιώνει τις 
κοινωνικές και καθημερινές τους δεξιότητες. Στόχοι του Κέντρου είναι η προάσπιση των 
υποστηριζόμενων ατόμων και των δικαιωμάτων τους και η προώθηση της αυτονομίας και 
της ικανότητάς τους να φροντίζουν τον εαυτό τους μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων 
καθημερινής διαβίωσης. Το Κέντρο αποκοπεί στη βελτίωση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων 
και την καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος, ενθαρρύνοντας παράλληλα την κοινωνική τους 
συμμετοχή και τη συμμετοχής τους σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου στην κοινότητα, η 
διασφάλιση της ποιότητας ζωής των ενοίκων με γνώμονα τις προσωπικές τους ανάγκες, 
επιθυμίες και προτιμήσεις, καθώς και η αποφυγή της ιδρυματοποίησης, και η 
ευαισθητοποίηση του κοινού μειώνοντας παράλληλα το στίγμα και τις διακρίσεις. 
 
Το Κέντρο χρηματοδοτήθηκε αρχικά από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 
και από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), και διασφαλίζει τη 
βιωσιμότητά του μέσω σύμβασης που υπογράφηκε με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας 
Υγείας, τα επιδόματα αναπηρίας των χρηστών και τις δωρεές σε είδος. Επιπλέον, η ποιότητα 
των υπηρεσιών είναι πιστοποιημένη κατά ISO και οι στέγες, το προσωπικό και οι 
ωφελούμενοι παρακολουθούνται από τη διοίκηση της Κέντρου και την Υγειονομική 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
Το μοντέλο υποστηρίζει συνολικά 8 ενήλικες με νοητική υστέρηση σε δύο διαμερίσματα που 
φιλοξενούν 4 ενοίκους το καθένα. Οι υπηρεσίες υποστήριξης προσφέρονται συνεχώς σε 
24ωρη βάση, με 2 μέλη προσωπικού ανά βάρδια. Οι ωφελούμενοι επιλέγονται με βάση την 
κοινωνικοοικονομική και οικογενειακή τους κατάσταση σε συνδυασμό με τα κριτήρια του 
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φορέα. Δημοσιεύεται πρόσκληση όταν υπάρχει κενή θέση σε οποιοδήποτε διαμέρισμα και 
τα άτομα μπορούν να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους. Το ενδιαφέρον για συμμετοχή 
εκδηλώνεται κυρίως από την οικογένεια του ατόμου, συνήθως λόγω των ακατάλληλων 
συνθηκών διαβίωσης στο οικογενειακό του περιβάλλον. Το Κέντρο «ο Σωτήρ» υποστηρίζει 
κάθε άτομο να αποφασίσει από μόνο του αν επιθυμεί να συμμετάσχει, παρέχοντας 
πληροφορίες σχετικά με την προοπτική της νέας ζωής του στα Διαμερίσματα 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. 
 
Οι ανάγκες υποστήριξης των ατόμων: 

Οι ανάγκες υποστήριξης των ατόμων ποικίλλουν όπως και η υποστήριξη που λαμβάνουν. Οι 
ανάγκες τους είναι διαφορετικές και, ως εκ τούτου, η προσέγγιση πρέπει να είναι ευέλικτη 
και να ανταποκρίνεται στις προσωπικές τους ανάγκες. Καθώς τα άτομα χτίζουν την 
εμπιστοσύνη τους ή αναλαμβάνουν πιο απαιτητικούς ρόλους, οι ανάγκες υποστήριξής τους 
εξελίσσονται. Οι διαρκείς συζητήσεις και διαδικασίες αξιολόγησης διασφαλίζουν την κάλυψη 
των αναγκών τους. Επιπλέον, οι ένοικοι υποστηρίζονται για τη βελτίωση των βασικών 
δεξιοτήτων τους, οι οποίες περιλαμβάνουν τον αλφαβητισμό, την αριθμητική, την ικανότητα 
μάθησης, τη συλλογιστική και την επίλυση προβλημάτων, καθώς και επαγγελματικές 
δεξιότητες, πώς να αναλάβουν καθήκοντα από την επισκευή ενός αντικειμένου έως την 
παροχή μιας υπηρεσίας, που θα τους βοηθήσουν να εισέλθουν σταδιακά στην τοπική αγορά 
εργασίας. 
 
Η προσέγγιση: 
Η υποστήριξη του Κέντρου «ο Σωτήρ» βασίζεται σε δύο πυλώνες. Πρώτον, η συνεχής 
συμμετοχή των ενοίκων σε όλες τις οικιακές δραστηριότητες, προάγοντας έτσι τις δεξιότητες 
καθημερινής διαβίωσης και ενισχύοντας την αυτονομία τους. Δεύτερον, η συνεχής 
προώθηση της κοινωνικής παρουσίας των χρηστών στην τοπική κοινότητα και η συμμετοχή 
των υποστηρικτών της κοινότητας στις δραστηριότητες του Κέντρου «ο Σωτήρ», γεγονός που 
βοηθά στην κοινωνική ένταξη των χρηστών και την αποδοχή τους από την κοινότητα. Το 
σχέδιο υποστήριξης είναι εξατομικευμένο με βάση τις ανάγκες των ενοίκων σε συνδυασμό 
με τις επιθυμίες και τα αιτήματά τους, προσφέροντάς τους μια ανθρωποκεντρική 
προσέγγιση. Εκτός από ένα καθημερινό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει επαγγελματικές και 
καθημερινές δραστηριότητες, τα άτομα διαχειρίζονται επίσης τον ελεύθερο χρόνο τους 
αποφασίζοντας πώς θέλουν να τον περάσουν, με το εύρος επιλογών να κυμαίνεται από το 
να πάνε για καφέ με έναν φίλο μέχρι να επισκεφθούν ένα μουσείο. Οι καθημερινές 
συναντήσεις τους με τον ψυχολόγο του Κέντρου συντελούν σε μια υποστηριζόμενη 
προσέγγιση της λήψης αποφάσεων που στοχεύει στην προώθηση της αυτονομίας και της 
ένταξής τους στην τοπική κοινότητα. Το περιβάλλον έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε 
να προάγει και να διασφαλίζει την ένταξη σε κάθε πτυχή της ζωής των ενοίκων, καθώς το 
Κέντρο στεγάζεται σκόπιμα σε πολυκατοικίες στο κέντρο της τοπικής κοινότητας, οι οποίες 
πληρούν όλες τις κατάλληλες απαιτήσεις για ασφαλή και υγιεινή διαβίωση των χρηστών. 
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Το προσωπικό: 
Το προσωπικό αποτελείται από τέσσερις εσωτερικούς φροντιστές που εργάζονται με 
κυλιόμενο πρόγραμμα, και οι οποίοι βοηθούν τα άτομα σε καθημερινές δραστηριότητες 
διαβίωσης και διατηρούν τη συναισθηματική και κοινωνική ευημερία των ενοίκων. Οι ένοικοι 
υποστηρίζονται επίσης από έναν ψυχολόγο μέσω καθημερινών συναντήσεων, έναν 
κοινωνικό λειτουργό που υποστηρίζει την αλληλεπίδρασή τους με την τοπική κοινότητα 
ερευνώντας και προσφέροντάς τους συστάσεις για την τοπική κοινότητα και έναν ψυχίατρο, 
ο οποίος παρακολουθεί τις ιατρικές συνταγές τους σε μηνιαία βάση. Το προσωπικό 
συμμετέχει κάθε εξάμηνο σε διαδικασία αξιολόγησης της προσωπικής και επαγγελματικής 
εξέλιξής του, σε ομαδική και ατομική επίβλεψη από τον ψυχολόγο και τον διευθυντή του 
Κέντρου, καθώς και σε προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης, για να ενημερώνεται για τις 
πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα εργασίας του. 
 

Πλεονεκτήματα και αδυναμίες 
Το Κέντρο «ο Σωτήρ» παρέχει στους ενοίκους του ένα ασφαλές, φιλόξενο και συμπονετικό 
περιβάλλον, όπου αισθάνονται τη ζεστασιά μιας οικογενειακής ατμόσφαιρας. 
Αναπτύσσονται ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης και κατανόησης μεταξύ των ενοίκων και του 
προσωπικού που τους υποστηρίζει, γεγονός που εξασφαλίζει ποιότητα ζωής με βάση τις 
ανάγκες και τις επιθυμίες των ατόμων. Το συνολικό περιβάλλον μοιάζει με τη ζωή ενός 
ενεργού μέλους της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του επαγγελματικού, ψυχαγωγικού 
και ελεύθερου χρόνου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το Κέντρο «ο Σωτήρ» είναι έντονα 
προσανατολισμένο στην επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων και έχει ολοκληρώσει με 
επιτυχία την ίδρυση της πρώτης κοινωνικής επιχείρησης με σκοπό την προώθηση της ένταξης 
των ατόμων στην τοπική αγορά εργασίας της Θεσσαλονίκης και την υποστήριξη του υψηλού 
λειτουργικού κόστους των στεγών διαβίωσης σε επίπεδο τοπικής κοινότητας. 
 

Περισσότερες Πληροφορίες 
Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης 
 
& Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» 
Θάνος Τσαβαλάκογλου, Προϊστάμενος και Συντονιστής των Υπηρεσιών Διαβίωσης στην 
Τοπική Κοινότητα 
www.kentroameasotir.gr 

2.2.4.2 Το Πέταγμα - Σύλλογος Γονέων για την Υποστηριζόμενη Διαβίωση Ατόμων 
με Νοητική Υστέρηση 

Ιστορικό 
Ο Σύλλογος Το Πέταγμα ιδρύθηκε το 2002 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. Εκπρόσωποι του συλλόγου συνεργάστηκαν στενά με ειδικούς και 

http://www.kentroameasotir.gr/
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φορείς για ανεξάρτητη διαβίωση στο Ηνωμένο Βασίλειο και ως αποτέλεσμα ίδρυσαν την 
πρώτη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στην Ελλάδα το 2007. 
 
Ως πρωτοποριακή υπηρεσία για άτομα με νοητική υστέρηση, έχει ως κύρια προτεραιότητά 
την ανάπτυξη και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης όπου τα άτομα με 
αναπηρία μπορούν να ζουν μόνιμα σε ένα κοινωνικά ενσωματωμένο περιβάλλον, το οποίο 
τους παρέχει επαρκή υποστήριξη με βάση τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Το Πέταγμα 
υποστηρίζει ενήλικες με νοητικές αναπηρίες να ζήσουν ουσιαστικές ζωές στην κοινωνία, 
προσφέροντας υπηρεσίες σε στέγες σε επίπεδο τοπικής κοινότητας που δεν διαφέρουν από 
ένα τυπικό διαμέρισμα. Οι πολιτικές και οι πρακτικές του συλλόγου Το Πέταγμα βασίζονται 
σε πέντε θεμελιώδεις αρχές: Διαβίωση σε σπίτι, επιλογή και αυτοδιάθεση, συμμετοχή στην 
τοπική κοινότητα, σχέσεις και ευέλικτες και εξατομικευμένες υπηρεσίες. Οι ομάδες αυτο-
συνηγορίας λειτουργούν σε τακτική βάση υποστηρίζοντας τους ωφελούμενους να 
κατανοήσουν τα δυνατά τους σημεία, τις προτιμήσεις και τις ευθύνες τους, να γνωρίζουν τα 
δικαιώματά τους και να μάθουν πώς να τα επικοινωνούν. 
 

Το μοντέλο 
Επισκόπηση: 
Το Πέταγμα είναι μη κυβερνητική οργάνωση που διαχειρίζονται οικογένειες, η οποία 
εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και την Περιφέρεια 
Δυτικής Αττικής. Εφαρμόζει το πλαίσιο ποιότητας που προβλέπεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία και τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας, ενώ έχει καθιερώσει διαρκείς 
μηχανισμούς και διαδικασίες για την παρακολούθηση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, της ικανοποίησης των χρηστών και της απόδοσης του προσωπικού. Το Πέταγμα 
έχει αναπτύξει έναν βιώσιμο χρηματοδοτικό μηχανισμό, ενώ λαμβάνει τακτική 
χρηματοδότηση από ασφαλιστικά ταμεία, πρόσθετη χρηματοδότηση από την τοπική 
αυτοδιοίκηση, επιδόματα χρηστών, δωρεές και συνδρομές μελών. 
 
Το μοντέλο υποστηρίζει δώδεκα ενήλικες, που ζουν σε ομάδες των τεσσάρων σε τρία 
ξεχωριστά διαμερίσματα, όπου παρέχεται υποστήριξη σε 24ωρη βάση και διατίθεται ένα 
μέλος του προσωπικού για κάθε 2-3 ωφελούμενους, ενώ παρέχεται υποστήριξη 1:1 για 
συγκεκριμένα προγράμματα ή κατά περίπτωση. Οι ωφελούμενοι των υπηρεσιών επιλέγονται 
με βάση τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους. 
 
Οι ανάγκες υποστήριξης των ατόμων: 

Οι ωφελούμενοι των υπηρεσιών είναι ενήλικες με διανοητικές αναπηρίες που έχουν 
διαφορετικά επίπεδα αναγκών στήριξης, από περισσότερο σύνθετες ανάγκες υποστήριξης 
έως άτομα με υψηλότερα επίπεδα αυτονομίας. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες ποικίλλουν, 
καθώς παρέχεται υποστήριξη στους τομείς της προσωπικής υγιεινής, της φροντίδας στο σπίτι 
και των κοινωνικών δραστηριοτήτων, όπως ψώνια, εκδρομές, συμμετοχή σε πολιτιστικές και 
αθλητικές δραστηριότητες και εκδρομές. 
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Η προσέγγιση: 
Το Πέταγμα εφαρμόζει μια προσωποκεντρική προσέγγιση και παρέχει ευέλικτη υποστήριξη 
προσαρμοσμένη στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και προτιμήσεις των χρηστών του. Το 
προσωποκεντρικό σχέδιο αναπτύσσεται 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. Μια διαδικασία διαχείρισης κινδύνων επιτρέπει στους 
ωφελούμενους να αναλαμβάνουν εύλογους κινδύνους, σεβόμενοι το δικαίωμά τους στην 
ανάληψη κινδύνων. Το Πέταγμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την κοινωνία προσφέροντας 
ευκαιρίες για καθημερινή παρουσία και ενεργό συμμετοχή των ωφελούμενων στην τοπική 
κοινότητα. 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 βασισμένη σε σχέσεις μέθοδο οργάνωσης των 
πραγμάτων 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. Ένα 
μέλος του προσωπικού, που ονομάζεται σύνδεσμος κοινότητας ή διαμεσολαβητής, 
αναλαμβάνει το ρόλο να παρακολουθεί τις συνδέσεις του ατόμου και να εμπλέκει 
ανθρώπους του κύκλου του που το γνωρίζουν και νοιάζονται για αυτό. Ο Κύκλος έχει ρόλο 
συνηγόρου του ατόμου και κάνει συνηθισμένα πράγματα, όπως να επισκέπτεται, να πηγαίνει 
για καφέ, να μοιράζεται τα ενδιαφέροντα του ατόμου και μακροπρόθεσμα, αν αναπτύξουν 
πραγματικά ισχυρές σχέσεις αγάπης και φροντίδας κάποια μέλη ενός κύκλου υποστήριξης, 
θα είναι προετοιμασμένα να υπερασπιστούν το άτομο στις καλές και τις κακές στιγμές της 
ζωής του. 
 
Το προσωπικό: 
Το προσωπικό αποτελείται από τρεις διοικητικούς υπαλλήλους, έξι φροντιστές, έναν 
διευθυντή/ συντονιστή του Συλλόγου και πέντε άτομα επικουρικού προσωπικού, συνολικά 
15 μέλη. Τα μέλη του προσωπικού ενημερώνονται για τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα 
εργασίας τους συμμετέχοντας σε προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης και σε ατομικές και 
ομαδικές επιβλέψεις. Για την παρακολούθηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
χρησιμοποιούνται συστηματικές αξιολογήσεις του προσωπικού, ερωτηματολόγια 
ικανοποίησης των ωφελούμενων και ημερήσια δελτία παρακολούθησης. 
 

Πλεονεκτήματα και αδυναμίες 
Η προσωποκεντρική προσέγγιση με σαφή δέσμευση για κοινωνική ένταξη που εφαρμόζει Το 
Πέταγμα παρέχει στους ωφελούμενους ένα ανεξάρτητο περιβάλλον διαβίωσης που ομοιάζει 
με την τυπική ζωή στην κοινότητα. Η φιλοσοφία του Συλλόγου είναι η δημιουργία ενός 
ασφαλούς και δημιουργικού περιβάλλοντος για τους ενοίκους σε κάθε ένα από τα 
Διαμερίσματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, εστιάζοντας στην εξατομίκευση και στο σεβασμό 
της προσωπικότητας του κάθε ατόμου. Επιπλέον, ο μικρός αριθμός ενοίκων σε κάθε 
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διαμέρισμα εξασφαλίζει επαρκή υποστήριξη, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις 
προτιμήσεις των ατόμων. 
 
Μια αδυναμία, η οποία είναι κοινή σε πολλούς οργανισμούς που διαχειρίζονται οικογένειες 
στην Ελλάδα, έγκειται στο γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται σε μεγάλο βαθμό 
από γονείς ανθρώπων που ζουν στα διαμερίσματα υποστηριζόμενης διαβίωσης, οι οποίοι 
έχουν ενεργό ρόλο στη συνολική διαχείριση και εποπτεία του οργανισμού. Καθώς οι γονείς 
αυτοί μεγαλώνουν και πολλά αδέλφια και συγγενείς δεν επιθυμούν μια εξίσου ενεργή 
συμμετοχή, υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί διοικητικό έλλειμμα. Υπάρχει ανάγκη 
διεύρυνσης του Διοικητικού Συμβουλίου με νέα μέλη και ενίσχυσης του ρόλου και των 
ευθυνών των επαγγελματιών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο κύκλος των φυσικών 
κοινωνικών σχέσεων των ενοίκων θα διατηρηθεί ζωντανός και ενεργός.  
 

Περισσότερες Πληροφορίες 
Το Πέταγμα, Σύλλογος Γονέων για την Υποστηριζόμενη Διαβίωση Ατόμων με Νοητική 
Υστέρηση 
Βασίλης Καλοπίσης, Συντονιστής 
petagma@petagma.gr / https://www.petagma.gr/ 

2.2.4 3 ΕΣΤΙΑ, Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση 

Ιστορικό 
Το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 
1982. Προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση για παιδιά και ενήλικες με νοητική υστέρηση, από 
την ειδική αγωγή και την επαγγελματική κατάρτιση έως την ανεξάρτητη διαβίωση και την 
ένταξη στην τοπική κοινότητα. Κάθε χρόνο, περισσότερα από 80 άτομα αναπτύσσουν 
διαφορετικές δεξιότητες μέσω των επαγγελματικών εργαστηρίων της ΕΣΤΙΑΣ, καθώς και 
μέσω προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης και πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, 
επιτυγχάνοντας έτσι την ισότιμη συμμετοχή των ωφελούμενων στην τοπική κοινότητα. 
Επιπλέον, η Εστία χρησιμοποιεί εναλλακτικούς τρόπους εκπαίδευσης, όπως η 
δραματοθεραπεία, για να στηρίξει τους ωφελούμενούς της στην ανάπτυξη της 
συναισθηματικής νοημοσύνης και της κριτικής ικανότητάς τους, καθώς και ως μέσο 
αυτοβελτίωσης και αυτοέκφρασης. 
 
Στα εργαστήρια της ΕΣΤΙΑΣ, τα άτομα εκπαιδεύονται στη χειροτεχνία, τις εικαστικές τέχνες, 
τη ζαχαροπλαστική και την αρτοποιία, και την υφαντική. Έχει δημιουργηθεί ένα ειδικό 
εργαστήριο πληροφορικής για τους ωφελούμενους προκειμένου να αναπτύξουν τις 
δεξιότητες τους στον τομέα της πληροφορικής, όπως η ικανότητά τους να επικοινωνούν και 
να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες στο διαδίκτυο, η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην 
ψηφιοποίηση εικόνων και στην παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης. Το κέντρο 
ανέπτυξε επίσης έναν εκθεσιακό χώρο όπου εκτίθενται τα αντικείμενα που κατασκευάζουν 
οι ωφελούμενοι στα εργαστήρια, τον οποίο διαχειρίζονται επίσης οι ωφελούμενοι των 

mailto:petagma@petagma.gr
https://www.petagma.gr/
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υπηρεσιών, βοηθώντας τους να αποκτήσουν δεξιότητες στους τομείς των πωλήσεων, της 
εξυπηρέτησης πελατών, των συναλλαγών και της επικοινωνίας, προετοιμάζοντάς έτσι τους 
για την ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Επιπλέον, σε συνεργασία με ελληνικές εταιρείες, έχει 
αναπτύξει ένα πρόγραμμα επαγγελματικής αποκατάστασης, όπου περισσότεροι από 40 
ωφελούμενοι έχουν απασχοληθεί μέσω ενός προγράμματος πρακτικής άσκησης ή έχουν 
προσληφθεί. 
 

Το μοντέλο 
Επισκόπηση: 
Η ΕΣΤΙΑ είναι ένα δίκτυο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στην τοπική κοινότητα που 
υποστηρίζει άτομα με νοητική υστέρηση να διαβιούν αυτόνομα με βάση μια 
προσωποκεντρική προσέγγιση. Η πρώτη στέγη ιδρύθηκε το 2010 με δωρεές και κρατική 
χρηματοδότηση και το μοντέλο εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά του μέσω συμμετοχής σε 
χρηματοδοτικά προγράμματα, συνεργασίες, κρατικές επιχορηγήσεις, καθώς και προσωπικές 
συνεισφορές, όποτε είναι εφικτό. Η ΕΣΤΙΑ εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και την τοπική 
αυτοδιοίκηση. Διαθέτει ένα πλαίσιο ποιότητας που βασίζεται στους εσωτερικούς 
κανονισμούς λειτουργίας, το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο και την αποστολή της Εστίας, το 
οποίο παρακολουθείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εστίας και από τις τοπικές και 
κρατικές αρχές. 
 
Το μοντέλο παρέχει 24ωρη υποστήριξη σε συνολικά δεκαέξι άτομα με αναπηρίες, τα οποία 
ζουν σε τρεις ξεχωριστές στέγες, εκ των οποίων οι δύο φιλοξενούν έξι άτομα το καθένα και η 
μία, τέσσερα. Αρχικά η οικογένεια του ωφελούμενου εκφράζει ενδιαφέρον για την ένταξη 
του συγγενή με αναπηρία στην υπηρεσία και στη συνέχεια η ΕΣΤΙΑ παρέχει καθοδήγηση στον 
υποψήφιο ωφελούμενο μέσω μιας φάσης προετοιμασίας. Η ΕΣΤΙΑ εφαρμόζει μια σταδιακή 
προσέγγιση ενσωμάτωσης ενώ, μετά την παραπομπή του υποψήφιου ωφελούμενου, 
διοργανώνονται ενημερωτικές συναντήσεις μαζί του για την αξιολόγηση των αναγκών, της 
προσωπικότητας, των δημογραφικών κριτηρίων του, καθώς και συναντήσεις γνωριμίας με 
τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και τους υφιστάμενους ενοίκους τους. Μετά από αυτή 
τη φάση, ο υποψήφιος ωφελούμενος αποφασίζει με την υποστήριξη της οικογένειάς του και 
του προσωπικού της ΕΣΤΙΑΣ αν θα ενταχθεί στην υπηρεσία. 
 
Οι ανάγκες υποστήριξης των ατόμων: 

Οι ωφελούμενοι έχουν πολλαπλά επίπεδα αναγκών υποστήριξης, όπως βασικές ανάγκες, 
προσωπική υγιεινή, δραστηριότητες καθημερινής ζωής, ιατρική περίθαλψη, υποστήριξη στη 
διάρκεια των εξωτερικών δραστηριοτήτων τους, όπως ψυχαγωγικές δραστηριότητες, 
συμμετοχή σε εκδηλώσεις και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. 
 
Η προσέγγιση: 
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Σε συνεργασία με κάθε άτομο, την οικογένειά του και το προσωπικό καταρτίζεται ένα σχέδιο 
προσωπικής ανάπτυξης που επικεντρώνεται στα δυνατά σημεία, τις ανάγκες και τις 
επιθυμίες του ατόμου. Οι ομάδες αυτο-συνηγορίας ενημερώνουν τους ωφελούμενους 
σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και τους υποστηρίζουν στην ανάπτυξη 
των προσωπικών τους σχεδίων και στην υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων. Η ΕΣΤΙΑ 
χρησιμοποιεί μια διαδικασία εκτίμησης κινδύνων, για να αξιολογεί τον κίνδυνο των 
αποφάσεων που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι και σταθμίζει το καθήκον φροντίδας του 
προσωπικού της με πλήρη σεβασμό για το δικαίωμα των ωφελούμενων να αναλαμβάνουν 
κινδύνους. Όλοι οι ωφελούμενοι συμμετέχουν στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της ΕΣΤΙΑΣ, 
αναπτύσσοντας τις δεξιότητες καθημερινής ζωής, κοινωνικής αλληλεπίδρασης και 
επικοινωνίας, συμμετέχοντας σε εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης, αθλητικές 
δραστηριότητες και συνεδρίες λογοθεραπείας και εργασιοθεραπείας. Κάθε στέγη της ΕΣΤΙΑΣ 
είναι μοναδική όπως κάθε ωφελούμενος. Η τοποθεσία της κάθε στέγης, οι ευκαιρίες που 
προσφέρονται από την τοπική κοινότητα και οι προσωπικές επιλογές του ατόμου 
υποστηρίζουν το εξατομικευμένο μοντέλο προσέγγισης της ΕΣΤΙΑΣ. Επιπλέον, οι 
καθιερωμένες σχέσεις συνεργασίας στην τοπική κοινότητα υποστηρίζουν τους 
ωφελούμενους στην επίτευξη της ένταξής τους μέσω συμμετοχής σε προγράμματα της 
τοπικής κοινότητας, εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τοπικές αρχές ή φορείς σε 
συνεργασία με την ΕΣΤΙΑ, χτίζοντας σχέσεις με τη γειτονιά. 
 
Το προσωπικό: 
Το προσωπικό αποτελείται από 26 μέλη που περιλαμβάνουν έναν επιστημονικό διευθυντή, 
τρεις επιχειρησιακούς διευθυντές, έξι φροντιστές που συνοδεύουν τους ωφελούμενους σε 
24ωρη βάση, τέσσερα μέλη του προσωπικού που απασχολούνται το απόγευμα για να 
υποστηρίξουν τους ωφελούμενους σε εξωτερικές δραστηριότητες, για να διατηρούν τις 
δεξιότητές τους. Η ΕΣΤΙΑ υποστηρίζεται επίσης από δύο κοινωνικούς λειτουργούς, δύο 
διοικητικούς βοηθούς, δύο μέλη στις υπηρεσίες του προγράμματος, τρεις στο λογιστήριο, 
έναν τεχνικό ασφαλείας, έναν τεχνικό πληροφορικής και έναν οδηγό. Το προσωπικό 
συμμετέχει σε προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης και σε δραστηριότητες κατάρτισης στην 
εργασία, ώστε να ενημερώνεται για τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα εργασίας του, και 
υπόκειται σε διαδικασίες πιστοποίησης. 
 

Πλεονεκτήματα και αδυναμίες 
Η δημιουργία ενός υποστηρικτικού δικτύου στην τοπική κοινότητα είναι ένας από τους 
κύριους στόχους και τα πλεονεκτήματα της ΕΣΤΙΑΣ. Οι ωφελούμενοι εντάσσονται στην τοπική 
κοινότητα σε ισότιμη βάση και τους προσφέρονται πολλαπλές επιλογές, για να 
συμμετάσχουν σε δραστηριότητες σε επίπεδο τοπικής κοινότητας και να ενταχθούν στην 
κοινωνία. Επιπλέον, η ΕΣΤΙΑ διασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών παρέχοντας υψηλό 
επίπεδο διαβίωσης και επιλέγοντας προσεκτικά και αξιολογώντας το προσωπικό. Η 
βιωσιμότητα των υπηρεσιών αποτελεί κύριο μέλημα του φορέα, καθώς η γραφειοκρατία που 
αφορά τα οικονομικά ζητήματα είναι εξαντλητική Ο υπερπροστατευτικός ρόλος της 
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οικογένειας, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στην ελληνική κουλτούρα, αμφισβητεί τη 
φιλοσοφία ανάληψης κινδύνων που επιθυμεί να εφαρμόζει η ΕΣΤΙΑ. Επιπλέον, όταν οι 
ωφελούμενοι χάνουν την οικογένειά τους, οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 
αναλαμβάνουν την επιτροπεία τους, η οποία αποτελεί μια απαιτητική κατάσταση που 
συνεπάγεται πολλούς κινδύνους για το προσωπικό, καθώς πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις, 
οι οποίες υπερβαίνουν τα καθήκοντά τους. Η ΕΣΤΙΑ προσφέρει συνεχή επιμόρφωση στο 
προσωπικό, αλλά καθώς οι ωφελούμενοι μεγαλώνουν, οι ανάγκες υποστήριξής τους 
εντείνονται και υπάρχει συνεχής ανησυχία και ανάγκη για την πρόβλεψη των μελλοντικών 
αναγκών του προσωπικού ως προς την εξέλιξη των δεξιοτήτων του, ώστε να συνεχίσει να 
προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υποστήριξης. 
 

Περισσότερες Πληροφορίες 
ΕΣΤΙΑ, Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση 
Βασίλης Κασιμάτης, Γενικός Διευθυντής 
mirtok@yahoo.com / www.eseepa.gr 
 
 

2.2.5 Υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων με παράλληλη παροχή υπηρεσιών υποστήριξης - 
SUPPORT, Καταλονία (Ισπανία) 

Ιστορικό 

Το Fundació Tutelar Girona, SUPPORT, δημιουργήθηκε στις 11 Απριλίου 2003, με κύριο στόχο 
την προάσπιση, την προώθηση, την ανάπτυξη και την επέκταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες. Ουσιαστικό μέρος των υπηρεσιών είναι η παροχή 
βοήθειας προς αυτούς ώστε να εξασφαλίζουν την ευημερία τους με αξιοπρέπεια και να 
επιδιώκουν την αυτονομία τους μέσω υπηρεσιών υποστήριξης. Ένας από τους στόχους του 
Ιδρύματος είναι η ενθάρρυνση και προαγωγή της δημιουργίας προγραμμάτων, πόρων και 
κοινωνικών εγκαταστάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ατόμων με 
ψυχοκοινωνικές, διανοητικές ή γνωστικές αναπηρίες που προκύπτουν από τη γήρανση. Ο 
αριθμός των ατόμων που φροντίζει το Ίδρυμα δεν έχει σταματήσει να αυξάνεται και συνολικά 
1.740 άτομα έχουν υποστηριχθεί στα περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια της ζωής του 
Ιδρύματος. 
 
Επιπλέον, το Ίδρυμα SUPPORT προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες με στόχο τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες και της ποιότητας της παροχής υπηρεσιών στον 
τομέα αυτό. Ως εκ τούτου, έχει αναπτυχθεί μια συμβουλευτική υπηρεσία που απευθύνεται 
σε φορείς, επαγγελματίες και ιδιώτες, η «Υπηρεσία πρόγνωσης μελλοντικής υποστήριξης» 
για την πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών των ατόμων. Επιπλέον, έχουν συσταθεί δύο 
επιτροπές, η Επιτροπή Στέγασης και η Επιτροπή Αναψυχής-Πολιτισμού. Η Επιτροπή Στέγασης 
συστάθηκε στο πλαίσιο της δέσμευσης του φορέα στη διαδικασία αποϊδρυματοποίησης στην 
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περιοχή της Girona και απαρτίζεται από επαγγελματίες από τους διάφορους τομείς του 
SUPPORT. Προάγει την ανεξάρτητη διαβίωση και την κοινωνική ένταξη παρέχοντας 
συμβουλές στα άτομα βρίσκοντας ένα σπίτι και παρέχοντας πρόσβαση, ενεργοποιώντας και 
συντονίζοντας την υποστήριξη που χρειάζονται για να ζήσουν ανεξάρτητα. Η Επιτροπή 
Αναψυχής-Πολιτισμού στοχεύει στη διευκόλυνση της ψυχαγωγίας και των πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων στην τοπική κοινότητα για τα άτομα με αναπηρίες και συμβάλλει στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, στη συναισθηματική τους ευημερία, καθώς και στην 
επέκταση του κοινωνικού δικτύου και την ένταξή τους στην τοπική κοινότητα. 
 
Από το 2010, ο καταλανικός αστικός κώδικας έχει ενσωματώσει στο νομικό του πλαίσιο έναν 
νομικό μηχανισμό, ο οποίος επιτρέπει στα άτομα με διάφορες ανάγκες υποστήριξης να 
ζητούν υπηρεσίες υποστήριξης χωρίς να χάνουν ή να εκχωρούν τη δικαιοπρακτική τους 
ικανότητα. Το πλαίσιο ονομάζεται μηχανισμός βοήθειας και τα άτομα μπορούν να τον 
ζητήσουν στη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας, όπου έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
επιλέξουν τον οργανισμό ή το πρόσωπο που θα ασκήσει το ρόλο του βοηθού τους. Το 
SUPPORT έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα που ονομάζεται Assistència προσφέροντας 
υπηρεσίες υποστήριξης με τη μορφή βοήθειας σε άτομα με διάφορες αναπηρίες και ανάγκες 
υποστήριξης. Οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται εδώ παρέχονται από το Ίδρυμα SUPPORT, 
αλλά αξίζει να αναφερθεί ότι άλλοι 70 φορείς προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες στην 
Καταλονία (δηλ. SOM Fundacio) και ότι συνολικά 173 άτομα έχουν επιλέξει την υπηρεσία 
βοήθειας στην Καταλονία εκ των οποίων 86 χρησιμοποιούν το πρόγραμμα του SUPPORT. 
 

Το μοντέλο 
Επισκόπηση: 

Το πρόγραμμα Assistència παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης, με τη μορφή βοήθειας, οι οποίες 
εξατομικεύονται για κάθε ωφελούμενο, σε μία ή περισσότερες πτυχές της ζωής, με βάση τις 
ανάγκες υποστήριξης, τις επιθυμίες και τις προσωπικές προτιμήσεις του. Το πρόγραμμα 
στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης βασισμένων στο μηχανισμό βοήθειας, τον 
οποίο ζητά το άτομο μέσω νομικής αλλά κυρίως εθελοντικής διαδικασίας, στην προώθηση 
μιας εξατομικευμένης συμφωνίας παροχής υπηρεσιών μεταξύ του ατόμου και του παρόχου 
υπηρεσιών και στην προσφορά μιας δυναμικής, ευέλικτης και εξατομικευμένης υποστήριξης 
στον ωφελούμενο. 
 
Οι ωφελούμενοι των υπηρεσιών μπορούν να ενταχθούν στον φορέα μέσω του μηχανισμού 
βοήθειας, διατηρώντας τη δικαιοπρακτική τους ικανότητα, ή μπορούν να παραπεμφθούν 
από τις κοινωνικές υπηρεσίες με πληρεξούσιο, οπότε η δικαιοπρακτική τους ικανότητα είτε 
αφαιρείται είτε περιορίζεται ουσιαστικά και εκχωρείται στον φορέα. Σε κάθε περίπτωση, το 
SUPPORT ακολουθεί μια προσέγγιση υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων, η οποία 
βασίζεται σε μια μη παρεμβατική και μη αναγκαστική φιλοσοφία, όπου το άτομο είναι ο 
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κύριος υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων και ο πάροχος υπηρεσιών υποστηρίζει τις αυτές 
τις αποφάσεις. 
 
Το άτομο καθορίζει σε ποιους τομείς χρειάζεται υποστήριξη, τα όρια και το εύρος του ρόλου 
του βοηθού και καθορίζει το δικό του προσωπικό σχέδιο. Κατά συνέπεια, μπορεί να ζητήσει 
να αλλάξει βοηθό ή/και να πάψει να λαμβάνει τις υπηρεσίες βοήθειας. Οι ωφελούμενοι της 
υπηρεσίας λαμβάνουν υποστήριξη σε διάφορους τομείς της ζωής, που κυμαίνονται από την 
παροχή βοήθειας στο άτομο με τις Βασικές Καθημερινές Δραστηριότητες Διαβίωσης, τη 
διαχείριση των οικονομικών και περιουσιακών του θεμάτων ή νομικές καταστάσεις. 
Επιπλέον, καθώς η υποστήριξη που προσφέρεται ποικίλλει και είναι προσαρμοσμένη στις 
ανάγκες κάθε ατόμου, οι υπηρεσίες παρέχονται από ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών που 
εργάζονται ως συντονισμένη ομάδα. Κάθε τομέας υποστήριξης -κοινωνικός, νομικός, 
οικονομικός- εξυπηρετεί διαφορετικό ρόλο και σκοπό και, ως εκ τούτου, μπορεί να 
ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί από τον ωφελούμενο ανάλογα με τις ανάγκες 
υποστήριξης και το επίπεδο σοβαρότητας και πολυπλοκότητας της εκάστοτε κατάστασης. Οι 
υπηρεσίες προσφέρονται καθημερινά όλο το 24ωρο ολόκληρο τον χρόνο, με τις υπηρεσίες 
να λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 π.μ. έως τις 6 μ.μ. και τους 
επαγγελματίες να είναι σε εφημερία στη διάρκεια της νύχτας, τα Σαββατοκύριακα και τις 
αργίες. 
 
Ο φορέας λαμβάνει χρηματοδότηση μέσω συμφωνίας επιχορήγησης από τη δημόσια 
διοίκηση σε περιοδική βάση, η οποία υπολογίζεται με βάση την υποστήριξη που λαμβάνει 
κάθε άτομο, λαμβάνοντας υπόψη την προσωπική του κατάσταση και άλλους παράγοντες. Το 
SUPPORT λειτουργεί ως ιδιωτική μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση και οι 
υπηρεσίες βοήθειας συνδέονται με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικογενειών, ενώ εποπτεύεται από την Επιτροπή Συμβουλών και 
Εποπτείας μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων της κυβέρνησης της Καταλονίας. 
 
Οι ανάγκες υποστήριξης των ατόμων: 

Το πρόγραμμα Assistència παρέχει υπηρεσίες σε άτομα με διάφορες αναπηρίες, όπως 
διανοητικές, ψυχοκοινωνικές ή/και γνωστικές. Αναλυτικότερα, το 47% των χρηστών είναι 
άτομα με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες, το 21% με διανοητικές, το 9% με γνωστικές αναπηρίες 
και το 23% με άλλες αναπηρίες ή σε δυσχερείς κοινωνικές καταστάσεις, όπως η αστεγία. Οι 
ωφελούμενοι μπορεί να ζουν στα σπίτια τους ή σε οικιστικές δομές, ενώ μερικοί μπορεί να 
είναι και άστεγοι. Άτομα με υψηλότερες ανάγκες στήριξης μπορεί να διαμένουν σε ιδρύματα 
που προσφέρουν 24ωρη υποστήριξη, αλλά η Assistència έχει τη δυνατότητα να τους παρέχει 
υπηρεσίες και να τους βοηθά να ξεπεράσουν τις προκλήσεις, ορισμένες από τις οποίες 
μπορεί αφορούν με τους υπεύθυνους υπηρεσιών ή τους παρόχους υπηρεσιών στέγασης.  
 
Η προσέγγιση: 
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Το μοντέλο βασίζεται σε ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις και προσεγγίσεις υποστηριζόμενης 
λήψης αποφάσεων. Δεν υποκαθίσταται η λήψη αποφάσεων σε κανέναν τομέα της ζωής, είτε 
πρόκειται για οικονομικό ζήτημα είτε για ζήτημα σχετικό με την υγεία. Όπως 
προαναφέρθηκε, ορισμένοι ωφελούμενοι παραπέμπονται στον φορέα μέσω πληρεξουσίου 
και χάνουν τη δικαιοπρακτική τους ικανότητα. Σε αυτή την περίπτωση, οι ωφελούμενοι 
μπορεί να είναι απρόθυμοι και αρνητικοί να αποδεχτούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από 
την Assistència. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο φορέας χρησιμοποιεί μια συμμετοχική διαδικασία, 
όπου σέβεται τις επιθυμίες και τις προτιμήσεις του ατόμου, του αφιερώνει χρόνο 
συμμετέχοντας σε συζητήσεις, έως ότου το άτομο ζητήσει εκουσίως τη βοήθειά του. Ο 
ωφελούμενος συμμετέχει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, από τη 
στιγμή που ζητά υποστήριξη. Οι ωφελούμενοι συμμετέχουν στην κατάρτιση του σχεδίου 
υποστήριξής τους σε συνεργασία με το προσωπικό της πρώτης γραμμής και αποφασίζουν 
από ποιον, πότε, πού και πώς θα τους παρέχεται η υπηρεσία. Οι υπηρεσίες παρέχονται σε 
επίπεδο κοινότητας και μία από τις πτυχές του προγράμματος της Assistència είναι ο 
συντονισμός των διαθέσιμων υπηρεσιών στην περιοχή και η διασφάλιση ισότιμης 
πρόσβασης των ωφελουμένων σε αυτές τις υπηρεσίες, όπως και ο υπόλοιπος πληθυσμός. Το 
πρόγραμμα ενεργεί ως διαμεσολαβητής και προάγει τη συμμετοχή των ωφελουμένων στις 
υπηρεσίες που διατίθενται στην τοπική κοινότητα, ειδικά όταν το άτομο δεν είχε ποτέ πριν 
πρόσβαση σε αυτές. Το πρόγραμμα ενδυναμώνει τα άτομα να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες 
στο μέλλον από μόνα τους, χωρίς βοήθεια αν είναι δυνατόν, και συνηγορεί υπέρ των ατόμων 
στις υπηρεσίες της τοπικής κοινότητας. 
 
Το προσωπικό: 

Η Assistència απασχολεί από 89 επαγγελματίες, οι οποίοι με βάση το ρόλο τους 
υποστηρίζουν τους διάφορους τομείς του προγράμματος, νομικό, οικονομικό ή κοινωνικό. 
Το προσωπικό αποτελείται από δικηγόρους, διαχειριστές ακινήτων, οικονομικούς τεχνικούς, 
διοικητικούς βοηθούς, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και άλλες 
ειδικότητες κοινωνικής πρόνοιας. Οι επαγγελματίες είναι εγγεγραμμένοι σε δημόσιο μητρώο 
που εξασφαλίζει τη νομική αναγνώρισή τους, ενώ τα δικαιώματα των ωφελούμενων 
διασφαλίζονται καθώς οι βοηθοί εποπτεύονται από το δικαστήριο και τις δημόσιες αρχές. Το 
προσωπικό έχει ευκαιρίες να ενημερώνεται για τις πρόσφατες εξελίξεις, να συμμετέχει σε 
ευρωπαϊκά προγράμματα, δραστηριότητες διάδοσης, διεθνή συνέδρια και τοπικές 
εκδηλώσεις. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζονται επίσης με ομαδική επίβλεψη, στο πλαίσιο της 
Επιτροπής Δεοντολογίας, και συμμετέχουν σε εσωτερικές διαδικασίες, όπως η διαδικασία 
του Σχεδίου Διασφάλισης Ποιότητας. 
 

Πλεονεκτήματα και αδυναμίες 
Η Assistència είναι μια υπηρεσία εξατομικευμένης υποστήριξης που παρέχεται ξεχωριστά 
από δομές ή στέγες διαβίωσης σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, επιτρέποντας στους 
ωφελούμενους να υποστηρίζονται από επαγγελματίες, οι οποίοι συνηγορούν υπέρ τους και 
τους στηρίζουν όταν αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής. Επιπλέον, 
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ενώ εφαρμόζει μια προσωποκεντρική προσέγγιση και την υποστηριζόμενη λήψη 
αποφάσεων, η οργάνωση δεν αφαιρεί, μεταβάλλει ή περιορίζει τη δικαιοπρακτική ικανότητα 
του ατόμου, ακόμη και αν ληφθεί διαφορετική απόφαση από το δικαστήριο, και 
επικεντρώνεται στην παροχή βοήθειας προς το άτομο, προκειμένου να εφαρμόζει τις 
αποφάσεις και τις προσωπικές επιλογές του, με συγκεκριμένες ενέργειες. Η Assistència 
υποστηρίζει τους ωφελούμενους που έχουν χάσει τη δικαιοπρακτική τους ικανότητα να την 
ανακτήσουν και επιδιώκει να μετατρέψει τα περιστατικά που αναλαμβάνει βάσει 
πληρεξουσίου από πλήρη ή περιορισμένη επιτροπεία σε μηχανισμό συνδρομής και πλήρη 
δικαιοπρακτική ικανότητα. Είναι ένα μοντέλο, το οποίο μπορεί να μεταφερθεί σε άλλες 
χώρες της ΕΕ, να προάγει την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΣΔΑΑ) και να συμβάλει στις διαδικασίες 
αποϊδρυματοποίησης κάθε χώρας. Επιπλέον, το μοντέλο βελτιώνει την ποιότητα ζωής των 
ατόμων, διασφαλίζοντας και τηρώντας τα δικαιώματά τους, και αποτελεί επίσης έναν 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο για την εξασφάλιση της άσκησης των δικαιωμάτων 
ανεξάρτητης διαβίωσης (άρθρο 19 της ΣΔΑΑ) και δικαιοπρακτικής ικανότητας (άρθρο 12 της 
ΣΔΑΑ). 
 
Παρά την αύξηση των ωφελουμένων, το πρόγραμμα δεν είναι ευρέως γνωστό στο κοινό με 
αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τον μηχανισμό βοήθειας και τις 
υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού του προγράμματος. Επιπλέον, η χρηματοδότηση 
είναι ανεπαρκής ή δεν καταβάλλεται εγκαίρως και δεν παρέχεται επαρκής εκπαίδευση στους 
επαγγελματίες. 
 

Περισσότερες Πληροφορίες 
Fundació Tutelar de les Comarques Gironines (FTCG) 
Ferran Blanco Ros, Υπεύθυνος Έργων και Ανάπτυξης 
ferran@supportgirona.cat / www.supportgirona.cat 
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2.3 Ηλικιωμένοι 

2.3.1 Βοήθεια στο σπίτι - Ελλάδα 

Ιστορικό 

Η «Βοήθεια στο σπίτι» είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιείται από την τοπική αυτοδιοίκηση 
με στόχο την κάλυψη των βασικών αναγκών κοινωνικής φροντίδας για την ανεξάρτητη 
διαβίωση ηλικιωμένων, ατόμων με μόνιμα ή προσωρινά κοινωνικά προβλήματα ή 
προβλήματα υγείας καθώς και ατόμων με αναπηρίες. Το πρόγραμμα αρχικά εγκρίθηκε, 
συντονιζόταν και εποπτευόταν από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας στην Ελλάδα με 
κύριους σκοπούς τη διερεύνηση, καταγραφή, επεξεργασία και μελέτη των αναγκών των 
παραπάνω κατηγοριών, τη χαρτογράφηση των ατόμων και των αναγκών τους, την κάλυψη 
των βασικών αναγκών των χρηστών συντονίζοντας την παροχή υπηρεσιών, όπως η κοινωνική 
φροντίδα, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η νοσηλευτική περίθαλψη, η φυσιοθεραπεία και η 
εργασιοθεραπεία, την ενημέρωση των εξυπηρετούμενων για τα δικαιώματά τους και την 
επαφή τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας της κοινότητας και τη 
διευκόλυνση της συμμετοχής τους σε θρησκευτικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και 
κοινωνικές δραστηριότητες. (Άρθρο 13 του Νόμου 3106/2003: Αναδιοργάνωση του Εθνικού 
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 30/Α/10.2.2003) 
 
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» ως πιλοτικό πρόγραμμα αρχικά στον ∆ήµο Περιστερίου 
το 1997 και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε 102 δήμους της χώρας. Με την εφαρμογή του Γ΄ ΚΠΣ 
ιδρύθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν μέσω των ΠΕΠ για ένα αρχικό διάστημα δύο ετών 
ανάλογα προγράμματα σχεδόν στο σύνολο των δήμων.  (Σωτηριάδου Κ., Αντωνοπούλου Λ. 
(2009), PEST και SWOT Ανάλυση του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», Ελληνικό Περιοδικό 
της Νοσηλευτικής Επιστήµης). Έκτοτε, το πρόγραμμα λαμβάνει ανανεώσεις της τελευταίας 
στιγμής με την τελευταία ανανέωση χρηματοδότησης το 2020 από το Υπουργείο Εσωτερικών 
και την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. 
 

Το μοντέλο 
Επισκόπηση: 
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» παρέχει υπηρεσίες κατ' οίκον υποστήριξης σε 
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία που ζουν στο σπίτι τους και δεν έχουν τη ικανότητα να 
φροντίσουν τον εαυτό τους. Σκοπός του προγράμματος είναι οι δικαιούχοι να παραμένουν 
στο σπίτι τους και να αποφεύγουν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού. Το άτομο ή 
κάποιος από το περιβάλλον του μπορεί να εκφράσει το ενδιαφέρον του για συμμετοχή στο 
πρόγραμμα. Ο κοινωνικός λειτουργός προγραμματίζει επίσκεψη στο σπίτι του αιτούντος για 
να εντοπίσει τις ανάγκες του. Στη συνέχεια, ο αιτών υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο 
πρόγραμμα και συγκεντρώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εάν ο αιτών πληροί τα κριτήρια 
του προγράμματος, μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Μετά την έγκριση της αίτησης, 
ο συντονιστής του προγράμματος καθορίζει τη συχνότητα των επισκέψεων και τις υπηρεσίες 



 

 
 
 
 

 Αυτή η δράση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων και υλοποιείται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Σελίδα | 45 

που θα παρέχονται στον ωφελούμενο, με βάση τις ατομικές του ανάγκες. Το προσωπικό 
πραγματοποιεί επισκέψεις στα σπίτια με βάσει έναν κυλιόμενο πρόγραμμα περιτροπής και 
τους υποστήριξη με βάση τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των ωφελούμενων. Τον Μάρτιο του 
2020, η υπηρεσία «Βοήθεια στο σπίτι» ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα που ονομάζεται 
«Πρόληψη στο σπίτι» για την υποστήριξη των κατοίκων σε αγροτικές και νησιωτικές περιοχές 
με λιγότερους από 20.000 κατοίκους. Θα παρέχει ιατρικές εξετάσεις στο σπίτι των 
ωφελούμενων, τα αποτελέσματα των οποίων θα διαβιβάζονται μέσω συστημάτων ΤΠΕ στους 
γιατρούς τους. Το προσωπικό της υπηρεσίας «Βοήθεια στο σπίτι» θα είναι υπεύθυνο για την 
διενέργεια όλων των απαραίτητων βημάτων από τον αρχικό προσδιορισμό των αναγκαίων 
ιατρικών εξετάσεων έως την ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Προσωπικού Ιατρικού Φακέλου 
κάθε ωφελούμενου. 
 
Οι ανάγκες υποστήριξης των ατόμων: 

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άτομα με αναπηρία ή ηλικιωμένοι και επιλέγονται με 
βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, όπως το χαμηλό εισόδημα ή/και η απουσία 
οικογενειακού περιβάλλοντος. 
 
Η προσέγγιση: 
Η υποστήριξη παρέχεται με βάση τις ανάγκες των ωφελούμενων με ένα κυλιόμενο 
πρόγραμμα. Ο κοινωνικός λειτουργός αναλαμβάνει τη γενική εποπτεία του προγράμματος, 
αξιολογεί τις ανάγκες του κάθε ατόμου, διαχειρίζεται το πρόγραμμα των επισκέψεων και των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη και διενεργεί έρευνα, ώστε να 
προσδιορίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κάθε άτομο. Ο κοινωνικός λειτουργός 
συντονίζει τις δραστηριότητες του προγράμματος και καταγράφει τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες. Ο νοσηλευτής προσφέρει προληπτικές υπηρεσίες υγείας, όπως τη μέτρηση και 
την καταγραφή της αρτηριακής πίεσης, τη συνταγογράφηση φαρμάκων και τη συνοδεία των 
χρηστών στα ραντεβού με γιατρούς. Ο οικιακός βοηθός αναλαμβάνει τον καθαρισμό του 
σπιτιού τους, τους προμηθεύει με είδη ανάγκης από τοπικά καταστήματα και τους παρέχει 
συντροφιά. 
 
Το προσωπικό: 
Βάσει της νομοθεσίας, το προσωπικό κάθε προγράμματος θα πρέπει να αποτελείται από 
τουλάχιστον έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν νοσηλευτή και έναν οικιακό βοηθό. 
 

Πλεονεκτήματα και αδυναμίες 
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» έχει αποδειχθεί ουσιαστική υπηρεσία για την 
υποστήριξη ατόμων με ανάγκες στο δικό τους περιβάλλον. Ωστόσο, αντιμετωπίζει πολλές 
προκλήσεις, όπως έλλειψη προσωπικού, κατακερματισμό των υπηρεσιών, έλλειψη 
βιωσιμότητας του προγράμματος, έλλειψη της απαραίτητης τεχνολογικής υποδομής και 
ανεπαρκή εκπαίδευση του προσωπικού. 
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Περισσότερες Πληροφορίες 
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» μέσω της έρευνας γραφείου. Για περισσότερες 
πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε τις παραπομπές που αναφέρονται στην 
παρουσίαση αυτού του προγράμματος. 


