
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Τον Μάιο, o φορέας SCT εκπαίδευσε τους
εταίρους του SMARTS στην Υποστηριζόμενη
Λήψη Αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων
επαγγελματιών από τους φορείς ASTRES,  ARCIL

και ΘΕΟΤΟΚΟΣ. Το εκπαιδευτικό υλικό
βασίστηκε στα αποτελέσματα του προγράμματος
I DECIDE και χρησιμοποιήθηκε για να εισαγάγει
τους συμμετέχοντες στη θεματολογία της
Υποστηριζόμενης Λήψης Αποφάσεων. Παρά το
γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, η
εκπαίδευση είχε πολύ θετική ανταπόκριση και
προκάλεσε ενδιαφέρουσες συζητήσεις μεταξύ
των συμμετεχόντων και των εκπαιδευτών.

SMARTS: ΕΝΑΣ  ΧΡΟΝΟΣ  ΣΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!
Αυτόν τον Σεπτέμβριο, οι εταίροι πραγματοποίησαν τη δεύτερη τακτική συνάντηση του
προγράμματος, ώστε να συζητήσουν τι έχει ήδη επιτευχθεί και να προγραμματίσουν  τα επόμενα
βήματα του προγράμματος.

Μέχρι στιγμής, οι εταίροι έχουν συνεργαστεί για την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών
βασισμένων στην Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων (SDM) στον τομέα της σεξουαλικότητας.

Αυτές απευθύνονται σε τρεις διαφορετικές ομάδες, στα άτομα με αναπηρία, στους επαγγελματίες
υπηρεσιών υποστήριξης και οικογενειακούς φροντιστές.

Ένα ευρύ φάσμα θεμάτων καλύπτεται από τις κατευθυντήριες γραμμές: από μια εισαγωγή στην
Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων και τη σεξουαλικότητα μέχρι και ενότητες αναφερόμενες στα
εξής θέματα: μύθοι περί σεξουαλικότητας, σεξουαλική κακοποίηση, προστασία, αντισύλληψη,

γονιμότητα, παρακολούθηση πορνογραφικού υλικού, σεξ επί πληρωμή, συγκρούσεις στις σχέσεις
κλπ. Περισσότερα θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες, οπότε μείνετε συντονισμένοι! 
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ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΦΟΡΕΙΣ

Η κοινοπραξία αποτελείται από φορείς παροχής
υπηρεσιών: Fundació Astres (Ισπανία), ο
συντονιστής, ARCIL (Πορτογαλία) and Θεοτόκος
(Ελλάδα) καθώς και από εταίρους οι οποίοι
διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία: SCT

(Ηνωμένο Βασίλειο) για την εκπαίδευση των
επαγγελματιών, και το EASPD (Βέλγιο) για την
εκπροσώπηση των παροχών υπηρεσιών.

Ακολουθήστε τους συνδέσμους για να περιηγηθείτε
στους ιστότοπους των συνεργατών ώστε να μάθετε
περισσότερα για αυτούς. Για περισσότερες
πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον
συντονιστή του έργου, Fundació Astres, στο
idea@plataformaeducativa.org

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Βασισμένοι στην εισαγωγική εκπαίδευση περί
Υποστηριζόμενης Λήψης αποφάσεων, την οποία
είχαν λάβει από το SCT, οι εκπαιδευμένοι
επαγγελματίες των ASTRES, ARCIL και ΘΕΟΤΟΚΟΣ
οργάνωσαν εσωτερικές εκπαιδεύσεις για να
επιμορφώσουν τους συναδέλφους τους στη χρήση
των γενικών αρχών της Υποστηριζόμενης Λήψης
Αποφάσεων. Αυτός ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης
έθεσε ουσιαστικά τα θεμέλια της μελλοντικής
εκπαίδευσης που θα αφορά πιο συγκεκριμένα την
Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων στον τομέα της
σεξουαλικότητας. 

Η συνολική ανατροφοδότηση από τους
συμμετέχοντες ήταν θετική: απόλαυσαν τη
εκπαιδευτική εμπειρία και τη θεώρησαν ως μια
νέα προοπτική για την καθημερινή τους εργασία
με τους εξυπηρετούμενους.

ΤΙ  ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ;
Oι εταίροι καθόρισαν τα επόμενα βήματα που
πρόκειται να ακολουθήσουν για την υλοποίηση
του έργου.  Το πρόγραμμα έχει ως εξής: 

• Οριστικοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών
για τη Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων και τη
σεξουαλικότητα. 

• Αξιολόγηση αυτών των κατευθυντηρίων
γραμμών με πιλοτική εφαρμογή στις αρχές του
2022. 

• Έναρξη εργασιών για τη δημιουργία μιας
εργαλειοθήκης ευαισθητοποίησης που θα είναι
προσβάσιμη σε άτομα με νοητικές αναπτυξιακές
αναπηρίες ή/και προβλήματα ψυχικής υγείας. 

Μείνετε συντονισμένοι καθώς το έργο
συνεχίζεται!

https://www.plataformaeducativa.org/portal/entitat/fundacio-astres/
https://arcil.org.pt/
http://www.theotokos.gr/home
https://www.sctltd.uk/
https://www.easpd.eu/

