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Εισαγωγή
Όλοι μας, άλλοι νωρίτερα και άλλοι αργότερα, θα βρεθούμε στην φάση εκείνη της
ζωής μας, που είτε από επιλογή και μέσα σε μια ομαλή εξελικτική διαδικασία, είτε
αναγκαστικά (όταν βρεθούμε χωρίς τους γονείς μας), θα χρειαστεί να ζήσουμε
μόνοι μας, να αυτενεργήσουμε,
να εργαστούμε, να κατοικήσουμε εκτός
οικογενειακής εστίας και να αναλάβουμε το ρόλο του ενήλικα μέσα στην κοινωνία.
Γνωρίζουμε όλοι την πολυπλοκότητα, τις δυσκολίες, αλλά και την αξία που έχει για
όλους μας, η σημαντική αυτή φάση της ζωής μας. Γονείς, παιδιά, συγγενείς,
σχολεία, κοινωνία, εμπλέκονται ενεργά και αλληλεπιδρούν για αρκετό χρονικό
διάστημα ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Στην περίπτωση του ατόμου με νοητική υστέρηση (αμνυ) το ζήτημα είναι πολύ πιο
σύνθετο, κυρίως λόγω της φύσης των δυσκολιών που συναντώνται σε ένα αμνυ
αλλά και λόγω των χαρακτηριστικών που παρουσιάζει η Ελληνική πραγματικότητα
όπως:








Απουσία
θεσμοθετημένων
διαδικασιών
εξατομικευμένης
εκπαίδευσης, υποστήριξης και προετοιμασίας για το πέρασμα των
ατόμων από την οικογενειακή εστία σε σύγχρονες μορφές διαβίωσης
που ταιριάζουν στις ανάγκες τους και οδηγούν στην κοινωνική
ενσωμάτωση.
Η ελληνική οικογένεια εμφανίζεται απρόθυμη και δεν στηρίζει
επαρκώς την αυτονομία, παρά το γεγονός ότι προβληματίζεται και
ανησυχεί (κυρίως για την τύχη του παιδιού της μετά την φυσική
απουσία των γονιών).
Ένα άτομο με νυ παρουσιάζει ελλείμματα στο νοητικό δυναμικό
(μετρήσιμα και κατηγοριοποιημένα) αλλά και ελλείμματα σε
τουλάχιστον 2 από τις 10 παρακάτω βασικές κοινωνικές δεξιότητες :
- Επικοινωνία, - Φροντίδα εαυτού, - Κοινωνικές δεξιότητες, Διαβίωση στο σπίτι (home living), - Αυτοδιαχείριση (self- direction),
- Κοινοτικές δεξιότητες (community use), - Υγεία και ασφάλεια, Ακαδημαϊκές δεξιότητες, - Διαχείριση ελεύθερου χρόνου, - Εργασία.
Τα άτομα με νοητική υστέρηση, όπως άλλωστε και ένας μεγάλος
αριθμός συνανθρώπων μας, παρουσιάζουν περιορισμένη ικανότητα
στην ανάγνωση, τη γραφή και την κατανόηση γραπτών κειμένων.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την δραματική μείωση της δυνατότητας
τους, να αντλούν πληροφορίες, να διευρύνουν την γνώση τους για
τον κόσμο, να μοιράζονται ιδέες, σκέψεις, συναισθήματα και
εμπειρίες, να διαμορφώνουν στάσεις και να επιλέγουν. Η μειωμένη
ή και ανύπαρκτη πρόσβαση στην πληροφόρηση, δημιουργεί
επιπλέον δυσκολίες σε ότι αφορά στην αυτοδιάθεσή τους, τη
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δυνατότητα να ακολουθούν τον ρυθμό της ζωής και να εντάσσονται
στον κοινωνικό ιστό.
Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι το αμνυ χωρίς υποστήριξη, πολύ δύσκολα
μπορεί να επιτύχει την αυτονόμησή του και την ένταξή του στο κοινωνικό
γίγνεσθαι. Είναι επίσης βέβαιο ότι κάθε αμνυ μπορεί, με κατάλληλη προετοιμασία,
εξατομικευμένη εκπαίδευση, ανάπτυξη δεξιοτήτων (κοινωνικών, επικοινωνιακών,
αυτοδιαχείρισης κ.α.) και υποστήριξη, να κατακτήσει το επίπεδο αυτονομίας που
του ταιριάζει και κατά συνέπεια να ενταχθεί ομαλά στην Κοινωνία. Μπορεί να
κατακτήσει επίπεδο αυτενέργειας το οποίο να του επιτρέπει, να έχει πρόσβαση σε
πληροφορίες που αφορούν την καθημερινή του ζωή, να μειώνει την εξάρτησή του
από τους άλλους, να αυξάνει τη συμμετοχή του στα κέντρα λήψης αποφάσεων που
το αφορούν και να βελτιώνει την ποιότητα της ζωής του.
Προοπτική λύσης του ζητήματος μπορεί να δώσει η εκπαίδευση στην συνηγορία
και αυτοσυνηγορία των αμνυ, με συντονισμένη, μεθοδευμένη και συστηματική
εμπλοκή της οικογένειας και των φορέων παροχής υπηρεσιών φροντίδας.
Οι φορείς παροχής υπηρεσιών σε άτομα με ν.υ , εμφανίζονται περισσότερο έτοιμοι
να αναλάβουν πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση, κυρίως γιατί καλούνται
συνεχώς, μέσα από τις Υποστηρικτικές Υπηρεσίες που παρέχουν, να
αντιμετωπίσουν τις καθημερινές ανάγκες των ατόμων, ενώ η πολυετής εμπειρία
τους, η συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού τους, οι συνεργασίες που
αναπτύσσουν με φορείς του εξωτερικού, έχουν οδηγήσει στην κατάκτηση της
απαραίτητης τεχνογνωσίας , για να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν εκείνο το
μοντέλο που ταιριάζει στην Ελληνική πραγματικότητα.
Το κέντρο κοινωνικής φροντίδας ατόμων με νοητική υστέρηση «Εστία» στην
διάρκεια της τριαντάχρονης πορείας του και μέσα από την διαμόρφωση και
εφαρμογή προγραμμάτων για άτομα με νοητική υστέρηση, έχει αναπτύξει ένα
ευρύ πλαίσιο υπηρεσιών με σκοπό να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες των
αμνυ που φροντίζει.
Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος
στοχεύουμε να
ανταποκριθούμε στην σύγχρονη ανάγκη ανάπτυξης ενός πλαισίου/συστήματος για
συνηγορία και αυτοσυνηγορία των αμνυ. Στα πλαίσια του προγράμματος, μια
πρώτη ομάδα 15 ατόμων, αποτελούμενη από 5 αμνυ, 5 γονείς, και 5 φροντιστές
τους, εκπαιδεύονται στην μεθοδολογία ανάπτυξης μηχανισμού υποστήριξης για την
Συνηγορία και Αυτοσυνηγορία των ατόμων με νοητική υστέρηση, με σκοπό αφενός
να την εφαρμόσουν άμεσα στην καθημερινότητά τους, αφετέρου οι παραπάνω 15,
να την μεταδώσουν στα υπόλοιπα αμνυ, γονείς και προσωπικό της Εστίας. Επόμενο
στάδιο, η δημιουργία ομάδας εφαρμογής (με σαφείς αρμοδιότητες για την
υλοποίηση, παρακολούθηση και συνεχή αξιολόγηση) προγράμματος συνηγορίας
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και αυτοσυνηγορίας και ένταξής του στο εκπαιδευτικό υποστηρικτικό πρόγραμμα
της Εστίας.
Ακολουθεί παρουσίαση της μεθόδου «IDL – Investigation of the Daily Life»

4

1. Συνέδριο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες (UNCRPD)
Το συνέδριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες έδωσε έμφαση στα σημαντικότερα και πιο δημοφιλή ζητήματα που
απασχολούν τα άτομα με αναπηρίες τα τελευταία χρόνια. Σκοπός του συνεδρίου
ήταν να προωθήσει, να προστατεύσει και να διασφαλίσει ότι όλα τα άτομα με
αναπηρίες θα απολαμβάνουν δίκαια και ισότιμα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις
θεμελιώδεις ελευθερίες καθώς επίσης να προωθήσει τον σεβασμό στην θεμελιώδη
αξιοπρέπεια (Άρθρο 1)
Ως άτομα με αναπηρίες νοούνται τα άτομα εκείνα που έχουν κάποια σωματική,
πνευματική, διανοητική ή αισθητηριακή αναπηρία και η οποία σε συνδυασμό με
ποικίλα εμπόδια της καθημερινής ζωής δύναται να θέσει σε αμφισβήτηση την
πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των ατόμων αυτών στην κοινωνία. Για τον λόγο αυτό,
η προάσπιση των δικαιωμάτων έχει αναδειχθεί σε ένα από τα κορυφαία ζητήματα
στην προσπάθεια να μεταστραφεί το κλίμα αυτό.
Οι γενικές αρχές που διέπουν το UNCRPD άμεσα αλλά και έμμεσα αφορούν τη
συγκεκριμένη δράση της ΕΣΤΙΑΣ στην Ελλάδα:
Α. Σεβασμός στην αξιοπρέπεια, την προσωπική αυτονομία και ανεξαρτησία των
ατόμων με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της βούλησης.
Β. Ενάντια στις διακρίσεις.
Γ. Πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ενσωμάτωση στην κοινωνία.
Δ. Σεβασμός στη διαφορετικότητα καθώς και αποδοχή κάθε είδους αναπηρίας ως
κομμάτι της ανθρώπινης διαφορετικότητας.
Ε. Ίσες ευκαιρίες για όλους.
Στ. Προσβασιμότητα.
Ζ. Ισότητα των φύλων.
Η. Σεβασμός στις αναδυόμενες δυνατότητες των παιδιών με αναπηρίες καθώς και
του δικαιώματός τους στην διατήρηση της ταυτότητάς τους (Άρθρο 3).
Η δράση της ΕΣΤΙΑΣ «Ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξης για τη συνηγορία και
αυτοσυνηγορία ατόμων με νοητική υστέρηση» επικέντρωσε ειδικά στην ισότητα,
την ελευθερία και την αξιοπρέπεια:
Ισότητα: Τα άτομα με αναπηρίες ζουν στην ευρύτερη κοινότητα και απολαμβάνουν
ισότητα ευκαιριών. Εγκαταστάσεις, κτηριακές υποδομές καθώς και υπηρεσίες που
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είναι διαθέσιμες για το κοινό οφείλουν να είναι προσβάσιμες για τα άτομα με
αναπηρίες και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους (Άρθρα 12, 13, 19).
Ελευθερία: Κάθε άτομο με αναπηρίες απολαμβάνει ελευθερία έκφρασης και
γνώμης και έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί ελεύθερα με τους άλλους. Τα άτομα
με αναπηρίες διαβιούν αυτόνομα, είναι ενσωματωμένα στην κοινότητα και
απολαμβάνουν το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια (Άρθρα 14, 18, 21).
Αξιοπρέπεια: Κάθε άτομο με αναπηρίες απολαμβάνει το δικαίωμα στον σεβασμό
της σωματικής και πνευματικής του ακεραιότητας ισότιμα ως προς την υπόλοιπη
κοινότητα, καθώς επίσης και τον σεβασμό στην ιδιωτικότητα, την στέγαση και την
οικογένεια. Ακόμα απολαμβάνει το δικαίωμα της αξιοπρεπούς αντιμετώπισης, του
αυτοπροσδιορισμού και της ανεξάρτητης διαβίωσης (Άρθρα 17, 22, 23).
2. Εφαρμογή των γενικών αρχών του Συνεδρίου του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες
Η εφαρμογή των γενικών αρχών του Συνεδρίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες
προκλήσεις τα τελευταία χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει
να βρουν τους τρόπους και τις μεθόδους που θα μπορούσαν να αποτελέσουν το
εφαλτήριο για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.
Η λέξη – κλειδί αυτής της διαδικασίας είναι η εφαρμογή. Με τον όρο εφαρμογή
αποκαλούμε τη διαδικασία κατά την οποία ενεργοποιούμε σχέδια και αποφάσεις
στην πράξη.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι εκκινείται μια διαδικασία η οποία υποστηρίζει μια
βιώσιμη ανάπτυξη λαμβάνοντας υπόψη το πώς μεταφράζονται τα
προαναφερόμενα δικαιώματα σε πραγματικά περιστατικά της καθημερινότητας
ενός ατόμου με αναπηρίες. Προκειμένου να ενεργοποιηθεί αυτή η διαδικασία με
τρόπο αποτελεσματικό θα πρέπει να επικεντρώσουμε μεν στην εφαρμογή των
προαναφερόμενων δικαιωμάτων αλλά όχι ταυτόχρονα όλων. Για τον λόγο αυτό η
συγκεκριμένη δράση της ΕΣΤΙΑΣ επικεντρώνει στην εφαρμογή των θεμελιωμένων
άρθρων του Συνεδρίου του Ο.Η.Ε. και η οποία σταδιακά θα επεκταθεί σε
μεγαλύτερο αριθμό δικαιωμάτων.
Επομένως, ο στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ανάπτυξη ενός μηχανισμού
υποστήριξης για τη συνηγορία και την αυτοσυνηγορία των ατόμων με νοητική
υστέρηση προκειμένου τα άτομα αυτά να είναι σε θέση να απολαμβάνουν ισότιμα
τα δικαιώματα της ισότητας, ελευθερίας και αξιοπρέπειας. Ο βασικός άξονας της
δράσης εδράζεται στην εφαρμογή εκείνων των άρθρων του Συνεδρίου του Ο.Η.Ε.
που αφορούν στα τρία ως άνω πεδία (ισότητα, ελευθερία, αξιοπρέπεια).
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«Ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξης για συνηγορία και αυτοσυνηγορία ατόμων
με νοητική υστέρηση» στο Κέντρο κοινωνικής φροντίδας ατόμων με νοητική
υστέρηση – ΕΣΤΙΑ
Το παρόν μεθοδολογικό εργαλείο βασίζεται στα αποτελέσματα της δράσης του
προγράμματος «Ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξης για συνηγορία και
αυτοσυνηγορία ατόμων με νοητική υστέρηση» που υλοποίησε η ΕΣΤΙΑ στα πλαίσια
του προγράμματος «Είμαστε όλοι πολίτες». Το έργο χρηματοδοτείται από την
Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε
όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού
του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του
Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η
ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της
κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Η δράση εστιάζει στα ως άνω περιγραφόμενα Άρθρα του Συνεδρίου του Ο.Η.Ε. για
τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και αναφέρονται στην Ισότητα, την
Ελευθερία και την Αξιοπρέπεια. Τα συγκεκριμένα Άρθρα αποκρυσταλλώνουν τις
γενικές αρχές και υπογραμμίζουν τη σπουδαιότητα της αυτοσυνηγορίας και του
αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με αναπηρίες.
Το κύριο παράγωγο της εκπαίδευσης στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης της
ΕΣΤΙΑΣ είναι η πρακτική εφαρμογή των μεθόδων συνηγορίας και αυτοσυνηγορίας
και βασίζεται σε μια διαδικασία συμπαραγωγής όλων των μελών της ομάδας
στόχου που συμμετείχε στη δράση. Η ομάδα στόχου αποτελείται από τρεις
κατηγορίες: τα άτομα με νοητική υστέρηση (εφεξής αυτοσυνηγορούντες), μέλη των
οικογενειών τους και φροντιστές.
Η εκπαίδευση είναι διαδραστική, δηλαδή η δημιουργία και εφαρμογή
μεθοδολογίας για την συνηγορία και της αυτοσυνηγορία, τροφοδοτεί και
τροφοδοτείται από αλληλεπιδράσεις των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια
ανάπτυξης δράσεων .
Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η πρακτική εφαρμογή των θεμελιωδών
αρχών του Συνεδρίου του Ο.Η.Ε. για τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της χρήσης
της μεθόδου «IDL – Investigation of the Daily Life» που καταρτίστηκε από τις ειδικές
παιδαγωγούς Maarit Aalto και Riitta-Leena Karlsson (2015).
2.1 IDL – Το μεθοδολογικό εργαλείο εφαρμογής
Πολλοί παράγοντες στον χώρο της αναπηρίας είναι εξοικειωμένοι με το UNCRPD,
ωστόσο γίνονται ελάχιστες απόπειρες να δημιουργηθούν και να αναπτυχθούν
μέθοδοι και εργαλεία για την εφαρμογή των γενικών αρχών των θεμελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στόχος, λοιπόν, της παρούσας δράσης ήταν να
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επικεντρώσει στην μέθοδο και τα εργαλεία με τα οποία θα μπορούσε να ανατραπεί
αυτή η ανακολουθία και να εφαρμοστούν πρακτικά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην
καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία ούτως ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της
ζωής τους. Για να καταστεί αυτό εφικτό θα έπρεπε προηγουμένως να
υπογραμμιστούν μια σειρά από σημαντικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα, το να
προσδιοριστεί το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιούνταν. Αυτό, όπως
αναφέρθηκε και παραπάνω, ήταν το IDL – η γέφυρα μεταξύ θεωρίας και πράξης, το
οποίο αποτελεί τη συμπύκνωση των εμπειριών που αποκτήθηκαν από τις
προσπάθειες πρακτικής εφαρμογής των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπηρίες και άλλων ευπαθών ομάδων.
Το IDL είναι η μέθοδος και ταυτόχρονα το εργαλείο εκείνο που είναι ικανό να θέσει
σε πρακτική εφαρμογή τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και χωρίζεται σε
τέσσερα μέρη τα οποία ωστόσο συνθέτουν το συνεχές μιας συνολικής διαδικασίας.
Αρχικά, θα πρέπει να επιλεγούν τα Άρθρα εκείνα από το UNCRPD τα οποία
θεωρούνται σημαντικά και απαραίτητα για τον συγκεκριμένο φορέα (πχ. Στέγη
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, Κέντρο Ημέρας κλπ). Η επικέντρωση σε περιορισμένο
αριθμό συγκεκριμένων ζητημάτων είναι απαραίτητη προκειμένου η δράση να έχει
απτά αποτελέσματα.
Το μεθοδολογικό εργαλείο IDL συμβάλλει στην ενδυνάμωση δομών και ικανοτήτων
και την εμπέδωση της ανάγκης για εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων βάσει UNCRPD. Οι ικανότητες και οι δυνατότητες των
συμμετεχόντων ενδυναμώνονται και θεμελιώνονται καθώς το IDL απαιτεί
συστηματικότητα στην εφαρμογή του. Η συστηματικότητα αυτή έχει ως
αποτέλεσμα την ολοένα και πιο αποτελεσματική εφαρμογή του εργαλείου από του
συμμετέχοντες, αλλά ταυτόχρονα και την εμπέδωσή του με τρόπο τέτοιο ώστε η
συγκεκριμένη πρακτική να αποκτά χαρακτήρα κανονικότητας στην καθημερινή ζωή.
Τα τέσσερα μέρη της μεθόδου IDL:
Μέρος 1ο: Γνώση των επιλεγμένων Άρθρων των θεμελιωδών αρχών ανθρωπίνων
δικαιωμάτων κατά το UNCRPD
Το πρώτο βήμα είναι να διαλέξουν οι συμμετέχοντες το/τα Άρθρο/α με τα οποία θα
δουλέψουν, επί παραδείγματι το Άρθρο 19 το οποίο αναφέρεται στην ανεξάρτητη
διαβίωση ως συμμετοχή στην κοινότητα. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες πρέπει να
εξοικειωθούν με τα επιλεγμένα Άρθρα προκειμένου να μπορέσουν να τα
συνδέσουν με τις γενικότερες κατηγορίες της Ισότητας, της Ελευθερίας και της
Αξιοπρέπειας. Στόχος είναι να αποκτήσουν βαθιά γνώση και κατανόηση του
περιεχομένου των Άρθρων αυτών και αυτό γίνεται ακόμα πιο εφικτό όταν
χρησιμοποιούνται πρακτικά παραδείγματα από την καθημερινότητα των ατόμων με
νοητική υστέρηση σε Κέντρα κοινωνικής φροντίδας όπως η ΕΣΤΙΑ.
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Μέρος 2ο: Μελέτη της καθημερινής ζωής
Είναι σημαντικό να προσδιοριστούν οι αναμενόμενες βελτιώσεις και αλλαγές στην
ζωή και την καθημερινότητα των ατόμων με νοητική υστέρηση υπό το πρίσμα των
συγκεκριμένων δικαιωμάτων. Παραδείγματα, δομές, καθημερινές ασχολίες,
κανόνες, συμπεριφορές, περιεχόμενο συναντήσεων κλπ αποκτούν νέα διάσταση
μέσα από αυτή τη διαδικασία. Οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση μπορούν να
συγκρίνουν τις συνθήκες τις καθημερινότητάς τους υπό το πρίσμα του νέου
πλαισίου που τους προσφέρει η γνώση και η εξοικείωση με το UNCRPD.
Επιπρόσθετα, η μελέτη του υπάρχοντος πλαισίου στα Κέντρα κοινωνικής φροντίδας
μπορεί να ρίξει φως στις διαφορές που υπάρχουν στον σεβασμό των δικαιωμάτων
των ατόμων με νοητική υστέρηση εν σχέση με την εκτός Κέντρου καθημερινότητά
τους. Αυτό κινητοποιεί και δημιουργεί τη συνείδηση που χρειάζεται προκειμένου να
προχωρήσουν οι αναγκαίες αλλαγές και βελτιώσεις – για παράδειγμα, αλλαγές στην
προσωπική ζωή, στις δομές και τις αξίες. Η διαδικασία του δεύτερου μέρους, της
μελέτης, αποκαλύπτει τις προκλήσεις, τα εμπόδια και τα προβλήματα που
προκύπτουν από την ατελή εφαρμογή των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική
υστέρηση.
Μέρος 3ο: Αναζήτηση λύσεων
Οι λύσεις διαφοροποιούνται ανάλογα στο πρόσωπο και το Κέντρο κοινωνικής
φροντίδας. Σε κάθε περίπτωση όμως οι απαιτούμενες αλλαγές και λύσεις είναι
άρρηκτα συνδεδεμένες με την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι
σημαντικό οι λύσεις να είναι εξατομικευμένες. Το στάδιο αυτό απαιτεί την
αφοσίωση των συμμετεχόντων, δηλαδή του προσωπικού, των γονέων και των
ατόμων με νοητική υστέρηση, καθώς και άλλων παραγόντων, στην εφαρμογή των
προτεινόμενων λύσεων με οδηγό την βιώσιμη εδραίωση των δικαιωμάτων στην
καθημερινότητα των ατόμων με νοητική υστέρηση. Κατά συνέπεια, η αναζήτηση
λύσεων οφείλει να γίνεται σε στενή συνεργασία με τα άτομα με νοητική υστέρηση.
Στο στάδιο αυτό συγκεντρώνονται πολλές ιδέες και προτείνονται πολλές λύσεις. Για
την καλύτερη επεξεργασία και εφαρμογή τους προτείνεται η ομαδοποίησή τους σε
διακριτές κατηγορίες. Όλες οι προτεινόμενες λύσεις εξάγονται σε στενή συνεργασία
ολόκληρης της ομάδας και στη συνέχεια μετουσιώνεται σε ένα συμπαγές σχέδιο
δράσης. Στο σχέδιο δράσης αποτυπώνεται η ανάγκη για βελτιώσεις, για σταθερό
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ενώ ορίζεται και ένας υπεύθυνος για την αξιολόγηση
του τελικού αποτελέσματος.
Μέρος 4ο: Αξιολόγηση
Η «Ορατή αξιολόγηση» είναι ένας συμπαγής τρόπος αξιολόγησης και παρουσίασης
των αποτελεσμάτων. Η Ορατή Αξιολόγηση είναι μια εύκολη και προσβάσιμη στην
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ανάγνωση εκδοχή των πολυσέλιδων, πολύπλοκων και μακροσκελών αναφορών.
Στόχος είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε όλους τους ενδιαφερόμενους
παράγοντες με τρόπο απλό και κατανοητό.
Στην Ορατή Αξιολόγηση χρησιμοποιείται ένα διάγραμμα το οποίο περιλαμβάνει το
σημείο εκκίνησης, τις διάφορες δράσεις και επιμέρους τμήματα και τον συνολικό
και απώτερο στόχο του σχεδίου δράσης. Στο διάγραμμα θα πρέπει να
περιλαμβάνονται εικόνες, easy-to-read κείμενο, βίντεο, διαγράμματα και κάθε
άλλος εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας. Σημαντικό επίσης είναι να παρέχεται
βοήθεια στα άτομα με νοητική υστέρηση ώστε να κατανοήσουν το βαθμό στον
οποίο έχουν επιτευχθεί αλλαγές και βελτιώσεις βάσει του σχεδίου δράσης και να
ενημερώνονται για το κάθε στάδιο που προηγήθηκε και ακολουθεί, γεγονός που
από μόνο του αποτελεί διαδικασία που οδηγεί στην αυτοσυνηγορία.
3. IDL – εκπαιδευτικοί στόχοι
Τα άτομα με νοητική υστέρηση αντιμετωπίσουν συχνά περιορισμούς ως προς τις
προσωπικές αποφάσεις που καλούνται να πάρουν, ενώ είναι πολύ συχνό και το
φαινόμενο να αποφασίζουν άλλοι για λογαριασμό τους. Για να επιτύχουμε την
αυτοσυνηγορία των ατόμων αυτών θα πρέπει να φροντίζουμε να έχουν το
απαιτούμενο πλαίσιο προκειμένου να είναι σε θέση να αναπτύξουν αυτή τη δράση.
Στόχος είναι να καταπολεμήσουμε τη συνθήκη αποκλεισμού και να
δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συνηγορία και την
ενδυνάμωση μέσα από τη συμμετοχικότητα, να υποστηρίξουμε δομές και να
ενθαρρύνουμε την αυτοσυνηγορία. Ο τρόπος για να επιτευχθούν αυτά είναι
καθιστώντας τα ορατά και κατανοητά. Η διαδικασία της αυτοπραγμάτωσης μέσω
της συμμετοχικότητας, και του αυτοπροσδιορισμού απαιτεί περεταίρω εκπαίδευση.
Προκειμένου να κατανοήσουμε τις προϋποθέσεις για την αυτοσυνηγορία θα
πρέπει:
-

-

-

Να γνωρίσουμε βαθιά και να κατανοήσουμε το προσωπικό πλαίσιο του
κάθε ατόμου με νοητική υστέρηση και το πώς συνδέεται με τις τρέχουσες
συνθήκες
Να προσδιορίσουμε νέους ρόλους και νέες αλληλεπιδράσεις για τη
συνεργασία των ατόμων με νοητική υστέρηση και του γενικότερου
περιβάλλοντός τους
Να προσδιορίσουμε μια νέα κουλτούρα η οποία θα βασίζεται στην
αυτοσυνηγορία και θα δίνει τη δυνατότητα για αυτοπραγμάτωση και
αυτοβελτίωση

Στην
ΕΣΤΙΑ
πραγματοποιήθηκε
εκπαίδευση
προσανατολισμένη
στη
διαδραστικότητα. Στόχος ήταν η επίτευξη της αυτοσυνηγορίας και ο
προσανατολισμός σε ένα ευρύτερο φάσμα δικαιωμάτων μέσω μιας συμμετοχικής
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διαδικασίας όπου όλα τα εμπλεκόμενα μέλη συνδημιούργησαν το τελικό
μεθοδολογικό εργαλείο (co-production).
3.1 Δομή της εκπαίδευσης – χρησιμοποιώντας τη μέθοδο IDL
Παρακάτω περιγράφεται η δομή της εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε στην
ΕΣΤΙΑ:
Στην εκπαίδευση πήραν μέρος 15 άτομα: 5 φροντιστές, 5 γονείς και 5 άτομα με
νοητική υστέρηση.
Η εκπαίδευση διήρκησε 6 μέρες και συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν 2
συναντήσεις των τριών ημερών έκαστη. Η εκπαιδευτική διαδικασία θεμελιώθηκε
πάνω στη γνώση και τη διάδραση μεταξύ θεωρίας και πρακτικής εν σχέση με τα
επιλεγμένα Άρθρα του UNCRPD και της καθημερινής ζωής. Στόχος ήταν η ανάπτυξη
μηχανισμού υποστήριξης για την συνηγορία και αυτοσυνηγορία των ατόμων με
νοητική υστέρηση.
Δομή της εκπαίδευσης για την αυτοσυνηγορία στην ΕΣΤΙΑ με τη χρήση της
μεθόδου IDL:
1) Γνώση των άρθρων του UNCRPD

Εξοικείωση με συγκεκριμένα άρθρα του
UNCRPD
που
αφορούν
στην
αυτοσυνηγορία και συμπεριλαμβάνουν
θέματα Ισότητας, Ελευθερίας και
Αξιοπρέπειας

2) Μελέτη της Καθημερινής ζωής

Κατανόηση σε βάθος των διαφορών, των
προβλημάτων και των παρεμβάσεων των
Εξοικείωση
και
κατανόηση ατόμων με νοητική υστέρηση σε
συγκεκριμένων
δικαιωμάτων
που προσωπικό επίπεδο
αφορούν στην καθημερινή ζωή

3) Λύσεις
Αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα και
τρόποι παραμέρισης εμποδίων στο
δρόμο για την πραγμάτωση των
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
στην
καθημερινή ζωή με γνώμονα την
Ισότητα, την Ελευθερία και την
Αξιοπρέπεια

Διαδικασία συμπαραγωγής:
- Ομαδοποίηση
των
θεματικών
ενοτήτων και αντιστοίχησή τους με
ζητήματα αυτοσυνηγορίας
- Περιγραφή των ομαδοποιημένων
ενοτήτων και μετατροπή τους σε
συμπαγείς αρχές προς αξιοποίηση
- Εύρεση λύσεων για την αλλαγή και
την ανάπτυξη
- Ιεράρχηση
των
προτεινόμενων
λύσεων και συγκρότηση σχεδίου
11

-

δράσης
με
συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα και περιεχόμενο
Επιλογή συντονιστή σχεδίου δράσης
και έναρξη εφαρμογής

4) Αξιολόγηση

Χρήση του βασικού διαγράμματος για
την αξιολόγηση:
Χρήση «Ορατής Αξιολόγησης» ώστε να - Τοποθέτηση των περιεχομένων σε
είναι κατανοητά από όλους τα βήματα
κατηγορίες
που προηγήθηκαν και που ακολουθούν - Εμπλουτισμός κειμένου με εικόνες
χρώματα και άλλα μέσα
- Κατάρτιση σχεδίου για τα επόμενα
βήματα
Μέθοδος Maarit Aalto και Riitta-Leena Karlsson/2015
3.1.1 Αυτοσυνηγορία και αυτοπροσδιορισμός – Μελετώντας την καθημερινή
ζωή
Έχοντας εδραιωθεί η γνώση και η κατανόηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων η
εκπαίδευση συνεχίζεται με την πραγματοποίηση τριών εργαστηρίων. Οι
συμμετέχοντες χωρίζονται σε τρεις διακριτές ομάδες – φροντιστές, γονείς και άτομα
με νοητική υστέρηση. Τα εργαστήρια αναζητούν εμπειρίες και παραδείγματα από
την καθημερινή ζωή στις εξής τρεις θεματικές ενότητες:
-

Ισότητα/ ανισότητα
Ελευθερία/ ανελευθερία
Αξιοπρέπεια/ έλλειψη αξιοπρέπειας

Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να εντοπίσουν παραδείγματα εμποδίων και
προβλημάτων στην πραγμάτωση της Ισότητας, της Ελευθερίας και της
Αξιοπρέπειας, τα οποία ωστόσο δεν συνδέονται άμεσα με τη συγκεκριμένη
αναπηρία. Θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων σεβασμού ή έλλειψης αυτού,
διακρίσεων, διαφορετικής ή και άνισης συμπεριφοράς καθώς και ελέγχου. Οι
συζητήσεις στα εργαστήρια όφειλαν να είναι συμπαγείς και άρρηκτα δεμένες με
ζητήματα της καθημερινότητας. Τα εργαστήρια ολοκληρώθηκαν με εξαγωγή
συμπερασμάτων σχετικά με εμπειρίες, περιγραφή και παραδείγματα περεταίρω
ανάπτυξης των ζητημάτων. Τα τελικά συμπεράσματα των εργαστηρίων θα
αξιοποιηθούν στην συνεχώς εξελισσόμενη δράση της ΕΣΤΙΑΣ προς την κατεύθυνση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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3.1.2 Ανάπτυξη των αποτελεσμάτων των εργαστηρίων
Μετά τον πρώτο κύκλο εργαστηρίων σχετικά με τον εντοπισμό των εμποδίων και
των προβλημάτων στην εδραίωση της Ισότητας, της Ελευθερίας και της
Αξιοπρέπειας στην καθημερινή ζωή ακολούθησε δεύτερος κύκλος εργαστηρίων
σχετικά με την αναζήτηση λύσεων σε ζητήματα και πεδία που προσδιορίστηκαν από
τους συμμετέχοντες ως προβληματικά.
Η ομάδα ανέλυσε 75 θεματικές των τελικών συμπερασμάτων των εργαστηρίων και
τις ομαδοποίησε σε 4 κατηγορίες (βλ. Παράρτημα 1 – λίστα συμπερασμάτων).
Οι κατηγορίες ήταν απαραίτητες για την εξέλιξη της συνεχιζόμενης διαδικασίας
προς την αλλαγή, την ανάπτυξη και την εδραίωση της ανεξαρτησίας και της
αυτοσυνηγορίας για τα άτομα με νοητική υστέρηση στην ΕΣΤΙΑ, αλλά και προς την
κατεύθυνση της εύρεσης ουσιαστικών λύσεων. Αυτήν τη φορά οι συμμετέχοντες
δούλεψαν σε μικτές ομάδες (φροντιστές, γονείς, άτομα με νοητική υστέρηση).
Κύριος στόχος ήταν να αναφερθεί ο καθένας στη δική του περίπτωση και να
αναζητηθούν λύσεις, αλλαγές και παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν στην
καθημερινότητα των ατόμων με νοητική υστέρηση. Η διαδικασία αυτή είχε ως
αποτέλεσμα να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τη διαφορά μεταξύ «παραδοσιακών
ζητημάτων» και του πλαισίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την
αυτοσυνηγορία. Τέλος, οι συμμετέχοντες κατάρτισαν τέσσερα ολοκληρωμένα
πλάνα για την πραγμάτωση της αυτοσυνηγορίας ώστε να υλοποιηθούν στο άμεσο
μέλλον.
Κατηγορία 1: Πληροφορία και επικοινωνία
Η πρόσβαση στην πληροφορία και η επικοινωνία αποτελούν μια από τις βασικές
προϋποθέσεις για τον αυτοπροσδιορισμό. Οι άνθρωποι με αναπηρίες πρέπει να
είναι καλά πληροφορημένοι και να έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν τη γνώμη
τους και να επικοινωνούν με τους άλλους. Η προσβασιμότητα στην πληροφορία και
η επικοινωνία αναλύθηκαν σε τέσσερα επιμέρους ζητήματα από τους
συμμετέχοντες:
1. Αμεσότητα στην πληροφορία και την επικοινωνία (αδιαμεσολάβητα)
2. Διάθεση πληροφορίας με εναλλακτικούς τρόπους ( σύμβολα, εικόνες,
τεχνολογίες της πληροφορίας, easy-to-read κείμενα κ.α.)
3. Χρήση προσωπικής υποστήριξης στην προσπάθεια κατανόησης της
πληροφορίας
4. Διαρκής υποστήριξη στην προσπάθεια κατανόησης της πληροφορίας και
μέριμνα για την διακίνηση της πληροφορίας με τρόπο ώστε το άτομο με
νοητική υστέρηση να γίνεται παραλήπτης της
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Κατηγορία 2: Ένταξη στην κοινωνία
Η δεύτερη κατηγορία ήταν η «Ένταξη στην κοινωνία» και η δυνατότητα της
συμμετοχής. Στόχος ήταν η αύξηση της συμμετοχής και της προσβασιμότητας στην
εργασία.
Ήταν σημαντικό να κατατεθούν προτάσεις με πρακτικές εφαρμογές σε αυτήν την
κατηγορία, οι οποίες να συνδέονται άμεσα με τα άτομα της ΕΣΤΙΑΣ. Οι προτάσεις
αυτές αναλύθηκαν σε τέσσερα επιμέρους σημεία από τους συμμετέχοντες:
1. Αναζήτηση λύσεων αναφορικά με προσωπικές ευκαιρίες για συμμετοχή των
ατόμων με νοητική υστέρηση στην ΕΣΤΙΑ
2. Αναζήτηση λύσεων αναφορικά με την προετοιμασία και την ανάθεση νέων
ρόλων στην κοινωνία των ατόμων με νοητική υστέρηση στην ΕΣΤΙΑ
3. Αναζήτηση λύσεων που να υποστηρίζουν τις εξωτερικές δραστηριότητες των
ατόμων με νοητική υστέρηση (π.χ. κατάρτιση λίστας περιβαλλοντικών
δραστηριοτήτων και δυνατότητες συμμετοχής)
4. Απαρίθμηση εμποδίων αναφορικά με την ένταξη και τη συμμετοχή και
αναζήτηση λύσεων και απαλοιφής των εμποδίων αυτών
Βάσει αυτών των επιμέρους σημείων οι συμμετέχοντες πρότειναν λύσεις. Στο
σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί η σπουδαιότητα των μικρών αλλά σταθερών
πρακτικών βημάτων προς την επιθυμητή κατεύθυνση και όχι η επιδίωξη
μεγαλεπήβολων θεωρητικών σχεδίων. Με τον τρόπο αυτό, η εφαρμογή των
δικαιωμάτων κινήθηκε προς συγκεκριμένη κατεύθυνση και η διαδικασία
υλοποίησής της κατέστη σαφής και κατανοητή. Στο τέλος της εκπαιδευτικής
διαδικασίας δημιουργήθηκε ένα σχέδιο δράσης αναφορικά με το κεφάλαιο της
Ένταξης στην Κοινωνία.
Κατηγορία 3: Αντιμετώπιση – Υπερπροστασία και αρνητικές συμπεριφορές
Οι συμμετέχοντες του εκπαιδευτικού προγράμματος της ΕΣΤΙΑΣ υπέδειξαν δύο
ειδών προβλήματα σχετικά με την αντιμετώπιση των ατόμων με νοητική υστέρηση:
την υπερπροστασία και τις αρνητικές συμπεριφορές. Οι άνθρωποι με αναπηρίες
αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τους άλλους ανθρώπους. Οι συμμετέχοντες του
εκπαιδευτικού προγράμματος της ΕΣΤΙΑΣ υπέδειξαν συγκεκριμένες λύσεις. Τα
εργαστήρια έδωσαν πολλά σχετικά παραδείγματα αυτής της κατάστασης και τα
οποία αναλύονται σε τρία επιμέρους σημεία από τους συμμετέχοντες:
1. Να καταστήσουμε ορατά τα άτομα με αναπηρίες και να τους
εξασφαλίσουμε τον απαιτούμενο ζωτικό χώρο
2. Να δεσμευτούμε στην ισότιμη συμπεριφορά απέναντι στα άτομα με
αναπηρίες και την αντιμετώπισή τους σαν όλους τους άλλους
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3. Να ανακαλύψουμε την αυτοσυνηγορία και να κάνουμε την παραδοχή ότι
όλοι οι άνθρωποι είναι μοναδικοί, έχουν εξατομικευμένες ανάγκες και έχουν
τη δυνατότητα να φτάσουν στην αυτοπραγμάτωση
Κατηγορία 4: Ανεξαρτησία
Για τα άτομα με αναπηρίες – και ιδίως για τα άτομα με νοητική υστέρηση – η
εξαναγκαστική εξάρτηση από άλλους σημαίνει μείωση της αυτοπεποίθησης και
αναστολή της ανάπτυξης των προσωπικών τους δυνατοτήτων. Για να επιτευχθεί η
επιζητούμενη ανεξαρτησία των ατόμων αυτών χρειάζεται αλλαγή των συνθηκών
που τους πλαισιώνουν. Οι συμμετέχοντες του εκπαιδευτικού προγράμματος της
ΕΣΤΙΑΣ περιέγραψαν παραδείγματα των απαιτούμενων αλλαγών τα οποία
συνοψίζονται στα εξής τρία σημεία:
1. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στις απόψεις των ατόμων με νοητική
υστέρηση και σεβασμός της γνώμης και των επιθυμιών τους.
2. Πρέπει να δίνεται ο χρόνος και η δυνατότητα στα άτομα με νοητική
υστέρηση ώστε να δημιουργούν ευκαιρίες για ανεξαρτησία
3. Πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες να εργάζονται προς τη
δημιουργία συνθηκών και ευκαιριών για ανεξαρτησία
Αυτά τα τρία σημεία απορρέουν από συγκεκριμένα παραδείγματα στην
καθημερινότητα τόσο της ΕΣΤΙΑΣ όσο και του καθενός ατόμου σε προσωπικό
επίπεδο. Οι συμμετέχοντες απέκτησαν μια καθαρή εικόνα του τι οδηγεί προς την
επίτευξη της αυτοσυνηγορίας και τι χρειάζεται να γίνει για αυτό. Οι συμμετέχοντες
μπορούν να αναγνωρίσουν ευκολότερα τα εμπόδια που συναντούν και να
προβλέψουν λύσεις προκειμένου να υποστηρίξουν την ανεξαρτησία.
4. Σχέδια δράσης για την αλλαγή
Μετά τη διαδικασία της περιγραφής των προβλημάτων, των κατηγοριών και των
σημείων, οι συμμετέχοντες οδηγήθηκαν από τις εκπαιδεύτριες στα ερωτήματα «Τι
πρέπει να γίνει τώρα;» και «Τι λύσεις διαθέτουμε;». Οι συμμετέχοντες είχαν ήδη
μια καθαρή εικόνα του ζητημάτων που τέθηκαν και του τρόπου με τον οποίο τα
ζητήματα αυτά συνομιλούν με τους συνολικότερους στόχους τους και την
εφαρμογή του UNCRPD (Άρθρα 19 και 22). Η γνώση, η μελέτη της καθημερινής ζωής
με τη δημιουργία κατηγοριών και επιμέρους σημείων καθώς και η αναζήτηση
λύσεων και η δημιουργία σχεδίων δράσης, αποτελούν τη μέθοδο της
συμπαραγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας IDL.
Οι συμμετέχοντες δημιούργησαν συμπαγή σχέδια δράσης τα οποία έθεσαν σε
εφαρμογή. Τα σχέδια είναι σημαντικά καθώς διατηρούν μια συνέχεια στην
εφαρμογή των δικαιωμάτων, ενώ ταυτόχρονα ελέγχουν και τα αποτελέσματα της
δράσης.
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Τα σχέδια δράσης συμπεριελάμβαναν συγκεκριμένες λύσεις, χρονοδιάγραμμα, το
αναλυτικό περιεχόμενο και τον ορισμό του συντονιστή.
Τέσσερις σημαντικές ερωτήσεις περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης:
Πώς;
Τι;
Πότε;
Ποιος;
(βλ. Παράρτημα 2)
5. Ορατή αξιολόγηση
Η «Ορατή Αξιολόγηση» είναι ένας σαφής τρόπος αξιολόγησης και παρουσίασης των
αποτελεσμάτων της διαδικασίας – μια easy-to-read εκδοχή της αξιολόγησης. Στόχος
της Ορατής Αξιολόγησης είναι:
-

Να παρουσιάσει τα αποτελέσματα με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε ο καθένας να
έχει τη δυνατότητα να καταλάβει τι έχει προηγηθεί και
Να δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα του τι πρέπει να γίνει στη συνέχεια

Η Ορατή Αξιολόγηση χρησιμοποιεί ένα διάγραμμα (παρατίθεται ένα παράδειγμα
παρακάτω) το οποίο περιλαμβάνει το σημείο εκκίνησης ακολουθούμενο από
διάφορα στάδια και δραστηριότητες εξεύρεσης λύσεων (για παράδειγμα, η
πληροφορία και η επικοινωνία στην ΕΣΤΙΑ είναι δύσκολη και οδηγεί σε αποκλεισμό
των ατόμων με νοητική υστέρηση). Επιπλέον, το διάγραμμα παρουσιάζει τον στόχο
του σχεδίου δράσης (για παράδειγμα, για να επιτευχθεί ο στόχος πρέπει να
διατίθεται η πληροφορία σε μορφή easy-to-read). Τέλος, τα περιεχόμενα σε κάθε
στάδιο και δραστηριότητα πρέπει να περιγράφονται με εικόνες, βίντεο και άλλες
εναλλακτικές μεθόδους, ενώ σημαντικό επίσης είναι να υποβοηθούνται τα άτομα
με νοητική υστέρηση ώστε να κατανοήσουν τι έχει επιτευχθεί και τι ακολουθεί.
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Παράδειγμα διαγράμματος Ορατής Αξιολόγησης:

Η μέθοδος της Ορατής Αξιολόγησης δημιουργήθηκε από την Maarit Aalto και την
Riitta-Leena Karlsson/ 2015

6. Συμπερασματικά – Λίγα λόγια από τις εκπαιδεύτριες
Η διαδικασία της συνεργασίας και της συμπαραγωγής κατά τη διάρκεια της
εκπαίδευσης υπήρξε μια πραγματικά ενδιαφέρουσα και συναρπαστική περίοδος
ένταξης με την αληθινή έννοια του όρου. Όλοι οι συμμετέχοντες αλλά και εμείς μαζί
τους μετείχαμε μιας ενδιαφέρουσας και σημαντικής διαδικασίας κατά την οποία
τέθηκαν σε πρακτική εφαρμογή προσαρμοσμένες στα μέτρα και τις ανάγκες της
ΕΣΤΙΑΣ και των δρώντων υποκειμένων της οι βασικές αρχές του UNCRPD.
Η εκπαιδευτική διαδικασία στην ΕΣΤΙΑ κατέδειξε πως είναι εφικτό για άτομα που
ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες να συμμετέχουν ταυτόχρονα σε μια
εκπαιδευτική δραστηριότητα και να πετύχουν ένα κοινό εκπαιδευτικό στόχο.
Ταυτόχρονα, ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα ένταξης και συμμετοχικότητας. Τα
άτομα με νοητική υστέρηση ενεπλάκησαν ενεργά και αποτέλεσαν ένα σημαντικό
τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας παρέχοντας αξιόλογα παραδείγματα και
προτείνοντας λύσεις. Περιμένουμε με ανυπομονησία σημαντικές θετικές αλλαγές
προς την κατεύθυνση της αυτοσυνηγορίας και του αυτοπροσδιορισμού. Τα άτομα
με νοητική υστέρηση στην ΕΣΤΙΑ θα οδηγηθούν σε ποιοτική αναβάθμιση της
καθημερινής ζωής τους μέσω του UNCRPD.
Maarit Aalto & Riitta-Leena Karlsson
maaritmetr@gmal.com
riittaleenametr@gmail.com
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Παράρτημα 1
Αποτελέσματα εργαστηρίων σχετικά με τα εμπόδια για την επίτευξη των
ανθρώπινων δικαιωμάτων με την αυτοσυνηγορία
Οι τέσσερις κατηγορίες που προέκυψαν μέσα από την συμπαραγωγή στα
εργαστήρια:
1. Ενημέρωση & Επικοινωνία
o Να είναι κανείς ενημερωμένος, να κατανοεί και να εκφράζει τις
απόψεις του
2. Κοινωνική Ένταξη
o Να έχει ευκαιρίες για συμμετοχή και να είναι μέρος της κοινωνίας
3. Συμπεριφορά – (Α) Υπερπροστατευτικότητα (Β) Αρνητικές Στάσεις
o Να συμπεριφέρονται στο άτομο ως ίσο και με σεβασμό
4. Αυτονομία
o Να είναι κανείς ανεξάρτητος και να κάνει τις δικές του επιλογές και
όνειρα
Ενημέρωση & Επικοινωνία
«Ελευθερία είναι να έχεις τη γνώση, και να μπορείς να δεις και να κάνεις πράγματα
που θέλεις και να έχεις τη δυνατότητα να εκφράζεις τις απόψεις σου»






Πρόσβαση στη πληροφορία μέσα στην οικογένεια και στην κοινωνία
Πρόσβαση σε πληροφορία όχι μέσω επιστολών που απευθύνονται στους
γονείς
Έγκαιρη Ενημέρωση (συμβουλές, πρόγραμμα δραστηριοτήτων, κλπ.), όχι
τελευταία στιγμή
Να δίνονται ευκαιρίες να εκφράζει κανείς τη γνώμη του, ελευθερία να
εκφράζει προσωπικές απόψεις και σκέψεις και να γνωρίζει τον εαυτό του
Περισσότερος χρόνος για συζητήσεις ακόμα και μέσα στην οικογένεια

Κοινωνική Ένταξη
«Θέλουμε να μας αγαπάνε, να μας σέβονται και να μας δέχονται»




Πρόσβαση στην εργασία, να έχουν δουλειά όπως οι άλλοι – υπάρχουν
διαφορετικού είδους εμπόδια όπως η οικονομική κρίση, έλλειψη επαρκούς
στήριξης
Πρόσβαση στα ταξίδια, χρειάζεται να γνωρίζει κανείς τη γλώσσα, να τον
αφήνουν να ταξιδέψει
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Πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς, να μπορεί αν μετακινείται κανείς
ανεξάρτητα
Να ψηφίζεις αυτό που θες … να έχεις φωνή στην κοινωνία
Συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή στην Εστία και στην οικογένεια
Να εκπροσωπείται κανείς σε διαφορετικούς φορείς/οργανώσεις
Συμμετοχή στην κοινωνία
Να τονίζεται η αναπηρία σε επίσημους φορείς

Συμπεριφορά
Α = Υπερπροστασία
«Μίλησε μου και να έχεις μαζί μου την ίδια επικοινωνία που έχεις και με τους
άλλους»
«Θα κάνουμε λάθη»













Να μας συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται και στα αδέλφια μας
Να μας συμπεριφέρονται ως ενήλικες. Να μην μας φέρονται σα παιδιά
(στερεότυπα, στάση της οικογένειας, της κοινωνίας και συμπεριφορά του
προσωπικού/εργαζομένων)
Ειδικά μέτρα και έλεγχος – Μην ανοίγεις την πόρτα σε ξένους – Μην
ακολουθείς ξένους
Να υπάρχει συγκεκριμένη ώρα που πρέπει να επιστρέψει κανείς σπίτι
Πάντα να τονίζονται οι διαφορές και πάντα να επικεντρώνεται κανείς στην
αναπηρία
Χρειάζονται τις ίδιες ευκαιρίες όπως οι άλλοι και πιο πολλές δυνατότητες να
δοκιμάσουν διαφορετικά πράγματα
Να μπορώ να εκπροσωπήσω τον εαυτό μου – οι άλλοι συνήθως
παρεμβαίνουν και με εκπροσωπούν
Όρια έναντι ελευθερίας, φιλοσοφίας, προστασίας, παραδόσεων, ιατρική
άποψη, συμπεριφερόμαστε σε όλους με τον ίδιο τρόπο
Όρια στις σχέσεις και τη σεξουαλικότητα. Ο φόβος των γονέων για τις
σχέσεις, πρέπει πρώτα να μιλήσουν με τους γονείς και με τον γιατρό τους.
Δύσκολο να βρουν σύντροφο, δύσκολο να παραμείνουν σε σχέση
Τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις – Οι γονείς
μαθαίνουν στα παιδιά τους τρόπους – Είναι υποχρέωση τους να τους
μάθουν πώς να συμπεριφέρονται στο σπίτι και στην κοινωνία
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Β = Αρνητική Στάση
«Οι άλλοι μας κοροϊδεύουν»
«Κάποιοι μας συμπεριφέρονται σα να μην είμαστε έξυπνοι = πρόβλημα = όχι ίσοι»















Κατηγοριοποίηση – να ξεχωρίζουν, τους συμπεριφέρονται διαφορετικά
Σεβασμός έξω από το σπίτι – σερβιτόροι και άλλοι στην κοινωνία δεν μιλούν
στα άτομα με αναπηρία, μιλούν στους γονείς τους και στο προσωπικό
Η κοινωνία αγνοεί τα άτομα με αναπηρία
Να σε χαρακτηρίζουν με άσχημες λέξεις και να σε κριτικάρουν
Διαφορετική μεταχείριση στο σχολείο σε σύγκριση με τους άλλους, από τους
υπόλοιπους μαθητές και δασκάλους
Διακρίσεις από τους άλλους, άσχημη και αδιάκριτη συμπεριφορά στην
κοινωνία
Η οικογένεια και η κοινωνία αγνοεί τα άτομα με αναπηρία
Οι γονείς δε μας συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο όπως στα υπόλοιπα
παιδιά
Η αξιοπρέπεια θίγεται από τα επικριτικά σχόλια και την στάση «σε λυπάμαι»
Κριτική, εύκολα ασκείται κριτική στα άτομα με αναπηρία
Υποτιμούν τις δυνατότητες τους – «δε μπορείς»
Οι άλλοι λένε «δεν καταλαβαίνεις» ή πάντα ρωτάνε «κατάλαβες?»
Χρειάζονται πιο πολύ χρόνο – πολύ άγχος, όλα γίνονται πολύ γρήγορα
Ειρωνική συμπεριφορά προς τα άτομα με αναπηρία

Αυτονομία
«Δεν θέλω να μου απαγορεύουν, να με ελέγχουν και να τσεκάρουν κάθε μου
κίνηση»









Περιορισμένες ευκαιρίες για συμμετοχή σε διάφορες δραστηριότητες
Θέλουν να κάνουν τις δικές τους επιλογές ως προς το φαγητό, ρούχα,
διασκέδαση κ.ά.
Να μην περιορίζονται – ρούχα, συμμετοχή σε δραστηριότητες, σχέσεις
Θέλουν να κάνουν τις δικές τους επιλογές – πού θα πάνε διακοπές, ταξίδια –
να μην τους επιτρέπεται να ταξιδέψουν/μετακινηθούν ανεξάρτητα
Καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και υποστήριξης με τους απαιτούμενους
πόρους – αριθμός εργαζομένων και εθελοντών
Μικρότερες ομάδες εργαστηρίων – επαρκής ατομική υποστήριξη
Υποστήριξη όταν την έχεις ανάγκη και με τον σωστό τρόπο
Προσέγγιση – απαιτούμενοι πόροι για ατομική υποστήριξη
20

Παράρτημα 2
Παραδείγματα περιεχομένων στα σχέδια δράσης
Κατηγορία 1: Πληροφορία και επικοινωνία
-

Σχεδιασμός ενός συστήματος πληροφορίας/ επικοινωνίας
Εκπαίδευση στη μέθοδο easy-to-read. Χρήση easy-to-read γενικότερα
Η αλληλογραφία να απευθύνεται πάντα στα άτομα με νοητική υστέρηση
Η προφορική επικοινωνία να είναι εύκολα κατανοητή
Ανάπτυξη ενός συστήματος για τη λήψη αποφάσεων

Πώς;
-

Εκπαίδευση στη μέθοδο easy-to-read. Χρήση easy-to-read γενικότερα
Η αλληλογραφία να απευθύνεται πάντα στα άτομα με νοητική υστέρηση
Η προφορική επικοινωνία να είναι εύκολα κατανοητή
Ανάπτυξη ενός συστήματος για τη λήψη αποφάσεων

Τι;
-

-

Εκπαίδευση/ κατάρτιση φροντιστών στη μέθοδο easy-to-read, προετοιμασία και
παραγωγή easy-to-read υλικού (π.χ. αλληλογραφίας που απευθύνεται στα
άτομα με νοητική υστέρηση)
Γενικότερη υποστήριξη για δημιουργία easy-to-read κειμένων στην ΕΣΤΙΑ ώστε
να είναι κατανοητό το περιεχόμενο από όλους
Διαμοιρασμός της πληροφορίας σε όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες
του φορέα καθώς αυτό αυξάνει τις ευκαιρίες για συμμετοχή
Δημιουργία ομάδων αυτοσυνηγορίας στην ΕΣΤΙΑ

Πότε;
-

Εύρεση χρηματοδότησης για την εκπαίδευση και έναρξη τον Σεπτέμβριο
Άμεση παραγωγή του easy-to-read υλικού, και ορισμός συντονιστή
Έναρξη τον Σεπτέμβριο

Ποιος;
-

Επιλογή προσώπου για τον ρόλο του συντονιστή των ομάδων αυτοσυνηγορίας
Έλεγχος της πορείας της δράσης ανά τρίμηνο
Ομάδα αυτοσυνηγορίας μετά την επιλογή του συντονιστή
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Κατηγορία 2: Ένταξη στην κοινωνία
Το σχέδιο δράσης για την ένταξη στην κοινωνία περιλαμβάνει:
Πώς;
-

Περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων των ατόμων με
νοητική υστέρηση
Δημιουργία ομάδων με τη συμμετοχή ατόμων με νοητική υστέρηση
Εκπροσώπηση των φροντιστών
Συνεργασία με τις οικογένειες

Τι;
-

Δημιουργία ομάδας αυτοσυνηγορίας με στόχο την επέκτασή της στις
οικογένειες των ατόμων με νοητική υστέρηση
Ευκαιρίες συμμετοχής σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες
Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να είναι καταρτισμένα ως προς τα ανθρώπινα
δικαιώματα
Αποσαφήνιση λέξεων και ορισμών σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα
Χρήση παραδειγμάτων από την καθημερινότητα
Αποφυγή χρήσης λέξεων όπως «ανάπηροι» ή «παιδιά» για τα άτομα με νοητική
υστέρηση

Πότε;
-

Βλέπε το σχέδιο δράσης για την ομάδα αυτοσυνηγορίας

Ποιος;
-

Επιλογή συντονιστή
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Κατηγορία 3: Υπερπροστασία και αντιμετώπιση αρνητικών συμπεριφορών
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει:
-

Αναζήτηση αιτιών αρνητικής συμπεριφοράς
Συζήτηση μεταξύ γονέων και ατόμων με νοητική υστέρηση των συναισθημάτων
που νοιώθουν
Καταπολέμηση αρνητικών συμπεριφορών, π.χ. πληροφορίες στους φορείς,
προγράμματα ψυχιατρικής στήριξης
Υποστήριξη οικογενειών για την αλλαγή αυτής της αντιμετώπισης
Εκπαίδευση γονέων και ατόμων με νοητική υστέρηση

Πώς;
-

-

Ομάδες αυτοσυνηγορίας/ αποδοχή της αναπηρίας ως αναπόσπαστο κομμάτι
της ύπαρξης του καθενός
Λήψη αποφάσεων μαζί με τα άτομα με νοητική υστέρηση και όχι για αυτά
Υποστήριξη οικογενειών για την υιοθέτηση θετικών συμπεριφορών – αποτροπή
υπερπροστασίας
Υποστήριξη ώστε τα άτομα με νοητική υστέρηση να υιοθετούν ρόλους μέσα
στην κοινωνία και την οικογένεια που δεν περιστρέφονται γύρω από την
αναπηρία τους
Συναντήσεις: φροντιστές και γονείς
Συναντήσεις: φροντιστές και άτομα με νοητική υστέρηση
Συναντήσεις: φροντιστές, γονείς και άτομα με νοητική υστέρηση

Τι;
-

Ομάδες μελέτης για την προώθηση και υποστήριξη της αυτοεικόνας και της
αυτοπεποίθησης
Υποστήριξη οικογενειών για την υιοθέτηση θετικών συμπεριφορών και ίσης
αντιμετώπισης π.χ. μεταξύ αδελφών
Αλλαγές ως προς τις αρνητικές συμπεριφορές
Διοχέτευση στον τύπο θετικών παραδειγμάτων και ιστοριών ατόμων με νοητική
υστέρηση π.χ. σε πολιτιστικά θέματα όπως χορό, θέατρο, τηλεόραση
Αναζήτηση δραστηριοτήτων στην κοινωνία με κοινή συμμετοχή ατόμων με
αναπηρία και μη
Αρχή της μικρής ομάδας-αποφυγή δραστηριοτήτων σε πολυπληθείς ομάδες
Η ΕΣΤΙΑ προσφέρει συναντήσεις μικρών ομάδων όπου φροντιστές μαζί με άτομα
με νοητική υστέρηση αναπτύσσουν δραστηριότητες όπως μουσική,
φωτογραφία, ζωγραφική κ.α.

23

Πότε;
-

Έναρξη τον Σεπτέμβριο

Ποιος;
-

Ανάθεση της δράσης σε συντονιστή, κατά προτίμηση κοινωνικό λειτουργό
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Κατηγορία 4: Ανεξαρτησία
Η τέταρτη κατηγορία περιλαμβάνει:
-

-

-

Συλλογή πληροφορίας και αξιολόγηση των αναγκών χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο της συμπαραγωγής
Το άτομο με νοητική υστέρηση πρέπει πρώτα να προσδιορίσει τι είναι
σημαντικό για αυτόν και έπειτα να εκπαιδευτεί πάνω σε βασικές καθημερινές
δεξιότητες όπως το να φτιάχνει φαγητό ή να διαλέγει τα ρούχα του
Ανάπτυξη και θεμελίωση ευκαιριών για τη διαχείριση της προσωπικής ζωής τους
π.χ. να παίρνουν μόνοι τους αποφάσεις και όχι να αποφασίζουν άλλοι για
αυτούς
Εκπαίδευση της κοινωνίας π.χ. να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα
μέσα μαζικής μεταφοράς

Πώς;
-

Βασική προτεραιότητα: προσωπική εκπαίδευση σε ζητήματα της
καθημερινότητας – ανάπτυξη αυτονομίας, φροντίδα του εαυτού, καθαριότητα,
εκτέλεση οικιακών εργασιών

Τι;
-

Οι συμμετέχοντες καλούνται να κάνουν εκτίμηση των αναγκών τους με τη χρήση
ερωτηματολογίων:
 Πώς νοιώθω;
 Πως με υποστηρίζουν οι γονείς/ φροντιστές μου;
 Τι είμαι ικανός να κάνω τώρα;
 Ποιοι είναι οι στόχοι μου;

Πότε;
-

Έναρξη: Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2015
Επόμενο στάδιο: Προγραμματισμός επόμενου μέρους/ εκπαίδευση

Ποιος;
-

Ανάθεση της δράσης σε συντονιστή
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Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants.
Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του
Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η
ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η παρούσα έκδοση αποτελεί μέρος του έργου < Ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξης
για την Συνηγορία και Αυτοσυνηγορία των ατόμων με νοητική υστέρηση >, το οποίο
υλοποιεί η ΜΚΟ < ΕΣΤΙΑ – Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική
Υστέρηση > με επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Επιχορήγησης ΜΚΟ στην Ελλάδα
«Είμαστε όλοι Πολίτες», που εντάσσεται στον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Περιόδου 2009 – 2014 και χρηματοδοτείται από
την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Διαχειριστής Επιχορήγησης του
Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη.
Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα έκδοση είναι των συγγραφέων και δεν
απηχούν απαραίτητα τις απόψεις του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ ή του
Ιδρύματος Μποδοσάκη.
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