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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Το υλικό που συλλέγεται σε αυτήν την έκδοση βασίζεται στις συνεντεύξεις με άτομα με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, τους γονείς / κηδεμόνες και τους υποστηρικτές τους. Οι συνεντεύξεις 

πραγματοποιήθηκαν από ειδικούς που εκπροσωπούν τους εταίρους του έργου από την 

Ελλάδα, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Ισπανία - Καταλονία. 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου: 

www.byod-project.eu  

Ο στόχος αυτής της έκδοσης είναι η παροχή πληροφοριών σε υποστηρικτές ατόμων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες σχετικά με την υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων και τον αντίκτυπό της 

στην ποιότητα της ζωής τους.  

 

  

www.byod-project.eu
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ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ 
                   
 
 

  ΕΛΛΑΔΑ 

 

Η τρέχουσα κατάσταση σχετικά με την Υποστηριζόμενη Λήψη 

Αποφάσεων (ΥΛΑ) στην Ελλάδα 

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία επικυρώθηκε στην Ελλάδα το 2012, 

ένα ελπιδοφόρο σημάδι που δείχνει ότι δεσμευόμαστε να σεβόμαστε τα δικαιώματα των 

ατόμων με αναπηρία σε όλα τα επίπεδα. 

Παρά τη δέσμευση αυτή, η μετάβαση από το υφιστάμενο υπόδειγμα Υποκαθιστάμενης 

Λήψης Αποφάσεων, προς το μοντέλο Υποστηριζόμενης Λήψης Αποφάσεων (ΥΛΑ) δεν έχει 

συμβεί ακόμη. Φαίνεται ότι απαιτούν περισσότερο χρόνο και πρωτοβουλίες από όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς: δημόσιες αρχές, πάροχοι υπηρεσιών, άτομα με αναπηρία και τις 

οικογένειές τους, για την ανάπτυξη υπηρεσιών ΥΛΑ που θα παρέχουν στους ανθρώπους με 

αναπηρία περισσότερες επιλογές και έλεγχο στη ζωή τους. 

Η ερευνητική ομάδα των συνεντεύξεων της μελέτης περίπτωσης  

Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ: 

 Καραγκούνη Σοφία,  

 Κουρή Γεωργία, 

 Μαύρα Κατερίνα,  

 Παπαμικρουλέα Ελένη 
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Πρώτη Ιστορία  

Λέξεις Κλειδιά: εργασία, αυτο-φροντίδα 

 

Χρήστης Υπηρεσίας 

Ο Γιάννης είναι ένας νεαρός άνδρας με σύνδρομο Down που ζει στην Ελλάδα. Ο Γιάννης 

αποφοίτησε από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωπονίας & 

Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής. Αναφορικά με την τεχνολογία, χρησιμοποιεί έναν 

υπολογιστή κυρίως για να σερφάρει στο Διαδίκτυο και για να ακούει μουσική. Ζει με τους γονείς 

του και πρόσφατα βρήκε εργασία στον τουριστικό κλάδο.  

Όσον αφορά τη ζωή του, ο Γιάννης πιστεύει ότι έχει πάντα τον «πρώτο λόγο». Έχει πάρει 

αποφάσεις στη ζωή του για μικρά και μεγάλα ζητήματα, από τα ρούχα που θα φορέσει και την 

φροντίδα του εαυτού του έως την εύρεση εργασίας. Ωστόσο, θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό να 

λαμβάνει υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων, καθώς αναγνωρίζει ότι δεν είναι πάντα εύκολο 

για αυτόν.  

Συνήθως στη διαδικασία λήψης αποφάσεων υποστηρίζεται από μέλη της οικογένειάς του αλλά 

και από επαγγελματίες. Με ιδιαίτερη έμφαση αναφέρεται στην ψυχολόγο του και την πολύτιμη 

βοήθεια που του παρέχει η οποία έχει «συμβουλευτικό χαρακτήρα». Πιστεύει ότι είναι 

σημαντικό γι’ αυτόν να μπορεί να εμπιστεύεται τους ανθρώπους που τον υποστηρίζουν. 

Κατά τη λήψη αποφάσεων, τον βοηθάει να έχει κάποιον να τον υποστηρίζει ψυχολογικά, "να 

ανεβάζει το ηθικό του" και "να του δίνει τις κατάλληλες συμβουλές". 

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στον πατέρα του και την εμπιστοσύνη που του δείχνει σε 

ζητήματα αυτο-φροντίδας. Ο πατέρας του προσφέρει πρακτική βοήθεια στην πραγματοποίηση 

των αποφάσεών του. Για παράδειγμα, όταν αποφάσισε να κάνει ένα ταξίδι, ο πατέρας του τον 

βοήθησε να εκδώσει τα εισιτήριά του. Όταν αποφάσισε να εργαστεί, ο Γιάννης και η οικογένειά 

του στράφηκαν σε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης από όπου έλαβε εκπαίδευση, 

υποστήριξη και εντέλει διαμεσολάβηση για να βρει εργασία. Η επαγγελματική του 

αποκατάσταση είναι μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που πήρε, επειδή θέλει να είναι 

οικονομικά ανεξάρτητος. 

Ανέφερε επίσης το ζήτημα της συνεχούς υποστήριξης, ακόμη και μετά την εύρεση εργασίας. 

Λέει χαρακτηριστικά: «Υπήρχαν στιγμές που δεν ήμουν συνεπής στη δουλειά μου και 

συνειδητοποίησα ότι το πιο σημαντικό κριτήριο για αυτό είναι η συνέπεια και η σκληρή δουλειά. 

Πιστεύω ότι τηρώντας αυτά τα δύο κριτήρια θα ανταποκριθώ στις απαιτήσεις αυτής της 

εργασίας η οποία θα με βοηθήσει στο μέλλον". Σε αυτό έλαβε βοήθεια από την υπεύθυνη 
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κοινωνική λειτουργό της Υπηρεσίας Υποστηριζόμενης Εργασίας στο Κέντρο Επαγγελματικής 

Κατάρτισης που του βρήκε εργασία και τον υποστηρίζει στην εργασία. Γενικά δηλώνει ότι τις 

περισσότερες φορές είναι ικανοποιημένος με την υποστήριξη που λαμβάνει στη λήψη 

αποφάσεων. 

 

Γονείς 

Ο Γιάννης έχει μεγαλώσει σε μια πενταμελή οικογένεια, έχει δύο αδέλφια που έχουν κάνει τις 

δικές τους οικογένειες και ζει με τους γονείς του που είναι ένα ζευγάρι ηλικιωμένων υψηλού 

κοινωνικομορφωτικού επιπέδου στην Αθήνα. 

Οι γονείς του Γιάννη, δήλωσαν σχετικά με την Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων ότι ούτε 

αυτοί ούτε ο γιος τους έχουν λάβει κάποια σχετική εκπαίδευση. Παρ 'όλα αυτά, όλα τα χρόνια 

της ζωής του, οι γονείς του προσπάθησαν να παρέχουν πάντα ένα υποστηρικτικό πλαίσιο, είτε 

όσον αφορά την εκπαίδευσή του, είτε όσον αφορά τη διαχείριση των συναισθημάτων του, 

καθώς και την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων στη ζωή του. 

Ο Γιάννης, σύμφωνα με τους γονείς του, είναι αρκετά ανεξάρτητος και αυτόνομος, αλλά σε 

γενικές γραμμές δυσκολεύεται αρκετά να πάρει αποφάσεις μόνος του, αν και θα το ήθελαν. 

Σύμφωνα με τους γονείς του, ο Γιάννης χρειάζεται να συζητήσει μαζί τους, πολλές φορές, για 

οποιαδήποτε απόφαση θέλει να λάβει σαν να χρειάζεται επιβεβαίωση. 

Οι γονείς του Γιάννη τόνισαν ότι παρόλο που εμπιστεύτηκαν τον γιο τους να ολοκληρώσει τις 

σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μια επαρχιακή πόλη μακριά από το σπίτι του, όπου 

πήγαινε κάθε εβδομάδα για να παρακολουθήσει μαθήματα μόνο για τέσσερις ημέρες και 

επέστρεφε στο μέρος καταγωγής του, χρειαζόταν και εξακολουθεί να αισθάνεται ότι χρειάζεται 

την έγκρισή τους για οτιδήποτε θέλει να κάνει. 

Το υποστηρικτικό πλαίσιο του Γιάννη αποτελείται από όλους τους ανθρώπους που έχουν 

ασχοληθεί μαζί του. Οι εκπαιδευτές του όταν βρισκόταν στο Κέντρο Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, η Κοινωνικός Λειτουργός στην υπηρεσία Υποστηριζόμενης Εργασίας και φυσικά 

η Ψυχολόγος την οποία ο Γιάννης συναντά ιδιωτικά. 

Οι γονείς του πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσία που θα υποστηρίζει τις 

δραστηριότητες Λήψης Αποφάσεων των ατόμων με αναπηρίες, επειδή οι γονείς έχουν γονικό 

ρόλο στα παιδιά τους και δεν θα ήταν εύκολο για αυτούς να αναλάβουν το ρόλο ενός 

υποστηρικτή. Η μεγαλύτερη ανησυχία τους ήταν τι θα συμβεί στη ζωή του παιδιού τους όταν 

είτε δεν θα είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες τους λόγω της ηλικίας τους, είτε όταν δεν θα 

είναι πια εκεί. 
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Η ιδανική εξυπηρέτηση σε θέματα Υποστηριζόμενης Λήψης Αποφάσεων για τους γονείς του 

Γιάννη, είναι καταρχάς να υπάρχει ένα σταθερό προσωπικό με Ψυχολόγους και Κοινωνικούς 

Λειτουργούς, ώστε οι γονείς και τα παιδιά τους να αισθάνονται ασφάλεια, εμπιστοσύνη και 

σταθερότητα. Οι γονείς τονίζουν επίσης ότι σε αυτή την υπηρεσία το προσωπικό από τη μία 

πλευρά δεν πρέπει να αλλάζει επειδή χρειάζονται σταθερότητα για να χτίσουν εμπιστοσύνη 

και από την άλλη, θα πρέπει να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις για τα άτομα με αναπηρία. 

 

Υποστηρικτής 

Η Κατερίνα είναι Κοινωνική Λειτουργός, Ψυχοθεραπευτής και Οικογενειακός Θεραπευτής και 

τα τελευταία 11 χρόνια έχει αναλάβει την ψυχολογική υποστήριξη του Γιάννη. 

Η Κατερίνα γνωρίζει ότι οι πράξεις λήψης αποφάσεων των ατόμων με αναπηρία είναι δικαίωμα 

που αναγνωρίζεται από την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Δεν έχει 

λάβει εξειδικευμένη κατάρτιση στη Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων για άτομα με αναπηρία, 

αλλά έχει εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία και γνώση στην ειδική αγωγή όσον αφορά την 

ψυχοθεραπεία και την οικογενειακή θεραπεία.  

Η Κατερίνα έχει αναλάβει την ψυχοθεραπευτική υποστήριξη του Γιάννη λόγω της αρχικής του 

απόφασης να συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα αυτόνομης διαβίωσης. Ο Γιάννης είναι ένα 

άτομο με πολλές δεξιότητες, οπότε η Κατερίνα τον υποστηρίζει στον εντοπισμό των 

πραγματικών αναγκών και επιθυμιών του. Επεξεργάστηκαν και αναγνώρισαν τα συναισθήματα 

και τις ανάγκες του, και με αυτόν τον τρόπο, τα αιτήματα που είχε σχετικά με τη ζωή του 

αναδύθηκαν ως ευκαιρίες λήψης αποφάσεων. 

Σύμφωνα με την Κατερίνα, τα άτομα με αναπηρία θέλουν να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις 

και πρέπει να είναι σε θέση να τις συνειδητοποιήσουν. Οι γονείς πρέπει να εκπαιδεύονται από 

τη στιγμή που το παιδί τους γεννιέται με αναπηρία στο πώς να το βοηθήσουν να είναι 

αυτόνομο. Με βάση την εμπειρία της κατανοεί ότι τα άτομα με αναπηρία προσπαθούν να 

συμπεριφέρονται με τρόπο που θα ευχαριστεί πάντα τους γονείς τους χωρίς να εκφράζουν και 

να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες. 

Η Κατερίνα υπογραμμίζει ότι οι γονείς και η κοινωνία δεν είναι ενημερωμένοι για τα άτομα με 

αναπηρίες και ως εκ τούτου δεν γνωρίζουν ότι συχνά, ενεργούν ως εμπόδιο στην 

Υποστηριζόμενη Λήψη Απόφασης των ατόμων με αναπηρία. Η ΥΛΑ θα εφαρμοζόταν 

ευκολότερα εάν οι γονείς, η κοινωνία και το προσωπικό που συνεργάζονταν με άτομα με 

αναπηρίες εκπαιδεύονταν στο να ακούσουν τις ανάγκες του ατόμου που απευθύνεται σε 

αυτούς χωρίς να επικεντρώνονται στην αναπηρία. 
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Στην ιδανική υπηρεσία, η Κατερίνα θεωρεί αρχικά ότι οι υπάλληλοι που θα αναλάβουν κάθε 

άτομο θα πρέπει να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα που σχετίζονται με αναπηρίες, 

αλλά ταυτόχρονα να έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν το άτομο, να συνδέονται μαζί του 

και να το κάνουν να τους εμπιστευθεί για να είναι σε θέση να ξεδιπλώσει τις ανάγκες και τις 

απαιτήσεις του, ώστε ο χρήστης της υπηρεσίας να είναι σε θέση να αναλάβει καθολικά την 

τύχη της ζωής του στα χέρια του. Είναι σημαντικό το προσωπικό να είναι σταθερό. Θα ήταν 

καλό εάν αυτή η υπηρεσία μπορούσε να υποστηρίξει ανθρώπους σε όλα τα στάδια της ζωής 

τους και ίσως θα μπορούσε να είναι μια τομεοποιημένη υπηρεσία και να μην αναλαμβάνει μόνο 

την υποστήριξη των ατόμων που βρίσκονται σε συγκεκριμένα κέντρα παροχής υπηρεσιών.   
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Δεύτερη Ιστορία 

Λέξεις Κλειδιά: εργασία, σχέσεις, διαχείριση οικονομικών 

 

Χρήστης Υπηρεσίας 

Η Μαρία είναι μια 45χρονη γυναίκα με νοητική αναπηρία που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα τα 

τελευταία 10 χρόνια. Η Μαρία έχει αποφοιτήσει από το Γυμνάσιο και είναι ιδιαίτερα καλή στη 

χρήση υπολογιστών, όπου κάνει ακόμη και μαθήματα πάνω σε αυτό το θέμα.  

Η Μαρία παίρνει αποφάσεις σε διάφορους τομείς της ζωής της σχετικά με την εργασία, τις 

αγορές, τη διαχείριση οικονομικών, τα ταξίδια και τον ελεύθερο της χρόνο. Αυτό που 

επισημαίνει είναι ότι παίρνει τις δικές της αποφάσεις, ωστόσο θέλει να έχει ανθρώπους δίπλα 

της, των οποίων η βοήθεια είναι πολύτιμη. Συγκεκριμένα, η Μαρία παίρνει συμβουλές από τον 

αδερφό της, την ψυχολόγο της και τους κοινωνικούς λειτουργούς στο κέντρο επαγγελματικής 

κατάρτισης όπου φοίτησε, καθώς και από μία ακόμη κοινωνική λειτουργό από την οποία 

λαμβάνει υποστήριξη ιδιωτικά. Ωστόσο, το άτομο του οποίου τη γνώμη ζητά συχνότερα η είναι 

η μητέρα της, καθώς, όπως λέει χαρακτηριστικά, «ζούμε μαζί και είμαστε πιο κοντά», 

τονίζοντας την εμπιστοσύνη μεταξύ τους. 

Όπως λέει χαρακτηριστικά η Μαρία όταν καλείται να αποφασίσει, η μητέρα της την παροτρύνει 

να δει όλες τις διαθέσιμες επιλογές και στη συνέχεια να επιλέξει. Όταν αποφάσισε για την 

επαγγελματική της αποκατάσταση, η Μαρία δήλωσε με αποφασιστικότητα ότι «η απόφαση 

ήταν για μένα, ήταν δική μου», εξηγώντας ότι επέλεξε την εργασία για να είναι ανεξάρτητη. 

Όσον αφορά τις αγορές, η Μαρία αναφέρει ότι συνήθως συμβουλεύεται τη μητέρα της, ενώ 

περιγράφει λεπτομερώς τη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά την οποία καταγράφει τη λίστα 

επιλογών κατά τη δική της γνώμη, στη συνέχεια ακούει την άποψη της μητέρας της και στη 

συνέχεια επιλέγει την καλύτερη κατά τη γνώμη της επιλογή. Όπως εξηγεί χαρακτηριστικά 

"τελικά παίρνω αυτό που μου αρέσει και η μαμά συμφωνεί με αυτό που λέω". 

Όσον αφορά τα ταξίδια στο εξωτερικό, η Μαρία λέει ότι το συζητά αρχικά με τη μητέρα της, η 

οποία, αφού πάρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, της επιτρέπει να φύγει. 

Σχετικά με την διαχείριση των οικονομικών της, η Μαρία εξηγεί ότι με τον μισθό της κάνει απλές, 

καθημερινές αγορές όπως, το να αγοράζει τον καθημερινό καφέ της και να πληρώνει για την 

κάρτα των μέσων μαζικής μεταφοράς. Όπως τονίζει, η μαμά και ο αδελφός της τη βοηθούν στη 

διαδικασία εκταμίευσης των χρημάτων της από την τράπεζα και κατά τη διάρκεια των αγορών 

η μαμά της τη βοηθά να καταλάβει εάν τα χρήματά της είναι αρκετά για κάθε αγορά. Τέλος, 
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όταν η Μαρία καλείται να αποφασίσει σχετικά με τα ψώνια, εξετάζει το κριτήριο της 

αναγκαιότητας, λέγοντας ότι «θα πάρω ό, τι θέλω και χρειάζομαι». 

Εν κατακλείδι, η Μαρία ισχυρίζεται ότι είναι πολύ ικανοποιημένη με τις αποφάσεις αλλά και με 

την υποστήριξη που έχει λάβει μέχρι τώρα στη ζωή της. 

 

Γονείς 

Σύμφωνα με την ιστορία που μοιράστηκε η μητέρα της Μαρίας κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης, η Μαρία μεγάλωσε στα πρώτα χρόνια της ζωής της σε μια τετραμελή οικογένεια 

σε μια επαρχιακή πόλη, ωστόσο, λόγω του γεγονότος ότι πριν από 40 χρόνια στην επαρχία 

δεν υπήρχαν δομές για ανθρώπους με αναπηρίες, οι γονείς της αποφάσισαν ότι ο πατέρας της 

θα έπρεπε να μείνει στην επαρχία και η Μαρία θα ερχόταν στην Αθήνα με τη μητέρα και τον 

αδερφό της για να λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και να αναπτύξει στο μέγιστο τις 

δυνατότητές της. 

Η μητέρα της Μαρίας δήλωσε ότι ούτε αυτή ούτε η κόρη της είχαν εκπαιδευτεί στη 

υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων, αλλά υπήρχε πάντα ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για 

την κόρη της. Η Μαίρη υποστηρίχθηκε από τους επαγγελματίες του Εκπαιδευτικού Κέντρου 

όπου έλαβε εκπαίδευση και υποστηρίζεται ακόμη και σήμερα από την Κοινωνική Λειτουργό 

που είναι υπεύθυνη στην Υπηρεσία Υποστηριζόμενης Εργασίας του οργανισμού καθώς και 

από έναν Κοινωνικό Λειτουργό που έχει αναλάβει ιδιωτικά την ψυχοκοινωνική της υποστήριξη 

τα τελευταία 28 χρόνια. 

Η μητέρα της Μαίρης γνωρίζει για το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να παίρνουν τις δικές 

τους αποφάσεις και η κόρη της παίρνει αποφάσεις για την καθημερινή της ζωή, την φροντίδα 

του εαυτού της (π.χ., επιλέγοντας ρούχα, κλείνοντας ραντεβού με την αισθητικό, με τον 

οδοντίατρο), την κοινωνικοποίηση και επιλογή φίλων, δαπανών, διαχείρισης μισθού. Ωστόσο, 

η μητέρα της εξέφρασε την ανησυχία της στο να επιτρέψει στην κόρη της να γίνει αυτόνομη 

όσον αφορά πιο περίπλοκες αποφάσεις σχετικά με την προσωπική της ζωή και τη διαχείριση 

της περιουσίας. Με άλλα λόγια, η Μαίρη αποφασίζει αυτόνομα σε αποφάσεις χαμηλού 

κινδύνου αλλά όχι σε υψηλού κινδύνου. 

Η μητέρα της Μαρίας τονίζει ότι είναι σημαντικό για τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να 

λαμβάνουν αποφάσεις για τη ζωή τους και να έχουν όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική ζωή, 

όπως εκείνη των ατόμων χωρίς αναπηρίες. Ωστόσο, θεωρεί απαραίτητο για αυτά τα άτομα να 

έχουν πάντα υποστήριξη και θεωρεί απαραίτητο να έχουν μια υπηρεσία που θα δίνει τη 

δυνατότητα για Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων για άτομα με αναπηρία και τους γονείς 
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τους. Η ιδανική υπηρεσία για τη μητέρα της Μαρίας θα ήταν μια υπηρεσία που θα παρέχει 

ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε άτομα με αναπηρία σε όλα τα στάδια της ζωής τους. Η μητέρα 

της Μαρίας έδωσε μεγάλη έμφαση στην παροχή υποστήριξης σε άτομα με αναπηρίες όταν οι 

γονείς τους δεν θα ζουν πλέον. 

 

Υποστηρικτής 

Η Ιωάννα είναι κοινωνική λειτουργός και τα τελευταία 28 χρόνια έχει αναλάβει την 

ψυχοκοινωνική υποστήριξη της Μαρίας. 

Η Ιωάννα γνωρίζει ότι η λήψη αποφάσεων είναι ένα δικαίωμα που αναγνωρίζεται από την 

Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Παρ’όλο που δεν έχει 

εκπαιδευτεί σε αυτό το θέμα, είναι εξοικειωμένη με αυτό λόγω των ακαδημαϊκών και 

επαγγελματικών της εμπειριών. 

Η Ιωάννα υποστήριξε αρχικά τη Μαρία σε θέματα αυτόνομης διαβίωσης εκπαιδεύοντάς την 

στη χρήση υπολογιστή. Η Μαρία εκπαιδεύτηκε στη διαχείριση του χρόνου και των οικονομικών 

της, καθώς επίσης και στο πώς να χρησιμοποιεί τις δημόσιες συγκοινωνίες και πώς να 

κοινωνικοποιείται, αλλά και πώς να διακρίνει τις επιθυμίες της. 

Η Ιωάννα υποστηρίζει τη Μαρία σε ζητήματα λήψης αποφάσεων στη ζωή της, συζητώντας 

αρχικά μαζί της όλα όσα την απασχολούν και την βάζει σε μια διαδικασία επιλογής αυτού που 

θέλει εξετάζοντας τις πιθανές συνέπειες της απόφασής της. Μέχρι τώρα, η Μαρία είναι 

αυτόνομη σε αποφάσεις χαμηλού και μεσαίου κινδύνου, ωστόσο, σε αποφάσεις σχετικά με τις 

προσωπικές της σχέσεις που είχαν ένα στοιχείο υψηλού κινδύνου και η μητέρα της δεν 

συμφώνησε, η Ιωάννα ήταν πιο κατευθυντική. 

Σύμφωνα με την Ιωάννα, τα άτομα με αναπηρία θέλουν να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις 

και είναι σημαντικό για όλους να το υποστηρίξουν αυτό. Ωστόσο, ο βαθμός αυτονομίας στις 

αποφάσεις τους επηρεάζεται πάντοτε από τους γονείς, από τον τύπο της αναπηρίας και από 

το επίπεδο νοημοσύνης του ατόμου. 

Η Ιωάννα επικεντρώθηκε στη συμβολή των επαγγελματιών που έρχονται πρώτα σε επαφή και 

αναλαμβάνουν την καθοδήγηση των γονέων σχετικά με την αναπηρία του παιδιού τους. Είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό οι πρώτοι υποστηρικτές να μπορούν να εξηγήσουν στους γονείς πώς 

πρέπει να διαχειριστούν τις δυσκολίες που θα έχει το παιδί τους, αλλά κυρίως πώς μπορούν 

να διευκολύνουν το παιδί τους να αξιοποιήσει όλες τις δεξιότητές του. 



12 
 

Η Ιωάννα περιέγραψε την ιδανική υπηρεσία της Υποστηριζόμενης Λήψης Αποφάσεων ως 

υπηρεσία που αποτελείται από Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους, Συμβούλους και 

Συμβούλους εργασίας. Θα ήταν επίσης υπέροχο να υπάρχει μια κοινότητα στην οποία τα 

άτομα με αναπηρίες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν καταστάσεις που πρόκειται να 

αντιμετωπίσουν στην ανεξάρτητη ζωή τους. Ο μεγαλύτερος φόβος των γονέων είναι ότι 

κάποιος μπορεί να εκμεταλλευτεί το παιδί τους και για αυτόν τον λόγο οι γονείς δεν παρέχουν 

στα παιδιά τους πρόσβαση σε ευκαιρίες λήψης αποφάσεων. Για παράδειγμα, για τις 

αποφάσεις ως προς τις σχέσεις, δεν θα είναι σε θέση να διακρίνουν εύκολα πότε κάποιος τους 

εκμεταλλεύεται επειδή τις περισσότερες φορές, δεν έχουν μεγάλη εμπειρία σε αυτό το θέμα.  
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Τρίτη Ιστορία 

Λέξεις Κλειδιά: εργασία, σχέσεις, διαχείριση οικονομικών, υγεία 

 

Χρήστης Υπηρεσίας 

Η Εύα είναι μια 40χρονη γυναίκα με σύνδρομο Down. Είναι απόφοιτος Λυκείου και 

χρησιμοποιεί υπολογιστή κυρίως για ενημερωτικούς λόγους. Ζει με τον σύντροφό της τα 

τελευταία 5 χρόνια στο σπίτι τους, ενώ η σχέση τους ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια. Εργάζεται 

για πολλά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα. Έχει πάρει πολλές σημαντικές αποφάσεις στη ζωή της, 

οι σημαντικότερες από τις οποίες αφορούσαν την επαγγελματική της αποκατάσταση, την 

επιλογή κατοικίας και συντρόφου της, καθώς και θέματα υγείας, διαχείρισης οικονομικών, 

αναψυχής κ.λπ. ... Είπε χαρακτηριστικά, " Εγώ αποφασίζω τι θα κάνω στη ζωή μου ". 

Σε αυτές τις αποφάσεις υποστηρίζεται συχνά από την οικογένειά της, τον σύντροφό της και 

τους επαγγελματίες υποστηρικτές της. Θεωρεί ότι το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης όπου 

φοίτησε την υποστήριξε επίσης στην εξέλιξή της. Στη συνέντευξή της δήλωσε ότι η εκπαίδευσή 

της στις κοινωνικές δεξιότητες ήταν σημαντική. Θεωρεί επίσης σημαντική την ψυχολογική 

υποστήριξη που την βοήθησε με την αυτοπεποίθησή της. Όσον αφορά τη δουλειά της, δηλώνει 

ότι ήθελε να βρει δουλειά για να είναι πιο αυτόνομη, για να βγάλει τα δικά της χρήματα. 

Σε περιόδους που αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να αποφασίσει, χειρίζεται την κατάσταση με 

τον ακόλουθο τρόπο: "Το σκέφτομαι λίγο περισσότερο, προσπαθώ να το κάνω μόνη μου, μόνο 

όταν δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου θα ζητήσω βοήθεια." 

Αυτή η βοήθεια προέρχεται από τους ανθρώπους που εμπιστεύεται και ζητά τη βοήθειά τους 

σε πρακτικά θέματα που δεν μπορεί να κάνει μόνη της. Για παράδειγμα, ο σύντροφός της τη 

βοηθά, φροντίζοντας τα πρακτικά ζητήματα, όπως η κράτηση του ξενοδοχείου και τα εισιτήρια 

για τις διακοπές τους, επειδή ξέρει καλύτερα πώς να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή. 

Σε θέματα υγείας, δείχνει περισσότερη εμπιστοσύνη στη μητέρα της. Υπήρχαν ορισμένα 

προβλήματα υγείας, ωστόσο, όπου ένιωσε περισσότερη πίεση για να πάρει μια συγκεκριμένη 

απόφαση, όπως ο εμβολιασμός για τον κορωνοϊό. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν συζήτησαν το 

ζήτημα και η μητέρα της αποφάσισε γι 'αυτήν, ωστόσο, μοιράστηκαν την ίδια γνώμη για το 

θέμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν διαφωνεί με τη μητέρα της, συζητά το ζήτημα και με τον 

πατέρα της. 

Γενικά είναι πολύ ικανοποιημένη με την υποστήριξη που έχει λάβει μέχρι τώρα στη ζωή της. 

Δηλώνει επίσης ότι είναι απίστευτα ευχαριστημένη με τις αποφάσεις που έχει λάβει επειδή έχει 

γίνει «πιο αυτόνομη», «έχει πατήσει στα πόδια της». 
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Γονείς 

Η Εύα μεγάλωσε σε μια τετραμελή οικογένεια και τα τελευταία 10 χρόνια εργάζεται και ζει με 

τον σύντροφό της. Η μητέρα της Εύας, η οποία συμμετείχε στη συνέντευξη, δήλωσε ότι δεν 

είχε λάβει ποτέ εκπαίδευση στην Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων, ωστόσο υπήρχε πάντα 

ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για αυτούς και την κόρη τους. 

Το υποστηρικτικό πλαίσιο που είχε ήταν αρχικά οι επαγγελματίες του Κέντρου Επαγγελματικής 

Κατάρτισης όπου φοίτησε, καθώς και η Ψυχολόγος με την οποία η Εύα και οι γονείς της έκαναν 

ιδιωτικές συνεδρίες. Σήμερα έχει υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης στο εργασιακό της 

περιβάλλον από το Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας στην εταιρεία στην οποία εργάζεται. Ο 

σύντροφος της Εύας και οι υποστηρικτές του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης τη βοηθούν 

στη διαχείριση συναισθημάτων, συμπεριφορών και αποφάσεων. 

Η μητέρα της Εύας περιγράφει την κόρη της ως εντελώς ανεξάρτητη και ο ρόλος της ως γονέα 

είναι υποστηρικτικός. Θα ήταν υποστηρικτική προς το παιδί της, ακόμη και αν δεν υπήρχε 

αναπηρία. Οι γονείς της Εύας έχουν μια ισχυρότερη στάση στη λήψη αποφάσεων σχετικά με 

την κόρη τους για θέματα υγείας και περιουσίας. 

Η Εύα, σύμφωνα με τη μητέρα της, αποφάσισε για τη ζωή της από νεαρή ηλικία. Στην 

πραγματικότητα, η μητέρα της λέει: «Η Εύα αποφάσισε και εμείς την ακολουθήσαμε. Έχει μια 

ισχυρή προσωπικότητα». Η μητέρα της τονίζει επίσης ότι ακόμη και αποφάσεις που 

ελήφθησαν από την κόρη τους που ήταν λανθασμένες, στο τέλος είχαν θετικό αποτέλεσμα 

επειδή έμαθε από αυτήν την αρνητική εμπειρία, όπως συμβαίνει με όλους τους ανθρώπους. 

Η μητέρα της Εύας τονίζει την ανάγκη για μια υπηρεσία Υποστηριζόμενης Λήψης Αποφάσεων 

για άτομα με αναπηρίες και η ιδανική υπηρεσία θα πρέπει να στελεχώνεται από επαγγελματίες 

που θα υποστηρίζουν άτομα με αναπηρίες σε αποφάσεις που καλούνται να πάρουν ανάλογα 

με τις συνθήκες διαβίωσής τους. Ωστόσο, είναι σημαντικό αυτοί οι επαγγελματίες να μην 

αλλάζουν επειδή η σταθερότητα του υποστηρικτή δημιουργεί ασφάλεια τόσο για τους γονείς 

όσο και για τα άτομα με αναπηρία. Αυτή η υπηρεσία θα ήταν σημαντική για την παροχή 

υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες, ακόμη και αν έχουν φτάσει σε υψηλό επίπεδο αυτονομίας, 

επειδή "όλοι οι γονείς παιδιών με αναπηρίες ανησυχούν για το τι θα συμβεί όταν φύγουν από 

τη ζωή "όπως δήλωσε η μητέρα της Εύας. 

Ως γονέας θα ήθελε μια υπηρεσία που θα παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη ακόμη και μετά 

το θάνατο των γονέων, ώστε να μην υπάρχουν πολλές συναισθηματικές και πρακτικές ευθύνες 
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στους ώμους των αδελφών των ατόμων με αναπηρία, που μπορεί να έχουν κάνει τις δικές τους 

οικογένειες. 

 

Υποστηρικτής 

Η Σάρα είναι κοινωνική λειτουργός που υποστηρίζει την Εύα και είναι το άτομο αναφοράς της 

στο χώρο εργασίας της. Η Σάρα βλέπει στην Εύα μια γυναίκα που όχι μόνο παίρνει αποφάσεις, 

αλλά τις υποστηρίζει κιόλας. Όπως δηλώνει, «Έχει μια ολοκληρωμένη άποψη η οποία όντως 

είναι και η σωστή και σε βάζει και στη θέση σου πολλές φορές». Αν και η Σάρα δεν γνώριζε ότι 

η λήψη αποφάσεων είναι ένα δικαίωμα που αναγνωρίζεται από την Σύμβαση για τα Δικαιώματα 

των Ατόμων με Αναπηρία, πιστεύει ότι το περιβάλλον διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

εφαρμογή της ΥΛΑ, διότι παρέχει ελευθερία στο άτομο να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να ζητά 

τη γνώμη των άλλων και να εκφράζεται. Πιστεύει επίσης ότι μια υπηρεσία ΥΛΑ είναι 

απαραίτητη, καθώς τα άτομα με νοητική αναπηρία κινδυνεύουν να γίνουν αντικείμενο 

εκμετάλλευσης. 

Η Σάρα όταν περιέγραψε την υπηρεσία ΥΛΑ, ανέφερε τη σημασία του να έχει ο επαγγελματίας 

στενή συνεργασία με την οικογένεια για να ενθαρρύνει το άτομο με αναπηρία να κάνει 

πράγματα που μπορεί να κάνει στα οποία όμως χρειάζεται υποστήριξη. Συγκεκριμένα, δήλωσε 

ότι μια υπηρεσία θα μπορούσε να ενημερώνει το άτομο και την οικογένειά του για τα 

δικαιώματα και τα ενδιαφέροντά του και πώς μπορεί να τα ασκήσει. 

Συχνά έπρεπε να υποστηρίξει την Εύα σε ζητήματα εργασίας, όπως ποια εργασιακά οφέλη 

ισχύουν για αυτήν ή πώς να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει τις ημέρες άδειας από την 

εργασία που δικαιούται. Επιπλέον, η Σάρα έπρεπε να την ενημερώσει για θέματα που πρέπει 

να προσέξει κατά την εργασία της. Η Εύα συχνά κάνει ερωτήσεις στη Σάρα για θέματα υγείας, 

καθώς η εταιρεία τούς παρέχει επαγγελματία ιατρό και υπάρχει η δυνατότητα ιατρικής εξέτασης 

σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο. 

Όσον αφορά την επικοινωνία με την οικογένεια, η Σάρα δηλώνει ότι έχει χρειαστεί να μιλήσει 

μαζί τους και να τους συμβουλευτεί για το πώς να υποστηρίξει καλύτερα την κόρη τους και να 

διασφαλίσει την ασφάλειά της. Ένα παράδειγμα αφορούσε την ενημέρωση της Σάρα για τον 

σύντροφο της Εύας που την πήρε από τη δουλειά. Στη δεύτερη περίπτωση, έπρεπε να 

συνεργαστούν με την οικογένεια για το θέμα της αναστολής της σύμβασης εργασίας με την 

Εύα λόγω των μέτρων για τον COVID-19. Ο ρόλος της οικογένειας ήταν σημαντικός σε αυτήν 

την περίπτωση, επειδή χειρίστηκαν τα γραφειοκρατικά ζητήματα εργασίας που προέκυψαν. 
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Η Σάρα επιβεβαιώνει αυτό που δήλωσε η Εύα για τη σημασία του να έχει εργασία στη ζωή της, 

διότι της παρέχει, το δικό της εισόδημα, το οποίο όχι μόνο ανακουφίζει τους γονείς της από την 

ανάγκη του να τη στηρίξουν οικονομικά, αλλά συμβάλλει επίσης ως ενεργό μέλος στον 

οικογενειακό προγραμματισμό. 
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ 

Από τις Θεοδοσία Σουβαλίδου & Ρόζμαρι Καλογερία, ψυχολόγοι 

Αυτή η έκθεση είναι μια ανάλυση των ιστοριών που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του 

προγράμματος DECIDER, από δύο ψυχολόγους, προκειμένου να επισημανθούν οι ανάγκες 

υποστήριξης των ατόμων με νοητική αναπηρία και των οικογενειών τους για την 

Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων. 

Μέσα από τις ιστορίες φαίνεται ότι και οι 3 ωφελούμενοι είναι ανεξάρτητοι όταν λαμβάνουν 

αποφάσεις χαμηλού και μεσαίου κινδύνου, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο σε ό,τι σχετίζεται με 

αποφάσεις υψηλού κινδύνου. Και στις τρεις περιπτώσεις οι ωφελούμενοι έχουν στενή σχέση 

με τους γονείς τους και ειδικά με τη μητέρα τους. Δύο από τους ωφελούμενους έδωσαν 

ιδιαίτερη προσοχή στην ψυχολογική υποστήριξη που αφορά στην ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησής τους, ενώ η τρίτη μιλά κυρίως για τη σημασία της εκπαίδευσης και της 

υποστήριξής της στις αποφάσεις στην καθημερινή της ζωή. Οι γονείς κατέχουν εξέχουσα θέση 

στη στήριξη των παιδιών τους στη λήψη αποφάσεων, παρέχοντας επιβεβαίωση για την 

ορθότητα μιας απόφασης, ή παρέχοντας υποστήριξη στην αναζήτηση επιλογών και μερικές 

φορές ενεργούν ως το άτομο που επιτρέπει ή προσπαθεί να επιβάλει στον εαυτό του μια 

συγκεκριμένη απόφαση. Παρά την υποστήριξη αυτή, και οι 3 συμμετέχοντες μιλούν για τις δικές 

τους αποφάσεις και την ευθύνη τους, καθώς και για τη μεγάλη ικανοποίηση που αισθάνονται 

όταν παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους. 

Οι γονείς τονίζουν τη σημασία της εκπαίδευσης και της δια βίου ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 

για τα παιδιά τους. Θεωρούν ότι η εκπαίδευση στην ΥΛΑ είναι σημαντική και ένας γονέας 

ανέφερε ότι η ΥΛΑ θα πρέπει να παρέχεται από έναν υποστηρικτή που να μην είναι γονέας ή 

συγγενής, επειδή ο γονικός ρόλος επηρεάζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι γονείς 

φαίνεται να παρεμβαίνουν και να λαμβάνουν αποφάσεις για λογαριασμό των παιδιών τους 

όταν πρόκειται για αποφάσεις υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα σχετικά με θέματα υγείας, 

διαχείρισης περιουσίας και σχέσεων. Οι γονείς ανησυχούν υπερβολικά για την υποστήριξη που 

θα λάβουν τα παιδιά τους μετά το θάνατό τους. 

Οι υποστηρικτές τονίζουν την ανάγκη για εκπαίδευση και υποστήριξη ατόμων με νοητική 

αναπηρία σχετικά με τις καθημερινές τους δεξιότητες, την αναγνώριση των προσωπικών 

αναγκών και επιθυμιών τους, καθώς και των συναισθημάτων τους. Αποδίδουν μεγάλη σημασία 

στην ικανότητά των ανθρώπων με νοητική αναπηρία να διατυπώνουν τα αιτήματα που έχουν 

σχετικά με τις αποφάσεις που θέλουν να πάρουν. Αυτή η ικανότητα επιτρέπει την έναρξη της 

διαδικασίας υποστήριξης αποφάσεων. Τονίζουν επίσης την ανάγκη παροχής συμβουλευτικής 



18 
 

στους γονείς σχετικά με τον τρόπο αύξησης της αυτονομίας των παιδιών τους τόσο στις 

δεξιότητες καθημερινής ζωής όσο και στην κατανόηση ότι οι ανάγκες και οι επιθυμίες των 

παιδιών τους διαφοροποιούνται από αυτές που έχουν ως γονείς. Η έγκαιρη παρέμβαση και η 

ευαισθητοποίηση της κοινότητας θεωρούνται σημαντικές για αυτήν τη διαδικασία. 

Όλοι μιλούν για τη σημασία της υπηρεσίας ΥΛΑ ως υπηρεσίας ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 

σε όλα τα στάδια της ζωής ενός ατόμου που πρέπει: 

 Να έχει εξειδικευμένο και σταθερό προσωπικό με την ικανότητα να κατανοεί και να χτίζει 

μια σχέση εμπιστοσύνης με τους ωφελούμενους. 

 Να παρέχει υποστήριξη σε άτομα με αναπηρία για να εντοπίσουν και να εκφράσουν τις 

ανάγκες τους και να διατυπώσουν συγκεκριμένα αιτήματα. 

 Να παρέχει υποστήριξη στην εφαρμογή των αιτημάτων και των αποφάσεών τους. 

 Να Παρέχει συμβουλευτική γονέων. 

 Να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα τόσο των ατόμων με αναπηρίες όσο 

και των οικογενειών τους. 

 Παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη στα παιδιά τους για τη ζωή. 
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ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ 
 

                                                                                         
 

 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 
 

Η τρέχουσα κατάσταση σχετικά με την Υποστηριζόμενη Λήψη 

Αποφάσεων (ΥΛΑ) στη Λιθουανία 

Η υπηρεσία ΥΛΑ προορίζεται για ενήλικες με νοητική αναπηρία ή/ και ψυχικές διαταραχή. Τα 

άτομα που διαμένουν μόνιμα στη Δημοκρατία της Λιθουανίας για τα οποία έχει αποδειχθεί η 

ανάγκη για αυτήν την υπηρεσία έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την υπηρεσία ΥΛΑ από 

την ηλικία των 18. Από το καλοκαίρι του 2020 ένα πιλοτικό πρόγραμμα «Από τη φροντίδα στις 

ευκαιρίες: ανάπτυξη κοινοτικών υπηρεσιών» υλοποιείται στη Λιθουανία. Προς το παρόν, η 

χρηματοδότηση του έργου της υπηρεσίας ΥΛΑ παρέχεται σε 6 περιοχές της Λιθουανίας: 

Βίλνιους, Κάουνας, Σιαουλάι, Τελσάιι, Μαριτζάμπολε και Ταυράζ. Οι προδιαγραφές της 

υπηρεσίας ΥΛΑ στη Λιθουανία δεν έχουν εγκριθεί ακόμη. Αυτή η υπηρεσία δεν περιλαμβάνεται 

στον Κατάλογο Κοινωνικών Υπηρεσιών στη Λιθουανία. 

 

Η ερευνητική ομάδα των συνεντεύξεων της μελέτης περίπτωσης 

⮚ Dana Migaliova, , σύμβουλος, λιθουανική κοινωνία πρόνοιας ατόμων με νοητική 

αναπηρία „Viltis“.  

⮚ Natalija Olesova, υπεύθυνη έργου. Λιθουανική κοινωνία πρόνοιας ατόμων με νοητική 

αναπηρία «Viltis» 

⮚ Vida Dausgurdyte, κοινωνική λειτουργός, ψυχολόγος. Κέντρο ημερήσιας φροντίδας 

“Vilties akimirka“.   

⮚ Janina Butkuviene, υπεύθυνη έργου, εκδότης του περιοδικού "Viltis" Λιθουανική 

κοινωνία πρόνοιας ατόμων με νοητική αναπηρία «Viltis». 
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Περιγραφή ιστοριών με ωφελούμενους 

Λέξεις Κλειδιά: εργασία 

 

Πρώτη Ιστορία  

Η Άννα, μια 31χρονη γυναίκα, με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, αποφοίτησε από το γενικό 

σχολείο, σπούδασε ραπτική για 3 χρόνια, μπορεί να χρησιμοποιήσει υπολογιστή και κινητό 

τηλέφωνο και συγκατοικεί με άλλους ανθρώπους σε μια στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης 

την πόλη. Η Άννα εργάζεται σε κατάστημα τροφίμων. 

Η Άννα παίρνει τις καθημερινές αποφάσεις μόνη της. Πρόσφατα εγγράφηκε στον οδοντίατρο. 

Μερικές φορές οι κοινωνικοί λειτουργοί της τη βοηθούν στη λήψη αποφάσεων. Η Άννα μίλησε 

για την κατάσταση στην οποία έλαβε βοήθεια από την κοινωνικό λειτουργό Agne, η οποία 

παρατήρησε ότι η Άννα ξόδεψε πολλά χρήματα για να αγοράσει τα αγαπημένα της τηλεοπτικά 

προγράμματα. Η Agne συμβούλεψε την Άννα να προτεραιοποιήσει τις αγορές της. Αρχικά, η 

Άννα υποστήριξε ότι μπορούσε να ξοδέψει τα χρήματά της όπως ήθελε. Η Agne της εξήγησε 

πώς να ξοδέψει χρήματα με υπευθυνότητα για αγορά τροφίμων, ρούχων, να πληρώσει για το 

τηλέφωνο και να καλύψει άλλα απαραίτητα έξοδα. 

Μια άλλη ιστορία αφορά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την εργασία. Η Άννα εργάστηκε ως 

καθαρίστρια σε κατάστημα τροφίμων. Μερικές φορές, και μετά από αίτημα του διευθυντή της, 

η Άννα εργάστηκε παραπάνω ώρες επειδή οι κάποιοι υπάλληλοι ήταν άρρωστοι. Δυστυχώς, 

η Άννα δεν έλαβε παραπάνω χρήματα καθώς ο διευθυντής της δεν αναγνώρισε την εργασία 

που παρείχε για να την ανταμείψει όπως άρμοζε.. Όταν ήρθε η περίοδος των διακοπών, η 

Άννα πήρε έναν πολύ χαμηλό μισθό μαζί με την αμοιβή των διακοπών, αν και έκανε πολλή 

επιπλέον δουλειά. 

Αφού αξιολόγησε την κατάσταση, η κοινωνική λειτουργός την συμβούλεψε να σταματήσει να 

εργάζεται σε αυτό το κατάστημα γιατί εφάρμοζε τους κανόνες δίκαιης εργασίας αλλά ενθάρρυνε 

την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Η Agne βοήθησε στη συλλογή όλων των εγγράφων για 

την υποβολή της παραίτησής της.  Τότε ανατέθηκε σύμβουλος στην Άννα, ώστε να την 

βοηθήσει στην αναζήτηση νέας εργασίας. Σε τρεις μήνες, προσφέρθηκε δουλειά στην  Άννα 

στο ίδιο κατάστημα, αλλά υπό την καθοδήγηση άλλου διευθυντή. Από την 1η Μαρτίου, η Άννα 

άρχισε να εργάζεται. Λέει ότι η υποστήριξη της κοινωνικού λειτουργού και του συμβούλου την 

βοήθησε να πάρει μια απόφαση να παραιτηθεί από την προηγούμενη δουλειά και να βρει μια 

νέα. Η Άννα είναι ευχαριστημένη με την απόφαση που έλαβε, εμπιστεύεται τους κοινωνικούς 

λειτουργούς της και εκτιμά τις συμβουλές τους. 
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Δεύτερη Ιστορία 

Η Στέλα, είναι μια 20χρονη κοπέλα με σύνδρομο Down η οποία ζει σε μια μεγάλη πόλη με 

την οικογένειά της. Αποφοίτησε από το βασικό σχολείο και τώρα φοιτά σε ένα κέντρο, το 

οποίο παρέχει ατομική εκπαίδευση στο πλαίσιο ενός προγράμματος ανάπτυξης κοινωνικών 

δεξιοτήτων. Ξέρει να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή και κινητό τηλέφωνο. Η Στέλα δεν 

διαβάζει, επομένως είναι δύσκολο για αυτήν να βρει πολύπλοκες πληροφορίες στο διαδίκτυο. 

Η Στέλα έχει χόμπι - φοιτά σε σχολή μουσικής και είναι γραμμένη σε γυμναστήριο. Πριν από 

την πανδημία πήγαινε κολυμβητήριο και χορό. Η Στέλα παίρνει απλές καθημερινές 

αποφάσεις μόνη της, αν και μερικές φορές χρειάζεται βοήθεια. Για παράδειγμα, κάθε πρωί 

πριν πάει στο σχολείο η μητέρα της τη βοηθά να επιλέξει ρούχα 

Η Στέλα δυσκολεύεται να καταλάβει πώς να ντυθεί σωστά ανάλογα με τον καιρό, την  

περίσταση ή το μέρος. Στα εστιατόρια, η μητέρα της τη βοηθά να επιλέξει ένα πιάτο γιατί η 

κόρη της δεν διαβάζει. Μερικές φορές, καθώς της είναι δύσκολο να κατανοήσει το περιεχόμενο 

ενός πιάτου από τον τίτλο, η μητέρα της της το εξηγεί και η Στέλα αποφασίζει ποιο πιάτο θα 

παραγγείλει.  

Μερικές φορές η μητέρα της Στέλα, ο δάσκαλός της και ο προπονητής της τη βοηθούν να 

παίρνει αποφάσεις. Κατά τη διάρκεια των αθλημάτων, οι φίλοι της Στέλα τη βοηθούν να μάθει 

και να εκτελεί τις ασκήσεις. Μία από τις τελευταίες αποφάσεις της Στέλα ήταν να συμμετάσχει 

στο καλοκαιρινό camp. Πέρυσι η μητέρα της της πρότεινε να πάει στο camp, αλλά η ίδια 

αρνήθηκε κατηγορηματικά. Φέτος, η Στέλα είπε στη μητέρα της ότι θα ήθελε να περάσει τις 

καλοκαιρινές της διακοπές στο camp. Πριν λάβει αυτή την απόφαση, η μητέρα της της έδωσε 

πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια, τους συμμετέχοντες και την τοποθεσία του camp. Καθώς 

κατά τη διάρκεια της χρονιάς, η Στέλα εκπαιδευόταν σχεδόν καθημερινά με τους συναθλητές 

της μέσω διαδικτύου, ένιωσε ασφαλής και έλαβε αυτήν την απόφαση. Τώρα περιμένει το 

καλοκαίρι ώστε να υλοποιήσει την απόφασή της.  
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Τρίτη Ιστορία 

Ο Κάρολος, είναι ένας 36χρονος νεαρός με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, ο οποίος φοίτησε σε 

ένα ειδικό σχολείο σε μια μικρή λιθουανική πόλη και αργότερα μετακόμισε σε ένα μεγαλύτερο 

αστικό κέντρο και τώρα ζει εκεί σε ένα σπίτι αυτόνομης διαβίωσης. Ο Κάρολος χρησιμοποιεί 

ηλεκτρονικό υπολογιστή και κινητό τηλέφωνο. Μπορεί να βρει πληροφορίες στο Διαδίκτυο και 

συχνά επισκέπτεται τη βιβλιοθήκη.  

Ο Κάρολος είναι ένας αρκετά ανεξάρτητος νεαρός άνδρας που παίρνει καθημερινά αποφάσεις 

μόνος του. Αποφάσισε να συμμετάσχει στο έργο DECIDER και να δώσει τη συνέντευξη μόνος 

του.  

Ο Κάρολος απευθύνεται σε κοινωνικούς λειτουργούς, υπεύθυνους σε θέματα εργασίας ή 

εκπροσώπους της κοινότητας του Viltis, όταν υπάρχει ανάγκη. Όταν χρειάζεται να αγοράσει 

τρόφιμα, ρούχα ή παπούτσια, απευθύνεται στους κοινωνικούς λειτουργούς του σπιτιού 

αυτόνομης διαβίωσης. Του δίνουν συμβουλές σχετικά με τις αγορές και τον βοηθούν στην 

δημιουργία του προϋπολογισμού του. Ο Κάρολος χρειάζεται συνήθως υποστήριξη σε πιο 

δύσκολες καταστάσεις για να τις κατανοήσει καλύτερα και να πάρει τη σωστή απόφαση. 

Υπάρχει καλή επικοινωνία και κατανόηση μεταξύ του ίδιου και των κοινωνικών λειτουργών και 

του υπεύθυνου για την εργασία.  

Ο Κάρολος μιλάει για την περίπτωση εύρεσης εργασίας. Στο παρελθόν δούλευε κατά καιρούς. 

Πριν από δύο χρόνια, ένας φίλος του του είπε να έρθει σε επαφή με τον υπεύθυνο ενός 

καταστήματος για μια θέση εργασίας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο διευθυντής του 

εξήγησε σχετικά με τις ιδιαιτερότητες της εργασίας, ο Κάρολος συμβουλεύτηκε τον κοινωνικό 

λειτουργό και τελικά συμφώνησε. Ο χώρος εργασίας είναι κοντά στο σπίτι του. Σύντομα θα 

κλείσουν δύο χρόνια από τότε που εντάχθηκε στο δυναμικό των εργαζομένων. Είναι 

ικανοποιημένος με την ομάδα, τις συνθήκες εργασίας και τον μισθό. Όταν προκύπτουν 

προβλήματα, ο υπεύθυνος εργασίας και οι συνάδελφοί του τον βοηθούν. Ο Κάρολος  είναι 

σίγουρος ότι χάρη στην υποστήριξη άλλων ανθρώπων έλαβε τη σωστή απόφαση. 

 

  



23 
 

Περιγραφή ιστοριών με γονείς των χρηστών της υπηρεσίας  

Λέξεις Κλειδιά: λήψη αποφάσεων, υπευθυνότητα 

 

Πρώτη Ιστορία 

Η Άντρια, είναι μια 58χρονη μητέρα μίας κοπέλας 21 ετών με σύνδρομο Down. Η Άντρια είναι 

απόφοιτη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα οικονομικά και δουλεύει ως υπεύθυνη έργων σε ΜΚΟ 

για 18 χρόνια. Η Άντρια δεν έχει συμμετάσχει μέχρι τώρα σε κάποια εκπαίδευση για την 

υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων (ΥΛΑ) . 

Η κόρη της, η  Στέλα ζει μαζί της αλλά παίρνει τις δικές της αποφάσεις για θέματα καθημερινής 

ζωής. Η Άντρια γνωρίζει για το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να λαμβάνουν τις δικές τους 

αποφάσεις, όπως αναφέρεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 

ατόμων με αναπηρία. Κατά την άποψή της, στο σχολείο είναι αδύνατο να μάθουν πώς να 

αποφασίζουν με την υποστήριξη άλλων ανθρώπων, επειδή πολλά πράγματα αποφασίζονται 

χωρίς τη συμμετοχή μαθητών. Με αυτόν τον τρόπο δεν αναπτύσσεται, δυστυχώς, η 

ανεξαρτησία των ανθρώπων. Για παράδειγμα, οι μαθητές θα μπορούσαν να πάνε στο κυλικείο 

από μόνοι τους, αλλά εξυπηρετεί περισσότερο το προσωπικό να τους οδηγήσει εκεί γιατί είναι 

πιο εύκολο να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους.  

Η Άντρια βοήθησε τη Στέλα να αρχίσει να παρακολουθεί μαθήματα μουσικής και να πηγαίνει 

γυμναστήριο. Μερικές φορές η βοήθεια άλλων ανθρώπων στη λήψη αποφάσεων δεν είναι η 

απολύτως κατάλληλη. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των γάμων. Ο νόμος λέει ότι τα 

άτομα με αναπηρία έχουν το δικαίωμα να παντρευτούν. Δεδομένου ότι δεν μπορούν να 

αναλάβουν την πλήρη ευθύνη για τις ενέργειές τους, είναι άδικο να καλλιεργηθεί μια τέτοια ιδέα. 

Στο εξωτερικό υπάρχουν θετικά παραδείγματα παντρεμένων ζευγαριών με αναπηρία που ζουν 

με υποστήριξη, αλλά η Άντρια δεν γνωρίζει θετικά παραδείγματα στη Λιθουανία.  

Η κόρη της χρειάζεται βοήθεια στη διαχείριση των οικονομικών. Η μητέρα περιγράφει στη 

συνέντευξη πώς γίνεται η διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών στην Λιθουανία. 

Συγκεκριμένα, τα άτομα με αναπηρίες έχουν έναν υπεύθυνο που γνωρίζει το ιστορικό τους, 

τους βοηθά με τις απαραίτητες πληροφορίες και ενημερώνει τους γονείς.  

Πρόσφατα, η κόρη της Άντρια αποφάσισε να πάει στο καλοκαιρινό camp, αφού γνώρισε τους 

πιθανούς συμμετέχοντες, τη διάρκειά του και τους εκπαιδευτές. Οι καλές σχέσεις έδωσαν στην 

κόρη της μια αίσθηση ασφάλειας. Εάν σε ένα άτομο εξηγηθούν καλά οι συνέπειες μίας 

απόφασης, μπορεί πραγματικά να λάβει τη σωστή απόφαση. Δυστυχώς, οι αποφάσεις της 

Στέλα δεν εφαρμόζονται πάντα. Για παράδειγμα, κάποτε η Στέλα συμφώνησε να δεχτεί μια 
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πρόσκληση για να παίξει σε μία ορχήστρα, αλλά όταν έφτασε η ώρα, αποφάσισε ότι προτιμάει 

να συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα γυμναστικής. Η Στέλα, σαν ένα μικρό παιδί, δεν 

συνειδητοποίησε την ευθύνη που είχε αναλάβει. Υπάρχει ανάγκη για έναν βοηθό ή έναν 

υποστηρικτή ώστε να εξηγεί τις συνέπειες της ληφθείσας απόφασης.  

Τα άτομα με αναπηρία αισθάνονται αβοήθητα σε πολλές περιπτώσεις. Πρέπει να είναι 

προετοιμασμένοι, τουλάχιστον, για απλές καταστάσεις όπως το να χαθούν στην πόλη ή το να 

πάρουν ένα λάθος λεωφορείο. Είναι απαραίτητο να διδαχθούν απλά, αλλά απαραίτητα 

πράγματα. Η Άντρια λέει ότι μερικές φορές η βοήθεια από άλλους ανθρώπους στη λήψη 

αποφάσεων είναι κατάλληλη, αλλά κάποιες άλλες φορές, οι συμβουλές άλλων ανθρώπων 

έρχονται σε αντίθεση με το πώς κατανοεί η ίδια μία κατάσταση.  
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Δεύτερη Ιστορία 

Η Ντάλια είναι μια 68χρονη γυναίκα, που έχει λάβει ανώτερη εκπαίδευση στον τομέα της 

μηχανολογικής ενώ είναι και μητέρα ενός 35χρονου γιου, του Ντέιβιντ. Ο Ντέιβιντ ζει σε μια 

Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Η Dalia δεν έχει συμμετάσχει σε εκπαίδευση για την 

Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων. Λέει ότι μια τέτοια εκπαίδευση θα ήταν χρήσιμη τόσο για 

τους γονείς όσο και για το προσωπικό. Τα μέλη της οικογένειας ενός ατόμου με νοητική 

αναπηρία θα μπορούσαν να διδάξουν το άτομο να λαμβάνει αποφάσεις με την υποστήριξη 

άλλων ανθρώπων. 

Ο γιος της Ντάλια φοίτησε σε Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης μέχρι τα 33. Λόγω της 

επιδείνωσης της υγείας του, η οικογένεια αρνήθηκε τις υπηρεσίες του κέντρου. Ο Ντέιβιντ δεν 

μιλάει και χρειάζεται πολλές υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με την: προσωπική υγιεινή, 

ντύσιμο, γεύματα, δραστηριότητες αναψυχής και απασχόλησης. Καθώς ο Ντέιβιντ έχει υψηλό 

βαθμό αναπηρίας, η υπηρεσία ΥΛΑ σίγουρα θα έχει θετικό αντίκτυπο σε αυτόν. Αυτό θα ήταν 

ένα νέο στάδιο ανάπτυξης και συμπερίληψης του Ντέιβιντ στην κοινωνία. Επίσης, τα προσόντα 

των ειδικών και η ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχουν πρέπει να βελτιωθούν. 

Η Ντάλια πιστεύει ότι η υπηρεσία ΥΛΑ, ειδικά προς ένα άτομο με ήπια μορφή αναπηρίας, θα 

το βοηθήσει να συνειδητοποιήσει την ανεξαρτησία του/της. Οι γονείς πρέπει επίσης να 

κατανοήσουν την ανάγκη απελευθέρωσης των παιδιών τους από την υπερ-φροντίδα. Οι γονείς 

συχνά λένε ότι ξέρουν καλύτερα τι χρειάζονται τα παιδιά τους, αλλά ξεχνούν το δικαίωμα στην 

προσωπική και ανεξάρτητη ζωή. Οι γονείς πρέπει να υπερβούν την εσωτερική τους στάση και 

να ακούσουν τι λένε οι επαγγελματίες, αν και απαιτείται και η γονική υποστήριξη στη λήψη 

αποφάσεων.  

Η Ντάλια εκτιμά όταν κάποιος υποστηρίζει τον γιο της στη λήψη αποφάσεων. Ακόμη και οι 

περιορισμένες νοητικές ικανότητες του Ντέιβιντ του επιτρέπουν να επιλέξει. 

Ένα άτομο με ήπια νοητική αναπηρία  μπορεί να εκτιμήσει από μόνο του την κατάσταση. Για 

παράδειγμα, ο Κάρολος ζει σε μία στέγη Αυτόνομης Διαβίωσης. Κατά τη διάρκεια της 

απαγόρευσης της κυκλοφορίας λόγω του Covid-19, παραπονέθηκε ότι δεν του επιτρεπόταν να 

βγει από το σπίτι. Η Ντάλια συμβούλεψε τον Κάρολο να εξηγήσει στον κοινωνικό λειτουργό 

τους λόγους. Μερικές φορές το προσωπικό ζητά από τη Ντάλια να υποστηρίξει τον Κάρολος 

στη λήψη αποφάσεων. Μετά τη συνομιλία με την Ντάλια, ο Κάρολος ηρεμεί, αναλύει το 

πρόβλημά του και παίρνει μια απόφαση. Ο Κάρολος απευθύνεται στο άτομο που εμπιστεύεται. 

Η Ντάλια προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από την προσωπική του ζωή και δίνει συμβουλές 

μόνο κατόπιν αιτήσεώς του, καθώς ο Κάρολος είναι ενήλικας, ο οποίος πρέπει να μάθει να ζει 

ανεξάρτητα. 
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Τρίτη Ιστορία 

Η Βερόνικα, είναι μια 51χρονη μητέρα ενός 22χρονου νεαρού που έχει ήπια μορφή νοητικής 

αναπηρίας και ο οποίος φοιτά σε κέντρο απασχόλησης. Ο γιος της ζει μαζί με την οικογένειά 

του. Μπορεί να πάρει τις δικές του αποφάσεις, αλλά μερικές φορές χρειάζεται υποστήριξη.  

Η Βερόνικα λέει ότι απαιτείται μια υπηρεσία υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων (ΥΛΑ). Η ίδια 

θα έβλεπε θετικά τη βοήθεια μιας εξειδικευμένης υπηρεσίας στη λήψη αποφάσεων για τον γιο 

της. Πιστεύει ότι το κράτος πρέπει να ενδιαφέρεται να βοηθήσει τους πολίτες του, ειδικά τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες. Θα ήταν χρήσιμο τόσο για τους γονείς όσο και για τα άτομα με 

αναπηρία να έχουν πρόσβαση σε μια υπηρεσία ΥΛΑ. Η Βερόνικα πιστεύει ότι πρέπει να 

υπάρχει ένας υπεύθυνος ή ένας βοηθός, ο οποίος θα παρέχει όλους τους τύπους 

πληροφοριών σε άτομα με αναπηρία και στους γονείς τους. Ο βοηθός θα τους δώσει τη 

δυνατότητα να αναζητήσουν και να λάβουν υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων.   

Ο γιος της Βερόνικα είχε οικονομικά προβλήματα: έπρεπε να πληρώσει διάφορα χρέη που 

είχε. Όταν δεν μπορούσε πλέον να αντιμετωπίσει τους δικαστικούς επιμελητές, στράφηκε στη 

μητέρα του για βοήθεια. Μετά από μια συζήτηση με τη μητέρα του συνειδητοποίησε πώς 

μπορούσε να λύσει τα οικονομικά του προβλήματα. Ο γιος της περιόρισε τις ανάγκες του, 

κάλυψε μέρος του χρέους και άρχισε να το αποπληρώνει τακτικά.  

Ο γιος της συμβουλεύτηκε τη μητέρα του για την κατάσταση και ένιωθε υπεύθυνος για τις 

πράξεις του. Η Βερόνικα ήταν χαρούμενη όταν είδε τον γιο της να ζητά τη συμβουλή της. Και 

άλλοι άνθρωποι τον βοηθούν πολύ, όπως η αδερφή του την οποία συμβουλεύεται ή οι φίλοι 

του των οποίων, κάποιες φορές, ζητά την υποστήριξη. Ο γιος της, επίσης, βοηθά τους φίλους 

του να βρουν πληροφορίες και μοιράζεται την εμπειρία του στην από κοινού λήψη αποφάσεων. 

Από την παιδική του ηλικία, η Βερόνικα προσπάθησε να κάνει τα πάντα μαζί του για να δώσει 

στον γιο της ευκαιρίες για μια πιο πλούσια σε εμπειρίες ζωής. Πιστεύει ότι αυτό ήταν πολύ 

χρήσιμο για τον γιο της. Διαμόρφωσε το μοντέλο ζωής του σύμφωνα με το μοντέλο 

συμπεριφοράς της μητέρας του. Μερικές φορές ο γιος της δεν ακούει τις συμβουλές της 

μητέρας του, και όταν συμβαίνει αυτό το μετανιώνει. Ως νέος, ο καθένας μπορεί να κάνει λάθη. 

Είναι όμως σημαντικό για ένα άτομο να τα κατανοεί και να είναι σε θέση να τα διορθώνει. Είναι 

υπέροχο που ο γιος της καταλαβαίνει τα λάθη του και προσπαθεί να μην τα  επαναλαμβάνει. 
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Περιγραφή ιστοριών με υποστηρικτές των ωφελουμένων  

Λέξεις Κλειδιά: αναπηρίες, επιλογή  

 

Πρώτη Ιστορία 

Η Δέσποινα είναι μια 54χρονη γυναίκα, ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός. Εργάζεται στον 

κοινωνικό τομέα για 13 χρόνια. Αυτή τη στιγμή εργάζεται στο κέντρο απασχόλησης για νέους 

με ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Η Δέσποινα οργανώνει δραστηριότητες απασχόλησης και 

ψυχαγωγίας για άτομα με νοητική αναπηρία, παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής και ψυχολογικής 

βοήθειας στο σπίτι και διεξάγει εκπαιδεύσεις για ειδικούς. Δεν έχει συμμετάσχει σε εκπαίδευση 

σχετικά με την υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων (ΥΛΑ).  

Η Δέσποινα πιστεύει ότι τα άτομα με ειδικές μαθησιακές ανάγκες μπορούν να πάρουν τις δικές 

τους αποφάσεις. Εάν το γνωστικό επίπεδο και οι φυσικές ικανότητες ενός ατόμου το 

επιτρέπουν, μπορεί να λάβει τη σωστή απόφαση επιλέγοντας ανάμεσα σε πολλές επιλογές. 

Σχετικά με τα εμπόδια και τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων, η Δέσποινα λέει ότι είναι 

ευκολότερο να ληφθεί μία απόφαση εάν ένα άτομο γνωρίζει και κατανοεί τις ικανότητές του. 

Όταν είναι δύσκολο να κάνουμε κάποια πράγματα ανεξάρτητα, άλλα άτομα μπορούν να 

βοηθήσουν. Για παράδειγμα, ένα άτομο σε αναπηρικό αμαξίδιο σίγουρα χρειάζεται βοήθεια. 

Τα άτομα με ήπια αναπηρία μπορούν πραγματικά να κάνουν πολλά. Η υπηρεσία ΥΛΑ ενισχύει 

τις ικανότητές τους. Η Δέσποινα λέει για ένα νεαρό κορίτσι με ειδικές μαθησιακές ανάγκες που 

φοιτά στο κέντρο απασχόλησης, ότι παρόλο που έχει προβλήματα ομιλίας, καταφέρνει να κάνει 

παρουσιάσεις για τα συνέδρια με τη βοήθεια του υποστηρικτή της.   

Τα άτομα με αναπηρία θέλουν να κάνουν κάτι μόνοι τους. Εδώ είναι μία από τις περιπτώσεις 

στο κέντρο απασχόλησης: ένα κορίτσι ζήτησε βοήθεια για να τακτοποιήσει την κουζίνα. Της 

είπαν να σκουπίσει το πάτωμα και το έκανε. Τότε αποφάσισε να φτιάξει καφέ και τα κατάφερε. 

Χρειάζεται συχνά βοήθεια και είναι πάντα ευχαριστημένη με τα επιτεύγματά της.  

Η Δέσποινα λέει ότι είναι ιδανικό  ένα άτομο να είναι υγιές και ανεξάρτητο. Όμως, στην 

περίπτωση σωματικής και νοητικής αναπηρίας πρέπει να παρέχεται όσο το δυνατόν 

περισσότερη βοήθεια (δημιουργία ράμπας, χρήση ευανάγνωστης γλώσσας, εφαρμογή 

ποικίλων εκπαιδευτικών μεθόδων). Η Δέσποινα συμβουλεύεται συχνά γονείς παιδιών με 

ειδικές ανάγκες σε διάφορα θέματα όταν χρειάζονται υποστήριξη για τη λήψη αποφάσεων 

όπως: διαχείριση του θυμού των παιδιών, αντιμετώπιση σεξουαλικών προβλημάτων σε 

εφήβους κ.λπ. Η απασχόληση στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης βοηθά τα παιδιά με 

σοβαρές αναπηρίες να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους. Η Δέσποινα τονίζει ότι ένα άτομο με 

αναπηρία πρέπει να δείξει πρωτοβουλία στην επιλογή μιας δραστηριότητας.  
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Η Δέσποινα περιέγραψε την υποστήριξή της σε ένα κορίτσι με προβλήματα όρασης, το οποίο 

ήθελε να προσκαλέσει έναν ιερέα στο κέντρο. Το προσωπικό του κέντρου τη βοήθησε να 

επικοινωνήσει με τον ιερέα και να κανονίσει την άφιξή του. Ο ιερέας ήρθε στο κέντρο, 

αλληλοεπίδρασε με όλους τους επισκέπτες και το προσωπικό. Έτσι, το όνειρο του κοριτσιού 

έγινε πραγματικότητα. Όλοι ήταν ευχαριστημένοι με την εγκάρδια επικοινωνία και η 

αυτοεκτίμηση του κοριτσιού ενισχύθηκε σημαντικά.  
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Δεύτερη Ιστορία 

Η Άστα είναι μία 39χρονη γυναίκα, διευθύντρια, για ένα χρόνο σε κέντρο απασχόλησης που 

παρέχει υποστήριξη σε άτομα με ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Δεν έχει συμμετάσχει στην 

εκπαίδευση για την υπηρεσία υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων 

Η Άστα ρωτήθηκε εάν τα άτομα με ειδικές μαθησιακές ανάγκες λαμβάνουν τις δικές τους 

αποφάσεις. Λέει ότι είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε το νόημα των λέξεων «δικές τους» σε 

αυτό το πλαίσιο. Ακόμα και οι υγιείς άνθρωποι μερικές φορές δεν μπορούν να πάρουν μια 

ανεξάρτητη απόφαση. Οι άνθρωποι αποκτούν γνώσεις από βιβλία, από ανθρώπους γύρω 

τους, και από διάφορες άλλες πηγές πληροφοριών. Το ίδιο ισχύει για άτομα με ειδικές 

μαθησιακές ανάγκες. Θα πρέπει να έχουν αρκετές γνώσεις και κατανόηση για τη λήψη 

αποφάσεων. Ένα άτομο με αναπηρία πρέπει να γνωρίζει ότι πρέπει να γίνουν κάποια βήματα 

για τη λήψη μίας σωστής απόφασης. Εάν δοθούν εργασίες, για παράδειγμα, για την 

οικοδόμηση ενός σπιτιού, είναι απαραίτητο να εξηγηθεί τι είδους εργασίες πρέπει να γίνουν. 

Στη συνέχεια, ένα άτομο με ειδικές μαθησιακές ανάγκες μπορεί να καταλάβει τι είδους εργασία 

πρέπει να ολοκληρώσει. Τα άτομα με ειδικές μαθησιακές ανάγκες συχνά θέλουν να λάβουν 

αποφάσεις, αλλά, σε πολλές περιπτώσεις, δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις ικανότητές 

τους ή δεν θέλουν να λάβουν καμία απόφαση. Εξαρτάται από τη μορφή της αναπηρίας. 

Η ΥΛΑ μπορεί να επηρεαστεί από το περιβάλλον και τους γονείς, οι οποίοι μερικές φορές τους 

φροντίζουν υπερβολικά. Ταυτόχρονα, η οικογένεια διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων. Το παιδί 

με αναπηρία είναι ένα ολοκληρωμένο άτομο με τις εμπνεύσεις του. Η Άστα διάβασε τη 

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, αλλά δεν 

ερεύνησε τις διατάξεις της Σύμβασης. Η Άστα λέει ότι ένα άτομο με ειδικές ανάγκες πρέπει να 

έχει μια επιλογή ανάμεσα σε πολλές πιθανές επιλογές. Ιδανικά, πρέπει να γνωρίζει και να 

κατανοεί τις συνέπειες της απόφασης και, σε περίπτωση αποτυχίας, πρέπει να είναι σε θέση 

να κατανοήσει και να διορθώσει τα λάθη.  

Όσον αφορά την υποστήριξη ενός ατόμου με ειδικές μαθησιακές ανάγκες στη λήψη 

αποφάσεων, η Άστα λέει ότι είναι καθημερινή της ευθύνη, παρόλο που φαίνεται σαν μια απλή 

απόφαση. Για παράδειγμα ένας άνθρωπος μπορεί να θεωρεί εύκολο να χρησιμοποιήσει ένα 

αναπηρικό αμαξίδιο, ενώ για κάποιον άλλον μπορεί να είναι μεγάλο κατόρθωμα. Ένας 

επισκέπτης του κέντρου, καθισμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο, δεν μπορούσε να το χειριστεί ο 

ίδιος λόγω σημαντικών προβλημάτων στα χέρια του. Χρειαζόταν συνεχή βοήθεια. Οι ασκήσεις 

φυσιοθεραπείας είχαν καλά αποτελέσματα: οι μύες του χεριού ενδυναμώθηκαν, άρχισε να κινεί 

το χέρι του και σταδιακά κατάφερε να χειρίζεται το αναπηρικό αμαξίδιο. Τώρα ο άντρας 

αισθάνεται μεγάλη χαρά να οδηγεί το αναπηρικό αμαξίδιο. 
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Τρίτη Ιστορία 

Η Μαρία, μια 61χρονη γυναίκα, είναι απόφοιτος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχει 15 χρόνια 

εμπειρίας στην παροχή βοήθειας και για πάνω από 21 χρόνια ασχολείται με τις δραστηριότητες 

ημερήσιας εργασίας και τις υπηρεσίες φροντίδας σε άτομα με ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Δεν 

έχει συμμετάσχει σε κάποια εκπαίδευση σχετικά με την υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων 

(ΥΛΑ). 

Η Μαρία λέει ότι οι νέοι με ειδικές μαθησιακές ανάγκες έχουν μεγάλη έμπνευση. Είναι 

απαραίτητο να εξηγήσουμε σε κάθε ωφελούμενο τι πρέπει να γίνει για να πάρει μια απόφαση, 

για να οδηγήσει τη σκέψη του στη σωστή κατεύθυνση. Για παράδειγμα, είναι δυνατή μια 

συνάντηση με τον πρόεδρο, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για 

την επίτευξη αυτού του στόχου. Μεταξύ των ωφελουμένων του κέντρου υπήρχε ένας νεαρός 

άντρας που πήρε φωτογραφίες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας. Στην αρχή ο 

φύλακας δεν του επέτρεψε να τραβήξει φωτογραφίες, αλλά αφού ο Πρόεδρος ρώτησε για το 

όνειρό του, ο φρουρός επέτρεψε να τραβήξει φωτογραφίες με τον Πρόεδρο. Στο κέντρο 

υπάρχουν ωφελούμενοι που ονειρεύονται μια θέση στην πολιτική σκηνή. Χρειάζεται πολύς 

χρόνος για να εξηγήσουμε ότι μια τέτοια φιλοδοξία είναι δύσκολο να υλοποιηθεί, χρειάζεται 

πολλή γνώση και απαιτεί να έχει κερδίσει κάποιος την εμπιστοσύνη των πολιτών για να τον 

ψηφίσουν για την υποψηφιότητα του προέδρου. Μερικές φορές η μεγάλη φιλοδοξία που έχουν 

οι άνθρωποι με νοητική αναπηρία αποτελεί εμπόδιο στην εξέλιξη τους γιατί απογοητεύονται με 

μικρότερους στόχους και δεν προσπαθούν με αποτέλεσμα να μένουν στάσιμοι.  

Η Μαρία πιστεύει ότι η ιδανική υπηρεσία ΥΛΑ περιέχει ένα βοηθό που θα μπορούσε να παρέχει 

πληροφορίες στο άτομο με αναπηρία και στους γονείς του.  

Η Μαρία αφηγείται την ιστορία της Jane, η οποία ζούσε σε χωριό και δεν δεχόταν υποστήριξη 

από κάποιο ίδρυμα. Η Jane μετακόμισε στην ίδια πόλη που έμενε η αδελφή της μετά το θάνατο 

της μητέρας τους. Ήταν δύσκολο για αυτήν να ενταχθεί στην ομάδα του κέντρου απασχόλησης 

στο οποίο εγγράφηκε όταν άλλαξε τόπο διαμονής. Δεν ήθελε να συμμετάσχει σε καμία 

δραστηριότητα, έβριζε τα άλλα μέλη της ομάδας και επέμενε ότι ήταν «ο διαχειριστής του 

εαυτού της». Τελικά, η Jane έπρεπε να αποφασίσει αν θα συνέχιζε να πηγαίνει στο κέντρο ή 

θα έμενε αποκλειστικά στο σπίτι. Αφού η κοπέλα γνωρίστηκε καλύτερα με τους άλλους 

ωφελούμενους και απέκτησε οικειότητα με τους κοινωνικούς λειτουργούς, ενδιαφέρθηκε για τις 

δραστηριότητες και τους συναδέλφους της. Άρχισε να αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλειά της και 

να καταλαβαίνει ότι κανείς δεν ήθελε να την βλάψει. Η αδερφή της είχε την ευκαιρία να εργαστεί. 

Η Jane είναι χαρούμενη για την απόφασή της.   
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ 

Vida Dausgurdyte, κοινωνική λειτουργός, ψυχολόγος  

 Η Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων (ΥΛΑ) είναι συνήθως μια μακροπρόθεσμη 

διαδικασία στην οποία συμμετέχουν πολλά άτομα: κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί στην 

εκπαίδευση και την απασχόληση, νομικοί εμπειρογνώμονες, μέλη της οικογένειας 

ατόμων με ειδικές μαθησιακές ανάγκες. 

 Τα άτομα με ειδικές μαθησιακές ανάγκες είναι ευάλωτα λόγω των πολλών δυσκολιών 

που συναντούν: συμπεριφορών, σωματικών, ψυχικών και οικονομικών. Μερικές φορές 

άτομα που έχουν κάποια θέση εξουσίας στην σχέση και μπορούν να ασκήσουν επιρροή, 

εκμεταλλεύονται τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων για τα προσωπικά τους κίνητρα. 

 Τα άτομα με ειδικές μαθησιακές ανάγκες πρέπει να μάθουν να ζουν ανεξάρτητα. 

Χρειάζονται συνεχή βοήθεια στη λήψη αποφάσεων. Ένα άτομο γίνεται ανεξάρτητο μόνο 

όταν μαθαίνει και είναι σε θέση να επιλέξει. Το άτομο πρέπει να μεγαλώσει και να φύγει 

από τη θέση του «αιώνιου παιδιού», εφόσον το επιτρέπει η πολυπλοκότητα της 

αναπηρίας. Η υπηρεσία ΥΛΑ επιτρέπει στο άτομο να είναι πιο ανεξάρτητο. 

 Η υπηρεσία ΥΛΑ θα ήταν πολύ χρήσιμη σε περίπλοκες, επικίνδυνες καταστάσεις όπου 

το άτομο με αναπηρία πρέπει να κατανοήσει και να αλλάξει την συνηθισμένη του 

συμπεριφορά. 

 Είναι πολύ σημαντικό να συνδυαστούν οι διαθέσιμοι και εισερχόμενοι πόροι για την 

παροχή της υπηρεσίας ΥΛΑ προς όφελος του ατόμου με αναπηρία. Είναι απαραίτητο 

να διασφαλιστεί η προώθηση και υποστήριξη των κοινωνικών λειτουργών και η 

επαγγελματική τους ανάπτυξη. Είναι απαραίτητο να επιδιωχθεί η αύξηση των 

διαθέσιμων και ληφθέντων επιδομάτων με διάφορους τρόπους. 

 Είναι σημαντικό να ακούμε το άτομο με αναπηρία. Μια σχέση σεβασμού μεταξύ του 

φροντιστή και του συμβούλου είναι απαραίτητη. 

 Η κοινωνία πρέπει να ενδιαφέρεται να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία του 

ανθρώπου με αναπηρία από οποιαδήποτε εκμετάλλευση των μελών της οικογένειας 

του. Η κοινωνία πρέπει να ενδιαφέρεται για τη νομιμοποίηση της υπηρεσίας ΥΛΑ. 
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ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ. 
 
 

   ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

Η τρέχουσα κατάσταση της Υποστηριζόμενης Λήψης 
Αποφάσεων (ΥΛΑ) στη Βόρεια Μακεδονία. 
 
Στη Βόρεια Μακεδονία, η υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων ως μια μορφή υποστήριξης 

ατόμων με νοητική αναπηρία δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί. Οι επαγγελματίες που εργάζονται με 

άτομα με νοητική αναπηρία (ΝΑ) δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση για να καθοδηγήσουν 

σωστά τα άτομα με νοητική αναπηρία στη διαδικασία της ΥΛΑ. Αυτή την στιγμή, ορισμένες μη 

κυβερνητικές οργανώσεις ασχολούνται με την αυτο-συνηγορία για τα άτομα με αναπηρίες, 

αλλά χωρίς να έχουν επαρκή συστημική υποστήριξη, με αποτέλεσμα όλα να καταλήγουν σε 

βραχυπρόθεσμα έργα που δεν επιτυγχάνουν τον τελικό τους στόχο. Επίσης, ένα μεγάλο 

πρόβλημα είναι ότι οι γονείς των ατόμων με ΝΑ, λόγω της άσκησης ορισμένων δικαιωμάτων 

εκ μέρους του παιδιού τους με αναπηρία, στο πλαίσιο της κοινωνικής προστασίας και εξαιτίας 

του φόβου τους για την πιθανότητα χειραγώγησης και κακοποίησης του παιδιού τους μετά το 

θάνατό τους, στερούν από τα παιδιά τους την δικαιοπρακτική τους ικανότητα, επομένως τα 

άτομα με ΝΑ δεν δικαιούνται νομικά να λαμβάνουν αποφάσεις για τη ζωή τους. 

 

Η ερευνητική ομάδα των συνεντεύξεων της μελέτης περίπτωσης 

 Frosina Simonovska, Ειδική Παιδαγωγός, Aktivum 

 Boban Popovski, Εκπαιδευτής Νέων Τεχνολογιών, Aktivum 

 Svetlana Dimitirevska, Κοινωνικός Λειτουργός, Aktivum 

 

Διαδικασία για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων  

Στις συνεντεύξεις συμμετείχαν 9 άτομα: 3 άτομα με νοητική αναπηρία, 3 μέλη των οικογενειών 

τους και 3 επαγγελματίες που συνεργάζονται μαζί τους στις υπηρεσίες υποστήριξης. 
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Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά λόγω της πανδημικής κατάστασης και 

καθένας από τους ερωτηθέντες υπέγραψε έντυπο συγκατάθεσης για να συμμετάσχει στη 

συνέντευξη. 

Οι συνεντεύξεις κάλυψαν 3 τομείς: την εκπαίδευση, την επαγγελματική απασχόληση και τις 

σχέσεις. 
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Περιγραφή Ιστοριών 
 

Πρώτη Ιστορία  

Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση 

 

Χρήστης Υπηρεσίας 

«Είμαι 18 χρονών και γεννήθηκα ως ένας άνθρωπος με ημιπάρεση. Όσο θυμάμαι τον εαυτό 

μου, οι αποφάσεις που αφορούσαν την ζωή μου ελήφθησαν από τους ανθρώπους γύρω μου 

και όχι από εμένα. Αποφάσεις για ποιον γιατρό θα δω, ποιος θα είναι ο δάσκαλος μου, ποιος 

θα μπορούσε να γίνει φίλος μου, ακόμα και τα ρούχα που φορούσα αγοράζονταν από άλλους 

που αποφάσιζαν τι πρέπει να φορέσω για να φαίνομαι αξιοπρεπής.»  

Με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε η ιστορία του ΧΧ. Ωστόσο, τα πράγματα άλλαξαν όταν ο ΧΧ 

έπρεπε να πάει στο Γυμνάσιο. Οι γονείς του επέμεναν να φοιτήσει σε ένα ειδικό γυμνάσιο, 

αλλά ο ΧΧ αποφάσισε να εγγραφεί σε ένα σχολείο για τυπικό πληθυσμό. Αυτή ήταν η πρώτη 

απόφαση που πήρε μόνος του και αφορούσε τη ζωή του. Σχολιάζει ότι δεν ήταν καθόλου 

εύκολο να πείσει τους γονείς του. Στο σχολείο, οι φίλοι και οι δάσκαλοί του τον καλωσόρισαν 

και τον βοήθησαν όταν αντιμετώπιζε δυσκολίες ενώ παράλληλα λάμβανε υποστήριξη και από 

τους γονείς του. 

 

Γονείς 

Η μητέρα του ΧΧ, είναι λογίστρια, σε ηλικία 40 ετών, και πιστεύει ότι αυτή και ο σύζυγός της 

είναι πολύ προστατευτικοί ως προς τον γιο τους. «Τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις που 

υπάρχουν για τα άτομα με αναπηρία μας οδήγησαν να λάβουμε μια πιο προστατευτική στάση 

και να παίρνουμε αποφάσεις για λογαριασμό του γιου μας», είπε η μητέρα. Τώρα πιστεύει ότι 

ο γιος τους έχει πάρει τη σωστή απόφαση να εγγραφεί σε κανονικό σχολείο. Σαν γονέας 

συμμετέχει σε ολόκληρη την εκπαιδευτική διαδικασία βοηθώντας στην ανάπτυξη του Ατομικού 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος του παιδιού της (ΑΕΠ). Αυτή και ο σύζυγός της υποστηρίζουν 

τον γιο τους στη λήψη των δικών του αποφάσεων, «ακόμα και αν και δεν συμφωνούμε πάντα 

μαζί του» είπε γελώντας. «Είμαι γονέας, στο τέλος, θέλω απλώς το παιδί μου να είναι 

ευτυχισμένο και ικανοποιημένο.».  
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Υποστηρικτής 

Ο υποστηρικτής είναι ένας επαγγελματίας με 9 χρόνια εμπειρίας, και πιστεύει ότι χωρίς να το 

συνειδητοποιούμε περιορίζουμε την δικαιοπρακτική ικανότητα του ανθρώπου που 

υποστηρίζουμε γιατί σκεφτόμαστε «Αυτό το άτομο δεν είναι σε θέση να πάρει αποφάσεις μόνος 

του και εμείς, οι επαγγελματίες, θα διορίσουμε κάποιον άλλον για να πάρουμε αποφάσεις γι 

αυτόν».  

Μια από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να λάβει μια οικογένεια είναι να επιλέξει τον 

τύπο εκπαίδευσης για το παιδί τους με αναπηρία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η οικογένεια 

διαβουλεύεται με επαγγελματίες για το πώς να υποστηρίξει το άτομο και μετά από αυτό 

λαμβάνουν την τελική απόφαση. Ένα εμπόδιο στη εφαρμογή της ΥΛΑ είναι ο φόβος για την 

αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης, η ανεπαρκής υποστήριξη, η έλλειψη πόρων στα σχολεία, 

η έλλειψη πληροφοριών και ο φόβος της αποτυχίας. Οι υποστηρικτές ως διαμεσολαβητές στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων παρέχουν υποστήριξη προς την οικογένεια, πληροφορίες 

σχετικά με τα δικαιώματα και τις ευθύνες που έχει ο γονέας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η 

υπηρεσία πρέπει να χαρακτηρίζεται από εμπιστευτικότητα και διακριτικότητα.  
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Δεύτερη Ιστορία 

Λέξεις Κλειδιά: Επαγγελματική Απασχόληση 

 

Χρήστης Υπηρεσίας 

Ο PI είναι ένα άτομο με νοητική αναπηρία, είναι 43 ετών και ζει με την οικογένειά του. Έχει 

ολοκληρώσει το γυμνάσιο και σήμερα σπουδάζει σε μια από τις σχολές του Aktivum, 

παράλληλα εργάζεται σε ένα εργοστάσιο ως υπεύθυνος παραγωγής. 

"Παίρνω αποφάσεις για τη ζωή μου μόνος μου, και έχω αποφασίσει ότι θέλω να δουλέψω» 

λέει. Κάποιες φορές όταν απαιτείται μια γρήγορη άμεση απόφαση, κάνει λάθη. Επομένως, σε 

ορισμένες περιπτώσεις συμβουλεύεται τη μητέρα και τις αδελφές του αλλά ταυτόχρονα ξέρει 

να ακούει και να δέχεται τις απόψεις των φίλων του. Όταν πρόκειται για την δουλειά του, 

συνήθως ζητάει την συμβουλή των συναδέλφων του για το επαγγελματικό θέμα που τον 

απασχολεί. 

 
Γονείς 
Η αδερφή του ΡΙ εργάζεται ως φιλόλογος και είναι 40 ετών. Αναφέρει ότι ο αδελφός της παίρνει 

αποφάσεις κυρίως μόνος του, αλλά όταν χρειάζεται, διαβουλεύεται την οικογένειά του. Πιο 

σπάνια δέχεται υποστήριξη από άλλους ανθρώπους, καθώς έχει περιορισμένη κοινωνική ζωή.  

"Δίνω την υποστήριξή μου συζητώντας μαζί του, ή εξετάζοντας από κοινού όλες τις πτυχές του 

προβλήματος ή ανάγκης για το οποίο καλείται να αποφασίσει" λέει η αδερφή του.  

Ο αδελφός της χρειάζεται συνεχή υποστήριξη και ενθάρρυνση από υπηρεσίες που θα τον 

βοηθήσουν να πάρει κάποιες αποφάσεις μόνος του, με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Γνωρίζει 

τις προκαταλήψεις που υφίστανται οι άνθρωποι με αναπηρία όσον αφορά την απασχόληση. 

Ακόμη και όταν εργάζονται, οι προκαταλήψεις αποτελούν εμπόδιο για την πρόοδό τους στην 

εργασία, σαν να μην υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για τις δυνατότητές τους και αυτές οι συνθήκες 

εργασίας επηρεάζουν τον αδερφό της καθώς τον υποσκιάζουν και τον αναγκάζουν να 

υποχωρεί στις απόψεις του και να νιώθει κατάθλιψη. 

 

Υποστηρικτές 

Σύμφωνα με τον επαγγελματία που υποστηρίζει τον ΡΙ, και ο οποίος  έχει πολυετή εμπειρία, η 

βέλτιστη και ιδανική υπηρεσία υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων θα χαρακτηρίζεται από 

την διοργάνωση εργαστηρίων με διάφορες εκπαιδεύσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Η υπηρεσία 

θα παρέχει, επίσης ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε οικογένειες, θα συνεργάζεται συνεχώς με 
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τους ανθρώπους με αναπηρία για να ξέρουν πώς να εκπροσωπούνται και να μπορούν να 

λάβουν αποφάσεις ανεξάρτητα. Μια σημαντική πτυχή της υπηρεσίας πρέπει να εστιάζει σε 

αιτήματα που έχουν σχέση με την ανάγκη για καθοδήγηση και συνεχή υποστήριξη στην 

επαγγελματική εργασία. Η παροχή υποστήριξης σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον μπορεί να 

βοηθήσει στην εξεύρεση συμβιβασμού και στην εξέταση όλων των πτυχών τους ζητήματος 

που τους απασχολεί και από του εργαζομένου / της οικογένειά τους και του εργοδότη. 

 

  



38 
 

Τρίτη Ιστορία 

Λέξεις Κλειδιά: Σχέσεις 

 

Χρήστης Υπηρεσίας 

Ο AK είναι ένα άτομο με ήπια νοητική αναπηρία, είναι 27 ετών και ζει με την οικογένειά του. 

Νομίζει ότι παίρνει μόνος του αποφάσεις για την ζωή του. Όμως, συχνά ζητάει υποστήριξη για 

την λήψη αποφάσεων από την οικογένειά του για θέματα και ζητήματα που λέει ότι είναι κοινά 

και επηρεάζουν ολόκληρη την οικογένεια. Παράλληλα, αυτός με την σειρά του συμβουλεύει 

τους φίλους του για μερικές όχι και τόσο σημαντικές αποφάσεις. Ο AK λέει "Έχω πολύ λίγους 

πραγματικούς φίλους που μπορώ να εμπιστευτώ ή να ζητήσω συμβουλές όταν παίρνω 

αποφάσεις.".  

Η πιο σημαντική απόφαση που έχει πάρει την τελευταία περίοδο είναι η απόφαση να 

αρραβωνιαστεί με τη φίλη του, γιατί πιστεύει ότι έχει έρθει ο καιρός να αφιερωθεί στην δική του 

οικογένειά. 

 

Γονείς 

Η μητέρα του ΑΚ, είναι νοικοκυρά και είναι περίπου 60 ετών. Η μητέρα λέει ότι ο γιος της είναι 

κακομαθημένος και ως έναν βαθμό έχει τον κύριο λόγο στις αποφάσεις που παίρνουν ως 

οικογένεια.  

Οι αποφάσεις λαμβάνονται συνήθως από τον ίδιο, και μερικές φορές την συμβουλεύεται. 

Γενικά τον συμβουλεύει και τον καθοδηγεί, αλλά παρά την ανεξαρτησία του, παρατηρεί ότι ο 

ΑΚ είναι ευεπηρέαστος σε υποδείξεις άλλων. Η μητέρα λέει "το περιβάλλον επηρεάζει σε 

μεγάλο βαθμό τη λήψη αποφάσεών του και εκμεταλλεύεται την κατάστασή του ως άτομο με 

αναπηρία."  

Η οικογένεια παρέχει μεγάλη υποστήριξη στη σχέση με την αρραβωνιαστικιά του. Αυτή η 

απόφαση έγινε και από την πλευρά της οικογένειας και όχι μόνο δική του καθώς η παρουσία 

ενός συντρόφου είναι ένα είδος ασφάλειας.  

 

Υποστηρικτές 

Σύμφωνα με την επαγγελματία με 17 χρόνια εμπειρίας στη δουλειά της, έχουν υπάρξει 

περιστατικά όπου παρείχε υποστήριξη και διαβούλευση για τη λήψη αποφάσεων κατόπιν 

αιτήματος του άλλου μέρους, δηλαδή κατόπιν αιτήματος ατόμων με νοητική αναπηρία και των 

οικογενειών τους. Όσον αφορά τις σχέσεις ή το γάμο, τα άτομα με αναπηρία συχνά πέφτουν 
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θύματα κακοποίησης ή εκμετάλλευσης και εξαιτίας αυτού του κινδύνου υπάρχει ανάγκη για 

ψυχοκοινωνική υποστήριξη, εργαστήρια για το θέμα της σεξουαλικότητας και της 

αναπαραγωγής. Υπάρχει ακόμα το ταμπού γύρω από θέματα συζήτησης που αφορούν τις 

σχέσεις και εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια στην λήψη σχετικών αποφάσεων. Η 

υποστήριξη για την διαχείριση αυτών των θεμάτων απαιτεί την έναρξη συνομιλίας ανάμεσα σε 

όλα τα εμπλεκόμενα μέλη, την ορθή εξέταση της κατάστασης μαζί με το άτομο και την 

οικογένειά του και την προσπάθεια του υποστηρικτή να αποτρέψει ορισμένες αποκλίνουσες 

συμπεριφορές σε μια σχέση. 
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Σχολιασμός Ιστοριών 

Σχολιασμός νομικού: Snezana Sazdevska, δικηγόρος  

Η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας έχει επικυρώσει τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρία, η οποία μέσω των άρθρων 23, 24 και 27 εγγυάται το δικαίωμα σεβασμού 

στο σπίτι και την οικογένεια, το δικαίωμα στην εκπαίδευση και το δικαίωμα στην εργασία και 

την απασχόληση. Σύμφωνα με τον οικογενειακό νόμο (άρθρο 18), τα άτομα που κατατάσσονται 

στην κατηγορία των ατόμων με ήπια ή με μέτρια νοητική αναπηρία, καθώς και άτομα με 

σοβαρές κληρονομικές ασθένειες στην οικογένεια, μπορούν να παντρευτούν αφού λάβουν 

επίσημη γνώμη σχετικά με τα γενετικά τους χαρακτηριστικά, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 

από την αρμόδια υπηρεσία. Παράλληλα, δεν επιτρέπεται ο γάμος μεταξύ ατόμων με νοητική 

αναπηρία που ανήκουν στην ομάδα ατόμων με σοβαρή και βαθιά νοητική αναπηρία η οποία 

ορίζεται όταν ο δείκτης IQ είναι κάτω από 36.  

Ο νόμος για την προστασία των παιδιών παρέχει την ευκαιρία να συμπεριληφθούν τα παιδιά 

με αναπηρία στα νηπιαγωγεία και σύμφωνα με το νόμο σχετικά με την πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι υποχρεωτική 

για κάθε πολίτη, υπό ίσους όρους που καθορίζονται από αυτούς τους νόμους. Μια καινοτομία 

στην εκπαιδευτική διαδικασία της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας είναι ότι από τον 

Σεπτέμβριο του 2021 ξεκινά πλήρως εκπαιδευτική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς στα 

σχολεία.  

Το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας μέσω του άρθρου 32 εγγυάται το 

δικαίωμα εργασίας κάθε πολίτη στη χώρα. Η απασχόληση ατόμων με αναπηρία στη 

Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας ρυθμίζεται επίσης από το νόμο για την απασχόληση 

ατόμων με ειδικές ανάγκες. Αυτός ο νόμος εγγυάται την απασχόληση ατόμων με αναπηρία σε 

προστατευμένες εταιρείες και στην ανοιχτή αγορά εργασίας. Τα μέτρα για τη βελτίωση της 

απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας ενός ατόμου με ειδικές ανάγκες σύμφωνα με τη 

νομοθεσία αφορούν τη χορήγηση μη επιστρεπτέων χρημάτων, την προσαρμογή του χώρου 

εργασίας καθώς και τη φορολογική απαλλαγή για τις εταιρείες. 

 

Σχολιασμός ψυχολόγων: Daniela Nedelkova, Master Ψυχολογίας από το Επιμελητήριο 

Ψυχολόγων της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας 

Από τις συνεντεύξεις μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι τα περισσότερα άτομα με νοητική 

αναπηρία ζουν σε μια κοινότητα με συγγενείς πρώτου βαθμού. Τα άτομα με νοητική αναπηρία 

λαμβάνουν τη μεγαλύτερη υποστήριξη στη διαδικασία της ΥΛΑ από τα μέλη αυτών των 
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οικογενειών. Ταυτόχρονα, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι το ατομικό μοντέλο αυτο- 

συνηγορίας αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά έναντι του ομαδικού μοντέλου αυτο-συνηγορίας. 

Οι συνεντεύξεις δείχνουν ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία είναι λιγότερο πιθανό να στραφούν 

σε συγγενείς, φίλους ή συναδέλφους στη διαδικασία ΥΛΑ. Υπάρχει μια εντύπωση ότι οι 

ερωτηθέντες έδωσαν κοινωνικά επιθυμητές απαντήσεις επειδή τονίζουν ότι τα άτομα με 

νοητική αναπηρία λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις.  

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική πρακτική της ανεξαρτησίας, και της ένταξης 

στην κοινότητα, των ατόμων με νοητική αναπηρία, είναι απαραίτητο να ενημερώνονται για τα 

δικαιώματά τους, να ενθαρρύνονται για να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους (επιθυμίες, 

ανάγκες, ενδιαφέροντα), να αναπτύσσουν δεξιότητες για την λήψη αποφάσεων, και όπου έχει 

ιδιαίτερη σημασία να επιτρέπεται να κάνουν λάθη (λανθασμένες επιλογές). Στην πράξη, η ΥΛΑ 

δεν διαφέρει από τον συνηθισμένο τρόπο λήψης αποφάσεων από τους ενήλικες.  

Η οικογένεια, οι φίλοι ή οι επαγγελματίες συμμετέχουν στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για 

τη ζωή. Η ΥΛΑ όχι μόνο θα επιτρέψει στους ανθρώπους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και 

γνώσεις, αλλά μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την οικοδόμηση μιας θετικής εικόνας του εαυτού, 

μια αίσθηση ότι ανήκει στην ομάδα ή την κοινότητα και με αυτό τον τρόπο να αυξηθεί το 

ποσοστό ικανοποίησης από την ζωή τους. 
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ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ.  
 
 

  ΠΟΛΩΝΙΑ  

Η τρέχουσα κατάσταση της Υποστηριζόμενης Λήψης 

Αποφάσεων (ΥΛΑ) στη Πολωνία 

Η Πολωνία επικύρωσε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 

αναπηρίες το 2012. Έκτοτε, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που ενεργούν προς όφελος των 

ατόμων με αναπηρία έχουν καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για τη διάδοση της ιδέας και την 

εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης. Ως αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών, η 

Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου του Κεφαλαίου 12 για τη λήψη υποστηριζόμενων 

αποφάσεων, είναι γνωστή στους σχετικούς κύκλους. Δυστυχώς, όμως, δεν είναι μια ευρέως 

γνωστή προσέγγιση. Ταυτόχρονα, η πρακτική της υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων από 

άτομα με νοητική αναπηρία απέχει πολύ από το να θεωρηθεί ιδανική. . 

Το πρώτο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρία σε σχέση με το δικαίωμα 

στην λήψη απόφασης, της δικαιοπρακτικής ικανότητα και το δικαίωμα υποστήριξης, είναι οι 

μορφές νομικών πράξεων που ισχύουν στην Πολωνία. Για τα περισσότερα θέματα, απαιτείται 

γραπτή φόρμα με χειρόγραφη υπογραφή του ενδιαφερομένου. 

Το δεύτερο εμπόδιο είναι οι συχνές περιπτώσεις αμφισβήτησης των δηλώσεων των 

ενδιαφερόμενων με αναπηρία καθώς η κρίση τους θεωρείται άκυρη. Η κοινωνία πιστεύει ότι τα 

άτομα με νοητική αναπηρία δεν γνωρίζουν τι κάνουν και, ως εκ τούτου, η δήλωση θέλησής 

τους δεν είναι έγκυρη. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το θέμα σπάνια εμφανίζεται ως θέμα στις εκπαιδεύσεις ή σε 

διαλέξεις. Δεν υπάρχουν εκπαιδευτικά υλικά ή έμπειροι εκπαιδευτές την στιγμή που η ζήτηση 

ενημέρωσης για αυτά τα θέματα από τους υποστηρικτές των ατόμων με νοητική αναπηρία, 

αυξάνεται συνεχώς. 

Η ερευνητική ομάδα των συνεντεύξεων της μελέτης περίπτωσης  

 Katarzyna Janiszewska 
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 Dawid Klein 

 Anna Kwiatkowska 

 Katarzyna Tulik 

 Urszula Wojciechowska 

 Katarzyna Wrona 
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Πρώτη Ιστορία 

Λέξεις Κλειδιά: Ανεξάρτητη Διαβίωση, Σχέσεις 

 

Χρήστης Υπηρεσίας 

Η X, μια 37χρονη γυναίκα, με μέτρια νοητική αναπηρία, η οποία αποφοίτησε από την 

επαγγελματική σχολή με εξειδίκευση στην παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών. Παράλληλα, ζει 

με τον σύζυγο της στην πόλη Tarnow σε άλλο διαμέρισμα από αυτό που ζει ο αδερφός της ο 

οποίος είναι και ο μισθωτής, και συμμετέχει στο Κέντρο Επαγγελματικής Θεραπείας (ΚΕΘ). 

Η X πιστεύει ότι είναι η μοναδική υπεύθυνη στην λήψη αποφάσεων. Ο σύζυγός της και οι 

θεραπευτές της από το ΚΕΘ την υποστηρίζουν στη λήψη αποφάσεων. Οι θεραπευτές από το 

ΚΕΘ την βοηθούν στις καθημερινές της αγορές. Η Χ επιλέγοντας το σωστό εργαλείο, κάνει 

τακτικές συνομιλίες μαζί τους, και αισθάνεται ότι μπορεί να τους εμπιστευθεί. Θα ήθελε αυτά 

τα άτομα να την βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με θέματα στέγασης, θέματα 

καθημερινής ζωής (καθαρισμός, μαγείρεμα, και αλλαγή εικόνας). 

Μια από τις πιο σημαντικές και δύσκολες αποφάσεις της Χ ήταν να δώσει την κόρη της για 

υιοθεσία αμέσως μετά τον τοκετό. 

Μετά την ηλικία των 30 ετών, η Χ έμεινε έγκυος. Στην αρχή της εγκυμοσύνης, όλα ήταν καλά, 

αλλά αργότερα εμφάνισε πολυνευροπάθεια και υπέφερε από μούδιασμα στα χέρια της και 

αδυναμία σε ολόκληρο το σώμα της. 

Με μεγάλη συγκίνηση, η Χ αφηγήθηκε την ιστορία της και την προσπάθεια της να μάθει να 

περπατά ξανά. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η Χ έπεσε σε κώμα και για τρεις ημέρες 

ήταν αδύνατο να ξυπνήσει πλήρως. Η εγκυμοσύνη της βρισκόταν σε κίνδυνο και ελήφθη η 

απόφαση να γίνει καισαρική τομή. Όταν ήταν ανέκτησε τις δυνάμεις ζήτησε να δει την κόρη της 

και ήταν πολύ χαρούμενη. Το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας και το προσωπικό του 

νοσοκομείου πίστευαν ότι δεν μπορούσε να φροντίσει το παιδί. Η Χ έχασε την ομιλία της κατά 

τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Δεν είχε την δυνατότητα να επηρεάσει αυτή την απόφαση 

ακόμα και αν την αφορούσε άμεσα. Η απόφαση ελήφθη από έναν λειτουργό κοινωνικής 

επανένταξης, και η κηδεμονία του παιδιού της αφαιρέθηκε. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου, η X δεν ζήτησε υποστήριξη από κανέναν παρά μόνον από τον σύζυγο της. 

Η απόφαση υιοθεσίας και η απαγόρευση επαφής με το παιδί ελήφθη πίσω από την πλάτη της 

X. Θα ήθελε πολύ να δει την κόρη της. Είναι περίεργη για το πώς είναι τώρα μετά από τόσα 

χρόνια και τι κάνει, ποια είναι η οικογένεια της. 
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Τελικά, νομίζει ότι όλα έγιναν για καλό. Δεν θα μπορούσε να φροντίσει το μωρό. Είναι 

χαρούμενη που η κόρη της είναι εκεί, αλλά της λείπει. Πιστεύει ότι εγκατέλειψε την μάχη για το 

παιδί της γιατί δεν ήθελε να κουραστεί. Ελπίζει ότι το παιδί θα μεγαλώσει και θα λάβει όλη την 

απαραίτητη μόρφωση. 

Αφού επέστρεψε στο σπίτι από το νοσοκομείο, η X σε διάφορα προγράμματα για την 

αποκατάσταση της. Ζούσε με τη μητέρα και τον σύζυγό της. Η μαμά της πέθανε πριν από λίγα 

χρόνια. Υπάρχουν πολλά δάνεια στο όνομα της X. Πήρε αυτά τα δάνεια με δική της 

πρωτοβουλία και μέχρι σήμερα τα επιστρέφει. Και αυτή και ο σύζυγος της φοβούνται μια 

δεύτερη εγκυμοσύνη. Ταυτόχρονα, η X έλαβε μια νέα κλήση από τον επιμελητή για χρέος 

10.000 PLN επειδή δεν ήταν σε θέση να πληρώσει λογαριασμούς στο διαδίκτυο. 

 

Μέλος της Οικογένειας - Σύζυγος 

Ο Ζ είναι ένας 40χρονος άντρας, και έχει 16 χρόνια σχέση με την X και συζούν. Ο Ζ αποφοίτησε 

από το δημοτικό σχολείο. Ο Ζ πιστεύει ότι και οι δύο τους είναι ανεξάρτητοι.  

Για οικονομικούς λόγους, δεν πηγαίνουν στον κινηματογράφο ούτε κάνουν διακοπές. Κατά τη 

διάρκεια της εβδομάδας, ο Ζ πηγαίνει τη σύζυγό του κάθε πρωί στη στάση λεωφορείου για να 

πάει στο ΚΕΘ και την βοηθάει να επιστρέψει σπίτι το απόγευμα. Στις ώρες που απουσιάζει, 

είναι ο νοικοκύρης του σπιτιού και ασχολείται με το μαγείρεμα και τα ψώνια. Μερικές φορές 

εργάζεται σε δουλειές μερικής απασχόλησης. Περνάει τα σαββατοκύριακα στο σπίτι με τη 

γυναίκα του. Θα ήθελε να εργαστεί, αλλά φοβάται ότι με αυτόν τον τρόπο θα χάσει τα επιδόματα 

που δικαιούται.  

Η σύζυγός του λαμβάνει υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων από τους θεραπευτές του ΚΕΘ 

που την υποστηρίζουν. Ούτε αυτός, ούτε η σύζυγός του έχουν εκπαιδευτεί στη λήψη 

αποφάσεων, ούτε γνωρίζουν το νόμο για τη λήψη ανεξάρτητων αποφάσεων από άτομα με 

αναπηρία. 

Ο Z συμβουλεύει τη γυναίκα του για το μαγείρεμα, τον καθαρισμό και το πλύσιμο και πιστεύει 

ότι είναι σίγουρα θετικό για αυτήν να ασχολείται και να γνωρίζει για αυτά τα θέματα. Και οι δύο 

δεν θέλουν βοήθεια, συμβουλές, ή υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων από το Δημοτικό Κέντρο 

Κοινωνικής Πρόνοιας. Ο Ζ περιγράφει τα άτομα που εκπροσωπούν αυτό το θεσμικό όργανο 

ως ξένα και καθιστά σαφές ότι δεν τα θέλουν. Ωστόσο, έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στους ΚΕΘ 

θεραπευτές. Εμπιστεύονται τους θεραπευτές ότι θα τους βοηθήσουν στη διατήρηση της 

κατοικίας τους, και ότι θα τους βοηθήσουν στην καθημερινή ζωή, π.χ. με τη διαχείριση 

χρημάτων, τη διατήρηση της καθαριότητας του σπιτιού και στο μαγείρεμα.  
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Ο Ζ συνάντησε τη σύζυγό του κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του σε μια παραθαλάσσια 

κατασκήνωση αποκατάστασης. Συζούσε με την σύζυγο του και με τη μητέρα της χωρίς να 

δουλεύουν γιατί τα χρήματα από τα δάνεια ήταν αρκετά για να ζήσουν. Αυτή τη στιγμή έχουν 

χρέη, τα οποία πρέπει να πληρωθούν. Όταν η σύζυγος του όταν έμεινε έγκυος και αρρώστησε 

ο Ζ έπρεπε να πει στον γιατρό τι να κάνει με το μωρό στη συνέχεια. Το νοσοκομείο παρέπεμψε 

την υπόθεση τους στο δικαστήριο, και ένας υπάλληλος του δικαστηρίου ήρθε για να πάρει 

συνέντευξη από τους κατοίκους της γειτονιάς. Κατά την διάρκεια της συνέντευξης ρώτησε ποιες 

ήταν οι συνθήκες και το εισόδημα με το οποίο ζούσαν. Μετά την έρευνα εστάλη επιστολή στο 

δικαστήριο για την αφαίρεση της κηδεμονίας του παιδιού. Έτσι ολοκληρώθηκε η ιστορία τους. 

Πιστεύει ότι τελικά έλαβαν τη σωστή απόφαση επειδή δεν θα μπορούσαν να μεγαλώσουν την 

κόρη τους. Καθ 'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ο Ζ υποστήριξε τη γυναίκα του και δήλωσε 

ότι θα συνεχίσει να την υποστηρίζει. Η γυναίκα του ζητάει την βοήθεια του σε πολλά θέματα 

και συζητούν όλα τα προβλήματα μαζί. 

 
Υποστηρικτής 

Η 42χρονη θεραπευτής, έχει 16 χρόνια εμπειρίας στην υποστήριξη ατόμων με νοητική 

αναπηρία στους τομείς της εργοθεραπείας και της λογοθεραπείας, ενώ δεν έχει λάβει κάποια 

εκπαίδευση για την ΥΛΑ.  

Η λήψη αποφάσεων από άτομα με νοητική αναπηρία εξαρτάται από το επίπεδο αναπηρίας, 

και από τη λειτουργία του ατόμου με αναπηρία σε σχέση με το περιβάλλον. Γενικά, τα άτομα 

με αναπηρία θέλουν να παίρνουν αποφάσεις αλλά πολλές φορές διάφορες ασθένειες και 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μπαίνουν εμπόδιο. Αυτοί οι άνθρωποι πολλές φορές δεν 

αντιλαμβάνονται τις συνέπειες των πράξεων τους. Για παράδειγμα, δεν γνωρίζουν ότι αυτό 

που κάνουν μπορεί να οδηγήσει σε χρέος με αποτέλεσμα να μην έρχονται να ζητήσουν βοήθεια 

εγκαίρως.  

Μερικές φορές ο αυθορμητισμός αυτών των ανθρώπων να προκαλεί τη λήψη σημαντικών 

αποφάσεων με μεγαλύτερη ευκολία από ότι σε άλλους ανθρώπους. Δεν υπάρχει απαραίτητα 

ο στοχασμός, ή η λογική σκέψη πίσω από κάποιες αποφάσεις τους. Είναι σίγουρα πιο 

αποτελεσματικό όταν υπάρχει κάποιο σταθερό πρόσωπο να παρέχει συμβουλευτική ώστε η 

απόφαση που θα λάβει ο άνθρωπος με αναπηρία να είναι καλύτερη.  

Η θεραπεύτρια είπε ότι γνωρίζει ότι η λήψη αποφάσεων από τους ανθρώπους με αναπηρία 

είναι ένα δικαίωμα που αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη στη Σύμβαση των Ηνωμένων 

Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Επίσης ξέρει ότι η ΥΛΑ είναι μια υπηρεσία 

που ευνοεί την εφαρμογή της δικαιοπρακτικής ικανότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες, 
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επειδή στο ΚΕΘ που εργάζεται υπήρξε μια περίπτωση όπου μια κοπέλα υπέβαλε αίτηση για 

να υποστηριχθεί στην διαχείριση της κληρονομιάς της.  

Κατά τη γνώμη της θεραπεύτριας, το ιδανικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων θα πρέπει να 

είναι πολύπλευρο. Αυτό το άτομο πρέπει να υποστηρίζεται από ψυχολόγο, δικηγόρο, 

εργοθεραπευτή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ψυχίατρο. Εάν υπάρχει οικογένεια, τότε θα 

πρέπει να συμπεριληφθεί στις υποστηρικτικές υπηρεσίες και το άτομο που λαμβάνει 

αποφάσεις στην οικογένεια. Πιστεύει ότι είναι σημαντικό να συζητάνε τα προβλήματα των 

ωφελουμένων ως ομάδα.  

Η θεραπεύτρια έρχεται αντιμέτωπη καθημερινά με θέματα που σχετίζονται με την 

δικαιοπρακτική ικανότητα των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Ένα παράδειγμα είναι οι 

προσπάθειες που γίνονται να διεκδικήσουν πίσω το διαμέρισμα στο οποίο το ζευγάρι που 

συμμετείχε στην έρευνα ζει και κινδυνεύει να χάσει λόγω του χρέους τους. Αντίστοιχα 

προσπαθούν να βοηθήσουν τον σύζυγο να αποκατασταθεί επαγγελματικά. Πολλές φορές 

αυτοί οι άνθρωποι ζητούν βοήθεια από μόνοι τους. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες 

επειδή είναι άβολες, και σε αυτές τις στιγμές μπορεί να απορρίψουν την προσφορά 

υποστήριξης.  

Σε κάθε βήμα στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, η θεραπεύτρια  συμβουλεύεται την 

οικογένεια ή τους υποστηρικτές και δεν κάνει τίποτα με τον υποστηριζόμενο στο ΚΕΘ έως ότου 

η οικογένεια συμφωνήσει, ανεξάρτητα από το επίπεδο δικαιοπρακτικής ικανότητας του 

ωφελούμενου.  
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Δεύτερη Ιστορία 

Λέξεις Κλειδιά: IT, προσβασιμότητα σε υπηρεσίες 

Χρήστης Υπηρεσίας 

Ο Y είναι ένας 27χρονος άνδρας με υψηλή νοητική αναπηρία, ο οποίος αποφοίτησε από μια 

επαγγελματική σχολή και έχει καλές δεξιότητες πληροφορικής. Ο Υ ζει σε μια μεγάλη πόλη σε 

ένα διαμέρισμα με τους γονείς του, συμμετέχει σε ένα εργαστήριο πολυμέσων.  

Ο Υ παραδέχεται ότι δεν είναι εφικτό να λάβει μόνος του αποφάσεις που τον αφορούν. 

Πρόσφατα, ωστόσο, κατάφερε να αποφασίσει και να πληρώσει ο ίδιος τους λογαριασμούς του. 

Συνήθως, τον βοηθούν οι γονείς και ο αδερφός του με τις αποφάσεις του και ο Υ, προτιμάει να 

συμβουλεύεται αυτούς μόνο γιατί τον έχουν διδάξει πολλά πράγματα από την παιδική ηλικία.  

Ο Υ τόνισε ότι το υποστηρίζουν και τον συμβουλεύουν σαν δύο καλοί φίλοι. Είναι 

ικανοποιημένος με τον τρόπο που παρέχεται η υποστήριξη, αλλά θα ήθελε να αρχίσει να 

διαχειρίζεται τα χρήματα του μόνος του.  

Ο Y μοιράστηκε κατά την διάρκεια της συνέντευξης μια ιστορία η οποία έχει σχέση με ένα βίντεο 

που είχε δημοσιεύσει στο διαδίκτυο όταν ήταν μέλος σε μια μπάντα. Το βίντεο δυστυχώς 

συγκέντρωσε σχόλια μίσους για την εμφάνιση του και με αφορμή αυτό παραδέχτηκε ότι συχνά- 

πέφτει θύμα σε τέτοιες συμπεριφορές. Αποφάσισε να μην αφήσει την κατάσταση έτσι και 

πρώτα, έδειξε στον πατέρα του, μετά στον αδερφό του, τα σχόλια κάτω από το βίντεο. 

Συμβουλεύτηκε τον μπαμπά του, ο οποίος προειδοποίησε τους χρήστες που άφησαν τα 

αρνητικά σχόλια κάτω από το βίντεο. Ο αδερφός του τον συμβούλευσε να μην ανεβάζει μόνος 

του υλικό και στη συνέχεια αφαίρεσε ο ίδιος όλα τα αρνητικά σχόλια. Ο Υ ήταν ικανοποιημένος 

με την υποστήριξη που είχε από την οικογένεια του και ο διώκτης κρίθηκε υπεύθυνος για τις 

πράξεις τους. 

 

Οικογενειακό Μέλος - Μητέρα 

Η μητέρα του Υ είναι μια 66χρονη γυναίκα χωρίς επαγγελματική εμπειρία στην υποστήριξη 

ανθρώπων με νοητική αναπηρία. 

Στην συνέντευξη της είπε ότι ο γιος της δεν παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Κατά τη λήψη 

αποφάσεων, υποστηρίζεται από την οικογένειά του (γονείς και αδέλφια) και μόνο από αυτούς. 

Κανείς από τον υποστηρικτικό κύκλο του Υ δεν έχει παρακολουθήσει κάποια εκπαίδευση στη 

λήψη αποφάσεων. Η μητέρα δεν γνωρίζει το νόμο για τη λήψη ανεξάρτητων αποφάσεων από 

άτομα με αναπηρία. Η μητέρα γνωρίζει για την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 

Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρία αλλά δεν την έχει μελετήσει. 
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Σύμφωνα με την δική της εμπειρία, η ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων θα έχει αρνητικό αντίκτυπο 

στην ζωή του Υ γιατί μετά ο υποστηρικτής πρέπει να διαχειριστεί και να διορθώσει όλες τις 

αρνητικές επιπτώσεις. 

Στο μέλλον, όταν οι γονείς δεν θα είναι εν ζωή, οι υπηρεσίες υποστήριξης στη λήψη 

αποφάσεων είναι μια καλή λύση για να εξασφαλισθεί μια ποιοτική ζωή για τον γιο τους. Η 

μητέρα πιστεύει ότι αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να έχουν την μορφή συναντήσεων κατά την 

διάρκεια των οποίων ο υποστηρικτής θα εξηγεί ήρεμα στον γιο της τις συνέπειες των 

αποφάσεων του. Ο Υ πρέπει να έχει χρόνο να καταλάβει. Ίσως κάποια εργαστήρια 

εκπαίδευσης πάνω στην ΥΛΑ θα ήταν και αυτά μια καλή ιδέα. 

Ο γιος της θα αναφέρει τα προβλήματά του όταν η μητέρα παρατηρεί κάτι και τον ρωτάει 

σχετικά με το θέμα. Ο γιος θεωρεί τον εαυτό του ενήλικο αλλά σύμφωνα με τη μητέρα, πρέπει 

να ελέγχεται λόγω διαφόρων καταστάσεων. Για παράδειγμα, αποκαλύπτει λεπτομέρειες για 

ταξίδια σε ξένους ή παρέχει προσωπικά δεδομένα σε κοινωνικά δίκτυα. Εξαιτίας αυτού, η 

οικογένεια ελέγχει τις ενέργειές του. 

Η απόφαση για την διαχείριση της διαδικτυακής παρενόχλησης που δέχθηκε ο γιος τους έγινε 

από τον ίδιο. Τα αδέλφια του Υ είχαν τον έλεγχο των κοινωνικών μέσων του αδερφού τους ανά 

πάσα στιγμή. Όταν ζήτησε βοήθεια, ήξεραν ότι κάτι συνέβαινε. Ωστόσο, περίμεναν μέχρι ο ίδιος 

ο Υ να ζητήσει βοήθεια. Τα σχόλια πρώτα τον έβλαψαν και μετά αποφάσισε να τους 

εκμυστηρευτεί το γεγονός. Ο μπαμπάς του Υ και ο δεύτερος γιος της με τη γυναίκα του τον 

υποστήριξαν. Εντόπισαν τον δράστη και επικοινωνούσαν μαζί του. Η διαδικτυακή 

παρενόχληση πληρούσε όλα τα κριτήρια για να γίνει αναφορά στην αστυνομία. Ο Y δεν 

συμμετείχε σε αυτή την διαδικασία, η οικογένεια φρόντισε τα πάντα. Όταν το περιστατικό έληξε, 

η οικογένεια τόνισε στον Υ να μην κάνει ξανά τέτοιες επικίνδυνες κινήσεις. 

 

Υποστηρικτής 

Ο υποστηρικτής του Υ είναι ένας 32χρονος άντρας θεραπευτής που δουλεύει στο ΚΕΘ για 7 

χρόνια και δεν έχει εμπειρία στην ΥΛΑ.    

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις σε βασικό επίπεδο. Εάν 

πρόκειται να αποφασίσουν για πράγματα που επηρεάζουν πραγματικά τη ζωή τους, τότε σε 

αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς τους συχνά τους εμποδίζουν. Μετά το θάνατο των γονιών τους, 

αυτοί οι άνθρωποι μεταφέρονται πολύ συχνά σε γηροκομεία ή κέντρα συνταξιοδότησης, όπου 

δεν έχουν πλέον έλεγχο της ζωής τους. Σύμφωνα με τον υποστηρικτή, οι άνθρωποι με νοητική 

αναπηρία θέλουν να πάρουν αποφάσεις, αλλά οι γονείς τους μεγαλοποιούν τις επιπτώσεις 
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αυτών των αποφάσεων σε τέτοιο βαθμό που ο άνθρωπος με αναπηρία χάνει την 

αυτοπεποίθηση του ότι θα είναι σε θέση να τις διαχειριστεί.  

Κατά τη γνώμη του υποστηρικτή, οι οικογένειες και άνθρωποι με αναπηρία θα πρέπει να 

δοκιμάσουν να βιώσουν τις συνέπειες των αποφάσεων τους αρκετές φορές, γιατί εάν τους λένε 

συνέχεια ότι δεν θα είναι σε θέση να χειριστούν τις συνέπειες τότε δεν θα είναι πρόθυμοι να 

πάρουν απόφαση και να αναλάβουν τον ενδεχόμενο «κίνδυνο» της. Με αυτόν τον τρόπο, οι 

γονείς είναι ένα εμπόδιο, επειδή δεν αφήνουν περιθώρια για λάθη. Υπάρχουν στιγμές όμως 

που δίνεται η ευκαιρία στους ανθρώπους με αναπηρία να πειραματιστούν με την ανεξάρτητη 

λήψη αποφάσεων. Η εφαρμογή της ΥΛΑ διευκολύνεται από καταστάσεις στις οποίες οι 

άνθρωποι με αναπηρία χωρίζονται προσωρινά από τους γονείς τους, όταν π.χ. πηγαίνουν 

ταξίδια που διαρκούν αρκετές ημέρες. Οι γονείς χάνουν τον έλεγχο πάνω σε αυτούς και τους 

εξωτερικούς υποστηρικτές οι οποίοι είναι διατεθειμένοι από πλευρά τους να επιτρέψουν στα 

άτομα με ειδικές ανάγκες να λάβουν τις δικές τους αποφάσεις. 

Επιτρέπουν σε αυτό το άτομο να πάρει μια απόφαση και να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της. 

Ο θεραπευτής γνωρίζει για την σύμβαση του ΟΗΕ και το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία 

να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις. Ο θεραπευτής είναι πεπεισμένος ότι αυτή η υπηρεσία 

θα συμβάλλει επίσης στην εκτέλεση νομικών ενεργειών. Πιστεύει ότι ειδικά αν τα αδέλφια δεν 

εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι των γονιών τους, μια τέτοια υπηρεσία θα ήταν 

πολύτιμη και θα μπορούσε να λύσει πολλά προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν όπως για 

παράδειγμα ο άνθρωπος με αναπηρία να μην έχει, μετά τον θάνατο του γονέα, κανένα επίσημο 

δικαίωμα να μείνει στο διαμέρισμα και να βρεθεί ξαφνικά μέσα σε κάποιο ίδρυμα. 

Μια ιδανική υπηρεσία υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων θα πρέπει να διαθέτει ένα 

ψυχολόγο που θα υποστηρίζει τις δραστηριότητες της υπηρεσίας. Πιστεύει ότι αξίζει επίσης να 

συμπεριλαμβάνονται άτομα που εργάζονται καθημερινά με άτομα με αναπηρίες, έτσι ώστε 

αυτοί οι άνθρωποι να αισθάνονται οικειότητα και ασφάλεια, να βλέπουν την υπηρεσία σαν 

επέκταση των δράσεων που έχουν στα καθημερινά τους εργαστήρια. 

Ο υποστηρικτής είχε κάποιες καταστάσεις όπου υποστήριξε αποφάσεις που ελήφθησαν από 

άτομα με αναπηρία. 

Αυτές ήταν 2 περιπτώσεις ατόμων που ζητούσαν για πολύ καιρό από τους γονείς τους να 

ανοίξουν δικό τους λογαριασμό. Οι γονείς πίστευαν ότι επειδή τα παιδιά τους είχαν κάρτα σε 

κοινό με αυτούς λογαριασμό δεν υπήρχε η ανάγκη δημιουργίας ξεχωριστού, ατομικού 

λογαριασμού.  
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Ο θεραπευτής μίλησε με τους γονείς σχετικά με το αίτημα των ωφελουμένων του. Σε αυτό το 

αίτημα εμφανίστηκε αντίσταση από μια μητέρα ενώ η άλλη ήταν πρόθυμη και χαρούμενη να 

βοηθήσει στην υλοποίηση του. Στη δεύτερη περίπτωση, η μητέρα συνόδευσε το παιδί της στην 

τράπεζα για να ανοίξουν έναν τραπεζικό λογαριασμό ώστε να μπορεί να πληρώνει με κάρτα 

χωρίς επαφή ή με γρήγορες ηλεκτρονικές μεταφορές. Σε αυτόν τον λογαριασμό η μητέρα 

μεταφέρει χρήματα για να τα διαχειρίζεται το παιδί της. Από αυτή την περίπτωση ο θεραπευτής 

είδε ότι ξαφνικά και άλλα άτομα από το εργαστήριο άρχισαν να θέλουν τους δικούς τους 

λογαριασμούς. Στην αντίσταση που έφερναν οι γονείς, οι υποστηρικτές προσπαθούσαν να 

εξηγήσουν την σημασία της ανεξαρτησίας στην ζωή των παιδιών τους. Για την ιστορία του Υ 

βλέπει την επανάληψη αυτής της προστατευτικής συμπεριφοράς των γονέων που αποκόβουν 

το παιδί τους με αναπηρία από το να πάρουν το ρίσκο της απόφασης τους και να διαχειριστούν 

τις συνέπειες. Με αυτό τον τρόπο όμως οι άνθρωποι με νοητική αναπηρία αποκόβονται από 

τις ζωές τους. 
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Τρίτη Ιστορία 

Λέξεις Κλειδιά: Ανεξάρτητη Διαβίωση 

 

Χρήστης Υπηρεσίας 

Η Μ είναι μια 38χρονη γυναίκα με μέτρια νοητική αναπηρία. Η Μ αποφοίτησε από το κολέγιο, 

και έχει μάθει να χρησιμοποιεί εργαλεία πληροφορικής και με τη βοήθεια υποστηρικτών ζει 

μόνη της σε μια μεγάλη πόλη, και δουλεύει ως προσωπικό καθαριότητας πισίνων.  

Η Μ ισχυρίζεται ότι παίρνει μόνη της αποφάσεις, αν και μερικές φορές δυσκολεύεται. Στην 

καθημερινή ζωή, για παράδειγμα, ψωνίζει μόνη της. Μερικές φορές όμως δεν μπορεί να 

αποφασίσει τι να αγοράσει. Όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες όμως δεν τα παρατάει και 

προσπαθεί να μην καλέσει την μητέρα της. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ακόμα και αν φοβάται, 

ρωτάει το προσωπικό του καταστήματος. Για τις αγορές ρούχων κανονίζει να πηγαίνει με την 

ανιψιά της. Πρόσφατα αποφάσισε να υιοθετήσει μια γάτα. Η υιοθεσία της γάτας ήταν μια πιο 

δύσκολη απόφαση γιατί πρέπει να την πηγαίνει στον κτηνίατρο και φοβάται ότι η γάτα μπορεί 

να της επιτεθεί όταν προσπαθεί να την μεταφέρει στον γιατρό. 

Μερικές φορές αναζητά πληροφορίες στο Διαδίκτυο όταν θέλει να μάθει κάτι. Εάν βρει την 

πληροφορία που χρειάζεται τότε ο ανιψιός ή ο γαμπρός της τη βοηθούν. Δεν εμπιστεύεται 

καθόλου τα μεγέθη των ρούχων στις ηλεκτρονικές αγορές, και προτιμάει να πηγαίνει με την 

ανιψιά της. 

Για την λήψη πιο δύσκολων αποφάσεων δέχεται υποστήριξη κυρίως από την μητέρα της αλλά 

κάποιες φορές την βοηθάει η αδελφή της και ο ανιψιός της. 

Η απόφαση να ζήσει μόνη της σε ένα διαμέρισμα έγινε από την ίδια τη Μ και από την μητέρα 

της. Η Μ δεν φοβόταν να μείνει μόνη της αλλά είπε ότι η αδερφή της φοβόταν ότι η Μ θα ήταν 

στεναχωρημένη. Η Μ όχι μόνο δεν είναι στεναχωρημένη αλλά της αρέσει τόσο πολύ το σπίτι 

της που δεν θέλει να βγει από αυτό. Είναι πολύ ευχαριστημένη με αυτήν την απόφαση. Είναι 

επίσης ικανοποιημένη με την απόφαση να εργαστεί. 

Άλλες αποφάσεις που παίρνει έχουν σχέση με το πώς θα περάσει το σαββατοκύριακο, για 

παράδειγμα πηγαίνει μόνη της στην Παλιά Πόλη της Βαρσοβίας. Λατρεύει αυτό το μέρος! 

Μερικές φορές δεν θέλει να πάει στις συναντήσεις μελών που είναι εγγεγραμμένη, αλλά οι φίλες 

της την ζηλεύουν που πηγαίνει σε διάφορα ενδιαφέροντα μέρη μέσω αυτών των συναντήσεων 

οπότε προσπαθεί να μην τις χάνει. 
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Οικογενειακό Μέλος – Μητέρα 

Η μητέρα της Μ είναι μια 63χρονη γυναίκα που υποστηρίζει την κόρη της για 38 χρόνια, χωρίς 

να έχει επαγγελματική εμπειρία στον τομέα και χωρίς εκπαίδευση στην ΥΛΑ. 

Η υποστήριξη της Μ είχε ήδη ξεκινήσει πριν από το διαζύγιο της. Με την κατανομή των 

περιουσιακών στοιχείων εξετάστηκε η αγορά ενός διαμερίσματος. Η μαμά ήταν σίγουρη ότι θα 

ζούσε με την κόρη της μέχρι που η κόρη άρχισε να φαντάζεται ότι ίσως θα μπορούσε να ζήσει 

μόνη της. Η κόρη, αφού εκπαιδεύτηκε στο να ζει σε προστατευόμενα διαμερίσματα, είπε μια 

μέρα ότι είναι σε θέση να φροντίζει ένα σπίτι μόνη της και μπορούσε να ασχοληθεί με το 

μαγείρεμα, το καθάρισμα και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Στην αρχή, η μητέρα της την επισκέπτονταν 

καθημερινά, από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει 7 χρόνια που ζει μόνη της. 

Μετά από αυτές τις εμπειρίες, η μητέρα πιστεύει ότι οι γονείς ενηλίκων με νοητική αναπηρία 

πρέπει να αφήνουν τα παιδιά τους να ζήσουν μόνα τους, εάν τους δοθεί η ευκαιρία. Είναι 

γνωστό ότι δεν θα υπάρχουν για πάντα οι γονείς στην ζωή των παιδιών τους οπότε πρέπει τα 

παιδιά τους να μάθουν να αντιμετωπίζουν την ζωή μόνα τους. Η αρχή είναι δύσκολη, αλλά 

είναι η καλύτερη λύση για τις ζωές των παιδιών τους. 

Η Μ μπορεί να πραγματοποιήσει τραπεζικές μεταφορές, να πληρώσει μόνη της τους 

λογαριασμούς, να κλείσει ραντεβού με γιατρούς και να ενημερώσει τον εργοδότη της όταν 

βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια. Η μαμά πιστεύει ότι η Μ θα πρέπει να είναι επίσης σε θέση να 

υποβάλει δήλωση φόρου και να θυμάται τις προθεσμίες. 

Υπάρχουν προβλήματα με τη γάτα της τώρα. Η γάτα που υιοθέτησε η Μ είχε κακοποιηθεί από 

τον τελευταίο της ιδιοκτήτη και ήταν επιθετική αλλά τώρα που την φροντίζει η κόρη της, η 

συμπεριφορά της έχει βελτιωθεί. Η Μ ήταν που παρατήρησε ότι η γάτα δεν αισθανόταν καλά 

και την πήγε στον κτηνίατρο. Στον κτηνίατρο, η Μ φρόντισε και κρατούσε στην αγκαλιά της την 

γάτα, παρόλο που η μητέρα της ήταν εκεί να την βοηθήσει. 

Μερικές φορές η μητέρα δεν συμφωνεί με τις αποφάσεις της κόρης της, αλλά ακόμα και σε 

αυτές τις περιπτώσεις δεν της απαγορεύει να παίρνει αποφάσεις αλλά την συμβουλεύει για το 

πως θα το έκανε εκείνη. Αυτό συνέβη και με το διαμέρισμα. Η κόρη δέχτηκε όλη την απαραίτητη 

υποστήριξη για να διαμορφώσει τον εαυτό της και να μπορεί να εκφράζεται με ανεξαρτησία. 

Εκτός από αυτή, η Μ δέχεται υποστήριξη και από την άμεση οικογένεια- την αδερφή της και 

τον σύζυγό της, και τα ανίψια της. Η Μ ξέρει πότε χρειάζεται να ζητήσει υποστήριξη και δεν έχει 

πρόβλημα να συζητά τα προβλήματα της. Οι ομάδες στις οποίες είναι εγγεγραμμένη είναι 

επίσης πολύ χρήσιμες γιατί συζητάνε πολλά θέματα που τους απασχολούν και αντλεί 

υποστήριξη και από αυτού τους κύκλους. 
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Φυσικά, στη λήψη αποφάσεων έχουν υπάρξει φορές που οι λανθασμένες αποφάσεις που πήρε 

η Μ είχαν αρνητικές συνέπειες. Παρόλα αυτά, οι αποφάσεις που έλαβε η Μ, ακόμα και οι κακές 

αποφάσεις, είχαν θετική επίδραση σε αυτήν γιατί αποτελούν μαθήματα ζωής. 

Η βέλτιστη υπηρεσία υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων πρέπει να βοηθά των ωφελούμενο 

να επιτύχει τον επιδιωκόμενο στόχο του. Για να γίνει αυτό, η υπηρεσία σε συνεργασία με τον 

ωφελούμενο πρέπει πρώτα, να καθορίσει με λογικά κριτήρια τον στόχο αυτό. 

  

Υποστηρικτής 

Ο υποστηρικτής της Μ είναι ένας άντρας 35 ετών, που εργάζεται ως σύμβουλος εργασίας με 

10 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της επαγγελματικής απασχόλησης αλλά χωρίς εξειδίκευση 

στην ΥΛΑ. 

Σύμφωνα με τον υποστηρικτή της, τα άτομα με νοητική αναπηρία παίρνουν τις δικές τους 

αποφάσεις, αν και συχνά έχουν ανησυχίες και προσπαθούν να συμβουλευτούν την οικογένεια 

και τους φίλους τους επειδή φοβούνται ότι η απόφαση τους μπορεί να είναι λανθασμένη και να 

τους βλάψει. Θέλουν να παίρνουν αποφάσεις με αυτονομία, αλλά δεν είναι αρκετά σίγουροι αν 

ενεργούν σωστά και ποιες θα είναι οι συνέπειες των αποφάσεών τους. 

Στη λήψη αποφάσεων οι κύριες ανησυχίες που υπάρχουν είναι ίδιες για όλους, χωρίς 

διακρίσεις. Αυτές οι ανησυχίες σχετίζονται με το αν θα είναι η απόφαση σωστή και αν θα 

καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τα αποτελέσματα αυτής της απόφασης. 

Ο υποστηρικτής ενθάρρυνε την Μ να μην φοβάται να λάβει αποφάσεις. Στις συναντήσεις που 

είχαν της έδινε παραδείγματα από τη ζωή του ότι εξηγούσε ότι και αυτός αντιμετώπιζε τις ίδιες 

φοβίες που είχε και εκείνη σε σχέση με την λήψη αποφάσεων. 

Ως σύμβουλος εργασίας, υποστηρίζει την Μ τον τελευταίο χρόνο. Η Μ δεν τον εμπιστεύτηκε 

αμέσως, χρειάστηκε ένας μήνας για να δημιουργηθεί η απαραίτητη οικειότητα για να 

ξεκινήσουν να συνεργάζονται πάνω στην απόφαση της να βρει δουλειά. 

Η εφαρμογή της ΥΛΑ έχει ένα αρκετά διαισθητικό χαρακτήρα. Όταν έχει ξεκινήσει μια σχέση 

συνεργασίας με έναν ωφελούμενο είναι πολύ φυσικό ο άνθρωπος αυτός να στρέφεται προς 

τον εξωτερικό υποστηρικτή του για συμβουλές. Σίγουρα, η υποστήριξη και η κατανόηση από 

τους αγαπημένους τους διευκολύνει στην λήψη αποφάσεων. Στην περίπτωση της Μ, η μητέρα 

της καλλιεργούσε στην κόρη της το αίσθημα ότι είναι ενήλικας και ότι οι αποφάσεις που 

αφορούν την ζωή της είναι δικές της. Η Μ έμαθε και αισθάνθηκε την ασφάλεια ότι η μητέρα της 

δεν θα την επικρίνει για τις αποφάσεις της. Η Μ σαν άνθρωπος έμαθε να αγωνίζεται για τις 

επιθυμίες της με αυτοπεποίθηση. Η Μ μέσα από την ιστορία που μοιράστηκε με τον 
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υποστηρικτή της στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, τόνισε ότι η ανασφάλεια που είχε με τον 

εαυτό της ήταν αποτέλεσμα της σχέσης που είχε με τον πατέρα της. Οι ιστορίες αυτού του 

είδους δείχνουν πως οι οικογενειακές σχέσεις έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην αυτοπεποίθηση 

στη λήψη αποφάσεων και στην ενηλικίωση των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. 

Ο υποστηρικτής παρά την έλλειψη εξειδίκευσης στην ΥΛΑ, γνωρίζει ότι η δικαιοπρακτική 

ικανότητα και το δικαίωμα στην υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων από τον άμεσα 

επωφελούμενο αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των 

ατόμων με αναπηρία. Κάθε ενήλικο άτομο έχει το δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις για τον 

εαυτό του. 

Σαν επαγγελματίας έχει συχνά την ευκαιρία να υποστηρίξει ανθρώπους με αναπηρία για να 

πάρουν αποφάσεις. Το πιο σημαντικό στην λήψη αποφάσεων είναι για αυτούς τους 

ανθρώπους να μιλάνε αλλά και για τους υποστηρικτές να ενδιαφέρονται και να κάνουν 

διερευνητικές ερωτήσεις. Ερωτήματα του τύπου: «τι χρειάζεσαι;», «τι γνωρίζεις;», «τι σου 

αρέσει – προτιμάς;», «ποια είναι τα ενδιαφέροντά σου;», «τι δεξιότητες έχεις ή τι θα ήθελες να 

μάθεις;». Σαν υποστηρικτής με εξειδίκευση στην επαγγελματική αποκατάσταση προσεγγίζει το 

θέμα της ΥΛΑ σε σχέση με το πεδίο εργασίας αλλά πιστεύει ότι αυτή η τακτική ισχύει για όλα 

τα πεδία. 

Στη δουλειά η Μ ήταν πολύ χαρούμενη με μόνη εξαίρεση μια ανησυχία που είχε σε σχέση με 

την χρήση ενός νέου μηχανήματος. Ο υποστηρικτής την συμβούλευσε ότι κανείς στην αρχή 

δεν ξέρει πως να κάνει κάτι και όλοι χρειάζονται χρόνο να εξοικειωθούν. Σαν σύμβουλος 

εργασίας προσπαθεί να χτίσει την αυτοπεποίθηση των ανθρώπων με τους οποίους 

συνεργάζεται. Η Μ ήταν πολύ ενοχλημένη με τον εαυτό της όταν έκανε λάθη, ήταν δίκη του 

ευθύνη να την υποστηρίξει σε αυτές τις στιγμές λέγοντας ότι είναι φυσιολογικό να γίνονται λάθη 

στην αρχή. 

Η ιδέα του να ζήσει η Μ σε δικό της διαμέρισμα προέκυψε από την αδερφή της Μ, η οποία είπε 

στη μητέρα τους ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση για όταν η Μ θα μείνει μόνη της επειδή η μητέρα 

της δεν θα είναι εν ζωή. Η αδερφή της είχε εμπιστοσύνη στη Μ ότι θα τα καταφέρει, η μητέρα 

ανησυχούσε λίγο περισσότερο αλλά και οι δύο είναι απίστευτα ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι. Η Μ 

στην αρχή ήταν πολύ φοβισμένη, είχε πολλές αμφιβολίες για θέματα οργάνωσης του χρόνου 

και της ζωής της. 

Συμφώνησε με την οικογένεια της ότι η μητέρα θα πλήρωνε τους λογαριασμούς, επειδή η Μ 

ανησυχούσε ότι κάποιος μπορεί να την εξαπατήσει επειδή δεν γνώριζε την αξία των χρημάτων. 

Ο υποστηρικτής της έδειξε πως να ψωνίζει όμως και πλέον το κάνει μόνη της. 
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Όταν ανησυχούσε ότι θα επέστρεφε στο σπίτι και θα ήταν μόνη της, έκαναν μαζί μια λίστα με 

πράγματα που θα μπορούσε να κάνει για να μην αισθάνεται μοναξιά. Η συζήτηση τους της 

οδήγησε στην ιδέα ότι θα μπορούσε να έχει μια γάτα να της κάνει παρέα.  

Η Μ έχει επιδείξει μεγάλη ωριμότητα στις αποφάσεις της. Επί του παρόντος, η Μ δηλώνει ότι 

δεν θα ήθελε ποτέ να επιστρέψει στη μητέρα της και η απόφαση του να ζήσει μόνη της ήταν 

μια από τις καλύτερες αποφάσεις που έχει πάρει. 
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Σχολιασμός Ιστοριών 

Σχολιασμός Ψυχολόγου: Katarzyna Janiszewska, ψυχολόγος 

Με βάση τις συνεντεύξεις, είναι φανερό πόσο σημαντικό είναι να αναπτυχθεί μια υπηρεσία για 

την ΥΛΑ (Υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων) για τους ανθρώπους με νοητική αναπηρία. Αυτή 

η υπηρεσία δεν θα περιορίζεται όμως μόνο σε αυτούς αλλά θα επεκτείνεται και στις οικογένειές 

τους. Η αλλαγή νοοτροπίας που απαιτείται θα πάρει χρόνο και εξαρτάται από την εκτεταμένη 

εφαρμογή της σε πολλές εξατομικευμένες περιπτώσεις. Η δυσκολία αυτού του εγχειρήματος 

δεν πρέπει να μας εμποδίσει από το να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 

δημιουργία μιας υπηρεσίας που έχει ως βασικό άξονα το καλό αυτών των ανθρώπων. Η 

σύγχρονη επιστήμη της ψυχολογίας υπογραμμίζει ότι μια από τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες 

που ρυθμίζουν τον βαθμό προσωπικής ανάπτυξης και ευτυχίας που νιώθει κάποιος για την 

ζωή του, συνδέεται με την ικανότητα αυτού του ανθρώπου να ασκεί επιρροή.  

Ακολουθούν τα συμπεράσματα των συνεντεύξεων: 

Το άτομο της πρώτης ιστορίας πήρε αποφάσεις με δραματικές συνέπειες, όπως αυτή της 

εγκυμοσύνης και της λήψης δανείων. Αυτό είναι ένα παράδειγμα του πώς η έλλειψη 

προετοιμασίας για την εφαρμογή του δικαιώματος λήψης ανεξάρτητων αποφάσεων μπορεί να 

έχει μη αναστρέψιμες συνέπειες στην ζωή ενός ανθρώπου με νοητική αναπηρία και της 

οικογένειας του. 

Η στάση στην οικογένεια του Υ, στη δεύτερη ιστορία, είναι ένα παράδειγμα της άγνοιας και, 

κατά συνέπεια, έλλειψης σεβασμού του νόμου της Σύμβασης για τη λήψη ανεξάρτητων 

αποφάσεων από συγγενείς. Η ψυχολόγος αναλύοντας τις ιστορίες παρατήρησε την 

καμουφλαρισμένη δυσκολία του ατόμου με νοητική αναπηρία που εξαιτίας της υπέθετε ότι οι 

αποφάσεις του θα φέρουν μόνο προβλήματα στο μέλλον. Η στάση της έλλειψης εμπιστοσύνης 

στις ικανότητές του και η απροθυμία να εκπαιδευτεί στα δικαιώματά του πηγάζει από το 

υπερπροστατευτικό περιβάλλον και την άνεση που είχε αναπτύξει μέσα σε αυτό.  

Το πρόσωπο Μ στην τρίτη ιστορία είναι ένα παράδειγμα που δείχνει τις ευκαιρίες που 

υπάρχουν για την εφαρμογή της ΥΛΑ όταν το οικογενειακό πλαίσιο δείχνει σεβασμό στο μέλος 

με νοητική αναπηρία και στο δικαίωμα του για λήψη ανεξάρτητων αποφάσεων. Μέσα από αυτή 

την διαδικασία, κατά την διάρκεια της οποίας υπάρχει συνεργασία με τους εκπαιδευτές του 

εργαστηρίου εργασιακής θεραπείας, το άτομο γίνεται ανεξάρτητο. Η συσχέτιση της στάσης των 

υποστηρικτών με την προσωπική ανάπτυξη και το επίπεδο ικανοποίησης της Μ από την ζωή 

της με το δικό της σπίτι, εργασία, το κατοικίδιο της, και την διαχείριση του ελεύθερου χρόνου 
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και των κοινωνικών της σχέσεων, μπορεί να αποδείξει την αξία όλων των δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με την ΥΛΑ. 
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ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ.  

 

 ΙΣΠΑΝΙΑ 

  ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ 

 

Η τρέχουσα κατάσταση της Υποστηριζόμενης Λήψης Αποφάσεων (ΥΛΑ) 

στην Ισπανία και στην Καταλονία 

Στην Ισπανία και την Καταλονία, οι υπηρεσίες υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων δεν 

ρυθμίζονταν αυστηρά από το νομικό πλαίσιο μέχρι πρόσφατα. Τον Μάιο του 2021, η Ισπανία 

ενέκρινε μια μεταρρύθμιση του Αστικού Κώδικα που καταργεί τους μηχανισμούς επιμέλειας και 

εκπροσώπησης, ανοίγοντας το δρόμο, εκτός από την επίσημη υποστήριξη,   για την 

ενσωμάτωση ανεπίσημων υπηρεσιών υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων εάν η κατάσταση 

το απαιτεί. Η Καταλονία, με τον δικό της Αστικό Κώδικα, έχει ένα εθελοντικό σώμα που 

ονομάζεται «Βοήθεια» στην οποία το άτομο με ανάγκες υποστήριξης μπορεί να ορίσει το άτομο 

που επιλέγει να τον στηρίξει σε διαφορετικούς τομείς και αυτό το άτομο πρέπει πάντα να 

σέβεται τη βούληση και τις προτιμήσεις του και ποτέ δεν αποφασίζει για λογαριασμό του. Αυτό 

το σώμα είναι ενεργό από το 2010 και έχει έναν αυξανόμενο αριθμό ωφελούμενων από τότε 

που τέθηκε σε ισχύ. 

 

Η ερευνητική ομάδα των συνεντεύξεων της μελέτης περίπτωσης  

⮚ Ferran Blanco Ros - Support-Girona,  

⮚ Anna Grañana - Support-Girona,  

⮚ Paolo Leotti - CAMPUS,  

⮚ Lluís Marroyo - CAMPUS,  

⮚ Clàudia Motjé – CAMPUS 
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Περιγραφή περιπτώσεων παροχής ΥΛΑ 

Εδώ περιγράφουμε την κατάσταση της τεχνικής της ΥΛΑ στην Ισπανία και την Καταλονία μέσω 

έξι ιστοριών. Κάθε ιστορία αφορά το άτομο με αναπηρία, τον γονέα του και τον άμεσο 

υποστηρικτή του από μια υπηρεσία υποστήριξης ή βοήθειας. Για να δείξουμε μια 

ολοκληρωμένη θέαση, οι τρεις συνεντεύξεις κάθε περίπτωσης αναλύθηκαν για να 

δημιουργήσουν μια μοναδική αφήγηση. 

Πρώτη Ιστορία 

Λέξεις κλειδιά: ανεξάρτητη διαβίωση, υγεία, προσωπικά οικονομικά, κοινωνική ένταξη 

 

Κύριος Oriol 

Ο κ. Oriol είναι 31 ετών. Είναι γεωλόγος και ζει με τους γονείς του αφότου διαγνώστηκε με 

ψυχοκοινωνική αναπηρία. 

Ο κ. Oriol ήθελε πάντα να ζει μόνος του. Αφού πήρε πτυχίο γεωλογίας, πήγε στη Χιλή, όπου 

προσβλήθηκε από διάφορες ασθένειες και έπρεπε να επιστρέψει στην Καταλονία. Αφού 

επέστρεψε, δεν είχε πλέον έλεγχο των χρημάτων και των επιθυμιών του, γεγονός που έκανε 

πολύ δύσκολο να βρει σταθερή δουλειά. 

Τελικά, έγινε δεκτός σε ένα εξειδικευμένο κέντρο για να λάβει κατάλληλη θεραπεία για τη 

φροντίδα της υγείας του. Γνώριζε ότι χρειαζόταν υποστήριξη και ήθελε το προσωπικό του 

κέντρου να τον βοηθήσει. Στόχος του είναι να ζήσει ξανά ανεξάρτητα και να μάθει πώς να 

διαχειρίζεται τα οικονομικά του. Θα ήθελε επίσης να βρει εργασία ως γεωλόγος, αλλά αν αυτό 

δεν είναι εφικτό στην παρούσα κατάσταση, είναι πρόθυμος να αρχίσει να εργάζεται σε κάτι 

άλλο. 

Η μητέρα του κ. Oriol ήταν πάντα δίπλα του και προσπάθησε να τον βοηθήσει και να τον 

στηρίξει για να ξαναχτίσει τη ζωή του πολλές φορές, αλλά ήταν πολύ δύσκολο γι 'αυτήν, επειδή 

ο γιος της είπε ψέματα στην ίδια και την οικογένεια του πολλές φορές. Εξαιτίας αυτού εκείνη 

πρότεινε να υποστηριχθεί από τον οργανισμό Support-Girona, μια πρόταση την οποία δέχτηκε 

καιι εκείνος. 

Ο κοινωνικός λειτουργός - ο βοηθός του - που τον υποστηρίζει, πιστεύει ότι κάνει τεράστια 

βήματα για να επιστρέψει στη ζωή που θέλει, αλλά απέχει πολύ από την επίτευξη πλήρους 

ανεξαρτησίας. 

Προς το παρόν, οι δύο τομείς στους οποίους ο κ. Oriol αντιμετωπίζει περισσότερες δυσκολίες 

είναι τα οικονομικά και η κοινωνική ένταξη. Όσον αφορά στα οικονομικά, ο Oriol έχει ξεκάθαρη 
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άποψη, καθώς λέει «για οτιδήποτε θέλω να κάνω, πρέπει πρώτα να έχω τον έλεγχο των 

χρημάτων μου με υπευθυνότητα». Σε σχέση με την κοινωνική ένταξη, έναν τομέα που 

περιλαμβάνει αποτελεσματικές σχέσεις, όπως το να δραστηριοποιείται ως πολίτης με τη δική 

του ταυτότητα ή στο να έχει επίγνωση των δικών του  δικαιωμάτων, ο Oriol επισημαίνει ότι «το 

πρόβλημα είναι ότι άνθρωποι σαν εμένα αισθάνονται αποκλεισμένοι από την κοινωνία και είναι 

δύσκολο για να αλλάξουμε αυτήν την κατάσταση». 

Από την άλλη πλευρά, ο υποστηρικτής τονίζει ότι σε ζητήματα που σχετίζονται με την υγεία, οι 

αποφάσεις του Oriol δεν γίνονται πάντα σεβαστές. Όπως επεσήμανε ο Oriol, «όταν 

παρεμβαίνουν οι επαγγελματίες υγείας, είναι συχνά δύσκολο για αυτούς να λάβουν υπόψη τις 

αποφάσεις μου και να τις αποδεχθούν. Μερικές φορές αντιμετώπισα πολύ δύσκολες 

καταστάσεις όταν δεν μπόρεσα να αποφασίσω για την υγεία μου». 
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Δεύτερη Ιστορία 

Λέξεις κλειδιά: ψυχική υγεία, προσωπικά οικονομικά 

 

Κυρία Rosa 

Η κα Rosa είναι μια κυρία 64 ετών που πάσχει από επιληψία, κατάθλιψη και έχει ένα σοβαρό 

ιατρικό θέμα με το ισχίο της λόγω εκφυλιστικής ασθένειας. Εργάστηκε ως ηθοποιός και 

αργότερα φρόντιζε τους γονείς της μέχρι που πέθαναν.  

Η κα Rosa ζει μόνη της σε ένα μικρό διαμέρισμα στα προάστια, πολύ κοντά σε ένα από τα 

τέσσερα αδέλφια της, που την επισκέπτονται πολύ συχνά. Όταν οι γονείς της πέθαναν, δεν 

είχε αρκετά χρήματα για να συντηρεί ένα διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, οπότε ζήτησε από 

τα αδέρφια της να μείνει σε ένα διαμέρισμα της οικογένειας. Το δέχτηκαν και την υποστήριξαν 

δανείζοντας της χρήματά για να το ανακαινίσει και να το προσαρμόσει. 

Είναι πολύ κοντά στα αδέλφια της και για μεγάλο χρονικό διάστημα έπρεπε να βασιστεί σε 

αυτούς για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με όλες τις πτυχές της ζωής της. Έχει συνείδηση ότι 

ήταν ένα βαρύ φορτίο για αυτούς επειδή της αφιέρωσαν πολύ χρόνο και ενέργεια. 

Αναλογιζόμενη την ζωή της σκέφτεται την εποχή όταν τα αδέρφια της ζήτησαν από έναν 

δικαστή να έχουν την επαγγελματική επίβλεψη της αδερφής τους, και εξηγεί ότι «ήταν η σωστή 

απόφαση». Η επαγγελματική υποστήριξη που έλαβε στην αρχή επικεντρωνόταν στα 

οικονομικά της αφού είχε - και εξακολουθεί να έχει - μόνο μια μικρή σύνταξη, και τα αδέρφια 

της πίστευαν ότι δεν ήταν πολύ καλή στη διαχείριση των χρημάτων της που προέρχονταν από 

περιορισμένα επιδόματα. Για παράδειγμα λέει ότι «πριν από μερικά χρόνια αγόρασα ένα πολύ 

ακριβό κρεβάτι, το οποίο έπρεπε να πληρώνεται με δόσεις για χρόνια». Πριν από μερικά χρόνια 

έπασχε από καρκίνο και ο χειρουργός έπρεπε να της κάνει αφαίρεση στήθους. Τα αδέρφια της 

πρότειναν να επισκεφθεί έναν χειρουργό για να το επιδιορθώσει, αλλά αρνήθηκε και 

αποφάσισε να μην το κάνει. 

Σήμερα, οι επαγγελματίες υποστηρικτές της τη βοηθούν με διάφορες καταστάσεις, αλλά πάντα 

λαμβάνοντας υπόψη τη βούληση και τις προτιμήσεις της, έτσι ώστε η υποστήριξη που λαμβάνει 

μπορεί να αφορά τη μεταφορά της στην τοπική αγορά, ή ακόμα την ακρόαση της θάλασσας ή 

την κολύμβηση στην παραλία. 

Επιπλέον, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, εμφάνισε έντονα σημάδια κατάθλιψης με 

αποτέλεσμα να μειωθούν τα κίνητρά της να λάβει κάθε είδους αποφάσεις για τη ζωή της. Τα 

αδέλφια της ανησυχούν εξαιτίας αυτού. Θα ήθελαν η αδερφή τους να κάνει περισσότερη 
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σωματική άσκηση, να βελτιώσει τη διατροφή της, αλλά η ίδια αποφασίζει να περάσει όλη την 

ημέρα ξαπλωμένη στο κρεβάτι ή στον καναπέ. 
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Τρίτη Ιστορία 

Λέξεις Κλειδιά: οικονομικά 

 

Κύριος Antonio 

Ο κύριος Antonio είναι ένας ενήλικας 42 ετών με μαθησιακές δυσκολίες. Ζει σε ένα διαμέρισμα 

μαζί με τον σύντροφό του και τα δύο παιδιά της. Στην παρούσα φάση είναι άνεργος και αναζητά 

εργασία στον τομέα της κηπουρικής. 

Από πέρυσι ζει με την σύντροφό του. Ήταν μια πολύ σημαντική απόφαση που πήρε αυτόνομα, 

παρόλο που ο πατέρας του δεν ήταν ευχαριστημένος με αυτό. Από τότε, είναι πραγματικά 

ικανοποιημένος με την ζωή του και πιστεύει ότι ήταν μια πολύ καλή απόφαση. Ο κ. Antonio 

εξηγεί ότι παίρνει πολλές αποφάσεις μαζί με τη φίλη του, για παράδειγμα, κάθονται μαζί στην 

κουζίνα και συμφωνούν στη λίστα αγορών πριν πάνε στο σούπερ μάρκετ. 

Το τοπικό δικαστήριο αποφάσισε ότι η διαχείριση των χρημάτων του πρέπει να γίνεται από 

επαγγελματία υποστηρικτή. Έκτοτε, κάθε φορά που χρειάζεται να αγοράσει κάτι, ειδικά όταν 

ψωνίζει στο διαδίκτυο ή ξοδεύει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, πρέπει να ζητήσει άδεια. Για 

παράδειγμα τον περασμένο μήνα, ζήτησε να εγγραφεί σε μια υπηρεσία τηλεοπτικής μετάδοσης 

για να παρακολουθήσει αγώνες πάλης από το κινητό του τηλέφωνο ή ήθελε να αγοράσει ένα 

νέο ποδήλατο βουνού, και στις δύο περιπτώσεις, δεν του επιτράπηκε να αγοράσει αυτά τα 

πράγματα αφού η οικονομική του κατάσταση δεν είχε βελτιωθεί για να μπορέσει να πληρώσει 

το κόστος. Αντ 'αυτού, οι υποστηρικτές του πρότειναν να αγοράσει ένα φθηνότερο ποδήλατο, 

αλλά δεν το δέχτηκε επειδή ήθελε ακριβώς αυτό το οποίο ζήτησε. Αυτές οι καταστάσεις 

αγχώνουν πολύ τον κ. Αντόνιο και δεν μπορεί να δεχτεί ότι άλλοι αποφασίζουν τι μπορεί ή τι 

δεν μπορεί να κάνει με τα χρήματά του. Ο επαγγελματίας που τον υποστηρίζει πρότεινε να 

συναντηθεί με έναν λογιστή για να διευθύνει τα οικονομικά του και να δει τις αποταμιεύσεις του, 

αλλά αρνήθηκε. 

Όταν βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, λαμβάνει ένα τηλεφώνημα από τον πατέρα του και 

τον βοηθά να ηρεμήσει. Ο κύριος Antonio υποψιάζεται ότι οι επαγγελματίες υποστηρικτές του 

έρχονται σε επαφή με τον πατέρα του για να του εξηγήσουν την κατάσταση. Ο πατέρας του 

είναι πολύ ικανοποιημένος με την οργάνωση της υποστήριξη που παρέχεται στον γιο του, γιατί 

μέσω αυτή ο Antonio παίρνει αποφάσεις με μια πολύ διαφανή διαδικασία και τον λαμβάνουν 

υπόψη ανά πάσα στιγμή στις αποφάσεις που τον αφορούν άμεσα. 
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Εκτός από αυτές τις δύσκολες στιγμές, ο κ. Αντόνιο έχει συνήθως μια πολύ καλή σχέση με τους 

επαγγελματίες, «ακόμα κι αν πρέπει να με υποστηρίζουν μόνο για οικονομικά ζητήματα, για 

μια αρκετά μεγάλη περίοδο, ζήτησα επίσης να συνοδεύομαι στον γιατρό για να μην χάνω καμία 

πληροφορία και να κατανοώ τα προβλήματα υγείας μου». 
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Τέταρτη Ιστορία 

Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνικές Σχέσεις 

 

Κύριος Ramon 

Ο κύριος Ramon είναι ένας ενήλικας 41 ετών με μαθησιακές δυσκολίες και ιδεοψυχαναγκαστική 

διαταραχή. Ζει σε μια δομή στέγασης και μεγάλο μέρος των αποφάσεών το λαμβάνει μαζί με 

το προσωπικό που τον υποστηρίζει.   

Στη δομή στέγασης μένει σε ένα μονόκλινο δωμάτιο και εργάζεται σε μια θέση μερικής 

απασχόλησης στις εγκαταστάσεις πλυντηρίων της δομής, όπου βοηθά στην τακτοποίηση των 

ρούχων. Εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, έχει περάσει πολύ χρόνο στο δωμάτιό του, 

παρακολουθώντας τηλεόραση και παίζοντας βιντεοπαιχνίδια. Αποφάσισε να τα αγοράσει πριν 

από την πανδημία μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα αποταμίευσης και αναγνωρίζει ότι οι 

επαγγελματίες της δομής είναι πολύ υποστηρικτικοί και προσπαθούν πάντα να βρουν λύσεις 

στα αιτήματά του, για παράδειγμα, δέχτηκαν πρόσφατα και τον υποστήριξαν να εγγραφεί στο 

Netflix. 

Όταν χρειάζεται να αγοράσει κάτι, ζητάει την βοήθεια από τους επαγγελματίες υποστηρικτές 

που δουλεύουν στη δομή. Το ίδιο ισχύει και για τις ηλεκτρονικές αγορές, καθώς λαμβάνει 

υποστήριξη για να επιλέξει και να διαχειριστεί τα χρήματά του. Μία από τις επιθυμίες του είναι 

να αγοράσει πράγματα χωρίς υποστήριξη από τους επαγγελματίες ή από άλλα τρίτα άτομα. Η 

υποστήριξη που δέχεται ο κ. Ramon αφορά την εξέταση εάν πραγματικά χρειάζεται κάτι και αν 

μπορεί να το αντέξει οικονομικά. Είναι πολύ χαρούμενος που σε όλες τις αποφάσεις που τον 

αφορούν η διαδικασία λήψης τον συμπεριλαμβάνει, σύμφωνα με τον κ. Ramon «σε άλλα μέρη 

όπου έζησα, δεν είχα λόγο για αυτά τα πράγματα». 

Ο πατέρας του Ramon δεν είναι πραγματικά σίγουρος ότι αυτή η τακτική είναι πάντα σωστή, 

για παράδειγμα όταν ο γιος του δεν φροντίζει την εμφάνισή του και του ζητάει να φορέσει 

καλύτερα ρούχα ή να ξυριστεί, δεν θα ήθελε ο γιος του να του απαντάει ότι θα φοράει ότι θέλει. 

Ο Ramon γίνεται πολύ νευρικός όταν ο πατέρας του το κάνει αυτό ή όταν δεν τον αφήνει να 

κάνει κάτι, αλλά πάντοτε καταλήγουν σε συμφωνία αφού ο πατέρας του του αγοράζει κόμικς 

και βιβλία περιπέτειας για να τον επιβραβεύσει και να τον βοηθήσει να ηρεμίσει. Ο κ. Ramon 

έχει μεγάλη εμμονή για ορισμένα πράγματα και ένα από αυτά είναι ο καφές, αλλά οι γιατροί 

έχουν περιορίσει την πρόσληψή του σε ένα μόνο φλιτζάνι την ημέρα αντί για τα δώδεκα, και 

κάποιες φορές και παραπάνω, που έπινε. Βρίσκεται υπό έντονο καθεστώς επίβλεψης για να 

διασφαλιστεί ότι αυτή η εμμονή με τον καφέ δεν παρεμβαίνει στην καθημερινή του ζωή, και για 
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αυτόν τον λόγο έχει γεμίσει τον χρόνο του διαβάζοντας βιβλία, παίζοντας παιχνίδια ή ασκώντας 

κάποια σωματική δραστηριότητα. 

Πριν από μερικά χρόνια, ο κ. Ramon είχε μια φίλη που ζούσε σε άλλη δομή και το προσωπικό 

που τον υποστήριζε αλλά και ο πατέρας του τον βοήθησαν να την επισκεφτεί. Δυστυχώς, η 

φίλη του μετακόμισε σε άλλη πόλη και αργότερα πέθανε. Ο Ramon υπέφερε πολύ από αυτό 

το γεγονός, αλλά τώρα ψάχνει ενεργά για μία άλλη σύντροφο, ακόμα κι αν είναι πολύ δύσκολο 

να βρει ένα κορίτσι που να τον αγαπά και να την αγαπάει. 

Οι επαγγελματίες λένε ότι είναι πολύ επίμονος στις σχέσεις του με τις γυναίκες, και συνήθως, 

πρέπει να είναι με τον κ. Ramon όταν περπατά στο δρόμο για να τον εμποδίσουν από το να 

σταματά όλες τις γυναίκες που θα συναντήσει για να τις μιλήσει και να προσπαθήσει να τις 

φλερτάρει. Λαμβάνει πολλή υποστήριξη από επαγγελματίες για να τον βοηθήσουν να σέβεται 

τις γυναίκες και να τον ευαισθητοποιήσουν για το τι είναι κατάλληλο να κάνει ή να πει σε αυτές 

τις περιπτώσεις.  

Σχετικά με την υγεία του κ. Ramon, πηγαίνει πάντα στις ιατρικές επισκέψεις συνοδευόμενος 

από επαγγελματίες από τη δομή και είναι ικανοποιημένος με αυτό το γεγονός. Κατά τη διάρκεια 

της πανδημίας, πήγαινε στο νοσοκομείο αρκετά συχνά, αλλά ευτυχώς, δεν κόλλησε τον ιό. 
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Πέμπτη Ιστορία  

Λέξεις Κλειδιά: οικογενειακές σχέσεις, προσωπικά οικονομικά, ανεξάρτητη διαβίωση, χρήση 
τεχνολογίας 

 

Κύριος Pere 

Ο κ. Pere είναι ένας 29χρονος που έχει ψυχοκοινωνική αναπηρία και πιο συγκεκριμένα πάσχει 

από σχιζοφρενική διαταραχή. Ζει ανεξάρτητος σε ένα ενοικιαζόμενο διαμέρισμα με δύο 

συγκατοίκους. Ο κ. Pere λαμβάνει σχεδόν καθημερινή υποστήριξη από επαγγελματίες που τον 

βοηθούν να κάνει διάφορες καθημερινές εργασίες και οικιακές δραστηριότητες. 

Ο κ. Pere ζει στην πόλη της Girona για περίπου 9 χρόνια. Προηγουμένως, και για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, ζούσε σε ξενώνα και σε ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο. Μετά από αυτό, ο 

γιατρός του τον απελευθέρωσε από την μονάδα βαριών περιπτώσεων καθώς οι «φωνές που 

ακούει δεν τον επηρέαζαν τόσο πολύ όσο στην αρχή». Πριν από τη νοσηλεία του, ο κ. Pere 

ζούσε με τη γιαγιά του, καθώς η μητέρα του είναι επίσης άτομο με ψυχοκοινωνική αναπηρία 

και η σχέση μεταξύ τους ήταν τοξική, με αποτέλεσμα να ο ίδιος να εγκαταλείψει αρκετά νωρίς 

τις σπουδές του στο κολέγιο. Η μητέρα του δεν μπόρεσε να τον στηρίξει και να τον φροντίσει. 

Ο κ. Pere λαμβάνει υποστήριξη από επαγγελματίες που τον βοηθούν στη διαχείριση των 

οικονομικών του και στην επίβλεψη της υγείας του. Στην αρχή, οι επαγγελματίες έπρεπε να τον 

συνοδεύσουν για να επισκεφθεί τον ψυχίατρο, αλλά τώρα είναι ικανός και σε θέση να το κάνει 

μόνος του. Οι υποστηρικτές πρέπει απλώς να του υπενθυμίζουν τα ραντεβού. 

Οι επαγγελματίες είναι πολύ υποστηρικτικοί και συμπαθείς άνθρωποι. Για παράδειγμα, όταν ο 

κ. Pere θέλει να επισκεφτεί τη μητέρα του, παρόλο που γνώριζε ότι όταν την επισκέπτεται, οι 

πιθανότητες να "ακούσει ξανά τις φωνές" αυξάνονται. Οι υποστηρικτές του τον βοηθούν με τη 

διαχείριση της οργάνωσης των επισκέψεων του και επιβλέπουν εάν η μητέρα του αποτελεί 

καλή επιρροή για αυτόν ώστε να αποφευχθούν αρνητικές καταστάσεις. 

Ο κ. Pere είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις μόνος του για πολλά θέματα. Για παράδειγμα, 

αποφασίζει πως θέλει να αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο του και σε ποιες δραστηριότητες να 

εμπακεί. Συνήθως, του αρέσει να παρακολουθεί τηλεόραση και να παίζει βιντεοπαιχνίδια, αλλά 

τώρα καθώς μεγαλώνει, αποφάσισε να προσπαθήσει να βρει δουλειά και τους τελευταίους 

μήνες πήγε για συνέντευξη με έναν οργανισμό που ασχολείται με την επαγγελματική 

αποκατάσταση και ελπίζει να προσληφθεί από αυτούς, ώστε να κερδίσει χρήματα για να 

αυξήσει την ποιότητα ζωής του καθώς επειδή ζει μόνος του, η ζωή είναι ακριβή. 
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Ο κ. Pere ζητάει συχνά από τους υποστηρικτές του βοήθεια σχετικά με τη χρήση του 

smartphone του, καθώς φοβάται μήπως παραβιαστεί το τηλέφωνο του, ειδικά όταν 

χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο και πραγματοποιεί λήψη εφαρμογών. Είναι, επίσης, πολύ 

προσεκτικός στη χρήση των κοινωνικών μέσων. 
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Έκτη Ιστορία 

Λέξεις Κλειδιά: οικονομικά 

 

Κύριος Joan 

Ο Joan είναι ένας ενήλικας άνδρας 53 ετών με μαθησιακές δυσκολίες, που ζει μόνος του στο 

δικό του ενοικιαζόμενο διαμέρισμα. Έχει καλή σχέση με τους συγκατοίκους του και είναι πολύ 

δραστήριος άνθρωπος. 

Στον Joan αρέσει που ζει μόνος του. Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ζούσε με την 

αδερφή του, και είναι μια εποχή που αναπολεί. Παρ 'όλα αυτά, δεν διστάζει να πει ότι είναι 

καλύτερα τώρα. Έχουν καλή σχέση μεταξύ τους, αλλά ζουν ανεξάρτητες ζωές και δεν ζητά 

συμβουλές από αυτήν ή την οικογένειά του. Η αδερφή του τον συντηρούσε για εννέα χρόνια, 

αλλά συνειδητοποίησε ότι συνεργάζεται καλύτερα με κάποιον έξω από το οικογενειακό τους 

περιβάλλον. Του αρέσει να ζει με τον συγκάτοικό του, ο οποίος έχει γίνει ο «μικρός αδελφός» 

του, καθώς συνήθως τον βοηθά να παίρνει αποφάσεις όταν χρειάζεται. 

Ο Joan είναι πολύ περήφανος που αποφάσισε ο ίδιος το άτομο με το οποίο θα μοιράζεται το 

διαμέρισμά του. Επίσης, ο Joan είναι παθιασμένος με το ποδήλατο, μια δραστηριότητα στην 

οποία του αρέσει να εξασκείται σχεδόν καθημερινά. Του αρέσει να επισκευάζει το δικό του 

ποδήλατο καθώς είναι πολυτεχνίτης, αν και μερικές φορές χρειάζεται βοήθεια. Είναι πολύ 

χαρούμενος για την βοήθεια που λαμβάνει από τους υποστηρικτές του καθώς τον 

υποστηρίζουν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα προσωπικά του οικονομικά, κάτι που 

αναγνωρίζει ότι χρειάζεται καθώς δεν είναι έχει εκπαιδευτεί αρκετά για να είναι ανεξάρτητος. 

Του αρέσει να πηγαίνει καθημερινά στη δουλειά, όπου εκτός από του ότι έχει σημαντικό ρόλο 

στο κατασκευαστικό εργαστήριο, μαθαίνει πώς να χρησιμοποιεί τους υπολογιστές, το διαδίκτυο 

και τις νέες τεχνολογίες. Ο κ. Joan, τελευταία, αισθάνεται αυτοπεποίθηση με τις νέες 

τεχνολογίες και έχει μάθει πώς να χρησιμοποιεί εφαρμογές για κινητά ώστε να αγοράζει 

μεταχειρισμένα προϊόντα. Συνήθως ψάχνει κάθε μήνα να αγοράσει νέα εξαρτήματα για την 

αναβάθμιση του ποδηλάτου του. Είναι πολύ περήφανος για αυτή τη κατάκτηση και αναφέρει 

ότι στην αρχή έλαβε υποστήριξη, καθώς δεν είχε τόσο αυτοπεποίθηση να  κάνει μόνος του 

χρηματικές συναλλαγές με ξένους πρόσωπο με πρόσωπο, οπότε έκανε πάντα συμφωνίες 

συνοδευόμενος από τους υποστηρικτές του. Τώρα είναι σε θέση να το κάνει ανεξάρτητα και 

απαιτεί ελάχιστη υποστήριξη. 
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Έχει λάβει υποστήριξη από επαγγελματίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά ο ίδιος γνωρίζει 

σε ποιόν πρέπει να απευθυνθεί για υποστήριξη ανάλογα τον τομέα της ζωής του στον οποίο 

χρειάζεται βοήθεια: οικονομικά, υγειονομική περίθαλψη, πληροφορική και σχέσεις. Όταν 

πρόκειται για τη λήψη αποφάσεων, ο Joan είναι αυτός που τις παίρνει, ζητά από τους 

υποστηρικτές να τον βοηθήσουν, αλλά αυτοί σέβονται τις αποφάσεις του, όπως το να αγοράσει 

νέα εξαρτήματα για το ποδήλατό του. Έχει έναν ισχυρό δέσιμο με τους επαγγελματίες από τους 

οποίους υποστηρίζεται και νιώθει άνετα να τους ζητήσει αυτά που είναι σημαντικά για τον ίδιο 

όταν τα χρειάζεται. Λέει ότι θα είναι πάντα ευγνώμων προς τους επαγγελματίες που τον 

βοήθησαν καθώς τον υποστήριξαν όταν ένας από τους καλύτερους φίλους του έφυγε ξαφνικά 

από αυτόν τον κόσμο. 
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ  

Κυρία Mariona Alonso Ibañez - Ψυχολόγος 

Ως γενική παρατήρηση, τα άτομα με αναπηρία που συμμετέχουν στις συνεντεύξεις, 

διακρίνονται από έναν υψηλό βαθμό αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων και ήταν σε θέση να 

υποδείξουν πότε και σε ποια θέματα μπορούν και δεν μπορούν να λάβουν αποφάσεις. Ενώ, 

το να λαμβάνουν αποφάσεις μόνοι τους, συμβάλλει στην ενδυνάμωση τους και οδηγεί σε 

βελτιωμένα επίπεδα ικανοποίησης, αξίζει να σημειωθεί ότι στον τομέα της οικονομικής 

διαχείρισης υπάρχουν εμπόδια που καθιστούν δύσκολο για τα άτομα με αναπηρία να παίρνουν 

τις δικές τους αποφάσεις και να έχουν αυτονομία. Τα άτομα με αναπηρία θέλουν να ελέγχουν 

τις αγοραστικές τους αποφάσεις αλλά συχνά δεν διαθέτουν τις δεξιότητες για «σωστή 

διαχείριση του εισοδήματός τους», όπως δηλώνουν συνήθως οι επαγγελματίες και τα μέλη της 

οικογένειας. Ως εκ τούτου, καταστάσεις όπου το άτομο δεν μπορεί να αποφασίσει και όπου 

λαμβάνει υπερβολική καθοδήγηση επίβλεψη ή έλεγχο από επαγγελματίες υποστήριξης ή μέλη 

της οικογένειας προκαλούν αγχωτικά επεισόδια που πρέπει να αντιμετωπιστούν επαρκώς. Η 

χρήση τεχνολογιών, είτε πρόκειται για συμβουλές, για πληρωμές ή για κατανάλωση 

προϊόντων, όπως συνδρομητικών υπηρεσιών, διευκολύνει στην ενδυνάμωση του ατόμου με 

αναπηρία, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει σε εμπειρίες όπου απαιτείται η υποστήριξη, για 

παράδειγμα κατά την επιστροφή προϊόντων αγορασμένων μέσω διαδικτύου ή κατάργηση 

εγγραφής από ανεπιθύμητες υπηρεσίες. Φαίνεται σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι τα άτομα με 

αναπηρία θα λαμβάνουν υποστήριξη στη χρήση νέων τεχνολογιών όταν χρειάζεται, αλλά και 

να αυξήσουν τις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες του ατόμου σε αυτό το θέμα.  

Από την πλευρά των οικογενειών, ένας ορισμένος βαθμός πατερναλισμού μπορεί να γίνει 

αισθητός στη σχέση. Παρόλο που οι οικογένειες προσπαθούν να επιτρέψουν στο άτομο να 

κάνει τις δικές του επιλογές, αισθάνονται φόβο ή δυσφορία όταν οι επιλογές των συγγενών 

τους με αναπηρία δεν συμπίπτουν με τον τρόπο σκέψης τους. Το «δικαίωμα του να κάνεις 

λάθος» δεν έχει ενσωματωθεί ακόμη στην αντίληψη της οικογένειας του ατόμου με αναπηρία. 

Αυτό είναι φυσιολογικό λαμβάνοντας υπόψη ότι προερχόμαστε από μια βαθιά ριζωμένη 

πατερναλιστική κουλτούρα που επικεντρώνεται στην προστασία των ανθρώπων από τα λάθη 

και ενθαρρύνει την αποφυγή όλων των πιθανών κινδύνων. Εάν θέλουμε να συμβάλουμε στη 

βελτίωση της υποκειμενικής ευημερίας αυτών των οικογενειών, θα απαιτηθούν σημαντικές 

προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση ότι το άτομο με αναπηρία έχει το δικαίωμα να λαμβάνει 

αποφάσεις και να ασκεί επιλογή και έλεγχο σε όλους τους τομείς της ζωής. 
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Η ευαισθητοποίηση είναι το κλειδί, όπως και οι ενημερωτικές εκστρατείες και υπηρεσίες, τις 

οποίες πρέπει να διαχειρίζονται οι δημόσιοι φορείς ώστε να είναι καθολικές στο πεδίο 

εφαρμογής. 

Οι υποστηρικτές αντιλαμβάνονται ότι οι άνθρωποι με αναπηρία θέλουν να αποφασίζουν μόνοι 

τους και θα προσπαθήσουν πολλές φορές για να το πετύχουν αυτό. Έχουν επίγνωση της 

σημασίας της υποστήριξης που προσφέρουν στο άτομο με αναπηρία και δεσμεύονται όλο και 

περισσότερο να βελτιώσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής του καθώς και να ενισχύσουν τις δεξιότητες του ατόμου για να παίρνει τις δικές του 

αποφάσεις. Αυτό οδηγεί σε επαγγελματική ικανοποίηση και υπερηφάνεια για τη δουλειά τους. 

Σε γενικές γραμμές, τείνουν να διαμορφώνουν την υποστήριξη που προσφέρουν στο άτομο, 

για παράδειγμα ενεργώντας μόνο σε συγκεκριμένους τομείς ή πλευρές της ζωής του, όταν και 

όπου το άτομο το χρειάζεται πραγματικά ή το ζητά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά στον 

τομέα της διαχείρισης των προσωπικών οικονομικών, οι επαγγελματίες περιορίζουν την 

αυτονομία του ατόμου, καθώς απαιτείται από το νόμο να ενεργήσουν για το «συμφέρον του 

ατόμου», όταν μια δικαστική απόφαση που περιορίζει τη νομική ικανότητα του ατόμου είναι σε 

ισχύ, ειδικά στις πιο περιοριστικές. Το παράδειγμα των «καλύτερων συμφερόντων» 

καταργήθηκε στην Ισπανία τον Μάιο του 2021 με την πρόσφατα εγκεκριμένη νομοθετική 

μεταρρύθμιση στον Αστικό Κώδικα, τον διαδικαστικό νόμο και τη συναφή νομοθεσία που 

αντιπροσωπεύει μια συνολική ανοδική πορεία στην εγγύηση των δικαιωμάτων των ατόμων με 

αναπηρίες ως Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Ενώ η αναγνώριση της πλήρους νομικής 

ικανότητας όλων των ατόμων με αναπηρία αποτελεί ένα βήμα προς τα εμπρός, ο τρόπος με 

τον οποίο οι υπηρεσίες που παρέχουν υποστήριξη σε άτομα με αναπηρία προσαρμόζονται σε 

αυτή τη νέα νομοθεσία δεν έχει ακόμα φανεί. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η υπηρεσία υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων (ΥΛΑ) είναι ένα σημαντικό μέρος της 

υπηρεσίας ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε όλα τα στάδια της ζωής ενός ατόμου. 

 Η υπηρεσία ΥΛΑ είναι συνήθως μια μακροπρόθεσμη διαδικασία που περιλαμβάνει 

πολλούς ανθρώπους: κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς στην εκπαίδευση και 

απασχόληση, νομικούς, μέλη της οικογένειας ατόμων με ειδικές μαθησιακές ανάγκες. 

 Η υπηρεσία ΥΛΑ προσφέρει στους ανθρώπους όχι μόνο την  απόκτηση ορισμένων 

δεξιοτήτων και γνώσεων, αλλά μπορεί συνεχώς να έχει ως αποτέλεσμα την οικοδόμηση 

μιας θετικής εικόνας, μια αίσθηση ότι ανήκουν στην ομάδα ή την κοινότητα και την 

ικανοποίηση της ζωής. 

 Είναι πολύ σημαντικό να συνδυαστούν οι διαθέσιμοι και εισερχόμενοι πόροι για την 

παροχή της υπηρεσίας ΥΛΑ προς όφελος του ατόμου με αναπηρία. 

Η κοινωνία πρέπει να ενδιαφέρεται να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία από 

οποιαδήποτε εκμετάλλευση όλων των μελών της. Η κοινωνία πρέπει να ενδιαφέρεται για τη 

νομιμοποίηση της υπηρεσίας ΥΛΑ. 


