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Ο Οδηγός  «Κείμενο για Όλους» για την Υποστηριζόμενη Λήψη 

Αποφάσεων είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων                 

της κοινοπραξίας του προγράμματος  Erasmus+ DECIDER. 

Οργανισμός Ιστοσελίδα 

 

Polskie Stowarzyszenie na 

rzecz Osob z 

Niepelnosprawnoscia 

Intelektualna 

www.psoni.org.pl 

 

Lietuvos sutrikusio intelekto 

zmoniu globos bendrija "Viltis" 
https://viltis.lt/lt/  

 

Association for activism, 

education, culture and art Civil 

Center AktivUM 

https://aktivum.org.mk/  

 

Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
www.eeamargarita.gr 

 

Fundació Tutelar de les 

Comarques Gironines 
https://www.supportgirona.cat/  

 

Fundació Campus Arnau 

d'Escala 
https://www.campusarnau.org/  

 

http://www.psoni.org.pl/
https://viltis.lt/lt/
https://aktivum.org.mk/
http://www.eeamargarita.gr/
https://www.supportgirona.cat/
https://www.campusarnau.org/
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Έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις βοήθεια                                      

για να πάρεις μια απόφαση;  

 

 

Μερικές φορές οι άνθρωποι  

με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες  

δυσκολεύονται  

να πάρουν αποφάσεις  

για τη ζωή τους.  

 

 

Οι άνθρωποι  

με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες  

είναι οι άνθρωποι  

που δυσκολεύονται  

να μάθουν πράγματα.   

 

 

Είναι δικαίωμα  

των ανθρώπων  

με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες  

να ζητήσουν  

να τους βοηθήσει  κάποιος   

για να πάρουν αποφάσεις.  
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Τι είναι δικαίωμα;  

 

Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα.  

Τα δικαιώματα βοηθούν τους ανθρώπους  

να έχουν αυτά που χρειάζονται .   

 

 

Τα δικαιώματα υπάρχουν  

για να προστατεύουν  

τους ανθρώπους  

από άλλους ανθρώπους  

που μπορεί να θέλουν  

να κάνουν κακό  

ή να πληγώσουν κάποιον.  

 

 

Μερικά βασικά δικαιώματα  

των ανθρώπων είναι:  

 

• Να έχουν τροφή,  
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• Να έχουν σπίτι,  

 

• Να πηγαίνουν σχολείο ,  

 

• Να έχουν γιατρούς και 

νοσοκομεία όταν 

αρρωστήσουν,   

 

• Να πληρώνονται                  

για την εργασία τους.   
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• Να ζούνε με ασφάλεια.  

 

Οι κυβερνήσεις πρέπει               

να φτιάχνουν κανόνες                  

που  να ικανοποιούν                         

αυτά τα δικαιώματα.  

 

Τους κανόνες που φτιάχνουν 

οι κυβερνήσεις                                  

τους λέμε νόμους.   

 

 



7 

 

Ποιος προτείνει τους νόμους για τα δικαιώματα;  

 

 

Οι κυβερνήσεις  

από όλες τις χώρες του κόσμου  

ψήφισαν νόμους  

και συμφώνησαν:  

 

 

• Να φροντίζουν                        

για τα δικαιώματα όλων                 

των ανθρώπων,  

• Να φροντίζουν όλοι                    

οι άνθρωποι να μπορούν               

να ζούνε μαζί χωρίς                     

να γίνεται πόλεμος.  

 

Υπάρχουν άνθρωποι που 

προτείνουν καινούργιους νόμους 

στις κυβερνήσεις.  

 

Αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν             

σε ένα μέρος που λέγεται 

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.  

Τον οργανισμό αυτό τον λέμε και 

ΟΗΕ.  
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Που μπορείς να βρεις τα δικαιώματά σου;  

 

 

Οι άνθρωποι που εργάζονται 

στον Οργανισμό Ηνωμένων 

Εθνών (ΟΗΕ) έγραψαν                     

ένα βιβλίο με όλα τα δικαιώματα 

των ανθρώπων με αναπηρία.  

 

Αυτό το βιβλίο το λέμε  

«Σύμβαση για τα Δικαιώματα  

των Ανθρώπων με Αναπηρία».   

 

Οι άνθρωποι  

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  

είναι άνθρωποι με αναπηρία.  
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Για τι πράγμα μιλάει η Σύμβαση;  

 

 

Η Σύμβαση του ΟΗΕ  

μιλάει για όλα τα δικαιώματα  

που έχουν  

οι άνθρωποι με αναπηρία.  

 

 

Η Σύμβαση του ΟΗΕ λέει  

πως έχεις κι εσύ το δικαίωμα  

να ζητήσεις βοήθεια  

για να πάρεις μια απόφαση.  

 

 

Όταν παίρνεις βοήθεια  

για να αποφασίσεις  

το λέμε:  

 

 

Υποστηριζόμενη  

Λήψη  

Αποφάσεων  

ή ΥΛΑ  
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Τι είναι η Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων;  

 

Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων είναι όταν :  

 

• Κάποιος σε βοηθάει             

να πάρεις τις δικές σου 

αποφάσεις.  

• Κάποιος σε υποστηρίζει να 

αποφασίσεις για πράγματα 

που έχεις ανάγκη ή για 

πράγματα που θέλεις .  

 

 

Μπορείς να επιλέξεις  να σε 

βοηθάει κάποιος συγγενής σου.  

 

Για παράδειγμα ο πατέρας σου, 

η μητέρα σου, ο αδελφός ή              

η αδελφή σου, ο θείος σου ή                

η θεία σου, ο ξάδελφος ή                     

η ξαδέλφη σου.  

 

 

Μπορείς να επιλέξεις                             

να σε βοηθάει κάποια υπηρεσία 

Υποστηριζόμενης Λήψης 

Αποφάσεων του σχολείου ή             

της σχολής σου.  
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Ποιος θα σε βοηθήσει να αποφασίσεις;  

 

 

Στην Υπηρεσία 

Υποστηριζόμενης Λήψης 

Αποφάσεων  μπορείς                      

να  επιλέξεις ένα πρόσωπο  

που εμπιστεύεσαι                                  

για να σε υποστηρίξει.  

 

Αυτό το πρόσωπο ονομάζεται υποστηρικτής.  

Ο υποστηρικτής  μπορεί να σε βοηθήσει:  

 

• Να βρεις τις πληροφορίες 

που χρειάζεσαι                                            

για να πάρεις                           

μια απόφαση.  

 

 

• Να καταλάβεις                             

τις διαφορετικές επιλογές  

που υπάρχουν.  

 

πληροφορίες 
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• Να καταλάβεις                               

αν οι επιλογές είναι καλές 

ή κακές.                                                      

 

 

• Να πεις την απόφασή σου 

σε άλλους.  

 

 

 

 

Σε αυτή την υπηρεσία μπορεί 

να έχεις και ένα πρόσωπο                  

που θα σε βοηθάει να ελέγχεις 

ότι τα πράγματα γίνονται                            

με τον τρόπο που θέλεις εσύ.  

 

Αυτό το πρόσωπο ονομάζεται 

διαμεσολαβητής .  
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Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσεις; 

 

 

Στην Υποστηριζόμενη Λήψη 

Αποφάσεων χρειάζεται                      

να υπογράψεις ένα Σύμφωνο .  

 

 

Το σύμφωνο είναι ένα χαρτί        

που υπογράφετε εσύ  

και ο υποστηρικτής σου.   

Ο υποστηρικτής είναι  

το πρόσωπο που διάλεξες  

να σε βοηθήσει  

στις αποφάσεις σου .   

 

Μπορεί να επιλέξεις να έχεις 

και κάποιον που θα ελέγχει ότι 

τα πράγματα γίνονται όπως θες 

εσύ.  

Δηλαδή , μπορεί  να επιλέξεις   

να έχεις έναν διαμεσολαβητή .  
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Αν δεν είσαι ευχαριστημένος με τον υποστηρικτή σου, 

μπορείς:  

 

• Να ζητήσεις από                   

τον διαμεσολαβητή σου 

να μιλήσει με                        

τον υποστηρικτή  σου.  

 

• Να ζητήσεις να 

αλλάξεις υποστηρικτή.  

 

• Να σταματήσεις                   

το σύμφωνο.  

Σε αυτό το σύμφωνο λες  

πού χρειάζεσαι υποστήριξη στη ζωή σου.   

Δηλαδή, σε ποιες αποφάσεις χρειάζεσαι βοήθεια.   
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Σε τι είδους αποφάσεις μπορεί να χρειαστείς 

βοήθεια;  

 

Υπάρχουν διαφορετικά είδη αποφάσεων.  

Μπορεί να αποφασίσεις:  

 

• Να αγοράσεις κάτι,  

 

• Να χρησιμοποιήσεις                 

το διαδίκτυο,  

 

• Να διαχειριστείς              

τα χρήματά σου,  
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• Να φροντίσεις για 

θέματα της υγείας σου.  

 

• Να βρεις  δουλειά .  

 

 

 

Μπορεί να χρειαστείς βοήθεια για κάποια από τις παραπάνω 

αποφάσεις.  
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Να και ένα παράδειγμα! 

 

Ο Γιάννης είναι ένας νέος άντρας  28 ετών,                                                 

με σύνδρομο Ντάουν.  

Έχει σπουδάσει Τεχνολόγος Γεωπόνος.  

Ο Γιάννης μένει με τους γονείς του.                                               

 

 

 

Ο Γιάννης δεν θέλει να αποφασίζουν οι γονε ίς του  

για θέματα που τον αφορούν.   

                                                                      

Θέλει να αποφασίζει ο ίδιος για τον εαυτό του.  

Θέλει να είναι αυτόνομος.   

Οι γονείς τού Γιάννη χαίρονται  που ο Γιάννης                                        

θέλει να είναι αυτόνομος.  
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Κάθε μέρα, ο Γιάννης παίρνει διάφορες αποφάσεις                             

για τη ζωή του .  

Αποφασίζει :  

• Για τα ρούχα που θα φορέσει .  

• Για τις εξόδους με τους φίλους του.  

• Για τα χρήματα που χαλάει .  
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Όταν ο Γιάννης δυσκολεύεται να πάρει μια απόφαση,                        

ζητάει βοήθεια από τους ανθρώπους που εμπιστεύεται.  

Ο Γιάννης εμπιστεύεται την οικογένειά του                                     

και τον ψυχολόγο του.  
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Πριν λίγο καιρό, ο Γιάννης σκεφτόταν                                               

ότι ήθελε να δουλέψει.  

Ήθελε  να δουλέψει για να κερδίζει τα δικά του χρήματα.                                                       

Αυτό θα τον έκανε πολύ χαρούμενο.  

 

Όμως, ο Γιάννης δεν είναι καθόλου σίγουρος                                                 

αν μπορεί να δουλέψει.                                                          

Επίσης, δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει                                                  

για να βρει μια δουλειά.  

 

Ο Γιάννης είπε τις σκέψεις του στην οικογένειά του                     

και τον ψυχολόγο του.  
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Όλοι μαζί αποφάσισαν να πάει                                                           

ο Γιάννης σε ένα κέντρο κατάρτισης.  

 

Το κέντρο κατάρτισης :   

• εκπαίδευσε  τον Γιάννη σε εργασιακές δεξιότητες.  

• υποστήριξε και συμβούλευσε  τον Γιάννη                      

όταν χρειαζόταν.  

• θα βρει  στον Γιάννη μια δουλειά.  
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Ο Γιάννης ήταν πολύ ευχαριστημένος                                             

με τη βοήθεια και την υποστήριξη που είχε.  

 

Ο Γιάννης σκεφτόταν πως η εργασία                                           

ήταν η πιο σημαντική απόφαση                                                          

που είχε πάρει για τη ζωή του.  
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Δες εδώ είναι μια εφαρμογή που μπορεί                             

να σε βοηθήσει! 

 

 

Οι νέες τεχνολογίες βοηθούν 

άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες να ενισχύσουν                       

τις εμπειρίες τής ζωής τους.  

Οι νέες τεχνολογίες  

χρησιμοποιούνται επίσης                

στην Υποστηριζόμενη Λήψη 

Αποφάσεων.  

 

 

Στο έργο Decider (Ντισάιντερ),  

οι συνεργάτες δημιούργησαν 

μια εφαρμογή.  

Η εφαρμογή Ντισάιντερ βοηθά              

τα άτομα με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες                     

στη λήψη αποφάσεων.  

Υποστήριξη  
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Μερικές φορές, όταν παίρνεις 

μια απόφαση, χρειάζεται  

να επιλέξεις την καλύτερη λύση 

ανάμεσα σε πολλές επιλογές.  

Η επιλογή σου εξαρτάται από 

τις δυνατότητες, τις ανάγκες και 

το τι σου αρέσει.  

 

Στην εφαρμογή μπορείς                  

να βρεις πιθανές λύσεις.  

Θα δεις μερικές σημαντικές 

πληροφορίες σχετικά με  

τις λύσεις που υπάρχουν .  

 

Μπορείς επίσης να βάλεις             

στην εφαρμογή                                      

τις ανάγκες σου.  

Η εφαρμογή θα σου δείξει 

ποια λύση θα μπορούσε                    

να είναι καλύτερη για σένα.  
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Θυμήσου!   

Την τελική απόφαση  

την παίρνεις εσύ όχι                               

η εφαρμογή.  

 

 

 

Εσύ αποφασίζεις  
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Για περισσότερες πληροφορίες,  επισκέψου την ιστοσελίδα μας :   

http://decider-project.eu/  

 

Επικοινωνία :  

zg@psouu.org.pl      

Research.Development@eeamargarita.gr  

Δήλωση :   

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κυκλοφορία αυτής της έκδοσης δεν  

συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντ ικατοπτρίζε ι αποκλε ιστ ικά τ ις απόψεις των 

συγγραφέων. Η Επιτροπή  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 

περιέχονται στην παρούσα έκδοση.  

http://decider-project.eu/
mailto:zg@psouu.org.pl
mailto:Research.Development@eeamargarita.gr

