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Peer2Peer: Reinforcing
Outreach Work

Peer's

Involvement

in

Tο έργο Peer2Peer έχει ως στόχο τη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών μέσω
της ενίσχυσης της ικανότητας των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών
που παρέχουν υπηρεσίες στο πεδίο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική
και το Σχέδιο δράσης για τα ναρκωτικά. Στοχεύει στη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας της εργασίας στο πεδίο/δρόμο των Οργανώσεων της
Κοινωνίας των Πολιτών, μέσω της προώθησης της ενσωμάτωσης Ομοτίμων
Εκπαιδευτών και της αναζήτησης βέλτιστων πρακτικών στη συνεργασία
όλων των σχετικών εμπλεκομένων φορέων.
Η προσέγγιση του έργου διέπεται από τις Ευρωπαϊκές αρχές των
δικαιωμάτων και ελευθεριών που αξιολογεί ως σημαντική την ενεργή
συμμετοχή όλων των πολιτών. Επιπρόσθετα, βασίζεται σε έρευνα που έχει
δείξει ότι η συμμετοχή της κοινότητας είναι απαραίτητη για τη μείωση της
ζήτησης ναρκωτικών. Κατά τη διαχείριση χρηστών ενέσιμων ναρκωτικών, η
εμπλοκή ομοτίμων, και ιδιαίτερα – φίλων, συναδέλφων ή ατόμων που
εμπλέκονται στην ίδια δραστηριότητα ή πλαίσιο – αναγνωρίζεται ότι είναι
πιο αποτελεσματική σε σύγκριση με τις παρεμβάσεις των φορέων παροχής
υπηρεσιών υγείας.
Το έργο θα πραγματοποιήσει εις βάθος έρευνα, προκειμένου να αναπτύξει
ένα τεκμηριωμένο πρόγραμμα για τη δημιουργία πιο ισότιμων και
συνεργατικών σχέσεων μεταξύ των διαφορετικών
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εμπλεκόμενων φορέων, όπως των επαγγελματιών, των εργαζόμενων στο
πεδίο/δρόμο, των ομότιμων, των μικρο-διακινητών ναρκωτικών και οι
αστυνομικών δυνάμεων. Η στρατηγική του έργου δίνει έμφαση στα
Ανθρώπινα Δικαιώματα και την αξιοπρέπεια και εμπλέκει ενεργά αυτούς που
θα λάβουν τελικά τις υπηρεσίες τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή
των διαδικασιών.

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Το ακόλουθο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί από τους De
Regenboog Groep (NL) και Free Clinic (BE), με βάση τη γνώση που
αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των ερευνητικών δραστηριοτήτων του
Προγράμματος Peer2Peer [WP2] και την εξειδίκευση και των δύο
οργανισμών στο θέμα Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από επαγγελματίες
των οργανισμών De Regenboog Groep (NL), Free Clinic (BE) και ASUD, (και
πιο συγκεκριμένα) ο καθένας (θα αποτελέσει διευκολυντής της εκπαίδευσης)
σε μία από τις χώρες που θα υλοποιήσουν τις πιλοτικές παρεμβάσεις
(Πολωνία , Ελλάδα και Λιθουανία). Η εκπαιδευτική διάσταση αποτελεί σημείο
εκκίνησης που έχει ζωτική σημασία για την ενσωμάτωση των ομοτίμων
εκπαιδευτών στην εργασία στο πεδίο και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις
ιδιαιτερότητες του ρόλου, της θέσης και των καθηκόντων που έχει o κάθε
ομότιμος εκπαιδευτής στην ομάδα στο πεδίο, δηλαδή την ικανότητα
δημιουργίας σχέσεων με τους διακινητές, προκειμένου να μειωθεί η νοθεία
των ουσιών. Ως εκ τούτου, το Εγχειρίδιο Προγράμματος Εκπαίδευσης
αποτελεί ένα γενικό εργαλείο με βασικό περιεχόμενο και στρατηγικές
κατάρτισης για την παροχή της Εκπαίδευσης και παρέχει τη βάση που
επιδέχεται τοπικές προσαρμογές σύμφωνα με το ειδικό σχέδιο παρέμβασης
κάθε χώρας που θα υλοποιήσει την πιλοτική παρέμβαση.
Μετάφραση: PRAKSIS
Αυτή είναι μια ανεπίσημη μετάφραση

Η έκδοση αυτή χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Justice Programme – Drugs
Policy Initiatives”. Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα
ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση
των πληροφοριών που περιέχει.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στόχος της εκπαίδευσης είναι η βελτίωση
της συνεργασίας μεταξύ των διάφορων
εμπλεκομένων φορέων μέσω της ενίσχυσης
της ικανότητας των οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών που παρέχουν
υπηρεσίες στον τομέα των ναρκωτικών.
Συγκεκριμένα, η εκπαίδευση θα προτείνει
μια μεθοδολογία που θα υποστηρίξει την
ενσωμάτωση των ατόμων που έχουν
εμπειρία χρήσης (βιωμένη εμπειρία) στην
εργασία στο πεδίο, ενώ ταυτόχρονα θα
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την
ανταλλαγή μεθόδων και στρατηγικών
συνεργασίας μεταξύ των διάφορων
εμπλεκόμενων φορέων.
Ως αποτέλεσμα, οι οργανισμοί θα είναι σε
θέση να κατανοήσουν καλύτερα το πώς να
δημιουργήσουν ή/και να διατηρήσουν
προγράμματα
ομοτίμων,
πώς
να
υποστηρίξουν άτομα με εμπειρία στη χρήση
έτσι ώστε να αναπτύξουν δραστηριότητες
στην εργασία στο πεδίο, και πώς να
ενισχύσουν
τις
υπάρχουσες
δομές
συνεργασίας. Από την άλλη, σε περίπτωση
που
άλλοι
εμπλεκόμενοι
φορείς
παρακολουθήσουν επίσης την εκπαίδευση,
θα κατανοήσουν την προστιθέμενη αξία της
εργασίας με ομότιμους στο πεδίο.
Το
Πρόγραμμα
του Εκπαιδευτικού
Εγχειριδίου αποτελεί προϊόν διαφορετικών
διαδικασιών: i) των αποτελεσμάτων του
πακέτου εργασίας 2 (WP2), ειδικότερα των
Ομάδων Εστίασης Αξιολόγησης Αναγκών και
της Scoping Review, ii) των απαντήσεων στο
ερωτηματολόγιο προετοιμασίας και των
διαδικτυακών συναντήσεων με τα άτομα
επαφής στην Ελλάδα, Πολωνία και
Λιθουανία,
προκειμένου
να

προσδιοριστούν οι βασικές ανάγκες και τα
χαρακτηριστικά των πιθανών
συμμετεχόντων και στη συνέχεια να
καθοριστεί το βασικό περιεχόμενο των
κατηγοριών που θα παρουσιαστούν στην
εκπαίδευση (και στην επερχόμενη Πιλοτική
Παρέμβαση), iii) των διαδικτυακών
συναντήσεων με τους De Regenboog, Free
Clinic, ASUD και APDES για να προσδιοριστεί
το περιεχόμενο, η δομή της κάθε ενότητας
και μια κατανομή λογικών εργασιών.
Κάθε ενότητα αποτελείται από: εισαγωγή,
πλαίσιο(-α) και ασκήσεις. Σε αυτό το
εγχειρίδιο προγράμματος εκπαίδευσης, θα
παρουσιάσουμε μια εισαγωγή, την
παρουσίαση του PowerPoint με θεωρητικές
εκτιμήσεις και ασκήσεις. Το περιεχόμενο
προσαρμόζεται στις συγκεκριμένες τοπικές
ανάγκες και δυνατότητες σε συνεργασία με
την EHRA, την PRAKSIS και την Prekursor και
τα αποτελέσματα των εργασιών θα
ενσωματωθούν στο Σχέδιο Παρέμβασης
(σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές
για τις πιλοτικές παρεμβάσεις). Κάθε
εκπαίδευση διαρκεί τρεις ημέρες, σε
ενότητες δύο ή τριών ωρών. Η συγκεκριμένη
διάρκεια κάθε ενότητας θα καθορίζεται
ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας. Η
ομάδα θα αποτελείται από ομοτίμους και
κοινωνικούς λειτουργούς και, σε ορισμένες
περιπτώσεις, από άλλους ενδιαφερόμενους
φορείς ανάλογα με τον συγκεκριμένο στόχο
κατάρτισης.
Όλα τα υλικά θα έχουν το λογότυπο του
έργου, τα λογότυπα των εταίρων και το
λογότυπο και την αποποίηση ευθυνών της
ΕΕ.
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ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ

3 ημέρες

- Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων μέσω
της ενίσχυσης της ικανότητας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που
εργάζονται στον τομέα των ναρκωτικών.
- Υποστήριξη της ένταξης των ατόμων με βιωμένη εμπειρία στην εργασία στο
πεδίο.
- Ανταλλαγή μεθόδων και στρατηγικών συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων
εμπλεκομένων φορέων.
- Συμμετοχή εμπλεκομένων φορέων από κάθε πλαίσιο δοκιμαστικά σε κάθε
χώρα.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

- Αύξηση του αριθμού των ομοτίμων που είναι σε θέση να ενσωματωθούν στις
ομάδες στο πεδίο.
- Αύξηση του αριθμού των εμπλεκόμενων φορέων που μπορούν να συμμετέχουν
σε παρεμβάσεις μείωσης της βλάβης που σχετίζονται με τα ναρκωτικά.
- Ενίσχυση της ικανότητας των εργαζομένων στο πεδίο να συνεργάζονται με
διαφορετικούς εμπλεκόμενους φορείς στις παρεμβάσεις τους.
- Ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων να ενσωματώνουν ομοτίμους στις
ομάδες τους.
- Να δημιουργηθεί η ευκαιρία για τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς να
συναντηθούν, να πειραματιστούν, να δώσουν θετική ανατροφοδότηση και
τροφοδοτήσουν τις διαδικασίες τοπικής υλοποίησης.

−
−
−
−
−

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.
2.
3.
4.
5.

Συνεργασία
Εργασία στο πεδίο
Μείωση της Βλάβης
Εργασία ομοτίμων
Συμμετοχή της Κοινότητας

Εργασία ομοτίμων και εργασία στο πεδίο: εννοιολογικό πλαίσιο
Υλικοτεχνική υποστήριξη έργων και συνεργασία εμπλεκόμενων φορέων
Ενίσχυση της επικοινωνίας: δεν μπορείτε να μην επικοινωνήσετε
Όρια, αξίες, κανόνες και επίλυση συγκρούσεων
Advocacy
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Ενότητα 1 | Εργασία με ομοτίμους και
δουλειά στο πεδίο: ένα εννοιολογικό
πλαίσιο
Η πρώτη ενότητα παρέχει ένα θεωρητικό
πλαίσιο σχετικά με την υποστήριξη
ομοτίμων και την εργασία στο πεδίο,
δηλαδή τι σημαίνει η εργασία στο πεδίο
και η εργασία με ομοτίμους και επιτρέπει
διαφορετικές ερμηνείες και προσεγγίσεις.
Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να
καθοριστούν αυτές οι έννοιες και να
καταστεί σαφές περί τίνος πρόκειται.
Σε αυτή την ενότητα, θα προσφερθεί μια
εισαγωγή στις διαφορετικές αντιλήψεις για
το τι είναι η υποστήριξη ομοτίμων και η
εργασία στο πεδίο, ποια διαφορετικά
μοντέλα υπάρχουν και ποιες είναι οι κύριες
έννοιες που υπάρχουν πίσω από την
εφαρμογή τους. Στο τέλος, οι
συμμετέχοντες οργανισμοί και τα άτομα θα
είναι σε θέση να καθορίσουν ποια εργασία
είναι η καταλληλότερη για τους στόχους και
τα τοπικά τους πλαίσια.
Η υποστήριξη ομοτίμων αποτελεί μέρος
των στρατηγικών μείωσης της βλάβης και
μπορεί να αποτελέσει προστιθέμενη αξία
στη δουλειά των οργανισμών. Για
παράδειγμα, η συνεργασία με ομότιμους
διευκολύνει τη δημιουργία σχέσεων και
επικοινωνίας με άτομα που κάνουν χρήση
ναρκωτικών και προσφέρει μια επιπλέον
διάσταση σε μια διεπιστημονική ομάδα.
Ωστόσο, για να διασφαλιστεί αυτό, οι
οργανισμοί πρέπει να κατανοήσουν γιατί
σκοπεύουν να συνεργαστούν με ομοτίμους.
Συμπληρωματικά με τη θεωρία, η Ενότητα
1 περιλαμβάνει μια άσκηση που θα τους
βοηθήσει να διευκρινίσουν τι είδους
πρόγραμμα εργασίας ομοτίμων θέλουν να

ξεκινήσουν, πώς θα ταίριαζε στο τοπικό
τους πλαίσιο και ποιος θα ήταν ο
καταλληλότερος τρόπος για να το
οργανώσουν.
Ομοίως, η Ενότητα 1 περιλαμβάνει μια
άσκηση που θα υποστηρίξει την καλύτερη
κατανόηση του οργανισμού για το είδος
των δραστηριοτήτων στο πεδίο που θα
ταίριαζαν καλύτερα στους στόχους
παρέμβασής τους και στο πλαίσιό τους.
Αυτές οι δύο ασκήσεις αποτελούν μέρος
της ανάπτυξης της εργασίας των ομοτίμων
και της εργασίας στο πεδίο.
Ενότητα 2 | Υλικοτεχνική Υποστήριξη ΄Έργου
& Συνεργασία Ενδιαφερόμενων/
Εμπλεκόμενων φορέων
Με βάση την Ενότητα 1, το δεύτερο μέρος
της εκπαίδευσης θα καθοδηγήσει τους
οργανισμούς στο να κάνουν τα απαραίτητα
βήματα για το σχεδιασμό ενός
προγράμματος παρέμβασης ομοτίμων.
Σχεδιασμένη ως μια σειρά αλληλένδετων
ασκήσεων, η Ενότητα 2 θα παρουσιάσει τη
μεθοδολογία VMOSA και θα τονίσει τη
σημασία της ανάπτυξης ενός στρατηγικού
σχεδίου και σχεδίου δράσης.
Ο σχεδιασμός νοείται ως η διαδικασία
ανάπτυξης μιας λογικής ακολουθίας
βημάτων. Μέσω του σχεδιασμού, οι
οργανισμοί είναι σε θέση να διασφαλίσουν
ότι οι παρεμβάσεις που αναπτύσσουν
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των
κοινοτήτων που υποστηρίζουν. Επιπλέον,
τους επιτρέπει να διανέμουν το έργο και να
διασφαλίζουν ότι όλα τα βήματα είναι
σαφή, καθώς και ότι όλες οι ευθύνες
κατανέμονται επαρκώς.
Τα επιτυχημένα έργα ομοτίμων είναι
αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας
Εγχειρίδιο Προγράμματος Εκπαίδευσης| 8

πολλών εμπλεκόμενων φορέων. Αυτός είναι
ο λόγος για τον οποίο το δεύτερο μέρος
αυτής της ενότητας επικεντρώνεται στην
δημιουργία σχέσεων συνεργασίας με
άλλους οργανισμούς, παρόχους υπηρεσιών
και ιδρύματα.
Ο εντοπισμός πιθανών συνεργατών
συνεπάγεται την κατανόηση της θέσης, των
στάσεων και των επιχειρημάτων που άλλοι
ενδιαφερόμενοι έχουν υπέρ και κατά των
στόχων μιας παρέμβασης και του τρόπου
συσχέτισης με καθένα από αυτά. Επιπλέον,
απαιτεί την κατανόηση των πόρων που
φέρνει ο καθένας στο τραπέζι, είτε αυτοί οι
πόροι είναι γνώσεις, επαφές ή η ικανότητα
κατανομής ή άρνησης χρηματοδότησης.
Κατά τη διάρκεια αυτού του δεύτερου
μέρους, οι οργανισμοί θα λάβουν κάποια
πρότυπα μέσω των οποίων θα εξασκηθούν
στη χαρτογράφηση του τοπικού τους
πλαισίου, θα εντοπίσουν τους
καταλληλότερους εμπλεκόμενους φορείς
και το πώς να δημιουργήσουν επιτυχημένες
δομές συνεργασίας μαζί τους.
Μελλοντικός Σχεδιασμός
Ως διοργανωτές μιας κοινότητας, συχνά
σκεφτόμαστε στόχους που θα θέλαμε να
επιτύχουμε, όπως τον τερματισμό της
μόλυνσης από την HCV, την κατάργηση της
θανατικής ποινής για τους χρήστες
ναρκωτικών, ένα σπίτι για όλους και την
εύρεση θεραπείας για τον ιό HIV. Αυτά
είναι μόνο μερικά παραδείγματα των
οραμάτων των ανθρώπων για την
κοινότητά μας.

Η υλοποίηση των στόχων και των ιδεών
μας είναι πιθανή. Πολλές από τις ιδέες και
τους στόχους σας μπορούν να επιτευχθούν
με το σωστό σχεδιασμό, την ομαδική
εργασία και τη δημιουργία ενός σταθερού

θεμέλιου/βάσης για να χτίσετε πάνω σε
αυτό.
Η οικοδόμηση θεμελίων/βάσης για
κοινοτικά έργα όπως η διεκδίκηση της
παροχής πρόληψης και θεραπείας για την
HCV ή η παροχή υπηρεσιών που κάνουν
εξετάσεις και παρέχουν υποστήριξη για την
HCV είναι αυτό που αφορά ο όρος VMOSA,
ο στρατηγικός σχεδιασμός.
Πρόκειται για ομάδες ανθρώπων που
αποφασίζουν από κοινού τι θέλουν να
επιτύχουν και πώς θα φτάσουν εκεί.
Ένας τρόπος για να συμβεί αυτό είναι μέσω
του στρατηγικού σχεδιασμού, της
διαδικασίας με την οποία μια ομάδα ορίζει
τη δική της "VMOSA" («ΟΑΣΣΣΔ»). Όραμα,
Αποστολή, Στόχοι, Στρατηγικές και Σχέδια
Δράσης.
Το VMOSA είναι μια πρακτική διαδικασία
σχεδιασμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από οποιαδήποτε κοινοτική οργάνωση ή
πρωτοβουλία.
Ενότητα 3 | Ενίσχυση της επικοινωνίας: δεν
μπορείτε να μην επικοινωνήσετε
Η επικοινωνία είναι απαραίτητη για κάθε
είδους εργασία, αλλά κυρίως για τους
εργαζόμενους στο πεδίο. Η οικοδόμηση
σχέσεων με ευάλωτες/ευπαθείς κοινότητες
απαιτεί την προώθηση σχέσεων
εμπιστοσύνης, την ανταλλαγή πληροφοριών
και συχνά την επίλυση διενέξεων. Το
θεμέλιο για όλα αυτά είναι η επικοινωνία.

Η ενότητα 3 θα προσφέρει στους
οργανισμούς θεμελιώδεις έννοιες και
μοντέλα επικοινωνίας. Η επικοινωνία δεν
είναι μόνο η ομιλία. Περιλαμβάνει επίσης
τις δεξιότητες ακρόασης, τη γλώσσα του
σώματος και τις χειρονομίες. Όταν
Εγχειρίδιο Προγράμματος Εκπαίδευσης| 9

εργάζεστε στο δρόμο, είναι πολύ
σημαντικό να γνωρίζετε και να
χρησιμοποιείτε τη μη λεκτική επικοινωνία.
Επισημαίνουμε στο έπακρο αυτές τις
επικοινωνιακές δεξιότητες.
Η επικοινωνία απαιτεί επίσης την
κατανόηση του ατόμου με το οποίο
επικοινωνούμε και της θέσης από την οποία
το κάνουμε. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε
συνεχή κατάσταση αλλαγής. Το Μοντέλο
Αλλαγής (Prochaska και DiClemente)
επιτρέπει στους συμμετέχοντες να
καθορίσουν την κατάσταση αλλαγής των
ατόμων με τα οποία εργάζονται. Το
μοντέλο FRAMES και το μοντέλο BMI - που
χρησιμοποιούνται κυρίως στην παροχή
συμβουλευτικής - θα προσφέρουν τα
εργαλεία για να εργαστείτε με τους
ανθρώπους κατά τη διάρκεια πολύ
σύντομων επαφών. Συμπληρώνοντας όλα
αυτά τα μοντέλα, το PLISSIT θα προσφέρει
στους ομότιμους εργαζόμενους ένα
πλαίσιο για να εξετάσουν τους διάφορους
ρόλους και θα δώσει πληροφορίες για τη
διατήρηση των δικών τους ορίων.
Συμπληρώνοντας τη θεωρία που
παρουσιάζεται, η Ενότητα 3 περιλαμβάνει
μια άσκηση που θα βοηθήσει τους
οργανισμούς να κατανοήσουν ποια είδη
επικοινωνίας θα ταίριαζαν καλύτερα στην
κατάστασή τους. Προσδιορίζοντας με ποιον
πρέπει να επικοινωνήσουν, θα είναι σε
θέση να αξιολογήσουν ποια είναι η
καλύτερη προσέγγιση. Αυτό μπορεί να
είναι μια προετοιμασία για να προσθέσετε
στις ενέργειες που σχεδιάζουν οι άνθρωποι
σε ένα έργο.

Ενότητα 4 | Όρια, αξίες, κανόνες και
επίλυση διενέξεων
Η ενότητα 4 έχει σχεδιαστεί ως συνέχεια
της προηγούμενης. Μόλις κατανοήσουμε

τη σημασία της επικοινωνίας, καλούμαστε
αμέσως να αναρωτηθούμε ποιες είναι οι
κατευθυντήριες γραμμές που
προσανατολίζουν και εκφράζουν τις
αλληλεπιδράσεις μας με άλλους
ανθρώπους.
Γίνονται αντιληπτές ως οι κατευθυντήριες
γραμμές ή τα όρια που δημιουργεί ένα
άτομο για να βοηθήσει τον εαυτό του να
προσδιορίσει την ασφάλεια, τα όρια είναι
το θεμέλιο επιτυχημένων και μακροχρόνιων
σχέσεων. Μέσω της πρακτικής και της
συζήτησης, οι συμμετέχοντες θα μάθουν
πώς να εντοπίζουν τα δικά τους όρια και να
αξιολογούν πώς να τα διαπραγματεύονται
εντός του λεγόμενου επαγγελματικού
περιβάλλοντος στον τομέα της κοινοτικής
εργασίας. Παραδείγματα αυτών είναι πώς
και πότε να ασκηθείτε στην αυτοαποκάλυψη της βιωμένης εμπειρίας ή πώς
να διασφαλίσετε την ευημερία.

Για να γίνει αυτό, η Ενότητα 4 θα αναδείξει
επίσης το ρόλο που διαδραματίζουν οι
αξίες στην εφαρμογή των σχέσεων μας με
άλλους. Η δέσμευση και η υποστήριξη προς
την κοινότητα δεν προκύπτει από το
πουθενά. Προέρχεται και καθοδηγείται από
αρχές, υποθέσεις και αξίες που πηγάζουν
από την κουλτούρα και τις εμπειρίες μας.
Κατανοώντας τις ως κατευθυντήριες
γραμμές για τη ζωή και τη συμπεριφορά, οι
αξίες θα προσεγγιστούν διεξοδικά μέσα
από μια σειρά ασκήσεων που θα
προσφέρουν στους συμμετέχοντες μια
εικόνα των υποκείμενων προσδοκιών που
λειτουργούν στο δικό τους πλαίσιο και τις
κοινότητες με τις οποίες συνεργάζονται.
Μόλις προσδιοριστεί αυτό, οι
συμμετέχοντες θα κατανοήσουν πώς να
επικυρώσουν τα όρια και τις αξίες τους
βάζοντας τα ανωτέρω σε κανόνες με τους
οποίους θα καθοδηγήσουν τα σχέδια
συνεργασίας τους.
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Τέλος, η Ενότητα 4 θα προσφέρει στους
συμμετέχοντες μια θεμελιώδη κατανόηση
της επίλυσης συγκρούσεων. Όταν τα όρια
διασταυρώνονται, οι αξίες δεν θεσπίζονται
ή δεν τηρούνται οι κανόνες, πώς μπορούμε
να επιλύσουμε τις συνέπειες που μπορεί
να προκύψουν; Οι τριβές, οι παρεξηγήσεις
και οι ανεκπλήρωτες προσδοκίες
αποτελούν επίσης σε ορισμένες
περιστάσεις πραγματικότητα στους
ομότιμους. Με βάση τους ρόλους
διαμεσολάβησης, οι συμμετέχοντες θα
αποκτήσουν θεμελιώδη γνώση με την
οποία θα προσεγγίσουν απροσδόκητες
καταστάσεις στα προγράμματά ομοτίμων.
Ενότητα 5 | Advocacy - Υπεράσπιση και
διεκδίκηση Δικαιωμάτων
Μετά από διαβούλευση με τους τρεις
οργανισμούς που θα λάβουν την κατάρτιση
και σε συνέχεια των πληροφοριών που
παρέχονται μέσω του ερωτηματολογίου, ο
τομέας της διεκδίκησης δικαιωμάτων έχει
προσδιοριστεί (αναγνωριστεί) μεταξύ
άλλων τομέων.
Πρώτον, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι
η υπεράσπιση και διεκδίκηση για τους
χρήστες ναρκωτικών γεννήθηκε κατά τη
διάρκεια της καταπολέμησης της επιδημίας
του HIV στις δεκαετίες του ‘80 και ‘90,
ανάλογα με την κάθε χώρα. Οι άνθρωποι
που έπαιρναν ναρκωτικά και εκείνοι που
ήταν κοντά τους (στην αρχή πολύ λίγοι
επαγγελματίες υγείας ως γιατροί,
νοσηλευτές/τριες... και μια μεγαλύτερη
ομάδα κοινωνικών και εργαζόμενων στο
πεδίο) ξεκίνησαν να λένε ότι ακόμα κι αν
ήταν παράνομη η χρήση ναρκωτικών ειδικά
μετά τον πόλεμο του Νίξον κατά των
ναρκωτικών που κηρύχθηκε το 1970 (μια
πολύ λανθασμένη πολιτική θέση που
σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις ακολούθησαν
και ευθύνονται άμεσα ή έμμεσα για
εκατομμύρια θανάτους χρηστών ουσιών σε

όλο τον κόσμο), δεν ήταν υποχρεωτικό να
προκληθούν θάνατοι από HIV ή υπερβολική
δοσολογία. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οι
ίδιοι οι χρήστες με τις δικές τους
οργανώσεις έπαιρναν τη μοίρα τους στα
χέρια τους και άρχισαν να υπερασπίζονται
τα δικαιώματα και τις ανάγκες τους.
Έτσι, ένας από τους καλύτερους τρόπους
για την υπεράσπιση και διεκδίκηση
δικαιωμάτων (Advocacy) ως προς την
καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος
είναι η προσέγγιση των χρηστών
ναρκωτικών μέσω ενός φακού ανθρωπίνων
δικαιωμάτων ανεξάρτητα από το αν
χρησιμοποιούν παράνομα (προς το παρόν)
ναρκωτικά. Αυτό επιτρέπει την ευκολότερη
και πλήρη ενσωμάτωση των χρηστών
ναρκωτικών/ ομότιμων στις ομάδες των
κέντρων. Με αυτό τον τρόπο, η Ενότητα 5
χωρίζεται σε τρεις κύριες απόψεις/θέσεις.

⁄

Πρώτον, η πτυχή των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων: Το advocacy πρέπει
να καταπολεμήσει την απαγόρευση
των ναρκωτικών, διότι πολλά
προβλήματα σχετικά με τα
ναρκωτικά (θα μπορούσαμε ακόμη
και να πούμε ότι σχεδόν τα
περισσότερα από αυτά)
προέρχονται από αυτήν την
κατάσταση!

⁄

Δεύτερον, το δικαίωμα στην υγεία:
Είναι δικαίωμα κάθε ασθενούς
ικανού να διακρίνει, να γνωρίζει
πλήρως τα γεγονότα, να αρνείται ή
να αποδέχεται την προτεινόμενη
θεραπεία, είναι δικαίωμα των
ανθρώπων να ενημερώνονται για
τις ασθένειες, τις θεραπείες και
τους τρόπους βελτίωσης της
ποιότητας της ζωής τους. Οι
ομότιμοι γνωρίζουν πολλά για το τι
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⁄

λειτουργεί και τι όχι μέσα σε ένα
κέντρο Θεραπείας Υποκατάστασης
(Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της
Εξάρτησης)/ Μείωσης της Βλάβης,
γνωρίζουν πολύ καλά πότε
ορισμένοι κανόνες δεν σέβονται
την ελευθερία, τα δικαιώματα των
ατόμων και τα δικαιώματα στην
υγεία των άλλων χρηστών
ναρκωτικών που απευθύνονται σε
αυτά τα πλαίσια. Φυσικά σε αυτό
το πλαίσιο συμπεριλαμβάνονται
και τα δικαιώματα των ανθρώπων
που κάνουν χρήση ναρκωτικών που
δεν έχουν έγγραφα κοινωνικής
ασφάλισης και νομιμοποιητικά
έγγραφα (κυρίως μετανάστες αλλά
όχι μόνο), που πρέπει να ληφθούν
υπόψιν.
Το τρίτο και τελευταίο σημείο είναι
το νομικό: με την εκπαίδευση P2P,
ελπίζουμε ότι αυτή η εμπειρία θα
ανοίξει ευρέως τη δυνατότητα
αλλαγής των νόμων στις χώρες
όπως η Γαλλία όπου απαγορεύεται
εντελώς και είναι παράνομη η
εργασία σε κέντρα Μείωσης της
Βλάβης και Θεραπείας
Υποκατάστασης Οπιοειδών εάν

κάποιος κάνει χρήση ναρκωτικών.
Φυσικά, ορισμένοι οργανισμοί ως η
Gaïa (υπεύθυνοι για τον πρώτο
σταθμό/χώρο εποπτευόμενης
χρήσης στο Παρίσι) έχουν κάποιους
χρήστες στις ομάδες τους, αλλά
πάντα σε εργασία στο πεδίο και
ποτέ δεν εργάζονται με κανονικό
μισθό τουλάχιστον επίσημα. Αυτό
το τελευταίο σημείο πρέπει να
αλλάξει εάν θέλουμε μια πλήρη
ενσωμάτωση στις ομάδες μείωσης
της Βλάβης/ Θεραπείας
Υποκατάστασης Οπιοειδών σε
ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως στις
χώρες όπου εξακολουθεί να είναι
παράνομη η απασχόληση χρηστών
ναρκωτικών. Ας εργαστούμε λοιπόν
ώστε να τους επιτραπεί η εργασία
όπως και σε οποιονδήποτε άλλο
επαγγελματία για ένα δίκαιο μισθό
μέσα στα κέντρα Μείωσης της
Βλάβης/ Θεραπείας
Υποκατάστασης Οπιοειδών, οι
χρήστες ναρκωτικών/ομότιμοι
πρέπει να είναι υπερήφανοι για
αυτό που είναι και για τις γνώσεις
τους!
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ΕΝΟΤΗΤΑ I
Εργασία Ομοτίμων & Εργασία στο Πεδίο |
Εννοιολογικά Πλαίσια
ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΟΤΙΜΩΝ |
Εννοιολογικά Πλαίσια
1. Ορισμός της εργασίας ομοτίμων
Ο εργαζόμενος με βιωμένη εμπειρία
Με την ευρύτερη έννοια της λέξης,
μπορούμε να κατανοήσουμε τους
ομότιμους ως ανθρώπους που βοηθούν και
υποστηρίζουν άλλους αξιοποιώντας τη δική
τους εμπειρία ζωής. Με βάση την εμπειρία
της ζωής τους, οι ομότιμοι εργαζόμενοι
μπορούν να λειτουργήσουν ως οδηγοί,
μεταφραστές ή γέφυρα μεταξύ των
κοινοτήτων που ανήκουν και των
οργανισμών και των προγραμμάτων με τα
οποία συνεργάζονται. Με αυτόν τον τρόπο,
η συμπερίληψη των εργαζομένων με
βιωμένη εμπειρία σε προγράμματα και
οργανισμούς μπορεί να βοηθήσει στη
γεφύρωση του λεγόμενου "εμείς-αυτοί"
split (διάσχιση). Ωστόσο, το να είσαι και ή
να γίνεις ομότιμος απαιτεί κάτι
περισσότερο από το να έχεις προσωπική
εμπειρία στη χρήση ναρκωτικών.

1 Developed in 1994, the European Peer Support
Manual is one of the earliest harm reduction
resources that actively promoted engagement with
people who use drugs, and as such it offers an entry

Ορισμός της εργασίας ομοτίμων & της
εκπαίδευσης ομοτίμων
Στο Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο Υποστήριξης
Ομοτίμων1 , οι Trautmann & Barendregt,
έκαναν σαφή διάκριση μεταξύ της
εκπαίδευσης ομοτίμων και της
υποστήριξης ομοτίμων. Αν και αυτοί οι
δύο όροι φαίνονται σχεδόν εναλλάξιμοι,
υπάρχουν ορισμένες κρίσιμες διαφορές
όσον αφορά στο ρόλο και την υπηρεσία
των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία στην
παροχή υποστήριξης και βοήθειας.
Για αυτούς, η εκπαίδευση από ομοτίμους
νοείται ως μια επαγγελματικά σχεδιασμένη
παρέμβαση που ενεργοποιεί τους
ομοτίμους ως «αγγελιοφόρους»,
καθιστώντας «καθήκον του εκπαιδευτικού
να διδάξει σε άλλους χρήστες ναρκωτικών
τους κανόνες ασφαλέστερης χρήσης και
ασφάλειας. Αντίθετα, η υποστήριξη από
ομοτίμους αναφέρεται σε μια συνεργατική
διαδικασία που εμπλέκει τις κοινότητες

point into understanding the origins of these
concepts and practices.
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τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην
παράδοση των προγραμμάτων.
Με αυτόν τον τρόπο, η έννοια της
υποστήριξης από ομοτίμους προτείνει ένα
ευρύτερο πλαίσιο, στο οποίο υπερισχύει η
ιδέα της αμοιβαίας υποστήριξης. Έμφαση
δίνεται στην κοινότητα και την ισότητα. Ως
αποτέλεσμα, γίνεται αντιληπτό ότι η
υποστήριξη όχι μόνο επηρεάζει άλλους
χρήστες ναρκωτικών ως προς την
ασφαλέστερη χρήση καθώς και σεξουαλική
πρακτική, αλλά και ως δημιουργία
καλύτερων συνθηκών για ασφαλέστερη
χρήση ναρκωτικών και ασφαλέστερο σεξ.

ναρκωτικών ουσιών. Στην πράξη, αυτό
αναγνωρίζεται ως το δικαίωμα επιλογής
του τρόπου ζωής και της λήψης
υποστήριξης σχετικά με τη χρήση
ναρκωτικών όταν αυτή είναι απαραίτητη
(και πότε) καθώς και τον τρόπο λήψης
υποστήριξης. Από αυτή την αναγνώριση
του δικαιώματος αυτοδιάθεσης η Μείωση
της Βλάβης παρέχει βοήθεια χωρίς
προϋποθέσεις (άνευ όρων), όπως τη
διακοπή της χρήσης ναρκωτικών. Η
προσφορά υπηρεσιών χαμηλής ουδού
δημιουργεί τη δυνατότητα
αποτελεσματικής προσέγγισης των ατόμων
που κάνουν χρήση ναρκωτικών.

Εργασία από ομοτίμους στο πλαίσιο των
στρατηγικών Μείωσης της Βλάβης
Η υποστήριξη ομοτίμων και η εκπαίδευση
ομοτίμων αποτελούν μέρος των
στρατηγικών μείωσης της βλάβης και, ως
εκ τούτου, πρωταρχικός τους στόχος είναι
η βελτίωση της.
Αντί να εστιάζουμε στην αποχή, ο στόχος
είναι η ανάπτυξη σχέσεων με τα άτομα που
κάνουν χρήση ναρκωτικών και η πρόσβαση
σε κοινωνική και υγειονομική υποστήριξη.
Στον πυρήνα των προγραμμάτων μείωσης
βλαβης και υποστήριξης από ομοτίμους,
βρίσκεται η δέσμευση στο σεβασμό των
ανθρώπινων δικαιωμάτων, αναγνωρίζοντας
αυτά στα άτομα που κάνουν χρήση

2. Γιατί εργασία ομοτίμων;
Η ανάπτυξη και η υλοποίηση
προγραμμάτων ομοτίμων έχει πολλά οφέλη
για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς:
οργανισμούς που εργάζονται για την
προαγωγή τόσο της υγείας και της
ευημερίας των ατόμων που κάνουν χρήση
ναρκωτικών και όσο και των ίδιων των
ατόμων. Μοιραζόμαστε μαζί σας μερικούς
σημαντικούς λόγους για να το πράξουμε
κάτωθι.
Δέσμευση του Οργανισμού
Η ανάπτυξη προγραμμάτων ομοτίμων και η

πρόσληψη ατόμων με βιωμένη εμπειρία
καταδεικνύει τη δέσμευση ενός
οργανισμού για τη βελτίωση της υγείας και
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Ως εκ
τούτου, παραδίδει ένα σαφές μήνυμα όχι
μόνο στην κοινότητα των ατόμων που
κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών,
στην κοινότητα των επαγγελματιών που
εργάζονται στην υγεία και των κοινωνικών
επαγγελματιών γενικότερα: τα άτομα που
κάνουν χρήση ναρκωτικών υπολογίζονται
ως ισότιμα μέλη των κοινοτήτων μας, με
δεξιότητες και γνώσεις.
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Τα άτομα που κάνουν χρήση ναρκωτικών
ουσιών ως μοντέλα ρόλων
Όταν ένα άτομο με βιωμένη εμπειρία
γίνεται υπάλληλος σε έναν οργανισμό,
αυτός αποτελεί ένα μοντέλο για άλλα
άτομα που κάνουν χρήση ναρκωτικών. Ως
εκ τούτου, αυτό γίνεται ένα σημείο
αναφοράς που προσφέρει τη δυνατότητα
σε άλλα άτομα που κάνουν χρήση να
γίνουν εργαζόμενοι σε έναν τομέα στον
οποίο είναι έμπειροι. Όταν συμβαίνει αυτό,
οι ομότιμοι βιώνουν επίσης ενίσχυση της
αυτό-εκτίμησης, καθώς η εμπειρία
εργασίας δεν είναι ο μόνος στόχος των
προγραμμάτων ομότιμων.
Η αποτελεσματικότητα των ομοτίμων στην
επικοινωνία
Η εμπειρία έχει δείξει ότι πολλά άτομα που
κάνουν χρήση ναρκωτικών δεν
εμπιστεύονται όλους τους επαγγελματίες
υγείας ή τους κοινωνικούς λειτουργούς,
ειδικά εκείνους που τους ενθαρρύνουν
συνεχώς να σταματήσουν να κάνουν χρήση
ναρκωτικών. Για το λόγο αυτό, μερικές
φορές οι πληροφορίες για τη δημόσια
υγεία μπορούν να εκληφθούν ως ενίσχυση
μιας ατζέντας για την αποχή από τα
ναρκωτικά. Μια στρατηγική για την
αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης είναι
η συμμετοχή και η συνεργασία με
ομοτίμους.

Οι ομότιμοι ως ειδικοί στις ανάγκες και τις
πρακτικές των κοινοτήτων τους
Λόγω της [πρώην] χρήσης ναρκωτικών, οι
ομότιμοι είναι ειδικοί σε παράνομες ουσίες
και χρήση ναρκωτικών. Ως εκ τούτου,
γνωρίζουν τα πρότυπα κατανάλωσης
μεταξύ των κοινοτήτων τους, τις διάφορες
ουσίες, τα επίπεδα καθαρότητας, τη
διαθεσιμότητα ή την τιμή τους, μεταξύ
άλλων. Μαζί σε αυτό, έχουν αναπτύξει τις
δικές τους στρατηγικές για να
αξιολογήσουν και να διαχειριστούν τους
κινδύνους, γνώση που οι επαγγελματίες

που δεν κάνουν χρήση ναρκωτικών δεν θα
μπορούσαν να έχουν από μόνοι τους.
Βελτίωση της αυτοεκτίμησης
Η ευκαιρία να συμβάλουν στην ευημερία
των κοινοτήτων τους είναι μια κοινωνικά
σημαντική συμβολή. Από αυτό το πρίσμα,
μπορούμε να δούμε πώς η ανάπτυξη και η
υλοποίηση των προγραμμάτων ομότιμων
συμβάλλει στην ενδυνάμωση (εαυτού) και
στην αυξημένη αυτοεκτίμηση. Η εμπειρία
έχει δείξει πώς αυτό επηρεάζει την
πραγματοποίηση ασφαλέστερων επιλογών
όσον αφορά στην προστασία της υγείας
κάποιου, η οποία σε αντάλλαγμα μπορεί να
επηρεάσει άλλα άτομα που κάνουν χρήση
ουσιών στις κοινότητές τους.
Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων
Η συμμετοχή σε προγράμματα ομοτίμων
προσφέρει όχι μόνο τη δυνατότητα
ενεργοποίησης της εμπειρίας ενός ατόμου
με βιωμένη εμπειρία, αλλά και την
απόκτηση νέων δεξιοτήτων, γνώσεων και
επαγγελματικών εμπειριών. Από τα
διοικητικά καθήκοντα, μέχρι την παροχή
κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών
υγείας ή ακόμα και το συντονισμό ρόλων,
τα προγράμματα ομοτίμων προσφέρουν τη
δυνατότητα πρόσβασης σε μια
επαγγελματική εκπαίδευση και εμπειρία
που σε διαφορετική περίπτωση θα
μπορούσε να είναι διαθέσιμη, ειδικεύονται
για τους πιο περιθωριοποιημένους και
υπο-εξυπηρετούμενους εντός της
κοινότητας που κάνει χρήση ναρκωτικών.
Δημιουργία κοινότητας
Όπως έχουμε δει στο παρελθόν, η
υποστήριξη της ευημερίας των κοινοτήτων
μας αποτελεί σημαντική κοινωνική
συνεισφορά. Αυτός ο ρόλος και η θέση
επηρεάζουν όχι μόνο την αίσθηση του
ανήκειν, αλλά και την ευθύνη μας. Η
υποστήριξη των κοινοτήτων μας
συνεπάγεται όχι μόνο την ανάληψη
ευθύνης για την ευημερία των ανθρώπων
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στους οποίους προσφέρουμε υποστήριξη,
αλλά και τις επιρροές και τις επιπτώσεις
που έχουν οι ενέργειές μας στην ίδια
ακριβώς κοινότητα. Αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο η οικοδόμηση της κοινότητας
σχετίζεται με τη μείωση της λεγόμενης
"αντικοινωνικής συμπεριφοράς".
Δίπλα σε αυτό, δημιουργώντας επαφή με
άλλες κοινότητες ή/και πληθυσμό μιας
συγκεκριμένης περιοχής, οι ομότιμοι
εργαζόμενοι μπορούν να αλλάξουν την
άποψη που μπορεί να υπάρχει για τα
άτομα που κάνουν χρήση ναρκωτικών.

Συμμετοχή στα κοινά
Οι οργανισμοί ομοτίμων, ως ενεργοί
συμμετέχοντες και οδηγοί εντός της
κοινότητας, μπορούν να έχουν κρίσιμο
ρόλο στην έρευνα και τη χάραξη πολιτικής.
Οι ομότιμοι μπορούν να αντιμετωπίσουν
τις ανάγκες των κοινοτήτων πιο επαρκώς,
καθώς κατανοούν καλύτερα τον αντίκτυπο
της πολιτικής στις κοινότητές τους.
Περαιτέρω, οι διάφορες κοινότητες
αισθάνονται ότι εκπροσωπούνται.

3. Διαφορετικά είδη εργασίας ομοτίμων
Τρία οργανωτικά μοντέλα υποστήριξης
ομοτίμων
Τα πιο συνηθισμένα μοντέλα για την
παροχή υποστήριξης ομοτίμων είναι αυτόοργανωμένα προγράμματα - για
παράδειγμα, που ξεκινούν από έναν
οργανισμό όπου ηγούνται χρήστες
ναρκωτικών - προγράμματα που
αναπτύσσονται από οργανισμούς με
επικεφαλής επαγγελματίες [εθελοντές]
χωρίς βιωμένη εμπειρία χρήσης
ναρκωτικών - για παράδειγμα, μια
υπηρεσία υγείας ή μια οργάνωση μείωσης
βλάβης - ή μια κοινοπραξία ατόμων που
κάνουν χρήση ναρκωτικών και
επαγγελματιών.
Στον πυρήνα αυτών των μοντέλων,
μπορούμε να εντοπίσουμε συζητήσεις
σχετικά με τους βαθμούς αυτονομίας ή
ενσωμάτωσης εντός των ήδη υπαρχόντων
μοντέλων παροχής υπηρεσιών. Κατά την
ανάπτυξη ενός προγράμματος στήριξης
από ομοτίμους, είναι σημαντικό αυτές οι
επιλογές να γίνουν πριν από την έναρξη
του έργου.
Πλεονεκτήματα της ενσωμάτωσης της
υποστήριξης ομοτίμων σε οργανισμούς

που ηγούνται ομότιμοι
Η εμπειρία δείχνει ότι ακόμα πολλοί
οργανισμοί που καθοδηγούνται από
χρήστες ναρκωτικών αντιμετωπίζουν
δυσκολίες να διατηρήσουν τις
δραστηριότητές τους. Αυτό προκύπτει από
μια σειρά συνθηκών όπως η
ποινικοποίηση ή η έλλειψη επαρκούς
χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων, οι οποίες
παρεμβαίνουν στη δυνατότητα συνεχούς
και σταθερής δέσμευσης. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, η ενσωμάτωση της
υποστήριξης ομοτίμων σε οργανισμούς
που δεν ηγούνται οι ομότιμοι μπορεί να
είναι μια στρατηγική για τη διασφάλιση της
συνέχειας ενός προγράμματος. Ο στόχος
είναι η διασφάλιση της συνέχειας των
προγραμμάτων.
Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα αυτού
του μοντέλου, είναι η δυνατότητα
αξιοποίησης του υπάρχοντος δικτύου που
έχει ήδη αναπτύξει ο οργανισμός. Αυτό θα
εξασφάλιζε εφικτές επαφές με άλλους
οργανισμούς με στόχο για παράδειγμα τη
λήψη υγειονομικής βοήθειας για τα
ναρκωτικά και κοινωνικών υπηρεσιών.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θα
διευκόλυνε τις παραπομπές όταν
χρειάζεται. Επίσης, με βάση αυτό το δίκτυο
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και τη σχέση, ο οργανισμός μπορεί να είναι
σε θέση να υποστηρίξει τη διαμεσολάβηση
με τα συστήματα επιβολής του νόμου και
τα δικαστικά συστήματα.
Σημαντικές συνθήκες για την ενσωμάτωση
της υποστήριξης ομοτίμων σε οργανισμούς
που δεν ηγούνται ομότιμοι
Καταρχάς, το έργο της οργάνωσης θα
πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις αρχές
της μείωσης της βλάβης. Ως εκ τούτου, οι
επαγγελματίες χωρίς βιωμένη εμπειρία
χρήσης ναρκωτικών θα υποστήριζαν
πλήρως εκείνους που έχουν την εμπειρία,
με μια ανοιχτή και μη επικριτική στάση.
Αυτή η υποστήριξη συχνά αρθρώνεται σε
τρία διαφορετικά επίπεδα:
- Επαγγελματική ανάπτυξη,
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και
της ανάπτυξης της ικανότητας για την
απόκτηση νέων πληροφοριών, δεξιοτήτων,
μεθόδων, καθώς και επαρκούς εποπτείας
και καθοδήγησης.
- Οργάνωση και συντονισμός, για
παράδειγμα, παροχή επαρκούς ομαδικής
δόμησης ή επίλυση συγκρούσεων, μεταξύ
άλλων.
- Προσωπική ανάπτυξη, για παράδειγμα,
υποστήριξη σε περίπτωση αλλαγών στην
κατανάλωση (ουσιών) ή οποιωνδήποτε
άλλων σχετικών προσωπικών
προβλημάτων, Εκλυτικών παραγόντωνή
εμπειριών που μπορεί να οδηγήσουν σε
βλάβη.
Εκτός αυτού, ο οργανισμός θα πρέπει να
αναπτύξει στρατηγικές για την υποστήριξη
της εμπειρίας και της ανταλλαγής γνώσεων
μεταξύ επαγγελματιών που δεν έχουν
βιωμένη εμπειρία και εκείνων που την
έχουν.
Λόγοι για την ενσωμάτωση της υποστήριξης
ομοτίμων σε οργανισμούς που δεν ηγούνται
ομότιμοι

Δυστυχώς, οι αρνητικές στάσεις των
επαγγελματιών υγείας και των κοινωνικών
επαγγελματιών απέναντι στους ανθρώπους
που κάνουν χρήση ναρκωτικών
εξακολουθούν να είναι συνηθισμένες. Ως
εκ τούτου, τα εμπόδια στην πρόσβαση στη
στήριξη αυξάνονται, ανάλογα με το αν η
χρήση είναι αποδεκτή από αυτούς τους
επαγγελματίες.
Επιπλέον, σε εκείνες τις περιπτώσεις στις
οποίες είναι δυνατή η πρόσβαση, λόγω
προηγούμενων εμπειριών, μπορεί να
υπάρξει δυσπιστία. Για παράδειγμα, ένας
ενεργός χρήστης ναρκωτικών μπορεί να
δυσκολευτεί να μιλήσει ειλικρινά με έναν
επαγγελματία, ειδικά εάν η χρήση
ναρκωτικών δεν είναι ρητά αποδεκτή.
Πως να εμπλέξεις ανθρώπους με βιωμένη
εμπειρία;
Για να είναι ένα έργο επιτυχημένο, είναι
σημαντικό να αποφασίσετε εκ των
προτέρων ποιους στόχους θα θέλατε να
επιτύχετε με το έργο σας και ποιους
ρόλους θα έχουν οι ομότιμοι στον πιλότο
(πιλοτική παρέμβαση), αν είναι εκπαίδευση
ομοτίμων ή /και υποστήριξη ομοτίμων.
Αν και αργότερα θα εμβαθύνουμε στην
ανάπτυξη ενός έργου, προς το παρόν
είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου τα
ακόλουθα βήματα:
1. Καθορίστε το στόχο του έργου.
2. Κατανοήστε σαφώς ποια θα είναι η
θέση των ομοτίμων στον οργανισμό, την
υποστήριξη που θα χρειαζόταν και τις
πραγματικές σας δυνατότητες για αυτό.
3. Μόλις η θέση είναι σαφής, καθορίστε
τους διαφορετικούς ρόλους και
δραστηριότητες που θα αναπτύξει ο
ομότιμος, δηλώνοντας σαφώς τους
στόχους.
4. Ανάλογα με τους στόχους, τους
ρόλους και τις δραστηριότητες, επιλέξτε
το πιο κατάλληλο άτομο.
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Μη επικριτική
στάση

Προφίλ Ομοτίμου
Όπως και σε οποιαδήποτε άλλη
επαγγελματική θέση, το προφίλ ενός
ατόμου με βιωμένη εμπειρία θα εξαρτηθεί
από τα καθήκοντα που θα υπάρξουν και τις
σχετικές ευθύνες. Ωστόσο, η εμπειρία έχει
δείξει ότι σε γενικές γραμμές ορισμένες
από τις ακόλουθες δεξιότητες /
συμπεριφορές είναι χρήσιμο να τις κατέχει
ή να τις αναπτύξει ένα άτομο που κάνει
χρήση ναρκωτικών.

Ισχυρές
επικοινωνιακές
δεξιότητες
Διαφάνεια
Ομαδικός
προσανατολισμός

Σταθερές
προσωπικές
καταστάσεις (λίγο
πολύ)
Σταθερό πρότυπο
χρήσης | να μην
κάνει χρήση κατά τη
διάρκεια της
εργασίας
Δυνατότητα
χειρισμού
ανατροφοδότησης

Για να υποστηρίξουν έναν ομότιμο, και να
διασφαλίσουν ότι αυτές οι δεξιότητες
αναπτύσσονται σε περίπτωση που δεν
υπάρχουν, οι οργανισμοί θα πρέπει να
εξετάσουν το ενδεχόμενο παροχής
ευέλικτων ωρών και να αναλάβουν λίγο
περισσότερη ευθύνη όταν χρειάζεται,
καθώς και να υποστηρίξουν διοικητικά.
Άσκηση| Εργασία ομοτίμων και υλοποίηση
στο πιλοτικό πρόγραμμα.

Υπομονή

Αυτογνωσία (ιδίως
όσον αφορά τα όρια)

ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ|
Εννοιολογικά Πλαίσια
1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Τι είναι η εργασία στο πεδίο;
Η εργασία στο πεδίο είναι μια
ανθρωποκεντρική και βασισμένη στην
κοινότητα στρατηγική μείωσης της βλάβης.
Στόχος είναι να έρθει σε επαφή ή/και να
παρέχει κοινωνικές και υγειονομικές
υπηρεσίες σε άτομα ακριβώς εκεί που
βρίσκονται. Παραδοσιακά, η προσέγγιση
της παροχής υπηρεσιών έχει δημιουργηθεί

για να επικεντρωθεί γύρω από ιδρύματα
και οργανισμούς. Ωστόσο, η συχνή
ποινικοποίηση της χρήσης ναρκωτικών, το
στίγμα στους χρήστες ναρκωτικών, καθώς
και ορισμένα όρια των υπηρεσιών - όπως
οι ώρες λειτουργίας, οι τοποθεσίες,... -,
λειτουργούν ως εμπόδια στην πρόσβαση
των ατόμων που κάνουν χρήση ουσιών στις
υπηρεσίες και τη λήψη υποστήριξης σε
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σταθερούς χώρους.

ανάπτυξη και την υλοποίηση εργασιακών
δραστηριοτήτων στο πεδίο από ομοτίμους.

Στην εργασία στο πεδίο, η δημιουργία
επαφής μπορεί να γίνει αντιληπτή από δύο
διαφορετικές οπτικές γωνίες. Από τη μία
πλευρά, από την άποψη των κοινωνικών
οργανώσεων και των οργανώσεων υγείας,
η εργασία στο πεδίο μπορεί να βοηθήσει
στη δημιουργία ή τη βελτίωση της
σύνδεσης με τις κοινότητες που στοχεύουν
να εξυπηρετήσουν. Από την άποψη των
ατόμων που κάνουν χρήση ουσιών, οι
υπηρεσίες στην εργασία στο πεδίο
προσφέρουν ένα σημείο εισόδου στις
υπηρεσίες που μπορεί να χρειάζονται.

1. Μια ενεργή προσέγγιση

Βασικές Αρχές Εργασίας στο Πεδίο
Οι Dewaele, De Maeyer και Beelen (2012)
προτείνουν την ακόλουθη κατανόηση της
εργασίας στο πεδίο:
"Η εργασία στο πεδίο είναι μια μέθοδος, η
οποία βασίζεται σε μια ενεργητική
προσέγγιση και επικεντρώνεται στην
προώθηση της ευεξίας. Ο εργαζόμενος
παρεκκλίνει από τη βασική συμμετοχική
στάση και επικεντρώνεται σε ευάλωτες
ομάδες που δεν προσεγγίζονται ή δεν
λαμβάνουν επαρκώς τις υπάρχουσες
υπηρεσίες, τη βοήθεια και φροντίδα. Αυτό
γίνεται με τη μετάβαση στο περιβάλλον
τους, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις
επικρατούσες αξίες και κανόνες. Η εργασία
στο πεδίο δεσμεύεται και επιδιώκει
αμοιβαίο συντονισμό μεταξύ του κοινούστόχου, του δικτύου, της προσφοράς και
του μοιράσματος και της ευρύτερης
κοινωνίας.“2
Λαμβάνοντας αυτόν τον ορισμό ως σημείο
εκκίνησης, μπορούμε να εξάγουμε μια
σειρά βασικών αρχών που μπορεί να μας
βοηθήσουν να προσανατολισθούμε στην

Παρά τη γενική αναγνώριση της σημασίας
της εύκολης πρόσβασης σε υπηρεσίες, η
εμπειρία εξακολουθεί να δείχνει ότι τα
άτομα που κάνουν χρήση ουσιών
εξακολουθούν να μην λαμβάνουν επαρκώς
τις υπηρεσίες. Ανταποκρινόμενες σε αυτή
την κατάσταση, οι υπηρεσίες στο πεδίο
βασίζονται σε μια προληπτική και σκόπιμη
στάση που επιδιώκει να προσφέρει
υπηρεσίες απευθείας επί τόπου ή να
δημιουργήσει διασύνδεση με τους
κατάλληλους οργανισμούς υποστήριξης.
Αντί να περιμένουν για να δουν τα άτομα
που κάνουν χρήση ουσιών να
προσέρχονται στις υπηρεσίες, οι
εργαζόμενοι στο πεδίο μετακινούνται οι
ίδιοι στις κοινότητες που σκοπεύουν να
υποστηρίξουν.
2. Προώθηση της Ευεξίας
Λειτουργώντας στο πλαίσιο της μείωσης
της βλάβης, οι δραστηριότητες της
εργασίας στο πεδίο επιδίωξαν να
διασφαλίσουν τα κοινωνικά δικαιώματα και
να προωθήσουν και να βελτιώσουν την
ποιότητα ζωής των ατόμων που κάνουν
χρήση. Η συνάντηση των ανθρώπων εκεί
που βρίσκονται, δεν υπονοεί μόνο τη
φυσική τοποθεσία στην οποία βρίσκονται,
αλλά απαιτεί επίσης συνεργασία με τα
άτομα και με τα δυνατά σημεία των
ατόμων και των κοινοτήτων. Με αυτό τον
τρόπο, οι δραστηριότητες στο πεδίο
μπορούν να συμβάλουν σε μια διαδικασία
χειραφέτησης που επιδιώκει την
αυτονομία των ατόμων που κάνουν χρήση,
αξιοποιώντας τις επιλογές και τα σχέδια
υγείας που έχουν τα άτομα για τον εαυτό
τους.

2

De Maeyer, J., Dewaele, C., & Beelen S., (2012)
Outreachend werken Praktijkkader in ontwikkeling.
https://bit.ly/2Zr5x7F
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3. Συμμετοχική στάση
Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι ακόλουθες
στάσεις όσον αφορά στους εργαζόμενους
στο πεδίο έχουν θετικό αντίκτυπο στην
ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν:

| Αυθεντικότητα | Εμπλοκή | Ισότητα |
Διαφάνεια |Άνευ όρων |
| Θετική Στάση | Επαγγελματική Εγγύτητα |
Αξιοπιστία | Σεβασμός

4. Κοινότητες που υπο-εξυπηρετούνται
Τα άτομα που κάνουν χρήση ουσιών συχνά
βιώνουν διασταυρούμενα πρότυπα
αποκλεισμού, όπως (έλλειψη) επαρκή
στέγαση και άλλες υλικές συνθήκες, καθώς
και στίγμα και ποινικοποίηση. Ως
αποτέλεσμα, καθίστανται πιο κοινωνικά
ευάλωτοι από άλλους πληθυσμούς,
δημιουργώντας μια σύνθετη ανάγκη
στήριξης και κοινωνικής απομόνωσης.
Οι δραστηριότητες της εργασίας στο πεδίο
ανταποκρίνονται σε αυτές τις δομικές
συνθήκες με τον εξορθολογισμό των
υπηρεσιών και της βοήθειας. Δίνοντας
έμφαση στην καθιέρωση επαφών πρώτα
για την άμεση εφαρμογή
προκαθορισμένων σχεδίων στήριξης, οι
εργαζόμενοι στο πεδίο μπορούν να
αναπτύξουν δράσεις που ταιριάζουν στις
πραγματικές ανάγκες των ατόμων και των
κοινοτήτων. Από εκεί, μπορεί να
πραγματοποιηθεί η κατασκευή γεφυρών με
τους κατάλληλους οργανισμούς.
5. Εργασία εκτός των οργανωτικών |
θεσμικών πλαισίων
Η εργασία στο πεδίο συνεπάγεται την
έξοδο από το οικείο περιβάλλον των δικών
μας οργανισμών και την εργασία ακριβώς
εκεί όπου απαιτείται υποστήριξη και

3

βοήθεια. Για να σπάσουν τα όρια έναντι
της βοήθειας και για να υπάρχει χώρος για
τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης3.Με
αυτό τον τρόπο, μπορεί να γίνει επαφή με
άτομα που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν
να προσεγγιστούν χωρίς να απαιτείται
μετακίνηση από τις περιοχές στις οποίες
βρίσκονται κανονικά.

6. Αναγνώριση των αξιών που επικρατούν
Η εργασία έξω από ένα οργανισμό ή
ίδρυμα απαιτεί σεβασμό και διαφάνεια
στις τρέχουσες αξίες που συναντώνται και
στις μορφές φροντίδας που υπάρχουν ήδη
μεμονωμένα και μεταξύ των μελών της
κοινότητας. Για να γίνει αυτό, απαιτείται
ευελιξία και δημιουργικότητα από τους
εργαζόμενους στο πεδίο. Για να
διασφαλιστεί ένας ασφαλέστερος χώρος
για όλους, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε
ποιες συγκρουόμενες αξίες μπορεί να
διακυβεύονται, τα όριά μας και τη διαφορά
μεταξύ του σεβασμού και της αποδοχής
των αξιών και των προτύπων κάποιου
άλλου.
7. Αμοιβαία Συμφιλίωση
Ως πρακτική, η εργασία στο πεδίο έχει την
ικανότητα να αποκαταστήσει ή να
ενισχύσει τη σύνδεση μεταξύ των
κοινοτήτων και την επαγγελματική
φροντίδα και υποστήριξη. Ως εκ τούτου, οι
εργαζόμενοι στο πεδίο μπορεί να έχουν
μεσολαβητικό ρόλο, ή να κάνουν τη
διασύνδεση.
Ομάδα-στόχος και κοινωνική ευαλωτότητα
Ρητή επιλογή για την εργασία με αυτήν την
ομάδα-στόχο δεν είναι, για παράδειγμα, η
επίσκεψη στο σπίτι από γιατρό.

(Baart 2003)
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2. Γιατί εργασία στο πεδίο;
Οι εργαζόμενοι στο πεδίο παρέχουν
πρόσβαση σε διαθέσιμες υπηρεσίες –
όπως πληροφορίες, εξοπλισμό/σύνεργα,
συμβουλές ή παραπομπές – που
επιτρέπουν στα άτομα που κάνουν χρήση
ναρκωτικών να μειώσουν τους κινδύνους
που σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών
ή/και σεξουαλικών συμπεριφορών. Ως εκ
τούτου, χάρη στις δραστηριότητες της
εργασίας στο πεδίο, οι οργανισμοί
συμβάλλουν στην ασφαλέστερη χρήση
ναρκωτικών και τη σεξουαλική
συμπεριφορά.
Ένα παράδειγμα αυτής της συμβολής είναι
ο αντίκτυπος που είχαν και εξακολουθούν
να έχουν οι υπηρεσίες στο πεδίο όσον
αφορά στα ενέσιμα ναρκωτικά. Με τη
διανομή επαρκούς και κατάλληλου υλικού
όπου χρειάζεται, οι υπηρεσίες στην
εργασία στο πεδίο συμβάλλουν στη μείωση
του κινδύνου μετάδοσης ή μόλυνσης από
HIV, HCV και άλλων ιών που μεταδίδονται
με το αίμα. Επιπλέον, χάρη στην επαρκή
και έγκαιρη παροχή συμβουλών και
πληροφοριών, καθώς και στην παροχή
ναλοξόνης, όταν είναι δυνατόν, οι
υπηρεσίες στο πεδίο συμβάλλουν στην
πρόληψη της υπερδοσολογίας.

ναρκωτικών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι
πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν ή δεν
θέλουν να σταματήσουν να κάνουν χρήση
ναρκωτικών, οι παρεμβάσεις μείωσης της
βλάβης περιλαμβάνουν την παροχή
υπηρεσιών και πληροφοριών για να
κρατήσουν τους ανθρώπους υγιείς και
ασφαλείς.
Η εργασία στο πεδίο που βασίζεται στην
κοινότητα είναι μια αποτελεσματική
προσέγγιση για την παροχή υπηρεσιών και
πληροφοριών μείωσης της βλάβης με μη
επικριτικό και φιλικό τρόπο.
Χρησιμοποιώντας την εργασία στο πεδίο,
μπορούμε να παρέχουμε στους ανθρώπους
που κάνουν χρήση ναρκωτικών τα μέσα για
να υιοθετήσουν λιγότερο επικίνδυνες
πρακτικές και συμπεριφορές,
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του
κινδύνου μετάδοσης ή μόλυνσης με HIV και
άλλων ιών που μεταδίδονται με το αίμα
που σχετίζονται με την κοινή χρήση
ενέσιμου εξοπλισμού και το απροφύλακτο
σεξ.

Όταν οι πληροφορίες και η υποστήριξη
προέρχονται από μια έμπιστη πηγή, ο
αντίκτυπος είναι πιο ισχυρός. Για το λόγο
αυτό, οι εργαζόμενοι στο πεδίο είναι συχνά
ομότιμοι ή άλλα μέλη των κοινοτήτων που
τυγχάνουν σεβασμού.

Μείωση Βλάβης & Εργασία στο Πεδίο

Εργασία στο Πεδίο| Σύνδεση ατόμων και
διασύνδεση με λήψη φροντίδας

Τα προγράμματα μείωσης της βλάβης
επικεντρώνονται στην πρόληψη των
κινδύνων – της βλάβης που σχετίζονται με
τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών και όχι
στην πρόληψη της ίδιας της χρήσης

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η εργασία
στο πεδίο βοηθά επίσης στη σύνδεση των
ατόμων με τις κατάλληλες υπηρεσίες στις
οποίες μπορεί να χρειάζονται πρόσβαση είτε μέσω κινητών κλινικών (ιατρικών
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μονάδων) είτε μέσω της εκπαίδευσης των
χρηστών ναρκωτικών από εργαζομένους
στο πεδίο σχετικά με τις διαθέσιμες
υπηρεσίες υγείας και την
αποτελεσματικότητα της θεραπείας για τον
ιό HIV ή την εξάρτηση από τα ναρκωτικά,
για παράδειγμα. Η εργασία στο πεδίο είναι
ένας ζωτικός σύνδεσμος μεταξύ των
ανθρώπων που κάνουν χρήση ναρκωτικών
– πολλοί από τους οποίους είναι
περιθωριοποιημένοι ή φοβούνται να
χρησιμοποιήσουν επίσημες υπηρεσίες
υγείας – και του συστήματος υγειονομικής
περίθαλψης.
Εργασία στο Πεδίο | Υπηρεσία στην
κοινότητα
Εάν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, οι
εργαζόμενοι στο πεδίο μπορούν να
αποτελέσουν αξιόπιστη πηγή πληροφοριών
και υπηρεσιών μείωσης της βλάβης, όχι
μόνο για άτομα που χρησιμοποιούν
ναρκωτικά και τους συγγενείς τους, αλλά
και για άλλους, όπως άτομα από την τοπική
κοινότητα ή τη γειτονιά όπου λαμβάνει
χώρα η προσέγγιση, την αστυνομία και

εκπροσώπους από διάφορες υπηρεσίες
που παρέχουν υπηρεσίες σε χρήστες
ναρκωτικών. Οι εργαζόμενοι στο πεδίο
μπορεί να επηρεάσουν θετικά τις απόψεις
και να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση των
κοινοτήτων σχετικά με τον ιό του HIV και τη
χρήση ναρκωτικών.
Η ομάδα εργασίας στο πεδίο
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η
προσέγγιση αποτελείται από μια ομάδα
δύο ατόμων με σακίδιο ή τσάντα που
περιέχει αποστειρωμένο ενέσιμο
εξοπλισμό, ένα ανθεκτικό στη διάτρηση
δοχείο για χρησιμοποιημένες βελόνες και
σύριγγες (εάν το έργο περιλαμβάνει
υπηρεσία ανταλλαγής βελόνων-συρίγγων),
ενημερωτικά φυλλάδια και άλλα έντυπα
μέσα και προφυλακτικά και λιπαντικά. Αυτό
επιτρέπει το συνδυασμό ενός πιο έμπειρου
εργαζόμενου στο πεδίο με έναν λιγότερο
έμπειρο ή να έρθουν κοντά δύο
διαφορετικά άτομα που μαζί μπορεί να
γίνουν πιο αντιπροσωπευτικά και σε
αντιστοιχία με τις κοινότητες στις οποίες
προσφέρουν υπηρεσίες.

3. Τρεις μέθοδοι εργασίας στο πεδίο
Υπάρχουν πολλοί τύποι δραστηριοτήτων
που μπορούν να εμπίπτουν στην κατηγορία
της «εργασίας στο πεδίο».
Χρησιμοποιώντας τον ορισμό που
προσφέρθηκε παραπάνω, η εργασία στο
πεδίο είναι κάθε δραστηριότητα που
παρέχει υποστήριξη και υπηρεσίες σε
πληθυσμούς που επί του παρόντος δεν
λαμβάνουν επαρκείς υπηρεσίες από τα
υπάρχοντα προγράμματα.
Για να σας βοηθήσουμε να καθορίσετε και
να δομήσετε το πρόγραμμα παροχής
υπηρεσιών στο πεδίο με στόχο την παροχή
επαρκούς υποστήριξης στις κοινότητες με
τις οποίες συνεργάζεστε, θα οργανώσουμε
αυτές τις δραστηριότητες σε τρεις

κατηγορίες, με βάση την τοποθεσία στην
οποία πραγματοποιείται η επαφή και η
υποστήριξη.

Ανεξάρτητη εργασία στο πεδίο
Επίσης γνωστή ως εργασία στο δρόμο,
αυτή η μέθοδος εργασίας προσέγγισης
πραγματοποιείται έξω από οποιαδήποτε
υπηρεσία επαφής, όπως δημόσιους
χώρους, παμπ, κλαμπ ή καταλήψεις,
μεταξύ άλλων. Ανάλογα με τους στόχους
της, η εργασία στο δρόμο μπορεί είτε να
παρουσιάσει μια προσέγγιση που εστιάζει
σε συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων ή
κοινοτήτων – είτε μια πιο
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χωρική/γεωγραφική προσέγγιση – που
στοχεύει σε μια καθορισμένη περιοχή στην
οποία πολλές κατηγορίες ατόμων ή
κοινοτήτων μπορούν να χρησιμοποιούν το
χώρο - .
Η ανεξάρτητη εργασία στο πεδίο απαιτεί
συνήθως πιο μακροπρόθεσμους στόχους
και ένα σύνολο δραστηριοτήτων που
υλοποιούνται εντατικά, μέσω των οποίων η
εργασία στο πεδίο καθιστά εφικτή την
πρόσβαση σε εκείνους που συνήθως
αποκλείονται περισσότερο από πιο
θεσμοθετημένες μορφές περίθαλψης.
Ο βασικός στόχος είναι η δημιουργία
σύνδεσης. Μόλις γίνει αυτό, με βάση τις
ανάγκες της κοινότητας και τις αξίες τους,
οι εργαζόμενοι στο πεδίο αναπτύσσουν
από κοινού δράσεις και στρατηγικές μέσω
διαλογικών μεθοδολογιών. Μέσω αυτών
των συνομιλιών οι εργαζόμενοι μπορούν να
υπερασπιστούν τα συμφέροντα των
κοινοτήτων που υπηρετούν με πιο
αποτελεσματικό και σεβαστό τρόπο,
ανεξάρτητα από τις κανονιστικές ή
επίσημες απόψεις που διατυπώνονται από
την πολιτική ή / και τη δική τους οργάνωση.
Όσον αφορά σε αυτό τον τρόπο εργασίας
στο πεδίο, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στα τρωτά σημεία που μπορεί να
προκύψουν από την εργασία σε δημόσιους
και ανοιχτούς χώρους, καθώς και στον
πιθανό σκεπτικισμό με τον οποίο οι
εργαζόμενοι στο πεδίο μπορούν να
αντιμετωπιστούν από τις κοινότητες που
σκοπεύουν να υποστηρίξουν.
Προσέγγιση Κατοικίας
Αυτή η μέθοδος εργασίας στο πεδίο
πραγματοποιείται στα σπίτια των ατόμων ή
των κοινοτήτων που θα θέλαμε να
προσεγγίσουμε. Για το λόγο αυτό, αυτό
είναι πιο στοχευμένο μοντέλο από το
ανεξάρτητο μοντέλο. Τα άτομα
αναγνωρίζονται εκ των προτέρων, συχνά με

βάση συγκεκριμένες πληροφορίες,
παρατηρήσεις ή ενέργειες τρίτων.
Σπάνια εντοπίζονται δραστηριότητες
προσέγγισης κατοικίας στον τομέα της
χρήσης ναρκωτικών. Η παροχή υποστήριξης
στον ιδιωτικό χώρο κάποιου απαιτεί μια
πιο λεπτή και πιο ευαίσθητη προσέγγιση,
καθώς οι κίνδυνοι έντασης είναι
συνηθισμένοι, ανάλογα με τον τρόπο
διαπραγμάτευσης, δημιουργίας και
διατήρησης της επαφής και της
συγκατάθεσης.
Περιπατητική εργασία στο πεδίο
Σε σύγκριση με τις προηγούμενες
μεθόδους, αυτό το μοντέλο επικεντρώνεται
περισσότερο σε οργανισμούς παρά σε
άτομα ή / και κοινότητες. Οι εργαζόμενοι
στο πεδίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε
άλλους οργανισμούς ή/και ιδρύματα που
βασίζονται στην κοινότητα, όπως φυλακές,
σχολεία ή καταφύγια, μεταξύ άλλων.
Με αυτό τον τρόπο, η περιπατητική
προσέγγιση συμβάλλει στην ευημερία ενός
ατόμου ως στοιχείου στο πλαίσιο ενός ήδη
υπάρχοντος σχεδίου υγειονομικής στήριξης
και περίθαλψης. Επιπλέον, υποστηρίζει
άλλους κοινωνικούς και υγειονομικούς
οργανισμούς παρέχοντας συγκεκριμένες
υπηρεσίες ή/και αξιοποιώντας τις
ικανότητές τους με την παροχή
εκπαίδευσης.
Κατά την εφαρμογή αυτού του μοντέλου,
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις
πιθανές επιπλοκές που μπορεί να
προκύψουν λόγω των διαφορετικών
μεθόδων, προσεγγίσεων ή αξιών του έργου
της προσέγγισης στο πεδίο, των κανόνων
και των πρωτόκολλων που μπορεί να
παίζουν ρόλο σε έναν συγκεκριμένο
κοινοτικό οργανισμό ή ίδρυμα.
Ψυχολογική πίεση
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4. Μοντέλα Εργασίας στο πεδίο
Τα μοντέλα προσέγγισης - εργασίας στο
πεδίο βασίζονται σε ένα συνδυασμό
προσεγγίσεων και εργαλείων που
υποστηρίζουν άτομα που κάνουν χρήση
ναρκωτικών για τη μείωση των ατομικών
και κοινωνικών κινδύνων που σχετίζονται
με την κατανάλωση ουσιών, καθώς και για
να επηρεάσουν θετικά τις συμπεριφορές,
τις πεποιθήσεις και τους κανόνες που
συμβάλλουν στην αύξηση της
ευαλωτότητας αυτής της κοινότητας.
Στην επόμενη ενότητα, θα επισημάνουμε
μια σειρά ιστορικών μοντέλων. Καθένα από
αυτά προσφέρει τη δυνατότητα
κατανόησης των διαφορετικών μορφών
συνεργασίας στο πεδίο μεταξύ των
εργαζομένων στο πεδίο που κάνουν χρήση
ναρκωτικών και αυτών που δεν κάνουν και
των κοινοτήτων τους γενικότερα. Επιπλέον,
υπάρχει αλλαγή εστίασης σε αυτές τις
δραστηριότητες. Ενώ στα τέλη της
δεκαετίας του '80, οι δραστηριότητες
στόχευαν στην αλλαγή των ατομικών
συμπεριφορών, τις επόμενες δεκαετίες
υπήρξε μια επέκταση στην ενσωμάτωση
δραστηριοτήτων που δίνουν έμφαση στις
κοινότητες ή τα κοινωνικά δίκτυα, καθώς
και στις συστημικές και θεσμικές συνθήκες
που επηρεάζουν τη ζωή και τις εμπειρίες
των ανθρώπων που κάνουν χρήση
ναρκωτικών.
(Indigenous Leader Outreach Model)
Μοντέλο Προσέγγισης στο πεδίο
εγχώριων ηγετών [ILOM]4
Το πρότυπο αυτό, που εφαρμόστηκε το
1986, βασίζεται στην παροχή υπηρεσιών
στο πεδίο σε πρώην ή/και ενεργούς
χρήστες ναρκωτικών που απασχολούνται
σε κινητές ομάδες στο πεδίο. Σύμφωνα με
αυτό, οι οργανισμοί που παρέχουν
4

υπηρεσίες τόσο κοινωνικές όσο και υγείας
βασίστηκαν σε άτομα που κάνουν ενέσιμη
χρήση ναρκωτικών και έχουν πρόσβαση σε
συγκεκριμένες κοινότητες που κάνουν
χρήση ναρκωτικών και (έχουν) γνώσεις
σχετικά με τα κοινωνικά συστήματα που
παίζουν ρόλο σε αυτές. Με βάση τα
επιδημιολογικά και εθνογραφικά πλαίσια,
σε αυτό το μοντέλο, οι «ηγέτες»
επιλέγονται μέσω αρχικών επαφών που
περιλαμβάνουν επίσης συζητήσεις με άλλα
άτομα που κάνουν ενέσιμη χρήση
ναρκωτικών εντός της κοινότητας. Ο
στόχος είναι να κατανοήσουμε ποιες φωνές
είναι αξιόπιστες και σεβαστές σε μια
κοινότητα. Μόλις εντοπιστούν,
υποβάλλονται σε εξατομικευμένη εκτίμηση
κινδύνου και λαμβάνουν βασικές
πληροφορίες για τη μείωση της βλάβης, οι
οποίες στη συνέχεια μπορούν να
διαδοθούν μεταξύ των ομοτίμων τους. Με
βάση τις σχέσεις εμπιστοσύνης, οι
«ηγέτες» εμπλέκουν τα μέλη της
κοινότητάς τους σε συζητήσεις σχετικά με
τον κίνδυνο και παρέχουν πληροφορίες και
υλικό για τη μείωση του κινδύνου.
Το μοντέλο ILOM επικεντρώνεται στη
δημιουργία αλλαγών τόσο σε ατομικό όσο
και σε κοινοτικό επίπεδο, στοχεύοντας σε
μια συγκεκριμένη κουλτούρα. Ως εκ
τούτου, ενεργοποιεί την ικανότητα του
δικτύου ενός χρήστη ναρκωτικών να
επηρεάσει την επικίνδυνη συμπεριφορά,
ειδικά όταν πρόκειται για την πρόληψη της
μόλυνσης από τον HIV. Με αυτό τον τρόπο,
ο στόχος είναι να αναπτυχθεί μια διαρκής
και αυτοσυντηρούμενη κουλτούρα στην
οποία τα άτομα που κάνουν ενέσιμη χρήση
ναρκωτικών θα αποθαρρύνουν ενεργά το
ένα το άλλο ως προς την εμπλοκή σε
συμπεριφορές όπως η κοινή χρήση

More information: Wiebel 1993 + 1988
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συρίγγων ή λοιπού ενέσιμου υλικού, για να
αναφέρουμε μερικά παραδείγματα.
Κοινοτικό Μοντέλο εργασίας στο πεδίο5
Το κοινοτικό μοντέλο εργασίας στο πεδίο,
που άρχισε να εφαρμόζεται στα μέσα της
δεκαετίας του '90, διεύρυνε το ρόλο των
εργαζομένων στο πεδίο. Εκτός από την
απόδειξη της παροχής συμβουλών για τη
μείωση του κινδύνου, του ενημερωτικού
υλικού και του ενέσιμου υλικού, όπως
σύριγγες, προφυλακτικά και αλκοολούχα
μαντηλάκια, διευκόλυναν επίσης την
πρόσβαση σε εξετάσεις και συμβουλευτική
αναφορικά με τον ιό του HIV και σε άλλες
ιατρικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης
της θεραπείας όταν ζητηθεί.
Αυτό το μοντέλο εργασίας στο πεδίο
περιλαμβάνει δύο αλληλένδετα στοιχεία
που έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν
την αλλαγή συμπεριφοράς. Αυτά
συμπεριλαμβάνουν εργασία στο πεδίο σε
επίπεδο κοινότητας και παρουσία σε
δημόσιους χώρους όπου συχνάζουν άτομα
που κάνουν ενέσιμη χρήση ναρκωτικών,
καθώς και δύο εξατομικευμένες συνεδρίες
εκπαίδευσης και μείωσης του κινδύνου,
ακολουθούμενες από συνεχείς επαφές. Η
πρώτη συνεδρία πραγματοποιείται
συνήθως πριν από την εξέταση, παρέχει
βασικές πληροφορίες σχετικά με την
πρόληψη και μετάδοση του HIV, της
ηπατίτιδας και των ΣΜΝ. Η δεύτερη
συνεδρία, που πραγματοποιείται μετά την
εξέταση, επιδιώκει να ενισχύσει και να
υποστηρίξει την αλλαγή συμπεριφοράς και
περιλαμβάνει συζητήσεις σχετικά με τον
τρόπο μείωσης των κινδύνων.
Εκτός από την πρόσβαση των χρηστών
ναρκωτικών σε διάφορα κοινοτικά
περιβάλλοντα, οι εργαζόμενοι στο πεδίο
λειτουργούν ως πρότυπα, εκπαιδευτές και
υποστηρικτές που μπορούν να παρέχουν
στους χρήστες ναρκωτικών

επικαιροποιημένες και ακριβείς
πληροφορίες σε σχέση με τη μείωση του
κινδύνου σε περιβάλλοντα που είναι
γνωστά σε αυτούς και σε περιόδους που
υπάρχει αυξημένος κίνδυνος. Οι ειδικές
στρατηγικές στην εργασία στο πεδίο
περιλαμβάνουν την παροχή βασικών
πληροφοριών για τη μείωση του κινδύνου,
την παρουσίαση ιεραρχικού πλαισίου για
την κατανόηση της σχετικής
αποτελεσματικότητας των διαφόρων
στρατηγικών μείωσης του κινδύνου, την
παροχή βιβλιογραφίας και άλλων υλικών
για την υποστήριξη της αλλαγής
συμπεριφοράς, και διευκόλυνση της
πρόσβασης σε υπηρεσίες θεραπείας για τα
ναρκωτικά, εξετάσεων και παροχής
συμβουλευτικής για τον HIV/AIDS, καθώς
και σε άλλες ιατρικές και κοινωνικές
υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στην
τοπική κοινότητα.
Για την ταχύτερη διάδοση των
πληροφοριών, σε αυτό το μοντέλο οι
εργαζόμενοι στο πεδίο έρχονται σε επαφή
με άτομα σε μικρές ομάδες, αν και
ορισμένες φορές στοχεύουν επίσημα στην
προσέγγιση των υφιστάμενων δικτύων
χρηστών ναρκωτικών, συχνά εμπλέκοντας
ηγέτες δικτύων στη διδασκαλία ή τη
λειτουργία τους ως πρότυπα για τη μείωση
του κινδύνου του HIV.
Τα προγράμματα εργασίας στο πεδίο
που βασίζονται στην κοινότητα και
απευθύνονται σε άτομα που κάνουν
χρήση ναρκωτικών μπορεί να διαφέρουν
ανάλογα με:
• τον τύπο και τον αριθμό των ατόμων
που πρέπει να προσεγγίσουν (χρήστες
ενδοφλέβιων ναρκωτικών ή μη
ενδοφλέβιων, νέους, χρήστες
διεγερτικών κ.λπ.)
• τους χώρους που λαμβάνει χώρα η
εργασία στο πεδίο (δρόμος, κατοικίες

5

More information:
https://archives.drugabuse.gov/sites/default/files/cb
om.pdf
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ατόμων που χρησιμοποιούν ναρκωτικά,
«χώρους εποπτευόμενης χρήσης» κ.λπ.)
• το παρεχόμενο υλικό (σύριγγες,
βελόνες, προφυλακτικά, χλωρίνη,
πληροφορίες μείωσης κινδύνου,
αλκοολούχα μαντηλάκια, κουτάλια,
βραστήρες, αιμοστατικούς επιδέσμουςtourniquets)
• άλλες υπηρεσίες μέσω παραπομπών
• τους ρόλους και τις ευθύνες των
εργαζομένων στο πεδίο και τη φύση της
κατάρτισης που λαμβάνουν
• τους τύπους υποομάδων χρηστών
ναρκωτικών που θα προσεγγίσουν
• τους οργανισμούς που ασχολούνται
με την παροχή υπηρεσιών (ΜΚΟ,
κυβερνητικοί οργανισμοί)
• την εποπτεία και τη διαχείριση των
εργαζομένων στο πεδίο και των
ομότιμων εκπαιδευτών. Σύστημα
παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Το μοντέλο παρέμβασης που καθοδηγείται
από ομότιμους [PDI]6
Επίσης, το PDI υλοποιείται από τα μέσα της
δεκαετίας του '90 και είναι ένα μοντέλο
προσέγγισης "παραπομπής αλυσίδας" που
στοχεύει στα κοινωνικά δίκτυα των ατόμων
που κάνουν ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών
και όχι σε άτομα. Ο αρχικός στόχος ήταν να
εκπαιδευτούν οι χρήστες ενέσιμων
ναρκωτικών για να στρατολογήσουν και να
παραδώσουν παρεμβάσεις πρόληψης του
HIV άμεσα στους ομοτίμους τους στην
κοινότητα με αντάλλαγμα χρηματική
ανταμοιβή.
Οι βασικές δραστηριότητες αυτού του
μοντέλου εργασίας στο πεδίο
περιλαμβάνουν (1) τη στρατολόγηση για
συνεντεύξεις, εκπαίδευση και εξετάσεις (2)
την εκπαίδευση των ατόμων που κάνουν
ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών στην
κοινότητα και τη διάδοση πληροφοριών

πρόληψης σχετικά με τους κινδύνους για
την υγεία (3) τη μετακίνηση των ατόμων
που κάνουν ενδοφλέβια χρήση ουσιών για
να κάνουν συνεντεύξεις μεταπαρακολούθησης και περαιτέρω
εκπαίδευση στον τομέα της υγείας (4)
διανομή υλικού και πληροφοριών για τη
μείωση της βλάβης και (5) την παραπομπή
των ατόμων που κάνουν χρήση
ενδοφλέβιων ναρκωτικών σε εξετάσεις και
άλλες υπηρεσίες.
Σε αντίθεση με ένα μοντέλο προσέγγισης
"παρόχου-πελάτη", στο οποίο οι εθελοντές
συνήθως διανέμουν απλώς υλικό χρήσης
στους ομοτίμους τους, τα άτομα που
κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών
που εμπλέκονται στο PDI εκπαιδεύουν
επίσης τους ομοτίμους τους σε θέματα που
σχετίζονται με την πρόληψη του HIV και
την ασφαλέστερη χρήση ναρκωτικών. Το
μοντέλο αυτό βασίζεται στον ενεργό
χρήστη ενδοφλέβιων ναρκωτικών για την
εκτέλεση των βασικών δραστηριοτήτων
που θα εκτελούσαν οι εργαζόμενοι που δεν
κάνουν χρήση ναρκωτικών, παρέχοντάς
τους καθοδήγηση και άμεσες χρηματικές
ανταμοιβές ανά εργασία για την εκτέλεση
καθηκόντων που σχετίζονται με την
εργασία στο πεδίο.
Η πρώτη επαφή με το άτομο που κάνει
χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών συμβαίνει
όταν στρατολογείται και εκπαιδεύεται από
τους εκπαιδευμένους ομοτίμους
εργαζόμενους στο πεδίο. Επιπρόσθετα, η
διαδικασία στρατολόγησης έχει σχεδιαστεί
για να εμπλέξει τα μέλη του δικτύου στη
συζήτηση για τη μείωση του κινδύνου του
HIV, ενισχύοντας έτσι τους κανόνες για
ασφαλέστερη συμπεριφορά.
Το PDI ήταν αποτελεσματικό στη μείωση
των συμπεριφορών κινδύνου σχετικά με
τον HIV. Επιπλέον, το PDI ήταν σε θέση να
στρατολογήσει σημαντικά περισσότερους

6

More information :
https://chipcontent.chip.uconn.edu/chipweb/pdfs/P
DI%20Summary.pdf
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ΧΕΝ για να λάβουν ενημέρωση και εξέταση
για τον ιό HIV και κοστίζει σημαντικά
λιγότερο από τις παραδοσιακές
προσπάθειες στο πεδίο. Για το λόγο αυτό,
το μοντέλο επεκτάθηκε επίσης και
προσαρμόστηκε για να χρησιμοποιηθεί με
στόχο την πρόσβαση σε άλλους
πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο και
σε δίκτυο, όπως οι εργαζόμενοι στο σεξ, οι
άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες, οι
ετεροφυλόφιλοι υψηλού κινδύνου και οι
άνθρωποι που βρίσκονται σε καθεστώς
αστεγίας.
Η εργασία στο Πεδίο σε Φυσικό Πλαίσιο
[ONS]
Καθοδηγούμενο από ένα πλαίσιο
κοινωνικής επιρροής και ενδυνάμωσης, το
ONS βασίζεται σε άτομα με συγκεκριμένο
status που προέρχονται από τα δίκτυα
ατόμων που κάνουν χρήση ναρκωτικών,
εκπαιδεύοντάς τα να προωθήσουν την
πρόληψη του HIV μεταξύ των επαφών τους
εντός και εκτός των δικτύων τους
(σεξουαλικών και ναρκωτικών).
Οι ΧΕΝ που στρατολογούνται από το δρόμο
καλούνται να φέρουν άτομα με τα οποία
έχουν κάνει κοινή ενδοφλέβια χρήση για
μια σειρά έξι συναντήσεων στις οποίες
συζητούν μαζί ποιοι είναι οι κίνδυνοι, τι θα
μπορούσε να γίνει σχετικά με αυτούς τους
κινδύνους και τα πιθανά κοινωνικά και
πρακτικά εμπόδια.
Τα άτομα που κάνουν χρήση ναρκωτικών
εκπαιδεύονται για να εργαστούν στο πεδίο
μαζί με τα μέλη των δικτύων τους (δικτύων
αναφορικά με τη χρήση ναρκωτικών καθώς
και της σεξουαλικής συμπεριφοράς).
Μοντέλο Αυτό-Βοήθειας
Αυτό το μοντέλο βασίζεται στην
προσέγγιση των χρηστών ναρκωτικών για
να προσεγγίσουν άλλους χρήστες
ναρκωτικών για κοινά θέματα,
συμπεριλαμβανομένου του HIV/AIDS.
Αυτός ο τύπος προσέγγισης είναι πιο
συνηθισμένος στη Γαλλία, τη Γερμανία και
την Ολλανδία, αλλά βρίσκεται επίσης στο
Βέλγιο, τη Δανία, την Ιταλία, την Ισπανία

και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα τελευταία
χρόνια, αυτό το μοντέλο έχει προσαρμοστεί
για να βοηθήσει τα άτομα που κάνουν
χρήση ναρκωτικών και ζουν με τον HIV /
AIDS. Ένα παράδειγμα δραστηριότητας
προσέγγισης στο πεδίο αποτελεί η παροχή
ενημερωτικού δελτίου για θέματα που
αφορούν τα άτομα που κάνουν χρήση
ναρκωτικών. Ένα τέτοιο ενημερωτικό
δελτίο θα χρησιμοποιούσε μια κυκλική
διαδικασία μέσω έρευνας για να
ανακαλύψει ποια θέματα παρουσιάζουν
μεγαλύτερο ενδιαφέρον και, στη συνέχεια,
ένα κέντρο εξειδικευμένων εκπαιδευτών
στην υγεία και εργαζομένων στο πεδίο θα
στόχευε στην ανεύρεση των τεχνικών
πληροφοριών που απαιτούνται και τη
διατύπωσή τους σε κατάλληλη γλώσσα για
την κοινότητα.
Μοντέλο Δημόσιας Υγείας
Με βάση το μοντέλο αυτοβοήθειας, τα
άτομα που κάνουν χρήση ενδοφλέβιων
ναρκωτικών και οι πρώην χρήστες
συνεργάζονται με γιατρούς, νοσηλευτές και
άλλους εργαζόμενους στον τομέα της
υγείας για να έρθουν σε επαφή με τα
άτομα που κάνουν χρήση ενδοφλέβιων
ναρκωτικών και να παράσχουν
πληροφορίες πρόληψης του HIV, συχνά
βελόνες, σύριγγες, προφυλακτικά και άλλο
εξοπλισμό και, σε ορισμένες περιπτώσεις,
φροντίδα και υποστήριξη
(συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής
περίθαλψης) για τα άτομα που κάνουν
χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών.
Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για να
διασυνδέσει τα άτομα που κάνουν χρήση
ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ιδίως εκείνα
που δεν μπορούν ή δεν είναι πρόθυμα να
σταματήσουν να κάνουν χρήση
ναρκωτικών) με οργανισμούς που
παρέχουν βοήθεια με στόχο τη λήψη
πληροφοριών και μια σειρά υπηρεσιών.
Οι εργαζόμενοι προσέγγισης στο πεδίο
επισκέπτονται τα μέρη που συχνάζουν οι
χρήστες ναρκωτικών και κάνουν την επαφή.
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Ανταλλαγή (βελόνων) Συρίγγων στην
εργασία στο πεδίο [ONE]
Η βασική συσκευασία των υλικών (κιτ) που
παρέχονται μέσω ONE μπορεί να
περιλαμβάνει:
•

Αποστειρωμένες σύριγγες,
προφυλακτικά και επιχρίσματα
αλκοόλης.

•

Αλλά ανάλογα με τις πρακτικές
κινδύνου και τις ανάγκες των
ανθρώπων που κάνουν χρήση
ναρκωτικών, μπορούμε επίσης να
διανείμουμε βελόνες,
αποστειρωμένο ορό για ενέσιμη
χρήση, βραστήρες ή κουτάλια,
αιμοστατικά και φίλτρα.

•

Οι οργανισμοί μπορούν επίσης να
παρέχουν επιδέσμους, βαμβάκι,
απολυμαντικά, διάλυμα χλωρίνης,
βιταμίνες, παυσίπονα όπως
ασπιρίνη, αλοιφές για τη θεραπεία
τραυμάτων και βακτηριακών
λοιμώξεων ή φάρμακα για την
πρόληψη υπερδοσολογίας (για
παράδειγμα, ναλοξόνη).

Κατά την παροχή ανταλλαγής βελόνων
μέσω αυτού του μοντέλου, συνιστάται η
παροχή αποστειρωμένων βελόνων και
συρίγγων στις ποσότητες που ζητούν οι
άνθρωποι που κάνουν χρήση ναρκωτικών
χωρίς να τους ζητούν να επιστρέψουν τις
χρησιμοποιημένες, αλλά μάλλον
κινητοποιώντας τους πελάτες να τις
φέρουν πίσω μέσω της διανομής μικρών
δοχείων (απόρριψης) βελόνων.

(secondary) Το δευτερεγενές μοντέλο
ανταλλαγής βελόνων
Η δευτερογενής ανταλλαγή βελόνων είναι
ένα μοντέλο ανταλλαγής βελόνων και
συρίγγων όπου τα άτομα που κάνουν
χρήση ναρκωτικών λαμβάνουν μεγάλο
αριθμό καθαρών συρίγγων και βελόνων για
διανομή μεταξύ των ομοτίμων τους, οι
οποίοι διαφορετικά δεν θα έρχονταν και
δεν θα είχαν πρόσβαση σε αυτές τις
υπηρεσίες.
Μαζί με τις βελόνες και τις σύριγγες, οι
χρήστες ναρκωτικών που εμπλέκονται στη
δευτερογενή ανταλλαγή βελόνων μπορούν
να διανέμουν προφυλακτικά, επιχρίσματα
αλκοόλης και ενημερωτικό υλικό.
Δεν είναι απαραίτητο ένα άτομο που είναι
πρόθυμο να συμμετάσχει στην ανταλλαγή
συρίγγων να είναι δημοφιλές μεταξύ των
ομοτίμων του. Οι κύριες προϋποθέσεις
είναι τα άτομα να κινητοποιηθούν να
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και να
έχουν έναν ευρύ κύκλο επαφών.
«Αλίευση» πελατών
Το μοντέλο «αλίευσης» των πελατών
πραγματοποιείται κυρίως από
θεραπευτικές κοινότητες και άλλες
υπηρεσίες θεραπείας για τα ναρκωτικά,
όπου οι εργαζόμενοι προσέγγισης στο
πεδίο ενθαρρύνουν τους χρήστες
ναρκωτικών να λάβουν θεραπεία.
Η εκπαίδευση πρόληψης του HIV είναι
επίσης μια δραστηριότητα προσέγγισης
στο πεδίο, αλλά η πρωταρχική εστίαση
είναι η παροχή βοήθειας στους χρήστες
ναρκωτικών να διακόψουν τη χρήση.
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Ενότητα II
Σχεδιασμός & Εμπλεκόμενοι Φορείς
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
Γιατί σχεδιασμός;
Ο σχεδιασμός είναι η διαδικασία
ανάπτυξης μιας λογικής ακολουθίας
στρατηγικών και βημάτων. Υπάρχουν
διάφοροι λόγοι για την ανάληψη μιας
ολοκληρωμένης διαδικασίας σχεδιασμού.
Για παράδειγμα, σχεδιασμός:
1. Εξοικονομεί χρόνο και χρήμα.
2. Βοηθά να διασφαλιστεί ότι οι
παρεμβάσεις ανταποκρίνονται στις
ανάγκες της κοινότητάς σας.
3. Βοηθά στην κατανομή των πόρων
που απαιτούνται για την
υλοποίηση.
4. Κατανέμει το έργο και διασφαλίζει
ότι όλα τα βήματα έχουν
διανεμηθεί και ότι οι αρμοδιότητες
κατανέμονται σωστά. Επίσης,
βοηθά στην παρακολούθηση των
εξελίξεων.
5. Ενθαρρύνει τη συμμετοχή των
μελών. Επιπλέον, η αντιστοίχιση
ατόμων με συγκεκριμένες εργασίες
μπορεί να μεγιστοποιήσει τις
δεξιότητες και τις διασυνδέσεις της
κοινότητας.
6. Επηρεάζει τις μελλοντικές ευκαιρίες
χρηματοδότησης.
7. Προωθεί τον προσανατολισμό της
δράσης και οι συναντήσεις σε όλα
τα επίπεδα είναι πιο παραγωγικές.

8. Βοηθάει στην στοχευμένη
στρατολόγηση και τη συνεργασία.
Πώς να σχεδιάσετε;
Ένα αποτελεσματικό στρατηγικό σχέδιο και
σχέδιο δράσης απαιτεί τη συμμετοχή
διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών και
τη συνεργασία με τα μέλη της κοινότητας.
1. Η διαδικασία θα πρέπει να είναι
ανοικτή σε όλους τους
ενδιαφερόμενους φορείς. Αυτό δεν
σημαίνει ότι μεγάλος αριθμός
ανθρώπων πρέπει να συμμετάσχει
σε όλες τις πτυχές της ανάπτυξης
του σχεδίου. Ωστόσο, θα πρέπει να
υπάρχουν σημεία στα οποία
μπορούν να παρέχονται
input/output.
2. Η ίδια η διαδικασία θα πρέπει να
θέσει στην πράξη τις αξίες και τις
αλλαγές που επιδιώκει να δει στον
κόσμο. Π.χ. ποιος
συμπεριλαμβάνεται/αποκλείεται
στη διαδικασία και γιατί; Ποιοι
είναι οι ρόλοι κατά τη διάρκεια
αυτής της διαδικασίας και οι
ευθύνες τους; Γιατί? Ποιες είναι οι
δομές λογοδοσίας?...
3. Οι συντονιστές της διαδικασίας θα
πρέπει να προσπαθήσουν να
λάβουν συναίνεση. Πρέπει να
αναπτυχθούν ομαδικές διαδικασίες
για να διασφαλιστεί ότι αναδύεται
ένα αντιπροσωπευτικό όραμα της
κοινότητας
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Βασικές Αρχές Σχεδιασμού

Τι θέλεις να πετύχεις;

Τι θα κάνεις?

Πώς ξέρεις τι έχει επιτευχθεί;

Λέξεις-κλειδιά: στόχοι,
σκοποί, πρωταρχικοί στόχοι,
δηλώσεις προβλημάτων,
επιμέρους στόχοι, οράματα.

Λέξεις-κλειδιά:
δραστηριότητες,
προσεγγίσεις,
πρωτοβουλίες, εισροές,
μέθοδοι, αποστολές,
πολιτικές, πρακτικές,
προγράμματα, στρατηγικές.

Λέξεις-κλειδιά: δείκτης
αναφοράς, δείκτης,
ενδιάμεσος
αποτελέσματα, αντίκτυπος,
μέτρο, ορόσημο,
αποτέλεσμα, παραγωγή,
αποτέλεσμα

2. Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου και σχεδίου δράσης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
Ένα συνηθισμένο λάθος που γίνεται από
ορισμένους οργανισμούς είναι η επιλογή
στρατηγικών πριν καθοριστεί το πρόβλημα
και οι επιδιωκόμενες αλλαγές σχετικά με
αυτό. Μια αποτελεσματική αξιολόγηση των
αναγκών θα περιλαμβάνει τις τέσσερις
βασικές συνιστώσες:
1. Διατύπωση του προβλήματος ή
δήλωση στόχου, περιγράφοντας
την ανάγκη που δικαιολογεί το
έργο.
2. Πληροφορίες με βάση το πλαίσιο.
Αυτό θα περιλαμβάνει όχι μόνο τη
γνώση σχετικά με την πολιτική που
σχετίζεται με τα ναρκωτικά, αλλά
και άλλες πληροφορίες σχετικές με
τις συνθήκες που διαμορφώνουν
την πραγματικότητα και τις
εμπειρίες της κοινότητας με την
οποία συνεργαζόμαστε.
3. Αξιολόγηση των αναγκών της
Κοινότητας. Αυτό θα περιλάμβανε
μια σαφή κατανόηση της ίδιας της
κοινότητας και των αναγκών.

4. Όταν είναι δυνατό, υποστηρικτικά
δεδομένα (είτε ποσοτικά είτε
ποιοτικά) όλων των παραπάνω.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
«Υπάρχει μια νέα ομάδα χρηστών
ναρκωτικών (περίπου 50-100 άτομα),
αποτελούμενη από μετανάστες και
αιτούντες άσυλο. Βρίσκονται σε ένα πάρκο
στη μέση μιας δημοφιλούς και μοντέρνας
γειτονιάς που έχει αλλάξει ραγδαία τα
τελευταία 10 χρόνια. Η ανακαίνιση των
διαμερισμάτων, η πώληση οικονομικά
προσιτών κατοικιών και το άνοιγμα
μοντέρνων καφετεριών και καταστημάτων
επιτάχυναν τη διαδικασία αναβάθμισης
στην περιοχή. Ο νέος πληθυσμός αυτής της
περιοχής αποτελείται από μεσήλικες
ελεύθερους και ζευγάρια με παιδιά και καλό
εισόδημα. Δεν είναι ευχαριστημένοι με τη
νέα κατάσταση και αισθάνονται ότι
απειλούνται.
Υπάρχουν δυσκολίες στην προσέγγιση της
ομάδας χρηστών ναρκωτικών. Οι
περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν νόμιμη
άδεια και δεν μιλούν τη γλώσσα της χώρας
σας. Οι περισσότεροι από αυτούς
προέρχονται από αφρικανικές χώρες, αλλά η
ομάδα είναι μικτή και υπάρχουν επίσης
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μετανάστες από άλλες περιοχές. Λόγω του
γλωσσικού περιορισμού και του
«παράτυπου» καθεστώτος αυτής της
ομάδας, η πρόσβαση σε υπηρεσίες
παραμένει περιορισμένη. Είναι δύσκολο να
δημιουργηθεί μια αξιόπιστη σχέση με τα
μέλη της ομάδας. Φοβούνται την αστυνομία
και δεν έχουν εμπιστοσύνη σε εκείνους που
δεν είναι μέρος της κοινότητάς τους.
Με βάση τις παρατηρήσεις, οι περισσότεροι
από αυτούς κάνουν ενέσιμη χρήση
ναρκωτικών. Δεν επισκέπτονται την
υπηρεσία drop-in και μείωσης βλάβης, αλλά
επισκέπτονται το πρόγραμμα διανομής
συρίγγων- βελόνων. Οι περισσότεροι από
αυτούς είναι άστεγοι και ζουν σε
εγκαταλελειμμένα σπίτια ή ομάδες. Σχεδόν
όλοι τους είναι άνδρες και μερικοί από
αυτούς κερδίζουν χρήματα πουλώντας
ναρκωτικά ή σεξ και διαπράττοντας
ασήμαντα
εγκλήματα".

σας, εμπίπτει αυτό στην κατεύθυνση του
οργανισμού σας;
3. Γιατί θέλετε να εκτελέσετε αυτό το έργο;
4. Ποια είναι τα ζητήματα και οι ανάγκες
που επιδιώκετε να αντιμετωπίσετε μέσω
αυτού του έργου;

Συμβουλές
Δώστε προσοχή στον τρόπο με τον οποίο
γράφετε το όραμά σας. Για παράδειγμα:
Ουσιαστικά και
επίθετα
Ασφαλής, σε όλη την
κοινότητα,
φροντισμένος,
αυτάρκης,
υποστηριζόμενος,
υγιής, χωρίς
αποκλεισμούς,
πολύτιμος...

Ρήματα
Δημιουργήστε,
συνεργαστείτε,
υποστηρίξτε,
εκπαιδεύστε,
προωθήστε,
μειώστε, αλλάξτε,
ενισχύστε,
συντονίστε,
οργανώστε, φέρτε,
δημιουργήστε,
κινητοποιήστε,
αυξήστε,
ενισχύστε...

ΟΡΑΜΑ | ΕΠΙΠΤΩΣΗ – Σε ποια θεμελιώδη
αλλαγή συμβάλλει το έργο σας;
Αυτό περιγράφεται από μία ή περισσότερες
φράσεις ή δηλώσεις οράματος, οι οποίες
είναι σύντομες διακηρύξεις που
μεταφέρουν τις ιδέες ή το στόχο της
κοινότητας για το μέλλον. Αναπτύσσοντας
μια δήλωση οράματος, ο οργανισμός σας
καθιστά σαφείς τις αξίες και τις
οργανωτικές αρχές του έργου στην
κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου του
προσωπικού, των συμμετεχόντων ή /και
των εθελοντών μεταξύ άλλων.
ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΛΆΒΕΤΕ ΥΠΌΨΗ:
1. Σε ποια ευρύτερη αλλαγή θα οδηγήσει η
χρήση των αποτελεσμάτων του έργου;
Περιγράφετε αυτή την εξέλιξη όσον αφορά
τις παρατηρήσιμες αλλαγές; (Τι είναι αυτό
που μπορείτε πραγματικά να βιώσετε;)
2. Ποιος είναι ο ρόλος του οργανισμού σας
στην επίτευξη αλλαγής για την ομάδα-στόχο

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
"Θα θέλαμε να προωθήσουμε έναν ασφαλή
και χωρίς αποκλεισμούς δημόσιο χώρο στον
οποίο όλοι έχουν το δικαίωμα να
επισκεφθούν το πάρκο. Οραματιζόμαστε
ένα αφοσιωμένο κοινοτικό κίνημα που
συνεργάζεται για να υποστηρίξει τις ανάγκες
όλων των επισκεπτών του πάρκου.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η ανάπτυξη δηλώσεων αποστολής είναι το
επόμενο βήμα στη διαδικασία σχεδιασμού
της δράσης. Η δήλωση αποστολής ενός
οργανισμού περιγράφει τι πρόκειται να
κάνει η ομάδα και γιατί θα το κάνει αυτό.
Οι δηλώσεις αποστολής μερικές φορές
συγχέονται με δηλώσεις οράματος.
Ωστόσο, οι πρώτες είναι πιο συγκεκριμένες
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και είναι σίγουρα πιο "προσανατολισμένες
στη δράση" από τους τελευταίες.
Η αποστολή μπορεί να αναφέρεται σε ένα
πρόβλημα, όπως η ανεπαρκής στέγαση - ή
ένας στόχο - όπως η παροχή πρόσβασης
στην υγειονομική περίθαλψη για όλουςΠαρόλο που δεν μπαίνουν σε
λεπτομέρειες, αρχίζουν να υπαινίσσονται
πολύ ευρέως πώς μπορεί να εξελιχθεί ο
οργανισμός σας σχετικά με την
αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει
εντοπίσει.
Ορισμένες γενικές κατευθυντήριες αρχές
σχετικά με τις δηλώσεις αποστολής είναι
ότι είναι:
Συνοπτικές. Αν και δεν είναι τόσο σύντομη
φράση όσο μια δήλωση οράματος, μια
δήλωση αποστολής θα πρέπει να
εξακολουθεί να μπαίνει σε μία πρόταση.

3.
4.

οι τρέχουσες υπηρεσίες είναι
ανεπαρκώς
συντονισμένες,υποχρηματοδοτούμ
ενες και μπορεί ακόμη και να
ανταγωνίζονται η μία την άλλη για
να επιβιώσουν. Υπό αυτές τις
συνθήκες, ένας συνασπισμός
μπορεί να υιοθετήσει την
αποστολή της δημιουργίας ενός
βέλτιστου συστήματος υπηρεσιών.
Αύξηση της ευαισθητοποίησης και
της κατανόησης.
Εστιάζοντας τους υπάρχοντες
πόρους στο πρόβλημα. Ορισμένες
κοινότητες έχουν πρόσβαση σε
επαρκείς πόρους και εύρυθμα
λειτουργικά συστήματα τοπικής
διακυβέρνησης και λήψης
αποφάσεων. Σε αυτές τις
κοινότητες, οι οργανισμοί μπορούν
να επιλέξουν να υιοθετήσουν την
αποστολή της εστίασης των
υφιστάμενων πόρων σε θέματα
που δεν είχαν αντιμετωπιστεί
προηγουμένως ή όχι επαρκώς.

Προσανατολισμένες στο αποτέλεσμα. Οι
δηλώσεις αποστολής εξηγούν τα γενικά
αποτελέσματα στα οποία εργάζεται για να
επιτύχει ο οργανισμός σας.
Ανοιχτές. Ενώ οι δηλώσεις αποστολής
κάνουν δηλώσεις σχετικά με τους
πρωταρχικούς στόχους της ομάδας σας,
είναι πολύ σημαντικό να το κάνουν ευρέως.
Οι καλές δηλώσεις αποστολής δεν
περιορίζουν τις στρατηγικές ή τους τομείς
της κοινότητας που μπορεί να εμπλακούν
στο έργο.

ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
"Να οικοδομήσουμε και να κινητοποιήσουμε
ένα ολοκληρωμένο, κοινοτικό κοινωνικό
κίνημα για να μειώσουμε σημαντικά τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση
ναρκωτικών στην περιοχή του Πράσινου
Πάρκου".
"Για την ανάπτυξη μιας ασφαλούς και υγιούς
γειτονιάς μέσω συνεργατικού σχεδιασμού,
κοινοτικής δράσης και υπεράσπισης
πολιτικής."

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Συνήθως, οι δηλώσεις αποστολής για
οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον
τομέα των ναρκωτικών περιλαμβάνουν ένα
ή περισσότερα από τα εξής:
1.

2.

Μετασχηματισμός. Οι κοινότητες
αναζητούν πληροφορίες για να
κατανοήσουν τι πρέπει να αλλάξει
και στη συνέχεια ενεργούν ως προς
τον απαιτούμενο μετασχηματισμό.
Αξιοποιώντας στο έπακρο τους
υπάρχοντες πόρους. Μια κοινοτική
αξιολόγηση μπορεί να οδηγήσει
την κοινότητα στο συμπέρασμα ότι

ΣΤΟΧΟΙ
Οι στόχοι είναι τα συγκεκριμένα,
μετρήσιμα αποτελέσματα που
επιδιώκουμε να επιτύχουμε. Πόσα από
αυτά θα επιτευχθούν, μέχρι πότε; Οι στόχοι
χρησιμεύουν και ως βάση για την
αξιολόγηση του έργου που αναπτύξαμε.
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Αφού διερευνήσουμε και κατανοήσουμε τα
προβλήματα σε μια κοινότητα, εξετάζοντας
το πλαίσιο και δίνοντας προτεραιότητα στα
προβλήματα, μπορούμε να γράψουμε το
στόχο μας χρησιμοποιώντας μια ποικιλία
μορφών και σύνταξης. Ωστόσο, ανεξάρτητα
από τον τρόπο με τον οποίο γράφεται ένας
στόχος, θα πρέπει να δίνει απάντηση στις
ακόλουθες ερωτήσεις:
- Τι θα αλλάξει;
- Κατά πόσο;
- Πώς θα μετρηθεί;

ΓΡΆΦΟΝΤΑΣ ΚΑΛΟΎΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
Είναι σημαντικό οι οργανισμοί να γράφουν
στόχους που μπορούν να μοιραστούν με τα
μέλη της κοινότητας και τους εταίρους με
τρόπο που να επικοινωνεί με σαφήνεια τι
επιδιώκει να αλλάξει ο συνασπισμός στην
κοινότητα.
Οι συνασπισμοί μπορούν να
χρησιμοποιήσουν το ακρωνύμιο "SMART +
C" κατά τη σύνταξη στόχων. Οι στόχοι
πρέπει να είναι:
Συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, σχετικοί,
χρονομετρημένοι και βασισμένοι σε
κοινοτικό επίπεδο.

- Μέχρι πότε;
- Ποια είναι η γραμμή βάσης ή το σημείο
εκκίνησης;
ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΣΤΟΧΩΝ
Συμπεριφορικοί στόχοι. Αυτοί οι στόχοι
εξετάζουν την αλλαγή των συμπεριφορών
των ανθρώπων (τι κάνουν και λένε) και τα
προϊόντα (ή τα αποτελέσματα) των
συμπεριφορών τους. Για παράδειγμα, μια
ομάδα βελτίωσης γειτονιάς μπορεί να
αναπτύξει έναν στόχο γύρω από την
πραγματοποίηση αυξημένου αριθμού
επισκευής σπιτιών (τη συμπεριφορά) ή τη
βελτίωση της στέγασης (το αποτέλεσμα).
Στόχοι αποτελεσμάτων σε κοινοτικό επίπεδο.
Αυτά σχετίζονται με στόχους
συμπεριφορικών αποτελεσμάτων, αλλά
εστιάζονται περισσότερο σε επίπεδο
κοινότητας παρά σε ατομικό επίπεδο. Για
παράδειγμα, η ίδια ομάδα μπορεί να
προτείνει την αύξηση του ποσοστού
αξιοπρεπούς στέγασης σε προσιτή τιμή στην
κοινότητα ως στόχο σε επίπεδο κοινότητας.
Στόχοι διεργασίας. Αυτοί είναι οι στόχοι που
αναφέρονται στην υλοποίηση των
δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την
επίτευξη άλλων στόχων. Για παράδειγμα, η
ομάδα μπορεί να υιοθετήσει ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο για τη βελτίωση της
στέγασης στη γειτονιά.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΟΧΩΝ
Δήλωση προβλήματος: υπάρχει έλλειψη
επαφής με την κοινότητα των χρηστών
ναρκωτικών στο Green Park..
Αιτία : Στην κοινότητα δεν μιλούν την τοπική
γλώσσα, και λόγω της έλλειψης άδειας
διαμονής τους, δεν εμπιστεύονται τους
ανθρώπους που βρίσκονται έξω από την
κοινότητά τους.
«Να έχουμε εκπαιδεύσει 4 ομότιμους
εργαζόμενους με παρόμοιο μεταναστευτικό
υπόβαθρο, οι οποίοι μιλούν τη γλώσσα,
μέχρι το τέλος του 2020»
Τι θα αλλάξει; Ο οργανισμός θα είναι σε
θέση να έρθει σε επαφή με την κοινότητα
των χρηστών ναρκωτικών.
Πως θα μετρηθεί αυτό; Ολοκλήρωση του
εκπαιδευτικού προγράμματος, αριθμός
επαφών που έχουν δημιουργηθεί από τους
ομότιμους εργαζόμενους...

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
Η αλλαγή των συνθηκών που επηρεάζουν
μια κοινότητα, καθώς και η υποστήριξη των
αλλαγών που θα ήθελαν δεν είναι εύκολη
υπόθεση. Η ανάπτυξη κατάλληλων
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στρατηγικών θα συμβάλει στην επίτευξη
του επιθυμητού αποτελέσματος. Το κύριο
ερώτημα εδώ είναι: πώς θα επιτύχετε τους
στόχους σας.
Οι στρατηγικές εξηγούν τον τρόπο με τον
οποίο η πρωτοβουλία θα επιτύχει τους
στόχους της. Γενικά, οι οργανισμοί ή/και τα
έργα θα θέσουν σε εφαρμογή μια ποικιλία
στρατηγικών που μπορεί να
περιλαμβάνουν άτομα από διαφορετικούς
οργανισμούς, τομέα ή κοινότητες. Αυτές οι
στρατηγικές μπορεί να κυμαίνονται από τις
πολύ γενικές, συμπεριλαμβανομένων των
ανθρώπων και των πόρων από την
κοινότητα, έως τις πολύ συγκεκριμένες, οι
οποίες στοχεύουν σε συγκεκριμένες
καθορισμένες περιοχές.

Ολοκληρωμένες-περιεκτικές,
συμπληρωματικές και τεκμηριωμένες.
Περιεκτικές σημαίνει ότι υπάρχουν αρκετές
στρατηγικές για την αλλαγή κάθε τοπικής
κατάστασης που προσδιορίζεται στο λογικό
μοντέλο του συνασπισμού σας.
Συμπληρωματικές σημαίνει ότι κάθε μία
από τις στρατηγικές που εφαρμόζονται
βασίζεται η μία στην άλλη με τρόπο που
επηρεάζει ολόκληρη τη στοχευμένη
κοινότητα. Τεκμηριωμένες σημαίνει ότι οι
στρατηγικές που εφαρμόζονται βασίζονται
στην έρευνα και την εμπειρία.

ΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΏΝ
Παροχή ενημέρωσης. Στόχος αυτής της
στρατηγικής είναι η αλλαγή της γνώσης και
των πεποιθήσεων που σχετίζονται με τη
χρήση ουσιών, η κατανόηση του φυσικού
και κοινωνικού πλαισίου της χρήσης ουσιών
και η αύξηση της ευαισθητοποίησης.
Δημιουργία δεξιοτήτων. Εκτός από τη
στόχευση στάσεων ή γνώσεων, οι
προσπάθειες μπορεί επίσης να επιδιώξουν
να δώσουν στους ανθρώπους νέες
ικανότητες για να αναλάβουν δράση.
Παροχή υποστήριξης. Αυτό μπορεί να
αρθρωθεί, για παράδειγμα, μέσω ομάδων

υποστήριξης από ομοτίμους,
συμβουλευτικών δραστηριοτήτων,
δραστηριοτήτων προσέγγισης στο πεδίο…
Αλλαγή πρόσβασης/εμποδίων. Μια
σημαντική στρατηγική είναι να
διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια
στην ανάπτυξη των στόχων και των αλλαγών
που επιθυμούμε να δούμε.
Αλλαγή συνεπειών/κινήτρων. Τα κίνητρα ή οι
ποινές έχουν ισχυρή επίδραση στις επιλογές
συμπεριφοράς που κάνουν οι άνθρωποι.
Σκεφτείτε για παράδειγμα τον αντίκτυπο
που έχουν οι αρχές επιβολής του νόμου στις
κοινότητες των ανθρώπων που κάνουν
χρήση ναρκωτικών.
Συστημική αλλαγή. Οι στρατηγικές σας
μπορεί να στοχεύουν στις ευρύτερες
φυσικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και
θεσμικές δυνάμεις που προϋποθετούν,
προκαλούν ή επηρεάζουν τα προβλήματα
που θέλετε να αντιμετωπίσετε.
Αλλάξτε πολιτικές, κανόνες, πρακτικές και
διαδικασίες. Η διασφάλιση της
καταλληλότητας των πολιτικών και των
κανόνων αποτελεί σημαντικό ρόλο για τους
οργανισμούς. Συχνά, οι υπεύθυνοι χάραξης
πολιτικής δεν γνωρίζουν τις παρενέργειες
μιας δεδομένης πολιτικής ή μιας
κατάλληλης πολιτικής που στερείται
επιβολής.

Προτεραιοποίηση στρατηγικών
Αφού ο οργανισμός προσδιορίσει ένα
ολοκληρωμένο σύνολο στρατηγικών για την
αντιμετώπιση μιας τοπικής κατάστασης στο
λογικό μοντέλο του και πριν προχωρήσει
στο σχεδιασμό δράσης, ένα σημαντικό
βήμα είναι να δοθεί προτεραιότητα στις
στρατηγικές που πρέπει να εφαρμοστούν
πρώτα, δεύτερο, τρίτο και ούτω καθεξής.
Η προσπάθεια ιεράρχησης των
στρατηγικών περιλαμβάνει δύο βασικά
καθήκοντα: 1) αλληλουχία των στρατηγικών
– προσδιορισμός του χρόνου εφαρμογής
των στρατηγικών και, 2) προσδιορισμός της
ικανότητας που απαιτείται για την
εφαρμογή των στρατηγικών. Τα ζητήματα
για την αλληλουχία περιλαμβάνουν:
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- Είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι επαρκώς
προετοιμασμένοι για να αναπτύξουν το
έργο; Εάν όχι, ενδέχεται να χρειαστούν
πληροφορίες ή δεξιότητες πριν από τη
συμμετοχή σε άλλες στρατηγικές.
- Οι στρατηγικές απαιτούσαν την επιβολή,
τροποποίηση ή τροποποίηση
οποιουδήποτε συγκεκριμένου
νόμου/πολιτικής;

Δημιουργία ικανοτήτων σχεδιασμού και
εφαρμογής στρατηγικών ακολουθίας για
δράση
Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον
εντοπισμό νέων εταίρων, τη συμμετοχή
εκπροσώπων της κοινότητας, τον
καθορισμό μη οικονομικών πόρων, τη
λήψη πρόσθετης χρηματοδότησης ή την
παροχή κατάρτισης ή οδηγιών.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο
οργανισμός σας θα χρησιμοποιήσει τις
στρατηγικές του για να επιτύχει τους
στόχους του μαζί με τα βήματα δράσης ή
τις αλλαγές που πρέπει να επέλθουν στην
κοινότητά σας. Επιπρόσθετα, ένα σχέδιο
δράσης εκφράζει τις ευθύνες όλων. Ως εκ
τούτου, περιλαμβάνει, βήμα προς βήμα,
ποιες ενέργειες θα ληφθούν για την
επίτευξη των αποτελεσμάτων, ποιος θα
κάνει τι και πότε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
Δραστηριότητες.
Κάθε βήμα που απαιτείται για την επίτευξη
μιας συνολικής εργασίας ή προσπάθειας
καθορίζεται πλήρως. Το σχέδιο δράσης θα
διευκρινίσει τα μεμονωμένα βήματα που
απαιτούνται για το σχεδιασμό, την
υλοποίηση και την αξιολόγηση του έργου.
Ποιος είναι υπεύθυνος
Τα σχέδια δράσης περιγράφουν λεπτομερώς
ποιος θα είναι υπεύθυνος για κάθε βήμα ή
δράση που πρέπει να ολοκληρωθεί.
Μέχρι πότε
Προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία ή
χρονικό πλαίσιο για την ολοκλήρωση κάθε
βήματος ή εργασίας. Ο σχεδιασμός
ενεργειών δημιουργεί λογοδοσία για
αναθέσεις που γίνονται στα μέλη της
ομάδας. Εάν δεν τηρηθούν οι προθεσμίες, η
ομάδα μπορεί να αξιολογήσει το
συγκεκριμένο βήμα δράσης ρωτώντας εάν η
προθεσμία ήταν κατάλληλη, εάν οι
εμπλεκόμενοι είχαν αναλάβει εργασία
εύλογου μεγέθους ή εάν πληρούνταν
απροσδόκητα ζητήματα ή αντίσταση.
Εμπόδια / Σημεία συμφόρησης
Ποια είναι τα πιθανά προβλήματα που
μπορεί να αντιμετωπίσετε και πώς
προβλέπετε την επίλυσή τους;
Συνεργάτες
Ποιοι θα συνεργάζονται και θα
υποστηρίζουν τις δραστηριότητες που
αναπτύσσονται από
πρόσωπο / ομάδα ανθρώπων; Πώς θα
οργανωθεί αυτό;
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ
μια συλλογή εργαλείων
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τι εννοούμε με τον όρο εμπλεκόμενοι
φορείς;
Αόριστα καθορισμένο, ένας εμπλεκόμενος
φορέας είναι ένα πρόσωπο ή μια ομάδα
ατόμων που μπορεί να επηρεαστούν ή να
επηρεάσουν ένα συγκεκριμένο έργο. Ένας
εμπλεκόμενος φορέας μπορεί να
συμμετέχει ενεργά στις εργασίες ενός
έργου, να επηρεάζεται από το αποτέλεσμά
του ή να είναι σε θέση να επηρεάζει την
ανάπτυξη και τα αποτελέσματα του έργου.
Ανάλογα με την πολυπλοκότητα και το
πεδίο εφαρμογής του έργου που θα θέλατε
να προωθήσετε, μπορεί να υπάρχουν πολύ
λίγοι ή εξαιρετικά πολλοί εμπλεκόμενοι.
Στην περίπτωσή μας, όχι μόνο η κοινότητα
των ανθρώπων που κάνουν χρήση
ναρκωτικών, οι οικογένειές τους ή οι φίλοι
τους, αλλά ακόμη και οι άνθρωποι με
έντονο ενδιαφέρον και δέσμευση στους
τομείς της ακαδημίας ή της χάραξης
πολιτικής, για να αναφέρουμε μερικά
παραδείγματα.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥΣ;
Ο πιο σημαντικός λόγος για τον
προσδιορισμό των εμπλεκομένων φορέων
στο έργο σας είναι ότι θα σας επιτρέψει να
κατανοήσετε και να καθορίσετε ποια άτομα
θα συμμετάσχουν στο έργο σας και με
ποιον τρόπο. Όχι μόνο θα σας βοηθήσει να

σταθεροποιήσετε τα δίκτυα συνεργασίας,
αλλά και θα σας προετοιμάσει για την
υπεράσπιση και διεκδίκηση δικαιωμάτων
που πρέπει να προετοιμάσετε ή για την
αντίσταση που μπορεί να συναντήσετε.
Η συν-δημιουργία και οι συμμετοχικές
προσπάθειες που περιλαμβάνουν την
εκπροσώπηση όσο το δυνατόν
περισσότερων εμπλεκόμενων φορέων
έχουν ορισμένα σημαντικά πλεονεκτήματα:
Θέτει περισσότερες ιδέες επί τάπητος από
ό,τι θα συνέβαινε εάν η ανάπτυξη και η
υλοποίηση της προσπάθειας περιορίζονταν
σε έναν μόνο οργανισμό ή σε μια μικρή
ομάδα ομοϊδεατών.
Περιλαμβάνει ποικίλη προοπτική, δίνοντας
έτσι μια σαφέστερη εικόνα του κοινοτικού
πλαισίου και των πιθανών παγίδων και
πλεονεκτημάτων.
Κερδίζει υποστήριξη καθιστώντας όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη αναπόσπαστο μέρος
της ανάπτυξης, του σχεδιασμού, της
εφαρμογής και της αξιολόγησής της.
Γίνεται η προσπάθειά τους, και θα κάνουν
ό,τι μπορούν για να πετύχει.
Καλλιεργεί την ισότητα. Όλοι οι
ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να έχουν
λόγο στην ανάπτυξη μιας προσπάθειας που
μπορεί να τους επηρεάσει σοβαρά.
Σε βοηθάει να αναγνωρίζεις τυφλά σημεία.
Εάν όλοι έχουν μια θέση στο τραπέζι, οι
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ανησυχίες μπορούν να μεταδοθούν και να
επιλυθούν πριν γίνουν μεγαλύτερα
προβλήματα.

αλλαγές που εφαρμόζει ο οργανισμός σας
σύμφωνα με δίκαιες, ηθικές και διαφανείς
αρχές.

Ενισχύει τη θέση σου αν υπάρχει αντίθεση.
Η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων
μερών κάνει τεράστια διαφορά όσον
αφορά την πολιτική ικανότητα.

Αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας. Για
όλους τους παραπάνω λόγους, ο
εντοπισμός των εμπλεκόμενων φορέων και
η ανταπόκριση στις ανησυχίες τους
καθιστά πολύ πιο πιθανό ότι η προσπάθειά
σας θα έχει τόσο την κοινοτική υποστήριξη
που χρειάζεται όσο και την κατάλληλη
εστίαση για να είναι αποτελεσματική.

Αυξάνει την αξιοπιστία του οργανισμού ή
του έργου σας. Η συμμετοχή και η
παρακολούθηση των ανησυχιών όλων των
ενδιαφερόμενων μερών αυξάνει τις

2. ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Κύριοι εμπλεκόμενοι φορείς
Δικαιούχοι (Ωφελούμενοι) ή στόχοι της
προσπάθειας
Δικαιούχοι είναι εκείνοι που πρόκειται να
αποκτήσουν κάτι – υπηρεσίες, δεξιότητες,
χρήματα, αγαθά, κοινωνική σύνδεση κ.λ.π.–
ως άμεσο αποτέλεσμα της προσπάθειας.
Στόχοι είναι εκείνοι που μπορεί ή όχι να
κερδίσουν προσωπικά ή των οποίων οι
ενέργειες μπορούν να ωφελήσουν ένα
συγκεκριμένο (συνήθως μειονεκτούν)
πληθυσμό ή για την κοινότητα στο σύνολό
της.
Μερικά παραδείγματα είναι: ένας
συγκεκριμένος πληθυσμός, άτομα που
αντιμετωπίζουν ή διατρέχουν κίνδυνο για
ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή πάθηση,
άτομα που εμπλέκονται ή συμμετέχουν σε
συγκεκριμένο οργανισμό ή ίδρυμα, άτομα
των οποίων η συμπεριφορά στοχεύει στην
αλλαγή, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής
και οι οργανισμοί που αποτελούν τους
στόχους των προσπαθειών υπεράσπισης
και διεκδίκησης δικαιωμάτων.

Αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν άτομα και
οργανισμούς που ζουν με, είναι κοντά ή
φροντίζουν τους εν λόγω ανθρώπους και
εκείνους που προσφέρουν υπηρεσίες
απευθείας σε αυτούς. Μεταξύ αυτών
μπορεί να βρείτε: άτομα στο δίκτυο,
άλλους επαγγελματίες υγείας και
κοινωνικούς επαγγελματίες, μέλη της
κοινότητας,...
Εκείνοι των οποίων οι θέσεις εργασίας ή η
ζωή μπορεί να επηρεαστούν από τη
διαδικασία ή τα αποτελέσματα της
προσπάθειας
Ορισμένα από αυτά τα άτομα και ομάδες
αλληλεπικαλύπτονται με εκείνα της
προηγούμενης κατηγορίας: αστυνομικές
και άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου ή
κανονισμών, προσωπικό των επειγόντων
υπηρεσιών, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, οι
εργοδότες, τα συνηθισμένα μέλη της
κοινότητας των οποίων η ζωή, οι θέσεις
εργασίας ή η ρουτίνα μπορεί να
επηρεαστούν από μια προσπάθεια ή
αλλαγή πολιτικής, όπως η τοποθεσία ενός
ξενώνα αστέγων στη γειτονιά ή οι αλλαγές
στους κανονισμούς χωροταξίας.

Δευτερεύοντες Εμπλεκόμενοι Φορείς
Όσοι εμπλέκονται άμεσα ή είναι υπεύθυνοι
για τους δικαιούχους ή τους στόχους της
προσπάθειας.
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Βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς
Κυβερνητικοί αξιωματούχοι και υπεύθυνοι
χάραξης πολιτικής
Αυτοί είναι οι άνθρωποι που μπορούν να
επινοήσουν, να περάσουν και να
επιβάλουν νόμους και κανονισμούς που
μπορεί είτε να εκπληρώσουν τους στόχους
της προσπάθειάς σας είτε να τους
ακυρώσουν άμεσα. Αυτό μπορεί να
περιλαμβάνει: νομοθέτες, κυβερνήτες,
δημάρχους, τοπικά μέλη του διοικητικού
συμβουλίου, υπεύθυνους χάραξης
πολιτικής,...
Εκείνοι που μπορούν να επηρεάσουν τους
άλλους
Αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ
άλλων: τα μέσα ενημέρωσης, τους
ανθρώπους σε θέσεις που μεταδίδουν
επιρροή (γιατρούς, διευθυντές
οργανισμών,...) ή ηγέτες της κοινότητας.
Όσοι ενδιαφέρονται για το αποτέλεσμα
μιας προσπάθειας

Ορισμένα άτομα και ομάδες μπορεί να μην
επηρεάζονται ή να συμμετέχουν σε μια
προσπάθεια, αλλά μπορεί παρ 'όλα αυτά
να ενδιαφέρονται αρκετά γι 'αυτό ώστε να
είναι πρόθυμα να εργαστούν για να
επηρεάσουν το αποτέλεσμά του. Πολλοί
από αυτούς μπορεί να έχουν μια ακόλουθη
ή μια φυσική εκλογική περιφέρεια –
επιχειρηματίες, για παράδειγμα– και, ως εκ
τούτου, μπορεί να έχουν αρκετή επιρροή.
Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:
υποστηρικτές, κοινοτικές δραστηριότητες,
ακαδημαϊκούς ή ερευνητές, χρηματοδότες
ή την κοινότητα γενικότερα.
Ταυτοποίηση Εμπλεκόμενων φορέων
Κατά την ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων
φορέων είναι σημαντικό να υπάρξει σκέψη
πέρα από το προφανές. Οι δικαιούχοι, οι
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, κτλ είναι
εύκολο να ταυτοποιηθούν, ενώ αυτοί που
επηρεάζουν έμμεσα - και συνεπώς είναι
δευτερεύοντες εμπλεκόμενοι φορείςκάποιες φορές είναι πιο δύσκολο να
ταυτοποιηθούν.

3. Δυναμική Ανάλυση Πεδίου
Ο σκεπτικισμός και η αντίσταση
συνοδεύουν πάντα την αλλαγή. Ωστόσο,
αυτές οι δυνάμεις μπορούν να
χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας και σε ορισμένες περιπτώσεις
να επεκταθούν. Μια ανάλυση δυναμικού
πεδίου επιτρέπει σε οργανισμούς και
κοινότητες να τεκμηριώνουν επιχειρήματα
και μοτίβα συμπεριφοράς που ένας
ενδιαφερόμενος εκφράζει υπέρ ή σε
αντίθεση με τους στόχους ενός έργου. Η
υπόθεση πίσω από αυτό το μοντέλο
ανάλυσης είναι ότι όλες οι μορφές
αντίστασης μπορούν να θεωρηθούν ως μια
μορφή συμμετοχής με την οποία μπορεί να
λειτουργήσει.

Το ακόλουθο εργαλείο αποδεικνύεται
ιδιαίτερα χρήσιμο όταν χρησιμοποιείται
περιοδικά κατά τη διάρκεια μιας
διαδικασίας αλλαγής, καθιστώντας τις
αλλαγές ορατές μεταξύ των ίδιων των
εμπλεκόμενων μερών. Επίσης, εφιστά την
προσοχή στις μορφές αντίστασης στους
στόχους του έργου και επιτρέπει τη
διαχείριση της συμμετοχής, έτσι ώστε να
μπορεί να αρθρωθεί αυτή η αντίσταση.
Τέλος, επιτρέπει τον εντοπισμό
αντιφάσεων και διευκολύνει τη δημιουργία
ομοιογενών ή ετερογενών ομάδων
εμπλεκόμενων φορέων, ανάλογα με τον
σκοπό.
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ΜΕΡΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
> Ποια επιχειρήματα και παρατηρήσιμες συμπεριφορές μπορούν να εντοπιστούν και πώς
πρέπει να γίνουν κατανοητά σε σχέση με τους στόχους του έργου;
> Ποια επιχειρήματα και συμπεριφορές εντοπίζονται σε συχνή βάση;
> Ποια επιχειρήματα και συμπεριφορές αλληλοενισχύονται ή δείχνουν συμμαχίες μεταξύ
των εμπλεκόμενων φορέων;
> Πώς πρέπει να γίνει η διαχείριση της διαδικασίας αλλαγής, ώστε να ενισχυθούν ή να
μετριαστούν συγκεκριμένα επιχειρήματα ή συμπεριφορές;
> Ποιες σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων πρέπει να δομηθούν και να
εδραιωθούν;

4. Επιρροή και Συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων
Το μοντέλο αυτό επιτρέπει την κριτική
ανάλυση των στρατηγικών συμμετοχής. Με
βάση τους τύπους των εμπλεκόμενων
φορέων και τη χωρική κατανομή τους κατά
μήκος ενός άξονα, οι οργανισμοί και οι
κοινότητες μπορούν εύκολα να σχεδιάσουν
τα επίπεδα συμμετοχής και τις δράσεις που
θα το υποστήριζαν.

ΛΑΝΘΑΝΟΝΤΕΣ (LATENTS)
Η καλύτερη στρατηγική για τη συμμετοχή

αυτών των εμπλεκόμενων φορέων είναι να
μιλήσουν απευθείας με στόχο την
ενσωμάτωσή τους στο έργο. Ο τρόπος με
τον οποίο διαρθρώνεται η συμμετοχή τους
πρέπει να διασφαλίζει ότι οι λόγοι και τα
επιχειρήματα που προβλήθηκαν για την
αρνητική στάση και τον σκεπτικισμό τους
μπορούν να γίνουν σαφή και να ληφθούν
υπόψη. Η ενεργή συμμετοχή αυτής της
ομάδας ενδιαφερομένων στις αξιολογήσεις
είναι βοηθητική.
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ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΔΙΟΥ
Επιχειρήματα και πρότυπα συμπεριφοράς που λειτουργούν
ΥΠΈΡ των στόχων του έργου

++

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ

+

Επιχειρήματα και πρότυπα συμπεριφοράς που λειτουργούν
ΕΝΑΝΤΙΑ στους στόχους του έργου

-

--

-

--

-

--

Εμπλεκόμενος φορέας #1
++

+
Εμπλεκόμενος φορέας #2

++

+
…

++

+

-

--

++

+

-

--
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
Τα έργα μπορούν να επωφεληθούν από τη
συμμετοχή αυτού του τύπου των
εμπλεκόμενων φορέων σε όλες τις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς και
στην αξιολόγηση. Ωστόσο, συνιστάται να
μην συμμαχήστε απερίσκεπτα με τους
υποστηρικτές και να διασφαλίσετε ότι οι
θέσεις είναι συντονισμένες.
Ένας άλλος τρόπος συνεργασίας με τους
φορείς υλοποίησης είναι να εξετάσουν τα
δικά τους δίκτυα για να επεκτείνουν και να
κερδίσουν περαιτέρω υποστήριξη. Αυτό
είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους
«λανθάνοντες» εμπλεκόμενους φορείς,
καθώς οι φορείς υλοποίησης μπορούν να
στηρίξουν την επιβίωσή τους.
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ
Η εμπειρία έχει δείξει την

αποτελεσματικότητα της τακτικής
ενημέρωσης αυτών των εμπλεκόμενων
φορέων σχετικά με την πρόοδο του έργου
σας και τις αξιολογήσεις. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, μπορούν να διαδραματίσουν
σημαντικό ρόλο σε συνεργασία με άλλους
ενδιαφερόμενους φορείς.

APATHETICS (ΑΠΑΘΕΙΣ)
Οι εμπλεκόμενοι φορείς ενημερώνονται
τακτικά για την πρόοδο και τα
αποτελέσματα της παρέμβασης και
συμμετέχουν σε διαδικασίες λήψης
αποφάσεων που σχετίζονται με
συγκεκριμένα ζητήματα και ζητείται η
γνώμη τους προκειμένου να διασφαλιστεί
ότι οι εμπειρίες τους και οι λόγοι της
κριτικής τους στάσης ενσωματώνονται στη
διαδικασία.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
> Η στάση των εμπλεκόμενων φορέων απέναντι στο έργο και τους στόχους του: έχουν περισσότερο
αρνητική στάση απέναντί του ή είναι βασικά υπέρ της παρέμβασης;
> Η επιρροή των εμπλεκόμενων φορέων στην επίτευξη του προγραμματισμένου στόχου αλλαγής:
πόση επιρροή έχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη στο έργο και την επίτευξη των στόχων του;

Ισχυρή επιρροή
LATENTS-ΛΑΝΘΑΝΟΝΤΕΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

απόρριψη
αποδοχή
APATHETICS-ΑΠΑΘΕΙΣ

ΑΡΝΗΤΕΣ

Λίγη επιρροή
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5. Πηγές Ισχύος εμπλεκόμενων φορέων
Κατανόηση της δύναμης
Μια πλήρης ανάλυση των εμπλεκομένων φορέων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς τη
διερεύνηση των σχέσεων εξουσίας που υπάρχουν μεταξύ τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η
εξουσία μπορεί να ασκηθεί κατά τρόπο που να υποστηρίζει την ανάπτυξη. Άλλες φορές, σε
περιοριστικές και μεροληπτικές μορφές.
Ως εκ τούτου, η εξουσία- δύναμη διαδραματίζεται πάντα στο πλαίσιο της κοινωνικής σχέσης,
είτε προσεγγίζεται διαπροσωπικά, είτε από μια πιο συλλογική άποψη. Η εξουσία εκδηλώνεται
με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, από «πιο ήπιες» μορφές – όπως επιρροή,
διαπραγμάτευση ή συμβουλές – έως πιο επιθετικές ή βίαιες μορφές. Μερικές φορές, η δύναμη
μπορεί να εκδηλωθεί ως η ικανότητα να κατευθύνει, να οργανώσει. Άλλες φορές, ως προνόμιο
για τον έλεγχο της πρόσβασης σε πόρους, γνώσεις ή δεξιότητες.
Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, οι διαδικασίες αλλαγής και κοινωνικής δικαιοσύνης συνδέονται
πάντα με τις αλλαγές εξουσίας και τις διαπραγματεύσεις. Οι ρόλοι και οι σχέσεις μπορεί να
αλλάξουν. Το παρακάτω εργαλείο σας προσφέρει ένα απλό σημείο εισόδου στην αρχή για να
κατανοήσετε τις σχέσεις εξουσίας στις δομές των ενδιαφερόμενων μερών. Ως εκ τούτου, θα
σας βοηθήσουν να σκεφτείτε τη θέση εξουσίας που μπορεί να κατέχει ένας ενδιαφερόμενος,
πώς αυτή η δύναμη επηρεάζει τις σχέσεις με άλλους ενδιαφερόμενους και πώς μπορεί να
αλλάξουν αυτές οι σχέσεις εξουσίας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ
Η χρήση των πόρων ενέργειας επηρεάζεται σημαντικά από τρεις παράγοντες:
(1) Νόμιμη ισχύς: πώς αποκτήθηκε αυτός ο πόρος; Αναγνωρίζεται ως νόμιμος από όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη;
(2) Οργανωτική Κουλτούρα: ποιες είναι οι προϋποθέσεις σε ένα ίδρυμα ή οργανισμό για την
αξιοποίηση των ατομικών πόρων εξουσίας; Πώς είναι, σε συμφωνία ή όχι;
(3) Κοινωνικές θέσεις: ποιες είναι οι διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες στις οποίες ανήκουν τα
ενδιαφερόμενα μέρη; Σκεφτείτε το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή, την ικανότητα
του σώματος, το εκπαιδευτικό επίπεδο,... Ποιες είναι οι κοινωνικές αξίες που τίθενται σε αυτές;
Ποιες είναι οι προσδοκίες; Πώς ενεργοποιούνται ως σχέσεις εξουσίας;

Εγχειρίδιο Προγράμματος Εκπαίδευσης| 42

ΔΥΝΑΜΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
εξουσία που
απορρέει από τον
έλεγχο της ροής των
πληροφοριών και
επηρεάζουν το
περιεχόμενο των
πληροφοριών

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
εξουσία που απορρέει
από την ικανότητα να
κατανοεί και να
επικοινωνεί με
σαφήνεια ένα ζήτημα,
πείθοντας τους άλλους
και επιβεβαιώνοντας
έτσι τα συμφέροντά
του.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ &
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
βάση εξειδικευμένων
γνώσεων που άλλοι
δεν διαθέτουν, αλλά
που είναι ζωτικής
σημασίας για την
επίτευξη ενός
στόχου.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΣΗΜΑΣΙΑ
δύναμη από τις
μαθημένες
δεξιότητες και
την εμπειρία
μέσω της οποίας
τα πρακτικά
προβλήματα
μπορούν να
λυθούν.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
δύναμη που προκύπτει
από την ικανότητα και τις
δεξιότητες
ενεργοποίησης της
γνώσης και της εμπειρίας
με τέτοιο τρόπο ώστε να
δημιουργηθούν νέες
ιδέες, έννοιες και λύσεις.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ

η εξουσία
προερχόταν από
το να ανήκει σε
μια κοινωνική
ομάδα, τάξη,
ομότιμη ομάδα,...
και
διαφυλάσσεται
από τις σχέσεις με
άλλους
ενδιαφερόμενους
φορείς

Εμπλεκόμενος Φορέας #1
Εμπλεκόμενος Φορέας #2

…
…
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ΕΝΟΤΗΤΑ III
Ενδυνάμωση της Επικοινωνίας
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. Εισαγωγή
Η κοινοτική και κοινωνική εργασία
συνεπάγεται την αντιμετώπιση τόσο απλών
όσο και σύνθετων καταστάσεων και
εμπειριών που επηρεάζουν και διέπουν την
ευημερία των ανθρώπων. Η κατανόηση και
η ανταπόκριση σε αυτές απαιτεί μεγάλη
επικοινωνία. Μέσω της επικοινωνίας
αποκτούμε και μεταφέρουμε κρίσιμες
πληροφορίες και λαμβάνουμε σημαντικές
αποφάσεις, χειριζόμαστε συγκρούσεις ή
οικοδομούμε εμπιστοσύνη με τις
κοινότητες με τις οποία συνεργαζόμαστε.
Η ανακοίνωση αυτή μπορεί να
περιλαμβάνει προφορική, μη λεκτική
επικοινωνία, καθώς και άλλες

2. Κλίμακα- Σκάλα
συμπερασμάτων
Έχεις βρεθεί ποτέ μπερδεμένος με τον
τρόπο που κάποιος άλλος ερμήνευσε κάτι
που είπες ή έκανες, και έβγαλε ένα άλλο
νόημα; Ή ίσως εξοργίστηκες από το σχόλιο
ή τη δράση κάποιου, καταλήγοντας στο
συμπέρασμα ότι πρέπει να ενεργεί
εναντίον σου για κάποιο λόγο; Εάν η
απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις είναι ναι,
τότε ανεβαίνετε στη "Σκάλα του
Συμπεράσματος".
Όπως πρότεινε για πρώτη φορά ο Χρήστος
Αργύρης το 1970, η σκάλα του

διαμεσολαβημένες μορφές, όπως μια
τέτοια επικοινωνία βασισμένη στην ICT. Οι
δεξιότητες επικοινωνίας περιλαμβάνουν
την ακρόαση, την ομιλία, την παρατήρηση
και την ενσυναίσθηση. Για το λόγο αυτό, σε
αυτή την ενότητα της εκπαίδευσης θα σας
παρουσιάσουμε μια σειρά μοντέλων που
θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε
καλύτερα πώς λειτουργεί η επικοινωνία,
πώς διαμορφώνεται από τις εμπειρίες μας
και τις πεποιθήσεις μας, καθώς και μια
επισκόπηση των μοντέλων συνέντευξης
που θα σας εμπνεύσουν και θα σας
υποστηρίξουν στην εργασία στο πεδίο με
ομότιμους.

συμπεράσματος είναι ένα μοντέλο των
βημάτων που χρησιμοποιούμε για να
κατανοήσουμε τις καταστάσεις
προκειμένου να δράσουμε. Μας βοηθά να
σκεφτόμαστε και να συντονίζουμε τη
σκέψη μας με τους άλλους. Ο τρόπος με
τον οποίο ενεργούμε εξαρτάται από το πώς
κατανοούμε την κατάσταση στην οποία
βρισκόμαστε. Οι αντιλήψεις μας συχνά μας
φαίνονται προφανείς, σαν να δόθηκαν από
την ίδια την κατάσταση. Ωστόσο, οι
άνθρωποι μπορούν να καταλήξουν σε πολύ
διαφορετικές αντιλήψεις, ανάλογα με τις
πτυχές της κατάστασης που παρατηρούν
και τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουν τι
συμβαίνει.
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EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗ ΣΚΑΛΑ?.
Η Σκάλα του Συμπεράσματος είναι ένα
χρήσιμο εργαλείο για να κατανοήσουμε
καλύτερα πώς διαμορφώνουμε τα νοητικά
μοντέλα που επηρεάζουν τις απόψεις και
τις ενέργειές μας. Αναμφίβολα, οι
υποθέσεις και οι εμπειρίες του
παρελθόντος μας βοηθούν να
ερμηνεύσουμε και να πλοηγηθούμε στον
κόσμο. Ωστόσο, συχνά αυτές οι ίδιες

πεποιθήσεις διαμορφώνουν την κατανόησή
μας με τέτοιο τρόπο ώστε προβάλλονται ως
αντικειμενική πραγματικότητα.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΕΑΥΤΟΥ: Θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε μεγαλύτερη επίγνωση της δικής σας
σκέψης και συλλογιστικής. Όταν εξετάζετε τις δικές σας διαδικασίες σκέψης, προσέξτε ιδιαίτερα τις
πληροφορίες που θεωρείτε δεδομένες. Είναι πιθανό να είναι βαθιά ριζωμένες στο σύστημα
πεποιθήσεων σας και αξίζει να σταματήσετε να τα εξετάσετε για να βεβαιωθείτε ότι είναι
πραγματικά γεγονότα. Μερικές φορές, τουλάχιστον, θα διαπιστώσετε ότι άλλοι δεν τις βλέπουν
καθόλου ως "σωστές".
ADVOCACY: Θα σας υποστηρίξει στη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο οι άλλοι κατανοούν τη
σκέψη και τη συλλογιστική σας. Εξηγώντας τη συλλογιστική και τη σκέψη σας, οι βασικές φράσεις
που πρέπει να χρησιμοποιήσετε είναι:
"Λοιπόν, ακούω ότι σας αρέσει αυτό το κομμάτι, αλλά όχι αυτή η πτυχή. Θα συμφωνούσατε;" |
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"Μου ακούγεται σαν..." |" Σκέφτομαι ότι το χ έχει νόημα, αλλά συμφωνούν οι άλλοι;"
ΕΡΕΥΝΑ: Θα σας βοηθήσει να διατυπώσετε ερωτήσεις για να καταλάβετε τι σκέφτονται οι άλλοι
άνθρωποι και να δοκιμάσετε τις υποθέσεις σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε ερωτήσεις για να
ελέγξετε τα δεδομένα. Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι ερωτήσεων. Μπορείτε να ζητήσετε δεδομένα, με
ανοιχτό τρόπο, δοκιμάστε τις υποθέσεις σας ή απλώς σημειώστε τα παρατηρήσιμα δεδομένα.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΗ 1
Χρησιμοποιήστε τη Σκάλα του Συμπεράσματος σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας σκέψης σας.
Εάν κάνετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ερωτήσεις, το μοντέλο μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο
βοήθημα:
- Γιατί κάνω αυτές τις υποθέσεις;
- Αυτό είναι το "σωστό" συμπέρασμα;
- Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό;
- Αυτό βασίζεται πραγματικά σε όλα τα γεγονότα;
- Γιατί αυτό το άτομο το πιστεύει αυτό;
Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα για να προκαλέσετε τον τρόπο σκέψης χρησιμοποιώντας τη
Σκάλα του Συμπεράσματος:
1. Σταματήστε!
2. Προσδιορίστε που
3. Ανάλυση
4. Προσαρμόστε
Ήρθε η ώρα να
βρίσκεστε στη σκάλα
Από το τρέχον "βήμα
Ενώ το κάνετε αυτό,
ξανασκεφτείτε το
Επιλέγετε δεδομένα ή
σας στη σκάλα",
αναρωτηθείτε σε κάθε
συλλογισμό σας.
πραγματικότητα;
εντοπίστε τα γεγονότα
στάδιο τι σκέφτεστε
Ερμηνεύετε το νόημα;
ένα βήμα πίσω κάθε
και γιατί. Για
Κάνετε υποθέσεις?...
φορά. Αυτό θα σας
παράδειγμα ίσως
βοηθήσει να
χρειαστεί να αλλάξετε
συνδεθείτε με την
κάποια υπόθεση ή να
πραγματικότητα στην
επεκτείνετε το πεδίο
οποία εργάζεστε.
δεδομένων που έχετε
επιλέξει.
Οι ακόλουθες ερωτήσεις μπορεί να σας βοηθήσουν να εργαστείτε κάτω από τη σκάλα:
- Γιατί διάλεξα αυτή την πορεία δράσης; Υπάρχουν άλλες ενέργειες που θα έπρεπε να είχα σκεφτεί;
- Ποια πεποίθηση οδηγεί σε αυτή τη δράση; Ήταν βάσιμη;
- Γιατί κατέληξα σε αυτό το συμπέρασμα; Είναι υγιές το συμπέρασμα;
- Τι υποθέτω και γιατί; Είναι έγκυρες οι υποθέσεις μου;
- Ποια δεδομένα έχω επιλέξει να χρησιμοποιήσω και γιατί; Έχω επιλέξει αυστηρά τα δεδομένα;
- Ποια είναι τα πραγματικά γεγονότα που πρέπει να χρησιμοποιήσω; Υπάρχουν άλλα γεγονότα που
πρέπει να εξετάσω;

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 2
Όταν εργάζεστε μέσω της συλλογιστικής σας, προσέξτε για βήματα που συνήθως έχετε την τάση να
παραλείπετε.
- Έχεις την τάση να κάνεις υποθέσεις πολύ εύκολα;
- Έχετε την τάση να επιλέγετε μόνο ένα μέρος των δεδομένων;
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- Σημειώστε τις τάσεις σας, ώστε να μπορείτε να μάθετε να κάνετε αυτό το στάδιο της συλλογιστικής
με επιπλέον προσοχή στο μέλλον.
Με μια νέα αίσθηση συλλογιστικής (και ίσως ένα ευρύτερο πεδίο δεδομένων και πιο μελετημένες
υποθέσεις), μπορείτε τώρα να εργαστείτε και πάλι προς τα εμπρός - βήμα προς βήμα - μέχρι τα
βήματα της σκάλας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 3
Προσπαθήστε να εξηγήσετε τη συλλογιστική σου στο άτομο με το οποίο μιλάς. Αυτό θα σας βοηθήσει
να ελέγξετε αν το επιχείρημά σας είναι βάσιμο.
Εάν αμφισβητείτε τα συμπεράσματα κάποιου άλλου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να είστε σε θέση να
εξηγήσετε τη συλλογιστική σας, ώστε να μπορείτε να το εξηγήσετε σε αυτό το άτομο με τρόπο που
σας βοηθά να καταλήξετε σε ένα κοινό συμπέρασμα και να αποφύγετε τη σύγκρουση.

3. Η επικοινωνία στην πράξη
Η επικοινωνία με (μέσα σε) οργανισμούς
Σαφήνεια και σύνεση. Αντί να μιλάτε με
μεγάλες, λεπτομερείς προτάσεις, η εστίαση
στο νόημα των μηνυμάτων θα μειώσει την
πιθανότητα παρεξήγησης και θα βοηθήσει
τους άλλους να σας κατανοήσουν γρήγορα.
Ενώ η παροχή του πλαισίου είναι χρήσιμη,
είναι καλύτερο να δώσετε τις πιο
απαραίτητες πληροφορίες όταν
προσπαθείτε να επικοινωνήσετε την ιδέα,
την οδηγία ή το μήνυμά σας.
Ενσυναίσθηση. Η κατανόηση και η
αναγνώριση της προοπτικής του άλλου
ατόμου με τον εντοπισμό των
συναισθημάτων, των ιδεών και των στόχων
του θα σας βοηθήσουν όταν επικοινωνείτε
μαζί του. Για παράδειγμα, μπορεί να
χρειαστείτε βοήθεια από άλλα τμήματα για
να ξεκινήσετε ένα έργο. Εάν δεν είναι

πρόθυμοι να βοηθήσουν ή να έχουν
ανησυχίες, η άσκηση ενσυναίσθησης
μπορεί να σας βοηθήσει να τοποθετήσετε
το μήνυμά σας με τρόπο που να
αντιμετωπίζει τη αντίληψη τους.
Αυτοπεποίθηση και διεκδίκηση
(Assertiveness). Κατά καιρούς, θα χρειαστεί
να είστε ισχυροί για να επιτύχετε τους
στόχους σας είτε ζητάτε αύξηση, ή
αναζητάτε ευκαιρίες έργου ή αντιστέκεστε
σε μια ιδέα που δεν πιστεύετε ότι θα είναι
επωφελής.
Επίγνωση και συνέπεια. Όταν υπάρχει
διαφωνία ή σύγκρουση, μπορεί να
εκφράσετε τα συναισθήματα που νιώθετε
κατά τις αλληλεπιδράσεις σας. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, για μια αποτελεσματική
επικοινωνία, είναι σημαντικό να έχετε
επίγνωση για τα συναισθήματά σας.
Επίσης, εξετάστε τον αντίκτυπο που μπορεί
να έχει η γλώσσα του σώματός σας σε
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άλλους. Η διατήρηση της συνέπειας της
γλώσσας του σώματος και ενός
ομοιόμορφου τόνου φωνής μπορεί να σας
βοηθήσει να επιτύχετε μια λύση ειρηνικά
και παραγωγικά.
Γλώσσα του σώματος. Η γλώσσα του
σώματος αποτελεί βασικό μέρος της
επικοινωνίας και για το λόγο αυτό θα
αφιερώσουμε ένα ολόκληρο τμήμα σε
αυτή την ενότητα της εκπαίδευσης. Όταν
αλληλεπιδράτε με άλλους, προσπαθήστε
να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στις
πληροφορίες που μεταδίδουν οι άνθρωποι
με τις εκφράσεις και τις κινήσεις του
προσώπου τους. Ομοίως, θα ενθαρρύναμε
να συνειδητοποιήσετε τον τρόπο με τον
οποίο μπορεί να επικοινωνείτε (σκόπιμα ή
όχι) με τη δική σας γλώσσα του σώματός
σας.
Συγχρονισμός και ανταπόκριση. Είτε
απαντούν σε μια τηλεφωνική κλήση είτε
στέλνουν μια απάντηση σε ένα μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όσοι
επικοινωνούν άμεσα γενικά θεωρούνται
πιο αποτελεσματικοί από εκείνους που
αργούν να απαντήσουν. Μια μέθοδος είναι
να εξετάσετε πόσο καιρό μπορεί να
διαρκέσει μια απάντηση. Είναι αυτό ένα
αίτημα ή ερώτηση που μπορεί να
απαντηθεί στα επόμενα πέντε λεπτά; Εάν
ναι, ίσως είναι καλή ιδέα να το
αντιμετωπίσετε μόλις το δείτε. Σε
περίπτωση πιο σύνθετων αιτημάτων ή
ερωτήσεων, μπορείτε ακόμα να
αναγνωρίσετε ότι έχετε λάβει το μήνυμα
και να ενημερώσετε το άλλο άτομο ότι θα
απαντήσετε αναλυτικά αργότερα.
Προσαρμοστικότητα Η επιτυχής
επικοινωνία εξαρτάται συνήθως από το
περιβάλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο είναι σημαντικό να εξετάσετε με
ποιον επικοινωνείτε, τη θέση- ρόλο σας και
τις αξίες και τους κανόνες που υπάρχουν.
Για παράδειγμα, εάν επικοινωνείτε με
άλλον οργανισμό, ίσως είναι πιο
αποτελεσματικό να στείλετε ένα επίσημο

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να
καλέσετε στο τηλέφωνο από το χώρο
εργασίας σας, (καθώς) μπορεί να
διαπιστώσετε ότι είναι ευκολότερο να
επικοινωνήσετε σύνθετες πληροφορίες ο/η
ίδιος/ίδια.

Βασικές αρχές επικοινωνίας
Σεβασμός
Στην επικοινωνία, ο σεβασμός μπορεί να
θεωρηθεί ότι είναι η γνώση της κατάλληλης
στιγμής για να ξεκινήστε ή να
ανταποκριθείτε. Για παράδειγμα, σε μια
ομάδα ή σε ένα ομαδικό πλαίσιο,
επιτρέποντας σε άλλους να μιλούν χωρίς
διακοπή θεωρείται ως μια απαραίτητη
ικανότητα επικοινωνίας που συνδέεται με
το σεβασμό. Η επικοινωνία που διέπεται
από σεβασμό εκδηλώνεται επίσης ως
χρήση του χρόνου σας με κάποιον άλλο με
σύνεση - να παραμείνετε στο θέμα, να
κάνετε σαφείς ερωτήσεις και να
απαντήσετε πλήρως σε οποιεσδήποτε
ερωτήσεις σας έχουν τεθεί.
Η επικοινωνία που διέπεται από σεβασμό
απαιτεί επίσης από εμάς να γνωρίζουμε το
πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε.
Προσπαθούμε να κάνουμε διάλογο όταν
ένα άτομο που κάνει χρήση ναρκωτικών
ψάχνει για έναν έμπορο; Προσπαθούμε
ίσως να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους
μοιράζοντας επιδημιολογικά δεδομένα
όταν χορεύουμε σε ένα πάρτι; Οι
πιθανότητες είναι ότι η επικοινωνία δεν θα
είναι πολύ αποτελεσματική σε αυτές τις
περιπτώσεις και θα μπορούσε να θεωρηθεί
ως ασέβεια προς το χώρο κάποιου άλλου.
Ενεργητική ακρόαση
Η ενεργητική ακρόαση περιλαμβάνει την
ιδιαίτερη προσοχή στο άτομο που σας
μιλάει. Ενώ αυτό μπορεί να φαίνεται απλό,
αυτή είναι μια ικανότητα που μπορεί να
είναι δύσκολο να αναπτυχθεί και να
βελτιωθεί. Παραδείγματα ενεργητικής
ακρόασης είναι η εστίαση στον ομιλητή, η
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αποφυγή περισπασμών όπως κινητά
τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές ή άλλα
έργα ή η προετοιμασία σχετικών
ερωτήσεων, σχολίων ή ιδεών με τις οποίες
μπορείτε να απαντήσετε προσεκτικά.
Φιλικότητα
Σε γενικές γραμμές, η φιλικότητα στην
επικοινωνία τείνει να εκλαμβάνεται ως
ζεστασιά, καλοσύνη και προσιτότητα.
Προφανώς μικρές χειρονομίες όπως το να
ρωτάς κάποιον πώς τα πάει, να χαμογελάς
καθώς μιλάει ή να αναγνωρίζεις τα
επιτεύγματα ενός άλλου ατόμου, μπορεί να
σε βοηθήσουν να δημιουργήσεις και να
διατηρήσεις μακροχρόνιες διαπροσωπικές
σχέσεις.
Αυτοπεποίθηση
Οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να
ανταποκριθούν σε ιδέες που
παρουσιάζονται με αυτοπεποίθηση.
Παραδείγματα επικοινωνιακών ενεργειών
που συνήθως συμβάλλουν στο να
θεωρούνται οι άνθρωποι σίγουροι (για τον
εαυτό τους) περιλαμβάνουν τη βλεμματική
επαφή ή τη σωματική στάση (ανοιχτό και
ευθύ σώμα) . Η προετοιμασία μιας
σημαντικής συνομιλίας ή συνάντησης εκ
των προτέρων, μπορεί να σας βοηθήσει να
αισθάνεστε πιο σίγουροι καθώς οι σκέψεις
και οι ιδέες σας θα είναι πιο
εκλεπτυσμένες.

Παροχή και λήψη ανατροφοδότησης
Τα άτομα που κατέχουν αποτελεσματικές
επικοινωνιακές δεξιότητες είναι σε θέση να
δέχονται κριτική ανατροφοδότηση και να
παρέχουν εποικοδομητικά σχόλια σε
άλλους. Στην περίπτωση αυτή, η
ανατροφοδότηση νοείται ως λογοδοσία και
ως η ικανότητα παροχής υποστήριξης ή
βοήθειας για να ενδυναμώσουμε ο ένας
τον άλλον.
Ενσυναίσθηση

Η ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα
κατανόησης των συναισθημάτων, των
αισθήσεων, των αξιών και των λόγων πίσω
από τις ενέργειες των άλλων ανθρώπων.
Αυτή η ικανότητα επικοινωνίας είναι
σημαντική τόσο στα ομαδικά όσο και στα
ατομικά πλαίσια. Η δυνατότητα να
αντιληφθείτε την προοπτική ενός άλλου θα
σας βοηθήσει να απαντήσετε κατάλληλα
και με ευαισθησία. Η ενσυναίσθηση,
επίσης, θα βοηθήσει στην κατανόηση και
τον καθορισμό πιο αποτελεσματικών
ορίων, των δικών σας ή άλλων.
Για παράδειγμα, εάν κάποιος εκφράζει
θυμό ή απογοήτευση, η ενσυναίσθηση
μπορεί να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε
και να δουλέψετε με τα συναισθήματά του.
Ταυτόχρονα, η δυνατότητα κατανόησης
όταν κάποιος αισθάνεται θετικός και
ενθουσιώδης μπορεί να σας βοηθήσει να
λάβετε υποστήριξη για τις ιδέες και τα έργα
σας.
Εμπιστευτικότητα
Η παροχή κοινωνικής ή/και υγειονομικής
στήριξης μας φέρνει στην προνομιακή θέση
να έχουμε πρόσβαση σε πολλές
πληροφορίες σχετικά με τους ανθρώπους
στους οποίους παρέχουμε φροντίδα: από
τα προβλήματα υγείας τους, την
απασχόληση-εργασία τους, την οικογένεια
ή ίσως ακόμη και το εισόδημά τους.
Περιστασιακά, μπορεί να μιλήσουν μαζί
σας για πράγματα που δεν έχουν καν
συζητήσει με την οικογένεια ή τους φίλους
τους. Η εμπιστευτικότητα είναι η αρχή που
στηρίζει και διατηρεί σχέσεις
εμπιστοσύνης: ότι δεν θα αποκαλύψουμε
τίποτα σε κανέναν άλλο, εκτός εάν ζητηθεί
συγκατάθεση. Σε αυτή την περίπτωση, η
συγκατάθεση συνεπάγεται επίσης την εκ
των προτέρων επικοινωνία με ποιον πρέπει
να ενημερώσετε - και σχετικά με το τι
ακριβώς-.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ
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Ή, πως να αναγνωρίζετε τη δική σας μη
λεκτική επικοινωνία
Μεγάλο μέρος της επικοινωνίας
πραγματοποιείται μέσω μη λεκτικών
ενδείξεων όπως η γλώσσα του σώματος, οι
εκφράσεις του προσώπου και η επαφή με
τα μάτια. Όταν ακούτε κάποιον, είναι
σημαντικό να δώσετε προσοχή σε αυτά
που λένε καθώς και στη μη λεκτική γλώσσα
τους. Με το ίδιο μέτρο, προσπαθήστε να
έχετε επίγνωση της γλώσσας του σώματός
σας όταν επικοινωνείτε για να βεβαιωθείτε
ότι στέλνετε τα κατάλληλα σήματα στους
άλλους.
Μάθετε πώς το άγχος επηρεάζει την
επικοινωνία

Όταν οι άνθρωποι βρίσκονται υπό
καθεστώς άγχους, αντιδρούν διαφορετικά.
Έχω δει υπαλλήλους σε εντελώς κακές
συνομιλίες επειδή χρειάζονταν
απεγνωσμένα να στείλουν το μήνυμά τους
και δεν μπορούσαν να περιμένουν τον
παραλήπτη όταν είναι έτοιμος να το λάβει.
Αυτό προκαλείται από το άγχος.
Και αν, μετά από όλα αυτά, η επικοινωνία
χαλάσει, μην το αφήσεις να φουντώσει.
Διόρθωσέ το.
Ναι, θα υπάρξουν στιγμές που, όσο σκληρά
κι αν προσπαθήσετε, η επικοινωνία δεν θα
πάει όπως την σχεδιάσατε. Αντί να
αγνοείτε την κατάσταση και ενδεχομένως
να την επιδεινώνετε, συζητήστε με το
άτομο.

ΑΣΚΗΣΗ | Σκεφτείτε πώς αντιδρούν οι άλλοι στο στυλ επικοινωνίας σας
Σκέψου τις τελευταίες πέντε συζητήσεις που είχες που δεν πήγαν καλά, και αναρωτήσου για
τον λόγο. Τότε σκέψου τις τελευταίες πέντε επικοινωνίες που είχες που πήγαν πολύ καλά
και τον λόγο.
Προσδιόρισε τα κοινά στοιχεία ή τις τάσεις.

3. Μοντέλο αλλαγής
Ευρέως χρησιμοποιημένο ως αναφορά από
εκείνους που εργάζονται στον τομέα της
εξάρτησης ουσιών, τα στάδια του μοντέλου
αλλαγής παρουσιάζονται επίσης στη
βιβλιογραφία που αναφέρεται στη στήριξη
που βασίζεται στην κοινότητα και αφορά
και σε άλλες κοινότητες.
Το Μοντέλο αλλαγής, λειτουργεί με την
υπόθεση ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν
συμπεριφορές γρήγορα και αποφασιστικά
και ότι μπορεί να βρίσκονται σε
διαφορετικά στάδια για διαφορετικές
συμπεριφορές. Αντίθετα, η σκόπιμη
αλλαγή, η ειδικά συνήθης συμπεριφορά,

συμβαίνει συνεχώς. Ως εκ τούτου, αυτό το
μοντέλο θα σας επιτρέψει να καταλάβετε
καλύτερα πώς να βοηθήσετε και να
κρατήσετε χώρο για τους ανθρώπους με
τους οποίο συνεργάζεστε. Προσδιορίζοντας
σε ποιο στάδιο αλλαγής βρίσκεται ένα
άτομο, θα είστε σε θέση να επιλέξετε
καλύτερα ποιες στρατηγικές διαλόγου
[ορισμένα παραδείγματα περιλαμβάνονται
στον αριθμό ενότητας] θα ήταν τα πιο
αποτελεσματικά για την υποστήριξή τους
να μετακινηθούν στο επόμενο στάδιο.
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Προπερίσκεψη | Δεν σκέφτεται καμία αλλαγή στο παρόν
Το άτομο δεν βλέπει τη συμπεριφορά κινδύνου
ως πρόβλημα.
Το άτομο που δεν ενδιαφέρεται να συζητήσει τη
συμπεριφορά κινδύνου
Το άτομο δεν έχει καμία πρόθεση να αλλάξει τη
συμπεριφορά κινδύνου.
Το άτομο δεν γνωρίζει τους κινδύνους ή τους
εκλογικεύει εύκολα.
Το άτομο μπορεί να προσπαθήσει να αλλάξει,
αισθάνεται απελπισμένο για να κάνει
οποιαδήποτε αλλαγή.

Τεχνικές Συμβουλευτικής:
Επικύρωση έλλειψης ετοιμότητας
Διευκρινίστε ότι η απόφαση είναι δική τους
Ενθάρρυνση της επαναξιολόγησης της τρέχουσας
αυτοπροσδιοριζόμενης συμπεριφοράς κινδύνου
Ενθάρρυνση της αυτο-εξερεύνησης, όχι της
δράσης
Εξηγήστε και εξατομικεύστε τον κίνδυνο και τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη συμπεριφορά

Περίσκεψη | Αμφιθυμία για την αλλαγή
Το άτομο έχει κάποια επίγνωση για την ανάγκη
αλλαγής της συμπεριφοράς κινδύνου.
Το άτομο αρχίζει να συνειδητοποιεί τους
κινδύνους της συμπεριφοράς.
Το άτομο ζυγίζει ενεργά τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα της συμπεριφοράς.
Το άτομο συνειδητοποιεί την ανάγκη αλλαγής,
μπορεί να αμφιταλαντεύεται στην προθυμία.

Τεχνικές συμβουλευτικής:
Επικύρωση έλλειψης ετοιμότητας
Διευκρινίστε ότι η απόφαση είναι δική τους
Ενθάρρυνση της αξιολόγησης των υπέρ και των
κατά μιας αλλαγής συμπεριφοράς
Προσδιορισμός και προώθηση, νέες θετικές
προσδοκίες αποτελεσμάτων.

Προετοιμασία | Κάποια εμπειρία στην προσπάθεια αλλαγής | σχεδιασμός δράσης σε ένα
μήνα
Το άτομο πιστεύει ότι η συμπεριφορά μπορεί να
αλλάξει και μπορεί να διαχειριστεί την αλλαγή.
Το άτομο έχει κάνει κάποιες επιτυχημένες
προσπάθειες να αλλάξει στο παρελθόν.

Τεχνικές συμβουλευτικής:
Εντοπισμός και βοήθεια στην επίλυση
προβλημάτων εμποδίων
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Το άτομο εκφράζει την πρόθεσή του να αλλάξει.
Το άτομο βλέπει σαφώς τα οφέλη της αλλαγής
της συμπεριφοράς

Βοηθήστε στον εντοπισμό της κοινωνικής
υποστήριξης
Επικυρώστε και ενθαρρύνετε το άτομο να έχει
δεξιότητες για αλλαγή συμπεριφοράς
Ενθάρρυνση μικρών αρχικών βημάτων

Δράση| Πρακτική Νέας Συμπεριφοράς
Το άτομο άρχισε να κάνει την αλλαγή
συμπεριφοράς
Το άτομο είναι συναισθηματικά, διανοητικά και
συμπεριφορικά έτοιμο για αλλαγή.
Το άτομο έχει εκφράσει τη δέσμευσή του για
αλλαγή.
Το άτομο έχει αναπτύξει σχέδια για τη διατήρηση
της αλλαγής

Τεχνικές συμβουλευτικής:
Εστίαση στην αναδιάρθρωση της καθημερινής
ρουτίνας και της κοινωνικής στήριξης
Ενίσχυση της αυτο-αποτελεσματικότητας των
ατόμων για την αντιμετώπιση εμποδίων
Αποθαρρύνετε τα συναισθήματα απώλειας και
επαναλάβετε τα οφέλη της αλλαγής

Διατήρηση | Σταθεροποίηση νέας συμπεριφοράς
Η νέα συμπεριφορά ασκείται με συνέπεια για
πάνω από έξι μήνες.
Η νέα συμπεριφορά γίνεται συνήθης.
Το άτομο εκφράζει εμπιστοσύνη στην ικανότητα
συνέχισης της αλλαγής.

Τεχνικές συμβουλευτικής:
Σχεδιασμός υποστήριξης παρακολούθησης
Ενίσχυση της επιτυχίας για αλλαγές και
προσωπικές ανταμοιβές, εσωτερικές και
εξωτερικές
Εντοπισμός πιθανών εμποδίων/εναυσμάτων για
υποτροπή σε παλαιά συμπεριφορά
Συζητήστε τον τρόπο επίλυσης πιθανών
εμποδίων

Υποτροπή | Επιστροφή σε παλιές συμπεριφορές
Το άτομο δεν υφίσταται αλλαγές που προσπαθεί
να κάνει
Ορισμένοι στόχοι μπορεί να φαίνονται μη
ρεαλιστικοί
Οι στρατηγικές που συμφωνήθηκαν είναι
αναποτελεσματικές
Έλλειψη υποστήριξης για επιτυχή αλλαγή
Προετοιμασία νέου σχεδίου με βάση τις ανάγκες
της προηγούμενης προσπάθειας

4. Σύντομες Παρεμβάσεις
κινητοποίησης
Αυτού του είδους οι παρεμβάσεις
βασίζονται σε τεχνικές συνεντεύξεων
κινήτρων. Ως εκ τούτου, στόχος τους είναι
να είναι τόσο μη επικριτικοί όσο και μη
συγκρουσιακοί. Αρχικά αναπτύχθηκε από
τον William Miller και το έργο του στον
τομέα της εξάρτησης από το αλκοόλ, αυτές
οι μέθοδοι παρέχουν ένα σύνολο τεχνικών
για την υποστήριξη των κινήτρων για
αλλαγή και την ικανότητα να κάνουν

Τεχνικές συμβουλευτικής:
Αξιολόγηση πυροδοτητών για υποτροπή
Επαναξιολόγηση κινήτρων και εμποδίων
Σχεδιασμός ισχυρότερων στρατηγικών
αντιμετώπισης

επιλογές που μπορούν να συνδεθούν με το
Μοντέλο της Αλλαγής. Ως μέρος μιας
σειράς μεθόδων, οι σύντομες παρεμβάσεις
κινήτρων μπορεί να περιέχουν σύντομες
συμβουλές και μπορεί να χρησιμοποιήσουν
μια προσέγγιση κινήτρων στην παράδοσή
της.
Σύντομη συμβουλευτική
Αυτή η τεχνική περιγράφει μια σύντομη
παρέμβαση (περίπου τρία λεπτά) που
παρέχεται σε σχέση με τον λόγο για τον
οποίο ένας χρήστης της υπηρεσίας ζητά
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βοήθεια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την ευαισθητοποίηση και την αξιολόγηση
της προθυμίας ενός ατόμου να
συμμετάσχει σε περαιτέρω συζήτηση
σχετικά με θέματα υγιούς τρόπου ζωής. Οι
σύντομες συμβουλές είναι λιγότερο
εμπεριστατωμένες και πιο ανεπίσημες από
μια σύντομη παρέμβαση και συνήθως
περιλαμβάνουν την παροχή πληροφοριών
σχετικά με τη σημασία της αλλαγής
συμπεριφοράς και μια απλή συμβουλή για
την υποστήριξη της αλλαγής
συμπεριφοράς.

•

Ανατροφοδότηση: Δώστε
ανατροφοδότηση σχετικά με τους
κινδύνους και τις πιθανές
αρνητικές συνέπειες της χρήσης
ουσιών. Αναζητήστε την αντίδραση
του πελάτη και ακούστε.

•

Ευθύνη: Παροχή υποστήριξης για
επιβεβαίωση του ατόμου για τη
λήψη της δικής του απόφασης
σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών.

•

Συμβουλή: Δώστε απλές
συμβουλές σχετικά με την αλλαγή
της χρήσης ναρκωτικών.

•

Μενού επιλογών: Δώστε μενού
επιλογών για να διαλέξουν,
προωθώντας τη συμμετοχή του
πελάτη στη λήψη αποφάσεων.

•

Ενσυναίσθηση: Να έχετε
ενσυναίσθηση, σεβασμό και να
είστε μη επικριτικοί.

•

Αυτο-αποτελεσματικότητα:
Εκφράστε αισιοδοξία ότι το άτομο
μπορεί να τροποποιήσει τη
συμπεριφορά χρήσης της ουσίας
του εάν επιλέξει να το κάνει. Η
αυτο-αποτελεσματικότητα είναι η
ικανότητα κάποιου να παράγει το
επιθυμητό αποτέλεσμα ή
επίδραση.

Σύντομη παρέμβαση
Αυτή η τεχνική παρέχει έναν δομημένο
τρόπο παροχής συμβουλών και αποτελεί
ένα βήμα πέρα από σύντομες συμβουλές,
καθώς περιλαμβάνουν την παροχή πιο
επίσημης βοήθειας, όπως η οργάνωση
υποστήριξης παρακολούθησης. Οι
σύντομες παρεμβάσεις έχουν ως στόχο να
παρέχουν στους ανθρώπους εργαλεία για
την υποστήριξη της αλλαγής της
κατάστασης και την αντιμετώπιση των
υποκείμενων προβλημάτων.
Το μοντέλο FRAMES
Οι αρχές στις οποίες βασίζονται οι
περισσότερες προσεγγίσεις για σύντομες
παρεμβάσεις συστηματοποιήθηκαν από
τους Hester και Miller σε αυτό που
ονομάζεται μοντέλο FRAMES:

5. Μη λεκτική επικοινωνία
Οι μη λεκτικές ενδείξεις επικοινωνίας σας
— ο τρόπος που ακούτε, κοιτάζετε, κινείστε
και αντιδράτε - λέτε στο άτομο με το οποίο
επικοινωνείτε αν ενδιαφέρεστε ή όχι, αν
είστε ειλικρινείς και πόσο καλά ακούτε.
Όταν τα μη λεκτικά σήματα σας ταιριάζουν
με τις λέξεις που λέτε, αυξάνουν την
εμπιστοσύνη, τη σαφήνεια και τη σχέση.
Όταν δεν το κάνουν, μπορούν να

δημιουργήσουν ένταση, δυσπιστία και
σύγχυση.

Ρόλοι της μη λεκτικής επικοινωνίας
• Επανάληψη: Επαναλαμβάνει και
συχνά ενισχύει το μήνυμα που κάνετε
προφορικά.
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• Αντίφαση: Μπορεί να έρχεται σε
αντίθεση με το μήνυμα που
προσπαθείτε να μεταφέρετε,
ανοίγοντας έτσι ένα χώρο για τον
ακροατή σας για υποψία.
• Αντικατάσταση: Μπορεί να
υποκαταστήσει ένα προφορικό
μήνυμα. Για παράδειγμα, η έκφραση
του προσώπου σας συχνά μεταφέρει
ένα πολύ πιο ζωντανό μήνυμα από ό, τι
οι λέξεις μπορούν ποτέ.

Εκφράσεις Προσώπου
Οι εκφράσεις του προσώπου είναι συχνά το
πρώτο στοιχείο επικοινωνίας με το οποίο
ερχόμαστε σε επαφή, ακόμη και πριν
ακούσουμε τι λέει κάποιος. Ως εκ τούτου,
συμβάλλουν σε μεγάλο ποσοστό σε όλες
τις μη λεκτικές επικοινωνίες. Αυτός είναι ο

• Συμπλήρωση: Μπορεί να προσθέσει ή
να συμπληρώσει το προφορικό μήνυμά
σας.
• Έμφαση: Μπορεί να τονίσει ή να
υπογραμμίσει ένα λεκτικό μήνυμα. Το
χτύπημα του πίνακα, για παράδειγμα,
μπορεί να υπογραμμίσει τη σημασία
του μηνύματός σας

λόγος για τον οποίο η επίγνωση του ρόλου
που αυτό διαδραματίζει μπορεί να
επιφέρει πιο αποτελεσματική επικοινωνία.
Εξετάστε, για παράδειγμα, πόσες
πληροφορίες μπορούν να μεταφερθούν με
χαμόγελο ή συνοφρύωμα και ποιος είναι ο
αντίκτυπός τους.
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Οι εκφράσεις του προσώπου για ευτυχία, θλίψη, θυμό και φόβο είναι παρόμοιες σε όλο τον κόσμο

Κίνηση και στάση του σώματος
Ο τρόπος που κινείστε περιέχει επίσης
πληθώρα πληροφοριών. Σκεφτείτε πώς οι
αντιλήψεις σας για το πώς οι άνθρωποι
περπατούν, κάθονται, στέκονται ή κρατούν
το χέρι τους διαμορφώνουν την κατανόησή
σας για το τι προσπαθούν να
επικοινωνήσουν μαζί σας. Αυτός ο τύπος
μη λεκτικής επικοινωνίας περιλαμβάνει τη
στάση του σώματος, τη στήριξη, τη στάση
σας και τις λεπτές κινήσεις που κάνετε.

Χειρονομίες
Κατανοητές ως εκφραστικές και σκόπιμες
κινήσεις, οι χειρονομίες είναι
συνυφασμένες με τη δομή της

καθημερινής μας ζωής. Μπορεί να
βρεθείτε να χαιρετάτε, να δείχνετε κάτι ή
να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας όταν
διαφωνείτε ή μιλάτε ζωντανά, τονίζοντας
και αρθρώνοντας αυτά που έχουν ειπωθεί.

Ωστόσο, η έννοια των χειρονομιών μπορεί
να είναι πολύ διαφορετική μεταξύ των
πολιτισμών. Ενώ το OK που γίνεται με το
χέρι, για παράδειγμα, μεταφέρει ένα θετικό
μήνυμα στις αγγλόφωνες χώρες, θεωρείται
προσβλητική σε χώρες όπως η Γερμανία, η
Ρωσία και η Βραζιλία. Για το λόγο αυτό,
κατά την ερμηνεία αυτής της γλώσσας,
είναι σημαντικό να είστε προσεκτικοί με το
πλαίσιο στο οποίο βρίσκεστε.
Φωνή
Όσον αφορά την επικοινωνία, δεν είναι
μόνο αυτό που λέτε. Είναι επίσης ο τρόπος
που το λες. Όταν μιλάτε, άλλοι άνθρωποι
"διαβάζουν" τη φωνή σας εκτός από το να
ακούν τα λόγια σας. Τα πράγματα που
δίνουμε προσοχή περιλαμβάνουν το
χρονοδιάγραμμα και το ρυθμό, τον όγκο,
τον τόνο και την κλίση. Επιπλέον, είναι
σημαντικό να εξετάσουμε άλλους ήχους
μέσω των οποίων θα μπορούσαμε να
σηματοδοτήσουμε την κατανόηση, όπως
"ahh" και "uh-huh". Σκεφτείτε πώς ο τόνος
της φωνής σας, ανάλογα με το πλαίσιο,
μπορεί να διαβαστεί ως ένδειξη
σαρκασμού, θυμού, αγάπης ή
εμπιστοσύνης.
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Επαφή με τα μάτια

Άγγιγμα

Σε έναν οπτικό κεντρικό πολιτισμό όπως ο
δικός μας, η καθιέρωση οπτικής επαφής
είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός τύπος μη
λεκτικής επικοινωνίας για ένα μεγάλο
μέρος του πληθυσμού. Ο τρόπος που
βλέπεις κάποιον μπορεί να θεωρηθεί ότι
δείχνει ενδιαφέρον, στοργή, εχθρότητα ή
έλξη. Η επαφή με τα μάτια είναι επίσης
γενικά σημαντική για τη μέτρηση του
ενδιαφέροντος και της απάντησης του
άλλου ατόμου. Επίσης, πολιτιστικά σε
πολλά σημεία η σταθερή επαφή με τα
μάτια λαμβάνεται ως ένδειξη ότι το άτομο
είναι ανοιχτό και ειλικρινές. Τα «πονηρά
μάτια-που αποφεύγουν την επαφή»,
μερικές φορές μας κάνουν να νιώθουμε ότι
το άτομο αισθάνεται άβολα, ανασφαλές ή
σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να
θεωρηθεί ότι παραπλανά.

Η επικοινωνία μέσω της αφής είναι μια
άλλη σημαντική μη λεκτική συμπεριφορά.
Επικοινωνούμε πολύ μέσω της αφής.
Σκεφτείτε τα πολύ διαφορετικά μηνύματα
που δίνονται από μια αδύναμη χειραψία,
μια ζεστή αγκαλιά, ένα χτύπημα στο κεφάλι
ή μια λαβή ελέγχου στο χέρι, για
παράδειγμα.

Προσωπικός Χώρος
Έχετε αισθανθεί ποτέ άβολα κατά τη
διάρκεια μιας συνομιλίας επειδή το άλλο
άτομο στεκόταν πολύ κοντά; Όλοι έχουμε
ανάγκη για φυσικό χώρο, αν και το ποσό
διαφέρει ανάλογα με τον πολιτισμό, την
κατάσταση και την εγγύτητα της σχέσης. Η
αλλαγή της εγγύτητας στο φυσικό χώρο
προσφέρει επικοινωνία πολλών
διαφορετικών μη λεκτικών μηνυμάτων,
συμπεριλαμβανομένων σημάτων
οικειότητας και στοργής, ή σεβασμού.

Εμφάνιση
Οι επιλογές μας για χρώμα, ρούχα,
χτενίσματα και άλλα προσωπικά στοιχεία
στυλ μπορεί να ερμηνευθούν διαφορετικά
και να δώσουν άλλο νόημα. Απλά
σκεφτείτε για μια στιγμή τις πρώτες
εντυπώσεις που μπορεί να έχετε από
κάποιον στα πρώτα λεπτά κατά τη
συνάντησή σας. Για παράδειγμα, μπορεί να
σας δώσει πληροφορίες σχετικά με τις
κοινότητες στις οποίες μπορεί να ανήκει
κάποιος, και στη συνέχεια να κάνετε
υποθέσεις και σκέψεις για αυτές.
Ένας ειδικός τύπος στοιχείων στυλ είναι
αντικείμενα, αντικείμενα, εικόνες,...
Σκεφτείτε, για παράδειγμα, μια αστυνομική
στολή και πώς αυτό νοηματοδοτείται ήδη
με ένα τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, έχει την
ικανότητα να καταστήσει ορατό το άτομο
που τη φοράει, να το ταυτίζει με την
εξουσία και να προκαλέσει συγκεκριμένες
συμπεριφορές- αντιδράσεις στους
ανθρώπους που το βλέπουν.

6. Στάσεις στην επικοινωνία.
Κατά την επικοινωνία, είναι σημαντικό να
μην είμαστε επικριτικοί, π.χ. απλώς να
κρίνουμε ή να καταδικάζουμε τη
συμπεριφορά κινδύνου ως ανόητη ή
απίστευτη, για παράδειγμα. Αυτό δεν θα
αλλάξει τη συμπεριφορά κάποιου. Επίσης,
αυτό συνεπάγεται ότι αποφεύγετε να
ρωτήσετε "γιατί". Το ερώτημα "γιατί"
δείχνει ότι κάποιος δεν κατανοεί και κρίνει.

Αντ 'αυτού, η εμπειρία έχει δείξει ότι οι
ανοιχτές ερωτήσεις διευκολύνουν τους
ανθρώπους να μοιραστούν τις πιο
σημαντικές πληροφορίες της ιστορίας τους.
Μερικές φορές, σε πλαίσια παροχής
κοινωνικής και υγειονομικής υποστήριξης
υπάρχει ο κίνδυνος τoυ πατροναρίσματος.
Έτσι, θα προτείναμε σθεναρά να
αποφύγουμε να δώσουμε χωρίς λόγο
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συμβουλές σχετικές με προσωπικές
εμπειρίες. Δεν έχει σημασία πόσο
σημαντικό ή επείγον είναι το θέμα,
εκφράσεις όπως "αν ήμουν στη θέση σου
θα το έκανα" συχνά απομακρύνουν τους
ανθρώπους από εμάς. Αντ 'αυτού, θα
μπορούσατε να προσπαθήσετε να
προσφέρετε σχετικές, πλήρεις πληροφορίες
και να συζητήσετε εναλλακτικές λύσεις. Η
υποστήριξη κάποιου που παίρνει τη δική
του απόφαση είναι πιο σεβαστή και πιο
αποτελεσματική από την επιβολή των
ιδεών μας σε άλλους.
Σε συνέχεια αυτού, είναι επίσης σημαντικό
να αναγνωρίσουμε αν σε οποιοδήποτε
σημείο αναλαμβάνουμε την ευθύνη για το
πρόβλημα κάποιου άλλου. Με αυτόν τον
τρόπο θα παρέμβουμε στην αυτονομία
κάποιου άλλου, εκτός εάν έχει ζητηθεί
ρητά από εμάς να αναλάβουμε
συγκεκριμένη δράση, και έχουμε την
ικανότητα να στηρίξουμε με αυτόν τον
τρόπο.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο για να το
εξετάσετε για να ακούσετε προσεκτικά και
να είστε προσεκτικοί για να μην πάρετε
πολύ χώρο κατά τη συνομιλία. Το να
ακούμε προσεκτικά μας βοηθάει να μην
ερμηνεύσουμε αυτό που νομίζουμε ότι
έχουμε κατανοήσει, αλλά να
διασφαλίσουμε ότι θα κάνουμε check-in
και θα ανακεφαλαιώσουμε σύντομα αυτά
που είπε κάποιος για να αποσαφηνίσει την
πρόθεσή του και το νόημα.
Η εμπειρία έχει επίσης δείξει τη σημασία
της παραμονής στο "εδώ και τώρα". Τι
νιώθουμε ή σκεφτόμαστε τώρα; Τι
σημαίνουν τα πράγματα / συναισθήματα
για τους ανθρώπους τώρα; Ποια είναι η
προοπτική που λαμβάνουμε υπόψη;

Προσεγγίζοντας την επικοινωνία μέσω
αυτού του φακού, παράγουμε πιο χρήσιμες
πληροφορίες για, μεταξύ άλλων, την
καθιέρωση ασφαλέστερης συμπεριφοράς
από ό,τι αν επικεντρωνόμασταν στο
παρελθόν.
Η παροχή υποστήριξης στους ανθρώπους
εκδηλώνεται επίσης στον τρόπο με τον
οποίο δίνουμε προσοχή στο πώς και σε τι
συνεργάζονται οι άνθρωποι με τους
οποίους συνεργαζόμαστε. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο η διερεύνηση του τι
σημαίνουν ορισμένα γεγονότα
συναισθηματικά στη ζωή του ατόμου θα
σας δώσει την ικανότητα να δώσετε
καλύτερη φροντίδα και να έχετε μια
καλύτερη εικόνα του λόγου πίσω από τις
ενέργειες κάποιου. Επιπλέον, οι μικρές
χειρονομίες που συχνά θεωρούνται
προφανείς, μπορεί να έχουν ισχυρό
αντίκτυπο στις σχέσεις μας και το άνοιγμα
της επικοινωνίας Για παράδειγμα,
ρωτώντας πώς είναι οι άνθρωποι,
ελέγχοντας πότε κάποιος λείπει για λίγο ή,
αν είναι δυνατόν, κάνοντας μια επίσκεψη
στο σπίτι τους, , νοσοκομείο ή φυλακή.
Επίσης, ευχαριστώντας τους ανθρώπους
για τις συνομιλίες και το περιεχόμενο
αυτών, ζητώντας συγγνώμη για επιπλέον
επιμονή ή προσκαλώντας κάποιον για ένα
φλιτζάνι καφέ σε μια τυχαία στιγμή όταν
έχετε ελεύθερο χρόνο.
Αυτό που όλες αυτές οι συμβουλές έχουν
κοινό είναι να βοηθήσουν το άτομο να
αποφύγει να παίξει το ρόλο ενός
θεραπευτή. Αν και η προσεκτική ακρόαση
και η προσοχή είναι σημαντικές πρέπει να
αποφευχθεί ο ρόλος ενός απόμακρου,
προσωπικά μη εμπλεκόμενου θεραπευτή.

7. Πρακτικές συμβουλές
Προσπαθήστε να βρείτε ένα ήσυχο μέρος
για να μιλήσετε όπου έχετε μια ανενόχλητη
συνομιλία, π.χ. ένα (ήσυχο) μπαρ, έναν

ήσυχο δρόμο (όπου μπορείτε να καθίσετε),
στο σπίτι κάποιου κ.λπ.
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Βεβαιωθείτε ότι κάποιος έχει χρόνο και
επιθυμεί να μιλήσει. Γενικά μπορείτε να
δείτε με την πρώτη ματιά αν κάποιος
βιάζεται, ψάχνει για ναρκωτικά κ.λπ.
Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη γλώσσα,
δηλαδή γλώσσα που είναι εύκολα
κατανοητή και αποδεκτή. Είναι σημαντικό
να γνωρίζετε/μαθαίνετε την ορολογία, τους
(υπο)πολιτιστικούς κώδικες των ομάδωνστόχων.
Παρέχετε συνεπείς, πλήρεις και ουδέτερες
πληροφορίες, προσφέροντας την ευκαιρία
για μια καλά μελετημένη επιλογή.
Η ενημέρωση των ανθρώπων περιλαμβάνει
όχι μόνο να μιλάτε αλλά και να ακούτε.
Ειδικά όταν κάνετε προσωπικές ερωτήσεις
δηλώνετε ξεκάθαρα ότι οι άνθρωποι δεν
χρειάζεται να απαντούν, ότι δεν θέλετε να
είστε προσβλητικοί.
Εξηγήστε το λόγο για τον οποίο κάνετε
αυτήν την ερώτηση, π.χ. για να πάρετε μια
εικόνα για το ποιες πληροφορίες χρειάζεται
κάποιος.

Υποστηρίξτε τη (θετική) αλλαγή
συμπεριφοράς και στάσης για την ενίσχυση
αυτών των αλλαγών. Αυτή η υποστήριξη
των αλλαγών προς μια ασφαλέστερη
συμπεριφορά είναι σημαντική για την
προώθηση της αυτοεκτίμησης και της
αυτό-αποτελεσματικότητας και, ως εκ
τούτου, αποτελεί τη βάση για συνεχείς
αλλαγές.
Μην κρίνετε ή απορρίπτετε ένα άτομο σε
περίπτωση αρνητικής αλλαγής
συμπεριφοράς
Ενθαρρύνετε και υποστηρίξτε τη
χιονοστιβάδα
- ζητώντας απλώς από τους χρήστες
ναρκωτικών να διαβιβάσουν τις
πληροφορίες στους ομοτίμους τους,
- συζητώντας πώς μπορεί να γίνει αυτό,
- με τη συμμετοχή των χρηστών
ναρκωτικών στην παραγωγή και τη διάθεση
ενημερωτικού υλικού κ.λπ.
Σταματήστε μια συζήτηση εγκαίρως, μην
αναγκάζετε τους ανθρώπους να
συνεχίσουν.
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ΕΝΟΤΗΤΑ IV
Όρια, κανόνες & αξίες
Όρια, κανόνες & αξίες
μια συλλογή από έννοιες
1. Εισαγωγή
Μέσα σε έναν οργανισμό, η κουλτούρα
μπορεί να οριστεί ως το σύστημα των
κοινών υποθέσεων, αξιών, κανόνων που
ορίζουν τον τρόπο συμπεριφοράς των
ανθρώπων. Αυτές οι αξίες έχουν τέτοια
δύναμη, που έχει την ικανότητα να
επηρεάζει έντονα τον τρόπο που
ντυνόμαστε, αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας ή
ακόμα εκτελούμε τις εργασίες μας.
Πολλές φορές, αυτές οι αξίες που οδηγούν
σε κανόνες, δεν είναι κοινά αποδεκτοί από
όλα τα μέλη μιας ομάδας. Όπως έχουμε δει
στο παρελθόν, οι απόψεις και οι ενέργειές
μας βασίζονται συνήθως σε υποθέσεις, τη
δική μας βιωμένη εμπειρία και τον τρόπο
με τον οποίο κατανοούμε τις πληροφορίες
και τους ανθρώπους γύρω μας. Ως
αποτέλεσμα, όταν η εμπειρία μας και οι
αξίες που προκύπτουν δεν ταυτίζονταισυγκλίνουν και δεν έχουμε την ικανότητα
να τις διαπραγματευτούμε, μπορεί να
προκύψει σύγκρουση.
Μερικές φορές, ακόμη και μέσα σε
οργανισμούς που συνεργάζονται με
ανθρώπους με βιωμένη εμπειρία,
υπάρχουν προκαταλήψεις και προς αυτές
τις κοινότητες και το αντίστροφο. Για το
λόγο αυτό, οι συλλογικές συζητήσεις
σχετικά με τις συνθήκες, τα πλαίσια και τις
αντιλήψεις στην εργασία είναι απαραίτητες
για την ανάπτυξη προγραμμάτων
ομοτίμων.

Μερικές κοινές υποθέσεις στο παιχνίδι, για
παράδειγμα:
Οι ομότιμοι που εργάζονται, λόγω της
βιωμένης εμπειρίας τους, θα έχουν κοινή
λογική όταν αντιμετωπίζουν μια
συγκεκριμένη κατάσταση. Ή οι
επαγγελματίες, λόγω της εκπαίδευσης και
της εμπειρίας τους, θα έχουν κοινή λογική.
ΓΕΓΟΝΟΣ: "κοινή λογική" σημαίνει ότι οι
άνθρωποι έχουν κοινή εμπειρία στην
ιστορία τους που θα επέτρεπε μια λογική
πρόβλεψη του τι κάνουν σε μια
συγκεκριμένη κατάσταση. Η ποικιλομορφία
του πολιτιστικού υποβάθρου, οι εμπειρίες
ζωής των ανθρώπων που συνεργάζονται δεν
παρέχουν τέτοια κοινή βάση.
Η τήρηση των υφιστάμενων προτύπων και
κανόνων θα διασφαλίσει υψηλό επίπεδο
ηθικής συμπεριφοράς.
ΓΕΓΟΝΟΣ: Το πρόβλημα με αυτή την
υπόθεση είναι ότι αυτό που επιτρέπεται
από τους κανόνες και αυτό που είναι ηθικό
δεν ταυτίζονται πάντα.
Τα ηθικά πρότυπα (Δεοντολογία) που
διέπουν τους κλινικούς ρόλους (π.χ.
ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί
λειτουργοί, νοσηλευτές, σύμβουλοι
εξαρτήσεων) μπορούν να εφαρμοστούν
αδιακρίτως στο έργο των ομοτίμων.
ΓΕΓΟΝΟΣ: Υπάρχει σημαντική
αλληλοεπικάλυψη μεταξύ δεοντολογικών
κατευθυντήριων γραμμών για διάφορους
ρόλους παροχής βοήθειας, ωστόσο, αυτό
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συχνά προκύπτει από δομές και ανάγκες
πολύ διαφορετικές από εκείνες των
ομοτίμων (λιγότερο ιεραρχικές σχέσεις, πιο
συνεχείς, διαφορετική εστίαση,...)
Εάν ένας ομότιμος εργαζόμενος εμπλέκεται
σε ευάλωτες καταστάσεις ή αντιμετωπίζει
διλήμματα, θα μας ενημερώσει. Αν ο
προϊστάμενος δεν ενημερωθεί, όλα πρέπει
να είναι εντάξει.

ΓΕΓΟΝΟΣ: η σιωπή δεν είναι χρυσός.
Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα
μπορούσαν να συμβάλουν σε μια τέτοια
σιωπή, και όλα αυτά είναι πιθανά
προβλήματα. Οι δύο πιο συχνές δυσκολίες
των ομότιμων εργαζομένων είναι η
αναγνώριση των διλημμάτων που
προκύπτουν και η δυσκολία να θέσουν αυτά
τα ζητήματα από φόβο ότι θα
αντιμετωπιστούν αρνητικά.

2. Όρια
Τι είναι τα όρια;
Τα όρια είναι ένα σύνολο κατευθυντήριων
γραμμών ή περιορισμών που δημιουργεί
ένα άτομο για να βοηθήσει τον εαυτό του
να προσδιορίσει ποια συμπεριφορά που
έχουν οι άλλοι άνθρωποι είναι ασφαλής και
επιτρεπτή (για το ίδιο) και πώς θα
ανταποκριθεί όταν κάποιος βγει έξω από
αυτά τα όρια.
Τα όρια και οι περιορισμοί είναι το θεμέλιο
μιας ισχυρής και ασφαλούς σχέσης. Οι
παραβιάσεις ορίων μπορεί να είναι
επιβλαβείς τόσο για έναν ομότιμο όσο και
για έναν μέντορα ή για τα άτομα με τα
οποία ερχόμαστε σε επαφή. Μέσω της
πρακτικής και της συζήτησης μπορούμε
όλοι να μάθουμε πώς να θέτουμε όρια.
Προσωπικά όρια
Τα προσωπικά όρια δημιουργούνται από
ένα μείγμα πεποιθήσεων, απόψεων,
στάσεων, προηγούμενων εμπειριών και
κοινωνικής μάθησης. Τα όρια καθορίζουν
ποιοι είμαστε ως άτομα βοηθώντας μας να
ορίσουμε και να προστατεύσουμε τον
εαυτό μας. Μπορεί να είναι δύσκολο να
δούμε και να χρησιμοποιήσουμε τα
προσωπικά όρια στις σχέσεις μας και είναι
ζωτικής σημασίας όσον αφορά στο ρόλο
μας αναφορικά με την παροχή υποστήριξης
ομοτίμων ή ως μέντορες ομοτίμων.
Επαγγελματικά όρια
Σε όλες τις επαγγελματικές σχέσεις,

υπάρχουν ανισότητες λόγω εξουσίας και το
ενδεχόμενο διακρίσεων ή βλάβης μεταξύ
άλλων. Για να αποφευχθεί αυτό,
υποστηρίχθηκε η έννοια των
επαγγελματικών ορίων. Στα περισσότερα
παραδοσιακά μοντέλα, αυτά τα όρια
εκφράζουν την ανάγκη διαχωρισμού
μεταξύ των "επαγγελματιών" και της
κοινότητας που υπηρετούν. Επιπλέον, τα
όρια φαίνεται να αρθρώνονται μόνο από τη
θέση των "επαγγελματιών" και ο στόχος
είναι να μην παραβιαστούν τα όρια που
μπορεί να έχει ένα άτομο που χρειάζεται
υποστήριξη.
Κατά συνέπεια, ορισμένες αντιλήψεις για
τα επαγγελματικά όρια δεν συνάδουν με
τις εξελίξεις στον τομέα της κοινωνικής και
υγειονομικής υποστήριξης. Αυτό είναι
ιδιαίτερα σημαντικό για την εφαρμογή της
μείωσης της βλάβης, των υπηρεσιών
προσέγγισης στο πεδίο και της συμμετοχής
των ατόμων με βιωμένη εμπειρία στην
παροχή υπηρεσιών.
Ενώ στο παρελθόν η εστίαση ήταν στο ποιο
είναι το όριο, οι σύγχρονες προσεγγίσεις
στα "επαγγελματικά όρια", τείνουν να
τονίζουν γιατί υπάρχει ανάγκη για ένα όριο
και πώς δημιουργείται και
διαπραγματεύεται. Ως αποτέλεσμα, αυτά
τα νέα μοντέλα δίνουν έμφαση στις
συνδέσεις και όχι στο διαχωρισμό και
υποστηρίζουν μια διαδικασία που
ενθαρρύνει την αμοιβαιότητα. Με αυτό τον
Εγχειρίδιο Προγράμματος Εκπαίδευσης| 60

τρόπο, όταν μιλάμε για όρια, προκύπτουν
συζητήσεις σχετικά με την αυτοδιάθεση,
την ενέργεια, τη δικαιοσύνη και την
παραγωγή σχέσεων εξουσίας εντός της
κοινωνικής και υγειονομικής κατάστασης.
Πώς μπορούμε να εργαστούμε για
ασφαλέστερες και πιο δίκαιες σχέσεις όταν
αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας; Πώς
μπορούμε να καθορίσουμε όρια στις
σχέσεις μας που επιτρέπουν τη σύνδεση,
την αμοιβαιότητα και την αμοιβαία
λογοδοσία;
Αυτό-φροντίδα και όρια:
Η αυτό-φροντίδα είναι ζωτικής σημασίας
για την ευημερία των επαγγελματιών με
βιωμένη εμπειρία, όσων δεν την έχουν και
των κοινοτήτων με τις οποίες
συνεργάζονται. Κατά τον καθορισμό ορίων,
είναι σημαντικό να είμαστε ειλικρινείς με
τους εαυτούς μας, τους ομοτίμους μας και
τους ανθρώπους στις ομάδες μας. Για
παράδειγμα, σχετικά με το χρόνο και τα
όριά μας αναφορικά με το πόσα μπορούμε
να αναλάβουμε χωρίς να κατακλύζουμε τον
εαυτό μας. Ακριβώς επειδή είμαστε ικανοί,
αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να λέμε ναι
σε κάθε αίτημα. Η ανάληψη ενός ρόλου
όπου υποστηρίζουμε τους άλλους μπορεί
να είναι αγχωτική. Προκειμένου να
αποφευχθεί η εξάντληση, είναι σημαντικό
να μάθετε πώς να εντοπίζετε και να
διαχειρίζεστε το άγχος. Είναι εντάξει να
πείτε όχι και να λάβετε τα απαραίτητα
μέτρα για να εξασφαλιστεί η δική σας
αυτό-φροντίδα. Να θυμάστε ότι το "όχι"
είναι μια πλήρης πρόταση.
Τα όρια μας αλλάζουν διαρκώς
Τα όριά μας είναι ρευστά και μπορεί να
αλλάζουν μέρα με τη μέρα ή από ώρα σε
ώρα. Είναι σημαντικό να ελέγξουμε τους
εαυτούς μας, καθώς για παράδειγμα μια
μέρα μπορεί να νιώθουμε άβολα με μια
αγκαλιά, αλλά μπορεί να αισθανόμαστε
εντελώς καλά με τις αγκαλιές την επόμενη
μέρα. Η σχέση μας με τους ανθρώπους θα
επηρεάσει το πώς και πότε θέτουμε ένα

όριο. Τα επίπεδα άνεσής μας μπορούν
επίσης να αλλάζουν σε καθημερινή βάση.
Είναι εντάξει να αλλάξουμε ένα όριο
εφόσον είμαστε σαφείς και το
επικοινωνούμε επαρκώς με τον εαυτό μας
και τους άλλους.
Το «τέλειο φαινόμενο ομοτίμων»
Ο λεγόμενος «τέλειος ομότιμος» τείνει
συνήθως να θολώνει τα όρια. Συνήθως,
εργάζεται πέρα από το επίπεδο στο οποίο
αισθάνεται άνετα και σε σχέση με τις
δεξιότητές του. Μερικές φορές, αυτό
σημαίνει ότι αισθάνεται άβολα να πει "όχι"
από φόβο πρόκλησης απογοήτευσης. Το
ίδιο ισχύει και για άλλους επαγγελματίες
χωρίς εμπειρία όταν ξεκινούν. Για το λόγο
αυτό, είναι σημαντικό να θυμόμαστε να
είμαστε ρεαλιστές αναφορικά με τις
προσδοκίες που είναι σχετικές με τον
τρόπο διαχείρισης και εξισορρόπησης των
νέων ευθυνών αμέσως, όταν προκύπτουν
νέες. Χρειάζεται χρόνος για να μάθεις και
να βρεις μια ισορροπία που να λειτουργεί.
Αυτο-αποκάλυψη
Οι ομότιμοι εργαζόμενοι ενεργοποιούν τις
δικές τους εμπειρίες ως βάση για την
εργασία τους. Ωστόσο, ανάλογα με το πώς
γίνεται αυτό, μπορεί να προκύψουν
αισθήματα ευπάθειας, αδυναμίας ή
πρόκλησης τραύματος. Για το λόγο αυτό, οι
έννοιες των ορίων και της ευημερίας είναι
σημαντικές. Για παράδειγμα, ο περιορισμός
της αυτο-αποκάλυψης σε άτομα χωρίς
βιωμένη εμπειρία μπορεί να δημιουργήσει
ασφάλεια. Ωστόσο, όταν συμβαίνει αυτό,
είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε πώς
και τι είδους εμπόδια μπορεί να υπάρξουν.
Ειδικά, αν αυτό δημιουργεί ένα αίσθημα
απομόνωσης ή έλλειψης σύνδεσης.
Αυτού του είδους οι οριακές
διαπραγματεύσεις είναι αρκετά
συνηθισμένες σε έργα που εμπλέκουν
άτομα με βιωμένη εμπειρία και σε
ορισμένες περιπτώσεις αποκαλύπτουν
άδικες προσδοκίες. Παραδείγματα αυτού
είναι τα έργα στα οποία τα άτομα με
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βιωμένη εμπειρία αναμένεται με κάποιο
τρόπο να επικοινωνούν τις εμπειρίες, τις
αισθήσεις τους και τα συναισθήματά τους
ως μέρος μιας «επαγγελματικής

συμπεριφοράς», ενώ παραδόξως αυτό δεν
ισχύει για άλλα μέλη της ομάδας,
χρησιμοποιώντας την ταμπέλα του
«επαγγελματία».

Στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη:
- Ποια στοιχεία της βιωμένης εμπειρίας μας είναι σχετικά για να μοιραστούμε με το άτομο
με το οποίο επικοινωνούμε;
- Για ποιο σκοπό; Μοιραζόμαστε πτυχές της δικής μας βιωμένης εμπειρίας ως μέσο για να
απαλλαχτούμε από τα δικά μας ζητήματα; Κατά την αυτο-αποκάλυψη, είναι σημαντικό να
το διατηρήσετε τον «προσανατολισμό στον άλλο».
- Ποιες είναι οι στιγμές ή οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αισθανόμαστε άνετα να
αποκαλύψουμε κάτι από τον εαυτό μας; Πόσο συχνά;
- Πόσα πολλά μπορούμε να μοιραστούμε σε μια συγκεκριμένη στιγμή; Γνωρίζουμε τους
προσωπικούς μας πυροδοτητές; Είμαι έτοιμος να αποκαλύψω κάτι που θα με αναστατώσει
ή θα με απομακρύνει από την ευημερία μου;

Ανατρέξτε στη συμπεριφορά, όχι στο άτομο
Συμβουλές για την επικοινωνία σχετικά με
τα όρια
Χρησιμοποιήστε τη λέξη "εγώ" αντί για τη
γλώσσα "εσύ":
Όταν θα είμαι...
Όταν εγώ...
Νομίζω ότι εγώ...
- -Νιώθω ότι...
Δηλώστε πώς σας επηρεάζει η
συμπεριφορά
- Νιώθω έλλειψη εκτίμησης όταν...
- Οι ανησυχίες μου είναι ότι...
- Αγχώνομαι πολύ όταν...
- Φοβάμαι πολύ όταν...
- Νιώθω πληγωμένος/η όταν...
- Νιώθω κουρασμένος/η όταν...

- Όταν μου φωνάζουν...
- Όταν με σπρώχνουν...
- Όταν σκέφτομαι ότι δεν με ακούνε...

Δηλώστε τι πρέπει να συμβεί
- Πρέπει να...
- Θα ήθελα να...
- Αυτό που θα ήθελα να δω να συμβαίνει
είναι...
- Θα ήταν ωραίο αν...

[| ΑΣΚΗΣΗ-Συζήτηση]
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3. Αξίες
Τι εννοούμε με τον όρο αξίες?
Η αφοσίωση στην κοινότητα δεν προκύπτει
από το πουθενά. Προέρχεται και
καθοδηγείται από αξίες, αρχές και
υποθέσεις που πηγάζουν από το υπόβαθρο
και την κουλτούρα μας, από τις εμπειρίες
μας και από τις συνειδητές αποφάσεις μας
σχετικά με το τι είναι «σωστό» ή «λάθος»
ανά πάσα στιγμή. Όπως έχουμε δει στο
παρελθόν, αυτές οι αξίες, αρχές και
υποθέσεις διαμορφώνουν το όραμά μας
για τον κόσμο όπως θα έπρεπε να είναι και
μας κινητοποιούν για να προσπαθήσουμε
να δράσουμε σύμφωνα με αυτό.
Οι όροι αξίες, αρχές και υποθέσεις
χρησιμοποιούνται μερικές φορές σαν να
σημαίνουν όλα το ίδιο πράγμα – τις
υποκείμενες αλήθειες στις οποίες
βασίζουμε τις αλληλεπιδράσεις μας με τον
κόσμο. Αν και όλες αυτές οι έννοιες είναι
όλες "αλήθεια" σε κάποιο βαθμό, είναι
διαφορετικές ως προς το νόημα και την
ουσία. Αν και συνειδητοποιούμε πόσο
παρόμοιες είναι, θα προσπαθήσουμε να
εξετάσουμε καθεμία από τα τρεις έννοιες.
Η κατανόηση της διαφοράς μπορεί να μας
βοηθήσει να καταλάβουμε πότε
λειτουργούμε με γεγονότα ή με μια
εμπειρία που έχουμε εξετάσει σε βάθος,
πότε εφαρμόζουμε ηθικά διδάγματα ή
ηθικούς κανόνες ή κριτικές και πότε
ανταποκρινόμαστε σε συναισθήματα ή
προκαταλήψεις ή σε ανεξέταστη "γνώση"
που μπορεί να μην είναι ακριβής.
Οι αξίες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές
μας για τη ζωή και τη συμπεριφορά. Ο
καθένας μας έχει ένα σύνολο βαθιά
ριζωμένων πεποιθήσεων για το πώς πρέπει
να είναι ο κόσμος. Για μερικούς
ανθρώπους, αυτό το σύνολο πεποιθήσεων
υπαγορεύεται σε μεγάλο βαθμό από μια
θρησκεία, έναν πολιτισμό, μια ομάδα
ομοτίμων ή την κοινωνία γενικότερα. Για
άλλους, έχει επιτευχθεί μέσω προσεκτικής
σκέψης και προβληματισμού σχετικά με

την εμπειρία και είναι μοναδική. Για τους
περισσότερους από εμάς, είναι πιθανά
ένας συνδυασμός των δύο. Οι αξίες συχνά
αφορούν τα βασικά ζητήματα της ζωής
μας: προσωπικές σχέσεις, ηθική, φύλο και
κοινωνικούς ρόλους, φυλή, κοινωνική τάξη
και οργάνωση της κοινωνίας, για να
αναφέρουμε μερικά παραδείγματα.

ΑΣΚΗΣΗ: ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΩΝ
1. Αναφέρετε μια σειρά αξιών που θεωρείτε
σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές που
πρέπει να έχετε στην εργασία σας.
2. Μόλις το κάνετε αυτό, εξετάστε τις
ακόλουθες ερωτήσεις:
- Πώς θέλετε να αντιμετωπίζετε τους
ανθρώπους ή να προσεγγίσετε τα
πράγματα [εισαγωγή αξίας];
- Με ποιο τρόπο το κάνετε αυτό;
Ίσως σε αυτό το σημείο, χρειαστεί να είστε
πιο συγκεκριμένοι και να διατυπώσετε
διαφορετικά τις αξίες σας. Προσπαθήστε
να τα αναδιατυπώσετε ως εξής:
"Συμπεριφέρσου στους ανθρώπους_"
"Προσέγγισε τα πράγματα_"
"Διατήρησε τα πράγματα_"
"Πράξε με_"
"Με τέτοιο τρόπο που_"

3. Οι αξίες που μόλις γράψατε. Αξίζουν
100%, ή είναι κανόνας, νόρμα ή στόχος;
Οι ακόλουθες ερωτήσεις μπορεί να σας
βοηθήσουν στη συζήτησή σας:
- Θα λειτουργούσατε με αυτό τον τρόπο
ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα;
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- Θα λειτουργούσατε με αυτό τον τρόπο
ακόμα κι αν οι άνθρωποι σε απέρριπταν; Ή
αν κανείς δεν ερχόταν μαζί σας;
- Τι θα είχε συμβεί αν δεν λειτουργούσατε
έτσι; Θα υπήρχαν συνέπειες; Αν ναι, τι
είδους; Για ποιον;

ΑΣΚΗΣΗ: ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ
Αφού εντοπίσουμε και κατανοήσουμε τις
δικές μας αξίες, είναι σημαντικό να
κατανοήσουμε πώς σχετιζόμαστε με τον
εαυτό μας και με τους άλλους σύμφωνα με
αυτές τις αρχές. Η ζωή που καθοδηγείται
από τις αξίες μας δεν είναι πάντα εύκολη.
Για παράδειγμα, έχετε αντιμετωπίσει ποτέ
δυσκολία στο να είστε ειλικρινείς; Μερικές
φορές, το να είσαι ειλικρινής σημαίνει να
απογοητεύεις τους ανθρώπους, να
αντιμετωπίζεις την αμηχανία, να δείχνεις
ευάλωτα συναισθήματα, ή ίσως ακόμα και
ντροπή. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει
πάντα. Η θέσπιση των αξιών μας (και η
λειτουργία σύμφωνα με αυτές) μπορεί να
είναι ευκολότερη σε κάποιου είδους
κοινωνικούς χώρους από ό, τι σε άλλους.
Η ακόλουθη άσκηση θα μας βοηθήσει να
διευκρινίσουμε τις δυσκολίες που
προκύπτουν σε σχέση με μια αξία. Πρώτον,
επιλέγουμε μια αξία και, στη συνέχεια, θα
θέσουμε ερωτήματα σχετικά με αυτήν την
αξία που σχετίζεται με το έργο μας.

αξίας]. Τι ήταν δύσκολο να γίνει σε αυτή την
κατάσταση που θα ήταν απαραίτητο για να
ενεργήσετε σύμφωνα με την αξία; Ίσως σας
βοηθήσουν οι ακόλουθες ερωτήσεις:
- Υπήρχαν πεποιθήσεις ή υποθέσεις
σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του
κόσμου που καθιστούσαν δύσκολο να το να
είστε / να ενεργήσετε / να διατηρήσετε τα
πράγματα σύμφωνα με [εισάγετε αξία].
- Υπήρχαν κανόνες ή νόρμες που
καθιστούσαν δύσκολο να είστε/ να
ενεργήσετε / να κρατήσετε τα πράγματα
σύμφωνα με [εισάγετε αξία]
3. Απαριθμήστε τα πράγματα (άνθρωποι,
αντικείμενα, χώροι, συναισθήματα, στιγμές)
που πρέπει να υπάρχουν ώστε να είστε /
ενεργείτε / διατηρείτε τα πράγματα
[εισαγωγή αξίας];
4. Ποια συγκεκριμένα βήματα / ενέργειες
είναι δύσκολο να γίνουν για να αποκτήσετε
αυτά τα πράγματα; Ίσως τα ακόλουθα
ρήματα μπορεί να σας βοηθήσουν να
ξεκινήσετε: αναγνωρίζω, δημιουργώ,
παρατηρώ, ανακαλύπτω, πλοηγώ,
αποκτώ...
Μόλις τελειώσετε, οργανώστε όλες τις
πληροφορίες σε ένα πλέγμα με τον
ακόλουθο τρόπο:

1. Επιλέξτε μια αξία που είναι σημαντική
για εσάς. Σκεφτείτε μία από τις
περισσότερες φορές κατά τις οποίες
ενεργήσατε σύμφωνα με [τοποθέτηση
αξίας]. Κάντε μια λίστα με τις ενέργειες που
ήταν απαραίτητες για την ύπαρξη, την
δράση ή τη διατήρηση των πραγμάτων
[εισαγωγή αξίας] σε αυτήν την περίπτωση.
Π.χ. ειλικρίνεια.
2. Σκεφτείτε τρεις φορές όταν αποτύχατε
να είστε, να ενεργήσετε, να διατηρήσετε τα
πράγματα σύμφωνα με [τοποθέτηση
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Αξίες

Δύσκολα κομμάτια

Π.χ. Ειλικρίνεια

- Το να απογοητεύω
τους ανθρώπους
- Το να παίρνω ένα
ρίσκο
- Συναίσθημα
ντροπής &αμηχανίας
- Συναισθηματική
διαφάνεια

4. Νόρμες & Κανόνες
Διαφορές μεταξύ κανόνων και κανόνων
Οι όροι - νόρμες, κανόνες και αξίεςχρησιμοποιούνται πολλές φορές
εναλλακτικά στην καθημερινή μας ζωή.
Ωστόσο, δεν αναφέρονται στο ίδιο πράγμα.
Ενώ οι κοινωνικοί νόρμες και κανόνες είναι
πρότυπα και προσδοκίες για πραγματική
συμπεριφορά, οι αξίες είναι αφηρημένες
αντιλήψεις για το τι είναι σημαντικό και
αξίζει τον κόπο. Η ειλικρίνεια είναι μια
γενική αξία. Η προσδοκία ότι οι μαθητές σε
ένα σχολείο δεν θα εξαπατήσουν ή δεν θα
χρησιμοποιήσουν υλικό που απαγορεύεται
από τους κώδικες στις εξετάσεις είναι ένας
κανόνας.
Ομοίως, υπάρχουν διαφορές μεταξύ
κανόνων και νόρμας και συχνά
χρησιμοποιούνται επίσης εναλλακτικά.

Πότε είναι πιο
εύκολο?
- Μακροπρόθεσμες
σχέσεις
- Όταν εμπιστεύομαι
το άλλο άτομο.
- Έξω από το
γραφείο.

Γιατί?
- Το συναίσθημα της
ντροπής & της
αμηχανίας σημαίνει
ότι επικεντρώνεται
κανείς στις
προσδοκίες των
ανθρώπων.
- Η διαφάνεια
μοιάζει με επένδυση
και έχει νόημα μόνο
με άτομα που είναι
κοντά μου και
εμπιστεύομαι.

γνωρίζουν τη συμπεριφορά που
αναμένεται από αυτούς και επίσης τις
ενέργειες και τις συμπεριφορές που πρέπει
να αποφύγουν σε όλες τις περιπτώσεις. Για
παράδειγμα, η ανύψωση ενός χεριού για
να το σφίξουμε με κάποιον που συναντάμε
είναι ένας κοινωνικός κανόνας που είναι
ένας άλλος τρόπος για να χαιρετήσουμε
ένα άτομο.
Πολλοί από εμάς γνωρίζουμε ότι πρέπει να
υπακούμε τους μεγαλύτερους και να
σεβόμαστε τους γονείς μας. Αυτοί είναι
κοινωνικοί κανόνες που μαθαίνουμε να
ακολουθούμε κατά τη διαβίωση σε μια
συγκεκριμένη κοινωνία. Δεν υπάρχουν
νόμοι για την τιμωρία ενός ατόμου που
παραβιάζει τους κοινωνικούς κανόνες, αν
και σίγουρα τον παρατηρεί μια κοινότητα
και ενδεχομένως εξοστρακίζεται για τις
πράξεις του.

Οι νόρμες είναι οι άγραφοι κανονισμοί και
κατευθυντήριες γραμμές σε μια κοινωνία
που διέπουν τις ενέργειες και τις
συμπεριφορές των μελών. Οι άνθρωποι
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5. Επίλυση συγκρούσεων
Η διαμεσολάβηση χρησιμοποιείται για την
επίλυση συγκρούσεων στην κοινότητα, σε
νομικές υποθέσεις, σε εμπορικά
περιβάλλοντα, σε σχολεία, μεταξύ θυμάτων
και παραβατών, σε οικογενειακές διαφορές
(συμπεριλαμβανομένου του διαζυγίου),
μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών, στο
χώρο εργασίας και άλλων. Αν και η
διαμεσολάβηση μπορεί να οριστεί ως μια
διαδικασία όπου κάποιος παρεμβαίνει για
να διευκολύνει τους ανθρώπους να
συζητήσουν τα θέματα και τις διαφορές
τους, οι λεπτομέρειες είναι συχνά
απροσδιόριστες.
Μοντέλα Διαμεσολάβησης
Η διαρθρωτική διαμεσολάβηση
επικεντρώνεται στην ταχεία διευθέτηση
της βασικής σύγκρουσης. Σύμφωνα με
αυτό το μοντέλο, οι διαμεσολαβητές είναι
προσανατολισμένοι στην εργασία και
παρεμβατικοί. Μπορούν να δώσουν
συμβουλές σχετικά με τον τρόπο επίλυσης
της σύγκρουσης. Ένας άλλος όρος για αυτό
το μοντέλο είναι η αξιολογική
διαμεσολάβηση.
Η διαμεσολάβηση βάσει ενδιαφερόντων
ενθαρρύνει τα μέρη να επιλύσουν τη
βαθύτερη σύγκρουση που προκύπτει από
τα υποκείμενα συμφέροντα, όχι μόνο την
απροκάλυπτη σύγκρουσή τους. Αυτοί οι
μεσολαβητές βοηθούν τα εμπλεκόμενα
μέρη να απομακρυνθούν από τη θέση
διαπραγμάτευσης και να μετακινηθούν σε
μια αμοιβαία επωφελή συνεργατική
προσέγγιση. Ένας άλλος όρος για αυτό το
μοντέλο διαμεσολάβησης είναι η επίλυση
προβλημάτων ή η διευκολυντική
διαμεσολάβηση.
Η αξιολογική προσέγγιση. Σε γενικές
γραμμές, η αξιολογική διαμεσολάβηση
είναι το μέρος όπου ο διαμεσολαβητής έχει
την εξουσία να προσφέρει πιθανές λύσεις
στο ζήτημα, εάν τα μέρη δεν ήταν σε θέση
να το πράξουν τα ίδια.

Η διευκολυντική προσέγγιση. Σε αντίθεση
με τη μετασχηματιστική διαμεσολάβηση,
δεν υπάρχει καμία σχολή διευκολυντικής
διαμεσολάβησης. Σε γενικές γραμμές, η
διευκολυντική διαμεσολάβηση είναι αυτή
όπου ο διαμεσολαβητής διαχειρίζεται τη
διαδικασία και τα μέρη διαχειρίζονται το
περιεχόμενο. Ο διαμεσολαβητής δεν
προσφέρει συμβουλές, προτάσεις ή
πιθανές λύσεις στο ζήτημα. Η προσέγγιση
αυτή χρησιμοποιείται κυρίως σε διαφορές
κοινότητας, οικογένειας, εκπαίδευσης,
περιβάλλοντος, γείτονα και χώρου
εργασίας. Μια άλλη οπτική, είναι να το
δούμε ως κατάλληλο τρόπο όταν είναι
πιθανό να υπάρξει μια συνεχής- σταθερή
σχέση μεταξύ των μερών και η κατάρρευση
της σχέσης είναι μέρος της αιτίας του
ζητήματος.
Η μετασχηματιστική διαμεσολάβηση έχει
σχεδιαστεί για να αλλάζει τα άτομα
βοηθώντας τα να αναπτύξουν αμοιβαία
κατανόηση προωθώντας την ενδυνάμωση
και την αναγνώριση μεταξύ των
συγκρουόμενων μερών. Ο όρος
«μετασχηματιστικός» είναι προβληματικός,
διότι συχνά γίνεται αντιληπτός ως «κάτι
που αλλάζει πραγματικά τη ζωή»- ενώ,
κανονικά, χαρακτηρίζει μια μετατροπή
όπως, για παράδειγμα, την αλλαγή από την
ασάφεια ή αβεβαιότητα στη σιγουριά.

Πλεονεκτήματα ενός
μετασχηματιστικού μοντέλου
Σε ένα μετασχηματιστικό μοντέλο, η
σύγκρουση θεωρείται κρίση στην
ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Συχνά μας
κάνει να νιώθουμε ανήσυχοι, μπερδεμένοι,
φοβισμένοι, ανοργάνωτοι και αβέβαιοι για
το τι πρέπει να κάνουμε. Επίσης, στη
σύγκρουση μπορεί να αισθανόμαστε
αυτοπροστατευτικοί, αμυντικοί,
καχύποπτοι και ανίκανοι να βγούμε έξω
από τη δική μας οπτική του κόσμου.
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Παρά το γεγονός ότι είναι δύσκολες, οι
συγκρούσεις μπορούν επίσης να γίνουν
παραγωγικές σε ορισμένες στιγμές.
Ανάλογα με το πώς θα γίνει η
διαπραγμάτευση, η επίλυση μπορεί να
οδηγήσει σε:
Ενδυνάμωση, επειδή μπορούμε να γίνουμε
πιο ήρεμοι, πιο ξεκάθαροι, πιο σίγουροι,
πιο οργανωμένοι, πιο αποφασιστικοί, να
ανακτήσουμε μια αίσθηση δύναμης και να
είμαστε σε θέση να χειριστούμε τα
προβλήματα της ζωής. Η ενδυνάμωση
επιτυγχάνεται όταν γινόμαστε πιο σαφείς
και πιο σίγουροι για την ικανότητά μας να
αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες.

Αναγνώριση, επειδή οι άνθρωποι μπορούν
να επιλέξουν να είναι πιο ανοιχτοί,
προσεκτικοί, να ανταποκρίνονται σε άλλους
και να εξερευνούν άλλες προοπτικές. Η
αναγνώριση επιτυγχάνεται όταν, με κάποια
αίσθηση ενδυνάμωσης, είμαστε πιο
πρόθυμοι να αναγνωρίσουμε και να
ανταποκριθούμε στις καταστάσεις τόσο
αυτές που αφορούν σε μας όσο και στους
άλλους ανθρώπους. Υπάρχει μια γενική
κίνηση από την αυτό-απορρόφηση στην
ανταπόκριση.
Η ενδυνάμωση και η αναγνώριση
δουλεύουν μαζί. Η επίτευξη της
ενδυνάμωσης είναι πιθανό να οδηγήσει
στην επίτευξη αναγνώρισης και στην
ενίσχυση της ενδυνάμωσης.

ΑΠΛΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΕΠΙΛΥΣΗΣ

Πρώτη επαφή
Προσεγγίστε τους ανθρώπους ξεχωριστά για να ξεκινήσετε. Αυτή μπορεί να είναι μια
"συνάντηση" στο τηλέφωνο. Η ανάγκη εδώ είναι:
1.1. Μάθετε τι συμβαίνει και πώς επηρεάζει τους ανθρώπους
1.2. Εξηγήστε τη διαμεσολάβηση και τον ρόλο σας ως διαμεσολαβητή
1.3. Διευκρινίστε τι θέλουν να πάρουν από τη διαδικασία
1.4. Θέλουν έναν υποστηρικτή παρόντα;
1.5. Ελέγξτε ότι είναι στην ευχάριστη θέση να προχωρήσουν
1.6. Διευκρινίστε τυχόν υλικοτεχνικά ζητήματα (π.χ. πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να
συναντηθείτε με το άλλο μέρος, πηγαίνουν διακοπές κ.λπ.).
Συνεδρία διαμεσολάβησης
1. Καλωσορίστε τους πάντες. Είναι σημαντικό να ελέγξετε πώς αισθάνονται όλοι και να
έχετε μια αίσθηση του συναισθηματικού χώρου στον οποίο βρίσκονται όλοι. Εδώ, θα ήταν
χρήσιμο να βασιστείτε επίσης στις παρατηρήσεις σας σχετικά με τη γλώσσα του σώματος.
2. Θέσπιση βασικών κανόνων
2.1. Όλοι – συμπεριλαμβανομένου του διαμεσολαβητή – θα σέβονται ο ένας τον άλλον.
2.2. Η γλώσσα που άλλοι άνθρωποι θεωρούν προσβλητική δεν θα χρησιμοποιηθεί.
2.3. Κανείς δεν θα διακόψει κάποιον ενώ μιλάει.
2.4. Εμπιστευτικότητα
3. Θέστε μια ημερήσια ατζέντα και διευκρινίστε τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν
3.1.Οι συμμετέχοντες καλούνται να λογοδοτήσουν για το τι θα ήθελαν να συζητήσουν
3.2.Ο διαμεσολαβητής παρέχει ανατροφοδότηση. Θα συνοψίσει, θα ελέγξει αν όλοι
συμφωνούν με τα κύρια σημεία, όπως κατανοητό από τον διαμεσολαβητή.
4.Ορίστε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα για διάλογο σχετικά με τα σημεία της
ημερήσιας διάταξης και εξερευνήστε επιλογές.
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5.Κλείστε τη συνεδρία με συγκεκριμένες συμφωνίες. Αυτά μπορεί να είναι προσωρινά και
θα μπορούσαν να αναθεωρηθούν σε μια συνεδρία μεταπαρακολούθησης, εάν είναι
απαραίτητο.
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ΕΝΟΤΗΤΑ V
Advocacy
1. Υπάβαθρο
Η υπεράσπιση και διεκδίκηση δικαιωμάτων
(Advocacy) των χρηστών ναρκωτικών
γεννήθηκε κατά την καταπολέμηση της
επιδημίας HIV κατά τη διάρκεια της
δεκαετίας του '80 και του '90, ανάλογα με
τις χώρες. Οι άνθρωποι που κάνουν χρήση
ναρκωτικών και πρώην χρήστες
ναρκωτικών, ορισμένες ΜΚΟ και μια
μικρότερη ομάδα ατόμων που ήταν κοντά
σε αυτούς ως επαγγελματίες υγείας,
κοινωνικοί και εργαζόμενοι στο δρόμο
κ.λπ., άρχισαν να λένε ότι ακόμα και αν
ήταν παράνομη - ειδικά από τον πόλεμο
του Νίξον κατά των ναρκωτικών που
κηρύχθηκε το 1970 – η χρήση ναρκωτικών,
δεν έπρεπε να υπάρχουν θάνατοι από τον
HIV ή υπερδοσολογία.
Έτσι, αυτό σημαίνει ότι κυρίως οι ίδιοι οι
χρήστες ναρκωτικών με τις δικές τους
οργανώσεις πήραν τη μοίρα τους στα χέρια
τους και άρχισαν να υπερασπίζονται τα
δικαιώματα και τις ανάγκες τους.

που άρχισε να υποστηρίζει τα δικαιώματά
των χρηστών, πρέπει να αναφέρουμε το
"Rotterdam Junkie Bund (RjB)". Αυτοί
ξεκίνησαν να ζητούν την ανταλλαγή
βελόνων στα τέλη της δεκαετίας του '70,
τόσο πολύ πριν από την επιδημία του ιό HIV
και θα αποτελέσουν παράδειγμα για
οργανισμούς χρηστών σε όλη την Ευρώπη
και ακόμη και έξω.
Ωστόσο, οι περισσότεροι από τους
οργανισμούς χρηστών ναρκωτικών και
πρώην χρηστών και οι άνθρωποι που ήταν
κοντά σε αυτούς, άρχισαν να διεκδικούν
πρώτα την ανταλλαγή βελόνων, στη
συνέχεια τη λήψη θεραπείας
υποκατάστασης (μεθαδόνη και μετά
βουπρενορφίνη) και τους χώρους
εποπτευόμενης χρήσης. Αυτό που
ονομάζουμε τώρα Μείωση της Βλάβης,
προήλθε από τη μάχη ενάντια στους
θανάτους από τον HIV και την
υπερδοσολογία και μετά από την HCV, από
τα τέλη της δεκαετίας του ‘80 μέχρι
σήμερα.

Αλλά για να σεβαστούμε την ιστορία και
την πρώτη οργάνωση χρηστών ναρκωτικών

2. Advocacy Σήμερα
Ουσιαστική συμμετοχή 7
Οι διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές
συνιστούν στους ανθρώπους που
κάνουν χρήση ναρκωτικών να

συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις και
αυτό περιλαμβάνει:
• Τα άτομα που κάνουν χρήση
ναρκωτικών θα πρέπει να
εκπροσωπούνται στα όργανα
λήψης αποφάσεων

7

Source: I Injecting Drug User Implementation Tool
(IDUIT) & Training Workshop: INPUD (International
Network of People who Use Drugs)
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•

•

•

•

•

•

Το άτομο που κάνει χρήση
ναρκωτικών θα πρέπει να επιλέγει
τους δικούς του εκπροσώπους
Θα πρέπει να δοθούν ευκαιρίες
στο άτομο που κάνει χρήση
ναρκωτικών να ενημερωθεί για
διεθνή και σημαντικά ζητήματα
στις χώρες τους
Το άτομο που κάνει χρήση
ναρκωτικών θα πρέπει να έχει τη
δυνατότητα να προσδιορίζει τις
προτεραιότητες και στρατηγικές
υπεράσπισης για την προώθησή
τους.
Τα άτομα που εκπροσωπούν την
κοινότητα θα πρέπει να
λογοδοτούν στα άτομα που
εκπροσωπούν
Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα
εθνικό δίκτυο/ένωση ατόμων που
κάνουν χρήση ναρκωτικών
Διατομή: όταν λαμβάνονται
αποφάσεις σχετικά με
συγκεκριμένες ομάδες ατόμων που
κάνουν χρήση ναρκωτικών, για
παράδειγμα γυναίκες που κάνουν
χρήση ναρκωτικών ή MSM που
κάνουν χρήση ναρκωτικών, είναι
σημαντικό να συμμετέχουν
εκπρόσωποι αυτών των ομάδων

3. ΚΥΡΙΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ADVOCACY
ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Πτυχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Σε αυτόν τον αγώνα για τα ανθρώπινα
δικαιώματα, πρέπει να μιλήσετε για την
απαγόρευση των ναρκωτικών, διότι πολλά
προβλήματα χρήσης ναρκωτικών
προέρχονται από αυτήν την κατάσταση!
Ξεκινώντας με τον στιγματισμό των
χρηστών: αυτό το συναίσθημα του ότι είσαι
παράνομος μόνο και μόνο επειδή είσαι
χρήστης ναρκωτικών έχει φυσικά

Οργανώσεις ατόμων που κάνουν χρήση
ναρκωτικών
• Οι οργανώσεις υπό την ηγεσία της
κοινότητας διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο στο
διάλογο σχετικά με:
• Πολιτική για τα ναρκωτικά
• Υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές
υπηρεσίες

Οργανώσεις ατόμων που κάνουν χρήση
ναρκωτικών μπορεί να υπάρχουν ως εξής:
• Εθνικά δίκτυα/ενώσεις/συνδικάτα
• Τοπικές επίσημες ή άτυπες ομάδες ή
οργανισμοί
Σημαντική συμβολή για τις οργανώσεις των
ατόμων που κάνουν χρήση ναρκωτικών
έχουν:
• Διακυβέρνηση
• Διαχείριση έργων
• Κινητοποίηση πόρων
• Ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων

ψυχολογικές, κοινωνικές και
επαγγελματικές συνέπειες σε ατομικό
επίπεδο, αλλά αυτός είναι ένας από τους
λόγους για τους οποίους οι χρήστες δεν
είναι πραγματικά ενσωματωμένοι στις
ομάδες των υπηρεσιών μείωσης των
βλάβης.
Αλλά, λόγω των επιπτώσεων όπως είδαμε
στη δημιουργία και την ανάπτυξη της
μείωσης της βλάβης στο παρελθόν από
τους οργανισμούς χρηστών ναρκωτικών, η
αντιμετώπιση σήμερα όλων των
προβλημάτων που υπάρχουν σε πολλές
χώρες για την ενσωμάτωση χρηστών /
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ομότιμων στις ομάδες των οργανώσεων που
είναι υπεύθυνες για τους χρήστες
ναρκωτικών, αποτελεί μια κατάσταση που
είναι απλά ακατανόητη και απαράδεκτη για
τους οργανισμούς χρηστών ναρκωτικών.
Όπως είδαμε, οι ομότιμοι έχουν ένα
μεγάλο ρόλο στη μείωση της βλάβης, όχι
μόνο στην εργασία στο πεδίο αλλά και στην
εργασία μέσα στις υπηρεσίες, επειδή οι
χρήστες ουσιών και οι πρώην χρήστες
ουσιών ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν και
να εξηγούν με τη δική τους εμπειρία τα
μέτρα μείωσης της βλάβης στους
ομοτίμους, επειδή η εμπειρία ζωής τους
περιλαμβάνει μεγάλο μέρος πραγματικής
γνώσης , επειδή "τίποτα για εμάς χωρίς
εμάς", επειδή γνωρίζουμε πολύ καλύτερα
από οποιονδήποτε τι είναι ο στιγματισμός,
τι μπορεί να μας φέρει η θεραπεία
υποκατάστασης οπιοειδών , ότι οι
θεραπείες HIV / HCV μπορούν να σώσουν
τις ζωές μας ...
Ένας από τους καλύτερους δρόμους για την
υπεράσπιση και διεκδίκηση για την
καταπολέμηση του κοινωνικού
στιγματισμού των χρηστών ναρκωτικών και
για το δικαίωμα να θεωρούνται κανονικοί
πολίτες με όλα τα δικαιώματα και τα
καθήκοντά τους παρά τη χρήση παράνομων
(προς το παρόν) ναρκωτικών είναι να
διευκολύνουν την πλήρη ενσωμάτωση των
χρηστών ουσιών/ ομοτίμων στις ομάδες των
υπηρεσιών όπου μπορούν να κάνουν καλή
δουλειά!
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το έργο
P2P είναι σημαντικό για να δείξει ότι οι
χρήστες ναρκωτικών / ομότιμοι μπορούν να
λειτουργήσουν όπως οποιοσδήποτε άλλος
επαγγελματίας. Πρέπει επίσης να
γνωρίζουμε ότι αυτό που υποτίθεται ότι
διδάσκουν, δείχνουν, λένε αυτές οι
υπηρεσίες μείωσης της βλάβης στους
χρήστες ουσιών είναι στην πραγματικότητα
όλα όσα οι χρήστες ουσιών και οι πρώην
χρήστες ουσιών πάντα ήθελαν και γνώριζαν
εδώ και πολύ καιρό τουλάχιστον ως

οργανισμοί χρηστών ουσιών. Έτσι, αυτή η
τελευταία ιδέα για αυτή την εκπαίδευση,
είναι πολύ σημαντική και γι 'αυτό όλοι οι
επαγγελματίες πρέπει να καταλάβουν ότι οι
ομότιμοι όχι μόνο μπορούν να εργαστούν
στην προσέγγιση στο πεδίο, και με αυτό,
εννοούμε έξω, αλλά και ΜΈΣΑ στις
υπηρεσίες μείωσης της βλάβης με πλήρη
ενσωμάτωση στις ομάδες και να
λαμβάνονται υπόψη και να πληρώνονται
όπως οποιοσδήποτε άλλος που εργάζεται
σε αυτό το πεδίο.
Οι υπηρεσίες στο πεδίο των ναρκωτικών
είναι καθιερωμένες σε πολλές ευρωπαϊκές
χώρες και επηρεάζουν τη ζωή των χρηστών
ναρκωτικών στο ίδιο επίπεδο με την
αστυνομία. Η συμμετοχή των ομοτίμων θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη
δημιουργία μιας κατηγορίας κοινωνικών
λειτουργών χαμηλού κόστους , η οποία δεν
θα είναι σε θέση να υπερασπιστεί τα
δικαιώματα των χρηστών ναρκωτικών
επειδή δεν είναι πτυχιούχοι και σε θέση να
υπερασπιστούν την εργασία τους. Η
συμμετοχή των ομοτίμων θα πρέπει να
ξεκαθαρίζει τι προσδοκούν οι ομότιμοι από
τις υπηρεσίες.

Το δικαίωμα στην υγεία:
Είναι το δικαίωμα κάθε ασθενούς ικανού
να διακρίνει, έχοντας πλήρη επίγνωση των
γεγονότων, να αρνηθεί ή να δεχτεί την
προτεινόμενη θεραπεία, είναι δικαίωμα
των ανθρώπων να ενημερώνονται για τις
ασθένειες, τις θεραπείες και τους τρόπους
βελτίωσης της ποιότητας της ζωής τους. Οι
ομότιμοι γνωρίζουν καλύτερα από τον
καθένα πότε έχουν παραβιαστεί όλα αυτά
τα δικαιώματα και γνωρίζουν πάρα πολλά
για το τι λειτουργεί ή όχι μέσα σε μια
θεραπεία υποκατάστασης οπιοειδών/
υπηρεσία μείωσης της βλάβης. Γνωρίζουν
καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον όταν
ορισμένοι κανόνες δεν σέβονται την
ελευθερία, τα ατομικά δικαιώματα και τα
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δικαιώματα στην υγεία των ασθενών
επειδή είναι ή ήταν ένας από αυτούς!
Φυσικά έχουμε τα δικαιώματα των
ανθρώπων που κάνουν χρήση ναρκωτικών
που δεν έχουν έγγραφα κοινωνικής
ασφάλισης και νομιμοποιητικά έγγραφα
(κυρίως μετανάστες αλλά όχι μόνο ως
άστεγοι...), πρέπει να λάβουν βοήθεια και
ακόμη και πρέπει να λάβουν ιδιαίτερη
φροντίδα επειδή έχουν προβλήματα
σχετικά με τη γλώσσα, τον πολιτισμό, την
κοινωνική κατάσταση, την ασθένεια.... Οι
ομότιμοι είναι σε καλή θέση για να τους
βοηθήσουν επειδή γνωρίζουν πολύ καλά τι
είναι το στίγμα και πως να το
αντιμετωπίσουν.

Νομικές πτυχές
Με το έργο P2P ελπίζουμε ότι αυτή η
εμπειρία θα επιτρέψει σε ευρεία κλίμακα τη
δυνατότητα αλλαγής των νόμων στις χώρες

4. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
Αλλαγή Νόμων και Πολιτικών
Νόμοι που ποινικοποιούν τη χρήση ή την
κατοχή ναρκωτικών ή ενέσιμου
εξοπλισμού: μπορούν να εμποδίσουν τα
άτομα που κάνουν ενέσιμη χρήση
ναρκωτικών να αναζητήσουν υπηρεσίες
λόγω φόβου σύλληψης και δίωξης και
μπορούν να βλάψουν την
αποτελεσματικότητα των πρακτικών για τη
μείωση της βλάβης του HIV και της HCV. Η
μείωση της βλάβης αναφέρεται σε
πολιτικές, προγράμματα και πρακτικές που
αποσκοπούν κυρίως στη μείωση των
επιβλαβών υγειονομικών, κοινωνικών και
οικονομικών συνεπειών της χρήσης
νόμιμων και παράνομων ναρκωτικών.

όπως η Γαλλία, όπου απαγορεύεται εντελώς
και είναι παράνομη η εργασία σε κέντρα
μείωσης βλάβης και παροχής θεραπείας
υποκατάστασης οπιοειδών εάν κάποιος
κάνει χρήση ναρκωτικών. Φυσικά, κάποιες
οργανώσεις έχουν κάποιους χρήστες
ουσιών στις ομάδες τους, αλλά πάντα σε
εργασία προσέγγισης στο πεδίο και ποτέ
δεν εργάζονται με κανονικό μισθό
τουλάχιστον επίσημα.
Αυτό το τελευταίο σημείο πρέπει να αλλάξει
εάν θέλουμε μια πλήρη ενσωμάτωση στις
ομάδες μείωσης της βλάβης / θεραπείας
υποκατάστασης οπιοειδών σε όλη την
Ευρώπη, ειδικά σε εκείνες τις χώρες όπου
εξακολουθεί να είναι παράνομη η
απασχόληση των χρηστών ουσιών. Έτσι, ας
εργαστούν ως οποιοσδήποτε άλλος
επαγγελματίας για ένα δίκαιο μισθό μέσα
στα κέντρα μείωσης βλάβης/ θεραπείας
υποκατάστασης οπιοειδών, οι χρήστες
ουσιών / ομότιμοι πρέπει να είναι
υπερήφανοι για το τι είναι και τι γνωρίζουν!

Ταχεία στρατηγική για τον τερματισμό του
AIDS μεταξύ των ανθρώπων που κάνουν
ενέσιμη χρήση ναρκωτικών
Η UNAIDS έχει μια ταχεία στρατηγική που
δείχνει το ποσοστό των ατόμων που
κάνουν ενέσιμη χρήση ναρκωτικών ουσιών
που θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε
συγκεκριμένες υπηρεσίες έως το 2021.
Τονίζει ότι, για να επιτευχθεί αυτό, οι
χώρες πρέπει να θέσουν τα ανθρώπινα
δικαιώματα, τους υποστηρικτικούς νόμους,
τη μηδενική ανοχή στη βία και την
κινητοποίηση και δέσμευση της
κοινότητας.
Οι Κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων
Εθνών συστήνουν ειδικές παρεμβάσεις για
τις κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ:
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Πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και
φροντίδα για τον HIV

• Ενισχυμένη κοινοτική ενδυνάμωση

• Μεταρρύθμιση νόμων, πολιτικών και
πρακτικών

Η UNAIDS συνέστησε να διατεθεί το 6% της
συνολικής χρηματοδότησης για την εργασία
σε αυτά τα ζητήματα.

• Στίγμα και διακρίσεις

5. ΑΣΚΗΣΗ
Μια από τα καλύτερες, πιο εύκολες και πιο
χρήσιμες ασκήσεις είναι το παιχνίδι ρόλων.
Με αυτό το είδος εργαλείου, ο ομότιμος
καθώς και ο επαγγελματίας μπορούν να
προσπαθήσουν να είναι όσο το δυνατόν
πιο κοντά στην πραγματική ζωή.
Με μια άσκηση παιχνιδιού ρόλων, είναι
δυνατό να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος
τρόπος για να λύσετε ένα πρόβλημα, να
αντιμετωπίσετε μια δύσκολη κατάσταση,
να ξέρετε τι να κάνετε ή να πείτε και τι δεν
λειτουργεί και στη συνέχεια θα ήταν
ευκολότερο να αντιδράσετε με τον
καλύτερο τρόπο.
Όχι μόνο η άσκηση είναι πολύ χρήσιμη,
αλλά και μετά το παιχνίδι ρόλων, είναι
πραγματικά σημαντικό να έχουμε μια
συνεδρία αναφοράς μετά, όχι μόνο για να
δούμε πώς κατάφεραν την κατάσταση,
αλλά και για να προσπαθήσουμε να
σκεφτούμε διάφορες έννοιες ως
δικαιώματα, αξιοπρέπεια, στίγματα ή
ατομική ελευθερία μεταξύ άλλων.

Τόσα πολλά παιχνίδια ρόλων θα
μπορούσαν να προταθούν ως:
1 αστυνομικός ή-και 1 ομότιμος στην
εργασία στο πεδίο//1 χρήστης ναρκωτικών
που καταναλώνει τα ναρκωτικά στο δρόμο
1 ομότιμος προσέγγισης στο πεδίο// 1
χρήστης ναρκωτικών που δεν βλέπει την
ανάγκη να πάει στο κέντρο OST για να
λάβει μια θεραπεία
1 χρήστης ναρκωτικών που πιστεύει ότι τα
δικαιώματά του δεν γίνονται σεβαστά μέσα
στο κέντρο επειδή πρέπει να έρχεται κάθε
μέρα επειδή έχει μόνο ένα θετικό τεστ για
την κατανάλωση ναρκωτικών / / 1
επαγγελματίας ή ομότιμος
1 ομότιμος ή επαγγελματίας μέσα στο
κέντρο //1 χρήστης ναρκωτικών που δεν
αντιλαμβάνεται γιατί θα πρέπει να κάνει
εξετάσεις HIV / HCV
1 ομότιμος ή επαγγελματίας μέσα στο
κέντρο / / 1 χρήστης ναρκωτικών που
δημιουργεί προβλήματα μέσα στο κέντρο
επειδή είναι σε τοξίκωση από τα ναρκωτικά
ή μεθυσμένος ...
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WORK

APDES
Πορτογαλία
+351 227 531 106/7
jose.queiroz@apdes.pt

Free Clinic vzw
Πορτογαλία
03/201.12.60
info@free-clinic.be

University of Porto
Πορτογαλία
+351 22 607 97 00
martapinto@fpce.up.pt

PREKURSOR
Πολωνία
fundacja@prekursor.org

ASUD
Γαλλία
01.43.15.04.00
contact@asud.org
De Regenboog Groep
Ολλανδία
+31 20 570 7829
rpgayo@correlation-net.org
EHRA
Λιθουανία
+370 62010630
info@harmreductioneurasia.org

PRAKSIS
Ελλάδα
210 520 5200
info@praksis.gr
RRF
Ουγγαρία
+36 20 4622494
sarosip@rightsreporter.net

