
 

1 
 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

«10 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΔ! 10 ΒΗΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ!» 

 

Με παρακαταθήκη την 10ετή λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) 

για άτομα με νοητική υστέρηση, η ΕΣΤΙΑ διοργάνωσε το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο 

«10 Χρόνια ΣΥΔ – 10 Βήματα Μπροστά» στις 19 & 20 Νοεμβρίου 2021. 

Το Διεθνές Συνέδριο εστίασε σε σημαντικά ζητήματα του θεσμού της υποστηριζόμενης 

διαβίωσης όπως οι προκλήσεις στη λειτουργία των ΣΥΔ, η εμπειρία του ενοίκου, της 

οικογένειας και της κοινότητας,  η ποιότητα ζωής στις ΣΥΔ, ο ρόλος της πολιτείας και 

της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο ρόλος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η ενδυνάμωση 

και η εποπτεία των εργαζομένων σε ΣΥΔ, η σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των 

ατόμων με αναπηρία, οι Στέγες Αυξημένης Φροντίδας, το μέλλον της υποστηριζόμενης 

διαβίωσης, στην Ελλάδα καθώς και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. 

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι απόψεις της οικογένειας για τον θεσμό της 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης μέσα από μία έρευνα που διενεργήθηκε από την ΕΣΤΙΑ 

ανάμεσα σε 50 φορείς από όλη την Ελλάδα, από τους οποίους συγκεντρώθηκαν 605 

ερωτηματολόγια από Αθήνα και Περιφέρεια. 

Στο Συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι από 10 ευρωπαϊκές χώρες, συμμετέχοντες από 

35 συνεργαζόμενους φορείς, 180 σύνεδροι και 40 εκλεκτοί επαγγελματίες εισηγητές 

που κατέθεσαν την εμπειρία τους στο θεσμό της υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

Οι εισηγήσεις εντάχθηκαν στις παρακάτω ενότητες: 

ΒΗΜΑ 1: 10 Χρόνια Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 

ΒΗΜΑ 2: Η εμπειρία στην Υποστηριζόμενη Διαβίωση 

ΒΗΜΑ 3: Ποιότητα ζωής 

ΒΗΜΑ 4: Ο ρόλος της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

ΒΗΜΑ 5: Ο ρόλος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

ΒΗΜΑ 6: Ευρωπαϊκές πολιτικές και σύγχρονες τάσεις 

ΒΗΜΑ 7:  Στέγες Αυξημένης Φροντίδας 

ΒΗΜΑ 8: Η ενδυνάμωση των εργαζομένων σε ΣΥΔ 

ΒΗΜΑ 9: Το μέλλον της Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 

ΒΗΜΑ 10: Συμπεράσματα 

 

Παρακάτω ακολουθούν συνοπτικά τα κύρια θέματα και οι τοποθετήσεις που έγιναν 

κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.  
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ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 

 

Ο ρόλος της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 Ο ρόλος της Πολιτείας σε σχέση με την υποστηριζόμενη διαβίωση αφορά: 

 Διασφάλιση της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα άτομα με 

νοητική αναπηρία – όλοι οι πολίτες πρέπει να είναι ίσοι προς ίσους. 

 Νομοθέτηση, χρηματοδότηση και διασύνδεση με την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση 

 Ανάγκη για μοντέλα/νόμους/καλές πρακτικές ώστε τα άτομα με νοητική 

αναπηρία να είναι ορατά στην κοινότητα 

 Συμβολή στη βιωσιμότητα των ΣΥΔ ώστε να υπάρχει συνεχής και 

απρόσκοπτη λειτουργία καθώς και δημιουργία κινήτρων για εταιρική 

κοινωνική ευθύνη 

 Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: 

 απογραφή των ατόμων με αναπηρία από τους Δήμους για καλύτερο 

σχεδιασμό και παροχή υπηρεσιών/υποστήριξης σε επίπεδο τοπικής 

αυτοδιοίκησης 

 συνεργασία των Δήμων με τους Φορείς για την κοινωνική ενσωμάτωση 

και κοινωνική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία (π.χ. στις 

πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου ή των τοπικών σχολείων, πρακτική 

άσκηση σε τοπικές επιχειρήσεις και δημοτικές υπηρεσίες κλπ.). 

 δημιουργία ΣΥΔ από τους Δήμους. 

 Παρουσίαση Προγράμματος Αποϊδρυματοποίησης Κέντρου Κοινωνικής 

Πρόνοιας Αττικής: 

 Πρόγραμμα αναδοχής/υιοθεσίας για αποφυγή ιδρυματοποίησης – 

αναμένουμε το θεσμικό πλαίσιο επαγγελματικής αναδοχής 

 Πρόγραμμα βραχείας φιλοξενίας για παιδιά με αναπηρία 

 Πρώιμη παρέμβαση – Παρέμβαση στην οικογένεια που θέλει να μπει το 

παιδί σε ίδρυμα (υποστήριξη ώστε να μην χρειαστεί να μπει στο ίδρυμα) 

 Αναφορά στην ολοκλήρωση σχεδιασμού και πιλοτική εφαρμογή του 

προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός».  

 

Η Κοινωνική Ένταξη και Ενσωμάτωση των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία 

 Ανάγκη για αλλαγή προκαταλήψεων της κοινωνίας. 

 Έμφαση στο άτομο και όχι στην αναπηρία - πέρασμα από ιατρικοκεντρικό σε 

κοινωνικοκεντρικό μοντέλο. 

 Ευαισθητοποίηση τοπικής κοινωνίας για αποδοχή και ενσωμάτωση των 

ατόμων με νοητική αναπηρία και των ΣΥΔ και υποστήριξη από εταιρίες 

(εταιρική κοινωνική ευθύνη). 

 Κοινωνική ένταξη, συμπερίληψη και ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με 

αναπηρία σε όλες τις κοινωνικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές 

δραστηριότητες παρέχοντας ότι υποστήριξη απαιτείται. 
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Ο ρόλος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

- Η εταιρική υπευθυνότητα είναι πυλώνας κοινωνικής ανθεκτικότητας και 

ενσωμάτωσης. 

- Η εταιρική κοινωνική ευθύνη στον ιδιωτικό τομέα αποτελεί καλή πρακτική και 

παράδειγμα για τη συμπερίληψη.  

- Η κουλτούρα κάθε εταιρείας/ιδρύματος παίζει σημαντικό ρόλο στην εταιρική 

κοινωνική ευθύνη. 

- Κοινωνική συνεισφορά μέσω οικονομικής ενίσχυσης/χορηγιών, θέσεις 

εργασίας ή πρακτικής άσκησης για άτομα με αναπηρία, δράσεις 

ευαισθητοποίησης των εργαζομένων και της κοινότητας, κλπ.  

- Υπάρχει ανάγκη για επιπλέον πρωτοβουλίες και από τον Δημόσιο φορέα για 

την ανάπτυξη δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.  

 

Ο θεσμός των ΣΥΔ 

 Οι ΣΥΔ συμβαδίζουν με το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό και την 

αξιοπρέπεια καθώς και την κοινωνική ένταξη. 

 Η υποστηριζόμενη διαβίωση αφορά τη δυνατότητα να λαμβάνεις αποφάσεις για 

τον εαυτό σου και να είσαι μέλος της κοινωνίας – είναι η μετάβαση από το 

καθεστώς της κηδεμονίας σε αυτό της ανεξαρτησίας και ταυτόχρονη αύξηση 

της συμπερίληψης του ατόμου. 

 Η στέγαση των ατόμων με νοητική αναπηρία είναι απαραίτητο να εντάσσεται 

μέσα στην κοινότητα (π.χ. διαμέρισμα σε πολυκατοικία). 

 Είναι σημαντικό το πώς θα στηθεί και θα λειτουργήσει η ΣΥΔ, ώστε να μην 

είναι ένα μικρό ίδρυμα και οι επαγγελματίες να μη προσκολλώνται στο ιατρικό 

μοντέλο προσέγγισης των ατόμων με νοητική υστέρηση. 

 Ανάγκη για χρηματοδότηση, εκπαίδευση προσωπικού και πόροι που 

απαιτούνται για δια βίου υποστήριξη στους ενοίκους (αλλαγές αναγκών λόγω 

γήρανσης). 

 Υπάρχει ανάγκη για περισσότερες ΣΥΔ – ιδιαίτερα για άτομα με πολλαπλές 

αναπηρίες ή/και χαμηλή λειτουργικότητα. 

 

Ποιότητα ζωής των ενοίκων των ΣΥΔ 

 Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση των ατόμων με νοητική υστέρηση θα πρέπει 

να κινείται σε τρεις άξονες: 1) υποστήριξη, 2) στέγαση, 3) υπηρεσίες 

αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών. 

 Η υποστήριξη που παρέχεται θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις 

επιθυμίες των ενοίκων. 

 Οι ένοικοι πρέπει να συμμετέχουν σε δραστηριότητες και να ενισχύεται η 

αυτονομία τους. 

 Η λήψη θετικού ρίσκου είναι σημαντική ώστε να υπάρχουν ευκαιρίες για 

συμμετοχή.  

 Η συμμετοχή των ενοίκων των ΣΥΔ σε δράσεις της κοινότητας είναι 

απαραίτητη για την κοινωνική τους ένταξη. 
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 Πρέπει να δοθεί έμφαση στην εμπλοκή του ενοίκου στην λήψη αποφάσεων και 

γενικότερα την συμμετοχή του ως ενεργό μέλος της κοινότητας με την ιδιότητα 

του πολίτη. 

 Οι επτά πυλώνες για την ενεργοποίηση της ιδιότητας του πολίτη στα άτομα με 

νοητική υστέρηση είναι οι εξής: 1) Αγάπη, 2) Ζωή, Φιλία, Γάμος, 3) Ελευθερία 

στην δοκιμή και στο λάθος, 4) Στόχοι, 5) Χρήματα για την αυτονόμηση, 6) 

Στέγαση, 7) Βοήθεια 

 Ο αυτοπροσδιορισμός και η αυτοπραγμάτωση είναι βασικοί στόχοι για τους 

ενοίκους. 

 

Οικογένεια και ΣΥΔ  

 Οι γονείς αποτελούν ουσιώδες παράγοντα ίδρυσης και λειτουργίας των ΣΥΔ. 

 Η ένταξη των παιδιών τους σε ΣΥΔ τους δίνει χαρά, ανακούφιση και ελεύθερο 

χρόνο να ασχοληθούν με τον εαυτό τους.  

 Τα αδέλφια των ατόμων με αναπηρία είναι επιφορτισμένα με πολλαπλάσια 

επιβάρυνση, καθώς αγωνιούν για την φροντίδα και την στήριξη των αδελφών 

με αναπηρία παράλληλα με τις αγωνίες της δικής τους ζωής/οικογένειας/ 

καριέρας. 

 Η ΣΥΔ είναι μια λύση που μετατρέπει τις αγωνίες και τις ενοχές των αδελφών 

σε ανακούφιση καθώς εξασφαλίζουν την υποστήριξη που χρειάζεται το άτομο 

με νοητική αναπηρία.  

 Οι γονείς χρειάζονται ενημέρωση και υποστήριξη για την ένταξη των παιδιών 

τους σε ΣΥΔ – Υπάρχει ανάγκη για ευαισθητοποίηση και υποστήριξη 

οικογένειας/γονέων για να αντιμετωπιστεί η αναβλητικότητα, εξαρτητική 

σχέση/δυσκολία αποχωρισμού, επιφυλακτικότητα, συναισθήματα ενοχής. 

 

Το Προσωπικό των ΣΥΔ 

- Ενδυνάμωση προσωπικού – Είναι σημαντικός ο εντοπισμός αναγκών 

κατάρτισης και η παροχή ευκαιριών για εκπαίδευση και κατάρτιση του 

προσωπικού για να μην αναπαραχθούν ιδρυματικές πρακτικές στις ΣΥΔ. 

- Η εκπαίδευση αφορά όχι μόνο το νέο προσωπικό αλλά τη συνεχή εκπαίδευση 

όλου του προσωπικού (επιστημονικού και μη). 

- Η εκπαίδευση και ενδυνάμωση του προσωπικού συμβάλει στην βελτίωση 

ποιότητας υπηρεσιών και την αποφυγή επαγγελματικής εξουθένωσης. 

- Για την αποφυγή επαγγελματικής εξουθένωσης συμβάλει επίσης:  

1.  ο μικρότερος αριθμός ωφελουμένων/ενοίκων υπό την ευθύνη του 

προσωπικού  

2. οι εναλλαγές στις εργασίες/ρόλων 

3. η κάλυψη σημαντικών αναγκών 

4. η δραστηριότητες εκτός εργασίας 

- Είναι σημαντική η εποπτεία για όλους του εργαζόμενους της ΣΥΔ. 

- Οι συνθήκες εργασίας στις ΣΥΔ αυξημένης φροντίδας είναι ιδιαίτερα 

απαιτητικές. 
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Η παρούσα κρατική οικονομική ενίσχυση των ΣΥΔ στην Ελλάδα 

- Ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει τα άτομα με ελαφριά και μέση νοητική υστέρηση ή 

άλλη αναπηρία ( με ανεπτυγμένο βαθμό αυτονομίας) το ύψος του ημερήσιου 

νοσηλίου-τροφείου το οποίο ορίζεται στα 40 ευρώ.  

- Ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει τα άτομα με βαριά νοητική υστέρηση ή άλλη αναπηρία 

( με  περιορισμένο  βαθμό αυτονομίας και αυτοεξυπηρέτησης) το ύψος του 

ημερήσιου νοσηλίου-τροφείου το οποίο ορίζεται στα 70 ευρώ.  

- Ο ΕΟΠΥΥ εξασφαλίζει 50.000.000 ευρώ για δαπάνες που αφορούν ΑμεΑ για 

το έτος 2022. 

 

Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Σύγχρονες Τάσεις 

- Αποϊδρυματοποίηση:  

 Η αποϊδρυματοποίηση χρειάζεται επαρκή και σταθερή χρηματοδότηση 

 Πρέπει να υπάρχει εξατομικευμένη παρέμβαση ανάλογα την περίπτωση 

(επιλογές είτε συνδυαστικά είτε όχι) 

 Στρατηγικές για την αποϊδρυματοποίηση:  

o Δημιουργία ΣΥΔ 

o Πρώιμη παρέμβαση 

o Ανάπτυξη κοινωνικής πρόνοιας 

o Προσωπικός βοηθός 

- Η χρηματοδότηση του θεσμού των ΣΥΔ πρέπει να είναι σταθερή. 

- Η χρηματοδότηση να δίνεται στο άτομο με αναπηρία και εκείνος/η να επιλέγει 

τις υπηρεσίες που θα αγοράσει.  

- Προτείνεται η διαχείριση των χρηματοδοτήσεων από οργανισμούς όπως το 

EASPD και όχι από τις κυβερνήσεις. 

- Σχεδιασμός δημιουργίας Helpdesk όπου κάθε μέλος του EASPD θα μπορεί να 

αντλεί πληροφορίες για χρηματοδότηση. 

- Ανάγκη ύπαρξης κριτήριων αξιολόγησης κατανομής των χρηματοδοτήσεων 

και δημιουργία δεικτών συνεχούς ποιοτικής παρακολούθησης και αξιολόγησης 

των φορέων. 

- Ανάγκη ύπαρξης μέσων/εργαλείων για αξιολόγηση των ΣΥΔ από τους ίδιους 

τους ενοίκους. 

- Ανάγκη για δημιουργία και στήριξη σχέσεων που προωθούν την ανάληψη 

κοινωνικών ρόλων με σκοπό τη ενίσχυση του αισθήματος του «ανήκειν». 

- Ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό και δημιουργία εσωτερικών κανονισμών 

με βάση την αναπηρία του ατόμου. 

- Να υπάρχουν επιλογές μορφών υποστηριζόμενης διαβίωσης ώστε το κάθε 

άτομο να μπορεί να επιλέξει πού και με ποιόν επιθυμεί θα μείνει.  

- Η σημασία της συνηγορίας για την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων από το 

ίδιο το άτομο με αναπηρία.  

 

Το Μέλλον των ΣΥΔ στην Ελλάδα 

- Το πλαίσιο διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία ξεκίνησε από το στάδιο της 

ιδρυματοποίησης, προχώρησε στο στάδιο της ενσωμάτωσης σε ειδικά πλαίσια 
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και συνεχίζει προς το στάδιο της κοινωνικής ένταξης. Η Ελλάδα βρίσκεται 

μεταξύ του πρώτου και δεύτερου σταδίου. 

- Οι ΣΥΔ εξασφαλίζουν ασφάλεια και συμπερίληψη και πρέπει να 

επικεντρώνονται στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ ενοίκων, προσωπικού 

και κοινότητας. 

- Το Δίκτυο ΣΥΔ αποτελεί μια κοινότητα ομοειδών φορέων με στόχο την 

προαγωγή κουλτούρας συνεργασίας. 

- Οι δράσεις του Δικτύου ΣΥΔ αποσκοπούν στη δημιουργία κώδικα ηθικής και 

δεοντολογίας, δηλαδή στην ανάπτυξη ενός αξιακού πλαισίου συμπαραγωγής, 

καθώς και στην καταγραφή ποιοτικών κριτηρίων λειτουργίας των ΣΥΔ. 

- Ο ένοικος της ΣΥΔ από παθητικός λήπτης υπηρεσιών αποκτά την ιδιότητα του 

ενεργού πολίτη. 

- Ο ένοικος αποτελεί τον πυρήνα των ΣΥΔ τον οποίο πλαισιώνει το προσωπικό, 

στη συνέχεια το πλαίσιο λειτουργίας, κατόπιν το υπερπλαίσιο (δηλαδή οι 

εμπλεκόμενοι φορείς και τέλος ο ευρύτερος κοινωνικός ιστός (receiving 

communities). 

- Η συμπαραγωγή φορέων και ενοίκων (πράξη αυτοσυνηγορίας) καθώς και η 

δημιουργία ομάδας παρακολούθησης ποιότητας/ συμβουλευτικός μηχανισμός 

(quality checkers), αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση του 

δικτύου ΣΥΔ. 

- Το δίκτυο ΣΥΔ θα αναβαθμίσει την ποιότητα λειτουργίας των φορέων και θα 

βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των ενοίκων. 

- Οι δράσεις του δικτύου ΣΥΔ Μελεδώνη αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση 

γύρω από την υποστηριζόμενη διαβίωση, στην ενημέρωση για τις διαθέσιμες 

επιλογές της οικογένειας, στην ενημέρωση και εκπαίδευση για τις διαδικασίες 

προετοιμασίας και ένταξης του ατόμου στην ΣΥΔ και τέλος στην 

ευαισθητοποίηση για ενεργή συμμετοχή στην διάδοση του θεσμού. 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 Ανάγκη δημιουργίας περισσότερων ΣΥΔ για όλους τους βαθμούς/κατηγορίες 

αναπηρίας – ιδιαίτερα για άτομα με πολλαπλές αναπηρίες ή/και χαμηλή 

λειτουργικότητα. 

 Ανάγκη ενημέρωσης οικογένειας/γονέων για την ύπαρξη ΣΥΔ καθώς και για 

τον τρόπο λειτουργίας και φιλοσοφία των ΣΥΔ (καμπάνια ενημέρωσης). 

 Ανάγκη για περισσότερες δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας γύρω από 

τον όρο και την λειτουργία των ΣΥΔ και για τη νοητική αναπηρία γενικότερα. 

 Ανάγκη εξασφάλισης οικονομικής βιωσιμότητας των ΣΥΔ για την συνεχή και 

απρόσκοπτη λειτουργία τους.  

 Ανάγκη συνεχής αξιολόγησης παρεχόμενων υπηρεσιών για την διασφάλιση της 

ποιότητας τους.  

 Ανάγκη δημιουργίας Δικτύου ΣΥΔ για συνεργασία μεταξύ των Φορέων καθώς 

και αναβάθμιση και αξιολόγηση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών.  

 


