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Δςσαπιζηίερ
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ ηξηκειή κνπ επηηξνπή θαη ηδηαηηέξσο ηελ
θα Παπαβαζηιείνπ- Αιεμίνπ Ησάλλα γηα ηε ζηήξημε θαη ηε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε
φινλ απηφ ηνλ θαηξφ, αιιά θπξίσο γηαηί ήηαλ ν πξψηνο άλζξσπνο πνπ πίζηεςε ζηελ
ηδέα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, δίλνληαο κνπ ηελ επθαηξία λα ηελ θάλσ πξαγκαηηθφηεηα.
Δπραξηζηψ επίζεο, φινπο απηνχο ηνπο αλζξψπνπο κε επίθηεηεο θηλεηηθέο
αλαπεξίεο, νη νπνίνη κνπ άλνημαλ ηελ ςπρή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ
θαη ράξε ζηελ πνιχηηκε ζπλεηζθνξά ηνπο κηα αδχλακε θαη ζρεδφλ αλέθηθηε ηδέα πήξε
ζάξθα θαη νζηά.
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Πεπίλητη
Βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο πνηνηηθήο έξεπλαο, ε νπνία πεξηνξίζηεθε ζηα
άηνκα κε επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο, ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηηο δπζθνιίεο κε ηηο
νπνίεο έξρνληαη αληηκέησπα ηα ελ ιφγσ άηνκα ζηελ πνξεία ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη
επαγγεικαηηθήο ηνπο δσήο θαη ηαπηφρξνλα λα αληρλεχζεη ηηο αλάγθεο γηα
ζπκβνπιεπηηθή νκνηίκσλ ζην ρψξν ηεο θηλεηηθήο αλαπεξίαο. Αξρηθά επειέγε ε ρξήζε
ηεο ζπδήηεζεο ζε νκάδα εζηίαζεο (focus group), σο ην θαηάιιειν κεζνδνινγηθφ
εξγαιείν, πξνθεηκέλνπ λα αλαδπζνχλ ηα ζέκαηα πνπ απάξηηζαλ ηνλ νδεγφ ησλ
εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ πνπ αθνινχζεζαλ. Σα επξήκαηα, ηα νπνία πξνέθπςαλ
απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, ζπλνςίζηεθαλ ζε ηξεηο ζεκαηηθνχο άμνλεο, ζηα πιαίζηα ησλ
νπνίσλ νη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξζεθαλ ζηα θίλεηξα ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη εξγαζηαθήο
ηνπο ελζσκάησζεο, ζηα εκπφδηα πνπ αληηκεηψπηζαλ, ζηνπο ηξφπνπο ππεξπήδεζεο ηνπο,
θαζψο θαη ζηε ζπκβνιή πνιηηείαο, εηδηθψλ ηεο απνθαηάζηαζεο, θνηλσλίαο θαη
ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ ζηελ επάλνδν ηνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ζηίβν. Όζνλ αθνξά ην
κέξνο ηε έξεπλαο πνπ εζηίαζε ζηηο εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο εκπεηξίεο ησλ
ζπκκεηερφλησλ,

ηα

απνηειέζκαηα

πξνεγνχκελσλ

εξεπλψλ

επηβεβαηψζεθαλ.

Παξάιιεια ζπκπιεξψζεθαλ κε ζπκπεξάζκαηα, αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ ηνπο
θηλεηνπνηνχλ πξνθεηκέλνπ λα επηδηψμνπλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο επαλέληαμε, θαζψο
επίζεο θαη κε ηνπο ακπληηθνχο κεραληζκνχο πνπ αλαπηχζζνπλ απέλαληη ζηηο
πξνζπάζεηεο ηεο θνηλσλίαο λα πεξηνξίζεη ηελ πξφζβαζε ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ θαη
εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Καηαιήγνληαο, νη ζπκκεηέρνληεο, αλ θαη δηέζεηαλ απφ ειάρηζηε
έσο θαζφινπ εκπεηξία ζηε ζπκβνπιεπηηθή νκνηίκσλ, σζηφζν ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο
πιεηνςεθία εθδήισζαλ ηελ πξφζεζε ηνπο λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο
ζηήξημεο ζε νκνηίκνπο ηνπο πνπ βξίζθνληαη ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο πξνζαξκνγήο, παξά
ηα πξαθηηθά θαη ςπρνινγηθά εκπφδηα, κε ηα νπνία έξρνληαη αληηκέησπνη αθφκε θαη
ζήκεξα.
Λέξειρ

κλειδιά:

Αλαπεξία,

ηαδηνδξνκία,

απνθαηάζηαζεο, Κνηλσλία, πκβνπιεπηηθή Οκφηηκσλ.

Πνιηηεία,

Δηδηθνί

ηεο
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Abstract
The main purpose of this qualitative research, which it was limited to people
with acquired disabilities, it was to explore the difficulties these people face in the
course of the educational and professional life, as well as to detect the need for peer
counseling in the area of motor disability. Initially, it was chosen the use of a focus
group discussion (focus group), as the appropriate methodological tool to emerge the
issues composed the semi-structured interviews‘ guide that followed. The findings arose
from the interviews were summarized in three thematic axes, in which participants
referred to their educational and vocational integration‘s motives, the barriers faced, the
ways of overcoming them and the contribution of state, specialists rehabilitation,
community and peer counseling on their return to the labor market. As regards the part
of the research focused on participants‘ educational and professional experiences,
previous research results were confirmed. At the same time they supplemented by
conclusions about the reasons that motivate them to pursue their employment
reintegration, as well as with the defense mechanisms developing towards society‘s
efforts to limit their access to educational and work environment. In conclusion, the
participants, although they had little or no experience in peer counseling, however the
vast majority of them expressed their intention to provide counseling support services to
their peers being in the early stages of adjustment, despite the practical and
psychological barriers being confronted even today.

Key words: Disability, Career, State, Special rehabilitation, Society, Peer Counseling.
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Διζαγυγή
Με αθνξκή ηε ζπκκεηνρή ηεο εξεπλήηξηαο ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα
άηνκα κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα, ην νπνίν πεξηειάκβαλε θαη
νξηζκέλεο ππεξεζίεο άηππεο ζπκβνπιεπηηθήο, πνπ πξνζθέξνληαλ εζεινληηθά απφ
άηνκα κε θηλεηηθή αλαπεξία, ζε άηνκα κε θηλεηηθή αλαπεξία, απνθαζίζζεθε ζηα
πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ε ελαζρφιεζε κε ηηο δπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα απηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο, αιιά θαη κε
ηε δηεξεχλεζε ησλ πηζαλψλ αλαγθψλ γηα ζπκβνπιεπηηθή νκνηίκσλ (Peer Counseling)
ζην ρψξν ηεο θηλεηηθήο αλαπεξίαο.
O James (1899: 229) ζην βηβιίν ηνπ «Talks to Teachers on Psychology: And to
students of Life Ideals» αλαθέξεη: «Ζ ηπθιφηεηα ησλ αλζξσπίλσλ φλησλ είλαη ε
ηπθιφηεηα απφ ηελ νπνία πάζρνπκε φινη, ζε ζρέζε κε ηα αηζζήκαηα ησλ πιαζκάησλ
θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ δηαθέξνπλ απφ εκάο». ε ζπλάθεηα κε ηελ άπνςε ηνπ James,
ζηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη ε δηείζδπζε ζηα αηζζήκαηα, ηηο απφςεηο θαη ηηο
εκπεηξίεο ησλ αλζξψπσλ κε επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο, νη καξηπξίεο ησλ νπνίσλ
απνηεινχλ «αλαθνξέο δσήο απφ πξψην ρέξη» (Plummer & Κνθνζαιάθεο, 2000: 37) θαη
ζπκβάινπλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ππφ εμέηαζε ζέκαηνο.
Ζ εξγαζία βαζίζηεθε ζην θνηλσληθφ κνληέιν, ην νπνίν ζεσξήζεθε ην πιένλ
θαηάιιειν, δεδνκέλνπ φηη αληηιακβάλεηαη ηελ αλαπεξία φρη σο ιεηηνπξγηθή
αλεπάξθεηα απηή θαζεαπηή, αιιά σο θνηλσληθφ θαηαζθεχαζκα, ην νπνίν ζπληζηά
δεκηνχξγεκα ησλ ρξφλησλ θνηλσληθψλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ζηεξενηχπσλ. Τπφ απηή
ηελ νπηηθή γσλία πξαγκαηνπνηήζεθε ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ζηα πιαίζηα ηεο
νπνίαο έγηλαλ αλαθνξέο ηφζν ζε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ εξγαζηαθή
επαλέληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, φζν θαη ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ.
Θεσξήζεθε ζθφπηκνο ν πεξηνξηζκφο ηνπ εξεπλεηηθνχ κέξνπο ηεο εξγαζίαο ζηα
άηνκα πνπ απέθηεζαλ ηελ αλαπεξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελήιηθεο δσήο ηνπο εμαηηίαο
ησλ επηπξφζζεησλ δπζθνιηψλ πξνζαξκνγήο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη άλζξσπνη απηνί,
θαηαξρήλ ζηελ ίδηα ηελ ηδέα ηεο αλαπεξίαο. Γπζθνιίεο πνπ κνηάδνπλ αλππέξβιεηεο
κπξνζηά ζηε δπζνίσλε πξννπηηθή κηαο κε αλαζηξέςηκεο θαηάζηαζεο φπσο είλαη ε
αλαπεξία. ε αληίζεζε κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ βηψλνπλ ηελ παγησκέλε απηή
θαηάζηαζε απφ ηελ αξρή ηεο δσήο ηνπο, θαινχληαη λα αλαπξνζαξκφζνπλ φρη κφλν ην
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ρψξν πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη, αιιά πνιιέο θνξέο θαη ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαλ
ηε δσή θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο αλζξψπνπο, ηφζν ηνπ εξγαζηαθνχ, φζν θαη ηνπ
θηιηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπο.
Σν γεγνλφο φηη ε ζπκβνπιεπηηθή νκνηίκσλ είλαη ειάρηζηα γλσζηή ζηελ Διιάδα,
παξά ηνπ φηη έρεη επηδείμεη εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα ζε θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ, θπξίσο
ζε Κέληξα Αλεμάξηεηεο Γηαβίσζεο, ζπλεγνξεί ππέξ ηεο άπνςε πσο κηα έξεπλα πάλσ
ζην πξναλαθεξζέλ ζέκα κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεζπζκηαθήο νκάδαο ζα
απνδεηρζεί θάηη πεξηζζφηεξν απφ ρξήζηκε, ηφζν γηα ηνπο ελαζρνινχκελνπο κε ζέκαηα
αλαπεξίαο, φζν θαη γηα ηα ίδηα ηα άηνκα κε αλαπεξία.
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ΜΔΡΟ Α΄
Θευπηηική Πποζέγγιζη
1. Αλαπεξία θαη ηαδηνδξνκία
1.1 Μνληέια ηεο Αλαπεξίαο
Οη Smart θαη Smart (2006) θάλνπλ ιφγν γηα ηέζζεξα κνληέια πνπ ζρεηίδνληαη
ηφζν κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ε αλαπεξία, φζν θαη κε ηελ γελεζηνπξγφ ηεο αηηία. Σν
Βηνταηξηθφ ή Ηαηξνβηνινγηθφ Μνληέιν (Biomedical Model), ην Λεηηνπξγηθφ Μνληέιν
(Functional Model), ην Πεξηβαιινληηθφ Μνληέιν (Environmental Model) θαη ην
Κνηλσληθνπνιηηηθφ Μνληέιν (Sociopolitical Model).
χκθσλα κε ην Βηνταηξηθφ Μνληέιν ηα άηνκα κε αλαπεξία ππνιείπνληαη
ιεηηνπξγηθφηεηαο- θηλεηηθήο ή αηζζεηεξηαθήο ή ςπρηθήο- θαη ζπλεπψο δίλεηαη έκθαζε
ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο «βιάβεο», νχησο ψζηε λα επαλέιζεη ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα,
θαηά ηα ηαηξηθά πξφηππα (Roulstone, Gradwell, Price & Child, 2003). ε ελαξκφληζε
κε ηα παξαπάλσ, ε ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε
αλαπεξία ηαπηίδεη ηελ νξγαληθή βιάβε κε ηα θνηλσληθά εκπφδηα πνπ βηψλεη ην άηνκν
κε αλαπεξία, ηα νπνία ζεσξνχληαη σο αηνκηθά γλσξίζκαηα απνδηδφκελα ζε νξγαληθνχο
παξάγνληεο (Καξαγηάλλε, 2008). ην Βηνταηξηθφ κνληέιν ε αλαπεξία νξίδεηαη σο
πξφβιεκα πνπ πεγάδεη απφ ην ίδην ην άηνκν, ην νπνίν θαη επσκίδεηαη ηελ επζχλε γηα
ηελ επίιπζε ηνπ (Kiesler,1999, ζην Smart & Smart, 2006). Δθφζνλ ινηπφλ ε αλαπεξία
είλαη πξφβιεκα ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία θαη κφλν, ε θνηλσλία απαιιάζζεηαη απφ ηελ
νπνηαλδήπνηε επζχλε ρνξήγεζεο δηθαησκάησλ ζηα άηνκα απηά. Δπηπιένλ, ηα ίδηα ηα
Α.κεΑ.1 επζχλνληαη γηα ην ζηηγκαηηζκφ ηνπο θαη ηαπηφρξνλα λνκηκνπνηνχληαη νη
πξνθαηαιήςεηο θαη νη δηαθξίζεηο εθ κέξνπο ηεο θνηλσλίαο ζε βάξνο ηνπο (Smart &
Smart, 2006).
ε αληίζεζε κε ην Βηνταηξηθφ Μνληέιν, ην Λεηηνπξγηθφ θαη ην Πεξηβαιινληηθφ
Μνληέιν εληνπίδνπλ ηελ αλαπεξία έμσ απφ ην άηνκν θαη ηελ ζεσξνχλ απφξξνηα ησλ
πεξηβαιινληηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δπζθνιηψλ, θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο
ησλ Α.κεΑ. απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Πέξαλ ηνλ βηνινγηθψλ παξαγφλησλ, κείδνλνο
ζεκαζίαο γηα ηελ χπαξμε ή κε αλαπεξίαο είλαη νξηζκέλεο επίθηεηεο θαη εθ γελεηήο
1

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα ρξεζηκνπνηεζεί ελαιιαθηηθά αληί ηνπ φξνπ άηνκα κε αλαπεξία θαη ε
ζπληνκνγξαθία Α.κεΑ., ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Δζληθήο
πλνκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξία (Δ..Α.κεΑ.).
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ηδηφηεηεο ησλ αηφκσλ, φπσο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, θαζψο θαη νη ξφινηεπαγγεικαηηθνί θαη φρη κφλν- ηνπο νπνίνπο θαινχληαη λα παίμνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δσήο ηνπο (Smart & Smart, 2006).
Σν Κνηλσληθνπνιηηηθφ Μνληέιν απφ ηελ άιιε, αλ θαη αλαγλσξίδεη ηελ χπαξμε
δπζιεηηνπξγηψλ ζηα άηνκα κε αλαπεξία, παξφια απηά ζεσξεί ηελ αλαπεξία σο
εθδήισζε ησλ θνηλσληθψλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ζηεξενηχπσλ, ηα νπνία θαη απνηεινχλ
ην ζεκαληηθφηεξν εκπφδην ζηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ελζσκάησζε ηνπο. Ζ
αλαπεξία δελ είλαη παξά κηα θνηλσληθή θαηαζθεπή, ε νπνία επζχλεηαη γηα ηελ
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αηφκσλ κε θάπνηεο ιεηηνπξγηθέο ειιείςεηο θαη ηελ θαηάηαμε ηνπο
ζηηο κεηνλνηηθέο νκάδεο. Ζ θνηλσλία, κέζα απφ ηε ζπληήξεζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα
ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ, θαηαθέξλεη ηα Α.κεΑ. λα ελζηεξληζηνχλ ην ξφιν ηνπ
θαηψηεξνπ θαη εμαξηεκέλνπ απφ ηνπο άιινπο (Smart & Smart, 2006).
Γηα Κνηλσληθφ θαη φρη γηα Κνηλσληθνπνιηηηθφ Μνληέιν θάλεη ιφγν ν Oliver
(2013), o νπνίνο ην 1983 ζην βηβιίν ηνπ ―Social Work with Disable People‖ εηζήγαγε
ην Κνηλσληθφ Μνληέιν ηεο Αλαπεξίαο, πάλσ ζην νπνίν θαη αλαπηχρζεθε ην αλαπεξηθφ
θίλεκα πνπ έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘60 κε αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ‘70. Βαζηθή ηδέα ηνπ κνληέινπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη φηη ε
αλαπεξία δελ εληνπίδεηαη ζηα ίδηα ηα άηνκα, αιιά ζηα εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ ζην
θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ.
ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ αζθήζεθε δξηκχηαηε θξηηηθή ζην Κνηλσληθφ
Μνληέιν, ε νπνία εληνπίζηεθε θπξίσο ζε δχν ζεκεία. Πξψηνλ, ζηελ ππνηηζέκελε
πξνζπάζεηα απνζχλδεζεο ησλ ζσκαηηθψλ, πλεπκαηηθψλ θαη ςπρηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ
ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία απφ ην κνληέιν θαη δεχηεξνλ ζηελ παξνπζίαζε ησλ
αλζξψπσλ απηψλ σο κηα εληαία νκάδα, παξαβιέπνληαο ηηο φπνηεο αηνκηθέο ηνπο
δηαθνξέο. Όκσο, παξά ηελ θξηηηθή, έσο θαη ζήκεξα δελ ζηάζεθε δπλαηή ε
αληηθαηάζηαζε ηνπ απφ θάπνην άιιν κνληέιν, ηθαλφ λα πεξηγξάςεη ηελ ππάξρνπζα
θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαπεξία θαη λα
ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ Α.κεΑ. (Oliver, 2013).
ηελ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζην Κνηλσληθφ Μνληέιν αλαθέξζεθε θαη ν Barnes
(2000), ν νπνίνο ζεσξεί ηηο έλλνηεο ηεο αλαπεξίαο θαη ηεο εξγαζίαο άξξεθηα
ζπλδεδεκέλεο ζηα πιαίζηα ηνπ αλσηέξσ κνληέινπ. Απηφο είλαη θαη ν θχξηνο ιφγνο γηα
ηνλ νπνίν πξνηείλεηαη ε αλαδηαηχπσζε ηεο έλλνηαο ηεο εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα
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αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο ή ηεο ππναπαζρφιεζεο ησλ Α.κεΑ.
Δηδηθφηεξα, ν νξηζκφο ηεο πέξα απφ ηα φξηα ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο, θάζε άιιν παξά
αλέθηθηνο είλαη ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, θαζψο ν φξνο εξγαζία ζεσξείηαη σο κηα
θνηλσληθή θαηαζθεπή πνπ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε πνηθίιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο.
Δπίζεο, αλαγλσξίδεηαη ηε ζεκαληηθφηεηα νξηζκέλσλ παξαγφλησλ πνπ ζα πξέπεη
λα ιεθζνχλ ππφςε πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε δηακφξθσζε ελφο θνηλσληθνχ
κνληέινπ αλάιπζεο ηεο εξγαζίαο. Αξρηθά δελ ζα πξέπεη λα παξαβιεθζεί ε
ζπνπδαηφηεηα ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ παξεκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε, ηελ
απαζρφιεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε. ηε ζπλέρεηα, ζπληζηάηαη λα δνζεί ηδηαίηεξε
βαξχηεηα ζηελ πξνζπάζεηα απνκάθξπλζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλεξγίαο ή ηεο
ππναπαζρφιεζεο ησλ Α.κεΑ. απφ ηνπο ιεηηνπξγηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ βηψλνπλ θαη
κεηαηφπηζεο ηνπ ζηνπο εξγνλνκηθνχο, πνιηηηζκηθνχο θαη θνηλσληθνπνιηηηθνχο. Δλψ
ηέινο, πξνηείλεηαη ε αλαδηαηχπσζε ηεο έλλνηαο ηεο εξγαζίαο, δηφηη ζηα πιαίζηα ηεο
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πεξηνξίδνληαη νη ππάξρνπζεο ελαιιαθηηθέο επηινγέο, θαζψο
νπνηαδήπνηε πνιηηηθή παξέκβαζε ζην ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο αδπλαηεί λα επηηχρεη ην
ζηφρν ηεο (Barnes, 2000).
1.2 Εκπόδηα ζηε ηαδηνδξνκία
Σν 1993 ν Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ φξηζε ηνπο Βαζηθνχο Καλφλεο
«ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ», νη νπνίνη ζπκππθλψλνπλ θαη‘ νπζία ηα φζα πξφθεηηαη λα
αλαθεξζνχλ ζηηο επφκελεο έμη ελφηεηεο ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηεο ζεσξεηηθήο
πξνζέγγηζεο. Ο ΟΖΔ ρξεζηκνπνηψληαο ην φξν «ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ» αλαθέξζεθε
ζηε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ηα πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά ζπζηήκαηα ηίζεληαη
ζηε δηάζεζε φισλ αλεμαξηήησο ησλ πνιηηψλ. Δηδηθφηεξα, νη ππεχζπλνη ράξαμεο
θνηλσληθήο πνιηηηθήο νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε
αλαπεξία θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο λα εμαζθαιίζνπλ ζηα Α.κεΑ.
ηελ απαξαίηεηε ππνζηήξημε, νχησο ψζηε λα απνθηήζνπλ αλεκπφδηζηε πξφζβαζε ζε
ηνκείο φπσο ε πγεία, νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ε εθπαίδεπζε θαη ε απαζρφιεζε
(Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ, 1993). ην ίδην κήθνο θχκαηνο θαη ηεξνπκέλεο ηεο
αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ην πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θάλεη ιφγν γηα
«εχινγεο πξνζαξκνγέο» ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ, κε ζηφρν ηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ
κε αλαπεξία, ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε, φζν θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Οδεγία
2000/78/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, 2000). Δπίζεο, ην πκβνχιην, κε ςήθηζκα
ηνπ ζηηο 15/7/2003, θαιεί ηα θξάηε κέιε ηνπ λα άξνπλ ηα επαγγεικαηηθά εκπφδηα πνπ

14

αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία, ιακβάλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξα κέηξα ίζεο
κεηαρείξηζεο, νχησο ψζηε λα βειηησζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο
θαη θαηάξηηζεο (Φήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Ηνπιίνπ 2003, 2003).
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, ε έκθαζε πνπ δίλεη ε Δπξσπατθή Έλσζε, ηφζν κέζσ ηεο
ράξαμεο πνιηηηθψλ, φζν θαη κέζσ ηεο ζέζπηζεο λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, απνηειεί
παξαδνρή ησλ πθηζηάκελσλ αληζνηήησλ, πνπ αληηκεησπίδνπλ δηάθνξεο θνηλσληθέο
νκάδεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα άηνκα κε αλαπεξία (Εψληνπηδέξε & Νηεξνπνχινπ-Νηέξνπ, 2012).
Όζνλ αθνξά ηα εκπφδηα ζηε ζηαδηνδξνκία, κε ηα νπνία έξρνληαη θαζεκεξηλά
αληηκέησπνη νη άλζξσπνη κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο, θπξίαξρε ζέζε θαηαιακβάλεη ε
αλαζθάιεηα. Αλαζθάιεηα πνπ φκσο δελ ζπλδέεηαη κε ηνλ θίλδπλν ηεο απνηπρίαο ζηνλ
εξγαζηαθφ ζηίβν, φπσο ζα ήηαλ θπζηθφ, αιιά κε ηελ απνπζία αλαγλψξηζεο ηεο
ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηελ επεκεξία ηεο επηρείξεζεο πνπ εξγάδνληαη θαη ηνλ πεξηνξηζκφ
ηεο αλάδεημεο θαη ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο (Wilson-Kovacs et al.,
2008). χκθσλα φκσο κε ηνπο Mowry θαη Anderson (ζην Wilson-Kovacs et al., 2008:
714) ε έιιεηςε θαηαλφεζεο ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπο, ηφζν απφ ηελ
επηρείξεζε φζν θαη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, θαζψο θαη ε ζπλερήο θαη
παξαηεηακέλε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάινπλ κε ζηφρν ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηνπο,
ζπλεπάγνληαη ηελ εγθαηάιεηςε θάζε ελέξγεηαο πνπ απνζθνπεί ζηελ πξνψζεζε ηεο
ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. Έηζη ζπρλά νη θαζεκεξηλέο ςπρνινγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο
αληημνφηεηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο, κε ηηο νπνίεο έξρνληαη
αληηκέησπνη, ηνπο νδεγνχλ ζηελ παξαίηεζε (Wilson-Kovacs et al., 2008).
Ζ ρακειή απηναληίιεςε επηηείλεη ηελ απξνζπκία ελφο αηφκνπ κε αλαπεξία λα
επηδηψμεη ηελ ελζσκάησζε ηνπ ζην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ (Klimoski & Donahue,
1997). Αληίζεηα, ε εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ, ε αίζζεζε φηη έρεη ηνλ έιεγρν ηεο
δσήο ηνπ θαη δχλαηαη λα αληαπεμέιζεη ζε θάζε αλαθχπηνλ πξφβιεκα, αιιά θαη ε
επίγλσζε ηεο αμίαο ηνπ ζπκβάινπλ ζεηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ πξφνδν (Wahat,
2011). Οκνίσο, ε πεπνίζεζε ηνπ φηη νη αλάγθεο ηνπ θαιχπηνληαη πιήξσο θαη φηη ηα
θαζήθνληα πνπ έρεη αλαιάβεη αληαπνθξίλνληαη ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ζηηο πξνζδνθίεο
ηνπ, ζπκβάιιεη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε (Wahat, 2011).
ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζε εξγαδφκελνπο, νη Schur, Krause, Blasi, θαη
Blanck (2009) δηαπίζησζαλ φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ζην ρψξν
εξγαζίαο ηνπο. Οη δηαθξίζεηο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηηο παξερφκελεο επθαηξίεο βειηίσζεο
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ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο πξνζφλησλ θαη ηελ θαηάιεςε θαίξησλ ζέζεσλ, κε φηη απηή
ζπλεπάγεηαη απφ άπνςε απνιαβψλ, πξνλνκίσλ θαη εξγαζηαθήο αζθάιεηαο, ζε ζρέζε κε
ηνπο αξηηκειείο ζπλαδέιθνπο ηνπο (Erickson et al., 2013). ε ζπλάθεηα κε ηα
πξνεγνχκελα, ε έιιεηςε ελεκέξσζεο, φζνλ αθνξά ηηο δπλαηφηεηεο πξναγσγήο θαη
δηάθνξα άιια ελδνεπηρεηξεζηαθά πξνλφκηα, είλαη έλδεημε ησλ κεξνιεπηηθψλ πνιηηηθψλ
πξφζιεςεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηνπο εξγνδφηεο (Roessler & Bolton, 1984).
Δπίζεο, ην εάλ νη εξγνδφηεο είλαη πξφζπκνη λα πξνζιάβνπλ έλα άηνκν κε
αλαπεξία εμαξηάηαη απφ ηηο πξνγελέζηεξεο ζηεξενηππηθέο ή φρη αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ
εξγαζηαθή ηνπ επίδνζε (Smith et al., ζην Shier, Graham & Jones, 2009: 68). Οη Louis
Harris θαη ζπλ. (1987) απέδεημαλ φηη νη εξγαζηαθέο επηδφζεηο ησλ Α.κεΑ ελδέρεηαη λα
ππεξβαίλνπλ ην κέζν φξν, φκσο πνιιέο θνξέο παξνπζηάδνληαη πςειφηεξεο απφ φηη
είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα (Corella, Lund & DeNisi, ζην Braddock & Bachelder, 1994:
17), ζηεξψληαο ηνπο εξγαδφκελνπο κε αλαπεξία απφ ηελ απαξαίηεηε αμηνιφγεζε,
αηηηνιφγεζε ησλ ηπρφλ ιαζψλ, εθ λένπ λνεηηθή ελεξγνπνίεζε θαη αλεχξεζε ιχζεσλ
πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο (Braddock
& Bachelder, 1994).
πκπιεξσκαηηθά, ε πηζαλψο πεξηνξηζκέλε απνδνηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ κε
αλαπεξία απνδίδεηαη ζηελ απνπζία ελδνεπηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ, ηθαλψλ λα
πξνσζήζνπλ ηε βειηίσζε ηεο. Οη εξγνδφηεο εμάιινπ, φληαο ελήκεξνη ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηνπ ειαρίζηνπ επηπέδνπ ησλ επηδφζεσλ πνπ είλαη επηζπκεηέο ζηηο
εθάζηνηε ζέζεηο, έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπο, νη νπνίεο
θάπνηεο θνξέο μεπεξλνχλ ηηο ηππηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηηο ελ
ιφγσ ζέζεηο θαη επεθηείλνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο εζεινληηθήο ή αθφκε θαη
ππνζηεξηθηηθήο θχζεσο πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο (Klimoski & Donahue, 1997).
Γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ελδνεπηρεηξεζηαθψλ
πξνγξακκάησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ζηε βειηίσζε
ησλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε
αλαπεξία, θάλεη ιφγν θαη ν Wahat (2011). Δπίζεο, εζηηάδεη ζην ζπνπδαηφηαην ξφιν ησλ
πςειφβαζκσλ ζηειερψλ ζηελ επνπηεία ησλ παξαπάλσ πξνγξακκάησλ, αιιά θαη ζηελ
ππνζηήξημε πξσηνβνπιηψλ ζπκβνπιεπηηθήο θαζνδήγεζεο (mentoring) πνπ απνβιέπνπλ
ζην ζρεδηαζκφ ηεο ζηαδηνδξνκίαο ησλ Α.κεΑ.
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ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ην 2006 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο
εληνπίζζεθε ε χπαξμε ζρέζεο κεηαμχ δηαθξίζεσλ ζην ρψξν εξγαζίαο θαη θάπνησλ
κνξθψλ αλαπεξίαο (Shier et al., 2009). Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε φηη ηα Α.κεΑ. ζπρλά
αλαξσηηνχληαη γηα ην εάλ ζα πξέπεη λα είλαη εηιηθξηλείο απέλαληη ζηνπο εξγνδφηεο ηνπο,
φζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, θνβνχκελνη ηε δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε
εθ κέξνπο ηνπο (Shier et al., 2009). Αληηκεηψπηζε πνπ κπνξεί λα εληνπηζηεί θαη ζηνλ
επξχηεξν εξγαζηαθφ ηνπο πεξίγπξν θαη ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία
αμηφινγσλ εξγνδνηηθψλ πξνζδνθηψλ ελδέρεηαη λα επζχλεηαη γηα ηελ αδπλακία ηνπο λα
αληαπεμέιζνπλ επηηπρψο ζηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο (Klimoski & Donahue,
1997).
Χο απνηέιεζκα ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ ζηηγκαηηζκνχ πνπ πθίζηαληαη ηα άηνκα
κε αλαπεξία απφ ηνπο εξγνδφηεο ηνπο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππνβαζκίδεηαη αθφκε
θαη ην πνιχηηκν αλζξψπηλν θεθάιαην πνπ θέξνπλ καδί ηνπο θαηά ηελ πξφζιεςε ηνπο
(Shier et al., 2009).
Δπηπιένλ, ε ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ κε θηλεηηθή αλαπεξία απνηειεί
θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ εξγαζηαθφ ζηίβν. Έλαο ρξήζηεο
αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε κεγαιχηεξε
επρέξεηα ζε έλα επάγγεικα πνπ δελ έρεη ηδηαίηεξεο θηλεηηθέο απαηηήζεηο, ζε αληίζεζε κε
έλα επάγγεικα, ηνπ νπνίνπ νη θηλεηηθέο απαηηήζεηο είλαη απμεκέλεο (Altman, 2005).
Ζ κεησκέλε ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθή αλαπεξία ζε
ζπλδπαζκφ κε ηε ζπρλά απαηηνχκελε πνιχσξε απαζρφιεζε, ηε δπζθνιία αλεχξεζεο
εξγαζίαο πνπ λα ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο θαη ζηα ελδηαθέξνληα ηνπο, αιιά θαη ηελ, θαη‘
εμαθνινχζεζε πνιιέο θνξέο, αλαγθαηφηεηα λνζειείαο ηνπο πεξηνξίδνπλ ηελ ηθαλφηεηα
ηνπο λα δηαηεξήζνπλ ηελ ππάξρνπζα εξγαζία ηνπο (Chapin & Kewman, 2001).
Δπίζεο, ε απψιεηα ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε αλαπεξία κπνξεί λα
απνηειέζεη αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ απφθαζε ησλ Α.κεΑ. λα εξγαζηνχλ. Σα
νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απφθηεζε κηαο θαιά ακεηβφκελεο εξγαζίαο
πηζαλψο λα πεξηνξίζνπλ ή λα θαηαξγήζνπλ ηα ελ ιφγσ πιενλεθηήκαηα (Γειιαζνχδαο,
2006). Ζ αζθάιεηα πνπ αηζζάλνληαη εμαηηίαο ησλ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ αλαπεξία
παξνρψλ, ηνπο νδεγεί λα επηιέμνπλ ηε ζηγνπξηά ελφο κηθξνχ, αιιά αξθεηνχ γηα λα
επηβηψζνπλ εηζνδήκαηνο, αληί ελφο κεγαιχηεξνπ, αιιά εμαηξεηηθά επηζθαινχο,
πξνεξρφκελνπ απφ ηελ έληαμε ηνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ζηίβν. Δμάιινπ, γηα ηα άηνκα κε
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αλαπεξίεο θάπνηεο θνξέο νη πιηθέο απνιαβέο πνπ ζπλεπάγεηαη κηα επαγγεικαηηθή
ζηαδηνδξνκία κπνξεί λα ηίζεληαη ζε δεχηεξε κνίξα, πξνο ράξηλ κηαο ηθαλνπνηεηηθήο
ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο πνπ ηνπο παξέρεηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο θξαηηθνχο
θνξείο εμαηηίαο ηεο αλαπεξίαο, ηελ νπνία βηψλνπλ (Chapin & Kewman, 2001).
Καηαιήγνληαο, ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο
αλάγθεο ησλ Α.κεΑ., ζε ζεκείν κάιηζηα πνπ λα παξεκπνδίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή θαη
απνδνηηθή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο (Shier et al., 2009). Χζηφζν, νξηζκέλεο
έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη πεπνηζήζεηο ησλ εξγνδνηψλ ζε ζρέζε κε ηηο αλαπεξίεο
κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε δηακφξθσζε ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο
(Scheid, 2005). Πξσηεχνληα ξφιν πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή παίδνπλ νη πξαθηηθέο θαη
νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ νη εθάζηνηε εξγνδφηεο. Ζ πξνλνεηηθφηεηα ηνπο λα
δηακνξθψζνπλ έλα θηιηθφ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο κε αλαπεξίεο εξγαζηαθφ
πεξηβάιινλ κπνξεί λα κεηψζεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο αλαπεξίαο ζηελ
παξαγσγηθφηεηα ηνπο (Erickson et al., 2013) θαη ηαπηφρξνλα λα ππνδειψζεη ηελ
αλαγλψξηζε ηεο ζπκβνιήο ησλ ελ ιφγσ εξγαδνκέλσλ ζηελ πξφνδν θαη ηελ επεκεξία
ηεο επηρείξεζεο (Wahat, 2011). Σν είδνο φκσο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ ζα γίλνπλ
εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πξνγελέζηεξε επαθή πνπ έρνπλ κε ηε
ζπγθεθξηκέλε αλαπεξία θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο επηθνηλσλία κε ηνπο ελ ιφγσ
εξγαδνκέλνπο (Klimoski & Donahue, 1997). Σν είδνο ηεο αλαπεξίαο, απφ ηελ άιιε,
ζπρλά ππνδεηθλχεη ηηο απαξαίηεηεο εξγνλνκηθέο πξνζαξκνγέο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ
(Klimoski & Donahue, 1997), νη νπνίεο είλαη ηθαλέο λα αλαδείμνπλ ηηο δηαρεηξηζηηθέο
θαη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ Α.κεΑ. (Braddock & Bachelder, 1994). Σέινο, ην
κέγεζνο θαη ην είδνο ηεο επηρείξεζεο, ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν γίλνληαη νη αλσηέξσ
πξνζαξκνγέο, ην θφζηνο απηψλ, αιιά θαη ηα αλακελφκελα νθέιε γηα φια ηα
εκπιεθφκελα κέξε, απνηεινχλ κεξηθνχο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηνπο
εξγνδφηεο σο πξνο ηελ πξφζεζε ηνπο λα

βειηηψζνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπ

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο κε αλαπεξία (Gilbride,
Stensrud, Vandergoot & Golden, 2003).
Οη Solovieva, Dowler θαη Walls (2011), απαξηζκψληαο ηα άκεζα θαη έκκεζα
πιενλεθηήκαηα ελφο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ είλαη πξνζπειάζηκν θαη απφ ηνπο
αλζξψπνπο

κε

αλαπεξίεο,

κεηαμχ

άιισλ,

θάλνπλ

ιφγν

γηα

αχμεζε

ηεο

παξαγσγηθφηεηαο, παξακνλή ζηελ εξγαζία αηφκσλ κε εμαηξεηηθά πξνζφληα, κείσζε
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ηνπ θφζηνπο εθπαίδεπζεο λέσλ ππαιιήισλ θαη βειηίσζε ησλ ζπλαδειθηθψλ ζρέζεσλ
θαη ηνπ εζηθνχ ηεο επηρείξεζεο.

1.3 Αληηιήςεηο ησλ Εξγνδνηώλ γηα ηελ Αλαπεξία
Ο Stevens (2002) αλαθέξζεθε ζηηο αλεζπρίεο ησλ εξγνδνηψλ ζρεηηθά κε ην
θφζηνο ελφο ππαιιήινπ κε αλαπεξία. Οη εξγνδφηεο δηζηάδνπλ λα πξνζιάβνπλ έλα
άηνκν κε αλαπεξία θνβνχκελνη φηη ε πξφζιεςε ηνπ ζα ηνπο θνζηίζεη πεξηζζφηεξν απφ
έλα ππάιιειν ρσξίο αλαπεξία. Απηή ηνπο ε αληίιεςε κπνξεί λα απνξξέεη, είηε απφ ην
θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξνρή ελφο πεξηβάιινληνο εξγαζίαο πνπ λα
αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηνπο, είηε απφ ηελ ππφζεζε φηη
ππάξρεη κηα κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα εκθαλίζνπλ απηνθαηαζηξνθηθέο ηάζεηο θαη
ζπλεπψο λα αλαθχςνπλ αζθαιηζηηθέο αμηψζεηο. Ζ ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο ησλ
εξγνδνηψλ γηα ηα δεηήκαηα αζθάιεηαο πνπ πηζαλφλ ζα πξνθχςνπλ σο ζπλέπεηα ησλ
πξνβιεκάησλ πγείαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εξγαδφκελνη κε αλαπεξία, ζπρλά επεξεάδεη
ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ απφ απηνχο, ππεξηζρχνληαο νη αξλεηηθέο έλαληη ησλ ζεηηθψλ
(Ju, Zhang & Pacha, 2011).
Όζνλ αθνξά ην θφζηνο πξνζαξκνγήο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο,
δηαςεχζζεθαλ νη ππεξβνιηθέο αλεζπρίεο ησλ εξγνδνηψλ, θαζψο δηαπηζηψζεθε φηη ζηελ
πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ην απαηηνχκελν θφζηνο είλαη εμαηξεηηθά κηθξφ, ελψ ζε
έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ (20%) δελ απαηηείηαη θακία απνιχησο δαπάλε (Lengnick-Hall,
2007). Δπηπιένλ, ην παξαπάλσ θφζηνο θπκαίλεηαη απφ αλχπαξθην έσο κεδακηλφ ζε
ζχγθξηζε κε ην θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε απψιεηα ή ε αληηθαηάζηαζε ελφο
εξγαδνκέλνπ κε αλαπεξία, θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ λνκηθψλ ζπλεπεηψλ άξλεζεο ηνπ
εξγνδφηε λα παξάζρεη ζε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ αδηαθξίησο ηηο απαξαίηεηεο
δηεπθνιχλζεηο πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ηα εξγαζηαθά
ηνπο θαζήθνληα (Solovieva et al., 2011).
Όπσο ηζρπξίδεηαη ν Hyde (1998) νη εξγνδφηεο απνθεχγνπλ λα αλαζέζνπλ ζηνπο
εξγαδφκελνπο κε αλαπεξία θαζήθνληα πνπ ζεσξνχληαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ
επηρείξεζε ηνπο, επεηδή πηζηεχνπλ φηη ζα δπζθνιεπηνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άιινπο
εξγαδφκελνπο, λα ηα δηεθπεξαηψζνπλ κε επηηπρία. ηεξψληαο ηνπο φκσο ηε δπλαηφηεηα
λα δνθηκαζηνχλ ζε απαηηεηηθά θαζήθνληα, ηα Α.κεΑ. αδπλαηνχλ

λα δηαςεχζνπλ
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ηέηνηνπ είδνπο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο θαη λα αλαδεηρζνχλ ζε ζεκαληηθά ζηειέρε
ησλ εηαηξηψλ πνπ εξγάδνληαη (Wilson-Kovacs et al., 2008).
Οη εξγνδφηεο ζπρλά ππνζέηνπλ φηη νη εξγαδφκελνη κε αλαπεξία, ιφγσ ησλ
ιεηηνπξγηθψλ αλεπαξθεηψλ ηνπο, δε δχλαληαη λα είλαη παξαγσγηθνί θαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπο ζηεξνχληαη πνηφηεηαο. Ζ εξγαζηαθή ηνπο εζηθή θαη νη
πξνζδνθίεο ηνπο γηα εξγαζηαθή αλέιημε ηίζεληαη ππφ ακθηζβήηεζε, ζπρλφηεξα απφ φηη
ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. Δπίζεο, ζεσξνχληαη πεξηζζφηεξν επηξξεπείο ζε απνπζίεο,
ιηγφηεξν πξνζεισκέλνη ζην έξγν ηνπο θαη ζρεδφλ δίρσο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα
ηνπο επηηξέςνπλ λα ζπλαλαζηξαθνχλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο (Cunningham, James
& Dibben, 2004).
ε αληίζεζε κε ηηο πεξηνξηζκέλεο πξνζδνθίεο ησλ εξγνδνηψλ απφ ηνπο
ππαιιήινπο ηνπο κε αλαπεξία, ε αλάζεζε ζε απηνχο θαίξησλ θαζεθφλησλ γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο αθφκε, δχλαηαη λα
ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηε βειηίσζε ηεο εξγαζηαθήο ηνπο επίδνζεο, ζηελ αχμεζε ησλ
απνδνρψλ ηνπο θαη ζηελ ηαρχηεξε επαγγεικαηηθή ηνπο άλνδν, αλεμάξηεηα απφ ηα
φπνηα ηππηθά πξνζφληα, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο δηαζέηνπλ θαηά ηελ πξφζιεςε ηνπο
(Braddock & Bachelder, 1994). Δπηπξφζζεηα, ηνλ ηζρπξηζκφ ησλ εξγνδνηψλ πεξί κε
απνδνηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία, απνξξίπηνπλ θαη νη Porter θαη Kramer
(2006), νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ λα ζπκβάινπλ
απνθαζηζηηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία.
Μειέηεο πνπ αθνξνχζαλ ηηο αληηιήςεηο ησλ εξγνδνηψλ ζρεηηθά κε ηελ
πξφζιεςε

αηφκσλ

κε

αλαπεξίεο,

θαηέιεμαλ

ζε

παξφκνηα

ζπκπεξάζκαηα.

πγθεθξηκέλα, νη εξγνδφηεο έθαλαλ ιφγν ηφζν γηα αλεπαξθή πξνζφληα, δεμηφηεηεο θαη
εξγαζηαθή εκπεηξία, πεξηνξηζκέλεο πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο θαη κεησκέλε
απνδνηηθφηεηα εθ κέξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ, φζν θαη γηα απμεκέλν θφζηνο
πξνζαξκνγήο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο (Dixon, Kruse & Horn, 2003· Domzal,
Houtenville & Sharma, 2008)
Χζηφζν, παξά ηα φζα δπζνίσλα πξναλαθέξζεθαλ, απφ έξεπλα πνπ αθνξνχζε
ηηο αληηιήςεηο, ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο πνιηηηθέο ησλ εξγνδνηψλ ζε ζρέζε κε ηελ
πξφζιεςε αηφκσλ κε αλαπεξίεο, πξνέθπςε θαη έλα πνιχ ειπηδνθφξν ζπκπέξαζκα. Οη
εξγνδφηεο αλ θαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο παξακέλνπλ εμαηξεηηθά επηθπιαθηηθνί σο πξνο
ην θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη έλα πξνζβάζηκν γηα Α.κεΑ. εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ,
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σζηφζν φιν θαη ιηγφηεξνη δείρλνπλ λα ζεσξνχλ ηηο αλεπάξθεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε
αλαπεξίεο ζε ζέκαηα θαηάξηηζεο θαη εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο σο πνιχ ζεκαληηθφ
αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ηεο πξφζιεςεο ηνπο (Erickson et al., 2013).
Μάιηζηα, αξθεηά ρξφληα πξηλ, ν Chamberlain (1988), εξεπλψληαο ηηο δεμηφηεηεο
απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζνβαξέο αλαπεξίεο θαηέιεμε ζε νξηζκέλα φρη
θαη ηφζν αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Όξηζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο δεμηνηήησλ, φπσο
απηέο πεξηγξάθεθαλ απφ ηνπο

46 εξγνδφηεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε κειέηε ηνπ.

Δπξφθεηην -μεθηλψληαο απφ ηηο ιηγφηεξν θαη νδεχνληαο πξνο ηηο πεξηζζφηεξν
ζεκαληηθέο- γηα εξγαζηαθέο δεμηφηεηεο, πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, επηθνηλσληαθέο
θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. πγθεθξηκέλα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ε αμηνπηζηία, ε
πξνζαξκνζηηθφηεηα, ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ εξγαζία θαη ε αξκνληθή ζπλχπαξμε κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο ζεσξήζεθαλ σο νη πέληε πιένλ ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο. πκπιεξσκαηηθά
αλαθέξνπκε ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή αθεξαηφηεηα, ηελ ηθαλφηεηα θάπνηνπ
λα αθνινπζεί νδεγίεο, λα ζέβεηαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπλαλαζηξέθεηαη θαη λα είλαη
ζπλεπήο ζηελ ψξα ηνπ (Ju et al.., 2011). Πξσηεχνληα ξφιν κεηαμχ απηψλ, φπσο
ππνζηεξίδνπλ νη Ju θαη ζπλ. (2011), θαηαιακβάλεη ε πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή
αθεξαηφηεηα.
πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε φηη, ε αδπλακία ησλ
ζχγρξνλσλ

εηαηξηψλ λα μεπεξάζνπλ ηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο ηνπο, πνπ ηνπο

σζνχλ ζην λα απνθχγνπλ ηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε αλαπεξία, ηνπο ζηεξεί απφ δπν
ηνπιάρηζηνλ ζεκαληηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ ζα ηνπο πξνζέδηδε ε
αλσηέξσ πξφζιεςε. Πξψηνλ, δελ επσθεινχληαη ηεο ηεξάζηηαο επθαηξίαο λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο λεναπνθηεζείζεο γλψζεηο ηνπο ζε ζέκαηα αλαπεξίαο, νη νπνίεο ζα
πξνέθππηαλ απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηα Α.κεΑ., γηα λα ζπκπεξηιάβνπλ ζην
πειαηνιφγην ηνπο θαη ηελ ελ ιφγσ πιεζπζκηαθή νκάδα (Bereman & Hargrave, 2007).
Γεχηεξνλ, ππνιείπνληαη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο πνπ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη
πξφθεηηαη γηα κηα έκπεηξε, εμεηδηθεπκέλε θαη αθνζησκέλε νκάδα εξγαδνκέλσλ
(Gröschl, 2007).
1.4 Επηπηώζεηο ηεο Μεησκέλεο πκκεηνρήο ησλ Α.κεΑ. ζηνλ Εξγαζηαθό Υώξν
Οη πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηελ
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε εληζρχνπλ ηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο ησλ εξγνδνηψλ πεξί
«αληθαλφηεηαο» ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία λα αληαπεμέιζνπλ ζην ξφιν ηνπ
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εξγαδφκελνπ θαη ζε φηη απηφο ζπλεπάγεηαη (Erickson et al., 2013), κε απνηέιεζκα ηε
ζπκβνιηθή ζπκκεηνρή ησλ Α.κεΑ ζηνλ εξγαζηαθφ ζηίβν.
Ζ ζπκβνιηθή ζπκκεηνρή ησλ Α.κεΑ. ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, κε ηε ζεηξά ηεο,
εληζρχεη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ζπγρξφλσο παξεκπνδίδεη ηελ πξφζβαζε ηνπο ζηελ
ελεκέξσζε θαη ζηα θαζηεξσκέλα δίθηπα ππνζηήξημεο (Wilson-Kovacs et al., 2008). Οη
επαγγεικαηίεο κε αλαπεξία ζπρλά ζηεξνχληαη πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
επθαηξίεο γηα πξναγσγέο ζην εξγαζηαθφ ηνπο αληηθείκελν, ελψ ηαπηφρξνλα δελ
ιακβάλνπλ επνηθνδνκεηηθά ζρφιηα θαη δελ επσθεινχληαη απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ
επηθέξεη ε επαθή κε άιια Α.κεΑ, ηα νπνία απνηεινχλ πξφηππα πξνο κίκεζε ζηνλ
εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν (Braddock & Bachelder, 1994).
Οη δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαληαη ηα άηνκα κε αλαπεξία ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο
εξγαζηαθήο ηνπο δσήο κπνξεί λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηε ζπλεηδεηή απφθαζε λα κελ
θαηαβάιινπλ πιένλ θακία πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε πςειψλ ζηφρσλ θαη ηελ
ηζφηηκε κεηαρείξηζε ηνπο (Wilson-Kovacs et al., 2008) ή αθφκε θαη λα απνθχγνπλ
εζθεκκέλα λα επσθειεζνχλ απφ ηηο επθαηξίεο εξγαζηαθήο αλέιημεο πνπ ηνπο
παξνπζηάδνληαη (Mowry & Anderson, ζην Wilson-Kovacs et al., 2008: 706).
1.5 Πιενλεθηήκαηα ηεο πκκεηνρήο ησλ Α.κεΑ. ζηνλ Εξγαζηαθό Υώξν
Ζ εξγαζία κπνξεί λα επηθέξεη κηα ζεηξά απφ επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ζηε δσή
ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Οη εξγαδφκελνη κε αλαπεξία ζπρλά αηζζάλνληαη φηη ε
εξγαζία ηνπο απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δσήο ηνπο, πξνζθέξνληαο ηνπο ηελ
επθαηξία λα απνθηήζνπλ ηφζν θνηλσληθέο επαθέο (Wik & Tossebro, 2014), φζν θαη λα
επηηχρνπλ

ζηφρνπο.

Ζ

εξγαζηαθή

έληαμε

θαη

ε

ζπλεπαγφκελε

απφθηεζε

επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ζπλδένληαη κε κηα ζεηξά απφ νθέιε, φπσο ε επηθνηλσλία
θαη ε θνηλσληθνπνίεζε, νη νπνίεο θαη απνηεινχλ ζπληζηψζεο αμηνιφγεζεο ηεο
πνηφηεηαο δσήο ηνπο (Γειιαζνχδαο, 2006). Ζ ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ απφ απηήλ
εμαηηίαο ηεο πλεπκαηηθήο δηέγεξζεο πνπ ηνπο πξνζθέξεη, αιιά θαη ηεο δπλαηφηεηαο γηα
πξνζσπηθή αλάπηπμε, ζπλεγνξεί ππέξ ηεο αλσηέξσ ζεκαληηθφηεηαο. Ζ πξνζπάζεηα
ησλ Α.κεΑ. λα θαηαθηήζνπλ έλα πςειφ επίπεδν αλεμαξηεζίαο εληζρχεηαη απφ ηελ
απφθηεζε κηαο εξγαζίαο.

Ζ εξγαζία θαη ην εηζφδεκα πνπ απηή ζπλεπάγεηαη

ζπκβάιινπλ ζηελ απφθαζε ηνπο λα απνθηήζνπλ νηθνγέλεηα, λα ηε ζηεξίμνπλ
νηθνλνκηθά θαη λα δηαηεξήζνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν δσήο γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηελ
νηθνγέλεηα ηνπο (Chapin & Kewman, 2001). Δπηπιένλ, ηνλίδεηαη ε ηδηαίηεξε ζεκαζία
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ηεο ακεηβφκελεο απαζρφιεζεο, ηφζν γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ
αηφκσλ κε αλαπεξία, φζν θαη γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο ελζσκάησζε θαη ηελ επηηάρπλζε
ησλ δηαδηθαζηψλ απνθαηάζηαζεο ηνπο (Hall θαη Dunn, Wewiorski & Rogers, ζην
Solovieva et al., 2011: 40).
ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη van Champen θαη Cardol (2009)
επηβεβαηψζεθε ε ζρέζε κεηαμχ εξγαζίαο θαη ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή, αιιά
παξάιιεια απνθαιχθζεθε

ε αλαγθαηφηεηα ζπλχπαξμεο κηαο ζεηξά παξαγφλησλ

απαξαίηεησλ πξνθεηκέλνπ ηα άηνκα κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο λα αηζζαλζνχλ
ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε δσή ηνπο. Ο βαζκφο ηεο αλαπεξίαο, ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά,
αθφκε θαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζπλεπηδξνχλ κε ηελ εξγαζία γηα ηελ
επίηεπμε πςεινχ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή.
1.6 Παξάγνληεο πνπ Επεξεάδνπλ ηελ Απαζρόιεζε θαη ηελ Απνδνηηθόηεηα Α.κεΑ.
Οη Chapin θαη Kewman (2001) θάλνπλ ιφγν ηφζν γηα ςπρνινγηθνχο φζν θαη γηα
πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ κε
αλαπεξία. ηνπο ςπρνινγηθνχο πεξηιακβάλνληαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο,
φπσο ε έκθπηε ξνπή πξνο ηελ αηζηνδνμία, ε απηνεθηίκεζε θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο
πξνο ηελ επίηεπμεο ζηφρσλ, αιιά θαη ηα ζεηηθά πξφηππα πξνο κίκεζε πνπ ιεηηνπξγνχλ
πξνζζεηηθά ζηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. Δλψ ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα, ε
πξνζβαζηκφηεηα ησλ ρψξσλ εξγαζίαο θαη νη επθαηξίεο απαζρφιεζεο ζπλζέηνπλ ηνπο
πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο.
Σα αηζηφδνμα άηνκα ηείλνπλ λα είλαη ηθαλνπνηεκέλα απφ ηε δσή ηνπο θαη λα
επηθεληξψλνληαη ζηα επηηεχγκαηα θαη φρη ζηηο απνηπρίεο ηνπο, ηηο νπνίεο θαη ζεσξνχλ
πνιχηηκεο εκπεηξίεο. Απνδέρνληαη κε ζρεηηθή επθνιία ηελ πξννπηηθή λα ράζνπλ ηα
πξνλφκηα πνπ ζπλεπάγεηαη ε αλαπεξία ηνπο, φπσο ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ελψ
ηαπηφρξνλα επηδεηθλχνπλ πςειφ βαζκφ πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζην εξγαζηαθφ ηνπο
πεξηβάιινλ (Chapin & Kewman, 2001).
πζρέηηζε

εληνπίδεηαη

κεηαμχ

ησλ

δεκνγξαθηθψλ-θαη

φρη

κφλν-

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ηεο εξγαζηαθήο ηνπο επίδνζεο.
πγθεθξηκέλα, έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε άηνκα κε Κάθσζε Νσηηαίνπ
Μπεινχ απέδεημαλ ηελ χπαξμε αξλεηηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ρξνλνινγηθήο ειηθίαο ή
ειηθίαο πνπ ππέζηεζαλ ηνλ ηξαπκαηηζκφ θαη απαζρφιεζεο (El Ghatit & Hanson,
1978). Αξλεηηθή επίζεο ζπζρέηηζε δηαπηζηψζεθε κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ ηεο θάθσζεο θαη
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ηεο απαζρφιεζεο (Stover & Fine, 1986, ζην Krause & Anson, 1996: 737). Αληίζεηα,
θαζψο ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ ηξαπκαηηζκφ απμάλεη, απμάλεηαη θαη ε πηζαλφηεηα
απαζρφιεζεο (Krause, 1992).
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαπεξία έρεη απνθηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελήιηθεο
δσήο ελφο αηφκνπ, ε επηζηξνθή ζηελ εξγαζία είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο
θάζε πξνγξάκκαηνο απνθαηάζηαζεο θαη ζεσξείηαη ζπλψλπκε ηεο επηηπρίαο ηνπ
(Krause & Anson, 1996). Σα άηνκα κε αλαπεξία,
αλαδεηήζνπλ κηα λέα εξγαζία, ρξεηάδεηαη λα

ηδηαίηεξα εάλ πξφθεηηαη λα

πεξάζνπλ κηα ζχληνκε πεξίνδν

θαηάξηηζεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα δηεξεπλήζνπλ ηηο ππάξρνπζεο
επθαηξίεο απαζρφιεζεο θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο αλεχξεζεο θαη
δηαηήξεζεο εξγαζίαο. Μείδνλνο ζεκαζίαο θαηά ηελ πεξίνδν θαηάξηηζεο είλαη επίζεο ε
αλαγλψξηζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο (Chapin & Kewman, 2001).
Σε ζπνπδαηφηεηα ηεο εθ λένπ θαηάξηηζεο ηνλίδνπλ θαη νη Krause θαη Anson
(1996), νη νπνίνη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα δηεξεπλήζνπλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αηφκσλ κε θαθψζεηο λσηηαίνπ κπεινχ θαη ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο
επηδφζεσλ, δηαπίζησζαλ ηελ χπαξμε ζεηηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ
θαη απαζρφιεζεο. Δηδηθφηεξα, έδεημαλ φηη ηα άηνκα πνπ έκεηλαλ πεξηραξαθσκέλα ζε
έλα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα θαζίζηαλην ιηγφηεξν ηθαλά λα θάλνπλ κηα ζηξνθή ζηελ
θαξηέξα ηνπο κεηά ηνλ ηξαπκαηηζκφ, αθφκε θαη αλ πξηλ απφ απηφλ ήηαλ επαγγεικαηηθά
ελεξγά.
Σν γεγνλφο φκσο ηεο αλαγθαηφηεηαο ζπλχπαξμεο θαη άιισλ παξαγφλησλ πέξαλ
ηεο εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο πξνθεηκέλνπ ηα άηνκα κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο λα
λνηψζνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε δσή ηνπο, πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε απφ ηνπο
θνξείο ράξαμεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο (van Campen & Cardol, 2009).
1.7 ηξαηεγηθέο/Πνιηηηθέο Εξγαζηαθήο Ελζσκάησζεο/Επαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο ησλ
Α.κεΑ.
Ζ έληαμε θαη ε επαλέληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία είλαη κηα πνιχπινθε
δηαδηθαζία πνπ απαηηεί ηε ζπληνληζκέλε ζπλεξγαζία κηαο πιεζψξαο ζπκβαιινκέλσλ
κεξψλ, ηφζν εθηφο φζν θαη εληφο ηνπ άκεζνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, αξρήο
γελνκέλεο απφ ηνπο απηνλφεηνπο θνξείο θαη νξγαλψζεηο, φπσο θνηλσληθέο ππεξεζίεο,
ζεξαπεπηέο θαη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο εξγαδνκέλσλ. Μείδνλνο ζεκαζίαο είλαη
επίζεο ε ζπλεηζθνξά ησλ αηφκσλ πνπ ζπληζηνχλ ηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ
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πξνζθέξνληαη απφ ηα Α.κεΑ., ησλ πξνζψπσλ ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ηνπο
θαζψο θαη ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Σέινο, ε πξνζσπηθή ζηάζε, νη
πξσηνβνπιίεο θαη νη πξαθηηθέο πνπ νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ νη ππεχζπλνη πξνζιήςεσλ
θαη νη δηεπζπληέο θάζε επηρείξεζεο, ε νπνία απνζθνπεί ζηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε φισλ
εξγαδνκέλσλ ηεο, απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη θάζε επηηπρνχο πξνζπάζεηαο
ελζσκάησζεο (Klimoski & Donahue, 1997).
Όζνλ αθνξά ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, αληηθείκελν ησλ νπνίσλ είλαη κεηαμχ
άιισλ θαη ε κέξηκλα ηεο εξγαζηαθήο απνθαηάζηαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία,
ζεσξνχληαη – ηνπιάρηζηνλ κέρξη πξφζθαηα- εηδήκνλεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ
θαηάξηηζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ζε εξγαζηαθά ζέκαηα. Ο ιφγνο ζρεηίδεηαη θπξίσο κε
ηελ επξεία πιεξνθφξεζε πνπ δηαζέηνπλ γηα ηηο ππάξρνπζεο θάζε θνξά απαηηήζεηο ηεο
αγνξάο εξγαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο
ησλ Α.κεΑ. (Klimoski & Donahue, 1997).
Οη

αζρνινχκελνη

κε

ζέκαηα

αλαπεξίαο

θνηλσληθνί

ιεηηνπξγνί

είλαη

επηθνξηηζκέλνη κε ην θαζήθνλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξνζπάζεηα ησλ αηφκσλ κε
αλαπεξία λα αλαθαιχςνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, επηηπγράλνληαο ηνλ επαγγεικαηηθφ
απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπο θαη ελδπλακψλνληαο ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα είλαη επέιηθηνη θαη
λα επηβηψλνπλ ζε ζπλζήθεο επαγγεικαηηθψλ αιιαγψλ (Moxley, 2002). ηε ζεσξία ηεο
απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ αλέπηπμε ν Bandura (1977) αλαθέξζεθε ζηηο ηέζζεξηο
θχξηεο πεγέο απηήο, πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδνπλ νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ην ζρεδηαζκφ
ζηξαηεγηθψλ πξνψζεζεο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ησλ Α.κεΑ. Πξφθεηηαη γηα ηα επηηεχγκαηα
ησλ επηδφζεσλ, ηηο αληηπξνζσπεπηηθέο εκπεηξίεο, ηε ιεθηηθή πεηζψ θαη ηε
ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε.
Σα Α.κεΑ. πνιιέο θνξέο ππνβαζκίδνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα δξαζηεξηνηήησλ πνπ
ηνπο επραξηζηνχλ, παξαβιέπνληαο κηα πην νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο θαξηέξαο, ε νπνία
είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ. Ζ επίγλσζε ηεο χπαξμεο
ηθαλνηήησλ πέξαλ ησλ ζπκβαηηθά απαηηνχκελσλ γηα ηελ απφθηεζε κηαο εξγαζίαο,
εληζρχεη ηελ αίζζεζε απηνεθηίκεζεο ηνπο θαη αλαδσππξψλεη ηηο θηινδνμίεο ηνπο. Ζ
δηακφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ραξηνθπιαθίνπ (portfolio) ζπκβάιεη ζην
ζρεκαηηζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο θαη θαη‘ επέθηαζε ζηελ εξγαζηαθή
ηνπο ελζσκάησζε. Δπηπξφζζεηα, ε ζπλαλαζηξνθή ηνπο κε αλζξψπνπο πνπ είλαη
επηηπρεκέλνη ζην ρψξν ηνπο απνηειεί έκπλεπζε θαη ηαπηφρξνλα θίλεηξν γηα ηελ
ππέξβαζε φισλ ησλ εκπνδίσλ πνπ αλαθχπηνπλ. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ ιεθηηθή πεηζψ
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πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, ηα άηνκα κε
αλαπεξία απειεπζεξψλνληαη απφ ην θφβν ηεο απφξξηςεο θαη είλαη πξφζπκνη λα
ξηζθάξνπλ πξνθεηκέλνπ λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηνπο επαγγεικαηηθνχο ηνπο ξφινπο.
Δμίζνπ πνιχηηκε θηλεηήξηνο δχλακε έρεη απνδεηρζεί ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία
καζαίλνπλ λα ηα απνδέρνληαη, δίλνληαο ρψξν ζηελ αλάδεημε λέσλ επαγγεικαηηθψλ
εκπεηξηψλ (Moxley, 2002).
Γηα ηελ ππνρξέσζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ εξγαδνκέλσλ λα
θξνληίζνπλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ Α.κεΑ. ζηελ εξγαζία, παξέρνληαο
ηνπο ηελ απαξαίηεηε ζηήξημε, θάλνπλ ιφγν θαη νη Roulstone θαη ζπλ. (2003). Ζ
παξαπάλσ ζηήξημε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξσγή ησλ αλαπεξηθψλ ζπλδηθαιηζηηθψλ
νξγαλψζεσλ απνηεινχλ αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ εξγαζηαθή ηνπο επηβίσζε θαη
ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε.
Οη Klimoski θαη Donahue (1997) επηρείξεζαλ λα θαηαηάμνπλ ηηο πξνηεηλφκελεο
ζηξαηεγηθέο εξγαζηαθήο ελζσκάησζεο ησλ Α.κεΑ. ζε ηξία επίπεδα πξσηνβνπιηψλ, ην
νξγαλσζηαθφ, ην νκαδηθφ θαη δπαδηθφ θαη ην αηνκηθφ επίπεδν.
ε

νξγαλσζηαθφ

επίπεδν

θαηαβάιινληαη

πξνζπάζεηεο

δεκηνπξγίαο

ππνζηεξηθηηθνχ θιίκαηνο πνπ απνηειεί ηφζν έθθξαζε θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο φζν θαη
εθδήισζε ηεο αιιαγήο ζηάζεο απέλαληη ζηηο κεηνλνηηθέο νκάδεο. Δπηπιένλ, ε
πξφζιεςε εηδηθψλ ζηελ εθηίκεζε εξγαζηαθψλ θηλδχλσλ θαη ε ηήξεζε αξρείνπ απηψλ
δηεπθνιχλεη ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, πεξηνξίδνληαο ηηο
πηζαλφηεηεο απφθηεζεο αλαπεξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. Γεδνκέλνπ επίζεο
ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ Α.κεΑ. πνπ ππνβάιινπλ αηηήζεηο γηα πξφζιεςε, ε εμεχξεζε
εξγαδνκέλσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο κέζσ ηεο ζχζηαζεο ηνπο απφ άιινπο εξγαδνκέλνπο
ηεο επηρείξεζεο, ζεσξείηαη απνιχησο επηζπκεηή. Αθνινχζσο, ε εθ λένπ θαηάξηηζε θαη
επαλαηνπνζέηεζε ελφο εξγαδφκελνπ κεηά ηελ απφθηεζε κηαο αλαπεξίαο, αμηνινγψληαο
ηαπηφρξνλα ν ππεχζπλνο πξνζιήςεσλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ ζέζεσλ
εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο, ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ πξνζπάζεηα εξγαζηαθήο
ελζσκάησζεο ηνπ. Οινθιεξψλνληαο νη Klimoski θαη Donahue (1997) ηελ αλαθνξά
ηνπο ζην νξγαλσζηαθφ επίπεδν πξσηνβνπιηψλ θάλνπλ ιφγν γηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο
απφδνζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ηελ αξκνδηφηεηα ησλ ππεχζπλσλ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ λα δηαζθαιίζνπλ ηε ελαξκφληζε ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ κε άιια
ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
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Ζ ζπκκεηνρή ελφο αηφκνπ ζηηο ππάξρνπζεο νκάδεο εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο
πνπ εξγάδεηαη ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εθθέξεη γλψκε ζρεηηθά κε ηελ
πξνζβαζηκφηεηα ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ θαη λα δηεθδηθήζεη ηελ βειηίσζε
ηνπ γηα ην ίδην θαη γηα ηνπο αλάπεξνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. Παξνκνίσο, ε ζπλεξγαζία κε
θάπνηνλ ζπλάδειθν κε ζηφρν ηελ πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία ζηα λέα
θαζήθνληα πνπ ηνπ αλαηέζεθαλ κεηά ηελ απφθηεζε ηεο αλαπεξίαο, θαζψο θαη
ζπκβνπιεπηηθή ηνπ ζηήξημε απφ έλα νκφηηκν κέληνξα, επηηαρχλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο
ελζσκάησζεο (Klimoski & Donahue, 1997).
Σν ζπνπδαίν ξφιν ησλ ζπλαδέιθσλ ηνλίδνπλ θαη νη Roulstone θαη ζπλ. (2003)
αλαθεξφκελνη ζηελ αλαγθαηφηεηα ππνρξεσηηθήο θαηάξηηζεο ηνπο ζε ζέκαηα ηζφηεηαο
ηεο αλαπεξίαο. Δπηδεηθλχνληαο αιιειέγγπε ζπκπεξηθνξά θαη θαηαβάιινληαο
πξνζπάζεηα λα είλαη αληηθεηκεληθνί ζηελ θξίζε ηνπο γηα ηνπο αλζξψπνπο κε αλαπεξία
κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδνληαη, απαιιαγκέλνη απφ πξνγελέζηεξεο πξνθαηαιήςεηο,
απνηεινχλ κέξνο ησλ πνιηηηθψλ εξγαζηαθήο ελζσκάησζεο πνπ πηζαλψο εθαξκφδνληαη
απφ ηελ εηαηξία ζηελ νπνία αλήθνπλ. Δπηπιένλ, ε ζπλεηδεηνπνίεζε εθ κέξνπο ησλ
αξηηκειψλ ησλ θνηλψλ αμηψλ, απφςεσλ θαη ελδηαθεξφλησλ, ηα νπνία κνηξάδνληαη κε
ηνπο κε αξηηκειείο ζπλαδέιθνπο ηνπο (Vanman & Miller, 1992) δηεπθνιχλεη ηελ άξζε
ησλ ζηεξενηχπσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξίεο
(Stone, Stone & Dipboye, 1992).
Απφ ηελ άιιε, δελ ζα πξέπεη λα παξαβιέπεηαη θαη ε ζπλεηζθνξά ησλ ίδησλ ησλ
αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ εξγαζηαθή ηνπο ελζσκάησζε. Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπο, είηε κε
ηε κνξθή ηεο απφθηεζεο ησλ απαξαίηεησλ πξνζφλησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ ζπλεπάγνληαη νη αηηνχκελεο ζέζεηο, είηε κε ηε κνξθή
ηεο ελίζρπζεο ηεο απηνγλσζίαο ηνπο, ππφ ηελ έλλνηα ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ
δπλαηνηήησλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηνπο, απμάλεη γεσκεηξηθά ηηο πηζαλφηεηεο αλεχξεζεο
εξγαζίαο (Klimoski & Donahue, 1997).
Αλάινγα κε ην ίδην ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ηα άηνκα κε αλαπεξία ελδείθλπηαη
λα επηιέμνπλ κεηαμχ κηαο πνηθηιίαο ζηξαηεγηθψλ, ηθαλψλ λα βειηηψζνπλ ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο εκπεηξία θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
Ζ θαηεγνξεκαηηθή δηεπθξίληζε ησλ αλαγθψλ ηνπο, ε πξφζεζε ηνπο λα κηιήζνπλ
αλνηρηά γηα ηελ αλαπεξία ηνπο, ε δηάζεζε ηνπο λα αλαδεηήζνπλ βνήζεηα θαη απφ θνξείο
εθηφο ηεο επηρείξεζεο, ε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ βνεζεηηθψλ ηερλνινγηθψλ
επηηεπγκάησλ, ν δηζηαγκφο ηνπο λα δηεθδηθήζνπλ ηε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο
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ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ηνπο, ε πξνζθπγή ζε άιινπο αλζξψπνπο κε αλαπεξία
πνπ είλαη επηηπρεκέλνη ζην ρψξν ηνπο θαη απνηεινχλ πξφηππα πξνο κίκεζε, ε
πξνηίκεζε ηνπο ζε επέιηθηεο κνξθέο εξγαζίαο, ε γλψζε θαη ρξήζε ησλ λνκηθψλ
δηθαησκάησλ ηνπο, αιιά θαη ε ελαζρφιεζε κε επαγγέικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
αλαπεξία είλαη κεξηθέο απφ ηηο πηνζεηεζείζεο ζηξαηεγηθέο (Roulstone et al., 2003).
Ηδηαίηεξε κλεία ζηε βηβιηνγξαθία γίλεηαη επίζεο ζην ξφιν ηνπ ππεχζπλνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ν νπνίνο νθείιεη λα εθαξκφζεη ηεο πηνζεηεζείζεο πνιηηηθέο
ελζσκάησζεο. Ζ δηακφξθσζε ππνζηεξηθηηθνχ θιίκαηνο, ε πηνζέηεζε ηζφηηκεο
ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηα Α.κεΑ. θαη ε αλάιεςε ξφινπ δηακεζνιαβεηή ζηηο
αλαθχπηνπζεο εξγαζηαθέο ζπγθξνχζεηο εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ. Δπηπξφζζεηα,
ζα πξέπεη λα θξνληίζεη ψζηε λα παξαζρεζεί ζηνπο αξκφδηνπο δηεπζπληέο θαη
πξντζηακέλνπο ε απαξαίηεηε θαηάξηηζε ζε ζέκαηα θαηάιιεισλ πιηθνηερληθψλ
ππνδνκψλ γηα άηνκα κε αλαπεξία, επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, δηαηήξεζεο ηεο
απαηηνχκελεο πεηζαξρίαο θαη αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο ησλ επηηεπγκάησλ ησλ
πθηζηακέλσλ ηνπο κε αλαπεξία (Klimoski & Donahue, 1997).
πκπιεξσκαηηθά κε ηηο πξναλαθεξζείζεο αξκνδηφηεηεο, ηδηαίηεξα επσθειήο,
πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εξγαζηαθήο ελζσκάησζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ζα ήηαλ
ε ελεκέξσζε ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ ππεπζχλσλ πξνζσπηθνχ γηα ηηο δηαζέζηκεο πεγέο
παξνρήο ζηήξημεο ζηνπο ελ ιφγσ εξγαδφκελνπο, θαζψο θαη γηα ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο
επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο. Σν έκπξαθην ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
αλαγθψλ ηνπο θαη ε πξνζπάζεηα θαιιηέξγεηαο θιίκαηνο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ
ιεηηνπξγνχλ επίζεο βνεζεηηθά (Roulstone et al., 2003).
Αλαθεθαιαηψλνληαο θαη ζπκπιεξψλνληαο ηα παξαπάλσ, θάπνηεο θνξέο νη
ζεκαληηθφηεξεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξνζιήςεσλ ησλ Α.κεΑ.
πεξηνξίδνληαη ζηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο θαη ηα άιια θίλεηξα πνπ δίλνληαη ζηνπο
εξγνδφηεο απφ ην θξάηνο, ζηελ πηνζέηεζε ηνπ επέιηθηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο, ζην
ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα αλαπεξίαο,
ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ θαη ζηηο δεζκεχζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ
ηα πςειφβαζκα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ, αλαγλσξίδνληαη σο κηθξφηεξεο
ζεκαζίαο νη δηαβνπιεχζεηο θαη ε ηερλνινγηθή ή νηθνλνκηθή ζηήξημε πνπ παξέρεηαη απφ
ηηο θαηά ηφπνπο θπβεξλήζεηο, ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ
απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε άηνκα κε αλαπεξία θαη ε αλαπξνζαξκνγή ησλ
αλαπνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πξφζιεςεο (Houtenville & Kalargyrou, 2012).
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Καηαιήγνληαο,

ζπρλά

δηαπηζηψλεηαη

ε

ζηαζηκφηεηα

θαη

ε

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο θαη ηεο
ππναπαζρφιεζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, παξά ηελ παξέιεπζε αξθεηψλ ρξφλσλ απφ
ηε ράξαμε ηνπο. Σα αίηηα εληνπίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ απνθιεηζηηθή ηνπο
εζηίαζε ζηελ παξνρή εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη φρη ζηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ηεο
αγνξάο εξγαζίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ νπζηαζηηθά ηνλίδνληαη νη ιεηηνπξγηθνί
πεξηνξηζκνί ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία αληί λα ακβιχλνληαη νη αληζφηεηεο
πξφζβαζεο ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά (Barnes, 2000). εκεηψλνληαη επίζεο
ζηξαηεγηθέο πξνζπάζεηεο ησλ θπβεξλήζεσλ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηνπο βαζηθνχο
θαλφλεο ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πεξί εμίζσζεο ησλ επθαηξηψλ
απαζρφιεζεο, κέζσ ηεο παξνρή βνεζεκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη ππεξεζηψλ, ρσξίο φκσο
λα ππάξμεη πξφβιεςε γηα ηελ απαξαίηεηε πξνζαξκνγή ηνπ θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ
πεξηβάιινληνο (Drake, ζην Vedeler, 2009: 76). ηξαηεγηθέο πνπ επηβεβαηψλνπλ παξά
κεηαζρεκαηίδνπλ ηα άδηθα απνηειέζκαηα ησλ θνηλσληθψλ ξπζκίζεσλ, αδπλαηψληαο λα
επεξεάζνπλ ην θαηεζηεκέλεο αληηιήςεηο ηεο θνηλσλίαο, αληίζεηα εληζρχνπλ ην
ζηηγκαηηζκφ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (Fraser, 2003).

2. πκβνπιεπηηθή Οκνηίκωλ ζε Άηνκα κε Αλαπεξία
2.1 Θζηνξηθή Αλαδξνκή
ηε δεθαεηία ηνπ ‘60 ν Ed Roberts θαη ν John Hessler ήηαλ νη πξψηνη
ηεηξαπιεγηθνί κε ηερλεηή αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία πνπ θνίηεζαλ ην παλεπηζηήκην ηνπ
Berkely ζηελ Καιηθφξληα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Λφγσ αδπλακίαο ησλ
παλεπηζηεκηαθψλ θνηηψλσλ λα ζηεγάζνπλ ηνπο δχν θνηηεηέο, ε δηνίθεζε απνθάζηζε ηε
δηακνλή ηνπο ζην Ννζνθνκείν Cowell (Brown, 1999).
ηνπο ζαιάκνπο ηνπ λνζνθνκείνπ, νη νπνίνη ηα επφκελα ρξφληα θηινμέλεζαλ
θαη άιινπο θνηηεηέο κε αλαπεξία, δεκηνπξγήζεθαλ νη ―The Rolling Quads‖.
Μνηξαδφκελνη θνηλέο εκπεηξίεο δσήο θαη πηζηεχνληαο φηη νη «εηδηθνί» ζην πψο λα δεηο
κε κία αλαπεξία δελ ήηαλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ηνπο πεξηέβαιαλ, θαηέιεμαλ ζην
ζπκπέξαζκα πσο ηα πιένλ θαηάιιεια πξφζσπα γηα λα κηιήζνπλ γηα ηε δηαβίσζε κε
θάπνηα αλαπεξία ήηαλ ηα ίδηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. πκβνπιεχνληαο ηνπο νκνίνπο
ηνπο, άξρηζαλ λα απηναπνθαινχληαη ―Peer Counselors‖ (Brown, 1999).
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Αθνινχζεζε ε δεκηνπξγία ελφο Κέληξνπ Αλεμάξηεηεο Γηαβίσζεο ζην Berkley,
ηνπ νπνίνπ ε πξσηνηππία βξίζθνληαλ ηφζν ζηελ εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε ησλ
αλαγθψλ ησλ αηφκσλ κε ζνβαξέο αλαπεξίεο θαη ζηελ έκθαζε πνπ δφζεθε ζηελ
αλαγθαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ
ζπλζεθψλ πνπ απνηεινχλ εκπφδην ζηελ επίηεπμε ηεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο, φζν θαη
ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηε ζηειέρσζε ηνπ Κέληξνπ απφ ηα ίδηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. Σν
θέληξν παξείρε κηα ζεηξά απφ πξνγξάκκαηα, ηα νπνία αθνξνχζαλ ηελ παξνρή
εζεινληηθήο θαη κε απαζρφιεζεο, ηελ πξνβνιή πξνηχπσλ πξνο κίκεζε θαη ηελ ίδξπζε
κηα θνηλνηηθήο ππεξεζίαο πνπ ζηφρεπε ζηελ ππνζηήξημε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ησλ
αλαπήξσλ (Lachat, 1988).
Σν 1978 ην Ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν ςήθηζε ηελ ηξνπνπνίεζε ην λφκνπ πεξί
απνθαηάζηαζεο ηνπ 1973 θαζηεξψλνληαο ηελ παξνρή Οινθιεξσκέλσλ Τπεξεζηψλ γηα
ηελ Αλεμάξηεηε Γηαβίσζε. ηα πιαίζηα ησλ ππεξεζηψλ απηψλ πξνβιέπνληαλ θαη ε
εγθαζίδξπζε Κέληξσλ Αλεμάξηεηεο Γηαβίσζεο, ηα νπνία απέβιεπαλ ηελ θνηλσληθή θαη
νηθνλνκηθή ελζσκάησζε ησλ Α.κεΑ., πξνζθέξνληαο κεηαμχ άιισλ ππεξεζίεο
πιεξνθφξεζεο θαη παξαπνκπήο, κεηαθίλεζεο, ζπλνδνχ-βνεζνχ, ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο,
εθπαίδεπζεο δεμηνηήησλ, ππεξεζίεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, θνηλσληθέο θαη
ςπραγσγηθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο απφ επαγγεικαηίεο ζπκβνχινπο
θαη ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ (Lachat, 1988).
Παξφκνηεο νκάδεο κε απηή ηνπ Berkley, πνπ αγλννχζε φκσο ε κηα ηελ χπαξμε
ηεο άιιεο, άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη ηε δεθαεηία ηνπ ‘60 ζε δηάθνξα κέξε ηνπ
θφζκνπ, σο απνηέιεζκα ηνπ παγθφζκηνπ θηλήκαηνο γηα ηε δηεθδίθεζε ησλ ίζσλ
δηθαησκάησλ ησλ Α.κεΑ. Ζ παξάιιειε δεκηνπξγία ησλ Κέληξσλ Αλεμάξηεηεο
Γηαβίσζεο

ζε

ζπλδπαζκφ

κε

ηελ

αλαγθαηφηεηα

απφθηεζεο

δεμηνηήησλ

ζπκβνπιεπηηθήο, πξνθεηκέλνπ νη ―Peer Counselors‖ λα αληαπεμέιζνπλ ζην ρεηξηζκφ
πεξίπινθσλ θαηαζηάζεσλ, νδήγεζε ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ φξνπ ―Peer Counselor‖
απφ ηνλ φξν ―Peer Supporter‖ (Brown, 1999).
2.2 Οξηζκνί ηεο πκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ
Έρνπλ δνζεί πνιινί νξηζκνί ηεο πκβνπιεπηηθήο Οκνηίκσλ ζηα άηνκα κε
αλαπεξία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νξηζκέλνη είλαη εμαηξεηηθά εχζηνρνη. Όπσο ν νξηζκφο
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα Πξνγξάκκαηα Πξνζβάζηκεο Γηαβίσζεο ηεο Hawaii, ηα
νπνία νξίδνπλ ηε πκβνπιεπηηθή Οκνηίκσλ σο «παξνρή ζπκβνπιψλ πνπ παξέρνληαη ζε
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έλα άηνκν κε αλαπεξία απφ έλα άηνκν κε αλαπεξία πνπ έρεη αλαπηχμεη ηηο απαξαίηεηεο
δεμηφηεηεο αληηκεηψπηζεο γηα λα αζρνιεζεί απνηειεζκαηηθά κε ςπρνθνηλσληθά,
πεξηβαιινληηθά, θπζηνινγηθά θαη θνηλσληθά εκπφδηα» (Shreve, 1991: 6).
Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Shreve (1991), ην Disabled Ability Resource
Environment (DARE) νξίδεη ηε ζπκβνπιεπηηθή νκνηίκσλ σο «ηελ αμηνπνίεζε ηεο
εκπεηξίαο θαη ηεο πξνζπκίαο ησλ εθπαηδεπκέλσλ, θαιά πξνζαξκνζκέλσλ αηφκσλ κε
αλαπεξία, λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ππνζηήξημεο, πιεξνθνξίεο θαη ζπληξνθηά ζε
Α.κεΑ. πνπ βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο πξνζαξκνγήο» (ζει. 6).
ην ίδην κήθνο θχκαηνο βξίζθεηαη θαη ν νξηζκφο πνπ δίλνπλ ηα Κέληξα
Αλεμάξηεηεο Γηαβίσζεο ηεο Hawaii, ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηε ζπκβνπιεπηηθή
νκνηίκσλ σο «πξφηππν ξφινπ, κέζσ ηνπ εξγαδφκελνπ-ζπκβνχινπ πνπ βηψλεη ηελ
αλαπεξία» (Shreve, 1991: 6).
Δπηπιένλ, νη Mead, Hilton θαη Curtis (2001) νξίδνπλ ηελ νκφηηκε ζηήξημε σο
«έλα ζχζηεκα πνπ παξέρεη θαη ιακβάλεη βνήζεηα, βαζηδφκελν ζηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ
ζεβαζκνχ, ηεο θνηλήο επζχλεο θαη ηεο ακνηβαίαο ζπκθσλίαο» (ζει. 135).
Καηαιήγνληαο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε ζπκβνπιεπηηθή νκνηίκσλ δίλεη
ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κηαο πξφζσπν κε πξφζσπν ζρέζεο κεηαμχ πεξηζζφηεξν θαη
ιηγφηεξν έκπεηξσλ αηφκσλ, ε νπνία απνζθνπεί ζηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε (Plamondon & CCGHR, 2007).
2.3 Σύπνη ηεο πκβνπιεπηηθήο Οκνηίκσλ
Ζ Dennis (2003) ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα νξίζεη ηελ έλλνηα ηεο νκφηηκεο
ζηήξημεο θαηέιεμε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεζζάξσλ ηχπσλ απηήο. ηελ αηνκηθή νκφηηκε
ζηήξημε (one-to-one), ζηηο νκάδεο απηνβνήζεηαο/ππνζηήξημεο (self-help/ support
groups), ζηε νκαδηθή ζηήξημε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (on-line computer mediated groups)
θαη ζηηο νκάδεο ηειεθσληθήο ππνζηήξημεο (telephone support groups).
O Solomon (2004) κε ηε ζεηξά ηνπ θάλεη ιφγν γηα έμη θαηεγνξίεο, ηηο νκάδεο
απηνβνήζεηαο (self-help groups), ηηο νκάδεο ζηήξημεο ηνπ δηαδηθηχνπ (Internet support
group), ηηο

παξερφκελεο ππεξεζίεο απφ νκνηίκνπο (peer delivered services), ηηο

ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ απφ νκνηίκνπο (peer run or operated services), ηε
ζπλεξγαζία κε νκνηίκνπο (peer partnerships) θαη ηνπο νκφηηκνπο εξγαδφκελνπο (peer
employees). Όζνλ αθνξά ηελ πξψηε θαηεγνξία, πξφθεηηαη γηα κηθξέο εζεινληηθέο
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νκάδεο νκνηίκσλ πνπ επηδηψθνπλ ηελ παξνρή ακνηβαίαο βνήζεηαο κε ζηφρν είηε ηελ
ηθαλνπνίεζε θάπνησλ αλαγθψλ, είηε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
ζπλεπάγεηαη ε αλαπεξία. Αθνινχζσο, ζηηο νκάδεο ζηήξημεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ε
επηθνηλσλία κεηαμχ

ησλ αηφκσλ πξαγκαηνπνηείηαη

κέζσ

ηνπ

ειεθηξνληθνχ

ηαρπδξνκείνπ ή ελφο ειεθηξνληθνχ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ. Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο
απφ νκνηίκνπο απφ ηελ άιιε, είλαη ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο πξνεξρφκελεο απφ
άηνκα κε αλαπεξία πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ην πξφγξακκα απνθαηάζηαζεο ηνπο θαη
απνζθνπνχλ ζην λα παξάζρνπλ θάζε δπλαηή βνήζεηα ζε αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε
παξφκνηα θαηάζηαζε κε ηε δηθή ηνπο. Οη ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ απφ νκνηίκνπο
είλαη πξνγξάκκαηα πνπ ζρεδηάδνληαη, πινπνηνχληαη, παξέρνληαη θαη αμηνινγνχληαη απφ
ηα ίδηα ηα Α.κεΑ. ηελ θαηεγνξία ησλ ζπλεξγαζηψλ κε νκνηίκνπο εληάζζνληαη ηα
πξνγξάκκαηα φπνπ νη νκφηηκνη ζχκβνπινη θαη νη επαγγεικαηίεο ηεο απνθαηάζηαζεο
κνηξάδνληαη ηηο αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο, ελψ ηαπηφρξνλα νη
επαγγεικαηίεο ιεηηνπξγνχλ θαη σο ζεκαηνθχιαθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Καηαιήγνληαο,
νη νκφηηκνη εξγαδφκελνη είλαη άηνκα κε αλαπεξία πνπ θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο πνπ
έρνπλ εηδηθά ζρεδηαζηεί, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ηνπο ή άηνκα πνπ έρνπλ
πξνζιεθζεί ζε νπνηεζδήπνηε ζέζεηο, αιιά πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα
ραξαθηεξηζηνχλ σο Α.κεΑ.
Οη Stewart θαη ζπλ. (2001) αλαθεξφκελνη ζε έλαλ απφ ηνπο πην δεκνθηιείο
ηχπνπο νκφηηκεο ζηήξημεο, ηηο νκάδεο ηειεθσληθήο ππνζηήξημεο, νξίδνπλ ηέζζεξα είδε
ζηήξημεο παξερφκελα απφ απηέο, ηελ ελεκεξσηηθή (informational), ηελ επηβεβαησηηθή
(affirmational) ηελ ζπλαηζζεκαηηθή (emotional) θαη ηελ πξαθηηθή (instrumental or
practical). Ζ κελ ελεκεξσηηθή ζπκπεξηιακβάλεη ηηο επηζηεκνληθέο εμεγήζεηο θαη
ζπκβνπιέο, νη νπνίεο παξέρνληαη απφ δηάθνξεο πεγέο, επαγγεικαηηθέο θαη κε, θαη
εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ησλ ζπκβνπιεπφκελσλ. Ζ επηβεβαησηηθή αλαθέξεηαη ζηελ
ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ θαζνδεγνχκελσλ,
ηελ νπνία ιακβάλνπλ απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο πεγέο. Ζ δε ζπλαηζζεκαηηθή
πξνυπνζέηεη κηα πνηθηιία δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ εθ κέξνπο ησλ κεληφξσλ, φπσο
ελεξγεηηθή αθξφαζε, ελζπλαίζζεζε, ζπληξνθηθφηεηα, ελζάξξπλζε, ελδηαθέξνλ,
θξνληίδα θαη αλεζπρία γηα ηνπο θαζνδεγνχκελνπο. Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ πξαθηηθή
ζηήξημε, πξφθεηηαη γηα έλα ζπάλην είδνο, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηελ αληηκεηψπηζε
πξαθηηθψλ δεηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο, φπσο ην
«θιείζηκν» ελφο ξαληεβνχ ηνπ ζπκβνπιεπφκελνπ κε έλαλ εηδηθφ.
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2.4 θνπόο ηεο πκβνπιεπηηθήο Οκνηίκσλ
Πξηλ επηρεηξήζνπκε λα αλαδεηήζνπκε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα
κε αλαπεξία επηδεηνχλ ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο απφ ηνπο νκφηηκνπο ηνπο,
ζα ήηαλ ζθφπηκν λα αλαθεξζνχκε ζην βαζηθφ ζθνπφ ηεο πκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ, ν
νπνίνο δελ είλαη άιινο απφ ηελ «πξναγσγή ηεο θηινζνθίαο ηεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο
θαη ηελ ελζάξξπλζε ησλ ζπκβνπιεπφκελσλ λα ηελ αζπαζηνχλ» (Carter, 2000: 3).
χκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα θηινζνθία, ε νπνία αλαπηχρζεθε ζηα Κέληξα
Αλεμάξηεηεο Γηαβίσζεο αλά ηελ πθήιην, ην πξφβιεκα δελ εληνπίδεηαη ζηελ αλαπεξία
απηή θάζε απηή, αιιά ζηελ εμάξηεζε απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ
αλαπεξία, θαζψο επίζεο θαη ζηνπο θάζε είδνπο θξαγκνχο, είηε απηνί νθείινληαη ζην
πεξηβάιινλ, είηε ζηηο πθηζηάκελεο ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζηελ αλαπεξία (Carter,
2000).
Ο φξνο αιιειεμάξηεζε (interdependence) έξρεηαη λα λνεκαηνδνηήζεη εθ λένπ
ηελ πνιπδηαθεκηζκέλε έλλνηα ηεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο πνπ δεζπφδεη ζηα νκψλπκα
θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη επνκέλσο λα νδεγήζεη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο
πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ππνζθάπηνληαο ηαπηφρξνλα ηηο
θαηεζηεκέλεο ππνζέζεηο γηα ζχλδεζε ηεο αλαπεξίαο κε ηελ απαζρφιεζε, νη νπνίεο
είλαη ππεχζπλεο γηα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ Α.κεΑ. απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο (Barnes,
2000). Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ινηπφλ ηείλεη λα ιεηηνπξγήζεη θαη ε νκφηηκε
ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε.
2.5 Η Αλάγθε γηα Οκόηηκνπο πκβνύινπο2
Σα άηνκα κε αλαπεξία, ππεξακπλφκελα ηεο επάισηεο ζέζεο πνπ βξίζθνληαη
θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπκβνπιεπηηθήο ζπλεδξίαο, ζπρλά ζεσξνχλ έλαλ αξηηκειή
ζχκβνπιν αλεπαξθή (Brearley, 1980). Αλεπάξθεηα, ε νπνία πεγάδεη απφ ηελ απνπζία
θνηλψλ εκπεηξηψλ, ηθαλψλ λα ζπκβάινπλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ ξηδηθψλ αιιαγψλ πνπ
επηθέξεη ε αλαπεξία ζηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή δσή ελφο αηφκνπ.
ηνλ αληίπνδα απηήο ηεο αλεπάξθεηαο βξίζθεηαη ε αίζζεζε αζθάιεηαο, ε πξναγσγή ηεο
απηναμίαο ηνπ ζπκβνπιεπφκελνπ, ε εζηθή ππνζηήξημε πνπ ηνπ παξέρεηαη απφ ηνλ
νκφηηκν ζχκβνπιν θαη ε θαιιηέξγεηα δηαπξνζσπηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ,
φπσο ελζπλαίζζεζε, ζεβαζκφο, γλεζηφηεηα θαη απηναπνθάιπςε (Lachat, 1988).
2

ηελ παξνχζα εξγαζία νη φξνη Οκφηηκνο χκβνπινο (Peer Counselor) θαη Οκφηηκνο Μέληνξαο (Peer
Mentor) ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζπλψλπκνη.
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Απηή ε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ παξέκβαζε βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ηα ίδηα ηα
άηνκα πνπ βηψλνπλ ηελ αλαπεξία θαη έρνπλ ήδε πξνζαξκνζηεί ζηε λέα
πξαγκαηηθφηεηα είλαη ηα πην θαηάιιεια γηα λα ζπλαηζζαλζνχλ θαη λα κπνξέζνπλ λα
πιεζηάζνπλ απνηειεζκαηηθά φινπο απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ παζρίδνπλ λα
ζπκθηιησζνχλ κε ηε δξακαηηθή αιιαγή πνπ ε αλαπεξία επέθεξε ζηε θαζεκεξηλφηεηα
ηνπο (Carter, 2000). Παξέρνληαο ζηνπο θαζνδεγνχκελνπο3 ηνπο κηα νιηζηηθή, αμηφπηζηε
πιεξνθφξεζε γηα ηελ αλαπεξία, ζε πξαθηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν, νη νκφηηκνη
κέληνξεο θαηαιαγηάδνπλ ηνπο θφβνπο θαη αλαδσππξψλνπλ ηηο ειπίδεο ησλ
ζπκβνπιεπφκελσλ ηνπο, απνδεηθλχνληαο έκπξαθηα πσο ε δσή ζπλερίδεηαη θαη κεηά ηελ
απφθηεζε κηαο αλαπεξίαο (Veith, Sherman, Pellino & Yasui, 2006).
χκθσλα κε ην αξρείν δεδνκέλσλ ηνπ Ηδξχκαηνο Καθψζεσλ Νσηηαίνπ Μπεινχ
ηεο Νέαο Αγγιίαο (Resource Directory of the New England Spinal Cord Injury
Foundation, ν θαηαιιειφηεξνο άλζξσπνο γηα λα βνεζήζεη έλα άηνκν κε αλαπεξία λα
έξζεη ζε επαθή κε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, πνπ αθνξνχλ ηφζν ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηνπ φζν
θαη ηνλ εαπηφ ηνπ, είλαη έλαο άλζξσπνο πνπ λνηάδεηαη, είηε έρεη εηδηθεπηεί ζην
αληηθείκελν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, είηε φρη (Lachat, 1988: 31). Ζ ζηήξημε ελφο ηέηνηνπ
αλζξψπνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη θαηαιπηηθά ζην κνίξαζκα, ηε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ην
μεθαζάξηζκα ησλ παξαπάλσ ζπλαηζζεκάησλ, βνεζψληαο ην Α.κεΑ. λα απνδερζεί ηνλ
λέν ηνπ εαπηφ (ζην ίδην, ζει. 31).
Σν γεγνλφο φηη έλαο άιινο άλζξσπνο κε αλαπεξία «λνκηκνπνηεί» ηε θπζηθφηεηα
ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπ αληηδξάζεσλ, δηεπθνιχλνληαο ηελ αβίαζηε έθθξαζε ηνπο
θαη αληηιακβάλεηαη ηελ αλάγθε ηνπ λα ζπδεηήζεη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αλαπεξία
θαη ηα νπνία δηζηάδεη λα κνηξαζηεί κε άηνκα ηνπ ζηελνχ νηθνγελεηαθνχ θαη θηιηθνχ
πεξηβάιινληνο ηνπ, πξνζδίδεη κηα κνλαδηθφηεηα ζηελ νκφηηκε ζπκβνπιεπηηθή ζρέζε
πνπ βαζίδεηαη ζηηο έλλνηεο ηεο αμηνπηζηίαο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο ακνηβαηφηεηαο θαη ηεο
απνδνρήο (Veith et al., 2006). Δμάιινπ, ν νκφηηκνο κέληνξαο ιεηηνπξγεί σο πεγή
έκπλεπζεο γηα ηνπο θαζνδεγνχκελνπο ηνπ, νδεγψληαο ηνπο ζηελ επαλαμηνιφγεζε ηεο
πξν ηνπ ηξαπκαηηζκνχ εκπεηξίαο ηνπο, ζηελ απφθαζε λα αμηνπνηήζνπλ ζην έπαθξν ηηο
ιεηηνπξγηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο πξνζσπηθήο ηνπο
ηαπηφηεηαο θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο ζηφρσλ (Veith et al., 2006).

3

ηελ παξνχζα εξγαζία νη φξνη ζπκβνπιεπφκελνο, θαζνδεγνχκελνο θαη επσθεινχκελνο ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζπλψλπκνη.
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2.6 Σα Υαξαθηεξηζηηθά ελόο Οκόηηκνπ πκβνύινπ
Σν πξφγξακκα «Independent Living Research Utilization» (ζην Kruck et al.,
2010: 1) πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο ηα άηνκα πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο
νκνηίκσλ. Πξφθεηηαη γηα εζεινληέο απηνεμππεξεηνχκελνπο θαη αλεμάξηεηνπο πνπ δνπλ
ππφ ζπλζήθεο αλαπεξίαο, ρσξίο φκσο γλψζεηο ζπκβνπιεπηηθήο, «δηπισκαηνχρνπο κε
επαγγεικαηίεο ζπκβνχινπο κε αλαπεξία θαη επαγγεικαηίεο ζπκβνχινπο πνπ
εξγάδνληαη είηε κε νκάδεο είηε κε κεκνλσκέλα άηνκα, είηε κε κίγκα θαη ησλ δχν».
Σν πξνθίι ελφο θαινχ ζπκβνχινπ πεξηιακβάλεη ραξαθηεξηζηηθά φπσο
ελζπλαίζζεζε,

ακεζφηεηα,

εηιηθξίλεηα,

αμηνπηζηία,

εζηθέο

αξρέο,

ηθαλφηεηα

ελεξγεηηθήο αθξφαζεο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο. Δπίζεο, ε εμεηδίθεπζε, ε
εκπεηξία θαη ε επαξθήο γλψζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνπο
αλαπήξνπο είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ επηζπκεηέο (Kruck et al., 2010). ηηο
πξναλαθεξζείζεο ηδηφηεηεο ζα κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε θαη ηελ επειημία, ηελ
απζεληηθφηεηα, ηελ θαιιηέξγεηα, ηελ πξνζήλεηα θαη ηελ επζπλεηδεζία (Smith, Howard
& Harrington, 2005, ζην Kruck et al., 2010: 2).
ηηο ζεκειηψδεηο ηδηφηεηεο ελφο θαινχ κέληνξα ζπκπεξηιακβάλνληαη επίζεο
ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεσο ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε ππνκνλή, ε ζπκπφληα, ε
αλεθηηθφηεηα, ε ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ε δπλαηφηεηα εηιηθξηλνχο έθθξαζεο
ησλ αξλεηηθψλ

ζπλαηζζεκάησλ, θαζψο θαη γεληθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε

ζπλέπεηα ζηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί θαη ν ζεβαζκφο ησλ
εκπεηξηψλ ησλ ζπκβνπιεπφκελσλ. πκπιεξσκαηηθά ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε
ηελ αλάγθε γηα εζεινληηθή πξνζθνξά, ηελ απηνγλσζία φζνλ αθνξά ηα πξνηεξήκαηα
θαη ηηο αδπλακίεο, ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο πξνθιήζεηο ηεο δσήο θαη ηελ
εζειεκέλε απφθξπςε πξνζσπηθψλ απφςεσλ φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην (Hibbard et al.,
2002).
Ο νκφηηκνο ζχκβνπινο νθείιεη λα δηαζέηεη δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ
θαη ππνζηήξημεο (Lachat, 1988). Να επηδεηθλχεη πςειφ επίπεδν απηνεθηίκεζεο θαη
εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ κε αλαπεξία, ησλ νπνίσλ ηα
πξνβιήκαηα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη, έρνληαο βηψζεη παξφκνηεο εκπεηξίεο (Van
Kan, 1996). Να αληηκεησπίδεη ηηο δπζθνιίεο πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη εμαηηίαο ηεο
αλαπεξίαο ηνπ κε απνηειεζκαηηθφηεηα, λα ζπλαλαζηξέθεηαη κε ηνπο αλζξψπνπο γχξσ
ηνπ κε άλεζε θαη λα βνεζά ηνπο ζπκβνπιεπφκελνπο ηνπ λα δηεθδηθήζνπλ νη ίδηνη ηα
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δηθαηψκαηα ηνπο (Pankowski et al., 1981, ζην Lachat, 1988: 31-32). Ζ ηθαλφηεηα ηνπ
λα ηνπο ζηεξίδεη θαη φρη λα ηνπο πξνζηαηεχεη απφ ηηο ζπλέπεηεο ησλ απνθάζεσλ ηνπο
είλαη επίζεο δσηηθήο ζεκαζίαο (Υαηδεαπνζηφινπ, 2006a).
Ηδηαηηέξσο πνιχηηκε είλαη ε ζπκβνιή ηνπ νκφηηκνπ ζπκβνχινπ ζε κεηαβαηηθέο
πεξηφδνπο ηεο δσήο ησλ ζπκβνπιεπφκελσλ ηνπ, φπσο ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο (Van Kan, 1996). Δμαηηίαο ησλ πξναλαθεξζέλησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ απνηειεί πξφηππν πξνο κίκεζε, θαζψο είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζεη ην
νκφηηκν άηνκν κε αλαπεξία λα αλαθαιχςεη ηηο ελαιιαθηηθέο επαγγεικαηηθέο επηινγέο,
ηηο νπνίεο έρεη παξά ηελ απφθηεζε ηεο αλαπεξίαο, θαη λα πξνεηνηκαζηεί θαηαιιήισο
γηα ηηο πξνθιήζεηο πνπ ηνπ επηθπιάζζεη ε επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία (Norton &
Field, 1998).
Κξίζηκνο είλαη εμάιινπ ν ξφινο ηνπ κέληνξα ηφζν ζηελ θηλεηνπνίεζε θαη ζηε
ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε ησλ ζπκβνπιεπφκελσλ, φζν θαη ζηε δηαηήξεζε ησλ νθειψλ
πνπ απνθφκηζαλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα πξφγξακκα ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ.
Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη, παξφηη νη ζπκβνπιεπφκελνη θαηάθεξαλ, ράξε ζην παξαπάλσ
πξφγξακκα, λα επηηχρνπλ πςειά επίπεδα πξνζσπηθήο αλάπηπμεο, ην νηθνγελεηαθφ θαη
θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ φκσο δελ έηπρε αλάινγεο πξνζαξκνγήο (Cullen & Barlow,
1998).
2.7 Σα νθέιε ελόο Πξνγξάκκαηνο πκβνπιεπηηθήο Οκνηίκσλ
Καηαξρήλ ζα πξέπεη λα νξίζνπκε ηη ζπληζηά έλα πξφγξακκα ζπκβνπιεπηηθήο
νκνηίκσλ. Όπσο ππνζηεξίδνπλ νη Kruck θαη ζπλ. (2010), έλα ηέηνην πξφγξακκα:
πξνζιακβάλεη, εθπαηδεχεη, αλαζέηεη, θαη επνπηεχεη κηα νκάδα αηφκσλ κε
αλαπεξία ησλ νπνίσλ ν ξφινο είλαη εηδηθά λα παξέρνπλ είηε αηνκηθή είηε
νκαδηθή ππνζηήξημε ζε άιια ηα άηνκα κε αλαπεξίεο. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη
άηνκα πνπ ακείβνληαη ή εζεινληέο, εθηφο απφ ην πιήξσο ή κεξηθψο
απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ, πνπ έρεη πξνζιεθζεί γηα λα πιεξψζεη βαζηθέο
ζέζεηο ζηα θέληξα [Αλεμάξηεηεο Γηαβίσζεο], ην νπνίν επίζεο έρεη θάπνηα
αλαπεξία (ζει. 1).
Ζ παξνρή ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα απνδεηρζεί κηα πνιχηηκε
εκπεηξία πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, ηφζν γηα ηνλ άλζξσπν πνπ
ιακβάλεη, φζν θαη γηα ηνλ άλζξσπν πνπ παξέρεη ηε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε
(Solomon, 2004). Ζ άπνςε απηή βξίζθεηαη ζε απφιπηε ζπκθσλία κε κηα βαζηθή αξρή
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ηεο παξνρήο ζεξαπεπηηθήο βνήζεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε
επσθεινχληαη απφ θνηλνχ θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, ζεξαπεπηήο θαη
ζεξαπεπφκελνο (Schutt & Rogers, 2009).
O ζπκβνπιεπφκελνο έρεη ηελ επθαηξία λα βνεζεζεί ζηελ επίιπζε ησλ
θαζεκεξηλψλ ηνπ πξνβιεκάησλ, βαζηδφκελνο ζηηο ήδε ππάξρνπζεο εκπεηξίεο ηνπ, λα
γίλεη απηεμνχζηνο θαη ηθαλφο λα επηδηψμεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ θηινδνμηψλ ηνπ
(Rigger, 2003, ζην Kruck et al., 2010: 4). Λακβάλεη πιεξνθνξίεο απφ κία αμηφπηζηε
πεγή, κε ηελ νπνία κνηξάδεηαη θνηλέο εκπεηξίεο, φζνλ αθνξά ηελ αλαπεξία,
αηζζαλφκελνο πσο ε θαηάζηαζε ηνπ είλαη απφιπηα θαηαλνεηή (Monaghan, 2013).
Δλζαξξχλεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη ζηε ιήςε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηφζν
ηε ζεξαπεία θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ (Hughes, Wood & Smith, 2009), φζν θαη ηελ
πξνζσπηθή, επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπ δσή

(Υαηδεαπνζηφινπ, 2006a).

πλεπηθνπξείηαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα αλαγλσξίζεη, λα εθθξάζεη θαη λα απνδερζεί
ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απφθηεζε ηεο αλαπεξίαο ηνπ (Van Kan,
1996).
Δπηπξφζζεηα, ε ζπκβνπιεπηηθή νκνηίκσλ απνηειεί κηα δπλακηθή δηαδηθαζία
θαιιηέξγεηαο ζε έλα πεξηβάιινλ, πνπ ζηεξνχκελν θάζε είδνπο αληαγσληζκφ, πξνάγεη
ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ απηνπξαγκάησζε (Kruck et al., 2010), ελψ ηαπηφρξνλα,
εμαηηίαο ηεο ηδηφηππεο επηθνηλσληαθήο κνξθήο ηεο, ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά θαη
εληζρπηηθά ζε θάζε δηαδηθαζία κάζεζεο (Monaghan, 2013). Σνπνζεηεί ηελ αλαπεξία
ζηελ πξαγκαηηθή ηεο δηάζηαζε, απειεπζεξψλνληαο ηελ απφ ηηο εζθαικέλεο αληηιήςεηο
πεξί πξνζσπηθήο ηξαγσδίαο θαη απψιεηαο (Υαηδεαπνζηφινπ, 2006b). Πξνζθέξεη έμνδν
απφ ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε, ζηγνπξηά θαη ειπίδα γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ ησλ
ζπκβνπιεπφκελσλ, ηα νπνία πεγάδνπλ απφ ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ
ζπκβνχισλ πνπ απνηεινχλ πξφηππα πξνο κίκεζε (Monaghan, 2013). Δπηδεηθλχνληαο
αηζζήκαηα εκπηζηνζχλεο θαη ζεβαζκνχ πξνο ηνλ νκφηηκν ζχκβνπιν, ηα νπνία είλαη
ζπλέπεηα ηεο αλσηέξσ ππνδεηγκαηηθήο ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ κεληφξσλ, νη
θαζνδεγνχκελνη θαηνξζψλνπλ λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηε δέζκεπζε πνπ έρνπλ αλαιάβεη,
ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή απμάλεηαη ε ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ απφ ηελ νκφηηκε
ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε (Miyamoto & Sono, 2012).
Έλα πξφγξακκα ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά
ηφζν ζηελ ελίζρπζε ηνπ αηφκνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ, φζν θαη ζηελ
πξνζσπηθή ηνπ εμέιημε, δίλνληαο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα γίλεη απηεμνχζηνο (Hartman,
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Radin & McConnell θαη Santelli, Turnbull & Higgins, ζην Hibbard et al., 2002: 113).
Παξάιιεια νη ζπκκεηέρνληεο δχλαληαη λα αληηκεησπίζνπλ κε επηηπρία ηηο ζσκαηηθέο,
ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηεο αλαπεξίαο (Hibbard et al., 2002) θαη λα
βειηηψζνπλ ην επίπεδν ηεο ππνθεηκεληθήο ηνπο επεκεξίαο (Campbell, Phaneuf &
Deane, 2004). Ζ δσή ηνπο απνθηά λφεκα, ελψ ην γεγνλφο φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ
ιακβάλνπλ πξνέξρνληαη απφ ηα πξνζσπηθά βηψκαηα ελφο άιινπ αλζξψπνπ κε
αλαπεξία, ηνπο σζεί λα επαλεμεηάζνπλ ηελ άπνςε πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη ζρεηηθά κε
ηελ θαηάζηαζε, ζηελ νπνία βξίζθνληαη (Mead et al., 2001), κε απνηέιεζκα λα
θαηαζηνχλ ηθαλνί ππεξαζπηζηέο ηνπ εαπηνχ ηνπο (Υαηδεαπνζηφινπ, 2006a).
Οινθιεξψλνληαο, ε απηφ-απνθάιπςε ηνπ ζπκβνχινπ

θαη ε εγθαζίδξπζε κηαο

ηδηαίηεξεο ζρέζεο κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ θαζνδεγνχκελνπ, ε νπνία ελέρεη ζηνηρεία
απζεληηθφηεηαο αθφκε θαη αγάπεο, κεγηζηνπνηεί ηα αλακελφκελα νθέιε γηα ην
ζπκβνπιεπφκελν (Maidment, ζην Scott, 2011: 181).
Ζ ππεξεθάλεηα θαη ηελ αίζζεζε πιεξφηεηαο ηνπ κέληνξα εληζρχνληαη κέζα απφ
ηε δηαδηθαζία ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο νκνηίκσλ (Plamondon & CCGHR, 2007),
ελψ παξάιιεια ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη κηα αίζζεζε ηνπ ζθνπνχ θαη
κηα κεγαιχηεξε αίζζεζε ηαπηφηεηαο, ζπκβάιινληαο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο
ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξίεο πνπ δνπλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ηνπ (Hernandez, 2005). Ο
νκφηηκνο κέληνξαο έρεη ηελ επθαηξία λα γλσξίζεη θαη λα πιεζηάζεη θαηλνχξγηνπο
αλζξψπνπο, φπνπ βνεζψληαο ηνπο λα επηηχρνπλ πςειφηεξν βαζκφ απηνγλσζίαο,
θαηαθέξλεη λα απμήζεη ην επίπεδν απηνεθηίκεζεο ηνπ. Μπνξεί επίζεο λα κάζεη ή λα
εληζρχζεη έλα δηαθνξεηηθφ ζχλνιν δεμηνηήησλ, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα απνδεηρζνχλ
εμαηξεηηθά ρξήζηκεο γηα ηελ εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ θαη ηαπηφρξνλα λα ληψζεη
κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε, ε νπνία ζα ηνλ θαηαζηήζεη ηθαλφ λα ζηεξηρζεί ζηηο δηθέο
ηνπ δπλάκεηο (Kruck et al., 2010). πλεηδεηνπνηψληαο φηη ην έξγν πνπ πξνζθέξεη
ηπγράλεη

αλαγλψξηζεο

απνηειεζκαηηθφηεξα

απφ

ηνπο

ηνπο

επσθεινχκελνπο,

ζπλαλζξψπνπο

ηνπ

δχλαηαη

(Solomon,

λα

2004).

βνεζήζεη
Ζ

απηφ-

απνηειεζκαηηθφηεηα, ε γλψζε πνπ αλαδχεηαη κέζα απφ ηα ιάζε, αθφκε θαη ε
επηδνθηκαζία, ηελ νπνία πθίζηαηαη απφ ηνπο ζπκβνπιεπφκελνπο ηνπ, ζπγθαηαιέγνληαη
κεηαμχ ησλ επσθειψλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνρήο νκφηηκεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο
(Miyamoto & Sono, 2012).
Δπηπιένλ, ε ζπκβνπιεπηηθή νκνηίκσλ θαη ηδηαίηεξα ε εζεινληηθή ηεο δηάζηαζε,
έρεη επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ κέληνξα, ε νπνίεο
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ζρεηίδνληαη κε ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπ πγεία θαη ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο
ηνπ (Dale, Caramlau, Lindenmeyer & Williams, 2009). O νκφηηκνο ζχκβνπινο, έρνληαο
αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα παξάζρεη θάζε είδνπο δπλαηή βνήζεηα ζε θάπνηνλ άιιν
πνπ βηψλεη πξνβιήκαηα παξφκνηα κε ηα δηθά ηνπ, απεγθισβίδεηαη απφ ηα πξνζσπηθά
ηνπ πξνβιήκαηα, επηηπγράλεη ηελ απηφ-απνδνρή θαη θαηαθέξλεη λα απνθηήζεη έλα
ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν εζσηεξηθήο γαιήλεο πνπ ζα ηνπ επηηξέςεη λα παξακέλεη
νπδέηεξνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο, απνθεχγνληαο
επηθξηηηθά ζρφιηα θαη παξεκβνιέο (Schwartz & Sendor, 1999). Δπίζεο, ε απηφαπνδνρή, ε νπνία πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ηεο απηφ-αλαθάιπςεο θαη ηεο αλάπηπμεο
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο θαηά ηε δηάξθεηα άζθεζεο ηνπ ξφινπ
ηνπ, ηνλ νδεγεί θαη ζηελ αηνκηθή ηνπ αλάθακςε (Solomon, 2004).
Ζ αλαγλψξηζε ησλ ιαζψλ θαη ε πξνζπάζεηα επνηθνδνκεηηθήο αμηνπνίεζεο ηνπο,
θαζψο επίζεο ν ζεβαζκφο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ ζπκβνπιεπφκελσλ θαη
ε εζηθή δέζκεπζε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη απέλαληη
ηνπο, ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπκβνχισλ (Mowbray, Moxley,
Thrasher, Bybee & Harris, 1996). Ηδηαίηεξε κλεία θάλεη γίλεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ
δηαπξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ κεληφξσλ, σο ζπλέπεηα ηνπ αληίηππνπ ησλ
αζθνχκελσλ θαζεθφλησλ ηνπο ζηε δσή ησλ θαζνδεγνχκελσλ ηνπο (Skovholt, ζην
Solomon, 2004: 395). Ο δηπιφο ξφινο, εμάιινπ, ηνλ νπνίν εθ ησλ πξαγκάησλ παίδνπλ
νη νκφηηκνη κέληνξεο πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο έλαληη ακνηβήο, δειαδή σο
επαγγεικαηίεο ζηελ απνθαηάζηαζε θαη παξάιιεια σο νκφηηκνη ζχκβνπινη κε
αλαπεξία, δηεπθνιχλεη ηε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο
θαη ησλ Α.κεΑ. πνπ παζρίδνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ λέεο ζπλζήθεο πνπ ηνπο
ππαγνξεχεη ε απφθηεζε ηεο αλαπεξίαο (Chinman et al., 2008).
2.8 Πξνγξάκκαηα Εθπαίδεπζεο Οκνηίκσλ πκβνύισλ
Ζ αληαιιαγή ζπλαηζζεκάησλ θαη εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία
απνδείρζεθε πνιχηηκε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία νδήγεζε ζηελ νξγάλσζε
εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο δεμηνηήησλ ζπκβνπιεπηηθήο γηα
εξαζηηέρλεο νκφηηκνπο ζπκβνχινπο κε αλαπεξίεο.
Έλα ηέηνηνπ είδνπο πξφγξακκα ηέζεθε ζε εθαξκνγή απφ ην South West London
College (Brearley, 1980) θαη ην νπνίν πεξηειάκβαλε ηελ εθπαίδεπζε δέθα θνηηεηψλ κε
θηλεηηθέο θαη αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο. ην πξφγξακκα πνπ ήηαλ δηάξθεηαο 20
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εβδνκάδσλ

ρξεζηκνπνηήζεθαλ

ηερληθέο

φπσο

παηρλίδηα

ξφισλ,

ζπλ-παξνρήο

ζπκβνπιψλ θαη αζθήζεηο ζε νκάδεο. Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο παξνπζίαδαλ κεγάιε
πνηθηιία πνπ θπκαίλνληαλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο ζεσξίαο ηεο δηαληίδξαζεο θαη ηεο
πξνζσπνθεληξηθήο ςπρνζεξαπεπηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο έσο θαη ηελ επίγλσζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο ζσκαηηθήο επηθνηλσλίαο.
Απφ ηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο ην Κνιέγην πξνζέθεξε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο
ηελ απαξαίηεηε πιηθνηερληθή ππνδνκή θαζψο ην θαηάιιειν έκςπρν δπλακηθφ πνπ
απαηηνχληαλ

πξνθεηκέλνπ

λα

θαηαζηεί

δπλαηή

ε

εθπαηδεπηηθή

δηαδηθαζία.

Αμηνζεκείσην ήηαλ επίζεο ην γεγνλφο φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ νη
ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο θαηάθεξαλ λα αλαπηχμνπλ κεηαμχ ηνπο κηα ηζρπξή,
επνηθνδνκεηηθή θαη ακνηβαίσο ππνζηεξηθηηθή ζρέζε (Brearley, 1980).
Δπίζεο, νη Hibbard θαη ζπλ. (2002), θάλνπλ ιφγν γηα έλα παξφκνην πξφγξακκα
εθπαίδεπζεο νκφηηκσλ ζπκβνχισλ πνπ έιαβε ρψξα ζην πιαίζην ελφο επξχηεξνπ
πξνγξάκκαηνο ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ γηα άηνκα κε θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο
θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, ην νπνίν αλαπηχρζεθε κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Δξεπλεηηθνχ θαη
Δθπαηδεπηηθνχ Κέληξνπ γηα ηελ Κνηλνηηθή Έληαμε Αηφκσλ κε Κξαληνεγθεθαιηθέο
Καθψζεηο (Research and Training Center on Community Integration for Individuals
with Traumatic Brain Injury) θαη ηεο Έλσζεο ηξαπκαηηζκψλ ηνπ εγθεθάινπ ηεο
Πνιηηείαο ηεο Νέαο Τφξθεο (Brain Injury Association of New York State).
Σν εθπαηδεπηηθφ, φζνλ αθνξά ηνπο κέληνξεο, κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο εζηίαδε
θπξίσο ζηελ παξνπζίαζε ζηξαηεγηθψλ ελεξγνπνίεζεο ησλ ζπκβνπιεπφκελσλ, νχησο
ψζηε λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο επηπηψζεηο ηνπ
ηξαπκαηηζκνχ, φπσο ε θαηάζιηςε, ν ζπκφο θαη ην άγρνο. Δπηπιένλ, νη κέληνξεο
ελεκεξψλνληαη γηα ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηεο θνηλφηεηαο, ζηνπο νπνίνπο ζα
κπνξνχζαλ λα παξαπέκςνπλ ηνπο ζπκβνπιεπφκελνπο πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ
βνήζεηα θαη ηαπηφρξνλα πξνεηνηκάδνληαη γηα ηηο πξνθιήζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε χπαξμε
θξαληνεγθεθαιηθψλ θαθψζεσλ. Σέινο, κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
πεξηιακβάλνληαλ θαη ε εθπαίδεπζε ησλ ζχκβνπισλ ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηερληθψλ
δηεχξπλζεο ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ δηθηχνπ απφ ην νηθνγελεηαθφ, θηιηθφ αιιά θαη
επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (Hibbard et al., 2002).
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ νκφηηκσλ ζπκβνχισλ,
παξνπζίαδαλ κηα κεγάιε πνηθηινκνξθία, κε ηελ πξνζθνξά

εζεινληηθήο βνήζεηαο

40

ζηνπο αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαλ αθφκε ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ λέα
πξαγκαηηθφηεηα ηεο αλαπεξίαο, ηελ επηηπρή πξνζσπηθή πξνζαξκνγή ζε απηήλ, ηελ
απηνγλσζία ζρεηηθά κε ηα πξνηεξήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα, ηελ ςπρηθή πγεία θαη
ηηο ελζπλαηζζεηηθέο ηθαλφηεηεο λα θαηαιακβάλνπλ εμέρνπζα ζέζε (Hibbard et al.,
2002).
2.9 Πξνγξάκκαηα πκβνπιεπηηθήο Οκνηίκσλ
ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ ηξία πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ
γηα άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα δχν πξψηα έιαβαλ ρψξα ζηηο
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ελψ ην ηξίην πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα.
ην κελ πξψην αλαθέξνληαη νη Ljungberg, Kroll, Libin θαη Gordon (2011) ζε
άξζξν ηνπο ζην «Journal of Clinical Nursing». Σν πξφγξακκα, ην νπνίν αθνξνχζε ηε
ζπκβνπιεπηηθή νκνηίκσλ αηφκσλ κε θαθψζεηο λσηηαίνπ κπεινχ, πινπνηήζεθε κε ηε
ζπλεξγαζία ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο (National Rehabilitation Hospital),
ζηελ Οπάζηγθηνλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ηνπ Γηθηχνπ Καθψζεσλ Νσηηαίνπ
Μπεινχ (SCI Network) πνπ εδξεχεη ζηε Bethesda ηνπ Maryland. Βαζηθφο ζηφρνπο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζπκβνπιεπφκελσλ, αιιά θαη ε πξναγσγή ηεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο
θαη ηεο θνηλσληθήο ηνπο επαλέληαμεο.
ην πξφγξακκα έιαβαλ κέξνο ηέζζεξηο κέληνξεο, έλαο επηβιέπνλ κέληνξαο θαη
37 θαζνδεγνχκελνη πνπ λνζειεχνληαλ ζην Δζληθφ Κέληξν Απνθαηάζηαζεο. Όζνλ
αθνξά ηνπο κέληνξεο, επξφθεηην ζηελ πιεηνςεθία ηνπο γηα άλδξεο αλχπαληξνπο
εξγαδφκελνπο ηεηξαπιεγηθνχο πνπ δνχζαλ ππφ ζπλζήθεο αλαπεξίαο γηα πεξηζζφηεξν
απφ δέθα ρξφληα. Οη θαζνδεγνχκελνη απφ ηελ άιιε ήηαλ θπξίσο άλδξεο αλχπαληξνη
παξαπιεγηθνί, δηαθφξσλ κνξθσηηθψλ επηπέδσλ θαη είρε παξέιζεη ιηγφηεξν απφ έλαο
ρξφλνο απφ ηελ απφθηεζε ηεο αλαπεξίαο ηνπο. Μφλν 24 απφ ηνπο 37 θαζνδεγνχκελνπο
νινθιήξσζαλ ην πξφγξακκα.
Καηά ηελ επηινγή ησλ ζπκβνχισλ ζπλεθηηκήζεθαλ παξάγνληεο φπσο, ην
γεγνλφο φηη επξφθεηην γηα άηνκα κε θαθψζεηο λσηηαίνπ κπεινχ πνπ είραλ νινθιεξψζεη
κε επηηπρία ην πξφγξακκα απνθαηάζηαζεο ηνπο, ε ειηθία ηνπο (επξφθεηην γηα
ελειίθνπο), ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ είρε παξέιζεη απφ ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηνπο, ην
νπνίν έπξεπε λα είλαη κεγαιχηεξν ηνπ ελφο έηνπο, νη επηθνηλσληαθέο ηνπο δεμηφηεηεο, νη
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ηθαλφηεηεο ηνπο σο εθπαηδεπηέο, αιιά θαη ε ηζρπξή αίζζεζε επζχλεο γηα ηε δέζκεπζε
πνπ επξφθεηην λα αλαιάβνπλ.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ κεληφξσλ, ηνπο δφζεθε
έλα εθπαηδεπηηθφ εγρεηξίδην, ελψ ηαπηφρξνλα ζπκκεηείραλ ζε έλα κνλνήκεξν
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, αθνινπζνχκελν απφ εβδνκαδηαίεο νκαδηθέο ζπλαληήζεηο,
ππφ ηελ επνπηεία ελφο θιηληθνχ ςπρνιφγνπ. Σν εγρεηξίδην πεξηειάκβαλε ηφζν ηα
επξήκαηα ελφο πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ζπκκεηνρή
ζπκβνχισλ ηνπ Γηθηχνπ Καθψζεσλ Νσηηαίνπ Μπεινχ, φζν θαη ζρφιηα ησλ
επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ αζρνινχληαλ κε ηελ απνθαηάζηαζε.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο νη ζχκβνπινη ελεκεξψζεθαλ ηφζν γηα
ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο ηαηξηθέο ζπλέπεηεο ησλ θαθψζεσλ λσηηαίνπ κπεινχ, φζν θαη γηα
δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ςπρηθή πγεία ησλ αζζελψλ. Δπίζεο, εθπαηδεχηεθαλ,
ζε ζέκαηα παξαθνινχζεζεο, πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ
πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη παξαπνκπήο ηνπο ζηνπο αξκφδηνπο εηδηθνχο, εθφζνλ έθξηλαλ
φηη αδπλαηνχζαλ λα ηνπο παξάζρνπλ ηελ απαηηνχκελε βνήζεηα θαη ζπλεπψο έρξεδαλ
ηαηξηθήο θαη ςπρηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο. Δπηπιένλ, ζηα ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη
ηεο επνπηείαο, φπσο θαη ζην πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο επηινγήο ησλ νκφηηκσλ
ζπκβνχισλ, ήηαλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ε ζπκβνιή ησλ λνζειεπηψλ θαη ησλ
ππνινίπσλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ απνθαηάζηαζε.
Σν πξφγξακκα, ήηαλ δηάξθεηαο ελφο έηνπο θαη πεξηειάκβαλε γηα ηνπο πξψηνπο
ηξεηο κήλεο εβδνκαδηαίεο πξφζσπν κε πξφζσπν (εληφο ηνπ θέληξνπ απνθαηάζηαζεο) ή
ηειεθσληθέο ζπλαληήζεηο ησλ θαζνδεγνχκελσλ κε ηνπο κέληνξεο ηνπο. Γηα ηνπο
επφκελνπο ηξεηο κήλεο νη ζπλαληήζεηο γίλνληαλ ζε δεθαπελζήκεξε βάζε, ελψ ηνπο
ηειεπηαίνπο έμη κήλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νη θαζνδεγνχκελνη ζπλαληνχζαλ ηνπο
ζπκβνχινπο ηνπο κηα θνξά ην κήλα. ηφρνο ηεο ζηαδηαθήο κείσζεο ησλ ζπλαληήζεσλ
ήηαλ ε νκαιή επαλέληαμε ησλ επσθεινχκελσλ ζηελ θνηλσλία.
Όζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε
ρξήζε

εξγαιείσλ,

φπσο

ε

θιίκαθα

ηεο

γεληθεπκέλεο

αληηιεπηήο

απηφ-

απνηειεζκαηηθφηεηαο (Generalized Perceived Self-Efficacy Scale) ησλ Jerusalem θαη
Schwatzer (1992), ε θφξκα παξαθνινχζεζεο ηαηξηθψλ επηπινθψλ (Medical
Complications Tracking Form) θαη νη πνηνηηθέο ζπλεληεχμεηο ζε βάζνο. Ζ κελ θιίκαθα,
ζπκπιεξψλνληαλ δχν θνξέο, κηα θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κηα έμη κήλεο
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κεηά. Αληίζεηα, ε θφξκα παξαθνινχζεζεο ηαηξηθψλ επηπινθψλ ζπκπιεξψλνληαλ απφ
ηνπο κέληνξεο κεηά ην πέξαο θάζε ζπλάληεζεο ηνπο κε ηνπο θαζνδεγνχκελνπο ηνπο.
Καηαιήγνληαο, νη πνηνηηθέο ζπλεληεχμεηο ησλ ζπκβνπιεπφκελσλ δηεμήρζεζαλ έμη
κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. ηα πιαίζηα ησλ ζπλεληεχμεσλ νη
θαζνδεγνχκελνη είραλ ηελ επθαηξία λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςε ηνπο γηα ηε βνήζεηα πνπ
έιαβαλ, ηηο ηθαλφηεηεο ησλ κεληφξσλ, ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθφκηζαλ θαη ηελ επηηπρή
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Δθ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνέθπςε ε ζπνπδαηφηεηαο ηεο
ζπλεηζθνξάο ησλ νκφηηκσλ ζπκβνχισλ ζηε δηαδηθαζία ηεο απνθαηάζηαζεο, ηεο
θνηλσληθήο επαλέληαμεο, ηεο απηφλνκεο δηαβίσζεο, αιιά θαη ηεο πξνζαξκνγήο ησλ
αηφκσλ κε πξφζθαηεο θαθψζεηο λσηηαίνπ κπεινχ ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ ππαγνξεχεη ε
απφθηεζε ηεο αλαπεξίαο. Παξάγνληεο πνπ ζπλεπηθνχξεζαλ ηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε αχμεζε ηνπ κνξθσηηθνχ επίπεδνπ, ηεο ειηθίαο θαη ηνπ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο πνπ παξήιζε απφ ηνλ ηξαπκαηηζκφ ησλ ζπκβνπιεπφκελσλ θαη ε κείσζε
ηνπ επηπέδνπ ηξαπκαηηζκνχ ηνπο.
Σν δε δεχηεξν πξφγξακκα πεξηγξάθνπλ νη Mohr, Burke, Beckner θαη Merluzzi
(2005) ζην άξζξν ηνπο κε ηίηιν «A preliminary report on a skill-based telephoneadministered peer support programme for patients with multiple sclerosis» θαη
πινπνηήζεθε κε πξσηνβνπιία ηεο National Multiple Sclerosis Society ησλ Ζλσκέλσλ
Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο, απεπζπλφκελν, φπσο ήηαλ θπζηθφ, ζε αλζξψπνπο κε ζθιήξπλζε
θαηά πιάθαο. Δπξφθεηην γηα έλα πηινηηθφ, γλσζηηθφ-ζπκπεξηθνξηζηηθφ πξφγξακκα
ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο κέζσ ηειεθψλνπ, ζθνπφο ηνπ νπνίνπ ήηαλ λα εθπαηδεπηνχλ
νη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπκπησκάησλ
ηεο αλαπεξίαο ηνπο.
Σα παξαξηήκαηα ηεο NMSS πνπ έδξεπαλ εθηφο ηεο Βφξεηαο Καιηθφξληαο είραλ
αλαιάβεη λα ελεκεξψζνπλ ηα κέιε ηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ δηάξθεηαο νθηψ
εβδνκάδσλ πξνγξάκκαηνο, κέζσ email. Οη ελδηαθεξφκελνη δελ είραλ παξά λα
επηθνηλσλήζνπκε ηειεθσληθά κε ηνπο ππεχζπλνπο ζηνλ δσξεάλ ηειεθσληθφ αξηζκφ
πνπ ηνπο παξέπεκπαλ ηα emails. ηε ζπλέρεηα ηνπο απνζηέιινληαλ -πάιη κέζσ emailηα απαξαίηεηα έγγξαθα κε ηνπο φξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, δηεπθξηλήζεηο ησλ νπνίσλ
κπνξνχζαλ λα δεηήζνπλ ηειεθσληθά. Ζ ηειηθή επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ γίλνληαλ
επίζεο ηειεθσληθά.
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ην πξφγξακκα ζπκκεηείραλ 16 άηνκα πνπ είραλ δηαγλσζηεί κε ζθιήξπλζε
θαηά πιάθαο, ζρεηηθά ήπην βαζκφ ζιίςεο θαη απνπζία ζεκαληηθψλ ζπκπησκάησλ
άλνηαο θαη δηέκελαλ ζε πεξηνρέο εθηφο ηεο Βφξεηαο Καιηθφξληαο. ηελ πιεηνςεθία ηνπο
ήηαλ γπλαίθεο, άλεξγεο, παληξεκέλεο, νη νπνίεο ρξεηάδνληαλ θάπνην βνήζεκα γηα λα
πεξπαηήζνπλ, ελψ ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηάγλσζεο ηελ λφζνπ θαη εκθάληζεο ησλ
πξψησλ ζπκπησκάησλ ηνπο μεπεξλνχζε ηα 10 θαη 13 ρξφληα αληίζηνηρα.
Οη ηειηθά επηιεγέληεο νκφηηκνη ζχκβνπινη ήηαλ ηέζζεξα άηνκα πνπ επίζεο
είραλ δηαγλσζηεί κε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, δελ παξνπζίαδαλ ζεκάδηα ζεκαληηθνχ
βαζκνχ θαηάζιηςεο, δελ έπαζραλ απφ άλνηα θαη ήηαλ κέιε ηνπ παξαξηήκαηνο Βφξεηαο
Καιηθφξληαο ηνπ NMSS. ηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ήηαλ γπλαίθεο, άλεξγεο,
παληξεκέλεο πνπ πιεζίαδαλ ηα 50, δνχζαλ ππφ ζπλζήθεο αλαπεξίαο θαη ν κέζνο φξνο
δηάγλσζεο ηεο λφζνπ θαη εκθάληζεο ησλ πξψησλ ζπκπησκάησλ πιεζίαδε ηα 10 θαη 17
ρξφληα αληίζηνηρα.
Ζ δηάξθεηα ηεο θάζε ηειεθσληθήο ζπλεδξίαο, πνπ ερνγξαθνχληαλ, νξίζηεθε ζηα
50 ιεπηά, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο επηρεηξνχληαλ ε δηαρείξηζε ησλ ζσκαηηθψλ θαη
ςπρνινγηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο ζθιήξπλζεο. Ζ αλάζεζε εξγαζηψλ, θαζψο θαη ε
δηακφξθσζε ελφο επηηπρνχο -θαηά ην δπλαηφλ- ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο ελφο
αλαθχπηνληνο πξνβιήκαηνο, απνηεινχζαλ απαξαίηεηα ζπζηαηηθά θάζε ζπλεδξίαο.
Αξσγή γηα ηε δηεμαγσγή ηνπο ειάκβαλαλ νη κέληνξεο απφ έλαλ νδεγφ πνπ είρε
ζπληαρζεί, βαζηδφκελνο ζε πξνεγνχκελεο ζπκβνπιεπηηθέο παξεκβάζεηο νκνηίκσλ.
Ζ εθπαίδεπζε ησλ ζπκβνχισλ ήηαλ αξρηθά δηάξθεηαο 20 σξψλ, ελψ ζηε
ζπλέρεηα θαη πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο αλάγθεο ησλ ζπλεδξηψλ κε ηνπο
θαζνδεγνχκελνπο ηνπο, ειάκβαλαλ 2σξε εβδνκαδηαία νκαδηθή θαη σξηαία εβδνκαδηαία
αηνκηθή βνήζεηα απφ ηνπο νξηζζέληεο επφπηεο-ςπρνιφγνπο. Ζ ζεκαηνινγία ησλ
βαζηθψλ θαη ζπλεπηθνπξηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ πεξηειάκβαλε δεηήκαηα πνπ
αθνξνχζαλ ηελ νηθνδφκεζε κηαο γφληκεο ζπκβνπιεπηηθήο ζρέζεο θαη ηελ επίηεπμε
κηαο απνηειεζκαηηθήο, επηηπρνχο ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο γεληθφηεξα.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν
ζηάδηα, θαηά ηελ έλαξμε θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ, έγηλε ρξήζε κηαο πνηθηιίαο
εξγαιείσλ, φπσο ειεθηξνληθά έληππα απηφ-αλαθνξψλ, ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο θαη
λεπξνςπρνινγηθέο εθηηκήζεηο. Γεδνκέλνπ ηνπ φηη ε ζπκπιήξσζε ησλ ηεζη γίλνληαλ
ρσξίο ηελ παξνπζία θάπνηνπ επηηεξεηή θαη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αμηνπηζηία
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ησλ απνηειεζκάησλ, ηέζεθαλ δηάθνξνη πεξηνξηζκνί ζηηο θηλήζεηο πνπ επηηξέπνληαλ λα
γίλνπλ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπο, θαζψο θαη ζηα αληηθείκελα πνπ κπνξνχζαλ λα έρνπλ
κπξνζηά ηνπο νη αμηνινγνχκελνη.
Με ηε ρξήζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ εξγαιείσλ πξνέθπςαλ κηα ζεηξά απφ
ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο ππνθεηκεληθήο
επεκεξίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα απηνδηαρείξηζεο. Ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή κείσζε ππήξμε επίζεο ζηα επίπεδα θαηάζιηςεο πνπ παξνπζίαδαλ θαηά ηελ
έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Παξά ηηο κεζνδνινγηθέο αηέιεηεο ηεο έξεπλαο θαη ηελ ηάζε
πνπ έρνπλ ηα κηθξά δείγκαηα λα ππφθεηληαη ζε κεξνιεςίεο δεηγκαηνιεςίαο, πξνέθπςε
ην ζπκπέξαζκα φηη ηα πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ πνπ παξέρνληαη
ηειεθσληθά απνηεινχλ απνηειεζκαηηθή κέζνδν ζηήξημεο γηα ηα άηνκα κε ζθιήξπλζε
θαηά πιάθαο.
Όζνλ αθνξά ην ηξίην πξφγξακκα δηνξγαλψλεηαη απφ ην ζσκαηείν κε
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα «Άιιε Όςε»4, ην νπνίν ζπζηάζεθε απφ αλζξψπνπο κε
θηλεηηθέο αλαπεξίεο θαη κε. Οη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηνπ ζσκαηείνπ απεπζχλνληαη ζε
αλζξψπνπο κε παζήζεηο θαη βιάβεο λσηηαίνπ κπεινχ θαη ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηνπ
επηπέδνπ απηνλνκίαο ηνπο κε ηε ρξήζε ηεο νκφηηκεο ζηήξημεο θαη ηεο πξαθηηθήο
εμάζθεζεο. Ζ ηδέα νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνέθπςε κέζα απφ ηε γλσξηκία
ηδξπηηθψλ ζηειερψλ ηνπ ζσκαηείνπ κε ηε νπεδηθή κε θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε
«Rekryteringsgruppen», ε νπνία αζρνιείηαη γηα πεξηζζφηεξα απφ 30 ρξφληα κε ηελ
πξαγκαηνπνίεζε παξφκνησλ πξνγξακκάησλ.
Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν ιακβάλεη ρψξα απφ ηε ζχζηαζε ηνπ
ζσκαηείνπ ην 2007, είλαη δηάξθεηαο 13 εκεξψλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη κηα θνξά ην
ρξφλν ζε ρψξνπο πνπ πιεξνχλ ηηο βαζηθέο αξρέο θαη πξνυπνζέζεηο πξνζβαζηκφηεηαο
γηα άηνκα κε ζνβαξά θηλεηηθά πξνβιήκαηα. ε θάζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
ζπκκεηέρνπλ 15 έσο θαη 30 ρξήζηεο ρεηξνθίλεησλ αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ, ησλ νπνίσλ
ν ρξφλνο απφθηεζεο ηεο αλαπεξίαο ηνπο πνηθίιεη.
Αλαθνξηθά κε ηνπο εθπαηδεπηέο, πξφθεηηαη γηα νκφηηκνπο εζεινληέο κε θηλεηηθή
αλαπεξία, νη νπνίνη έρνπλ θαηαθηήζεη πςειφ βαζκφ αλεμαξηεζίαο. ηελ πινπνίεζε

4

Πεγή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην ηξίην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα απνηειεί ε ηζηνζειίδα ηνπ κε
θεξδνζθνπηθνχ ζσκαηείνπ «Άιιε Όςε», http://alli-opsi.gr
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ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηέρεη επίζεο εζεινληηθφ ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ, κέιε ηνπ
ζσκαηείνπ θαη κε. Σφζν νη νκφηηκνη εθπαηδεπηέο, φζν θαη ηα κέιε ηεο «Άιιεο Όςεο»
πνπ παξέρνπλ ππνζηεξηθηηθή βνήζεηα εκπινχηηζαλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο
ιακβάλνληαο κέξνο ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο νπεδηθήο νξγάλσζεο. Σν
ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν απνηειείηαη θπξίσο απφ επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο,
φπσο θπζηθνζεξαπεπηέο, εξγνζεξαπεπηέο, λνζειεπηέο θ.ι.π., θαζψο θαη απφ άηνκα πνπ
ελδηαθέξνληαη λα αζρνιεζνχλ κε ζέκαηα αλαπεξίαο, επηιέγεηαη αθνχ νινθιεξψζεη ηελ
εηδηθή εθπαίδεπζε πνπ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ππνζηήξημε ησλ θαζεκεξηλψλ
αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε αλαπεξία.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη επσθεινχκελνη έρνπλ ηελ επθαηξία λα
έξζνπλ ζε επαθή θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε αλζξψπνπο πνπ δνπλ επίζεο ππφ ζπλζήθεο
αλαπεξίαο, λα αθνκνηψζνπλ ηερληθέο πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο θαη
ζα απμήζνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο θαη λα δνθηκαζηνχλ ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
ζα ζπκβάινπλ ζηελ κπτθή ηνπο ελδπλάκσζε θαη ζηελ πξναγσγή ηεο θπζηθήο ηνπο
θαηάζηαζεο.

Γίλεηαη

ηδηαίηεξε

έκθαζε

επίζεο

ζηε

δεκηνπξγία

θνηλσληθψλ

ζπλαλαζηξνθψλ θαη ζηελ αμηνπνίεζε θάζε επθαηξίαο γηα κάζεζε, ελζαξξχλνληαο ηε
ζπγθαηνίθεζε εθπαηδεπνκέλσλ, εθπαηδεπηψλ θαη ππνζηεξηθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ελψ
ηαπηφρξνλα πξνβιέπεηαη θαη ε δπλαηφηεηα ζπδεηήζεσλ πάλσ ζε ζέκαηα θνηλνχ
ελδηαθέξνληνο κε ζηφρν ην κνίξαζκα ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ επηηεπγκάησλ κεηαμχ
ζπκβνχισλ θαη ζπκβνπιεπφκελσλ.
Ζ βαζηθή θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο έγθεηηαη ζηε ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα
εμψζεζεο ησλ επσθεινχκελσλ ψζηε λα μεπεξάζνπλ ηα φξηα θαη ηηο φπνηεο αδπλακίεο
ηνπο, επηηπγράλνληαο ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Ζ ζπλερήο παξνρή
εξεζηζκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνπζία ηθαλψλ, αμηφπηζησλ θαη επηηπρεκέλσλ ππφ ηελ έλλνηα ηεο επίηεπμεο πςεινχ βαζκνχ απηνλνκίαο- εθπαηδεπηψλ πνπ απνηεινχλ
πξφηππα πξνο κίκεζε, ζπκβάινπλ απνθαζηζηηθά ηελ αλσηέξσ πξνζπάζεηα.
Ζ ζπλερήο δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ νπνία
πξαγκαηνπνηνχλ εθπαηδεπηέο θαη ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ ζηηο θαη‘ ηδίαλ ηαθηηθέο
ζπλαληήζεηο ηνπο, επηδηψθνληαο ηνλ εληνπηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ επηηφπνπ
αλαπξνζαξκνγή ηνπ αξρηθψο ζρεδηαζζέληνο πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ε ηειηθή
απνινγηζηηθή εθ‘ φιεο ηεο χιεο αμηνιφγεζε, ζηνρεχνπλ ζηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε
πξνγξακκάησλ πνπ λα αληαπνθξίλνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο
πξνζδνθίεο ησλ επσθεινχκελσλ.
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2.10 Πιενλεθηήκαηα θαη Μεηνλεθηήκαηα ελόο Πξνγξάκκαηνο πκβνπιεπηηθήο
Οκνηίκσλ
Παξά ηα πνιιαπιά ηνπ νθέιε, ηφζν γηα ην ζπκβνπιεπφκελν, φζν θαη γηα ην
ζχκβνπιν, έλα πξφγξακκα ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ κπνξεί λα κελ έρεη ηα
αλακελφκελα απνηειέζκαηα.
Οη αηηίεο κπνξεί λα πνηθίινπλ απφ ηελ αλεπαξθή ρξεκαηνδφηεζε, έσο ηελ
έιιεηςε εηδηθεπκέλσλ ζπληνληζηψλ ησλ νκφηηκσλ ζπκβνχισλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα
πξνγξάκκαηα. Δπηπιένλ, ε δπζθνιία πνπ ζπλεπάγεηαη ε ελαζρφιεζε κε κηα
πνηθηινκνξθία ηχπσλ αλαπεξίαο, θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
κεηαθίλεζε ζπκβνχισλ θαη ζπκβνπιεπφκελσλ θαη ηελ απνπζία εθπαηδεπκέλσλ θαη
έκπεηξσλ νκφηηκσλ ζπκβνχισλ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ επηηπρή έθβαζε ελφο
πξνγξάκκαηνο ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ (Kruck et al., 2010).
Ζ επαξθήο ρξεκαηνδφηεζε αληίζεηα ζα κπνξνχζε λα δψζεη ιχζεηο ζε θάπνηα
απφ ηα πξναλαθεξζέληα πξνβιήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην πξφβιεκα κεηαθίλεζεο
πνπ αληηκεησπίδνπλ ηφζν νη ζχκβνπινη φζν θαη νη ζπκβνπιεπφκελνη. Δπίζεο, ε
έιιεηςε θαηάξηηζεο ησλ ππνςεθίσλ νκνηίκσλ ζπκβνχισλ θαζψο θαη ησλ αλζξψπσλ
πνπ ηνπο ζπληνλίδνπλ, ζα κπνξνχζε λα μεπεξαζηεί κε ηε βνήζεηα ηεο απαξαίηεηεο
ρξεκαηνδφηεζεο. Ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα φπνπ ν ηνκέαο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ
ζηα Α.κεΑ. είλαη ειάρηζηα γλσζηφο, ε ρξεκαηνδφηεζε ζα ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηελ
παξνρή πξνγξακκάησλ ζπκβνπιεπηηθήο απφ ηνπο ελαζρνινχκελνπο κε ηελ αλαπεξία
θνξείο θαη ζπιιφγνπο, θαηά ηα πξφηππα ησλ Κέληξσλ Αλεμάξηεηεο Γηαβίσζεο ηνπ
εμσηεξηθνχ.
χκθσλα κε ην πξφγξακκα «ILRU» (ζην Kruck et al., 2010: 5) ε
«επαγγεικαηηθή» εμνπζέλσζε κεηαμχ ησλ νκφηηκσλ ζπκβνχισλ είλαη έλαο αθφκε
ιφγνο πνπ εμεγεί ηελ απνηπρία ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ. Ζ απνπζία ζεκαληηθψλ
πξννπηηθψλ εμέιημεο ηνπ κέληνξα, ε αίζζεζε απνμέλσζεο ηνπ απφ ηνπο ζθνπνχο θαη ην
έξγν ηνπ Κέληξνπ Αλεμάξηεηεο Γηαβίσζεο, ζην νπνίν πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, ε
αθνχζηα ζπκκεηνρή ησλ ζπκβνπιεπφκελσλ, θαζψο θαη ν ηεξάζηηνο φγθνο ησλ
γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα ππεξβεί πξνθεηκέλνπ λα
επηηειέζεη ηα θαζήθνληα ηνπ, ηνλ νδεγνχλ ζπρλά ζηελ απνζάξξπλζε θαη απνηεινχλ
νξηζκέλεο απφ ηηο γελεζηνπξγέο αηηίεο ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο. Δπηπιένλ, ε «επαγγεικαηηθή» εμνπζέλσζε ησλ ζπκβνχισλ κπνξεί λα
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είλαη απφξξνηα ηεο αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ πξαγκαηηθψλ
απνηειεζκάησλ πνπ επηθέξεη ε πξνζπάζεηα παξνρήο βνήζεηαο (Glass & McKnight,
1996). Ή φπσο ελαιιαθηηθά ζεκεηψλεη ε Scott (2011), επαθφινπζν ηεο αδπλακίαο
ζσζηνχ ρεηξηζκνχ ηεο δηπιήο ηδηφηεηαο ηνπο σο επαγγεικαηίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ
απνθαηάζηαζε θαη σο κέληνξεο πνπ δνπλ ππφ ζπλζήθεο αλαπεξίαο. Οη θαλφλεο
επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο, ηνπο νπνίνπο ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ, νδεγνχλ
ζηελ αδπλακία εθπιήξσζεο ησλ θαζεθφλησλ πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην ξφιν ηνπο σο
νκφηηκνη θαζνδεγεηέο, ε απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ηνπ νπνίνπ πξνυπνζέηεη ηελ
απνζηαζηνπνίεζε απφ θάζε έλλνηα επαγγεικαηηζκνχ (Scott, 2011).
Κάπνηεο θνξέο ε απνηπρία κπνξεί λα νθείιεηαη ζε ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη
θαζαξά κε ην ίδην ην άηνκν πνπ πξνζθέξεη ηελ νκφηηκε ππνζηήξημε. Ζ πξνζσπηθή
εκπεηξία ηνπ ζπκβνχινπ ζε ζρέζε κε ηελ αλαπεξία κπνξεί λα δηαθέξεη απφ απηή ηνπ
ζπκβνπιεπφκελνπ εμαηηίαο κηαο ζεηξάο παξαγφλησλ φπσο ε ειηθία, ε νηθνγελεηαθή ηνπ
θαηάζηαζε, νη ζπλζήθεο δσήο ηνπ θαη ε πξνγελέζηεξε επαθή ηνπ κε ηελ αλαπεξία.
Δπίζεο, ε πεξηνξηζκέλε ή αλεπαξθήο ηθαλφηεηα ηνπ λα έξρεηαη ζε επαθή θαη λα
επηθνηλσλεί κε ηνπο γχξσ ηνπ απνηειεί εκπφδην ζηελ αλάπηπμε κηαο επηηπρνχο
νκφηηκεο ζπκβνπιεπηηθήο ζρέζε (Monaghan, 2013).
Άιιεο θνξέο πάιη ηα αίηηα ηεο απνηπρία εληνπίδνληαη ζηηο εκθαλείο δηαθνξέο
κεηαμχ ζχκβνπινπ θαη ζπκβνπιεπφκελνπ. Σν κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν, ν ηξφπνο πνπ
επηθνηλσλνχλ κε ηνπο άιινπο, αθφκε θαη νη ζξεζθεπηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο ελδέρεηαη
λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ επηηπρία ηεο νκφηηκεο ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο
(Schwartz & Sendor, 1999).
Όπσο ηζρπξίδεηαη ν Carter (2000), ην γεγνλφο φηη ε νκφηηκε ζπκβνπιεπηηθή δελ
παξέρεηαη απφ επαγγεικαηία ζχκβνπιν πεξηνξίδεη ηελ επαγγεικαηηθή πξνζέγγηζε ηεο
φιεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φηη απηή ζπλεπάγεηαη, φπσο εμεηδηθεπκέλε
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ζπκβνπιεπηηθή εκπεηξία θαη εζηθνχο θαη λνκηθνχο θαλφλεο
πνπ δηέπνπλ ην επάγγεικα ηνπ ζπκβνχινπ. Αθνινχζσο, ε απνπζία επαγγεικαηηθήο
πξνζέγγηζεο δπζρεξαίλεη ηελ αλαπφθεπθηε, εμαηηίαο κε επηζπκεηψλ ζπλεπεηψλ,
απφδνζε επζπλψλ.
Έλα άιιν ζέκα, ην νπνίν πηζαλψο λα εκθαληζηεί είλαη ε αδπλακία ηνπ νκφηηκνπ
ζπκβνχινπ λα δηαρσξίζεη ηα πξνζσπηθά ηνπ πξνβιήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηε δηθή
ηνπ αλαπεξία απφ ηα πξνβιήκαηα

ηνπ ζπκβνπιεπφκελνπ ηνπ, νδεγψληαο ηνλ ζε
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ζχγρπζε. Δπίζεο, πξνβιεκαηηζκνί εζηθήο θχζεσο είλαη δπλαηφλ λα αλαθχςνπλ, φπσο
αλάπηπμε απηφλνκσλ ελεξγεηψλ, εκπηζηεπηηθφηεηα θαη δεκηνπξγία ζρέζεσλ πέξαλ ηεο
ηππηθήο ζρέζεο ζπκβνχινπ-ζπκβνπιεπφκελνπ (Carter, 2000).
Σειεπηαία, αιιά εμίζνπ ζεκαληηθά, είλαη ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα
ίδηνπο ηνπο ζπκβνπιεπφκελνπο θαη ηηο αξλεηηθέο εκπεηξίεο πνπ βηψλνπλ θαηά ηε
δηάξθεηα κηαο νκφηηκεο ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο, εμαηηίαο ηνπ άγρνπο θαη ηνπ
θφβνπ πνπ ηνπο δεκηνπξγεί ε πξννπηηθή ηεο ζπλάληεζεο ηνπο κε αλζξψπνπο πνπ
βξίζθνληαη ζε παξφκνηα θαηάζηαζε κε ηε δηθή ηνπο (Hughes et al., 2009).
Παξφια απηά, φπσο έρεη δείμεη ε εκπεηξία απφ Κέληξα Αλεμάξηεηεο Γηαβίσζεο
ηνπ εμσηεξηθνχ, ε δηνξγάλσζε θαη ε παξνρή ηέηνηνπ είδνπο πξνγξακκάησλ θάζε άιιν
παξά άζθνπε ήηαλ. Έηζη, φρη κφλν πξνέθπςαλ θαηφπηλ απαίηεζεο ησλ ηδίσλ ησλ
ζπκβνπιεπκέλσλ, αιιά ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απνδείρζεθαλ πνιχηηκεο ζεξαπεπηηθέο
εκπεηξίεο (Brearley, 1980).
Πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία ελφο πξνγξάκκαηνο ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ
αδηακθηζβήηεηα παίδεη ε αλάγθε ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξίεο λα απνθηήζνπλ κηα
ζεηηθή εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπο, ηδηαίηεξα ηα άηνκα πνπ απνθηνχλ ηελ αλαπεξία θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ελήιηθεο δσήο ηνπο.
Πνιχηηκε πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη ε αλάπηπμε κηαο ζρέζεο κε έλα
άηνκν πνπ έρεη βηψζεη ηηο ίδηεο ή παξφκνηεο εκπεηξίεο. Ο Riesmman (ζην Kruck et al.,
2010: 5) θάλεη ιφγν γηα ηε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηεο νκφηηκεο ζηήξημεο (Peer
Support)

ζηε

δηαρείξηζε

δχζθνισλ

θαηαζηάζεσλ.

Οη

ζπκβνπιεπφκελνη,

παξαθνινπζψληαο ηνπο νκφηηκνπο ζπκβνχινπο θαηά ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αλάιπζε
ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο, θαζίζηαληαη ηθαλνί λα αληηκεησπίζνπλ
ηελ πηζαλή εκθάληζε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη λα «νπιηζηνχλ»
κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο
ηνπο (Hibbard et al., 2002).
Ζ νκφηηκε ζπκβνπιεπηηθή ζρέζε απνηειεί θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα
ζπλεζηζκέλε ζρέζε ζπκβνπιεπφκελνπ θαη ζπκβνχινπ. Βαζηδφκελνο ζηε βησκαηηθή
κάζεζε ν κέληνξαο κπνξεί λα κνηξαζηεί κε ηνλ θαζνδεγνχκελν φρη κφλν ηηο εκπεηξίεο
αιιά θαη ηα ιάζε θαη ηηο επηηπρίεο ηνπ (Plamondon & CCGHR, 2007). Απνηειψληαο
πξφηππν πξνο κίκεζε ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο απηνεηθφλαο ησλ ζπκβνπιεπφκελσλ
κε αλαπεξίεο, ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπο θαη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο
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πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο. Δπίζεο, ν Hernandez (2005) ηνλίδεη
ηελ αμία ηεο ελ ιφγσ ζρέζεο γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε απφ ηα Α.κεΑ. ηεο
δηαδηθαζίαο απνθαηάζηαζεο ηνπο, ηελ απφθηεζε ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ επηβίσζεο
ηνπο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηελ αίζζεζεο απνδνρήο ηνπο απφ απηή.
Οκνίσο, ηα αίηηα ηεο επηηπρίαο ελφο πξνγξάκκαηνο ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ
κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη
πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ε παξαπάλσ ζρέζε. Οη νκνηφηεηεο ζηα δεκνγξαθηθά - θαη
φρη

κφλν-

ραξαθηεξηζηηθά

ζπκβνχινπ

θαη

ζπκβνπιεπφκελνπ,

ηα

παξφκνηα

επηθνηλσληαθά ζηπι πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ε ζπλέπεηα πνπ επηδεηθλχνπλ θαζ‘ φιε ηε
δηάξθεηα

ηνπ

πξνγξάκκαηνο

θαζψο

θαη

νη

ηήξεζε

ησλ

πξνθαζνξηζκέλσλ

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ζπκβάιινπλ ζην μεθαζάξηζκα ησλ ξφισλ ηνπο θαη ζπλεπψο
ζηε δηεπθφιπλζε ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο (Schwartz & Sendor, 1999).
ηα ζπζηαηηθά ελφο επηηπρεκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπγθαηαιέγνληαη επίζεο
πξνδηαγξαθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο πνπ ζπληειείηαη, φπσο
κεηνλνκαζία ησλ εκπεηξηψλ ησλ ζπκβνπιεπφκελσλ, κε ηε ζρέζε ακνηβαίαο επζχλεο
πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο
ηθαλφηεηεο ησλ ζπκβνχισλ, φπσο επηλνεηηθφηεηα θαη ππνκνλή (Miyamoto & Sono,
2012).
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ΜΔΡΟ Β΄
Έπεςνα
3. Μεζνδνινγία Έξεπλαο
3.1 Αλαγθαηόηεηα, θνπόο θαη Δξεπλεηηθά Δξωηήκαηα
Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε αλαγθαηφηεηα ελαζρφιεζεο κε ην παξφλ ζέκα
ππαγνξεχεηαη απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία ζηελ
πξνζπάζεηα ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα ζηνλ εξγαζηαθφ ζηίβν. Πξνβιήκαηα, πνπ
πηζαλφηαηα

νη

παξαδνζηαθέο

ππεξεζίεο

ζπκβνπιεπηηθήο

δπζθνιεχνληαη

λα

ζπλεηζθέξνπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ επίιπζε ηνπο, φπσο δείρλεη ε πνιχ κηθξή
ζπκκεηνρή ησλ Α.κεΑ. ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Δπηπιένλ, ηα εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα
ησλ πξνγξακκάησλ ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ πνπ νξγαλψλνληαη ηηο ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο ζην εμσηεξηθφ κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο
δσήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο αλαγθαηφηεηαο δηεξεχλεζεο ησλ
απφςεσλ ηνπο γηα ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελ ιφγσ
πξνγξακκάησλ.
Βαζηθφο ζθνπφο ηεο πξνηεηλφκελεο πνηνηηθήο έξεπλαο, ε νπνία ζα εζηηάζεη
ζηα άηνκα κε επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο, είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο δπζθνιίεο κε ηηο
νπνίεο έξρνληαη αληηκέησπα ηα άηνκα απηά ζηελ πνξεία ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη
επαγγεικαηηθήο ηνπο δσήο θαη ηαπηφρξνλα λα αληρλεχζεη ηηο αλάγθεο γηα
ζπκβνπιεπηηθή νκνηίκσλ ζην ρψξν ηεο θηλεηηθήο αλαπεξίαο.
Ζ παξνχζα πνηνηηθή έξεπλα ζηνρεχεη λα δψζεη απάληεζε θαη λα δηεξεπλήζεη ζε
βάζνο ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:
 Πνηά είλαη ηα θίλεηξα θαη ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή
θαη εξγαζηαθή ηνπο πνξεία ηα άηνκα κε επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο;
 Πνηά είλαη ε ζπκβνιή ηεο πνιηηείαο θαη ηεο θνηλσλίαο ζηελ εξγαζηαθή
επαλέληαμε ησλ αηφκσλ κε επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο;
 Πνηά είλαη ε ζπκβνιή ηεο ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ ζηελ εξγαζηαθή
επαλέληαμε ησλ αηφκσλ κε επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο;
3.2 Πιεζπζκόο ηόρνο/Γείγκα
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χκθσλα κε ηε Mason (2003), ε νληνινγηθή ζέζε ηνπ εξεπλεηή θαηεπζχλεη θαη
ηελ επηινγή ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ ηνπ κνλάδσλ. Δάλ ινηπφλ, φπσο ηζρχεη ζηελ
παξνχζα έξεπλα, επηδηψθεηαη ε ζπιινγή αλζξψπηλσλ εκπεηξηψλ θαη απφςεσλ, δίλεηαη
έκθαζε ζηε ζπγθξφηεζε ελφο δείγκαηνο, πνπ απαξηίδεηαη απφ απφςεηο θαη εκπεηξίεο, νη
νπνίεο θαη δίλνπλ ηθαλνπνηεηηθέο απαληήζεηο ζηα πξναλαθεξζέληα εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα. Σν δείγκα δνκείηαη κε ηξφπν ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλεη κνλάδεο πνπ
εμππεξεηνχλ ην ζθνπφ ηεο κειέηεο (εκπεηξίεο, ραξαθηεξηζηηθά, πεξηπηψζεηο θ.ι.π.) θαη
ηαπηφρξνλα ζπλδέεηαη κε ηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ ρσξίο φκσο λα κπνξεί λα απνηειέζεη
αληηπξνζσπεπηηθφ απηνχ. Σν κέγεζνο ελφο δείγκαηνο ππαγνξεχεηαη απφ ηε δπλαηφηεηα
πνπ δίλεη ζηνλ εθάζηνηε εξεπλεηή λα θάλεη ζεκαληηθέο ζπγθξίζεηο, ηθαλέο λα
εμεγήζνπλ επαξθψο ηελ θνηλσληθή δηαδηθαζία, ηελ νπνία κειεηά. Όκσο, ππάξρεη έλα
θξίζηκν ζεκείν, ζην νπνίν επέξρεηαη ε θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ δηεξεπλάηαη,
πέξαλ ηνπ νπνίνπ ηα δεδνκέλα αδπλαηνχλ λα παξάζρνπλ ζηνλ εξεπλεηή νπνηαδήπνηε
θαηλνχξγηα πιεξνθνξία. ε απηφ αθξηβψο ην ζεκείν εληνπίδεηαη θαη ν ηδαληθφο αξηζκφο
ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ κνλάδσλ ηεο θάζε έξεπλαο.
ηελ παξνχζα έξεπλα πήξαλ κέξνο ζπλνιηθά είθνζη άηνκα (n=20), κε δηάθνξεο
κνξθέο επίθηεηεο θηλεηηθήο αλαπεξίαο (ηεηξαπιεγία, παξαπιεγία θ.ιπ.), ηα νπνία είλαη
κέιε ηνπ πιιφγνπ Παξαπιεγηθψλ-Παξαξηήκαηνο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (16 άηνκα)
θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο γηα ηε θιήξπλζε Καηά Πιάθαο (4 άηνκα). Σα θξηηήξηα
επηινγήο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ: α) ε χπαξμε επίθηεηεο θηλεηηθήο αλαπεξίαο, β) ε
επάλνδνο ζηελ εξγαζία ή ε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ κεηά ηελ απφθηεζε ηεο αλαπεξίαο
θαη γ) ε παξέιεπζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ απφ ηελ απφθηεζε ηεο αλαπεξίαο.
Ζιηθηαθά θπκάλζεθαλ απφ 24 6σο 64 εηψλ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είραλ θάπνηα
εξγαζηαθή εκπεηξία πξηλ ηελ απφθηεζε ηεο αλαπεξίαο, ελψ ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν
πεξηειάκβαλε απφ απνθνίηνπο ηεο ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο έσο θαη θάηνρνπο
δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. Σα 2/3 ηνπ δείγκαηνο ήηαλ άληξεο θαη κφιηο ην 1/3
απαξηίδνληαλ απφ γπλαίθεο (13 άληξεο θαη 7 γπλαίθεο). Καλέλαο απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο δε βξίζθνληαλ ζηελ πεξίνδν ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ αλαπεξία.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη επηρεηξήζεθε ε ιήςε κηαο αθφκε ζπλέληεπμεο, ε νπνία
ηειηθά δελ πξαγκαηνπνηήζεθε, δηφηη ν ππνςήθηνο ζπλεληεπμηαδφκελνο, ηειεπηαία
ζηηγκή, θαη ελψ ε εξεπλήηξηα είρε μεθηλήζεη λα ηνπ εμεγεί ζρεηηθά κε ηελ
δηελεξγεζείζα έξεπλα, άιιαμε γλψκε θαη απνθάζηζε λα κελ ζπλερίζεη. Ζ
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καγλεηνθψλεζε ζηακάηεζε θαη θαηαγξάθεθε σο απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα ιήςεο
ζπλέληεπμεο.
ηελ παξνχζα έξεπλα επειέγε ε ρξήζε ηεο ζθφπηκεο δεηγκαηνιεςίαο, θαζψο,
ζπκθσλψληαο κε ηηο απφςεηο ηνπ Patton (2002), ην δείγκα απαξηίζηεθε απφ ηππηθέο ή
πεξηπηψζεηο επθνιίαο πνπ δηέθεξαλ σο πξνο ην είδνο θαη ην βαζκφ ηεο θηλεηηθήο
αλαπεξίαο. Ο ιφγνο ινηπφλ πνπ επηιέρζεθαλ ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα

ήηαλ γηαηί

αληαπνθξίλνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηηο ηηζέκελεο απφ ηνπο Plummer θαη
Κνθνζαιάθεο (2000) ηερληθέο παξακέηξνπο επηινγήο δείγκαηνο. Δπξφθεηην γηα άηνκα,
ζηα νπνία ε ρξνληθή θαη ηνπηθή πξφζβαζε ήηαλ ζρεηηθά εχθνιε, κηαο θαη ήηαλ φινη
ηνπο κέιε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζπιιφγνπ θαη εηαηξίαο θαη θαηνηθνχζαλ κφληκα ζηελ
επξχηεξε πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο. Ήηαλ άηνκα δηαθφξσλ κνξθσηηθψλ επηπέδσλ, ηα
νπνία ζπκκεηείραλ ελεξγά ζην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ πνπ δνπλ. Δλψ
ηέινο, θαηέζηε δπλαηή ε «εδξαίσζε» κηαο «νηθείαο ζρέζεο» κεηαμχ ηεο εξεπλήηξηαο
θαη ησλ εξεπλψκελσλ ππνθεηκέλσλ (ζει. 150), εμαηηίαο ηεο βίσζεο θνηλψλ εκπεηξηψλ.

3.3 Μεζνδνινγηθό Πιαίζην
ηελ παξνχζα εξγαζία ζεσξήζεθε ζθφπηκε ε δηεμαγσγή εκπεηξηθήο πνηνηηθήο
έξεπλαο κε ηε ρξήζε εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ, φπσο νη νκάδεο εζηίαζεο θαη νη
εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο ζε βάζνο. Σα ζπγθεθξηκέλα κεζνδνινγηθά εξγαιεία
επειέγεζαλ ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο ηνπο λα ζπκβάινπλ ζηελ «παξαγσγή/ζπιινγή φζν
ην δπλαηφλ πινπζηφηεξσλ δεδνκέλσλ γηα ηηο εκπεηξίεο, ηηο απφςεηο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο
αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία» (Ησζεθίδεο, 2008:
112).
3.3.1

Εκπεηξηθή Πνηνηηθή Έξεπλα

Ζ κεζνδνινγία ηεο εκπεηξηθήο πνηνηηθήο έξεπλαο ζεσξήζεθε ε πιένλ
θαηάιιειε δηφηη, φπσο ππνζηεξίδεη ν Hammersley (1992), εζηηάδεη θπξίσο ζηελ
ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηνπ θφζκνπ απφ ηνλ ππφ δηεχξπλζε πιεζπζκφ κηαο έξεπλαο,
θαη ηαπηφρξνλα, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ Silverman (2006: 55), θαζηζηά δπλαηή
ηελ θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ ζε κεγαιχηεξν βάζνο απφ νπνηαδήπνηε
κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο. Γηα ηελ ζε «βάζνο αλάιπζε» θάλεη
ιφγν θαη ε Griffin (2004), ε νπνία ζπκπιεξσκαηηθά αλαθέξεη ηε ρξήζε ησλ
κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο σο «κέζν» γηα ηε ζπιινγή
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«αληηθαηηθψλ δεδνκέλσλ», θαζψο θαη ηελ πξνζέγγηζε απφςεσλ ησλ εξσηεζέλησλ, ησλ
νπνίσλ ε έθθξαζε είλαη αδχλαηε κέζσ ησλ πνζνηηθψλ κεζφδσλ έξεπλαο (ζει. 13). ην
ίδην κήθνο θχκαηνο, ν Λάδνο (1998: 37) αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα ησλ πνηνηηθψλ
κεζφδσλ έξεπλαο λα επηηξέςνπλ ζε αλζξψπνπο, νη νπνίνη ζηεξνχληαη ηεο απαξαίηεηεο
ηζρχο, λα εθθξάζνπλ δεκφζηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ.
Χο πνηνηηθή έξεπλα νξίδεηαη «ε εξκελεπηηθή κειέηε ελφο εηδηθνχ ζέκαηνο ή
πξνβιήκαηνο, ζηελ νπνία ν εξεπλεηήο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ λνήκαηνο πνπ
θαηαζθεπάδεηαη» (Parker, 1994: 2). Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα νη ηθαλφηεηεο θαη νη
δεμηφηεηεο ηνπ εξεπλεηή είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο πνηνηηθήο
έξεπλαο (McQueen & Knussen, 2002), ελψ παξνπζία ηνπ είλαη θαηαιπηηθή,
απνηειψληαο ην θχξην κέζν γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ (Merriam,
1991). Χο χςηζηεο ζπνπδαηφηεηαο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο αλαθέξεηαη ν
πςειφο βαζκφο επειημίαο ηεο, ν νπνίνο ελδείθλπηαη ηφζν γηα ηε δηεξεχλεζε ζεκάησλ
πνπ απαηηνχλ ιεπηνχο ρεηξηζκνχο, φζν θαη γηα ηε κειέηε ηεο «ζχλδεζεο πνπ ππάξρεη
κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πιεπξψλ ηεο δσήο ησλ αηφκσλ», ε απνθάιπςε ησλ νπνίσλ δίλεη
κηα πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο δσήο ηνπ ππφ δηεξεχλεζε πιεζπζκνχ, ηνπνζεηεκέλνπ κέζα
ζην θπζηθφ θνηλσληθφ (Griffin, 2004: 6-7), ηζηνξηθφ θαη ρξνληθφ ηνπ πιαίζην (HanleyMaxwell et al., 2007).
3.3.2

Εξεπλεηηθά εξγαιεία

Δπειέγε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπλδπαζηηθά ε ζπδήηεζε ζε νκάδεο εζηίαζεο
(focus groups) θαη ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ζε βάζνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ
επηδηψρζεθε ν πεξηνξηζκφο ησλ κεηνλεθηεκάησλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ κεζφδσλ, ε
κεγηζηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπο θαη ε δπλαηφηεηα ζπιινγήο έγθπξσλ
εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ, ηα νπνία έηπραλ ηεο απαξαίηεηεο δηαζηαχξσζεο (Ησζεθίδεο,
2003).
3.3.2.1 Οκάδα Εζηίαζεο
Όζνλ αθνξά ηελ νκάδα εζηίαζεο (focus group), πξφθεηηαη γηα κηα κέζνδν
νκαδηθήο ζπλέληεπμεο, ε νπνία απνζθνπεί ζηε ζπιινγή πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ,
αλαθνξηθά

κε

έλα

ζπγθεθξηκέλν

εξεπλεηηθφ

αληηθείκελν,

παξαηεξψληαο,

θαηαγξάθνληαο θαη αλαιχνληαο ηφζν ηε δπλακηθή ησλ νκάδσλ, φζν θαη ηελ άκεζε
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηέο (Ησζεθίδεο, 2003). Καηά ηνπο
McQueen θαη Knussen, (2002) ζεσξείηαη θαηάιιειε κέζνδνο γηα ηελ πξνζέγγηζε
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δεηεκάησλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο, πάλσ ζηα νπνία ζα ζηεξηρζνχλ νη βαζηθέο
εξσηήζεηο εξσηεκαηνινγίσλ ή ζπλεληεχμεσλ. Κάηη ην νπνίν ζπλέβε θαη ζηελ παξνχζα
έξεπλα.
Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ζηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ην ηδαληθφ κέγεζνο θαη ηε
ζχλζεζε ησλ νκάδσλ εζηίαζεο. Αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ πνπ ελδείθλπηαη
λα ζπκκεηέρνπλ, ν Morgan, (1997) ζεσξεί φηη ην ηδαληθφ κέγεζνο θπκαίλεηαη κεηαμχ 6
θαη 10 αηφκσλ. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ζεσξεί φηη πξσηεχνληα ξφιν ζηελ ιήςε
απνθάζεσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ ζε κηα έξεπλα,
παίδνπλ ν ζθνπφο ηεο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη απφ ην πεδίν πνπ εξεπλάηαη.
Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηε ζχλζεζε ησλ νκάδσλ εζηίαζεο, ν Morgan, (1997: 10) ηνλίδεη ηε
ζπνπδαηφηεηα

εληνπηζκνχ

ζπκκεηερφλησλ

πνπ

«κνηξάδνληαη

θάπνηα

θξίζηκα

ραξαθηεξηζηηθά», ηα νπνία ηνπο επηηξέπνπλ λα ζπδεηήζνπλ κε άλεζε κε ηα ππφινηπα
κέιε ηεο νκάδαο ηηο απφςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο γηα ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα.
Ο εθάζηνηε εξεπλεηήο θαιείηαη λα πάξεη κεξηθέο αθφκε θξίζηκεο απνθάζεηο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην βαζκφ ηππνπνίεζεο ηεο ζπλέληεπμεο θαη ην επίπεδν αλάκεημεο
ηνπ ζπληνληζηή ηεο νκάδαο ζηε ζπδήηεζε. Δάλ πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κηα έξεπλα πνπ
ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ελφο πεδίνπ ειάρηζηα γλσζηνχ, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε, έλαο κε ηππνπνηεκέλνο νδεγφο ζπλέληεπμεο θαη ε πεξηνξηζκέλε
ζπκκεηνρή ηνπ ζπληνληζηή ζηε ζπδήηεζε είλαη ε πιένλ ελδεηθλπφκελε ηαθηηθή,
δίλνληαο ζηα κέιε ηεο νκάδαο ηελ επθαηξία λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα ζπλεηζθέξνληαο
ζηελ ζπιινγή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ (Morgan, 1997: 12).
Ζ ζπδήηεζε ζηα πιαίζηα κηαο νκάδα εζηίαζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αξρή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ζεκάησλ, ηα νπνία έσο
έλα βαζκφ απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηε ζχληαμε ηνπ νδεγνχ ησλ εκηδνκεκέλσλ
ζπλεληεχμεσλ πνπ αθνινχζεζαλ. Ζ νκάδα πνπ ζπγθξνηήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο
παξνχζαο έξεπλαο, απαξηίζηεθε απφ ηέζζεξα άηνκα κε επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο
(νπνηαζδήπνηε πξνέιεπζεο θαη κνξθήο), ηα νπνία ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (ηξία απφ ηα
ηέζζεξα) είραλ θάπνηα εξγαζηαθή εκπεηξία πξηλ ηελ απφθηεζε ηεο αλαπεξίαο. Όινη νη
ζπκκεηέρνληεο εξγάζζεθαλ θαη κεηά ηελ απφθηεζε ηεο. ηε ζπδήηεζε, ε νπνία
καγλεηνζθνπήζεθε εμ‘ νινθιήξνπ, ζπκκεηείραλ ελεξγά θαη δχν αθξναηέο, κέιε ησλ
νηθνγελεηψλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, νη απφςεηο ησλ νπνίσλ ειήθζεζαλ ππφςε θαηά ην
ζρεδηαζκφ ηνπ νδεγνχ. Ζ νκάδα ζπδήηεζε ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο εξεπλήηξηαο, ε
νπνία θξφληηζε γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο ζπδήηεζεο θαη ηελ εζηίαζε ηεο ζην ππφ
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δηεξεχλεζε ζέκα. Παξνχζα ήηαλ θαη κηα παξαηεξήηξηα, ε επφπηξηα θαζεγήηξηα ηεο
εξεπλήηξηαο, ε νπνία θαηέγξαθε ηα πξνζσπηθά ηεο ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθά
κε ηα φζα ιέγνληαλ απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη ηνπο αθξναηέο, ελψ θάπνηεο θνξέο
παξελέβαηλε θαη ζηε ζπδήηεζε. Απφ ηελ αλσηέξσ πεξηγξαθείζα δηαδηθαζία
αλαδχζεθαλ ηα αθφινπζα δεηήκαηα:
Α) Ο ξφινο ηνπ θξάηνπο, ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο κφξθσζεο ζηελ
επαγγεικαηηθή επαλέληαμε ησλ αηφκσλ κε επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο.
Β) Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο ζηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία, νη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο απηψλ ησλ δπζθνιηψλ θαη
νη παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο επαλέληαμε.
Γ) Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο ζηνλ
εξγαζηαθφ ζηίβν.
Γ) Ο ξφινο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζηε κεηαλάζηεπζε
ησλ αλαπήξσλ.
Δ) Ζ αλάγθε παξνρήο παξαδνζηαθψλ ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο ζηα άηνκα
κε επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο, ππεξεζίεο παξερφκελεο θαη κε ησλ θέληξσλ
απνθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, ζηα πιαίζηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο
ζηήξημεο, θαη ηνκείο ηεο απνθαηάζηαζεο, ζηνπο νπνίνπο εζηηάδνπλ ηα ηειεπηαία.
Σ) Ζ αλάγθε ή κε παξνρήο ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ ζηα άηνκα κε
επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο, θαη νη αηηίεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ.
Ε) Οη εκπεηξίεο ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ ησλ αηφκσλ κε επίθηεηεο θηλεηηθέο
αλαπεξίεο θαη νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ζπκβάιεη ε ζπκβνπιεπηηθή νκνηίκσλ.
Σα παξαπάλσ δεηήκαηα ειήθζεζαλ ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ νδεγνχ ησλ
εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ πνπ αθνινχζεζαλ θαη ζπκθψλεζαλ ζηελ πιεηνςεθία
ηνπο (ζε πνζνζηφ πάλσ ηνπ 50%) κε ηα ζέκαηα πνπ αλαδείρζεθαλ απφ ηηο κεηέπεηηα
ζπλεληεχμεηο ζε βάζνο.
3.5.1.1 πλέληεπμε ζε βάζνο (Ηκηδνκεκέλε)
Ζ ρξήζε ηεο πνηνηηθήο ζπλέληεπμεο ππνδεηθλχεηαη απφ κηα ζεηξά απφ ιφγνπο, νη
νπνίνη ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ νληνινγηθή θαη ηελ επηζηεκνινγηθή ζέζε ηνπ
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εξεπλεηή, θαζψο θαη κε ηε δπλαηφηεηα πνπ ηνπ δίλεη ην ελ ιφγσ εξγαιείν λα
πξνρσξήζεη ζηε δφκεζε ησλ θνηλσληθψλ εμεγήζεσλ εμεηάδνληαο ηα δεδνκέλα
ζθαηξηθά θαη ζε βάζνο (Mason, 2003). Δπηπιένλ,

ε ελεξγφο θαη αλαζηνραζηηθή

ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ παξαγσγή ησλ δεδνκέλσλ θαη ε ηδηαηηέξσο απμεκέλε ειεπζεξία
πνπ παξαρσξείηαη ζηνλ εξσηψκελν, ζπλέπεηα ηεο ίδηαο ηεο θχζεο ηεο ζπλέληεπμεο
(Mason, 2003), δηθαηνινγνχλ απνιχησο ηελ επηινγή ηεο ζηελ παξνχζα έξεπλα.
πγθεθξηκέλα, γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε
ζπλέληεπμε ζε βάζνο ή αιιηψο εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε, ε νπνία ζεσξείηαη ν πην
δηαδεδνκέλνο ηχπνο πνηνηηθήο ζπλέληεπμεο. ‘ απηφ ηνλ ηχπν ηεο ζπλέληεπμεο ν
εξεπλεηήο θαηεπζχλεη ηνλ εξσηψκελν ζε βαζηθά ζέκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ αθήλεη
λα αλαπηχμεη ηηο ζθέςεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπ ειεχζεξα θαη ζε βάζνο. Ζ εκη-δνκεκέλε
ζπλέληεπμε ζεσξείηαη ε πιένλ θαηάιιειε ζηελ παξνχζα έξεπλα, ιφγσ ηνπ κεησκέλνπ
βαζκνχ δφκεζεο πνπ παξνπζηάδεη θαη ηεο ζρεηηθήο επειημίαο πνπ ζπλεπάγεηαη, ηφζν σο
πξνο ηε ζεηξά θαη ηελ ηππνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εξσηήζεσλ, φζν θαη σο πξνο
ηελ πξνζζαθαίξεζε ζεκάησλ γηα ζπδήηεζε, αλάινγα κε ηνλ εξσηψκελν (Ησζεθίδεο,
2008). Ζ επειημία απνηειεί ηδηφηεηα-θιεηδί, ε νπνία επηηξέπεη ηε ρξήζε κηαο πνηθηιίαο
ηερληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ εθ κέξνπο ηνπ ζπλεληεπθηή, «θάλνληαο ηε
ζπλέληεπμε λα κνηάδεη κε κηα αβίαζηε, κε δνκεκέλε ζπλνκηιία» (Goodale, 1982: 10).
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε εξεπλήηξηα πξνεηνίκαζε θάπνηεο βαζηθέο εξσηήζεηο ή
ζέκαηα, απφ ηα νπνία νξηζκέλεο θνξέο εκθάληζε ηελ ηάζε λα απνθιίλεη, εμαηηίαο ηεο
ηδηφηππεο ζρέζεο πνπ πξνζπάζεζε λα αλαπηχμεη κε ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ηεο.
ρέζεο πνπ βαζίδεηαη ζε έλλνηεο φπσο ε «ηζφηεηα» θαη ε «νηθεηφηεηα» (McQueen &
Knussen, 2002: 207). Ο βαζκφο νηθεηφηεηαο κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ηεο
ζπλέληεπμεο επίδξαζε ηφζν ζηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο, φζν θαη ζηε δηαδηθαζία
αλάιπζεο ησλ επξεκάησλ ηεο (Banister, 1994).
Κξίζηκν ζεκείν θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο ζπλέληεπμεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο
επέιηθηνπ θαη δπλακηθνχ νδεγνχ. Ο νδεγφο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο ζπλεληεχμεηο ζε
βάζνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, πεξηιακβάλεη ηξεηο θχξηεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, νη νπνίεο
αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ εξσηψκελσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηηο
παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο πνπ έιαβαλ θαη ηελ άπνςε ηνπο γηα ηε
ζπκβνπιεπηηθή νκνηίκσλ ή ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε αλάινγα
πξνγξάκκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπο ή κεηά απφ απηήλ.
Υαξαθηεξίδεηαη επέιηθηνο, εμαηηίαο ηνπ πεξηνξηζκέλνπ βαζκνχ δφκεζεο ηνπ θαη
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δπλακηθφο, δηφηη κεηαβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ αλάινγα κε ηνλ
εξσηψκελν πνπ έρνπκε απέλαληη καο (Ησζεθίδεο, 2006).
3.3.3. Δηαδηθαζία πιινγήο Δεδνκέλσλ
Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014 έσο ην
Μάξηην ηνπ 2015. Γηα ηελ εμεχξεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ αξρηθά απεπζπλζήθακε ζην
χιινγν Παξαπιεγηθψλ-Παξάξηεκα Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, ζηνλ νπνίν απεζηάιε
ελεκεξσηηθφ έγγξαθν, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε άδεηα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ θαη λα
ελεκεξσζνχλ ηα κέιε πνπ επηιέρζεθαλ, ψζηε λα ζπλαηλέζνπλ ζηε δηελέξγεηα ηφζν ηεο
νκάδαο εζηίαζεο, φζν θαη ησλ αηνκηθψλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζε βάζνο. ην ελ
ιφγσ θαηαγξάθεθαλ νη ζθνπνί ηεο έξεπλαο θαη ηα εξγαιεία ζπιινγήο πιηθνχ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηνχληαλ. Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζήζεθε θαη ζηελ Διιεληθή Δηαηξία γηα ηε
θιήξπλζε Καηά Πιάθαο, ζηελ νπνία θαηαθχγακε ζηε ζπλέρεηα, ιφγσ έιιεηςεο
γπλαηθψλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα.
Σα επηιερζέληα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ θαη ηεο εηαηξίαο, ε επηινγή ησλ νπνίσλ
έγηλε απφ ηα αληίζηνηρα πξνεδξεία κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ είραλ ηεζεί απφ ηελ
εξεπλήηξηα, ελεκεξψζεθαλ θαη πξνζσπηθά απφ ηελ ίδηα γηα ηνπο ζθνπνχο, ηα
αλακελφκελα νθέιε θαη ηα πηζαλά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Παξάιιεια, έιαβαλ
εγγξάθσο (κέζσ ηνπ ελεκεξσηηθνχ εγγξάθνπ πνπ ηνπο δφζεθε απφ ην ζχιινγν θαη ηελ
εηαηξία) θαη πξνθνξηθά φιεο ηηο απαξαίηεηεο εγγπήζεηο γηα ηελ πιήξε αλσλπκία ηνπο
θαη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ ιεγφκελσλ ηνπο. Αθνινχζσο, ηνπο έγηλε γλσζηή ε
δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ηνπο ζηηο εξεπλεηηθέο αλαθνξέο θαη ζηα απνηειέζκαηα, εθφζνλ
ην επηζπκνχλ.
Αλαθνξηθά κε ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ησλ είθνζη δηελεξγεζεηζψλ ζπλεληεχμεσλ,
ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (δεθαηξείο ηνλ αξηζκφ) πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα γξαθεία ηνπ
πιιφγνπ Παξαπιεγηθψλ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, ελψ άιιεο ηξεηο έιαβαλ ρψξα ζηα
γξαθεία ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο γηα ηε θιήξπλζε Καηά Πιάθαο. Δπίζεο, ηξεηο απφ
ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο πξνηίκεζαλ λα δηεμαρζνχλ νη ζπλεληεχμεηο ζηελ νηθία ηεο
εξεπλήηξηαο θαη κφλν κηα ζπλέληεπμε ειήθζε ζηελ νηθία ηεο ζπλεληεπμηαδφκελεο.
Όιεο νη ζπλεληεχμεηο, νη νπνίεο ερνγξαθήζεθαλ, θαηαγξάθεθαλ θαη αλαιχζεθαλ,
έγηλαλ πξφζσπν κε πξφζσπν.
Όιεο νη ζπλεληεχμεηο καγλεηνθσλήζεθαλ κε ηε ζπλαίλεζε ησλ εξσηψκελσλ θαη
θαηαρσξήζεθαλ

ζε

ςεθηαθήο

κνξθήο

ρσξηζηά

αξρεία.

Αθνινχζεζε

ε
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απνκαγλεηνθψλεζε ηνπο κε ηε ρξήζε «ςεπδψλπκσλ», αληί ησλ πξαγκαηηθψλ
νλνκάησλ ησλ εξσηεζέλησλ, πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνχλ νη δηαβεβαηψζεηο πεξί
αλσλπκίαο πνπ ηνπο δφζεθαλ. Γηα ηελ αθξίβεηα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα αξρηθά ησλ
νλνκάησλ ηνπο ζπλνδεπφκελα απφ έλαλ αξηζκφ, ν νπνίνο αθνξνχζε ηε ρξνληθή ζεηξά
κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζπλεληεχμεηο. Ζ δηαδηθαζία ζπλερίζηεθε κε ηνλ
εληνπηζκφ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ έξεπλα απνζπαζκάησλ, ηε δηαηχπσζε απιψλ ελλνηψλ
απφ ηελ εξεπλήηξηα κε ηε κνξθή ζχληνκσλ ππνκλεκάησλ (Memo), βαζηδφκελεο ζηα
πξναλαθεξζέληα απνζπάζκαηα, ην ζπζρεηηζκφ θαη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ απιψλ
ελλνηψλ

ζε

επαλαιακβαλφκελεο

ηδέεο,

ηελ

εθ

λένπ

νκαδνπνίεζε

ησλ

επαλαιακβαλφκελσλ ηδεψλ ζε επξχηεξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, ηηο ζπλαθείο ή
ηαπηφζεκεο έλλνηεο, ηε ζεσξεηηθνπνίεζε ησλ ζπλαθψλ ή ηαπηφζεκσλ ελλνηψλ θαη ηε
θαηάηαμε ηνπο ζε θαηεγνξίεο θαη ηέινο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ, κε
βάζε ηνπο νπνίνπο πξνέθπςε ην ηειηθφ θείκελν ησλ επξεκάησλ. Γεκηνπξγήζεθαλ
αληίγξαθα φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ αξρείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
αξρηθψλ ερεηηθψλ αξρείσλ καγλεηνθψλεζεο ησλ ζπλεληεχμεσλ. Γηαηεξήζεθαλ επίζεο
ηα αξρεία ζεκεηψζεσλ ηεο εξεπλήηξηαο, ζηα νπνία θαηέγξαθε, ακέζσο κεηά ηελ
απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, ηα ζρφιηα, ηηο ζθέςεηο, ηηο παξαηεξήζεηο θαη
ηηο επηζεκάλζεηο πνπ έθαλε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ.

3.4 Δγθπξόηεηα, Αμηνπηζηία, Γελίθεπζε
Οη Plummer θαη Κνθνζαιάθεο (2000) θάλνπλ ιφγν γηα ηξεηο πεγέο
πξνθαηάιεςεο ζηελ έξεπλα ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Πξφθεηηαη γηα πξνθαηαιήςεηο
πνπ ζρεηίδνληαη είηε κε ηνπο εξσηεζέληεο, είηε κε ηνλ εξεπλεηή, είηε κε ηε ζρέζε
αιιειεπίδξαζεο πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπο. Όζνλ αθνξά ηνπο εξσηεζέληεο, θακηά
θνξά ηείλνπλ λα παξαπνηνχλ ηα γεγνλφηα ή λα δίλνπλ απαληήζεηο πνπ πηζαλνινγνχλ φηη
επηζπκεί λα ιάβεη ν ζπλεληεπθηήο, ζέινληαο λα ηνπ γίλνπλ αξεζηνί. Οη εξεπλεηέο πάιη,
απνηεινχλ θνξείο πξνθαηαιήςεσλ, πνπ εθπνξεχνληαη απφ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα
δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο, αθφκε θαη ην ζεσξεηηθφ
ξεχκα, βάζε ηνπ νπνίνπ δηεμάγνπλ ηελ έξεπλα ηνπο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ παξαπάλσ
πξνθαηαιήςεσλ νδεγεί ηνλ εξεπλεηή ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε, ηφζν ηεο κνλαδηθφηεηαο
ηεο νπηηθήο γσλίαο ππφ ηελ νπνία πξαγκαηνπνίεζε ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ
δεδνκέλσλ πνπ ζπλέιεμε, φζν θαη ηεο επίδξαζε ηνπο ζηελ απνδνζείζα εξκελεία
(Creswell, 1994: 169). Ζ ζρέζε κεηαμχ ζπλεληεπθηή θαη ζπλεληεπμηαδφκελνπ
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επεξεάδεηαη απφ ην ρψξν δηεμαγσγήο ηεο ζπλέληεπμεο. Γη‘ απηφ θαη ζπληζηάηαη ε
επηινγή ελφο ρψξνπ πνπ λα κελ πξνζδίδεη ζηε ζπδήηεζε ραξαθηεξηζηηθά νχηε κηαο
πνιχ επίζεκεο ζπλάληεζεο, νχηε κηαο θνπβέληαο κεηαμχ πνιχ θίισλ (Plummer &
Κνθνζαιάθεο, 2000).
Πνιχο ιφγνο έρεη γίλεη ινηπφλ ζηε βηβιηνγξαθία γηα ην εάλ θαη θαηά πφζν ηα
επξήκαηα ησλ πνηνηηθψλ εξεπλψλ είλαη αμηφπηζηα, έγθπξα θαη γεληθεχζηκα. Οη Morse
θαη ζπλ. (2002) θάλνπλ ιφγν γηα «ζηξαηεγηθέο επαιήζεπζεο», νη νπνίεο
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ εξεπλεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο,
επηηξέπνληαο ηνπ λα εληνπίδεη θαη λα δηνξζψλεη ηα ιάζε πνπ πξνέθπςαλ θαηά ην
ζρεδηαζκφ ή ηελ εθαξκνγή ησλ επηκέξνπο βεκάησλ ηεο, εληζρχνληαο ηελ αμηνπηζηία
θαη ηελ εγθπξφηεηα ηεο (ζει. 9-10). Μεηαμχ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηξαηεγηθψλ
επαιήζεπζεο ζπγθαηαιέγνληαη ε κεζνδνινγηθή ζπλνρή, ε θαηαιιειφηεηα ηνπ
δείγκαηνο, ε ηαπηφρξνλε ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ε ζεσξεηηθή
επηβεβαίσζε ησλ ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ θαη ε αλάπηπμε ζεσξίαο (ζει. 12-13).
Καζνξηζηηθφο επίζεο παξάγνληαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο
εγθπξφηεηαο κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη νη ελ γέλεη ηδηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ
εξεπλεηή. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη McQueen θαη Knussen (2002), ν
εξεπλεηήο νθείιεη λα απνζηαζηνπνηεζεί απφ ηα δεηήκαηα ηεο έξεπλαο πνπ ηνλ
ελδηαθέξνπλ πξνζσπηθά θαη λα αλαξσηεζεί αλ θαηάθεξε λα δψζεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα
ηνπ ππφ δηεξεχλεζε ζέκαηνο (ζει. 211).
Όζνλ αθνξά ηελ αμηνπηζηία, ε επίηεπμε ηεο εληνπίδεηαη ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ
θαηαβάιεη ν εθάζηνηε εξεπλεηήο λα πείζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο αλαγλψζηεο ηεο
έξεπλαο ηνπ φηη ε ζπιινγή, ε θαηαγξαθή θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ έγηλε
δηεμνδηθά θαη κε πξνζνρή, απνθεχγνληαο επηκειψο ηελ επηλφεζε ή ηελ παξαπνίεζε
ηνπο (Mason, 2003: 329). χκθσλα κε ηνλ Silverman (2006), ε αμηνπηζηία κηαο
ζπλέληεπμεο θξίλεηαη απφ ην βαζκφ «..πνπ θάζε εξσηψκελνο θαηαλνεί ηηο εξσηήζεηο κε
ηνλ ίδην ηξφπν θαη θσδηθνπνηεί ηηο απαληήζεηο ρσξίο ηε δπλαηφηεηα αβεβαηφηεηαο»
(ζει. 286). Γηα ηελ επίηεπμε ηεο ρξεζηκνπνηνχληαη κηα πνηθηιία κέζσλ, φπσο ε
κεζνδνινγηθή ηξηγσλνπνίεζε πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ Levers (2006). Όκσο ελ ηέιεη,
ην ελδηαθέξνλ ηνπ εξεπλεηή δελ πεξηνξίδεηαη ζηε βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ
θεηκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, αιιά
εληνπίδεηαη θπξίσο ζηε ρξεζηκφηεηα ησλ ελ ιφγσ θεηκέλσλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο
έξεπλαο (Cohen, Manion, & Morrison, 2008).
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Ζ εγθπξφηεηα κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο απφ ηελ άιιε, ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε
δπλαηφηεηα αθξηβήο πεξηγξαθήο ηεο δηαδξνκήο πνπ αθνινπζήζεθε πξνθεηκέλνπ λα
νδεγεζνχκε ζηα ζπγθεθξηκέλα επξήκαηα θαη εξκελείεο, εζηηάδνληαο ζηε ζπλερή
δηθαηνιφγεζε ησλ επηκέξνπο βεκάησλ (Mason, 2003). Με ηνλ ηξφπν απηφ νη
αλαγλψζηεο ηεο έξεπλαο έρνπλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ ην ζπιινγηζκφ ηνπ
εξεπλεηή ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη ηελ επηινγή
ησλ κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ αλάιπζεο θαη εξκελείαο ηνπ πιηθνχ πνπ ζπιιέρζεθε
(McQueen & Knussen, 2002). Ζ Mason, (2003) ραξαθηεξίδεη ηνλ εξεπλεηή, πνπ
ζπιιέγεη θαη αλαιχεη ηα δεδνκέλα ηνπ θάλνληαο ρξήζε ησλ πνηνηηθψλ κεζφδσλ
έξεπλαο, σο «ζθεπηφκελν θαη αλαζηνραδφκελν επαγγεικαηία» (ζει. 370). ηελ έλλνηα
ηνπ αλαζηνραζκνχ, σο ηερληθή βειηίσζεο ηεο εγθπξφηεηαο κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο,
αλαθέξεηαη θαη ε Tindall (1994), ε νπνία εληνπίδεη ηξία είδε αλαζηνραζκνχ, ηνλ
πξνζσπηθφ, ην ιεηηνπξγηθφ θαη ηνλ πεηζαξρηθφ αλαζηνραζκφ (Personal, functional &
disciplinary reflexivity) (ζει. 150). Σα πξναλαθεξζέληα είδε αλαζηνραζκνχ ιακβάλνπλ
ρψξα ζε φια ηα ζηάδηα ηεο έξεπλαο, πξαγκαηνπνηνχληαη απφ εξεπλεηή θαη εξσηεζέληεο
θαη απνηεινχλ κέζν γεθχξσζεο ην ράζκαηνο κεηαμχ ππνθεηκεληθήο θαη αληηθεηκεληθήο
εξκελείαο ηνπ ππφ δηεξεχλεζε ζέκαηνο.
Αλαθνξηθά κε ηε ζπλέληεπμε, ε εγθπξφηεηα ηεο εθηηκάηαη κε ηε ρξήζε
θξηηεξίσλ, φπσο «ε επίδξαζε ηνπ εξεπλεηή ζην πεξηβάιινλ», «νη αμίεο ηνπ εξεπλεηή»
θαη «ε αιήζεηα ηνπ εξσηψκελνπ» (Silverman, 2006: 290). ηελ ελίζρπζε ηεο
εγθπξφηεηαο κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο ζπκβάιιεη επίζεο ε ζχληνκε αλαθνξά ζηνπο
πεξηνξηζκνχο πνπ εληνπίζηεθαλ ηφζν θαηά ην ζρεδηαζκφ φζν θαη θαηά ηελ δηεμαγσγή
ηεο (McQueen & Knussen, 2002).
Ζ γελίθεπζε είλαη επίζεο κείδνλνο ζεκαζίαο γηα νξηζκέλνπο εξεπλεηέο πνπ
εθαξκφδνπλ πνηνηηθέο κεζφδνπο έξεπλαο θαη επεξεάδεηαη απφ ηνλ ηξφπν επηινγήο ησλ
ππφ κειέηε πεξηπηψζεσλ (Silverman, 2006). Ζ Mason, (2003) ηίζεηαη ππέξ ηεο
ζεσξεηηθήο γελίθεπζεο, ε νπνία βαζίδεηαη ζε κηα ζεηξά απφ επηρεηξήκαηα πνπ έρνπλ λα
θάλνπλ κε ηνλ «απζηεξφ θαη δηεμνδηθφ ηξφπν» πξαγκαηνπνίεζεο ηεο αλάιπζεο, ηελ
εμήγεζε δεηεκάησλ πνπ είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ ππφ δηακφξθσζε ζεσξία, ην
δνθηκαζηηθφ έιεγρν ελαιιαθηηθψλ εμεγήζεσλ ησλ ελ ιφγσ δεηεκάησλ, ηε ρξήζε ησλ
δνκεζέλησλ εμεγήζεσλ γηα ηε δηαηχπσζε εξσηεκάησλ γηα παξφκνηα θνηλσληθά
πιαίζηα θαη ηελ απνπζία ελδείμεσλ πνπ λα ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο άπνςεο φηη ην
επηιερζέλ δείγκα είλαη κε αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ επξχηεξνπ πιεζπζκνχ (ζει. 346-351).
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θεπηηθνί είλαη θαη νη Auerbach θαη Silverstein, (2003) απέλαληη ζην θαηά πφζν
είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηνχλ ηα θξηηήξηα αμηνπηζηίαο, εγθπξφηεηαο θαη γελίθεπζεο
ζηελ πνηνηηθή έξεπλα. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ζθεπηηθηζκνχ πξνηείλνπλ ζε
αληηθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ, ηα θξηηήξηα ηεο «αηηηνινγεκέλεο εξκελείαο»
(justifiability) θαη ηεο «κεηαβηβαζηκφηεηαο ησλ ζεσξεηηθψλ δνκψλ» (transferability).
Όζνλ αθνξά ηελ «αηηηνινγεκέλε εξκελεία», πξφθεηηαη γηα ηελ πξνζπάζεηα «δηάθξηζεο
κεηαμχ

δηθαηνινγεκέλσλ

θαη

αδηθαηνιφγεησλ

ηξφπσλ

ρξεζηκνπνίεζεο

ηεο

ππνθεηκεληθφηεηαο λα εξκελεχζεη ηα δεδνκέλα» (Auerbach & Silverstein, 2003: 83).
Δλψ κε ηνλ φξν «κεηαβηβαζηκφηεηα ησλ ζεσξεηηθψλ δνκψλ» νη Auerbach &
Silverstein, (2003: 87) θάλνπλ ιφγν γηα εθαξκνγή ησλ πεξηζζφηεξν αθεξεκέλσλ
ζεσξεηηθψλ θαηαζθεπψλ ζε δηαθνξεηηθέο ππνθνπιηνχξεο.
3.5 Αλάιπζε Τιηθνύ
Μεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε ζπλέληεπμεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη
κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ πιηθνχ πνπ ζπιιέγεηαη ζε πξνζβάζηκν θείκελν. Όπσο
ραξαθηεξηζηηθά

θάλεη

ιφγν

ν

Ησζεθίδεο

(2006:

169)

«ε

δηαδηθαζία

απνκαγλεηνθψλεζεο, ζα ππνβνεζεζεί απφ ηε ρξήζε ζπκβφισλ, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ
αλαπαξάζηαζε ησλ ζπλζεθψλ

ζηηο νπνίεο ε ζπλέληεπμε έιαβε ρψξα». ηε

ζπνπδαηφηεηα ηεο πηζηήο αλαπαξάζηαζεο ησλ ιεγφκελσλ ηνπ εξσηψκελνπ αλαθέξεηαη
θαη ν Mishler (1996: 84), ν νπνίνο ηζρπξίδεηαη φηη «νη κεηαγξαθέο ηείλνπλ λα απνθηνχλ
κηα δηθή ηνπο δσή, εθφζνλ αθηεξψλνπκε ηφζεο πξνζπάζεηεο, ηφζε πξνζνρή θαη ηφζν
ρξφλν γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ αλάιπζε ηνπο.
ηελ παξνχζα έξεπλα αθνινπζήζεθε βήκα πξνο βήκα ε δηαδηθαζία αλάιπζεο
πιηθνχ πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο Auerbach θαη Silverstein, (2003) ζην βηβιίν ηνπο
«Qualitative Data: an introduction to coding and analysis». πγθεθξηκέλα,
δεκηνπξγήζεθε έλα μερσξηζηφ αξρείν, ην νπνίν πεξηειάκβαλε απνζπάζκαηα ησλ
ζπλεληεχμεσλ (Relevant Texts), πνπ ή ζρεηίδνληαλ μεθάζαξα κε ηα εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα ή πεξηείραλ ζηνηρεία, ηα νπνία ε εξεπλήηξηα ζεψξεζε ζεκαληηθά,
πηζαλνινγψληαο φηη ζα κπνξνχζαλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εξκελεία ηνπ ζέκαηνο πνπ
εξεπλνχληαλ. ηε ζπλέρεηα, γηα θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα δηαηππψζεθε
απφ ηελ εξεπλήηξηα κηα απιή έλλνηα, ε νπνία αληηθαηφπηξηδε αθξηβψο ηα ιερζέληα ησλ
εξσηεζέλησλ κε ηνλ απινχζηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη ρσξίο λα πεξηιακβάλεη άιιεο
επηκέξνπο έλλνηεο. Οη απιέο έλλνηεο (Simple Ideas), 318 ηνλ αξηζκφ, δηαηππψζεθαλ κε
ηε κνξθή ππνκλεκάησλ (Memos), ηνπνζεηνχκελεο θάησ απφ θάζε απφζπαζκα θαη
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απνηέιεζαλ έλα θαηλνχξγην αξρείν. Αθνινχζεζε ε νκαδνπνίεζε ησλ απιψλ ηδεψλ πνπ
έδεηρλαλ λα επαλαιακβάλνληαη, θάησ απφ έλα γεληθφηεξν ηίηιν. Γηα παξάδεηγκα θάησ
απφ ηνλ γεληθφ ηίηιν «Οη νκφηηκνη ζχκβνπινη σο πξφηππα», ηνπνζεηήζεθαλ νη απιέο
έλλνηεο «Ζ εηθφλα πείζεη», «Τπάξρεη δπλαηφηεηα κίκεζεο», «Πσο βνεζάεη ε χπαξμε
νκνηίκσλ», «Ο νκφηηκνο πεγή έκπλεπζεο», «Δηθφλα ηεο κειινληηθήο ζνπ δσήο»,
«Παξάδεηγκα νη δσέο ησλ νκνηίκσλ», «Παξαθίλεζε ησλ λέσλ» θαη «Κπθινθνξψ φπσο
ν νκφηηκνο». Έηζη ην αξρείν ησλ επαλαιακβαλφκελσλ ηδεψλ (Repeating Ideas) πνπ
πξνέθπςε πεξηειάκβαλε 64 επαλαιακβαλφκελεο ηδέεο, νη νπνίεο θαη απηέο κε ηε ζεηξά
ηνπο νκαδνπνηήζεθαλ θάησ απφ κία αθφκε επξχηεξε ζεκαηηθή ελφηεηα, ηελ ζπλαθή ή
ηαπηφζεκε έλλνηα. Γεκηνπξγήζεθαλ ινηπφλ 18 ηαπηφζεκεο ή ζπλαθείο έλλνηεο
(Themes), πνπ ήηαλ νη αθφινπζεο: «Θεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο εξγαζίαο», «Κίλεηξα
εξγαζηαθήο επαλέληαμεο», «Λνηπά εκπφδηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εξγαζηαθή
επαλέληαμε», «Δπίδξαζε ηεο αλεξγίαο ζηηο επαγγεικαηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο
επηινγέο», «Έιιεηςε πξφζβαζεο ζηνλ εξγαζηαθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ»,
«χλδεζε εξγαζίαο θαη εθπαίδεπζεο», «Δγθαηάιεηςε ζπνπδψλ», «Ραηζηζηηθή
αληηκεηψπηζε απφ ην θνηλσληθφ, εξγαζηαθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ», «Ηζφηηκε
αληηκεηψπηζε απφ ην θνηλσληθφ, εξγαζηαθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ», «Απνδνρή
ηεο αληθαλφηεηαο σο εζσηεξίθεπζε ηνπ ξαηζηζκνχ», «Αληίζηαζε ζηε ξαηζηζηηθή
ζπκπεξηθνξά», «Κνηλσληθή πνιηηηθή ζηα πιαίζηα ηεο θηλεηηθήο αλαπεξίαο», «Ο ξφινο
ησλ εηδηθψλ ηεο απνθαηάζηαζεο ζηελ εξγαζηαθή επαλέληαμε», «Ο ξφινο ησλ νκφηηκσλ
ζπκβνχισλ ζηελ εξγαζηαθή επαλέληαμε», «Σνκείο βνήζεηαο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο
νκνηίκσλ», «Πξνυπνζέζεηο θαη εκπφδηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ», «Ο ξφινο ηνπ
θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ ζηελ εξγαζηαθή απνθαηάζηαζε» θαη «Αλαγλψξηζε ηεο
αλαγθαηφηεηαο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ».
Αθνινχζεζε ε ζεσξεηηθνπνίεζε ησλ ηαπηφζεκσλ ή ζπλαθψλ ελλνηψλ, νη
νπνίεο νκαδνπνηήζεθαλ ζε 10 θαηεγνξίεο (Categories), πνπ απνηέιεζαλ ππνδηαηξέζεηο
ησλ ηξηψλ ηειηθψλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ ηεο έξεπλαο (Axis). Ο πξψηνο άμνλαο, ν νπνίνο
αθνξνχζε ηα θίλεηξα θαη ηα εκπφδηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζηαδηνδξνκία ησλ
αηφκσλ κε επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο, ζρεκαηίζηεθε απφ ηηο ηξεηο πξψηεο
θαηεγνξίεο, πνπ πεξηειάκβαλαλ ζπλνιηθά 11 ηαπηφζεκεο ή ζπλαθείο έλλνηεο: 1.
Κίλεηξα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζηαδηνδξνκία ησλ αηφκσλ κε επίθηεηεο θηλεηηθέο
αλαπεξίεο, 2. Δκπφδηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζηαδηνδξνκία ησλ αηφκσλ κε επίθηεηεο
θηλεηηθέο αλαπεξίεο, θαη 3. Αληηκεηψπηζε ησλ εκπνδίσλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε
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ζηαδηνδξνκία ησλ αηφκσλ κε επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο. Ο δεχηεξνο άμνλαο, πνπ
αθνξνχζε ηε ζπκβνιή ηεο πνιηηείαο θαη ηεο θνηλσλίαο ζηελ εξγαζηαθή επαλέληαμε ησλ
αηφκσλ κε επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο, ζπκπεξηέιαβε ηξεηο θαηεγνξίεο, πνπ
πεξηείραλ ηξεηο ηαπηφζεκεο ή ζπλαθείο έλλνηεο: 1.Κνηλσληθή πνιηηηθή ζηα πιαίζηα ηεο
θηλεηηθήο αλαπεξίαο, 2. Ο ξφινο ησλ εηδηθψλ ηεο απνθαηάζηαζεο ζηελ εξγαζηαθή
επαλέληαμε θαη 3. Ο ξφινο ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ ζηελ εξγαζηαθή επαλέληαμε.
Καηαιήγνληαο, ν ηξίηνο άμνλαο, ν νπνίνο αλαθέξνληαλ ζηε ζπκβνιή ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ ζηελ εξγαζηαθή επαλέληαμε ησλ αηφκσλ κε επίθηεηεο
θηλεηηθέο αλαπεξίεο, πξνέθπςε απφ ηε ζπλέλσζε ησλ ηεζζάξσλ ελαπνκελφλησλ
θαηεγνξηψλ, πνπ πεξηείραλ ηηο αληίζηνηρεο ηαπηφζεκεο ή ζπλαθείο έλλνηεο: 1.
Αλαγλψξηζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ, 2. Ο ξφινο ησλ
νκφηηκσλ ζπκβνχισλ, 3. Σνκείο ζπκβνιήο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ θαη 4.
Πξνυπνζέζεηο θαη εκπφδηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ. Ζ φιε δηαδηθαζία
ελαξκνλίζηεθε κε ηελ άπνςε ηνπ Creswell (1994: 153) πεξί ηάζεο ηνπ εξεπλεηή λα
«είλαη αλνηρηφο ζε δπλαηφηεηεο θαη λα βιέπεη αληίζεηεο ή ελαιιαθηηθέο εμεγήζεηο ησλ
επξεκάησλ».
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4.

Αποηελέζμαηα
Αθνινπζψληαο θαηά γξάκκα ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο ηνπ ζπιιερζέληνο πιηθνχ,

ε νπνία πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο

Auerbach & Silverstein, (2003) ζην βηβιίν ηνπο

«Qualitative Data: an introduction to coding and analysis» θαη εθαξκφδνληαο ηα
ηηζέκελα

απφ

ηνπο

ίδηνπο

θξηηήξηα

«αηηηνινγεκέλεο

εξκελείαο»

θαη

«κεηαβηβαζηκφηεηαο ησλ ζεσξεηηθψλ δνκψλ», επηρεηξήζεθε ε θαηά ην δπλαηφλ πηζηή
αλαπαξάζηαζε θαη ε θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ
έξεπλα.
4.1 Πξώηνο Άμνλαο: Κίλεηξα θαη εκπόδηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε
ζηαδηνδξνκία ηωλ αηόκωλ κε επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο
Γηα ηνλ πξψην άμνλα πξνέθπςαλ ηέζζεξηο ππνθαηεγνξίεο: 3.1.1 Κίλεηξα ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ηε ζηαδηνδξνκία ησλ αηφκσλ κε επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο, 3.1.2
Δκπφδηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζηαδηνδξνκία ησλ αηφκσλ κε επίθηεηεο θηλεηηθέο
αλαπεξίεο θαη 3.1.3 Αληηκεηψπηζε ησλ εκπνδίσλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζηαδηνδξνκία
ησλ αηφκσλ κε επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο.
Κίλεηξα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζηαδηνδξνκία ηωλ αηόκωλ

4.1.1

κε επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο
Ο νξηζκφο ηνπ θηλήηξνπ θάλεθε λα δηαθέξεη νξηζκέλεο θνξέο κεηαμχ ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, νδεγψληαο ηνπο ζε πξνζσπηθέο λνεκαηνδνηήζεηο, πνπ
εθηείλνληαλ απφ ηελ αλάγθε ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ έσο θαη ηελ επηζπκία ηνπο λα ηνπο
πξνζθεξζνχλ ζεκαληηθέο απνιαβέο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Χζηφζν, θνηλά ζεκεία
εληνπίζηεθαλ, ηα νπνία θαη ζα αλαθεξζνχλ ζηε ζπλέρεηα.
4.1.1.1 Οι θετικζς διαστάσεις της εργασίας ως κίνητρα

Αξθεηνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο αλαθέξζεθαλ ζηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα
απηνχο ε εξγαζία σο γεληθφηεξε έλλνηα, εληνπίδνληαο θπξίσο ηα νθέιε πνπ απνθνκίδεη
έλα εξγαδφκελν άηνκν κε αλαπεξία, ζηελ αίζζεζε δεκηνπξγίαο θαη πξνζθνξάο θαζψο
θαη ζηε ζεξαπεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα. Ζ αλάγθε δεκηνπξγηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ
ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο είλαη έθδειε ζε απνζπάζκαηα φπσο ηα αθφινπζα:
«Πξνζπαζείο λα βξεηο.. δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε γηα ζέλα..» (1), «ζέισ λα βξσ
δνπιεηά.. έρσ λα θάσ.. βαξηέκαη ην θαζηζηφ» (Υ1), «Να δεκηνπξγείο ή λα είζαη ...κέζα
ζε θφζκν..» (Κ2). Σαπηφρξνλα κε ηε δεκηνπξγηθή δηάζηαζε ηεο εξγαζίαο, ε
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δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηνλ εξγαδφκελν λα πξνζθέξεη ζε θάζε επίπεδν
επαλαιακβάλνληαλ αξθεηά ζπρλά ζηα ιεγφκελα ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ, θαζηζηψληαο
ηελ πξνζθνξά ζεκαληηθφ θίλεηξν ζην λα επηδηψμεη έλα άηνκν κε αλαπεξία ηελ
εξγαζηαθή ηνπ ελζσκάησζε. Σα παξαθάησ απνζπάζκαηα είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο
δηάζεζεο ηνπο λα πξνζθέξνπλ: «λα δνπιέςνπκε είλαη πην θαιά. Απαζρνιείζαη.. πεξλάεη
ε κέξα ζνπ θαη πξνζθέξεηο..» (Υ2), «άληε ιέσ λα πάσ ηέζζεξηο ψξεο.. ζα πξνζθέξσ
θαη θάηη..», (Κ2), «λα γεκίζσ ηε κέξα κνπ.. λα βνεζήζσ..» (Γ4), «φηαλ εξγάδεζαη..
ληψζεηο φηη είζαη ρξήζηκνο.. φηη πξνζθέξεηο θάηη» (Α1). Γηα «ζεξαπεπηηθέο» ηδηφηεηεο
ηεο εξγαζίαο έθαλαλ επίζεο ιφγν θάπνηνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ ελαζρφιεζε ηνπο
κε νπνηαδήπνηε εξγαζία, ηνπο γέκηζε κε δχλακε, αμηνπνηψληαο ζην έπαθξν ηα φπνηα
απνζέκαηα ελέξγεηαο δηέζεηαλ. Όπσο είπαλ, «ε εξγαζηνζεξαπεία.. κε θξάηεζε
δεθαπέληε ρξφληα φξζηα» (Α2), «ε δνπιεηά.. είλαη πγεία θαη γη‘ απηφ θάλσ δηάθνξα..
πξάγκαηα. Καη ζίγνπξα ζα θάλσ θαη άιια» (Π2).
Δπηπιένλ, ηδηαίηεξε κλεία έγηλε ζηνλ κείδνλα ξφιν ηεο απηνεμππεξέηεζεο, ηελ
νπνία κάιηζηα νη ζπλεληεπμηαδφκελνη ζεψξεζαλ σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ
εξγαζηαθή επαλέληαμε ελφο αλζξψπνπ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα. Δλδεηθηηθή ήηαλ ε
ηάζε ηνπο λα ηαπηίδνπλ ηελ απηνεμππεξέηεζε κε ηελ αλεμαξηεζία θαη λα επηδηψθνπλ
πάζε ζπζία ηελ επίηεπμε ηεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ ηθαλνί θαη έηνηκνη λα
εξγαζηνχλ. Όπσο αλέθεξαλ κεξηθνί, «Σψξα πεξηκέλσ.. λα απηνεμππεξεηνχκαη.. Καη
ηφηε ζα ην θπλεγήζσ» (Γ2), «άκα γίλεηο αλεμάξηεηνο κπνξείο λα.. δνπιέςεηο» (Κ2),
«πξνυπνζέηεη ε εξγαζία ην.. λα είζαη αλεμάξηεηνο» (Γ1), «Πξαθηηθή.. εθπαίδεπζε.. ζην
δξφκν, ζηελ θίλεζε.. δηάθνξεο ηερληθέο.. λα αλεβαίλεηο ζθάιεο κε ην θαξφηζη.. εθεί
θαηάιαβα φηη κπνξνχζα λα μαλαδνπιέςσ. Γελ πίζηεπα.. φηαλ έπαζα ην αηχρεκα φηη ζα
κπνξνχζα λα μαλαδνπιέςσ... Ζ εθπαίδεπζε ζε βνεζάεη λα δεηο κέρξη πνπ θηάλεηο..»
(Π1).
Καηαιήγνληαο, νη ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ ηελ απφθαζε ελφο αηφκνπ λα
επηζηξέςεη ζηνλ εξγαζηαθφ ζηίβν, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θπζηθήο ηνπ
απνθαηάζηαζεο, σο έλδεημε φξεμεο γηα δσή. Παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ απνξξένπλ απφ
ηελ χπαξμε απηήο θαζεαπηήο ηεο αλαπεξίαο, ε επηζηξνθή ζηελ εξγαζία ζεκαηνδνηεί ηε
ζπλέρηζε

ηεο

θαζεκεξηλφηεηαο

θαη

ηελ

επάλνδν

ζηνλ

αγψλα

ηεο

δσήο.

Υαξαθηεξηζηηθέο ηεο πξναλαθεξζείζαο καρεηηθήο δηάζηαζεο ηεο εξγαζίαο είλαη
απφςεηο ηνπ ηχπνπ: «Γνπιεχσ.. Γηαηί.. έκαζα απφ κηθξφ παηδί λα δνπιεχσ. Άζρεηα πνπ
είκαη ζην θαξφηζη» (Ν), «κνπ δίλεη ραξά φηη παιεχεη γηα ηε δσή ηνπ, γηα ηελ νηθνγέλεηα
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ηνπ θαη είλαη πξνο ζαπκαζκφ απηά ηα άηνκα πνπ κπνξνχλε θαη έρνπλε κηα δνπιίηζα»
(Γ2), «βιέπσ έλαλ άλζξσπν πνπ έρεη πξφβιεκα θαη ην παιεχεη. Πξνζπαζεί. Σξέρεη απφ
δσ θαη απφ θεη..» (Α1).
4.1.1.2 Κίλεηξα εξγαζηαθήο επαλέληαμεο
Σα θίλεηξα, ησλ αηφκσλ κε επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο, γηα επάλνδν ηνπο
ζηελ εξγαζία, δηαθέξνπλ, αιιά ηαπηφρξνλα είλαη θαη φκνηα κε ηα θίλεηξα θάζε θνηλνχ
εξγαδφκελνπ. Με άιια ιφγηα, κνηξάδνληαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο αξηηκειείο ηε
θηινδνμία λα πιεξψλνληαη ηθαλνπνηεηηθά γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ, αιιά
επηπιένλ ληψζνπλ ηελ αλάγθε λα δείμνπλ, λα αλαδείμνπλ θαη λα απνδείμνπλ, ηφζν ζηνπο
εξγνδφηεο ηνπο, φζν θαη ζηελ θνηλσλία, φηη είλαη ηθαλνί λα θέξνπλ εηο πέξαο κε
επηηπρία ηα εξγαζηαθά ηνπο θαζήθνληα θαη φρη κφλν. Οη νηθνλνκηθνί ιφγνη πξνβάινπλ
θάπνηεο θνξέο σο ηζρπξφ θίλεηξν, εηδηθά φηαλ ηίζεηαη ζέκα βηνπνξηζκνχ. ‘ απηέο ηνπο
ινηπφλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο αλαθέξνληαλ νη ζπκκεηέρνληεο φηαλ έιεγαλ: «Άκα βξσ
θάπνηα.. δνπιεηά, λα πιεξψλνκαη θαιά, ζα δνπιέςσ.. Αλ.. φρη δε ζα πάσ» (Γ3),
«έπξεπε λα έρσ.. δηθφ κνπ εηζφδεκα.. έβιεπα φηη.. νη γνλείο κνπ δελ κπνξνχζαλε λα καο
ζπληεξήζνπλ!.. Άξα ήηαλε.. απηνλφεην φηη έπξεπε λα βγνχκε έμσ απφ ην ζπίηη..» (Γ2),
«έθαλα πάξα πνιιέο δνπιεηέο... γηα.. λα εμαζθαιίζσ θάπνηα έλζεκα» (Γ2), «Δίκαη..
άηνκν πνπ ζέισ λα δείμσ ηηο ηθαλφηεηεο κνπ. ηξαβέο, θνπηζέο, θάηη..» (3).
4.1.2

Δκπόδηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζηαδηνδξνκία ηωλ αηόκωλ κε
επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο

ε αληίζεζε κε ηα θίλεηξα επηζηξνθήο ζηελ εξγαζία, πνπ απαζρφιεζαλ έλα κέξνο
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, ηα εκπφδηα, κε ηα νπνία έξρνληαη αληηκέησπνη θαηά
ηε

δηάξθεηα

ηεο

εθπαηδεπηηθήο

θαη

επαγγεικαηηθήο

ηνπο

πνξείαο,

ζρεδφλ

πξσηαγσλίζηεζαλ ζε φιεο ζηηο ζπλεληεχμεηο, παξνπζηάδνληαο κηθξέο δηαθνξέο κνλάρα
σο πξνο ηε ζνβαξφηεηα θαη ην κέγεζνο πνπ απνδφζεθε ζε θάζε πξφβιεκα.
Αθνινπζνχλ νη βαζηθφηεξεο δπζθνιίεο πνπ αλαδείρηεθαλ κέζα απφ ηε ζπδήηεζε:
4.1.2.1 Έιιεηςε πξόζβαζεο ζην εξγαζηαθό θαη εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ
Ζ αλππαξμία νπνηαζδήπνηε ππνδνκήο, θαηάιιειεο λα επηηξέςεη ηελ
απξφζθνπηε αθνζίσζε ησλ αλζξψπσλ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο ζηα εθπαηδεπηηθά θαη
επαγγεικαηηθά ηνπο θαζήθνληα, αλαθέξζεθε εθηελψο απφ φινπο ζρεδφλ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο. Ξεθηλψληαο απφ ηα γεληθφηεξα θηηξηαθά πξνβιήκαηα ησλ ρψξσλ
εξγαζίαο θαη εθπαίδεπζεο, κέρξη θαη ηελ έιιεηςε ησλ απαξαίηεησλ ρψξσλ πγηεηλήο,
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φπσο είλαη νη αλαπεξηθέο ηνπαιέηεο. Ηδηαηηέξσο απνθαιππηηθέο εμάιινπ είλαη νη
παξαθάησ δειψζεηο: «θάλα δπν θνξέο πνπ έηπρε γηα δνπιεηά ζε θαηάζηεκα.. κε
νξζνπεδηθά.. νχηε ηνπαιέηα δελ είρε πξνζβάζηκε..» (Κ2), «δελ πήγαηλα εθεί ζηηο
ηνπαιέηεο.. Γελ ήηαλε... αλαπεξηθέο» (Α1), ), «ηψξα πνπ κηιάκε, κπνξψ λα ζνπ πσ..
ζεκεία πνπ.. θάπνηνο ν νπνίνο έρεη θηλεηηθή αλαπεξία δελ κπνξεί λα πάεη.. Αθφκε δελ
είλαη φπσο ζα ‗πξεπε λα είλαη..» (Β), «ήηαλ.. ζέκα.. λα θηλεζείο κέζα ζην θηίξην» (Γ1),
ε θάπνηα ακθηζέαηξα.. δε κπνξνχζα λα θαηέβσ.. Γε ρσξνχζα ζε θάηη γξαθεία..» (Κ2).
ε νξηζκέλεο κάιηζηα πεξηπηψζεηο νη θηηξηαθέο αλεπάξθεηεο ήηαλ ηφζν ζνβαξέο
ψζηε εμαλάγθαδαλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε θαη ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο ζε ππνρξεσηηθή θαζπζηέξεζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Με κηα δηάζεζε
εθκπζηεξεχζεσο είπαλ: «Γε κπνξνχζα λα παξαθνινπζήζσ ηα ζεκηλάξηα.. δηφηη δελ
είραλ πξνζβαζηκφηεηα ζηνπο ρψξνπο δηεμαγσγήο ηνπο.. Καη.. δελ ζα ην έθαλαλ γηα.. ην
ειάρηζην πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπλ κε αλαπεξία.. εάλ ηα πξάγκαηα ήηαλ
φπσο ήηαλε [πξηλ].. δελ ζα ‗θεπγα.. αιιά δε κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη αιιηψο» (Π1),
«Δίρακε ράζεη έλα εμάκελν.. γηαηί δελ ππήξρε νχηε ξάκπα, νχηε αζαλζέξ, νχηε ηίπνηα»
(Γ1).
4.1.2.2 Ραηζηζηηθή αληηκεηώπηζε από ην θνηλσληθό, εξγαζηαθό θαη
εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ
Ζ ξαηζηζηηθή

αληηκεηψπηζε,

απφ ζεκαληηθφ κέξνο

ηνπ

εξγαζηαθνχ,

εθπαηδεπηηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα,
απνηέιεζε ζπρλά αληηθείκελν ζπδήηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ. Γηα ηελ
αθξίβεηα, δελ έιεηςαλ νη αλαθνξέο ζηελ αξλεηηθή ζηάζε ησλ ππνςεθίσλ θαη
πθηζηάκελσλ εξγνδνηψλ, νη νπνίεο εθδειψζεθαλ κε κηα πνηθηιία αληηδξάζεσλ, φπσο ε
απνθπγή πξφζιεςεο αηφκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα ή ε έιιεηςε ηεο ζηνηρεηψδνπο
επαηζζεζίαο πξνζαξκνγήο ησλ απαηηήζεσλ ηνπο ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ εθάζηνηε
αλαπήξσλ ππαιιήισλ ηνπο. Όπσο έγηλε θαλεξφ απφ ηα αθφινπζα απνζπάζκαηα:
«Δπεηδή κε βιέπνπλε, έρσ ην πξφβιεκα κνπ.. ππάξρεη κηα.. αξλεηηθή αληίιεςε
απέλαληη ζε εκάο» (Υ1), «δελ έδεηρλαλ.. επειημία ή.. πξνζαξκνζηηθφηεηα σο πξνο
εκέλα..» (Α2).
ην ίδην κήθνο θχκαηνο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν θάπνηεο
θνξέο απνξξίπηεη ηα κέιε ηνπ, πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα πξφηππα ηνπ
αξραηνειιεληθνχ απνθζέγκαηνο «λνπο πγηήο, ελ ζψκαηη πγηή». Πξνρσξψληαο έλα βήκα
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πην πέξα ε θνηλσλία παιηλδξνκεί κεηαμχ ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο πξνθαηάιεςεο, ελψ ηελ
ίδηα ζηηγκή απνζαξξχλεη ηελ εξγαζηαθή επαλέληαμε ησλ αλζξψπσλ κε θηλεηηθέο
αλαπεξίεο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηα παξαθάησ: «ην παλεπηζηήκην..
είλαη πέξα γηα πέξα ξαηζηζηηθφ.. επεηδή ηνπο ραιάο ηελ εηθφλα.. δε ζε ζέινπλ..» (Β),
«Όηαλ ηνπο ην έιεγα έβιεπα.. κηα πεξίεξγε ζπκπεξηθνξά.. είλαη αλίδενη;.. Φνβνχληαη
λα ζε αληηκεησπίζνπλ;.. Δίηε ζεηηθφο, είηε αξλεηηθφο.. ππάξρεη έλαο ξαηζηζκφο..» (2),
«φπνπ θαη αλ.. ζπδεηνχζα.. γηα λα θάλσ κηα δνπιεηά.. κε απνζάξξπλαλ. Γειαδή δελ
κπνξείο λα ην θάλεηο απηφ, γηαηί αλ ρξεηαζηεί λα ην θάλεηο απηφ.. δε κπνξείο λα.. θάλεηο
ηελ θίλεζε απηή..» (1), «ζε φιεο ηηο επηηξνπέο κνπ έιεγαλ φηη δελ είζαη γηα δνπιεηά..»
(Π2)
4.1.2.3 Εγθαηάιεηςε ζπνπδώλ
Δκπφδην ζε θάζε πξνζπάζεηα εξγαζηαθήο ελζσκάησζεο απνηέιεζε επίζεο ε
ηάζε ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ, είηε λα εγθαηαιείπνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο, είηε λα
δειψλνπλ απξφζπκνη λα μαλακπνχλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. πγθεθξηκέλα
ηφληζαλ: «πνχδαδα.. Σψξα ηελ έρσ αθήζεη. Λέσ λα ηελ μαλαμεθηλήζσ αξγφηεξα..»
(Γ4), «Απφ έλα ζεκείν θαη κεηά.. δελ έβξηζθα.. ην λφεκα γηα λα θάλσ θάηη άιιν» (Α2),
«δελ έρσ.. ηε δηάζεζε λα θαζίζσ πάιη λα δηαβάζσ..» (Υ1), «Σψξα πνπ.. λα
ζπνπδάζεηο.. απφ ηελ αξρή!» (Υ2).
Λαλζαζκέλεο
ελαζρφιεζε

κε

επηινγέο,

ελαιιαθηηθέο,

εμαηηίαο

ειιηπνχο

πεξηζζφηεξν

πιεξνθφξεζεο

ελδηαθέξνπζεο

θαζψο

θαη

δξαζηεξηφηεηεο,

ζεσξήζεθαλ εμίζνπ ππεχζπλεο γηα ηελ απφθαζε ηνπο λα απέρνπλ απφ θάζε πξνζπάζεηα
απφθηεζεο επηπιένλ γλψζεσλ. Μεξηθνί είπαλ: «πήγα ζην ιχθεην πνπ ήηαλε γηα
πιεξνθνξηθή, γηαηί ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο καο δε ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε άιιε
δνπιεηά.. Άιια φκσο ήζεια θαη άιιν ήηαλε.» (Γ1), «κνπ έθπγε ιίγν ην ελδηαθέξνλ..
κεηά αζρνιήζεθα κε ηνλ αζιεηηζκφ.. θαη ην άθεζα.. ιίγν» (Κ2).
4.1.2.4 Επίδξαζε ηεο αλεξγίαο ζηηο επαγγεικαηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο
επηινγέο
Αξθεηνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληαο, νξκψκελνη απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο
εκπεηξία, ηφληζαλ κε έκθαζε ηε δξακαηηθή επίδξαζε ηεο ππάξρνπζαο αλεξγίαο ζηηο
φπνηεο επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο. Ζ εζεινληηθή
εξγαζία θαη ε απηναπαζρφιεζε, φηαλ απηή είλαη δπλαηή, απνηέιεζαλ πνιιέο θνξέο ηε
κνλαδηθή ελαιιαθηηθή ιχζε πξνθεηκέλνπ, αθελφο κελ λα θαιχςνπλ ηνλ ειεχζεξν
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ρξφλν ηνπο, αθεηέξνπ δε λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο αλεξγίαο. Με ηελ ίδηα
αθξηβψο πεζηκηζηηθή δηάζεζε αληηκεηψπηζαλ νη ζπκκεηέρνληεο θαη ηελ πξννπηηθή
ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Μεξηθά ζρεηηθά απνζπάζκαηα: «Να ζπνπδάζσ φρη..
γηαηί δελ ζα βξσ δνπιεηά» (Γ3), «δελ έρεη δνπιεηέο ηψξα.. Οη ζπνπδαζκέλνη.. δελ
δνπιεχνπλ» (Υ2), «Δξγάδνκαη ακηζζή.. γηαηί φινη εζεινληέο ζέινπλε. Με πιεξσκή δελ
ππάξρεη θακία δνπιεηά. Όζεο θνξέο.. έρσ ρηππήζεη ηελ πφξηα φινη κνπ ιέλε λαη..
ζέινπκε άηνκα.. αιιά δελ ζα πιεξψλεζηε» (2), «πήγαηλα κε ην βηνγξαθηθά ζην ρέξη..
―αθήζηε ην θαη ζα δνχκε‖.. θαλείο δε κε πήξε» (Υ1), «θαιχηεξα λα θάλεηο κηα.. δνπιεηά
δηθηά ζνπ» (Γ3).
4.1.2.5 Λνηπά εκπόδηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εξγαζηαθή επαλέληαμε
Ζ απαξίζκεζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεηψπηζαλ νη ζπκκεηέρνληεο
ζπλερίζηεθε, εθηεηλφκελε απφ ηελ αδπλακία ζπλεξγαζίαο ησλ δαζθάισλ κε ηνπο
αλαπήξνπο καζεηέο ηνπο, ιφγσ άγλνηαο, σο ηελ εξγαζηαθή ζηαζηκφηεηα θαη ηα
νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα. Όπσο είπαλ: «νη θαζεγεηέο.. δελ είραλε λα θάλνπλε κε
αλαπήξνπο πνηέ.. Οπφηε δε μέξαλε.. ηνλ ηξφπν.. λα ζπλεξγάδνληαη.. κε έλα άηνκν κε
αλαπεξία» (Γ1), «Θα κπνξνχζα λα δνπιεχσ. Δθείλν πνπ κε πείξαδε πεξηζζφηεξν..
ήηαλ φηη ε κε εμέιημε κνπ.. Δίλαη πνιχ ζνβαξφ.. λα βιέπεηο ηνπο θαησηέξνπο ζνπ λα ζε
μεπεξλάλε..» (Π1), «Να ζνπ πσ ηελ αιήζεηα.. είρα ζην γπκλάζην έλα κάζεκα πνπ
ρξσζηνχζα.. θαη είρα κπεη ζην ηξππάθη λα ην δψζσ.. Μεηά θάπνηεο.. ηδηαηηεξφηεηεο
ζηελ νηθνγέλεηα, δε κ‘ αθήζαλ λα ην θπλεγήζσ..» (Α1).
Δπηπιένλ, ν εθεζπραζκφο απφ ηελ εχξεζε κηαο νπνηαδήπνηε εξγαζίαο, πνπ
νδήγεζε ζηελ απξνζπκία βειηίσζεο ησλ γλψζεσλ ηνπο, ηα πξνβιήκαηα πγείαο, πνιιέο
θνξέο ζπλέπεηα ηεο απμεκέλεο εξγαζηαθήο πίεζεο, ηα πξνβιήκαηα κεηαθίλεζεο θαη ε
έιιεηςε θεθαιαίνπ πξνθεηκέλνπ λα ζέζνπλ ζε εθαξκνγή ηα επηρεηξεκαηηθά ηνπο
ζρέδηα είλαη κεξηθά αθφκε απφ ηα εκπφδηα πνπ αλαθέξζεθαλ.

Υαξαθηεξηζηηθά

δήισζαλ: «κεηά.. είπα.. φηη.. δε ην ρξεηάδνκαη [ην πηπρίν].. δελ ςάρηεθα λα βξσ αιινχ
δνπιεηά. Βνιεχηεθα..» (Α1), «ζηακάηεζα.. ιφγσ άγρνπο θαη σξαξίνπ. Γελ άληερα
πιένλ λα αληαπεμέιζσ ζ‘ απηά πνπ κνπ δεηνχζαλ...» (Α2), «Θα ήζεια λα θάλσ θάηη
δηθφ κνπ.. αιιά.. ρξεηάδεηαη θεθάιαην γη‘ απηφ... δε γίλεηαη» (Γ1), «είρα δχν ρξφληα
απνρή γηαηί είρα πξφβιεκα πγείαο..» (Γ1), «δελ κπνξψ λα θχγσ καθξηά απφ ην
ΑΥΔΠΑ.. πνπ είλαη νη δηθνί κνπ νη ζεξάπνληεο ηαηξνί..» (Β), «ην.. δχζθνιν ήηαλ.. ην
παξθηλγθ, επεηδή έρεη ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο.. γηα ..ΑκεΑ.. θαη πνιιέο θνξέο
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παξθέξλνπλ θαη θαζεγεηέο» (Κ2), «Γνθίκαζα θάπνηεο θνξέο λα πάξσ αζηηθφ..
ιεσθνξεηάθηα.. Υακφο!» (Γ1).
4.1.2.6 Απνδνρή ηεο αληθαλόηεηαο σο εζσηεξίθεπζε ηνπ ξαηζηζκνύ
Έλα άιιν ζέκα ην νπνίν ζπδεηήζεθε αξθεηά ήηαλ απηφ ηεο απνδνρήο απφ ηνπο
αλζξψπνπο κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα ηεο αληθαλφηεηαο ηνπο, σο ζπλέπεηα ηεο ζπλερνχο
θαη καθξνρξφληαο έθζεζεο ηνπο ζε θαηλφκελα ξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Οη
ζπκκεηέρνληεο εμέθξαζαλ ηελ πεπνίζεζε φηη, πεξλψληαο ηε δσή ηνπο ηα άηνκα κε
αλαπεξία κέζα ζε έλα αδηακθηζβήηεηα ξαηζηζηηθφ πεξηβάιινλ δελ κπνξνχλ παξά λα
απνδερηνχλ, ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα, ηελ θνηλσληθψο επηβαιιφκελε αλεπάξθεηα ηνπο
λα εξγαζηνχλ ή λα ζπνπδάζνπλ. Ζ κφλε ελαιιαθηηθή πνπ πξνβάιιεηαη είλαη ε άξλεζε
ηνπο λα απνδερηνχλ ηελ αλαπεξία ηνπο απηή θαζεαπηή, ε νπνία άξλεζε θαη‘ νπζία
απνηειεί θαη πάιη εζσηεξίθεπζε ηνπ ξαηζηζκνχ πνπ βηψλνπλ απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο
πεξίγπξν. Απηά αθξηβψο είλαη πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα αθφινπζα απνζπάζκαηα: «ην λα
αλνίμσ έλα καγαδί.. ην βξίζθσ.. γηα κέλα κεγάιν ξίζθν θαη πηζηεχσ ζα απνηχρσ..»
(Υ1),

«είκαη αλήκπνξε.. θαλείο δε κπνξεί λα βνεζήζεη..» (Α3), «είλαη.. πιχζε

εγθεθάινπ.. ζηνλ αλάπεξν.. ηνπ γίλεηαη ζπλείδεζε.. φηη μέξεηο εγψ δελ κπνξψ λα
δνπιέςσ άιιν» (1), «Σειείσζα πηα. Να θεχγσ.. Νηψζσ βάξνο» (Α3), «ππάξρνπλ..
άηνκα, ιφγσ άγλνηαο ή ιφγσ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ραξαθηήξα πνπ δελ δέρνληαη
θάπνηνο.. λα ην δεη κπξνζηά ηνπ ην έξγν..» (Β).
Αληηκεηώπηζε ηωλ εκπνδίωλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζηαδηνδξνκία

4.1.3

ηωλ αηόκωλ κε επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο
Όκσο, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, παξά ηηο αληημνφηεηεο πνπ ζπλάληεζαλ
ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπο λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα εληαρζνχλ ζην ελεξγφ
εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο, αλέπηπμαλ ακπληηθνχο κεραληζκνχο πνπ ιεηηνχξγεζαλ
σο «αληίδνηα» ζηηο ειάρηζηεο ηνπο ζηηγκέο παξαίηεζεο.
4.1.3.1 ύλδεζε εξγαζίαο θαη εθπαίδεπζεο
Ζ ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ζεσξήζεθε
απφ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ θπζηνινγηθή.
Όπσο ηζρπξίζηεθαλ, ε κφξθσζε απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηνλ
εξγαζηαθφ ζηίβν θαη ζπλεπψο ηελ νηθνλνκηθή ηνπο επηβίσζε. πγθεθξηκέλα αλέθεξαλ:
«Να κπσ ζηε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο.. καθξνρξφληα φρη. Μηα ζχληνκε
εθπαίδεπζε.. ε νπνία ζα κνπ έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα δνπιέςσ.. λαη..» (1), «αλ εγψ δελ
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είρα απηφ ην backup απφ ζέκα ζπνπδψλ.. δελ ζα κπνξνχζα λα βηνπνξηζηψ εδψ ζηε
Θεζζαινλίθε..» (Β), «πήξα έλα πηπρίν.. ην νπνίν.. κε βνήζεζε.. λα κπσ ζην ΟΔ..»
(Γ2).
Αληηζέησο, ε έιιεηςε ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηαθψλ πξνζφλησλ, ηα νπνία είλαη
ζπλπθαζκέλα κε ηελ απφθηεζε πηπρίσλ, ηνπο δεκηνχξγεζε ηελ αλαζθάιεηα θαη ην
θφβν φηη αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο αληαγσληζηηθήο αγνξάο
εξγαζίαο. Όπσο είπαλ θαη νη ίδηνη, «άκα ήμεξα.. γξάκκαηα, κπνξνχζα.. λα
πξνζπαζήζσ.. θάηη λα θάλσ..» (Υ2), , «νη νθηαθφζηεο ζέζεηο πνπ ζα βγεη ε πξνθήξπμε,
ζα είλαη κφλν γηα ΑκεΑ. Θα έρεη κνξηνδφηεζε θαη.. θνβάκαη ζα έρσ.. ζέκα.. φηη δελ έρσ
ηα αγγιηθά» (Υ1).
4.1.3.2 Θζόηηκε

αληηκεηώπηζε

από

ην

θνηλσληθό,

εξγαζηαθό

θαη

εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ
Δίλαη πξαγκαηηθά αμηνζεκείσηε ε ζπλχπαξμε εληειψο δηαθνξεηηθψλ καξηπξηψλ
αθφκε θαη απφ ηνπο ίδηνπο ζπκκεηέρνληεο. Απφ ηε κηα ππνζηήξημαλ ζζελαξά φηη ε
θνηλσλία ζηεξείηαη νπνηαζδήπνηε επαηζζεηνπνηεκέλεο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηνπο
αλζξψπνπο κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο, νδεγψληαο ζηνπο ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε, θαη απφ
ηελ άιιε κίιεζαλ κε ηθαλνπνίεζε θαη επγλσκνζχλε γηα αλζξψπνπο θαη πεξηβάιινληα
πνπ ηνπο αληηκεηψπηζαλ ηζφηηκα θαη κε θαηαλφεζε. Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά ζ‘ απηήλ ηελ
εθ δηακέηξνπ αληίζεηε ζηάζε εληνπίδεηαη θπξίσο ζην φηη δηαδξακαηίζηεθαλ ζε
δηαθνξεηηθνχο εξγαζηαθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο ρψξνπο, θαζψο θαη ζε θνηλσληθά
πεξηβάιινληα, ηα νπνία δηέθεξαλ απφ ην ειιεληθφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.
Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη δειψζεηο: «πειάηεο ηνπ καγαδηνχ φρη. Ξέξαλε φινη πνπ ζα
πάλε. Ξέξαλε πνηα είκαη..» (Α1), «Γνχιεςα.. ε γλσζηνχο πάληα.. ξαηζηζκφ δελ
αληηκεηψπηζα..» (Γ2), «νη.. θαζεγεηέο κνπ.. ήηαλε.. φρη ζπκπαξαζηάηεο απιά, δελ έρσ
ιφγηα νχηε λα ηνπο επραξηζηήζσ..» (Β), «κε ηνπο θνηηεηέο ίζα, ίζα κε βνεζνχζαλ..
Αθφκα θαη νη θαζεγεηέο..» (Κ2), «Έμσ ν αλάπεξνο δελ είλαη άξξσζηνο. Γελ είλαη ζχκα
ξαηζηζκνχ. Δίλαη ε λννηξνπία καο εδψ..» (Π1).
4.1.3.3 Αληίζηαζε ζηε ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα έρνπλ θαηά θαλφλα αλαπηχμεη πνιιέο πξαθηηθέο
γηα λα αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζηελ αλαπεξία
ηνπο. Ζ ζέιεζε ηνπο λα ελζσκαησζνχλ πιήξσο ζην ελεξγφ εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη λα
επηδνζνχλ ζηηο ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηδίδνληαη νη αξηηκειείο ζπλάδεξθνη ηνπο,
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ζπλεπηθνχξεζαλ ζηελ επηηπρία ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο. Μεξηθνί απ‘ απηνχο δήισζαλ:
«δεκηνπξγήζακε ηνλ θχθιν εζεινληηζκνχ.. θαη κεηά.. ήηαλ δηαθνξεηηθά» (Γ1), «Σν
ζέκα.. είλαη λα επηβάινπκε ηνλ εαπηφ καο.. ψζηε λα κελ καο βιέπνπλ ζαλ αλάπεξνπο»
(Π1), «Όζν πην πνιχ απνδερηείο ηελ αλαπεξία ζνπ, ηφζν ην θαιχηεξν.. εγψ ζπλερίδσ
ηε δσή κνπ θαη.. φηη ήζειε πξνθχςεη» (Γ4), «δελ επηθαινχκνπλ ην πξφβιεκα κνπ.
Πάληα ήζεια λα είκαη ίζε κε φινπο..» (Α3), «είρα.. ην ειεχζεξν.. απφ ηε δηνίθεζε θαη..
ηελ πξντζηακέλε λα δνπιεχσ κηα ψξα θαη λα θεχγσ, αιιά δελ ήηαλ πνηέ ηνπ
ραξαθηήξα κνπ..» (Π2), «δελ βίσζα κηα ξαηζηζηηθή δηάζεζε.. ίζσο είλαη ηνπ ραξαθηήξα
κνπ απηφ πνπ βγαίλεη.. Φαληάδνκαη απηφ είλαη θαη κηα αλαηξνθνδφηεζε..» (Β), «Όηαλ..
έρεηο έλα αληηθείκελν.. ην νπνίν έρεη έλα ελδηαθέξνλ, κε άιιν κάηη ζε βιέπεη ν άιινο..»
(Ν), «βάζεη ησλ δπλαηνηήησλ καο θαη ηελ ςπρή πνπ βγάδνπκε, κπνξνχκε θαη ηα
θαηαθέξλνπκε..» (Γ2).
4.2

Γεύηεξνο άμνλαο: πκβνιή ηεο πνιηηείαο θαη ηεο θνηλωλίαο ζηελ
εξγαζηαθή επαλέληαμε ηωλ αηόκωλ κε επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο

Όζνλ αθνξά ην δεχηεξν άμνλα πξνέθπςαλ ηξεηο ππνθαηεγνξίεο: 2.1. Κνηλσληθή
πνιηηηθή ζηα πιαίζηα ηεο θηλεηηθήο αλαπεξίαο, 2.2. Ο ξφινο ησλ εηδηθψλ ηεο
απνθαηάζηαζεο ζηελ εξγαζηαθή επαλέληαμε ησλ αηφκσλ κε επίθηεηεο θηλεηηθέο
αλαπεξίεο, 2.3. Ο ξφινο ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ ζηελ εξγαζηαθή επαλέληαμε ησλ
αηφκσλ επίθηεηεο κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο.
4.2.1

Κνηλωληθή πνιηηηθή ζηα πιαίζηα ηεο θηλεηηθήο αλαπεξίαο

Αλαθνξηθά κε ηελ ηζρχνπζα θνηλσληθή πνιηηηθή ζηα πιαίζηα ηεο θηλεηηθήο
αλαπεξία ζηελ Διιάδα, νη απφςεηο δηίζηαλην. Δλψ αξρηθά αλαγλσξίζηεθε ε χπαξμε
ζηνηρεησδψλ λφκσλ, πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε αλαπεξίεο

θαη

πξνβιέπνπλ επλντθφηεξεο ξπζκίζεηο γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ηνπο, ελ ηέιεη
δηαηππψζεθαλ ζνβαξφηαηεο ελζηάζεηο γηα ηελ νξζφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ηνπο, θάλνληαο ιφγν γηα παξαιείςεηο, φπσο εθείλεο νη νπνίεο ζηεξνχλ απφ ηνπο άκεζα
ελδηαθεξφκελνπο ην δηθαίσκα πξνζθνξάο ππεξεζηψλ ζηηο πξνγελέζηεξεο εξγαζίεο
ηνπο, εληειψο αθηινθεξδψο, κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε ηνπο. Δλδεηθηηθά ηφληζαλ θάπνηνη:
«δελ μέξσ γηα πνηα θνηλσληθή πνιηηηθή κηιάκε.. θακία κέξηκλα δελ ππάξρεη!» (Β), «ε
επηδφηεζε κέζσ ΟΑΔΓ.. ήηαλ θίλεηξν γηα λα κε πξνζιάβνπλ» (Α2), «φηαλ έρεηο
ζπκπιεξψζεη δεθαπεληαεηία θαη αλ έρεηο πάξεη κεγάιν πνζνζηφ αλαπεξίαο, έρεηο ηελ
εχλνηα ηνπ λφκνπ λα βγεηο ζε πιήξε ζχληαμε..» (Π2), «απηνχο πνπ δνχιεπαλ θάπνηε
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ζην δεκφζην έπξεπε λα ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δνπιεχνπλ εκηαπαζρφιεζε»
(Π2).
Δπίζεο, δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ ε επί ζεηξά εηψλ εθαξκνδφκελε
λνκνζεζία επέθεξε εθ δηακέηξνπ αληίζεηα απνηειέζκαηα απφ ηα αλακελφκελα. Αληί λα
δηαζθαιίζεη ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ εξγαζηαθή
ελζσκάησζε ησλ αλζξψπσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, πνιιέο θνξέο κεηαηξάπεθε ζε
άιινζη, πνπ ηνπο επέηξεςε λα παξακείλνπλ εξγαζηαθά αλελεξγνί, κέζσ ηεο
νηθνλνκηθήο ζηήξημεο πνπ ηνπο παξαζρέζεθε θαη ηεο εθ πξννηκίνπ εμαζθάιηζεο ελφο
ηθαλνπνηεηηθνχ βηνηηθνχ επηπέδνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο είπαλ ραξαθηεξηζηηθά: «Λφγσ ην
φηη παίξλσ κηα ζχληαμε θαη ην επίδνκα.. ιέσ θαιά είκαζηε θαη κε ηφζα» (Κ2), «έρσ
εθεζπραζηεί ζην λα πεξηκέλσ θαη.. δελ έρσ πάξεη ηελ απφθαζε.. λα θάλσ έλα βήκα
παξαπάλσ.. εθεζπράδνκαη απφ ην γεγνλφο φηη.. παίξλνπκε έλα επίδνκα» (Υ1), «Μεηά
βνιεχεζαη.. ιεο αθνχ κε πιεξψλνπλε έηζη θαη αιιηψο.. γηαηί λα κελ ην εθκεηαιιεπηψ..»
(1). Σν ηζρχνλ ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο, πνπ ηνπο απαγνξεχεη λα εξγαζηνχλ, έζησ
θαη κε κεησκέλν σξάξην, απνζάξξπλε αθφκε θαη φζνπο έδεημαλ λα ελδηαθέξνληαη λα
επηζηξέςνπλ ζηνλ εξγαζηαθφ ζηίβν. Ο Ν. ηφληζε: «Αλ.. δνπιέςσ ζα ‗ξζεη ε ππεξεζία
θαη.. ζα κνπ θφςνπλ ηε ζχληαμε» (Ν).
4.2.2

Ο ξόινο ηωλ εηδηθώλ ηεο απνθαηάζηαζεο ζηελ εξγαζηαθή
επαλέληαμε

Κάπνηνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο είδαλ ζεηηθή ηε ζπκβνιή ησλ εηδηθψλ
απνθαηάζηαζεο ζηελ επαλέληαμή ηνπο ζηελ εξγαζία. Αλαγλψξηζαλ, θαη θάπνηεο θνξέο
έθηαζαλ ζην ζεκείν αθφκε θαη λα ππεξαζπηζζνχλ κε ζζέλνο ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο
απνθαηάζηαζεο, πνπ ηνπο πξνζέθεξαλ ςπρνινγηθή θπξίσο ζηήξημε, ηελ πην θξίζηκε
πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο. Γηαθσηηζηηθά είλαη ηα αθφινπζα απνζπάζκαηα: «δελ πηζηεχσ
φηη αλ είλαη ΑκεΑ ζα ηαηξηάμνπκε θαιχηεξα» (Γ1), «ςπρνινγηθά.. κε βνήζεζε πάξα
πνιχ.. Μ‘ έβγαιε φια ηα εζψςπρα κνπ.. Μ‘ έκαζε λα θνληξνιάξσ ηα λεχξα κνπ.. Αιιά
θαη νη άιινη.. δπν ιφγηα πνπ ζνπ ιέγαλε.. Καη έπαηξλεο θνπξάγην» (Ν).
Άιινη πάιη εθθξάζηεθαλ πνιχ αξλεηηθά. Οξκψκελνη απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο
εκπεηξίεο ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπο, πεξηέγξαςαλ θαηαζηάζεηο, κε ηηο
νπνίεο ήξζαλ αληηκέησπνη. Τπνγξάκκηζαλ κε λφεκα ηελ απνπζία νπζηαζηηθήο ζηήξημεο
ζε ηνκείο δσηηθήο ζεκαζίαο, φπσο είλαη ε επάλνδνο ζηελ εξγαζία. Γήισζαλ
ραξαθηεξηζηηθά: «Πέξαζα απφ.. έλα γξαθείν εηδηθά γηα ΑκεΑ. Απφ έλαλ ππάιιειν πνπ
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δελ.. είρε ηελ θαηάξηηζε γηα λα αληηκεησπίζεη αλζξψπνπο κε αλαπεξία» (1), «απηά ηα
θέληξα είλαη γηα λα καδεχνπλ ιεθηά. Σίπνηα άιιν» (Κ1), «Έρεη θνηλσληθή ιεηηνπξγφ,
αιιά εκέλα δε κε βνήζεζε πνπζελά» (Υ1).
Οπζηαζηηθή βνήζεηα παξαζρέζεθε σζηφζν θπξίσο ζηα άηνκα,

πνπ

λνζειεχζεθαλ ζε θέληξα απνθαηάζηαζεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ηα νπνία θέληξα, αλ θαη δελ
εζηίαδαλ ζηελ εξγαζηαθή ελζσκάησζε ησλ λνζειεπφκελσλ ηνπο απηή θαζεαπηή,
θαηάθεξαλ κέζα απφ ηελ φιε εθπαίδεπζε, πνπ παξείραλ, λα ηνπο θαηαζηήζνπλ ζαθέο
φηη ήηαλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ απηνλφεηε ε επηζηξνθή ηνπο ζηελ εξγαζία.
Δμαιείθνληαο ηελ νπνηνδήπνηε αξρηθή αξλεηηθή ηνπο ζηάζε απέλαληη ζηελ δπλαηφηεηα
λα ζπλερίζνπλ θαλνληθά ηε δσή ηνπο, κε φηη, απηφ ζπλεπάγεηαη, θαη βνεζψληαο ηνπο λα
απνθηήζνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν αλεμαξηεζίαο, ζπλέβαιαλ απνθαζηζηηθά. Όπσο
είπαλ, «εθεί φηαλ παζαίλεηο.. αηχρεκα, έξρνληαη νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί.. ζε
ζπκβνπιεχνπλ ηη ζα θάλεηο κεηά.. νπ εηνηκάδνπλ ηε δσή..» (Π1), «Με πιεζίαζαλ
πνιινί ςπρνιφγνη.. αιιά εγψ ηνπο έδησρλα.. Ήκνπλ ζίγνπξε φηη δελ κπνξνχλ λα κε
βνεζήζνπλ..» (2), «ήκνπλα αξλεηηθφο ζηελ αξρή.. Έιεγα ηη κνπ ιέλε ηψξα απηνί
κσξέ;» (Κ2).
4.2.3
Μεξηθνί

Ο ξόινο ηνπ θνηλωληθνύ πεξίγπξνπ ζηελ εξγαζηαθή επαλέληαμε
απφ

ηνπο

ζπλεληεπμηαδφκελνπο

ζεψξεζαλ

πξνηηκφηεξν

λα

αλαδεηήζνπλ βνήζεηα απφ άηνκα ηνπ ζηελνχ νηθνγελεηαθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο. Όπσο
εθκπζηεξεχηεθαλ, «Δγψ ήζεια.. λα.. ζπδεηήζσ κε ηνλ Α. ή κε ηνλ Β.. απηνί είλαη νη
ςπρνιφγνη.. εγψ δελ ήζεια λα πσ πέληε πξάγκαηα ζηνλ ςπρνιφγν. Ήζεια λα ηα πσ
ζηνλ αδεξθφ, ζηνλ μάδεξθν» (Γ3), «έρσ ηελ αδεξθή κνπ πνπ κε βνεζάεη πάξα πνιχ
ςπρνινγηθά..» (Π2), «Δκπηζηεχνκαη απηνχο.. πνπ κε μέξνπλ πην θαιά» (Α3). Ζ ζρέζε
εκπηζηνζχλεο πνπ είραλ αλαπηχμεη καδί ηνπο ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ε νηθεηφηεηα
πνπ ηνπο ζπλέδεε, ηνπο θαζηζηνχζε πνιχηηκνπο ζπκπαξαζηάηεο, κε ηνπο νπνίνπο
ήζειαλ λα κνηξαζηνχλ ηηο φπνηεο αλεζπρίεο ηνπο γηα ηελ ηεξάζηηα αιιαγή πνπ ε
αλαπεξία επέθεξε ζηε δσή ηνπο. Όκσο, ε βνήζεηα πνπ ήηαλ ζε ζέζε λα ηνπο
πξνζθέξνπλ νη δηθνί ηνπο άλζξσπνη πεξηνξίδνληαλ θπξίσο ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο θαη ζηελ ςπρνινγηθή ζηήξημε πνπ είραλ αλάγθε. Παξφια απηά
ππήξμαλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ άλζξσπνη ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο
ηνπο παξαθίλεζαλ λα επηδηψμνπλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο ελζσκάησζε. Δίπαλ
ραξαθηεξηζηηθά: «Απηφ.. κνπ ην ιέγαλε.. πεξηπαηεηηθνί.. Φίινη ησλ θίισλ.. νη νπνίνη
ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ην πξφβιεκα.. Όρη απφ θάπνηνλ εμεηδηθεπκέλν» (Α1).
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4.3 Σξίηνο Άμνλαο: πκβνιή ηεο ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκωλ ζηελ εξγαζηαθή
επαλέληαμε ηωλ αηόκωλ κε επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο
Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πιηθνχ πνπ ζπιιέρζεθε θαη αλαθνξηθά κε ηνλ ηξίην άμνλα
πξνέθπςαλ νη αθφινπζεο ππνθαηεγνξίεο: 3.1. Αλαγλψξηζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ, 3.2. Ο ξφινο ησλ νκφηηκσλ ζπκβνχισλ, 3.3. Σνκείο
ζπκβνιήο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ θαη 3.4. Πξνυπνζέζεηο θαη εκπφδηα ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ.
4.3.1

Αλαγλώξηζε ηεο αλαγθαηόηεηαο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκωλ

Αλ θαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο αξρηθά δήισζαλ φηη δελ
γλσξίδνπλ ηη είλαη ε ζπκβνπιεπηηθή νκνηίκσλ, κεηά ηελ απαξαίηεηε επεμήγεζε ηνπ
φξνπ απφ ηελ εξεπλήηξηα, ζρεδφλ φινη αλαγλψξηζαλ ηελ αδηακθηζβήηεηε βνήζεηα πνπ
πξνζθέξεη απηνχ ηνπ είδνπο ε ζπκβνπιεπηηθή ζηα άηνκα κε επίθηεηεο θηλεηηθέο
αλαπεξίεο, ηα νπνία βξίζθνληαη αθφκε ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο πξνζαξκνγήο. Γηα ηελ
αθξίβεηα, νξηζκέλνη είπαλ απηνιεμεί: «πηζηεχσ φηη ζα βνεζήζεη 100%..» (Β), «λα γίλεη
ε ζπκβνπιεπηηθή..» (Υ1),

«ρξεηάδεηαη ε ζπκβνπιεπηηθή.. γηα παηδηά πνπ ηψξα

μεθηλάλε..» (Α2).
ην ίδην πλεχκα θαη ζέινληαο λα γίλνπλ πην ζπγθεθξηκέλνη θαη θαηαλνεηνί, έλα
κέξνο απφ ηνπο παξαπάλσ ζπλεληεπμηαδφκελνπο έθαλε ηδηαίηεξε κλεία ζηε δσηηθήο
ζεκαζίαο αξσγή ηεο ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ ζε αλζξψπνπο κε θηλεηηθά
πξνβιήκαηα, νη νπνίνη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δελ είραλ ηελ επθαηξία θαη ηε δπλαηφηεηα
λα παξαθνινπζήζνπλ έλα νξγαλσκέλν πξφγξακκα ζε θάπνην θέληξν απνθαηάζηαζεο
ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ. Όπσο ππνζηήξημαλ, νη άλζξσπνη απηνί έρνπλ ηελ
αλάγθε ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο, πνπ πξνζθέξνληαη απφ
ζρεηηθνχο ζπιιφγνπο θαη νξγαλψζεηο. Βέβαηα, γηα κηα αθφκε θνξά, ην ελδηαθέξνλ ηνπο
επηθεληξψζεθε θπξίσο ζε δεηήκαηα απηνεμππεξέηεζεο θαη φρη επαγγεικαηηθήο
επαλέληαμεο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαηήξεζαλ: «θαη ρξεηάδεηαη θαη ΔΠΗΒΑΛΛΔΣΑΗ κε
ζνπ πσ.. έλαο ζχιινγνο.. έθαλε.. ζεκηλάξηα απηνεμππεξέηεζεο. Απηά φια βνεζάλε..»
(2), «Απηφ πνπ θάλεη ε ―Άιιε φςε‖ είλαη.. γηα άηνκα πνπ δελ έρνπλε πάεη ζε θέληξν
απνθαηάζηαζεο.. Θα θεξδίζνπλε πξάγκαηα απφ ην πξφγξακκα ζπκκεηνρήο ζηελ ―Άιιε
φςε‖» (Γ2).
4.3.2

Ο ξόινο ηωλ νκόηηκωλ ζπκβνύιωλ
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Παξά ην γεγνλφο φηη ειάρηζηνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο είραλ ζπκκεηάζρεη ζε
νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ, θαζψο πξνρσξνχζαλ νη
ζπδεηήζεηο φινη δηαπίζησλαλ φηη ήηαλ ζε ζέζε λα θαληαζηνχλ πνηνο αθξηβψο είλαη ν
ξφινο ελφο νκφηηκνπ ζπκβνχινπ. Γηα θάπνηνπο απφ απηνχο ε έλλνηα ηνπ νκφηηκνπ
ζπκβνχινπ ήηαλ ζπλπθαζκέλε κε κηα αζηείξεπηε πεγή γλψζεο. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηα
παξαθάησ απνζπάζκαηα: «δε καο.. ιέγαλε,.. φηη ζα πάκε λα θάλνπκε.. κάζεκα..
αλαπηπζζφηαλ.. κέζα.. απφ ηηο ζρέζεηο ηηο δηαπξνζσπηθέο» (Π1), «απφ απηνχο ηνπο
αλζξψπνπο δηδάρηεθα..» (3).
Γηα πνιινχο ε χπαξμε ησλ νκφηηκσλ ζπκβνχισλ ηνπο έδσζε δχλακε λα
ζπλερίζνπλ λα αγσλίδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη
κνηξάδνληαη θνηλά πξνβιήκαηα κε θάπνηνπο άιινπο αλζξψπνπο, πνπ βξίζθνληαη ζηελ
ίδηα, θαιχηεξε ή θαη ρεηξφηεξε θαηάζηαζε, ηνπο γέκηζε κε ειπίδα θαη θνπξάγην. Ζ
ςπρνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε βειηηψζεθε, έρνληαο κπξνζηά ηνπο ηα έκπξαθηα
παξαδείγκαηα ησλ νκφηηκσλ ηνπο αλαπήξσλ, πνπ θαηφξζσζαλ λα ―ζπκβηψζνπλ‖
επηηπρψο κε ηελ αλαπεξία επί ζεηξά εηψλ. Έηζη θαηάθεξαλ λα αηελίδνπλ ην κέιινλ κε
πεξηζζφηεξε αηζηνδνμία θαη πξννπηηθή. Όπσο παξαδέρηεθαλ νη ίδηνη, «κε βνήζεζε φηη
δελ είζαη κφλε ππάξρνπλε θαη άιινη. Πνπ είλαη θαη ρεηξφηεξα. Μπνξεί λα είλαη θαη
θαιχηεξα. Καη πάληνηε έρσ ηελ πξννπηηθή φηη ζα γίλεη θαη θαιχηεξα... βιέπσ θαη
άιινη δπζθνιεχνληαη θαη δελ είκαη ε κφλε ζηνλ θφζκν» (Π2), «Βιέπεηο φηη δελ είζαη
κφλν εζχ ζε κεγάιε δπζθνιία.. Μαζαίλεηο λα κελ θαηαπηέδεηο ηνλ εαπηφ ζνπ.. λα κελ
ζηελαρσξηέζαη.. αλεβάδεηο ςπρνινγία.. ζπκπάζρεηο.. παίξλεηο θνπξάγην απφ απηνχο πνπ
βιέπεηο πσο αληαπεμέξρνληαη. ζπκβαδίδεηο καδί ηνπο..» (Γ2), «ην θνπξάγην.. ην πήξα
απφ ηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε» (3).
ρεδφλ φινη νη ζπλεληεπμηαδφκελνη αλαγλψξηζαλ ζην πξφζσπν ησλ νκφηηκσλ
ζπκβνχισλ, ηνπο αλζξψπνπο εθείλνπο, πνπ δηαζέηνπλ ηε δπλακηθή θαη ην ζζέλνο, λα
απνηειέζνπλ γηα θάζε άηνκν κε επίθηεηε θηλεηηθή αλαπεξία πξφηππα πξν κίκεζε.
Απηή ηνπο ε ηδηφηεηα ζεκεηψζεθε απφ αξθεηνχο σο ε ζπνπδαηφηεξε δηάζηαζε ηνπ
ξφινπ

ηνπο.

Χο

πξφηππα

θηλεηνπνηνχλ,

ελζαξξχλνπλ,

παξαθηλνχλ

θαη

παξαδεηγκαηίδνπλ κε ηελ εηθφλα ηνπο, ε νπνία επηβεβαηψλεη, πέξα απφ θάζε ακθηβνιία,
ηελ αιήζεηα ησλ ιφγσλ ηνπο. Ζ ηφζν θαηαιπηηθή παξνπζία θαη δχλακε πνπ απνπλένπλ
νη νκφηηκνη ζχκβνπινη πεξηγξάθηεθε κάιηζηα κε απφιπηε επζηνρία απφ ηελ Α1 ζην
αθφινπζν απφζπαζκα: «βιέπσ έλαλ άλζξσπν πνπ έρεη πξφβιεκα θαη ην παιεχεη.. ζα
ελζάξξπλε αθφκε θαη θάπνηνλ πνπ δελ είρε πξφβιεκα..». Μεξηθά αθφκε ζρεηηθά
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απνζπάζκαηα παξαηίζεληαη ζηελ ζπλέρεηα: «Βιέπεη.. εκέλα πνπ είκαη ζην θαξφηζη,
κπνξεί λα κε κηκεζεί.. Να πεη γηαηί απηφο θαη φρη εγψ» (Ν), «λα ηνπο δείμεηο ηελ εηθφλα
ζνπ, γηαηί κφλν κέζα απφ ηελ εηθφλα ζνπ κπνξείο λα πείζεηο..» (Π1), «Έβιεπα.. ηη
θάλνπλε .. δνξηδφκνπλα.. κνπ εξρφληνπζαλ ζην κπαιφ.. πσο ην θάλαλ» (Κ2), «Θα
‗παηξλε παξάδεηγκα απφ ηηο δσέο. Γηαηί άκα δεηο ιίγν ηνλ άιινλ παίξλεηο θαη
παξάδεηγκα» (Γ4), «κπνξψ λα ηνλ παξαθηλήζσ.. αλ έξζεη έλαο άλζξσπνο εθεί πάλσ..
φπσο δνπιεχσ.. θαη είλαη λένο.. ζα πεη ―κπνξψ θάζνληαο.. ζηελ θαξέθια λα έρσ πέληε
πξάγκαηα λα θάλσ..‖» (Ν).
4.3.3

Σνκείο ζπκβνιήο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκωλ

Καηά γεληθή νκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ε ζπκβνπιεπηηθή νκνηίκσλ έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα ζπκβάιεη πνιχπιεπξα ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ κε
επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο. Οη ππεξεζίεο πνπ δχλαηαη λα πξνζθέξεη πνηθίινπλ
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ εθάζηνηε ζπκβνπιεπφκελνπ.
Μεηαμχ ησλ αλαγθψλ σζηφζν πνπ αλαθέξζεθαλ θαίλεηαη λα δεζπφδεη ε αλάγθε ηεο
πιεξνθφξεζεο. Πιεξνθφξεζε πνπ κπνξεί λα εζηηάδεη είηε ζηε δηεθδίθεζε
δηθαησκάησλ, είηε ζηελ εληξχθεζε ζε ζέκαηα ηερληθήο θχζεσο, πνπ είλαη δσηηθήο
ζεκαζίαο γηα ηελ πξναγσγή ηεο γεληθφηεξεο επεκεξίαο ηνπο. Δλδεηθηηθέο είλαη νη
αθφινπζεο δειψζεηο: «πξέπεη.. θάπνηνο λα ζε θαζνδεγεί ζην ηη λα δηεθδηθήζεηο απφ ηηο
ππεξεζίεο» (Κ1), «Αλ θάπνηνο π.ρ. μέξεη απφ νηθνλνκηθά, γηαηί λα κελ πξνζθέξεη; Αλ
είλαη γξακκαηέαο ζε θάηη θαη γλσξίδεη γηα ηνπο λφκνπο..» (Γ1), «ζε ηερληθά ζέκαηα ζα
κπνξνχζα λα πάξσ πιεξνθνξίεο πνπ δελ ήμεξα. Γειαδή ζην πσο πξέπεη λα είλαη έλα
ηερλεηφ κέινο γηα λα είλαη ιεηηνπξγηθφ. Πνηα είλαη ηα θφζηε γηα ηα κέιε. Πνην είλαη
έλα θαιφ θαξφηζη.. Ση θαξφηζη ρξεηάδνκαη εγψ. Αλ ρξεηάδνκαη θαξφηζη..» (1).
Δμίζνπ ζεκαληηθή ζέζε κεηαμχ ησλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ αλζξψπσλ κε
επίθηεηεο θηλεηηθέο δπζθνιίεο θαηαιακβάλεη θαη ε πξναγσγή ηεο ςπρνινγηθήο ηνπο
ηζνξξνπίαο, ζηελ επίηεπμε ηεο νπνίαο ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ε ζπκβνπιεπηηθή
νκνηίκσλ. πλεπηθνπξψληαο ζηνλ αγψλα ησλ αλζξψπσλ, πνπ ζρεηηθά πξφζθαηα
απέθηεζαλ θάπνηα αλαπεξία, λα απνδερηνχλ ηελ θαηάζηαζε θαη λα πξνζαξκνζηνχλ
ζηελ θαηλνχξγηα πξαγκαηηθφηεηα ηεο δσήο ηνπο, ε ζπκβνπιεπηηθή νκνηίκσλ
νπζηαζηηθά ηνπο νδεγεί ζηελ επηζηξνθή ζηε δσή. Όπσο είπαλ: «κε βνήζεζε πάξα
πνιχ.. ζηελ ςπρνινγία.. κπαίλεηο ζηγά-ζηγά ζηε δσή θαη ιεο φηη κπνξείο λα θάλεηο ηα
πξάγκαηα..» (Π1), «Να ην βνεζήζσ λα.. απνδερηεί. Όηη δελ πξφθεηηαη λα αιιάμεη
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ηίπνηα.. φηη ζα ζπκβεί αξγφηεξα, ζα γίλεη λσξίηεξα.» (Γ1), «Φπρνινγηθά πην πνιχ»
(Α3), «ζηε ςπρνινγία θάπνηνπ..» (Α1),
ηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ επίηεπμε ηεο ςπρνινγηθήο ηζνξξνπίαο ηνπο βξίζθεηαη
ε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο. ηελ έλλνηα θαζεκεξηλφηεηα ηείλνπλ λα
ζπκπεξηιάβνπλ κηα πιεηάδα απφ δξαζηεξηφηεηεο, ηηο νπνίεο φξηζε εμαηξεηηθά εχζηνρα ν
Κ2: «ηελ θαζεκεξηλφηεηα. ε.. πνιχ απιά.. πξάγκαηα.. απφ ην πξσί πνπ ζα
μππλήζεηο..

κέρξη

πνπ

ζα

πέζεηο

λα

θνηκεζείο..».

ηε

ρξεζηκφηεηα

ηεο

πξναλαθεξζείζαο ζχλδεζεο κεηαμχ ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο θαη θαζεκεξηλψλ
δξαζηεξηνηήησλ αλαθέξζεθε πεξηζζφηεξν δηεμνδηθά ε Β, ε νπνία είπε: «Πξψηα ζην
ςπρνινγηθφ. Μεηά ζηε δηαρείξηζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο.. ψζηε λα δνπιέςεη..
παξάιιεια κε ην ςπρνινγηθφ θνκκάηη.. Όηη ππάξρεη ν ηξφπνο θαη κεηά λα αλαδεηρζεί
πνηνο αθξηβψο είλαη..» (Β). Με άιια ιφγηα, ζηα πιαίζηα, ηεο ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ,
ε ςπρνινγηθή ζηήξημε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αιιειέλδεηα κε ηελ επίδεημε ηξφπσλ
απηνεμππεξέηεζεο θαη αληαπφθξηζεο ζηηο θαζεκεξηλέο ππνρξεψζεηο ησλ αηφκσλ κε
θηλεηηθέο αλαπεξίεο, ψζηε λα επηηεπρζεί ν πνιππφζεηνο ζηφρνο ηεο απηνλνκίαο ηνπο.
ηελ ίδηα πεξίπνπ θαηεχζπλζε θηλνχληαη θαη νη παξαθάησ δειψζεηο: «ζηελ
αληηκεηψπηζε ηεο δσήο..» (Π1), «ηελ αλάγθε γηα ζπλερή εθπαίδεπζε..» (Π1), «ηα
θάξκαθα, ζηα ςψληα, ζηηο εξγαζίεο ηνπ ζπηηηνχ. ηα πάληα» (Α2), «ηε ζπκβαηηθφηεηα
ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, λα κπνξνχκε λα απινπνηνχκε..» (Γ2),
Ζ θνηλσληθνπνίεζε απνηέιεζε επίζεο έλα ηνκέα, ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο
αλαθέξζεθαλ θαηά θφξνλ. Κάπνηεο θνξέο κάιηζηα έγηλε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο
πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιήθζεθαλ απφ ηνπο ίδηνπο, φπσο ήηαλ ε πεξίπησζε πνπ
εθκπζηεξεχηεθε ν Ν: «ήκαζηαλ θακηά δεθαπεληαξηά άηνκα.. ελψζακε.. φινπο ηνπο
αξξψζηνπο.. πνπ βγαίλαλ απφ ηα δσκάηηα.. θαη γίλακε κηα νηθνγέλεηα». Δπηπξφζζεηα, ε
δπλαηφηεηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο αλζξψπνπο, πνπ
απέθηεζαλ κηα αλαπεξία ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, επηηξέπνληαο ηνπο λα
―απεγθισβηζηνχλ‖ απφ ηα πξνζσπηθά ηνπο πξνβιήκαηα θαη λα επαλεληαρζνχλ ζην
θνηλσληθφ ζχλνιν, πεξηγξάθεηαη αθνινχζσο απφ ηελ Α2: «λα ζνπ δψζεη.. θίλεηξα λα
αζρνιεζείο κε θάηη άιιν πέξα.. απφ ην κηθξφθνζκν ζνπ..» Μεξηθά αθφκε
απνζπάζκαηα

πνπ

αθνξνχλ

ηελ

θνηλσληθνπνίεζε:

«Καη

κεηά..

ζην

λα

θνηλσληθνπνηεζεί..» (Α1), «πεγαίλακε έμσ φινη καδί..» (Π1). Καηαιεθηηθά σζηφζν
αλαθέξζεθε φηη, δελ ππάξρεη πιεπξά ηεο αλζξψπηλεο δσήο πνπ λα κελ ρξεζηκεχεη ε
ζπκβνπιεπηηθή νκνηίκσλ. Ή φπσο είπε ν Γ4:«ε φιε ηε δσή. ε φιεο ηηο εθθάλζεηο».
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4.3.4

Πξνϋπνζέζεηο θαη εκπόδηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκωλ

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνζηήξημαλ φηη ε βίσζε ηεο θηλεηηθήο αλαπεξίαο απφ
ηνλ νκφηηκν ζχκβνπιν θαη ζπλεπψο ην γεγνλφο φηη κνηξάδεηαη θνηλέο εκπεηξίεο κε ηνπο
ζπκβνπιεπφκελνπο ηνπ, απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή θαηάιεμε
νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζηήξημεο θηινδνμεί λα ηνπο παξέρεη. Ζ γλψζε ηεο πξέπνπζαο
αληηκεηψπηζεο ελφο αηφκνπ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο είλαη θπζηθή θαη αλακελφκελε
ζπλέπεηα ηεο πνιχρξνλεο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο ηνπ νκφηηκνπ ζπκβνχινπ. ε απηήλ
αθξηβψο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζπκβνχινπ αλαθέξζεθε ν Γ4 φηαλ ιέεη: «ν εθπαηδεπηήο
πνπ είρα.. θαζφηαλε 25 ρξφληα.. ζην θαξφηζη. Οπφηε ήμεξε.. πψο λα κε αληηκεησπίζεη..
Σν βίσλε απηφ ην πξάγκα..». Ζ βίσζε θνηλψλ εκπεηξηψλ φκσο απφ ζχκβνπιν θαη
ζπκβνπιεπφκελν έρεη κηα αθφκε ζπλέπεηα. Σελ θαιιηέξγεηα κηαο ζρέζεο θαηαλφεζεο
κεηαμχ ηνπο, πνπ θηάλεη ζηα φξηα ηεο εθδήισζεο ελζπλαηζζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
Όπσο ραξαθηεξηζηηθά είπε ε 2: «Όηαλ ν άιινο δελ έρεη πάζεη ην ίδην κε κέλα, πσο
κπνξεί λα κε θαηαιάβεη;». Παξαθάησ παξαηίζεληαη νξηζκέλα αθφκε ζρεηηθά
απνζπάζκαηα: «ιεηηνπξγνχζε έηζη ψζηε λα κεηαθέξεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ ν πάζρσλ, ζηνλ
θαηλνχξγην πάζρσλ» (Π1), «Πην θαιά ζα ηνλ βνεζήζεη έλα άηνκν πνπ είλαη ζε
ακαμίδην, παξά έλαο ςπρνιφγνο πνπ είλαη κε ηα πφδηα. Γηαηί απηφο κε ηα πφδηα.. δελ ην
δεη» (Γ3), «ηηο εκπεηξίεο πνπ είρε ν θαζέλαο.. ηηο κνηξάδνληαλ» (Α2), «Λεηηνπξγεί
πάληα.. λα έρεηο δίπια ζνπ άηνκα πνπ έρνπλε ην ίδην πξφβιεκα κε ζέλα.. ηα νπνία είλαη
έκπεηξα» (Π1).
χκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε επηθνηλσλία ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηηο
απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο θάζε γφληκνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο
ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο φκσο απαηηνχληαη κεξηθά δσηηθήο
ζεκαζίαο θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Ζ ειηθηαθή
εγγχηεηα, νη πξνζσπηθφηεηεο πνπ ―κηιάλε ηελ ίδηα γιψζζα‖ θαη πξνπαληφο
ηθαλφηεηα ηνπ ζπκβνχινπ λα

ε

πξνζεγγίδεη ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζηεξίδεη,

ρξεζηκνπνηψληαο ην ζσζηφ ηξφπν ζε θάζε πεξίζηαζε, πξσηαγσληζηνχλ ζηελ
πξνζπάζεηα ησλ δπν ηνπο λα επηθνηλσλήζνπλ. Όπσο είπαλ: «γλψξηζα έλα άηνκν.. ην
νπνίν .. κε βνήζεζε πάξα πνιχ. Ήηαλ ειηθηαθά θνληά κνπ.. είρε πάξα πνιιά ρξφληα
ζην ρψξν ηεο αλαπεξίαο.. ήηαλ δίπια κνπ.. θαη ηαηξηάμαλ ηα ρλψηα καο.. Τπήξρε
επηθνηλσλία..» (2), «παίδεη ξφιν θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ έλα κε ηνπ αιινπλνχ.. Αλ
ηαηξηάδνπλ! Καη πσο ζα ηα πεη απηφο..» (Γ3).
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Αλάκεζα ζηηο επηηπρείο ζηξαηεγηθέο αλαθέξζεθαλ επίζεο ε αλάπηπμε κηαο
θηιηθήο ζρέζεο κεηαμχ ζπκβνχινπ θαη ζπκβνπιεπφκελνπ, ε χπαξμε νκφηηκσλ θηλεηηθά
αλαπήξσλ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ε άζθεζε πίεζεο πξνο ηνπο ζπκβνπιεπφκελνπο,
εληφο ησλ θπζηνινγηθψλ νξίσλ θπζηθά, θαη ε επίδεημε ππνκνλήο θαη επηκνλήο πξνο
θάζε αξλεηηθή θαη αληηδξαζηηθή ηνπο ζηάζε πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνχλ ζην επηζπκεηφ
απνηέιεζκα, ηελ νπζηαζηηθή ζηήξημε. Αθνινπζεί ε απηνιεμεί πεξηγξαθή ησλ
ζηξαηεγηθψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ: «ζα έπξεπε λα γίλνπκε θίινη.. λα δνχκε.. ζηελ ίδηα
πφιε..» (Γ4), «φιεο νη εηδηθφηεηεο ππήξραλ.. κε.. άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα.»
(Κ2), «ζέιεη πίεζε. Απφ έλαλ άλζξσπν, ν νπνίνο είλαη παξαπιεγηθφο ή ηεηξαπιεγηθφο
θαη είλαη αλεμάξηεηνο, λα πηέδεη ηα άηνκα.. Θέιεη ππνκνλή θαη επηκνλή..» (Ν).
Δπηπιένλ, ε Β επεζήκαλε κηα ζπληζηψζα ηεο απνηειεζκαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο
νκνηίκσλ, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο απνθιεηζηηθά
θαη κφλν ηνπ ζπκβνχινπ. Όπσο είπε ραξαθηεξηζηηθά: «εμαξηάηαη.. ηη εθπέκπεηο εζχ.. ηη
κπνξείο λα δψζεηο ζηνλ άιινλ.. εγψ.. φηαλ πήγα ζε άιια άηνκα κε αλαπεξία..
ιεηηνχξγεζε πάξα πνιχ ζεηηθά. Άξα.. πξέπεη λα έρεηο ηνλ ηξφπν..» (Β).
Ζ εζσηεξηθή αλάγθε ηνπ νκφηηκνπ ζπκβνχινπ λα κεηαιακπαδεχζεη ηηο γλψζεηο
θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ απφ ηελ αλαπεξία ζε φζνπο ηηο ρξεηάδνληαη, αλαγλσξίζζεθε απφ
ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο σο ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο
πξνγξάκκαηνο ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ. Δλζπκνχκελνη ηα πξνβιήκαηα, κε ηα νπνία
ήξζαλ αληηκέησπνη ηελ πξψηε εθείλε πεξίνδν ηεο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηελ αλαπεξία,
θαη ηελ ηφηε αλάγθε ηνπο λα ιάβνπλ κηα ― ρείξα βνεζείαο‖ απφ θάπνην άηνκν πνπ ηε
βίσλε επί ζεηξά εηψλ, ήηαλ πξφζπκνη λα πξνζθέξνπλ θάζε δπλαηή ζηήξημε. Όπσο είπαλ
νη ίδηνη: «ηελ εκπεηξία κνπ απφ ηελ αλαπεξία λα ηελ θάλσ εξγαιείν βνήζεηαο..
πξνζθνξάο ζηνπο.. αλαπήξνπο…» (1), «δελ είκαη κέινο ηεο νκάδαο, αιιά.. άκα
ρξεηαζηεί.. πξνζθέξσ.. βνήζεηα..» (Γ2), «δνθίκαζα.. απ‘ απηφ πνπ έδεζα εγψ.. λα
ππνδείμσ.. ηξφπνπο ζε θάπνηνλ άιιν πνπ ην ‗παζε κεηά απφ κέλα» (Γ1), «Ναη ην ρα
αλάγθε θαη γσ.. ηψξα αλ δσ θάπνην παηδί.. αλ έρεη θάπνηα δπζθνιία, ζέισ λα ην
βνεζήζσ..» (Γ3).
Πέξαλ ηεο πξνθαλήο πξνυπφζεζεο ε νκφηηκε ζηήξημε λα πξνέξρεηαη απφ άηνκν
πνπ έρεη θηλεηηθή αλαπεξία, εθθξάζηεθε επίζεο ε άπνςε φηη ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα
πξνέξρεηαη θαη απφ άηνκν ηνπ ίδηνπ θχινπ. Δηδηθφηεξα αλαθέξζεθε: «Πεξηζζφηεξν κε
βνήζεζαλ άηνκα πνπ είραλε ην πξφβιεκα..» (Α1), «―Κακηά γπλαίθα ξε δε κπνξείο λα
κνπ θέξεηο;‖ Γελ ππήξρε γπλαίθα θαη αθφκα.. δελ έρσ ζπλαληήζεη.. Ήζεια κηα γπλαίθα
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λα

κηιήζσ..»

(2).

Δπηπιένλ,

ε

φπνηα

δηζηαθηηθφηεηα

ησλ

ππνςεθίσλ

ζπκβνπιεπφκελσλ ζα πξέπεη λα εμαιεηθζεί, πείζνληαο ηνπο γηα ηα αλακελφκελα νθέιε
πνπ ζα απνθνκίζνπλ. Όπσο ππνζηήξημε ν Γ2: «ίζσο λα ‗παηξλα ηελ απφθαζε.. Άκα
βιέπσ φηη ππάξρεη δπλαηφηεηα..» (Γ2). Σειεπηαία, αιιά πξσηεχνπζαο ζεκαζίαο
πξνυπφζεζε θαη θίλεηξν ζπλάκα, θαηαγξάθεθε ην γεγνλφο ηεο αλαγθαζηηθήο
επηζηξνθήο ζηελ εξγαζία, ην νπνίν απφ κφλν ζα γελλνχζε ηελ αλάγθε ζε έλα
θαηλνχξγην άηνκν κε επίθηεηε θηλεηηθή αλαπεξία λα αλαδεηήζεη βνήζεηα θαη ζηήξημε,
θαζψο ζα αγλννχζε ην πψο λα δηαρεηξηζηεί ηελ φιε θαηάζηαζε. Υαξαθηεξηζηηθά
ηνλίζηεθε: «αλ αλαγθαδφκνπλ ζ‘ απηή ηε θάζε.. λα δνπιέςσ.. ζα έπξεπε θάπνηνο.. λα
κε ζπκβνπιεχζεη ην πψο θαη ηη λα θάλσ..» (Α2).
Σα εκπφδηα, ηα νπνία ζα έπξεπε λα ππεξπεδεζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν
ζηφρνο ηεο επηηπρνχο παξνρήο νκφηηκεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο, παξνπζίαζαλ κηα
ζρεηηθή αλνκνηνγέλεηα κεηαμχ ηνπο. Κάπνηα ζρεηίζηεθαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε
ζέκαηα ππνδνκήο ή θαιχηεξα ζέκαηα ηερληθήο θχζεσο, ελψ άιια εζηίαζαλ θπξίσο ζε
πξνβιήκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπκβνπιεπφκελνπ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ν 1 έθαλε ιφγν γηα ηελ αδπλακία ηνπ λα βνεζήζεη νκνηίκνπο ηνπ,
εμαηηίαο ηεο αλεπαξθνχο χπαξμεο θέληξσλ απνθαηάζηαζεο, ζηα νπνία ζα κπνξνχζε λα
πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ. Όπσο είπε: «Γπζθνιεχνκαη.. ζηελ ππνδνκή... δελ
ππάξρνπλ πνιιά θέληξα απνθαηάζηαζεο γηα λα κπνξέζεηο.. λα κηιήζεηο ζε κηα νκάδα
αλαπήξσλ..». Αληηζέησο, γηα θάπνηνπο άιινπο ζπκκεηέρνληεο ην πξφβιεκα μεθηλά απφ
ηα ςπρνινγηθά ζέκαηα πνπ θαινχληαη λα επηιχζνπλ θαηά θαηξνχο, θαζψο θαη απφ ηνπο
θφβνπο πνπ ηνπο δηέπνπλ, σο απνηέιεζκα ηεο μαθληθήο αιιαγήο πνπ επήιζε ζηε δσή
ηνπο, ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο νπνίαο αγλννχλ. Παξαηίζεληαη ζρεηηθά
απνζπάζκαηα: «Ζ άγλνηα είλαη πνπ καο θνβίδεη θαη.. ηη βηψκαηα έρνπκε. Ή ηε θαθφ
κπνξεί λα επήιζε.. κε κηα αιιαγή.. ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο. Αιιά νη πεξηζζφηεξνη
έρνπλε άξλεζε» (Β), «Να βνεζήζσ.. κέρξη έλα ζεκείν.. Γηαηί ζηελ παξνχζα θάζε δελ
αηζζάλνκαη.. θαιά ςπρνινγηθά γηα λα ην θάλσ» (Γ2).
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5.

πδήηεζε-πκπεξάζκαηα
ηελ παξφλ ζηάδην ηεο έξεπλαο επηρεηξείηαη ε εξκελεία ηνπ ζπιιερζέληνο

πιηθνχ ππφ ην πξίζκα ηεο άπνςεο ησλ Plummer θαη Κνθνζαιάθε (2000: 16), φηη ε
παξνπζία ηνπ εξεπλεηή ζηνρεχεη ζην λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηα ππνθείκελα ηεο
έξεπλαο λα αθνπζηεί ε «θσλή» ηνπο. Τπαθνχνληαο πηζηά ζηελ παξαπάλσ αληίιεςε
πξνζπαζνχκε λα ελζσκαηψζνπκε ηα πξναλαθεξζέληα επξήκαηα ζηα ηξία αξρηθά καο
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη παξάιιεια λα ηα εξκελεχζνπκε, ζπγθξίλνληαο ηα κε
αληίζηνηρα επξήκαηα εξεπλψλ απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ηε ρψξα καο, ππφ ηελ
νπηηθή γσλία ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο έξεπλαο.
5.1 Κίλεηξα θαη εκπόδηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζηαδηνδξνκία ηωλ
αηόκωλ κε επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο.
Απάληεζε ζην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα δίλεηαη απφ ηα επξήκαηα πνπ
ζπλνςίδνληαη ζηνλ πξψην ζεκαηηθφ άμνλα κε ηίηιν: «Κίλεηξα θαη εκπφδηα ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ηε ζηαδηνδξνκία ησλ αηφκσλ κε επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο», ν
νπνίνο πεξηιακβάλεη ηξεηο θαηεγνξίεο, ηελ θαηεγνξία ησλ θηλήηξσλ, ηελ θαηεγνξία
ησλ εκπνδίσλ θαη ηελ θαηεγνξία ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ.
5.1.1

Κίλεηξα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζηαδηνδξνκία ηωλ αηόκωλ
κε επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ιεγφκελα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα καο, ηα
νθέιε πνπ απνθνκίδεη έλα άηνκν κε αλαπεξία απφ ηελ επάλνδν ηνπ ζην ελεξγφ
εξγαηηθφ δπλακηθφ απνηεινχλ, ζεκαληηθφηαηα θίλεηξα πξνθεηκέλνπ λα επηδηψμεη ηελ
επηζηξνθή ηνπ ζηνλ εξγαζηαθφ ζηίβν. χκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ ε εξγαζία
αληαπνθξίλεηαη ζε κεξηθέο απφ ηηο ζεκειηψδεηο αλάγθεο ηνπο, φπσο ε αλάγθε ηεο
δεκηνπξγίαο θαη ηεο πξνζθνξάο. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ε
χπαξμε κηαο απαζρφιεζεο ηαπηίδεηαη κε ηελ πξνζθνξά πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν
(Johnson et al., 2004). Αμηνπνηψληαο δεκηνπξγηθά ην ρξφλν ηνπο πξνο φθεινο ηεο
θνηλφηεηαο πνπ δνπλ, αηζζάλνληαη πσο είλαη αθφκε ρξήζηκνη θαη πσο ζπκκεηέρνπλ θαη
πάιη ελεξγά ζηε δσή. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ε εξγαζία ιεηηνπξγεί ζεξαπεπηηθά,
πξνάγνληαο ηε θπζηθή ηνπο απνθαηάζηαζε θαη ηελ ςπρνινγηθή ηνπο ηζνξξνπία (Dawis
et al., 1964· Ferdiana et al., 2014· Fong, Reid & Kaskel, 1997). Καζψο φκσο αξθεηνί
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εκπνδίδνληαη ζηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ
ηνπο απφ ηνπο θπζηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ε αλαπεξία ηνπο, επηδηψθνπλ πξψηα
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ηελ θαηά ην δπλαηφ ιεηηνπξγηθή ηνπο απνθαηάζηαζε θαη θαηφπηλ ηελ επαγγεικαηηθή
(Hess, Ripley, McKinley & Tewksbury, 2000· Ottomanelli & Lind, 2009). Δπηπιένλ,
δελ είλαη ιίγνη εθείλνη πνπ εμαίξνπλ ηε ζπκβνιή ηεο απαζρφιεζεο ζηελ θνηλσληθή
επαλέληαμε ησλ αλζξψπσλ κε επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο, θαζψο ε αλάγθε ηνπ
«αλήθεηλ» είλαη εμίζνπ, κε θάζε άιιν θνηλσληθφ νλ, αλεπηπγκέλε ζ‘ απηνχο (Johnson et
al., 2004· Rice, Near & Hunt, 1980).
Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο έξρνληαη λα επηβεβαηψζνπλ θαη λα
ζπκπιεξψζνπλ ηηο νχησο ή άιισο ειάρηζηεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηα
εξγαζηαθά θίλεηξα θαη ηελ έληαμε ησλ αλέξγσλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζηνλ εξγαζηαθφ
ζηίβν. Ζ νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ ζεκαληηθνηέξσλ
θηλήηξσλ εξγαζηαθήο έληαμεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ελψ ε ηνπνζέηεζε ηνπο ζε εξγαζίεο
πςειά ακεηβφκελεο εληζρχεη ηελ απφθαζε ηνπο λα εξγαζηνχλ (Johnson et al., 2004·
Wik & Tossebro, 2014· Yasuda et al., 2001). Ζ εθηίκεζε πνπ απνιακβάλνπλ εμαηηίαο
ηεο εξγαζίαο ηνπο, ζπρλά ππξνδνηεί ηελ αλάγθε ηνπο λα δηαςεχζνπλ ηηο ιαλζαζκέλεο
πεξηνξηζκέλεο πξνζδνθίεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ, αιιά θαη ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο
πεξίγπξνπ θαη λα επηδηψμνπλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο επαλέληαμε. Δπηηειψληαο εξγαζίεο,
πνπ αμηνινγνχληαη απφ ηελ θνηλσλία σο ζεκαληηθέο, νδεγνχληαη ζηε δηακφξθσζε ηεο
πξνζσπηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο θαη ζηελ πξναγσγή ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπο. Μεξηθέο
δεθαεηίεο πξηλ, σζηφζν, ε ηφηε έιιεηςε νηθνλνκηθήο ζηήξημεο απφ ηελ πνιηηεία θαη ηα
ζπλεπαγφκελα βηνπνξηζηηθά πξνβιήκαηα, απνηεινχζαλ γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε
ειηθία ζπκκεηέρνληεο ηζρπξφηαην θίλεηξν επηζηξνθήο ζηελ εξγαζία.
5.1.2

Δκπόδηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζηαδηνδξνκία ηωλ αηόκωλ
κε επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο

Σν θίλεκα ησλ Ακεξηθαλψλ κε αλαπεξίεο (Americans with Disabilities Act,
1990) ρξεζηκνπνίεζε γηα πξψηε θνξά ηνλ φξν «εχινγεο πξνζαξκνγέο» γηα λα
πεξηγξάςεη ηελ αλαγθαηφηεηα κεηαηξνπήο ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο κηαο επηρείξεζεο, ψζηε λα γίλνπλ εχθνια
πξνζβάζηκεο απφ ηα άηνκα κε αλαπεξίεο. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ, εξγαδνκέλσλ, ζπληαμηνχρσλ αιιά θαη αλέξγσλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ
έξεπλα καο, είθνζη πέληε ρξφληα κεηά ην ειιεληθφ εξγαζηαθφ θαη εθπαηδεπηηθφ
πεξηβάιινλ αδπλαηεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο πξνζβαζηκφηεηαο ηνπο. Ζ έιιεηςε
πξνζβαζηκφηεηαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη εξγαζηαθνχο ρψξνπο πεξηνξίδεη αθφκε
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πεξηζζφηεξν ηηο ήδε ζπξξηθλσκέλεο, εμαηηίαο ησλ θπζηθψλ πεξηνξηζκψλ ηεο
αλαπεξίαο, επαγγεικαηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ηνπο επηινγέο. Κάπνηεο θνξέο κάιηζηα, ε
αλεπαξθήο ππνδνκή θαη ε απξνζπκία ησλ εξγνδνηψλ ηνπο λα πξνβνχλ ζηηο
απαξαίηεηεο

εξγνλνκηθέο

πξνζαξκνγέο,

ππνρξεψλεη

ηνπο

ζπκκεηέρνληεο

λα

παξακέλνπλ εξγαζηαθά αλελεξγνί, παξά ην φηη ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ
πξνζαξκνγψλ, δχλαηαη λα θαηαζηήζεη εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ηα δεηνχκελα εξγαζηαθά
πξνζφληα, εμίζνπ εμεηδηθεπκέλνπο θαη ηθαλνχο κε ηνπο νκφηηκνπο ζπλάδειθνπο ηνπο
ρσξίο αλαπεξία (Gulick, Yam & Touw, 1989· Jones, 1997). .
Ζ ζηεξενηππηθή αληηκεηψπηζε απφ ην θνηλσληθφ, εξγαζηαθφ θαη εθπαηδεπηηθφ
πεξηβάιινλ απνηειεί έλα απφ ηα κείδνλα πξνβιήκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δηδηθφηεξα
φζνλ αθνξά ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ε πξνθαηεηιεκκέλε ζηάζε εθ κέξνπο ησλ
Διιήλσλ εξγνδνηψλ ζπληζηά αδηακθηζβήηεην εκπφδην ζηελ επάλνδν ηνπο ζηελ
εξγαζία. Γεγνλφο πνπ βξίζθεηαη ζε ηαχηηζε κε ηελ άπνςε ησλ Zissi, Rontos,
Papageorgiou, Pierrakou θαη Chtouris (2007: 24) πεξί επηθπιαθηηθφηεηαο ησλ ελ ιφγσ
εξγνδνηψλ θαη αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ απηήο ζηελ εξγαζηαθή ελζσκάησζε ησλ
αλζξψπσλ κε αλαπεξία. Ζ απξνζπκία ησλ εξγνδνηψλ λα δείμνπλ ηε ζηνηρεηψδε
επαηζζεζία πξνο ηηο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ επηβεβαηψλεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο
πιεηνςεθίαο απηψλ αλαθνξηθά κε ηελ εθδήισζε ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ απέλαληη
ηνπο, ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Οη εξγνδφηεο ηνπο αδπλαηψληαο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ
ηνπο θπζηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαπεξίαο ησλ ππαιιήισλ ηνπο,
θαζψο θαη ηηο πθηζηάκελεο δπλαηφηεηεο ηνπο, πηνζεηνχλ κηα θαζνιηθή ζηεξενηππηθή
ζπκπεξηθνξά (Draper, Reid & McMahon, 2011).
Μέξνο

ησλ

ζπκκεηερφλησλ

αλαθέξζεθαλ

επίζεο

ζηελ

εθδήισζε

ζηεξενηππηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, νη νπνίεο ίζσο θαη κελ είλαη αξθεηά αλακελφκελεο.
Πξφθεηηαη γηα πξνθαηαιήςεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ αλεπάξθεηα ηνπο λα
αληαπνθξηζνχλ ζηα αηζζεηηθά πξφηππα ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Αξλεηηθέο ζηάζεηο
πνπ πνιιέο θνξέο παξεκπνδίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία, ηνπο
θαζηζηνχλ αλεπηζχκεηνπο θαη επζχλνληαη γηα ηελ εθδήισζε αξλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο
απέλαληη ηνπο (Stone & Colella, 1996). Ζ επίδξαζε ησλ αηζζεηηθψλ ζηεξενηχπσλ είλαη
ηφζν ηζρπξή ψζηε, αθελφο κελ δχλαηαη λα πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηηο επθαηξίεο ηνπο λα
ιάβνπλ ζηήξημε απφ έκπεηξνπο νκνηίκνπο ηνπο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηνλ
πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ έρνπλ ιάβεη κέξνο ζε αλάινγα
πξνγξάκκαηα, αθεηέξνπ δε εμαλεκίδεη ηηο πηζαλφηεηεο χπαξμεο νκνηίκνπ ζε ζέζε
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ηζρχνο (Jones, 1997). Αξθεηά αλακελφκελνο είλαη σζηφζν ν επνλνκαδφκελνο ζεηηθφο
ξαηζηζκφο, ν νπνίνο απνξξέεη απφ ηα αηζζήκαηα νίθηνπ πνπ ληψζνπλ νη αξηηκειείο γηα
ηνπο αλζξψπνπο κε αλαπεξία θαη είλαη εμίζνπ αλεπηζχκεηνο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο,
θαζψο εζηηάδεη θαη πάιη ζηελ αλαπεξία σο δεδνκέλε θαηάζηαζε θαη φρη ζηηο
ηθαλφηεηεο ηνπο, νδεγψληαο ζηελ έιιεηςε επθαηξηψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο
ηνπο

θαη ζηελ απνζάξξπλζε ησλ φπνησλ πξνζπαζεηψλ εξγαζηαθήο ελζσκάησζεο

θαηαβάιινπλ (Fichten & Amsel, 1986).
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ηείλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ
ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλεπάξθεηεο σο εκπφδην ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία
(Yasuda, Wehman, Targett, Cifu & West, 2002). Παξφια απηά, εμαθνινπζνχλ, λα
δειψλνπλ απξφζπκνη λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη λα ηηο εγθαηαιείπνπλ φηαλ
δηαπηζηψζνπλ φηη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αξρηθέο ηνπο πξνζδνθίεο. Αληί ινηπφλ λα
θαηαλαιψλνπλ ην ρξφλν θαη ηελ ελέξγεηα ηνπο ζηελ απφθηεζε επηπιένλ πξνζφλησλ,
δείρλνπλ λα πξνηηκνχλ ηελ ελαζρφιεζε κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ, γηα ηνπο
ίδηνπο, πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ. Έηζη ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαηαιήγνπλ
λα ζπκθσλνχλ κε ηε δηαπίζησζε φηη ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ θαη θνηηεηψλ κε
αλαπεξίεο ππνιείπεηαη ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο αξηηκειψλ, θαζψο ιηγφηεξνη άλζξσπνη
κε αλαπεξίεο ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο, έλαληη εθείλσλ ρσξίο αλαπεξίεο, θαη
επηπιένλ φζνη θαηαθέξλνπλ λα ζπλερίζνπλ, είλαη πηζαλφ λα κελ απνθνηηήζνπλ πνηέ
(Burgstahler & Cronheim, 2001· Horn & Berktold, 1999). Απνθεχγνληαο φκσο λα
ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, νη ζπκκεηέρνληεο, θαηαιήγνπλ είηε λα
παξακέλνπλ άλεξγνη, είηε λα ππναπαζρνινχληαη (MacLeod-Gallinger, 1992).
Ζ επηζηξνθή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ εξγαζηαθφ ζηίβν ζπρλά κνηάδεη
αθαηφξζσηε. Δηδηθά αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηηο δπζθνιίεο εμεχξεζεο εξγαζίαο, κε ηηο
νπνίεο έξρνληαη αληηκέησπνη αθφκε θαη νξηζκέλνη απφ απηνχο, πνπ ζα έπξεπε λα είλαη
πεξηδήηεηνη, δεδνκέλνπ ηεο ειηθίαο, ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη ηεο πξνυπεξεζίαο
πνπ δηαζέηνπλ (Johnson et al., 2004). Ζ δπζρεξήο νηθνλνκηθή ζπγθπξία, πνπ βηψλεη ε
ρψξα καο, αιιά θαη νιφθιεξε ε πθήιηνο, επηδεηλψλνπλ ηελ ήδε κεηνλεθηηθή ζέζε πνπ
βξίζθνληαη ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπο. Αιιά αθφκε θαη ζε επνρέο πξν θξίζεο, κε
δεδνκέλε ηελ αχμεζε ησλ πνιηηηθψλ εξγαζηαθήο ελζσκάησζεο, νη ζπκκεηέρνληεο πνπ
δνπλ ππφ ζπλζήθεο αλαπεξίαο γηα πεξηζζφηεξν απφ κηα πεληαεηία θάλνπλ ιφγν γηα
πνιχ πςειά πνζνζηά αλέξγσλ κε αλαπεξίεο, επηβεβαηψλνληαο ηηο εθζέζεηο ηνπ ΟΟΑ
(Wik & Tossebro, 2014). Αδπλαηψληαο ινηπφλ θάπνηνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα
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πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη αξλνχκελνη λα
παξακείλνπλ αδξαλείο, νδεγνχληαη ζηελ απφθηεζε κηαο δηθήο ηνπο επηρείξεζεο ή ζηελ
παξνρή θνηλσθεινχο εξγαζίαο ζε εζεινληηθή βάζε (Balcazar et al., 2014). Παξά ηνπο
νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη ε απηναπαζρφιεζε, σζηφζν πιενλεθηεί έλαληη ηεο
κηζζσηήο εξγαζίαο, δηφηη ηνπο επηηξέπεη λα απνδεζκεπζνχλ απφ κέξνο ησλ εξγαζηαθψλ
εκπνδίσλ, κε ηα νπνία έξρνληαη αληηκέησπνη θαη λα πξνζαξκφζνπλ ηε θχζε, ην ρψξν
θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο εξγαζίαο ηνπο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπο (Balcazar
et al., 2014).
Καηά ηελ πξνζπάζεηα αλεχξεζεο εξγαζίαο νη ζπκκεηέρνληεο έξρνληαη
αληηκέησπνη κε ζσξεία πξνβιεκάησλ. Μεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εκπνδίσλ πνπ
αλαθέξνπλ ζπγθαηαιέγνληαη νη δπζθνιίεο κεηαθίλεζεο θαη ηα δεηήκαηα πγείαο, ηα
νπνία πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο αλαπεξίαο (Yasuda et al., 2002). Ζ θνχξαζε εμαηηίαο ηεο
πνιχσξεο απαζρφιεζεο ηνπο θαη ν θφβνο φηη ζα απνηχρνπλ λα θέξνπλ ζε πέξαο ηα
θαζήθνληα ηνπο θαζηζηνχλ ηελ παξακνλή ηνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ζηίβν κηα επίπνλε
δηαδηθαζία (Johnson et al., 2004). Ο πεξηνξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ,
ηα απνξξένληα απφ ηελ θηλεηηθή αλαπεξία πξνβιήκαηα θαη ε αδπλακία ηνπο λα
αληεπεμέιζνπλ ζηελ εθηέιεζε απαηηεηηθψλ εξγαζηψλ, ζπξξηθλψλνπλ ηηο ηπρφλ
επαγγεικαηηθέο ηνπο επθαηξίεο, δπζρεξαίλνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο ππάξρνπζαο
απαζρφιεζεο ηνπο θαη ηνπο νδεγνχλ ζηελ παξαίηεζε (Conroy & McKenna, 1999· El
Ghatit & Hanson, 1978· Hess et al., 2000· Meade, Forchheimer, Krause & Charlifue,
2011). Ζ παξαίηεζε ζπρλά πξνβάιεη σο ιχζε γηα φζνπο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
αηζζάλνληαη φηη ζηεξνχληαη θάζε πηζαλφηεηαο πξναγσγήο, κε απνηέιεζκα λα κελ
ιακβάλνπλ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη λα εμαλεκίδνληαη ηα φπνηα
απνζέκαηα αηζηνδνμίαο δηαζέηνπλ ζρεηηθά κε ηηο κειινληηθέο εξγαζηαθέο ηνπο
πξννπηηθέο (Trupin & Yelin, 1999). Οκνίσο, ε αδπλακία ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο
λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ιφγσ έιιεηςεο πξνγελέζηεξεο εκπεηξίαο
παξεκπνδίδεη ηε βειηίσζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ ηειεπηαίσλ, ζπληειψληαο ζην
θαχιν θχθιν ηεο αλεξγίαο ησλ αλαπήξσλ (Baron, Philips & Stalker, 1996). Ζ ειιηπήο
ζηήξημε

απφ

ην

ζηελφ

ζπγγεληθφ

πεξηβάιινλ,

ζπλέπεηα

ελδννηθνγελεηαθψλ

πξνβιεκάησλ, επηηείλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο. Ηδηαίηεξα αλ
αλαινγηζηνχκε ην ζπνπδαίν ξφιν πνπ παίδεη ε νηθνγέλεηα ζηελ επάλνδν ζηελ θνηλσλία
ελφο αηφκνπ κε επίθηεηε θηλεηηθή αλαπεξία (Husain & Ahmad, 2010). Οη
ζπκκεηέρνληεο έρνληαο επαλαπαπζεί, ιφγσ ηεο απαζρφιεζεο ηνπο ζε κηα εξγαζία πνπ
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δελ απαηηεί εμαηξεηηθέο

ηθαλφηεηεο,

απνδπλακψλνπλ, ηηο

φπνηεο

πξννπηηθέο

θαιιηέξγεηαο ησλ έκθπησλ δεμηνηήησλ ηνπο, κέζσ ηεο επαλεθπαίδεπζεο, θαη
απνγπκλψλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο απφ θάζε είδνπο θηινδνμία. Σέινο, ε νηθνλνκηθή
ζηελφηεηα πνπ αληηκεησπίδνπλ, ζπλέπεηα ησλ πεξηνξηζκέλσλ εηζνδεκαηηθψλ ηνπο
πφξσλ θαη ησλ απμεκέλσλ νηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ ηεο αλαπεξίαο, ζρεδφλ καηαηψλεη
ηα ζρέδηα ηνπο γηα ηελ απφθηεζε ηεο δηθήο ηνπο επηρείξεζεο, ελαπνζέηνληαο ηηο ειπίδεο
ηνπο γηα εμάιεηςε ησλ αλαθππηφλησλ εκπνδίσλ ζηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε πνπ
ελδερνκέλσο ζα ιάβνπλ κέζσ επηδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ (Balcazar et al., 2014).
Ζ ρξφληα έθζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο ηεο
θνηλσλίαο πεξί αληθαλφηεηαο ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξία λα επηηειέζνπλ απαηηεηηθέο
εξγαζίεο, ηνπο νδεγεί ζπρλά ζηελ θαιιηέξγεηα ζπκπιεγκάησλ θαησηεξφηεηαο. Έρνληαο
πιεγεί ε απηναληίιεςε ηνπο, θαηαιήγνπλ λα κελ απνηεινχλ ελεξγά κέιε ηεο θνηλσλίαο
(Mejias, Gill & Shpigelman, 2014), λα απνδερηνχλ ηελ αλεπάξθεηα ηνπο ζηελ εθηέιεζε
εξγαζηψλ, πνπ ζπληζηνχλ πξφθιεζε γηα έλα εξγαδφκελν, λα

εζσηεξηθεχζνπλ θαη

ηαπηφρξνλα λα επηβεβαηψζνπλ ηηο αλσηέξσ ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο. Κάπνηεο θνξέο
κάιηζηα, νη ζπκκεηέρνληεο αλαγλσξίδνπλ ηελ ελ ιφγσ εζσηεξίθεπζε σο γελεζηνπξγφ
αηηία ηεο εθδήισζεο απηνπεξηνξηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ή ηεο πηνζέηεζεο εθ κέξνπο
ηνπο κηαο αληηθαηηθήο ζηάζεο, φπσο ε ζπλεηδεηή άξλεζε ηνπο λα απνδερηνχλ ηελ
αλαπεξία, ε νπνία άξλεζε θαη‘ νπζία απνηειεί κηα αθφκε εθδήισζε ηεο αθνκνίσζεο
ησλ θνηλσληθψλ πξνθαηαιήςεσλ πνπ επηθξαηνχλ ζρεηηθά κε απηή (Hopkins, ζην
Hammell, 1992· Jones, 1997).
5.1.3

Αληηκεηώπηζε ηωλ εκπνδίωλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε
ζηαδηνδξνκία ηωλ αηόκωλ κε επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο

Ζ ηάζε ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξία λα ζπλδένπλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν
κε ηελ εξγαζηαθή ηνπο απνθαηάζηαζε θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλεμαξηεζία δελ έιεηςε
απφ ηα επξήκαηα θαη ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε απφιπηε ζπκθσλία
κε ηα απνηειέζκαηα πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ εθθξάδνπλ ηελ πεπνίζεζε φηη ην
κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηηο επθαηξίεο εξγαζηαθήο
επαλέληαμεο πνπ ηνπο πξνζθέξνληαη (Hess et al., 2000· Krause, 1997· Krause,
Sternberg, Maides & Lottes, 1998· Noreau & Shephard, 1992· Ottomanelli & Lind,
2009· Pfeiffer, 1991· Taricco et al., 1992). Θεσξνχλ ηελ εθπαίδεπζε φρη κφλν σο ην
αδηακθηζβήηεην «εηζηηήξην» γηα ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ζηίβν, αιιά θαη
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ην πην ζίγνπξν κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο επηβίσζεο. Τπάξρεη φκσο
κηα αθφκα δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο, ε νπνία αλαδεηθλχεηαη ζηελ έξεπλα καο. Δξγαζίεο,
πνπ δελ έρνπλ απμεκέλεο ζσκαηηθέο απαηηήζεηο, ζηηο νπνίεο θαη είλαη πεξηζζφηεξν
πηζαλφ λα απαζρνιεζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο, πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε πςεινχ
εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ, ππφ ηελ έλλνηα φηη, φζν κεηψλεηαη ε εξγαζηαθή ηνπο
ηθαλφηεηα, ιφγσ ησλ θπζηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε αλαπεξία ηνπο, ηφζν πην
επηηαθηηθή γίλεηαη ε αλάγθε βειηίσζεο ηνπ κνξθσηηθνχ ηνπο επηπέδνπ, πξνθεηκέλνπ λα
μεπεξαζηνχλ ηα εκπφδηα πξνζβαζηκφηεηαο ζηελ άθξσο αληαγσληζηηθή αγνξά εξγαζίαο
(Boman, Kjellberg, Danermark & Boman, 2015· Hess et al., 2000). Απνηέιεζκα ησλ
παξαπάλσ είλαη ε εθδήισζε αλαζθαινχο ζπκπεξηθνξάο, απφ κέξνπο ηνπο, εμαηηίαο
ησλ αλεπαξθψλ εξγαζηαθψλ ηνπο πξνζφλησλ θαη ε δηακφξθσζε ηεο αληίιεςεο φηη,
απαηηείηαη ε επηθαηξνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο, ψζηε λα
δηαςεχζνπλ ηηο επηθξαηνχζεο θνηλσληθέο απφςεηο πεξί κεηνλεθηηθήο ζέζεο ηνπο ζηνπο
ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ απφ ηελ
εξγαζία (Abberley, 1987· Yasuda et al., 2002).
Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο καο αλέδεημαλ κηα πιεπξά ηνπ ππφ δηεξεχλεζε
ζέκαηνο, πνπ ζπαλίσο ζπλαληάηαη ζηε βηβιηνγξαθία. Πξφθεηηαη γηα ηηο εκπεηξίεο
ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ, εξγαζηαθφ θαη
γεληθφηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Δηδηθφηεξα αλαθνξηθά κε ηε δηαθνξεηηθή θνηλσληθή
αληηκεηψπηζε ησλ αλαπήξσλ ζην εμσηεξηθφ, νη ζπκκεηέρνληεο ηφληζαλ ηελ επίδξαζε
ηεο θνπιηνχξαο ζηελ θνηλσληθή ηνπο επαλέληαμε, θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα,
νξκψκελνη απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο ζε θέληξα απνθαηάζηαζεο ηνπ
εμσηεξηθνχ, πσο ε αληίιεςε πνπ έρεη κηα θνηλσλία γηα ηελ αλαπεξία δηαθέξεη αλάινγα
κε ηελ πθηζηάκελε θνπιηνχξα ηεο (Scheer & Groce, ζην Fine & Asch, 1988: 18). ηνλ
εξγαζηαθφ ηνκέα, ηα επξήκαηα καο ζπλεγνξνχλ ππέξ ησλ απφςεσλ ησλ Gilbride θαη
ζπλ. (2003) θαη ησλ Gilbride, Stensrud, Ehlers, Evans θαη Peterson (2000) πεξί ηεο
ηάζεο ησλ εξγνδνηψλ λα παξέρνπλ εξγαζηαθέο επθαηξίεο εμίζνπ ζε αξηηκειείο θαη κε,
ιακβάλνληαο ππφςε, αθελφο κελ ηελ πξνγελέζηεξε ηεο πξφζιεςεο γλσξηκία ηνπο κε
ηνπο αλαπήξνπο ππαιιήινπο ηνπο, αθεηέξνπ δε ηελ εξγαζηαθή ηνπο απφδνζε θαη φρη
ηελ αλαπεξία ηνπο. Γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεί ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ απνδίδνπλ νξηζκέλνη
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ χπαξμε ελφο δηεπξπκέλνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ, ην νπνίν
δχλαηαη λα ζπλδξάκεη ζηελ απφθηεζε ελφο κεγάινπ κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ζε
απηνχο ζέζεσλ εξγαζίαο (Ioannides & Datcher Loury, 2004). Δπίζεο, ηα πιαίζηα ησλ
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αθαδεκατθψλ ηνπο ζπνπδψλ, αξθεηνί απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ
έξεπλα εθθξάδνπλ ηελ επγλσκνζχλε ηνπο γηα ηνπο αξηηκειείο ζπκθνηηεηέο θαη
θαζεγεηέο ηνπο, νη νπνίνη ζπρλά απνδεηθλχνληαη εμίζνπ πνιχηηκε πεγή ζηήξημεο
(Borland & James, 1999). Παξφια απηά, ε ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε θάπνηνπο απφ
ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη ηελ επλντθή αληηκεηψπηζε ησλ
Α.κεΑ. απφ ην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο θνηλφηεηαο (Baron et al.,
1996).
Γηα απηφλ αθξηβψο ην ιφγν νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ θαηαθέξεη λα αληηζηέθνληαη
ζηελ εκθάληζε θάζε είδνπο αξλεηηθήο αληηκεηψπηζεο, απφ φπνπ θαη αλ απηή
πξνέξρεηαη, βαζηδφκελνη ζε έλα πιήζνο πξαθηηθψλ πνπ εδξάδνπλ ζε ραξαθηεξηζηηθά
ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο. Ξεθηλψληαο απφ ην πιένλ αλακελφκελν, ηε δηνξγάλσζε
εθζηξαηείαο ελεκέξσζεο γηα ην ηη εζηί αλαπεξία, κέρξη ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο
ζπλαλζξψπνπο ηνπο θαη ηε ζηάζε δσήο πνπ ηνπο δηαθξίλεη. Βαζηδφκελνη ζε πξνζσπηθέο
ηνπο εκπεηξίεο, ηζρπξίδνληαη φηη, ε ελεκέξσζε ησλ ηζπλφλησλ πάλσ ζε δεηήκαηα
αλαπεξίαο απνηειεί κηα αδηακθηζβήηεηε ζηξαηεγηθή ζην λα μεπεξαζηνχλ νη
εξγαζηαθέο πξνθαηαιήςεηο απέλαληη ηνπο, λα βειηησζνχλ νη αληηιήςεηο κηαο κεγάιεο
κεξίδαο ηεο θνηλσλίαο, λα απνθαηαζηαζεί ε δηαζηξεβισκέλεο εηθφλαο πνπ ηα
ζπλνδεχεη θαη λα επέιζεη ε πνιππφζεηε αιιαγή ζηάζεο απέλαληη ηνπο (Corrigan &
Watson, 2002· Fichten & Amsel, 1986· Jones, 1997). Καηαιήγνληαο, ε απνδνρή ηεο
αλαπεξίαο απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε νπνία αλαπεξία δελ απνηειεί ζε
θακία πεξίπησζε δηθαηνινγία δηαθνξεηηθήο κεηαρείξηζεο, θαη ε δηακφξθσζε ζεηηθήο
απηνεηθφλαο, πνπ ηείλεη λα αληαλαθιάηαη ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο, ηνπο
θαζηζηνχλ ηθαλνχο λα κεηνπζηψζνπλ ην ζηίγκα πνπ ηνπο θαηαδηψθεη ζε κηα ζεηηθή
θαηάζηαζε πνπ ηνπο γεκίδεη πεξεθάληα, εμαλαγθάδνληαο πνιηηεία θαη θνηλσλία λα
επαλεμεηάζνπλ ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο κε αλαπεξία (Mejias
et al., 2014).
5.2 πκβνιή ηεο πνιηηείαο θαη ηεο θνηλωλίαο ζηελ εξγαζηαθή επαλέληαμε
ηωλ αηόκωλ κε επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο.
Σα επξήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην δεχηεξν ζεκαηηθφ άμνλα, ν νπνίνο
ηηηινθνξείηαη «πκβνιή ηεο πνιηηείαο θαη ηεο θνηλσλίαο ζηελ εξγαζηαθή επαλέληαμε
ησλ αηφκσλ κε επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο», απαληνχλ επαξθψο ζην δεχηεξν
εξεπλεηηθφ εξψηεκα. Ο δεχηεξνο άμνλαο απαξηίδεηαη επίζεο απφ ηξεηο θαηεγνξίεο πνπ
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αθνξνχλ ηελ εθαξκνζζείζα θνηλσληθή πνιηηηθή ζηα πιαίζηα ηεο αλαπεξίαο, ην ξφιν
ησλ εηδηθψλ ηεο απνθαηάζηαζεο θαη ην ξφιν ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ ζηελ
εξγαζηαθή επαλέληαμε ησλ αηφκσλ κε επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο.
Αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνζζείζα θνηλσληθή πνιηηηθή νη απφςεηο ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα είλαη αληηθξνπφκελεο. Απφ ηε κηα, επηθξαηεί ε άπνςε
φζσλ ππεξακχλνληαη ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο πνιηηείαο λα απνθαηαζηήζεη ηηο εξγαζηαθέο
αληζφηεηεο πνπ βηψλνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία, ελψ απφ ηελ άιιε δηαηππψλνληαη
ζνβαξφηαηεο ελζηάζεηο γηα ηελ νξζφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελ ιφγσ
πξνζπαζεηψλ. Όζνλ αθνξά ηηο πξνζπάζεηεο εμάιεηςεο ησλ αληζνηήησλ ζηνλ εξγαζηαθφ
ζηίβν δελ έιεηςε ε ζέζπηζε ησλ απαξαίηεησλ λφκσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο θάλνπλ ιφγν
γηα ζεζκνζεηεκέλεο ξπζκίζεηο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο
επθαηξηψλ (Stone & Colella, 1996). Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ λφκνη, νη
νπνίνη πξνβιέπνπλ ηελ εξγαζηαθή έληαμε εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, κεηαμχ ησλ
νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαλ θαη ηα άηνκα κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο (Ν. 2643/1998|
ΦΔΚ Α 220-1998, 1998), ηελ πξφζιεςε ηνπο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηελ
απηναπαζρφιεζε,

ηελ

εξγνλνκηθή

δηεπζέηεζε

ηνπ

εξγαζηαθνχ

ηνπο

ρψξνπ

(επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ) θαη ηελ πιήξε ζπληαμηνδφηεζε ηνπο (Ν.
1902/1990| ΦΔΚ Α 138-1990, 1990).

Όκσο, φπσο ηζρπξίδεηαη κεξίδα ησλ

ζπκκεηερφλησλ, ζηελ ηειεπηαία λνκνζεηηθή ξχζκηζε εληνπίδεηαη έλα ζνβαξφ
κεηνλέθηεκα. Σνπο ζηεξεί αθφκε θαη ηε δπλαηφηεηα εκηαπαζρφιεζεο, κεηά ηε
ζπληαμηνδφηεζε ηνπο, θφβνληαο θαη ηνλ χζηαην ζπλδεηηθφ ηνπο θξίθν κε ηελ εξγαζηαθή
δσή. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ην επφκελν ζπκπέξαζκα, ζην νπνίν
θαηέιεμε ε παξνχζα έξεπλα. Όηη δειαδή, παξά ηηο πξναλαθεξζείζεο πξνζπάζεηεο πνπ
θαηαβάιινληαη, ε ηζρχνπζα ζπληαμηνδνηηθή θαη επηδνκαηηθή πνιηηηθή ζπρλά απνηειεί
ηξνρνπέδε ησλ πξσηνβνπιηψλ, εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο, γηα ηελ εξγαζηαθή επαλέληαμε
ησλ ΑκεΑ. Όπσο ππνζηεξίδνπλ νξηζκέλνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε εθ πξννηκίνπ
εμαζθαιηζζείζα νηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο πνιηηείαο ελζαξξχλεη ηελ αλαβιεηηθφηεηα
ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εξγαζηαθή ηνπο ελζσκάησζε,
νδεγψληαο ηνπο ελ ηέιεη ηνλ εθεζπραζκφ (Barr et al., 2010).
Όζνλ αθνξά ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζχκβνπινπ απνθαηάζηαζεο, αλ θαη ζεσξείηαη
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο πξνζπάζεηαο ελφο
αηφκνπ κε θηλεηηθή αλαπεξία, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο πξνζαξκνγήο,
λα αλαθηήζεη ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπ, σζηφζν αμηνινγείηαη πνηθηινηξφπσο απφ ηνπο
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ίδηνπο. Αξθεηνί ζπκκεηέρνληεο, αλαηξέρνληαο ζηνπο πξψηνπο κήλεο απφθηεζεο ηεο
αλαπεξίαο ηνπο, πεξηγξάθνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη εηδηθνί θαηάθεξαλ,
θάκπηνληαο ηηο αξρηθέο αληηζηάζεηο ηνπο, λα ηνπο παξέρνπλ ηελ αλαγθαία ςπρνινγηθή
ελδπλάκσζε θαη ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο απηνεμππεξέηεζεο, πξνθείκελνπ λα ηνπο
θαηαζηήζνπλ, έηνηκνπο θαη ηθαλνχο λα δήζνπλ αλεμάξηεηνη, απαιιαγκέλνη απφ ηνπο
θπζηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ ηνπο ππαγνξεχεη ε θηλεηηθή αλαπεξία ηνπο (Feingold &
Feingold, 1984; Imrie, 1997; Weitzner et al., 2011). ρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή ηνπο
επαλέληαμε, νη ζπκκεηέρνληεο πνπ ε απνθαηάζηαζε ηνπο έιαβε ρψξα ζην εμσηεξηθφ,
ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο φιεο εθπαίδεπζεο πνπ ηνπο παξαζρέζεθε, κέζσ ηεο νπνίαο
ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ήηαλ φρη κφλν δπλαηή, αιιά θαη επηβεβιεκέλε ε επηζηξνθή ηνπο
ζηνλ εξγαζηαθφ ζηίβν. Αληίζεηε άπνςε γηα ηνπο εηδηθνχο έρεη ε πιεηνςεθία σζηφζν
ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηζρπξηδφκελε φηη, θάηη πεξηζζφηεξν απφ έμη δεθαεηίεο κεηά ηελ
εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο απνθαηάζηαζεο, ν αξρηθφο ζηφρνο ηεο επηζηξνθήο ζηελ
εξγαζία, έρεη παξαγθσληζηεί. Οη επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο
ζε άιινπο ηνκείο, φπσο ε απνθφκηζε νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ. Δπηπιένλ, δελ είλαη
ζπάλην ην γεγνλφο ηεο ηνπνζέηεζεο αηφκσλ, πνπ ζηεξνχληαη ηεο αλαγθαίαο
θαηάξηηζεο, ζε ζέζεηο ζπκβνπιεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ΑκεΑ.,
νη νπνίνη θαη αδπλαηνχλ λα επηηειέζνπλ ηε παξνχζα βαζηθή ηνπο απνζηνιή, ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ζπκβνπιεπφκελσλ ηνπο θαη ηελ παξάιιειε
πξνεηνηκαζία ηνπο πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηελ θνηλσλία
(Boschen, Tonack & Gargaro, 2003· Renwick, ζην Weitzner et al., 2011: 1455).
ρεδφλ αλακελφκελα είλαη ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ην
ξφιν ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ ζηελ εξγαζηαθή επαλέληαμε ησλ αηφκσλ κε επίθηεηεο
θηλεηηθέο αλαπεξίεο. Οη «έκπηζηνη» άλζξσπνη, δειαδή εθείλνη ζηνπο νπνίνπο
εθκπζηεξεπφκαζηε ηα πξνβιήκαηα καο, ζπληζηνχλ έλα ηζρπξφ ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν,
ηθαλφ λα ζπλεηζθέξεη ζηελ επηηπρή επηζηξνθή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα καο
ζηνλ εξγαζηαθφ ζηίβν (MacKenzie et al., 1987: 330). Γεγνλφο πνπ εμεγεί ηελ ηάζε ηνπο
λα αλαδεηνχλ ηε ζπκπαξάζηαζε ησλ αλζξψπσλ, κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ αλαπηχμεη
ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο, αληί ησλ εηδηθψλ ηεο απνθαηάζηαζεο. Όζνλ αθνξά ην είδνο ηεο
ζηήξημεο, πνπ ιακβάλνπλ, απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, κπνξεί λα
είλαη ςπρνινγηθήο θχζεσο, λα ζρεηίδεηαη κε πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ή λα
αθνξά ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπο (Decker & Schulz, 1985· Manns & May, 2006·
Skea, MacLennan, Entwistle & N‘Dow, 2011). ηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα ε ελζάξξπλζε
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πξνέξρεηαη θπξίσο απφ άηνκα ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο, πνπ ηνπο
παξαθηλνχλ λα επηδηψμνπλ ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζην ελεξγφ εξγαηηθφ δπλακηθφ. ηε
βηβιηνγξαθία γίλεηαη αλαθνξά ηφζν ζην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ν θηιηθφο θχθινο ζηελ
εχξεζε εξγαζίαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (Fiedler et al., 2002), φζν θαη ζηελ
επεξγεηηθή επίδξαζε ησλ επίθηεησλ θηλεηηθψλ αλαπεξηψλ ζηελ ελίζρπζε ησλ
νηθνγελεηαθψλ θαη θηιηθψλ ηνπο ζρέζεσλ (Chun & Lee, 2008· Manns & May, 2006).
5.3 πκβνιή ηεο ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκωλ ζηελ εξγαζηαθή επαλέληαμε
ηωλ αηόκωλ κε επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο
Ο ηξίηνο ζεκαηηθφο άμνλαο κε ηίηιν «πκβνιή ηεο ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ
ζηελ εξγαζηαθή επαλέληαμε ησλ αηφκσλ κε επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο» παξέρεη
επαξθείο απαληήζεηο ζην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηέζζεξηο
θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ, ελψ ε δεχηεξε, ε ηξίηε θαη ε ηέηαξηε αλαθέξνληαη ζην ξφιν
ησλ νκφηηκσλ ζπκβνχισλ, ζηνπο ηνκείο ζπκβνιήο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ θαη
ζηηο πξνυπνζέζεηο θαη ζηα εκπφδηα απηήο αληίζηνηρα.
Όπσο δηαπηζηψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, ειάρηζηνη απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα καο έιαβαλ

κέξνο ζε πξνγξάκκαηα νκφηηκεο

ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο. Παξφια απηά, ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία
αλαγλσξίδνπλ ην γεγνλφο φηη ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα απνηεινχλ αλαπφζπαζην
θνκκάηη θάζε πξνγξάκκαηνο απνθαηάζηαζεο, εμαηηίαο ηνπ ζπνπδαηφηαηνπ ξφινπ ηνπο
ζηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζαξκνγήο ζηελ αλαπεξία (Boschen et al., 2003;
Sand, Karlberg & Kreuter, 2006). Ηδηαηηέξσο πνιχηηκε φκσο, ζεσξνχλ ηε ζπκβνιή ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ ηφζν ζε κεηαβαηηθέο πεξηφδνπο ηεο δσήο ηνπο, φπσο ζηα
πξψηα ζηάδηα ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπο, φπνπ ζπλεπηθνπξεί ηηο πξνζπάζεηεο ησλ
εηδηθψλ, φζν θαη ζηε ζηήξημε αλζξψπσλ πνπ γλσξίδνπλ φηη δελ είραλ ηελ επθαηξία ή ηε
δπλαηφηεηα λα επσθειεζνχλ απφ έλα νξγαλσκέλν πξφγξακκα απνθαηάζηαζεο ζην
εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ή ζην εμσηεξηθφ (Akridge, 1991· Kram & Isabella, 1985). Γηα κηα
αθφκε θνξά σζηφζν ε ρξεζηκφηεηα πνπ πξνζδίδνπλ ζηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα
εζηηάδεη ζε δεηήκαηα απηνλνκίαο θαη φρη εξγαζηαθήο ελζσκάησζεο.
Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο καο αλαδεηθλχνπλ ηνλ νκφηηκν ζχκβνπιν σο πεγή
γλψζεο θαη δχλακεο θαη σο πξφηππν πξνο κίκεζε. Γηα φινπο ζρεδφλ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο, έρνληεο θαη κε εκπεηξία ζηε ζπκβνπιεπηηθή νκνηίκσλ, ν νκφηηκνο
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κέληνξαο απνηειεί ην θαηαιιειφηεξν πξφζσπν παξνρήο πιεξνθνξηψλ, ζρεηηθά κε ηηο
δπζθνιίεο πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο,
ζπλδξάκνληαο ηνπο παξάιιεια ζηελ αλάπηπμε ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ηνπο,
πξνζαξκνζκέλνπο ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο (Jones, 1997). Οη ζπκκεηέρνληεο,
εξρφκελνη ζε επαθή κε νκνηίκνπο ηνπο, νη νπνίνη παιεχνπλ λα απνθηήζνπλ φζν ην
δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο θαη λα θαηαμησζνχλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ρψξν,
πηζαλψο λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηελ άπνςε πνπ έρνπλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο
(Burgstahler & Cronheim, 2001). Δπηπιένλ, δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ αληινχλ
δχλακε απφ ηελ χπαξμε θαη κφλν ηνπ νκφηηκνπ ζπκβνχινπ. Αληηθξίδνληαο ηo δσληαλφ
παξάδεηγκα ησλ δπλαηνηήησλ απνθαηάζηαζεο ηνπο θαη ζπγθξίλνληαο ηελ θαηάζηαζε
ηνπο, κε ηελ πξφνδν, ηελ νπνία έρεη επηηειέζεη ν ζχκβνπινο, ειπίδνπλ ζε έλα θαιχηεξν
κέιινλ (Skea et al., 2011). ηε βηβιηνγξαθία γίλεηαη εθηελή αλαθνξά ζην ξφιν ηνπ
νκφηηκνπ κέληνξα σο έλα έκπεηξν πξφζσπν, ην νπνίν πξνζθέξεη ππεξεζίεο
πιεξνθφξεζεο, πξαθηηθψλ ζπκβνπιψλ, πξναγσγήο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ησλ ιηγφηεξν
έκπεηξσλ πξνζηαηεπφκελσλ ηνπ, ςπρνινγηθήο ηνπο ζηήξημεο θαη ελίζρπζεο ηεο
θνηλσληθνπνίεζεο ηνπο (Dennis, 2003· Keyes et al., 2014· Kram & Isabella, 1985·
Manns & May, 2006· Peterson, Rintamaki, Brashers, Goldsmith & Neidig, 2012· Skea
et al., 2011).
χκθσλα κε ηα άηνκα πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ παξνχζα έξεπλα, ε ζπλεηζθνξά
ηεο ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ αλζξψπσλ κε
επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο είλαη πνιχπιεπξε. Ο παξφλ ηζρπξηζκφο είλαη απνιχησο
δηθαηνινγεκέλνο αλ αλαινγηζηνχκε ηελ πιεζψξα ησλ εθθάλζεσλ ηεο δσήο, ζηηο νπνίεο
ππνζηεξίδνπλ φηη αζθεί επεξγεηηθέο επηδξάζεηο. Ζ ςπρνινγηθή ζηήξημε πνπ παξέρεη, ε
δπλαηφηεηα πιεξνθφξεζεο ζε ζέκαηα αλαπεξίαο, ε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθνπνίεζεο
ησλ ζπκβνπιεπφκελσλ θαη ε παξνρή πξαθηηθψλ ζπκβνπιψλ, απνηεινχλ θπξίσο ηνπο
ηνκείο, ζηνπο νπνίνπο νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηεο ε
ζπκβνπιεπηηθή νκνηίκσλ (Dennis, 2003· Manns & May, 2006· Skea et al., 2011).
χκπησζε απφςεσλ παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ βίσζαλ ηελ εκπεηξία
ηεο νκφηηκεο ζηήξημεο, θαη εθείλσλ πνπ ζηεξήζεθαλ ηεο επθαηξίαο. πγθεθξηκέλα, ε
πξναγσγή ηεο ςπρνινγηθήο ηζνξξνπίαο ηνπο επηηαρχλεη ηε δηαδηθαζία ηεο θπζηθήο ηνπο
απνθαηάζηαζεο, ζπκβάιιεη ζηελ επάλνδν ηνπο ζηε δσή, αλαπηεξψλεη ηηο ειπίδεο ηνπο
γηα ην κέιινλ θαη βειηηψλεη ην επίπεδν δσήο ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηα ηπρφλ αληίζεηα
πξνγλσζηηθά ιφγσ ηεο αλαπεξίαο (Koller et al., 2000). Δπηπιένλ, ε αλάγθε ηνπο γηα
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πιεξνθφξεζε ελδέρεηαη λα εθηείλεηαη ζε κηα επξεία γθάκα ζεκάησλ, ε νπνία αθνξά
ηελ εληξχθεζε ζε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαπεξία, ηε γλψζε θαη ηε
δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο γεληθφηεξεο βειηίσζεο
ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο (Hanks, Rapport, Wertheimer & Koviak, 2012· Mejias et al.,
2014). ηνλ αληίπνδα ηεο ζπλήζνπο θνηλσληθήο απνκφλσζεο ησλ Α.κεΑ., βξίζθεηαη ν
«απεγθισβηζκφο» ηνπο απφ ηα πξνζσπηθά ηνπο πξνβιήκαηα θαη ε θνηλσληθή
επαλέληαμε ηνπο, σο ζπλέπεηα ηεο εζηθήο ζηήξημεο πνπ έιαβαλ απφ ηνπο νκφηηκνπο
ηνπο (Husain & Ahmad, 2010). Καηαιήγνληαο, ε παξνρή ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο,

απφ

αλζξψπνπο

πνπ

έρνπλ

θαηαζηεί

πιένλ

πιήξσο

απηνεμππεξεηνχκελνη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ιεθζείζα ςπρνινγηθή ζηήξημε, ζπληειεί
ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηνπο απηνλνκία θαη ζηε δηεθδίθεζε ηεο ζέζεο ηνπο
ζηελ θνηλσλία (Hanks et al., 2012· Mejias et al., 2014).
Αλαθνξηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο κηαο επηηπρεκέλεο νκφηηκεο ζπκβνπιεπηηθήο
παξέκβαζεο, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο καο έξρνληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο πθηζηάκελεο
βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο. Αξρηθά νη ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνχλ κε ηνπο McMillen θαη
Cook (ζην Weitzner et al., 2011: 1456-1457) θαη δειψλνπλ απεξίθξαζηα ηελ επηζπκία
ηνπο λα βνεζήζνπλ ηνπο νκφηηκνπο ηνπο ζηνλ αγψλα επαλαπξνζδηνξηζκνχ θαη
απνδνρήο ηεο θαηλνχξγηαο εηθφλαο ηνπ εαπηνχ ηνπο. Έρνληαο πεξάζεη θαη νη ίδηνη απφ
ην επίπνλν ζηάδην ηεο πξνζαξκνγήο, επηδεηνχλ λα κνηξαζηνχλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο
εκπεηξίεο πνπ έρνπλ απνθνκίζεη (Carpenter, 1994). Δμίζνπ δσηηθήο ζεκαζίαο ζεσξνχλ
ηελ εδξαίσζε κηαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ νκφηηκνπ ζπκβνχινπ θαη
ζπκβνπιεπφκελνπ, ε νπνία βαζίδεηαη ζε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ησλ
ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, φπσο ην θχιν, ην ίδην πεξίπνπ επίπεδν βιάβεο θαη ε ειηθηαθή
εγγχηεηα. Ζ ελ ιφγσ ζρέζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε θνηλψλ θσδηθψλ
επηθνηλσλίαο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε εηιηθξηλήο αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ε
νπζηαζηηθή ζηήξημε. Καη‘ νπζία πξφθεηηαη γηα κηα ζρέζε, ε νπνία ζπλεπάγεηαη ην
κνίξαζκα θνηλψλ εκπεηξηψλ, ηελ απφ θνηλνχ ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο,
ηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ζπκβνπιεπφκελνπ θαη ηελ θαηαλφεζε
ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ. εκαληηθφ κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο αθηεξψλεηαη ζηε
δηεξεχλεζε ηεο παξαπάλσ ζρέζεο (Barrick, Kalla & Patton, 2005· Gooden &
Winefield, 2007· Kay, 1991· Kram & Isabella, 1985· Townsend, 2013· Whittemore,
Rankin, Callahan, Leder & Carroll, 2000), ζε αληίζεζε κε ηελ έιιεηςε βηβιηνγξαθηθψλ
αλαθνξψλ ζρεηηθά κε ηε ζηάζε πνπ πξέπεη λα ηεξεζεί απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξία

95

πνπ αξλνχληαη λα επηδηψμνπλ ηελ επάλνδν ηνπο ζηε δσή. Όζνλ αθνξά ηελ ελ ιφγσ
ζηάζε, νη ζπκκεηέρνληεο θάλνπλ ιφγν γηα ππνκνλεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο αξρηθήο
άξλεζεο πνπ εθδειψλνπλ ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο
πξνζαξκνγήο, γηα επηκνλή ψζηε λα θακθζνχλ νη αληηζηάζεηο ηνπο θαη λα επηδεηήζνπλ
νη ίδηνη ηελ παξνρή βνήζεηαο, αιιά θαη γηα άζθεζε ηεο απαξαίηεηεο πίεζεο πνπ ζα ηνπο
εμαλαγθάζεη λα κελ παξαηηεζνχλ απφ ηε δσή. Κελφ ζηε βηβιηνγξαθία εληνπίδεηαη θαη
αλαθνξηθά κε ηνπο ηζρπξηζκνχο νξηζκέλσλ εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ πεξί ππνζεηηθήο
αλαγθαζηηθήο επηζηξνθήο ηνπο ζηελ εξγαζία γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, ε νπνία, ζηελ
πεξίπησζε πνπ έρνπλ απνθηήζεη πξφζθαηα ηελ αλαπεξία, ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά ζηελ
απφθαζε ηνπο λα αλαδεηήζνπλ ηε ζηήξημε ελφο νκφηηκνπ ζπκβνχινπ πξνθεηκέλνπ λα
δηαρεηξηζηνχλ ηα άγλσζηα εκπφδηα, κε ηα νπνία ζα έξζνπλ αληηκέησπνη θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
Όπσο φκσο πξνέθπςε απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, δελ ιείπνπλ ηα
εκπφδηα πνπ ζα πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ πξνθεηκέλνπ κηα νκφηηκε ζπκβνπιεπηηθή
παξέκβαζε λα ζηεθζεί κε επηηπρία.

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηάζεθαλ θπξίσο ζηελ

αλππαξμία ησλ θαηάιιεισλ δνκψλ, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζαλ λα
πξνζθεξζνχλ ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ, θαζψο θαη ζε δεηήκαηα πνπ
απνξξένπλ απφ ηελ αδπλακία δηαρείξηζεο ησλ ςπρνινγηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο αλαπεξίαο.
Όπσο ραξαθηεξηζηηθά ππνζηεξίδνπλ, ηφζν ηα πθηζηάκελα θέληξα απνθαηάζηαζεο, φζν
θαη νη αξκφδηνη ζχιινγνη αλαπήξσλ δελ «εθκεηαιιεχνληαη» ηελ κνλαδηθή επθαηξία λα
ζηξαηνινγήζνπλ αλζξψπνπο κε πξνζσπηθή εκπεηξία ζηελ αλαπεξία, ηθαλνχο

λα

παξέρνπλ νκφηηκε ζηήξημε. Δπηπιένλ, έλα κέξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ, εξρφκελνη
αληηκέησπνη κε ηνλ λέν ηνπο άγλσζην εαπηφ, θαινχληαη λα απνθαηαζηήζνπλ πξηλ θαη
πξψηα απφ φια ηελ «ηξαπκαηηζκέλε» ςπρηθή ηνπο ηζνξξνπία θαη λα ζπκθηιησζνχλ κε
ηνπο θφβνπο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αλαπεξία, εληζρχνληαο ην αίζζεκα ηεο απηνεθηίκεζεο
ηνπο, ην νπνίν είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη λφεκα θαη πάιη ε δσή
ηνπο (Sommer, Baumeister & Stillman, 2013). ε ζπλδπαζκφ κε ηα φζα ήδε
αλαθέξζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, πξφθεηηαη γηα κηα ακθίδξνκε
δηαδηθαζία, ππφ ηελ έλλνηα φηη ε πξναγσγή ηεο απηνεηθφλαο ηνπο δχλαηαη ηνπο
θαηαζηήζεη ηθαλνχο λα παξέρνπλ ζηήξημε ζηνπο νκνηίκνπο ηνπο κε αλαπεξία θαη
παξάιιεια ε ελαζρφιεζε ηνπο κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο
ζεκαληηθέο, φπσο ε αλσηέξσ ζηήξημε, ζπλδξάκεη ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο
ηνπο (Hammell, 2007).
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5.4 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο
Ο Creswell (1994: 110) εληνπίδεη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο έξεπλαο
ζηελ «αλαγλψξηζε ησλ δπλεηηθψλ αδπλακηψλ ηεο».

Αλαγλψξηζε, ε νπνία

αδηακθηζβήηεηα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο ηεο.
Όζνλ αθνξά ηελ παξνχζα κειέηε, εμαηηίαο ηνπ φηη απεπζπλφκαζηε ζηε ζπγθεθξηκέλε
πιεζπζκηαθή νκάδα ησλ αλζξψπσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα αλαγθαζηήθακε, ιφγσ
ησλ δπζθνιηψλ κεηαθίλεζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, λα πεξηνξίζνπκε ην δείγκα καο ζε
άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο. Δπίζεο, αλ θαη
επηρεηξήζεθε ε απνιχησο ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα αηφκσλ θαη ησλ δχν θχισλ,
ζηάζεθε αδχλαηε ε πινπνίεζε ηεο αξρηθήο καο πξφζεζεο, θαηαιήγνληαο ην πνζνζηφ
ησλ αλδξψλ ζπκκεηερφλησλ λα αγγίδεη ην 65%. Σέινο, ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία
ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ δε γλψξηδαλ ηνλ φξν ζπκβνπιεπηηθή νκνηίκσλ πεξηφξηζε
ζεκαληηθά ηελ έθηαζε ησλ δεηεκάησλ πνπ κπνξέζακε λα αλαθεξζνχκε.
5.5 Πξνηάζεηο γηα επέθηαζε ηεο έξεπλαο
Πξνηείλεηαη ε επέθηαζε ηεο έξεπλαο πάλσ ζηα εμήο δεηήκαηα:
1. λα γίλεη δηεμνδηθή θαη εηο βάζνο θαηαγξαθή ησλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ησλ
εξγαζηαθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ εκπνδίσλ απφ ηε ζθνπηά ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
εθπαηδεπνκέλσλ κε επίθηεηα θηλεηηθά πξνβιήκαηα, ψζηε ηα επξήκαηα πνπ ζα
πξνθχςνπλ λα απνηεινχλ πνιχηηκν εξγαιείν βνήζεηαο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία πνπ
ζρεδηάδνπλ λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία ή λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζην κέιινλ
2. λα γίλεη θαηαγξαθή ησλ εκπεηξηψλ αηφκσλ κε επίθηεηεο θηλεηηθέο δπζθνιίεο
πνπ ζπκκεηείραλ σο ζπκβνπιεπφκελνη ζε πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ
ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ξεαιηζηηθή απνηχπσζε ησλ
ηνκέσλ πνπ ζπκβάιεη ε ελ ιφγσ ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε, ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο,
αιιά θαη ησλ πηζαλψλ αδπλακηψλ ηεο
3. λα γίλεη θαηαγξαθή ησλ εκπεηξηψλ αηφκσλ κε επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο,
ηα νπνία ζπκκεηείραλ σο ζπκβνπιεπφκελνη ηφζν ζε παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα
ζπκβνπιεπηηθήο, φζν θαη ζε πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ ζηελ Διιάδα ή
ζην εμσηεξηθφ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζχγθξηζε ησλ δπν ηχπσλ ζηήξημεο θαη λα
πξνθχςνπλ αθιφλεηα ζπκπεξάζκαηα πεξί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ή κε ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ
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4. λα δηεμαρζεί παξφκνηα έξεπλα ζε άηνκα κε εθ γελεηήο θηλεηηθά πξνβιήκαηα,
ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζχγθξηζε ησλ επξεκάησλ ησλ δπν εξεπλψλ θαη λα
αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ζπιιφγνπο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ
πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ γηα ηα άηνκα κε θηλεηηθέο
αλαπεξίεο.
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Δπίλογορ
Κιείλνληαο, επηζηξέθνπκε ζην θνηλσληθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο, ε θηινζνθία
ηνπ νπνίνπ δηαξξέεη, ηφζν ην ζεσξεηηθφ, φζν θαη ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο. Ζ ζρέζε αλαπεξίαο θαη εξγαζίαο, εξγαζίαο θαη ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ,
ζπκβνπιεπηηθήο νκνηίκσλ θαη αλαπεξίαο πξνζδηνξίζηεθε θαη επαλαπξνζδηνξίζηεθε
ηφζεο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο πνπ θαηέιεμε λα ζπλάδεη απφιπηα κε ην
θνηλσληθφ θαηαζθεχαζκα ηεο αλαπεξίαο, ην νπνίν πξεζβεχεη ην πξναλαθεξζέλ
κνληέιν. Χζηφζν, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα καο θαηάθεξαλ λα δνπλ πέξα απφ
απηφ. Να απνδερηνχλ ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπο αλεπάξθεηεο. Να αλαγλσξίζνπλ ηηο
δπλαηφηεηεο ηνπο θαη λα δηεθδηθήζνπλ ην κεξίδην πνπ ηνπο αλαινγεί ζηελ εξγαζία θαη
ζηε δσή. Όπσο θαη νη ίδηνη άιισζηε αλέθεξαλ:
Ζ αλαπεξία είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε. Μπνξεί λα ηε βάιεηο ζε θαηεγνξίεο…,
αιιά γηα ηνλ θαζέλα είλαη απνηέιεζκα ηεο ςπρνζχλζεζεο ηνπ, ηνπ ηξφπνπ
ζθέςεο θαη ηεο αλαπεξίαο. Δίλαη δχζθνιν λα απνδερηείο ην αηχρεκα ζνπ θαη λα
μέξεηο φηη πνιχ δχζθνια ζα απνθαηαζηαζεί ε αλαπεξία απηή. Μεηά ζηγά-ζηγά
πξέπεη λα ην απνθαζίζεηο … θαη λα πεηο φηη ζα επαλέιζσ. Δληάμεη, έρνπκε κηα
δπζθνιία. πλερίδνπκε θαη βαδίδνπκε. Γηα απηφ ζεσξψ φηη είλαη κηα ζπλζήθε
δσήο. Κάπνηνο, ν νπνίνο έρεη αλαπεξία είλαη ηθαλφο …γηα πνιιά πξάγκαηα,
αιιά είλαη επίζεο θαη αλίθαλνο… κε φιε ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο, θαη γηα πνιιά
άιια. Όρη φκσο εμαηηίαο ηεο αλαπεξίαο ηνπ…, ε νπνία απφ ηε ζηηγκή πνπ
επέξρεηαη πξέπεη … ζε θάζε άηνκν … λα παξέρνληαη νπζηαζηηθνί ηξφπνη
βνήζεηαο θαη ζπκπαξάζηαζεο, νχησο ψζηε λα ην θξαηήζνπλ δξαζηήξην θαη
θνηλσληθά θαη εξγαζηαθά. Να είλαη έλα ελεξγεηηθφ κέινο απηήο ηεο θνηλσλίαο,
αλ ζέινπκε λα πξνρσξήζνπκε κπξνζηά.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I
ΟΓΖΓΟ ΑΣΟΜΗΚΧΝ ΖΜΗΓΟΜΖΜΔΝΧΝ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ

1. Δπίκηηηη Κινηηική Αναπηπία, Δκπαίδεςζη και ηαδιοδπομία
1.1 Παξαθνινπζήζαηε θάπνηα κνξθή εθπαίδεπζεο κεηά ηελ απφθηεζε ηεο
αλαπεξίαο;
1.1.1

Αλ λαη, πνηνη ήηαλ νη ιφγνη πνπ ζαο ψζεζαλ ζε απηφ;

1.1.2

Αλ φρη, γηαηί; (πξνζσπηθή επηινγή, εκπφδηα θιπ)

1.2 Δξγαζηήθαηε κεηά ηελ απφθηεζε ηεο αλαπεξίαο;
1.2.1

Αλ λαη, πψο βηψζαηε ηελ επαλέληαμε, ππήξμαλ δπζθνιίεο, πξνβιήκαηα;

1.2.2

Αλ φρη, ηη ζαο εκπφδηζε (πξνζσπηθή επηινγή, άιινη ιφγνη)

2. Παπαδοζιακέρ Τπηπεζίερ ςμβοςλεςηικήρ ηήπιξηρ
2.1 Ση είδνπο ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη ζηα άηνκα κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο απφ
ηνπο παξαδνζηαθνχο θνξείο ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο;
2.2 Δίλαη απνηειεζκαηηθέο νη παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο πνπ
πξνζθέξνληαη ζηα άηνκα κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο;

3. Τπηπεζίερ ςμβοςλεςηικήρ Ομοηίμυν
3.1 Γλσξίδεηε ηη είλαη ε ζπκβνπιεπηηθή νκνηίκσλ;
3.2 ε πνηνπο ηνκείο πηζηεχεηε φηη ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ε ζπκβνπιεπηηθή
νκνηίκσλ;
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ
ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ
ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΔ

ΚΟΤΡΑΖ &
ΠΟΛΤΧΡΖ
ΑΠΑΥΟΛΖΖ

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ
ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ &
ΤΓΔΗΑ

ΑΝΔΡΓΗΑ

ΔΓΚΑΣΑΛΔΗΦΖ
ΠΟΤΓΧΝ

ΡΑΣΗΣΗΚΖ
ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ &
ΑΓΝΟΗΑ

ΔΛΛΔΗΦΖ
ΠΡΟΒΑΖ

ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΗ
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ΠΙΝΑΚΑ 2

ΔΜΠΟΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ & ΣΗ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ

ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΔΠΙΚΣΗΣΔ ΚΙΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΠΗΡΙΔ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ

√
√

√
√

√

√

√
√

√

Γ2

√
√

√

Ν

√

√

√

√

Β

Π2
Γ1

Π1

√

Κ2

√

Γ1

√

Α1

√

Α2

√

Α3

√

1

√
√

Γ4

√

Ν

√

Γ2

√

√

√

Υ1

√

√

√

3
√

Γ3
√

ΣΖΡΗΞΖ ΑΠΟ ΣΟ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΖ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΧΝ
ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ

ΣΖΡΗΞΖ ΑΠΟ ΣΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

ΑΠΟΓΟΥΖ ΣΖ
ΑΝΑΠΖΡΗΑ

ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ
ΔΝΖΜΔΡΧΖ

ΣΖΡΗΞΖ ΑΠΟ ΣΟ
ΔΡΓΑΗΑΚΟ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΗ
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ΠΙΝΑΚΑ 3

ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΔΜΠΟΓΙΩΝ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ & ΣΗ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ
ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΔΠΙΚΣΗΣΔ ΚΙΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΠΗΡΙΔ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ

√

√

Κ1

2

√
√

√

Γ2

Υ2

√

√

√

√

√

√
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ΠΙΝΑΚΑ 4
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΗ
ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΔΠΙΚΣΗΣΔ ΚΙΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΠΗΡΙΔ

ΑΝΤΠΑΡΚΣΖ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ
ΠΟΛΗΣΗΚΖ

√

√

Υ1

√

√

√

√

ΘΔΠΗΖ ΝΟΜΧΝ

1

ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΗ

ΣΡΟΥΟΠΔΓΖ Ζ
ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΖ
ΠΟΛΗΣΗΚΖ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ

Κ1
2
Γ1
Π1
Β

√

Γ2
3
Γ3
Υ2
Κ2

√

Γ1
Γ4
Ν

√

Γ2
Α1
Α2

√

Α3
Π2

√
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ΠΙΝΑΚΑ 5
ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ & ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΗ
ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΔΠΙΚΣΗΣΔ ΚΙΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΠΗΡΙΔ

ΑΠΟΤΗΑ
ΚΑΣΑΡΣΗΖ &
ΑΝΔΠΑΡΚΖ ΣΖΡΗΞΖ

ΑΝΣΗΣΑΖ ΣΧΝ ΑμεΑ
ΣΖ ΛΖΦΖ ΒΟΖΘΔΗΑ

ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΖ
ΔΝΓΤΝΑΜΧΖ &
ΣΔΥΝΗΚΔ
ΑΤΣΟΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ

ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΗ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ

1

√

Υ1

√

Κ1

√

2

√

Γ1

√

Π1

√

√

Β

√

Γ2

√

3
Γ3
Υ2

√
√

Κ2

√

Γ1

√

Γ4

√

Ν

√

Γ2

√

Α1
Α2
Α3
Π2

√

√
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ΠΙΝΑΚΑ 6
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΔΡΙΓΤΡΟ & ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΗ
ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΔΠΙΚΣΗΣΔ ΚΙΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΠΗΡΙΔ

ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΣΖ
ΤΓΔΗΑ

ΣΖΡΗΞΖ ΣΖΝ
ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ

ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΖ
ΣΖΡΗΞΖ

ΔΝΘΑΡΡΤΝΖ
ΔΡΓΑΗΑΚΖ
ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΖ

ΔΜΠΗΣΟΤΝΖ
ΣΟΤ ΟΗΚΔΗΟΤ

ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΗ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ

1
Υ1
Κ1
2
Γ1

√

Π1

√

Β
Γ2
3
Γ3

√

Υ2

√

Κ2
Γ1
Γ4
Ν

√

Γ2

√

Α1

√

√

Α2
Α3

√

Π2

√

√

√

√

√

√
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ΠΙΝΑΚΑ 7
ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ
ΟΜΟΣΙΜΩΝ ΣΗΝ ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΗ
ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΔΠΙΚΣΗΣΔ ΚΙΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΠΗΡΙΔ

ΜΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Δ
ΠΡΟΡΓΑΜΜΑΣΑ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ

ΠΡΧΣΑ ΣΑΓΗΑ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ

ΔΠΗΣΑΥΤΝΖ
ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ
ΣΖΝ ΑΝΑΠΖΡΗΑ

ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΗ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ

1
Υ1

√

Κ1
2

√

Γ1
Π1

√

Β

√

√

Γ2
3
Γ3
Υ2
Κ2
Γ1

√

√

Γ4
Ν
Γ2

√

Α1
Α2

√

√

Α3

√

√

Π2

√
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ΠΙΝΑΚΑ 8
Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΟΜΟΣΙΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ
ΣΗΝ ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΗ
ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΔΠΙΚΣΗΣΔ ΚΙΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΠΗΡΙΔ

1

ΠΡΟΣΤΠΑ
ΠΡΟ
ΜΗΜΖΖ

ΠΖΓΖ
ΓΤΝΑΜΖ

ΠΖΓΖ
ΓΝΧΖ

ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΗ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ

√

Υ1
Κ1
2
Γ1
Π1

√

√

Β
Γ2
3

√
√

√

√

Γ3

√

Υ2
Κ2
Γ1

√
√

Γ4

√

Ν

√

Γ2
Α1
Α2

√
√

Α3
Π2

√

√
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ΠΙΝΑΚΑ 9
ΣΟΜΔΙ ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΟΜΟΣΙΜΩΝ
ΣΗΝ ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΗ
ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΔΠΙΚΣΗΣΔ ΚΙΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΠΗΡΙΔ

ΤΜΒΟΤΛΔ
Δ ΠΡΑΚΣΗΚΑ
ΕΖΣΖΜΑΣΑ

√

ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΖ
ΣΖΡΗΞΖ

ΔΝΖΜΔΡΧΖ

1

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ
ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΖ

ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΗ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ

√

√

√

√

√

Υ1
Κ1

√

2
Γ1

√

Π1

√

Β
Γ2

√

3
Γ3
Υ2
Κ2

√

√

Γ1
Γ4
Ν

√

√

√

√

√

√

√

√

Γ2

√

Α1

√

Α2

√

Α3
Π2

√
√
√

2

Π1

Γ3

Κ2

Γ4

Α3

Π2
√

Β

√

√

Ν

Α1

√

Α2

√
√

Γ2

√

Γ1

Γ2

√
√
√

√
√
ΤΠΑΡΞΖ
ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΧΝ
ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ
& ΑΓΝΟΗΑ
ΤΝΔΠΔΗΧΝ ΣΖ
ΑΝΑΠΖΡΗΑ

ΑΝΤΠΑΡΞΗΑ
ΚΑΣΑΛΛΖΛΧΝ
ΓΟΜΧΝ

1
ΑΝΑΓΚΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ

ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΖ
ΔΠΗΣΡΟΦΖ
ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΚΖΖ ΠΗΔΖ
& ΔΠΗΓΔΗΞΖ
ΤΠΟΜΟΝΖ ΚΑΗ
ΔΠΗΜΟΝΖ

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ &
ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΦΗΛΗΚΧΝ
ΔΥΔΔΧΝ

ΚΟΗΝΔ
ΔΜΠΔΗΡΗΔ, ΗΓΗΟ
ΦΤΛΟ, ΖΛΗΚΗΑ &
ΔΠΗΠΔΓΟ
ΒΛΑΒΖ

ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΗ
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ΠΙΝΑΚΑ 10

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ & ΔΜΠΟΓΙΑ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΟΜΟΣΙΜΩΝ
ΣΗΝ ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΗ

ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΔΠΙΚΣΗΣΔ ΚΙΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΠΗΡΙΔ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ

Υ1

Κ1

√

Γ1

√
√

√

3

√

Υ2

√

√

√

√

√

