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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

Η αποϊδρυματοποίηση είναι ίσως η πιο σημαντική εξέλιξη για τα άτομα με 

αναπηρία που οργανώθηκε στη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική τα τελευταία 

25 χρόνια (Mansell & Ericsson, 1996). Η Ανεξάρτητη Διαβίωση είναι σημαντικό 

κομμάτι της αποϊδρυματοποίησης και επιτακτική ανάγκη για τα άτομα με Νοητική 

Αναπηρία. Όμως για να μπορέσουν να ενταχθούν στην κοινότητα πρέπει να κατέχουν 

τις Δεξιότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης που θα τους επιτρέψουν να είναι ενεργά 

μέλη. Τα άτομα που μένουν στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, που με την 

κατάλληλη εκπαίδευση από κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό αποκτούν εκείνες 

τις δεξιότητες έτσι ώστε να μπορούν να μένουν ανεξάρτητα.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι οι Δεξιότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης 26  

ατόμων με Νοητική Αναπηρία και 2 ατόμων με Αυτισμό, που μένουν σε Στέγες 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στη Σέρρες και στη Θεσσαλονίκη. Το εργαλείο που 

χρησιμοποιήθηκε είναι το «Πρωτόκολλο Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανεξάρτητης 

Διαβίωσης των ατόμων με νοητική αναπηρία» (Δημητριάδου, 2015).  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 42,84% έχει Ασταθή Απόδοση στο σύνολο 

των Δεξιοτήτων Φροντίδας Εαυτού/Αυτοεξυπηρέτηση - Φροντίδα Ρουχισμού και στο 

57,13% δίνεται η ευκαιρία 1-5 φορές/εβδομάδα. Το 57,16% έχει Ασταθή Απόδοση 

στο σύνολο των Δεξιοτήτων Φροντίδα σπιτιού - Κανόνες ασφαλείας και στο 82,15% 

δίνεται η ευκαιρία 0 φορές/εβδομάδα. Το 49,98% Δεν Αποδίδει στο σύνολο των 

Δεξιοτήτων Αγορές - Πληρωμές και στο 85,72% δίνεται η ευκαιρία 0 

φορές/εβδομάδα. Το 39,29% έχει Σταθερή Απόδοση στο σύνολο των Δεξιοτήτων 

Διαπροσωπικές Σχέσεις - Ελεύθερος Χρόνος - Γνώση Ικανοτήτων και Αδυναμιών και 

στο 46,43% δίνεται η ευκαιρία 0 φορές/εβδομάδα και στο 42,86% 1-5 

φορές/εβδομάδα. Στο σύνολο των Δεξιοτήτων Επιλογή Επαγγελματικής 

Σταδιοδρομίας - (Προ) Επαγγελματικές Δεξιότητες, το 71,43% δίνεται η ευκαιρία 0 

φορές/εβδομάδα, ωστόσο στο Ερωτηματολόγιο δεν υπήρχε Επίπεδο Απόδοσης. Το 

49,99% χρειάζεται Βοήθεια Ευρείας Κλίμακας και το 49,98% χρειάζεται 

Προσαρμογές Ευρείας Κλίμακας για την εκτέλεση δεξιοτήτων και στις περισσότερες 

περιπτώσεις το Είδος της Βοήθειας ή της Προσαρμογής είναι η Βοήθεια από 

Ενήλικα. 
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Για την επιτυχή Ανεξάρτητη Διαβίωση των ατόμων με αναπηρία στην 

κοινότητα θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη της ανεξαρτησίας και του σεβασμού, 

θέσπιση νομοθεσίας για την ανεξάρτητη διαβίωση και την κοινωνική ένταξη, 

προστασία των δικαιωμάτων, των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητα ζωής, 

στέγαση, απασχόληση, κοινωνική ασφάλιση και υγειονομική περίθαλψη έτσι ώστε τα 

άτομα με αναπηρία να έχουν ίση πρόσβαση και συμμετοχή στην κοινότητα (Mansell, 

Knapp, Beadle-Brown, & Beecham, 2007). 
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ABSTRACT 
 

 

The Deinstitutionalization is perhaps the most important development for 

people with disabilities organized in Western Europe and North America over the last 

25 years (Mansell & Ericsson, 1996). Independent Living is an important part of 

deinstitutionalization and an imperative need for people with Intellectual disability. 

But in order to be able to join the community, they must have Independent Living 

Skills that will enable them to be active members. Persons who live in Supported 

Living, with appropriate training by appropriate educational staff, they acquire those 

skills so they can live independent. 

The purpose of this research is the Independent Living Skills of 26 Persons 

with Intellectual Disability and 2 Persons with Autism Living in Supported Living in 

Serres and Thessaloniki. The tool used is "The Protocol Assessment of Independent 

Living Skills for Persons with Intellectual Disability" (Δημητριάδου, 2015). 

According to the results, 42.84% has Unstable Performance in Total Self-Care 

Skills/Self-Service-Clothes Care and 57.13% is given the opportunity 1-5 times/week. 

57.16% has Unstable Performance in all Household Skills-Security Rules and 82.15% 

is given the opportunity 0 times / week. The 49.98% does not attribute to all Skills 

Purchases-Payments and to 85.72 % is given the opportunity 0 times/week. 39.29% 

has a Stable Performance in Total Skills Interpersonal Relations-Leisure Time-

Awareness of Skills and Weaknesses and 46.43% is given the opportunity 0 

times/week and 42.86% 1-5 times/week. In the range of Professional Skills, 71.43% is 

given the opportunity 0 times week, but there was no Performance Level in the 

Questionnaire. The 49.99% needs Wide Scale Help and 49.98% needs Wide Scale 

Adaptations to perform skills, and in most cases the Type of Help or Adaptation is 

Adult Help.  

For the Independent Living of people with disabilities should have support for 

independence and respect, adoption of legislation on independent living and social 

inclusion, protection of rights, living conditions and quality of life, housing, 

employment, social insurance and healthcare so that people with disabilities have 

equal access and participation in the community (Mansell, Knapp, Beadle-Brown, & 

Beecham, 2007). 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ζει στην κοινότητα, το οποίο έχει εκφραστεί 

σε εθνικό επίπεδο μέσω αλλαγών στο νόμο και στην δημόσια πολιτική. Ίσως η πιο 

αξιοσημείωτη αλλαγή είναι η αποϊδρυματοποίηση για τους ανθρώπους με νοητική 

αναπηρία που έχει οργανωθεί στην Δυτική Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική τα 

τελευταία 25 χρόνια (Mansell & Ericsson, 1996) και η ταυτόχρονη κοινωνική 

ενσωμάτωση αυτών. Ο σχεδιασμός για το κλείσιμο ενός ιδρύματος και η ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων στην κοινότητα πρέπει να περιλαμβάνει ένα ρεαλιστικό 

χρονοδιάγραμμα για την μετακίνηση από τον ένα κατάλυμα στο άλλο, να 

λαμβάνονται υπόψη οι προσωπικές ανάγκες και επιλογές των ανθρώπων με τελικό 

στόχο την λήψη αποφάσεων (Mansell, Knapp, Beadle-Brown, & Beecham, 2007). Η 

Ανεξάρτητη διαβίωση είναι μία φιλοσοφία για τα άτομα με αναπηρία, οι οποίοι 

δουλεύουν για τον αυτοπροσδιορισμό, τις ίσες ευκαιρίες και τον αυτοσεβασμό. Η  

Ανεξάρτητη διαβίωση αναφέρεται στην δυνατότητα των ατόμων με αναπηρία να 

κάνουν επιλογές, να έχουν έλεγχο της ζωής τους, να έχουν πρόσβαση στην 

εκπαίδευση, να χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς, να εργάζονται σύμφωνα με την 

εκπαίδευση που έχουν και τα ενδιαφέροντα τους και να έχουν δική τους οικογένεια 

(Ratzka, 2007). 

Η Ανεξάρτητη Διαβίωση τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο και 

στον ελλαδικό χώρο και αυτό φαίνεται και από την συνεχή ίδρυση Στεγών 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης κυρίως από ιδιωτική πρωτοβουλία αλλά και από την 

ψήφιση σχετικών νόμων. Ενώ στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές έρευνες 

για  τις Δεξιότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης, στην Ελλάδα υπάρχουν ελάχιστες. Έτσι 

λοιπόν θεώρησα σημαντικό η έρευνα να ασχοληθεί με το κατά πόσο τα άτομα με 

Νοητική Αναπηρία που ζουν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης διαθέτουν 

Δεξιότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης και σε τι ποσοστό τους δίνεται η ευκαιρία να 

εκτελέσουν τις συγκεκριμένες δεξιότητες.  

Σκοπός της παρούσας Μεταπτυχιακής Εργασίας είναι οι Δεξιότητες 

Ανεξάρτητης Διαβίωσης 26 ατόμων με Νοητική Αναπηρία και 2 ατόμων με Αυτισμό 

που μένουν στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στο Παράρτημα Αποθεραπείας 

και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών (πρώην Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α.) στη 

Σέρρες και στο Κέντρο Α.Μ.Ε.Α «ο Σωτήρ», στο φορέα Ινστιτούτο Αναπτυξιακής 

Αποκατάστασης (Ι.Α.Α.) από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Κεντρικής 
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Μακεδονίας και στο ΚΔΑΠ Νεάπολης-Συκεών στην Θεσσαλονίκη.  Το εργαλείο που 

χρησιμοποιήθηκε είναι το «Πρωτόκολλο Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανεξάρτητης 

Διαβίωσης των ατόμων με Νοητική Αναπηρία» (Δημητριάδου, 2015). 

Στο 1ο Κεφάλαιο γίνεται ιστορική αναδρομή από την ιδρυματοποίηση μέχρι 

την αποϊδρυματοποίηση έως και την Ανεξάρτητη Διαβίωση, τόσο στις Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής, στην Ευρώπη και τελικά στην Ελλάδα όπου καταγράφονται 

έρευνες που έχουν γίνει στον ελλαδικό χώρο, η σχετική Νομοθεσία αλλά 

αναφέρονται και όλες οι υπάρχουσες Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης που 

λειτουργούν μέχρι και σήμερα.  

Στο 2ο Κεφάλαιο γίνεται καταγραφή της Ερευνητικής Στρατηγικής, των 

Συμμετεχόντων, της Διαδικασίας, του Εργαλείου έρευνας και η Ανάλυση των 

δεδομένων που έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS Version 20. Στην παρούσα 

έρευνα χρησιμοποιήθηκε η Περιγραφική Μέθοδος και τύπος περιγραφικών μελετών 

που χρησιμοποιήθηκε είναι οι Επισκοπήσεις. Για την διεξαγωγή της Επισκοπήσεις 

χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο. 

Στο 3ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, κατά πόσο 

τα άτομα με Νοητική Αναπηρία που μένουν στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 

κατέχουν Δεξιότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης και σε τι ποσοστό τους δίνεται η 

ευκαιρία να εκτελέσουν τις συγκεκριμένες δεξιότητες. 

Και τέλος στο 4ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα Συμπεράσματα και η 

Συζήτηση, οι Προτάσεις και οι Περιορισμοί της έρευνας ως προς τις Δεξιότητες 

Ανεξάρτητης Διαβίωσης των ατόμων με Νοητική Αναπηρία που ζουν στις Στέγες 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.  

Εν κατακλείδι, θέλω αρχικά να ευχαριστήσω την καθηγήτρια μου Λευκοθέα 

Καρτασίδου, που βρίσκεται στο πλευρό μου καθ΄ όλη την διάρκεια της έρευνας. Να 

ευχαριστήσω την κα Ιωάννα Δημητριάδου που μου έδωσε το εργαλείο που 

χρησιμοποίησα στην  έρευνα, το «Πρωτόκολλο Αξιολόγησης Δεξιοτήτων 

Ανεξάρτητης Διαβίωσης των ατόμων με Νοητική Αναπηρία» και την αμέριστη 

υποστήριξη της. Θερμά να ευχαριστήσω τους φορείς που μου επέτρεψαν να 

πραγματοποιήσω την έρευνα μου στους χώρους τους και πιο πολύ να ευχαριστήσω το 

εκπαιδευτικό προσωπικό που αφιέρωσε πολύτιμο χρόνο ώστε να συμπληρώσει το 

ερωτηματολόγιο για να εκπονηθεί η εργασία. Οι φορείς είναι το Παράρτημα 

Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών (πρώην 

Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α.) στη Σέρρες, το Κέντρο Α.Μ.Ε.Α «ο Σωτήρ», ο φορέας Ινστιτούτο 
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Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (Ι.Α.Α.) από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της 

Κεντρικής Μακεδονίας και το ΚΔΑΠ Νεάπολης-Συκεών. Τέλος θέλω να 

ευχαριστήσω πολύ την οικογένεια μου που με στήριξε συναισθηματικά και πρακτικά 

ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει αλλά και να ολοκληρωθεί η εκπόνηση αυτής της 

Μεταπτυχιακής Έρευνας.  
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1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 

1.1.  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΠΟΙΔΡΥΜΑΤΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ 

 

Η αποϊδρυματοποίηση είναι ίσως η πιο σημαντική εξέλιξη για τα άτομα με 

αναπηρία που οργανώθηκε στη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική τα τελευταία 

25 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '70, η διαδικασία κλεισίματος των 

ιδρυμάτων ξεκίνησε στη Σουηδία, όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη 

Βρετανία. Η δεκαετία του 1980 ήταν η δεκαετία ανάπτυξης των υπηρεσιών στην 

κοινότητα που έφθασε σε επαρκή επίπεδα για να επιτρέψει το κλείσιμο των 

ιδρυμάτων. Τα άτομα έχουν μεγαλύτερη ιδιωτικότητα, ανεξαρτησία, ποιότητα 

σχέσεων, βελτίωση συνθηκών ζωής, ανακάλυψη νέων τρόπων ζωής, νέες 

δραστηριότητες και νέες σχέσεις μέσα στην κοινότητα (Ericsson & Mansell, 1996). 

Ο Mansell περιγράφει την αποϊδρυματοποίηση «ως την διαδικασία 

αντικατάστασης των νοσοκομειακών ιδρυμάτων με μεγάλες κατοικίες. Αυτά τα 

μεγαλύτερα μοντέλα αντικαθίστανται έπειτα από ομαδικά σπίτια στα οποία επτά ή 

οκτώ άτομα που χρειάζονται υψηλά επίπεδα υποστήριξης ζουν με τη βοήθεια 

προσωπικού» (Mansell, 2006). Η αποϊδρυματοποίηση περιλαμβάνει τρεις 

αλληλένδετες διαδικασίες: την πρόληψη της εισδοχής με την εξεύρεση και ανάπτυξη 

εναλλακτικών μεθόδων περίθαλψης και κατάρτισης, την επιστροφή στην κοινότητα 

όλων των κατοίκων που έχουν προετοιμαστεί μέσω προγραμμάτων αποκατάστασης 

και την κατάρτιση, τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός περιβάλλοντος το οποίο θα 

προστατεύει τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα και θα  συμβάλλει στην 

επιστροφή του ατόμου στη κοινότητα  (Scheerenberger, 1974, σ. 3).  

Το ιστορικό της αποϊδρυματοποίησης μπορεί να βρεθεί σε δύο κινήσεις που 

αναπτύχθηκαν κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Πρώτον, ο Goffman (1961) 

όρισε την πνευματική αναπηρία ως μία κοινωνική κατασκευή παρά μια εσωτερική 

κατάσταση. Αυτό οδήγησες την κατανόηση του ρόλου του περιβάλλοντος και της 

υποστήριξης στον ορισμό της αναπηρίας που είναι πλέον ευρέως αποδεκτός. 

Δεύτερον, ο Goffman και άλλοι περιέγραψαν τις καταστροφικές επιπτώσεις των 

ιδρυμάτων στη ζωή των ανθρώπων που ζούσαν και εργάζονταν σε αυτά (Goffman E., 

1961 όπως αναφέρεται στο Hamlin & Oakes, 2008). Ο Goffman εντόπισε πολλές 

ομοιότητες μεταξύ των ιδρυμάτων και των φυλακών, των ψυχιατρικών νοσοκομείων, 

των μοναστηριών, των λουτρών για την φυματίωση, τα οποία ομαδοποίησε μαζί ως 
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σύνολο ιδρυμάτων. Σε αυτά τα ιδρύματα, δύο ξεχωριστές ομάδες, το προσωπικό και 

οι τρόφιμοι, ζουν μαζί σε ένα περιβάλλον φυσικά απομονωμένο και κοινωνικά 

οριοθετημένο από την ευρύτερη κοινωνία. Η απώλεια της ατομικότητας είναι πολύ 

σημαντική επίπτωση στην ζωή των ασθενών. Μελέτες περιγράφουν τη στερητική, 

αυταρχική και τη γραφειοκρατική φύση των ψυχιατρικών νοσοκομείων (Goffman E., 

1961 όπως αναφέρεται στο Klerman, 1977). Στη δεκαετία του 1960 ο κοινωνικός 

ψυχίατρος John Wing και ο κοινωνιολόγος George Brown (Wing J. K., και Brown G. 

W., 1970 όπως αναφέρεται στο Lamb, 1998) παρατήρησαν ότι τα άτομα που πέρασαν 

μεγάλες περιόδους στα ψυχιατρικά νοσοκομεία ανέπτυξαν ένα σύνδρομο, «τον 

ιδρυματισμό», που χαρακτηρίζεται από έλλειψη πρωτοβουλίας, απάθειας, 

απόσυρσης, υποταγής στην εξουσία και της υπερβολικής εξάρτησης από το ίδρυμα 

(Lamb, 1998). 

1.1.1. Η.Π.Α. 
 

Το κίνημα της Ανεξάρτητης διαβίωσης, το κίνημα της αποϊδρυματοποίησης, η 

Αρχή της Ομαλοποίησης, καθώς και η πρόοδος και η προστασία των πολιτικών και 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων βοήθησαν ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση, η μη 

διάκριση των ατόμων με αναπηρία και η αύξηση των υπηρεσιών στην κοινότητα των 

ατόμων με αναπηρία. Το κίνημα της ανεξάρτητης διαβίωσης ξεκίνησε στις Ηνωμένες 

Πολιτείες τη δεκαετία του '70 και προκάλεσε μια δραματική αλλαγή στις ιδεολογικές 

αντιλήψεις της αναπηρίας. 

Η έννοια της ομαλοποίησης ξεκίνησε για πρώτη φορά από τις προσπάθειες για 

τη βελτίωση των υπηρεσιών στη Σκανδιναβία. Ο Wolfensberger επεκτείνει αυτή την 

αρχή στις Ηνωμένες Πολιτείες (Landesman & Butterfield, 1987). Μεταξύ του 1967 

και του 1975, ο Wolf Wolfensberger εισήγαγε την «αρχή της ομαλοποίησης» 

(normalization principle) στη Βόρεια Αμερική και επεκτάθηκε σε αυτό, 

συνδυάζοντάς την με την πρόοδο της τεχνολογίας και τις αλλαγές στις στάσεις τόσο 

των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας όσο και των γονέων (Goldson 1998, όπως 

αναφέρεται στο Thornberry & Olson, 2005). Η Ομαλοποίηση είναι η χρήση των 

μέσων που είναι πολιτιστικά σωστές ώστε να καθιερώσουν ή να διατηρήσουν τις 

προσωπικές συμπεριφορές και τα χαρακτηριστικά που είναι όσο το δυνατόν πιο 

πολιτιστικά σωστές (Wolfensberger, Nirje, Olshansky, Perske, & Roos, 1972). Η 

φιλοσοφία της ομαλοποίησης ήταν βασικός παράγοντας για την αποϊδρυματοποίηση 

και την μετακίνηση στην κοινότητα. Καθώς η ομαλοποίηση αναπτυσσόταν 
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περισσότερο, υπήρχε μεγαλύτερη έμφαση στη κοινωνική συμμετοχή, τον 

αυτοπροσδιορισμό και την ποιότητα ζωής. Το επόμενο βήμα ήταν το κίνημα των 

πολιτικών δικαιωμάτων. Παρόλο που τα άτομα με αναπηρία δεν συμπεριλήφθηκαν 

ως προστατευόμενος κλάδος στο πλαίσιο του νόμου για τα δικαιώματα των πολιτών, 

ήταν μια πραγματικότητα ότι θα μπορούσαν να επιτύχουν νομικά δικαιώματα. 

Διάφοροι παράγοντες έδωσαν ώθηση στην αποϊδρυματοποίηση των ατόμων 

με αναπηρία, αλλά ένα από τα σημαντικότερα ήταν ο Νόμος των Κέντρων Ψυχικής 

υγείας του 1963 (Community Mental Health Centers Act of 1963). Το 1960 με την 

εκλογή του John F. Kennedy ως προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, το ενδιαφέρον 

για τις υπηρεσίες για τα άτομα με νοητική αναπηρία και για τα άτομα με ψυχικές 

ασθένειες μεγάλωσε (Harris, 2006). Στις 5 Φεβρουαρίου 1963 ο Πρόεδρος John F. 

Kennedy ολοκλήρωσε το μήνυμά του στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών με 

την ακόλουθη πρόκληση: «Εμείς ως Έθνος έχουμε παραμελήσει πάρα πολύ τους 

πνευματικά άρρωστους και τους διανοητικά καθυστερημένους. Αυτό πρέπει να 

τελειώσει, αυτή η παράδοση της παραμέλησης πρέπει να αντικατασταθεί από έντονα 

και πολύπλευρα προγράμματα, από ιδιώτες και από κρατικούς και τοπικούς φορείς σε 

κάθε μέρος της Ένωσης. Πρέπει να ενεργήσουμε για να δώσουμε τα πλήρη οφέλη της 

κοινωνίας μας σε όσους πάσχουν από νοητική αναπηρία για την πρόληψη της 

εμφάνισης της ψυχικής ασθένειας και της νοητικής καθυστέρησης και όποτε είναι 

δυνατόν να παρέχει έγκαιρη διάγνωση και συνεχή και ολοκληρωμένη περίθαλψη 

στην κοινότητα αυτών που υποφέρουν από αυτές τις διαταραχές, να ενθαρρύνουμε τη 

βελτίωση του επιπέδου φροντίδας που παρέχεται στα άτομα με νοητική υστέρηση 

στα κρατικά και ιδιωτικά ιδρύματα. Τα άτομα που μένουν στα ιδρύματα να 

επιστρέψουν στην κοινότητα και να αποκαταστήσουν τη ζωή τους μέσω καλύτερων 

προγραμμάτων υγείας και εκσυγχρονισμένων υπηρεσιών εκπαίδευσης και 

αποκατάστασης. Να ενισχυθεί η βούληση και η ικανότητα των ατόμων και των 

οικογενειών. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε όσο το δυνατόν καλύτερα την ικανότητά 

μας και με όλα τα δυνατά και κατάλληλα μέσα, την ψυχική και σωματική υγεία όλων 

των πολιτών μας» (Kennedy 1963, όπως αναφέρεται στο Scheerenberger, 1974, σ. 3). 

Από το 1965, το Κογκρέσο θέσπισε νόμους για να εξασφαλίσει την πρόσβαση των 

ατόμων με αναπηρίες σε επαρκή ιατρική φροντίδα, εκπαίδευση και επαγγελματικές 

ευκαιρίες, τα οποία σε συνδυασμό με την αύξηση της υπεράσπισης των ατόμων με 

αναπηρίες και των οικογενειών τους, είχαν οδηγήσει στην ενσωμάτωση των παιδιών 

με αναπηρίες, στην αποϊδρυματοποίηση ψυχικών ασθενών ενηλίκων και στην 
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καθιέρωση των δικαιωμάτων των ασθενών στις εγκαταστάσεις υγειονομικής 

περίθαλψης (Neistadt & Marques, 1984). 

Η Αμερικανική Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση (American psychiatric reform) του 

1960 υποσχέθηκε μια πιο ανθρώπινη και αποτελεσματική θεραπεία για τους ψυχικά 

ασθενείς μέσω μιας μαζικής αλλαγής από τα ιδρύματα σε υπηρεσίες στην κοινότητα. 

Από τα 500.000 άτομα στη δεκαετία του 1950, ο πληθυσμός νοσοκομειακών 

ιδρυμάτων των ΗΠΑ μειώθηκε περίπου στα 38.000 από τα τέλη της δεκαετίας του 

'90. Η μεταρρύθμιση δημιουργήθηκε σε μεγάλο βαθμό με τον Πρόεδρο Κένεντι το 

1964. ο οποίος έδωσε εντολή για τη δημιουργία ενός δικτύου υποστηριζόμενων 

κέντρων ψυχικής υγείας (Dumont & Dumont, 2009). 

Το 1972, το Κογκρέσο ψήφισε το «Νόμο περί Αποκατάστασης του 1973» 

(Rehabilitation Act 1973). Το πέρασμα αυτού νόμου ήταν η αρχή του συνεχούς 

αγώνα για την εφαρμογή και την αναθεώρηση του νόμου σύμφωνα με το όραμα των 

υπερασπιστών της ανεξάρτητης διαβίωσης και των ακτιβιστών για τα δικαιώματα των 

ατόμων με αναπηρία. Ο Νόμος ορίζει ότι: «Καμία άλλη μειονεξία στις Ηνωμένες 

Πολιτείες δεν αποκλείεται, αποκλειστικά λόγω του μειονεκτήματος της, από τη 

συμμετοχή, να υφίστανται διακρίσεις στο πλαίσιο οποιουδήποτε προγράμματος ή 

δραστηριότητας που λαμβάνει ομοσπονδιακή οικονομική βοήθεια» (McDonald & 

Oxford, 2005, σ. 5). Το 1972, το Κογκρέσο ψήφισε την τροποποίηση του Νόμου περί 

Επαγγελματικής Αποκατάστασης για την παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητης διαβίωσης 

σε εκείνα τα άτομα για τα οποία δεν υπάρχει επαγγελματικός στόχος που είναι  

πιθανός ή εφικτός (DeJong, 1979). 

Ο Νόμος των Αμερικάνων με Αναπηρία του 1990 (Americans with 

Disabilities Act), δημιούργησε το κλείσιμο των ιδρυμάτων για άτομα με αναπηρία, 

την ένταξη στην κοινότητα και την απασχόληση. Η αποϊδρυματοποίηση των ατόμων 

με αναπηρία ξεκίνησε περίπου πριν από 20 χρόνια και συνεχίζεται με συνεχώς 

αυξανόμενο ρυθμό. Αυτή η τάση έχει ενθαρρυνθεί και καθοδηγείται από την 

τροπολογία του 1987, Τροποποίηση του Νόμου για τους Αμερικανούς με Αναπηρίες 

(Amendment to the Americans with Disabilities Act, 1987) που δηλώνει ότι τα άτομα 

με αναπηρία έχουν το δικαίωμα στην ανεξαρτησία, την ολοκλήρωση, την 

παραγωγικότητα και την ικανοποίηση στην καθημερινότητά τους. Η αρχή της 

«ομαλοποίησης» που οδήγησε στην αποϊδρυματοποίηση τη δεκαετία του '70 και του 

'80, έκρινε ότι πρέπει να παρέχεται μια κανονική εμπειρία στο σπίτι και στον τρόπο 

ζωής. Υπήρξε μια κίνηση για την ομαδοποίηση των σπιτιών, τη ομαδική στέγαση, τη 
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διαμονή με τους γονείς και την ανεξάρτητη στέγαση με στόχο την παροχή υψηλού 

βαθμού κοινοτικής ολοκλήρωσης (Mayerson, 1992). 

Το πρώτο Κέντρο Ανεξάρτητης Διαβίωσης ιδρύθηκε το 1972 στο Μπέρκλεϊ 

της Καλιφόρνιας. Μία ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϊ με 

αναπηρίες, με επικεφαλής τον Ed Roberts, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της 

ανεξάρτητης διαβίωσης, σχημάτισε μια ομάδα που στόχευαν στην καθιέρωση 

αναπηρικών πολυθρόνων στους δρόμους του Μπέρκλεϊ. Αυτό το κέντρο έχει κερδίσει 

εθνικής και διεθνούς εμβέλειας. Σύμφωνα με τον Νόμο περί αποκατάστασης του 

1973 (Rehabilitation Act of 1973) ορίζουν ότι κέντρο ανεξάρτητης διαβίωσης πρέπει 

να αποτελείται περισσότερο από το 50% του προσωπικού και του διοικητικού 

συμβουλίου, να είναι άτομα με ειδικές ανάγκες και πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες 

όπως η παροχή συμβουλών, η κατάρτιση δεξιοτήτων στην ανεξάρτητη διαβίωση και 

η υπεράσπιση ατομικών αναγκών. Το 1978, ο Νόμος περί αποκατάστασης του 1973 

(Rehabilitation Act of 1973) τροποποιείται, το οποίο επέτρεψε την κατανομή της 

χρηματοδότησης και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των κέντρων. Σήμερα, υπάρχουν 

πάνω από 600. Στον νόμο το κέντρο ανεξάρτητης διαβίωσης ορίστηκε ως 

«ελεγχόμενη από τον καταναλωτή, με βάση την κοινότητα, μη κερδοσκοπική 

ιδιωτική εταιρεία που σχεδιάζεται και λειτουργεί σε μια τοπική κοινότητα από άτομα 

με αναπηρίες και παρέχει μία σειρά ανεξάρτητων υπηρεσιών διαβίωσης» (Usiak, 

Moffat, & Wehmeyer, 2004, σ. 1). 

Το πρώτο ίδρυμα στη Αμερική για άτομα με νοητική αναπηρία ήταν το 

Ίδρυμα Perkins, το οποίο ιδρύθηκε το 1848 από τον Samuel Gridley Howe, όπου για 

πάνω από έναν αιώνα, εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά και ενήλικες με αναπηρία 

ιδρυματοποιήθηκαν. Πριν από αυτό το διάστημα, τα άτομα που δεν είχαν φροντίδα 

είτε από τα μέλη της οικογένειας είτε από τις κοινότητές τους, φιλοξενούνταν σε 

άσυλο (Caplan 2003, όπως αναφέρεται στο Thornberry & Olson, 2005). 

Κατά τη διάρκεια της τριαντακονταετίας μεταξύ Ιουνίου 1977 και τον Ιούνιο 

του 2007, υπάρχει μια ταχεία μείωση (70%) στον αριθμό των ανθρώπων με 

αναπηρίες που ζουν σε δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα (από 207.356 τον Ιούνιο του 

1977 σε 62.496 τον Ιούνιο του 2007). Υπάρχει αύξηση του αριθμού των ατόμων με 

αναπηρίες που μένουν σε σπίτια με 6 ή λιγότερα άτομα, από 20.400 έως περίπου 

316.300. Τον Ιούνιο του 1977, πρόσωπα σε ιδρύματα αποτελούσαν το 84% των 

247.780 άτομα με αναπηρίες. Το 2007, το 14% των 437.707 βρίσκονταν σε ιδρύματα.  

Ο  συνολικός αριθμός των ατόμων στα ιδρύματα μειώθηκε μεταξύ 31,9% και 33,9% 
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(Alba, Prouty, Scott, & Lakin, 2008).  Μεταξύ 1980 (131.345 άτομα) και 2005 

(40.434 άτομα) τα άτομα με αναπηρία που ζουν σε ιδρύματα στην Αμερική 

μειώθηκαν κατά 69,2% (Coucouvanis, Lakin, Prouty, & Webster, 2006). Από το 1999 

και μετά 75.000 ενήλικες παραμένουν σε ιδρύματα και άλλες μεγάλες εγκαταστάσεις 

(16 ή περισσότερα άτομα) για άτομα με νοητική αναπηρία (Prouty, Lakin, & 

Anderson, 2000). 

Στις ΗΠΑ, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960, υπήρχαν πολύ λίγες 

εναλλακτικές λύσεις κατοικίας για τη φροντίδα των ατόμων με αναπηρία. Μέχρι το 

1967, εκτιμήθηκαν 252.855 άτομα σε ιδρύματα, μεταξύ των οποίων 33.850 άτομα με 

αναπηρία που ζουν σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Το 1968 (Ιούλιος 1967-Ιούνιος 1968) 

ήταν ορόσημο έτος στις ΗΠΑ, δεδομένου ότι ο αριθμός των ατόμων που ζουν στα 

κρατικά μειώθηκαν από 194.650 σε 193.690 και ο αριθμός των ατόμων σε δημόσια 

ψυχιατρικά ιδρύματα μειώθηκε από33,850 έως 33,283. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 1999, ο 

αριθμός των ατόμων με αναπηρία στα κρατικά ιδρύματα (49,105) και σε δημόσια 

ψυχιατρικά ιδρύματα (1012 εκτιμήσεις), είχε μειωθεί συνολικά κατά 77,7% σε σχέση 

με το 1967. Υπήρξε μια αρκετά ταχεία μείωση (59,9%) στον αριθμό των ατόμων σε 

μεγάλα κρατικά ιδρύματα μεταξύ 1982 και 1999, αλλά πολύ περισσότερο μέτρια 

ποσοστά μείωσης των κατοίκων σε ιδιωτικά (μη κρατικά) ιδρύματα (41,5%) και 

νοσηλευτικές εγκαταστάσεις (37,0%) (Stancliffe, Emerson, & Lakin, 2001).  Το  

1984, ο αριθμός μειώθηκε σε περίπου 110.000, μείωση κατά 55% (Landesman & 

Butterfield, 1987). 

Κατά τη δεκαετία του 1960 έκλεισε μια μεγάλη κρατική μονάδα. Κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του 1970, αυτό αυξήθηκε σε 11 κλεισίματα. Κατά τη διάρκεια 

της δεκαετίας του '80, 48 εγκαταστάσεις ή μονάδες έκλεισαν. Κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1990, 64 εγκαταστάσεις έκλεισαν. Τελικά μεταξύ του 2000 και του 

2009, έκλεισαν 68 εγκαταστάσεις (Lakin, Larson, Salmi, & Scott, 2009). Το 2004, 46 

κράτη ανέφεραν ότι παρείχαν υποστήριξη υπηρεσίες διαβίωσης σε 110.986 άτομα. 

Μέχρι το Μάιο του 2005, 38 κράτη μέλη, έκλεισαν 130 ιδρύματα. Από το 2002-04 

υπήρξε αύξηση 4% των κατοικιών εντός κοινότητας από 473.344 σε 492.385 άτομα. 

Το ποσοστό της υποστηριζόμενης διαβίωσης αυξήθηκε από 28% έως 31% (Braddock, 

Hemp, Rizzolo, Coulter, Haffer, & Thompson, 2005).  

Συνολικά, κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2014, παρατηρήθηκε μια μέση 

μείωση κατά σχεδόν μισό τοις εκατό (0,41%) στη διαθεσιμότητα κλινών ψυχιατρικής 
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νοσηλείας ανά τον κόσμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είδαν μια μέση ετήσια πτώση της 

τάξης του -3,92% συνεχίζοντας τις ήδη δραματικές μειώσεις από το 1955 έως το 

2001. Τα πιο δραματικά επίπεδα αποϊδρυματοποίησης της ψυχιατρικής περίθαλψης 

σημειώθηκαν τόσο στη Βόρεια όσο και στη Νότια Αμερική, συμπεριλαμβανομένης 

της Καραϊβικής. Ενώ η Βόρεια Αμερική παρουσίασε μεσαία ετήσια πτώση -3,54%, 

τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική είχε μεσαία πτώση -2,80% (Hudson, 2016) 

Ο Καναδάς έχει πολιτική πλήρους ενσωμάτωσης στην κοινότητα για τα άτομα 

με νοητική αναπηρία. Είναι μία από τις λίγες περιοχές του στον κόσμο που έχει 

κλείσει εντελώς τα ιδρύματα για παιδιά και ενήλικες με αναπηρία. Το 1981, η 

κυβέρνηση της Κολομβίας ανακοίνωσε την πρόθεσή της να κλείσει και τα τρία 

ιδρύματα μακράς διαμονής για άτομα με αναπηρία στην επαρχία, όπως και έγινε  και 

μέχρι το 1995 και τα τρία θεσμικά όργανα είχαν κλείσει και οι κάτοικοι έχουν 

τοποθετηθεί σε ομαδικά σπίτια στην κοινότητα και μερικοί ζουν με αμειβόμενους 

φροντιστές (Friedlander, 2006). 
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1.1.2. ΕΥΡΩΠΗ 
 

Στην Ευρώπη από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, η διαβίωση στην 

κοινότητα για άτομα με αναπηρία αποτέλεσε το επίκεντρο των πολιτικών σε πολλές 

δυτικές χώρες και με διεθνείς συμβάσεις. Η κατάργηση των ιδρυμάτων μακράς 

διάρκειας και η ανάπτυξη υπηρεσιών στην κοινότητα, όπως η οικογενειακή 

υποστήριξη και η υποστηριζόμενη στέγαση, αποτελούν σημαντικές στρατηγικές 

εφαρμογής της πολιτικής.  Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (2000) (Charter of Fundamental Rights of the European Union, 2000) 

απαγορεύει διακρίσεις λόγω αναπηρίας και λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 

σέβεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται από τα μέτρα που 

έχουν σχεδιαστεί ώστε να εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία, την ένταξη και τη 

συμμετοχή τους στην κοινότητα. Η σύμφωνα με την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 

για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (The United Nations Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities), όπου τα κράτη μέλη έχουν υπογράψει το 

δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία για ανεξάρτητη διαβίωση και συμμετοχή στην 

κοινότητα (άρθρο 19) (Mansell, Knapp, Beadle-Brown, & Beecham, 2007). 

 

1.1.2.1. Νορβηγία  

Στη δεκαετία του 1950 η Νορβηγία παρείχε υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία 

μέσω μεγάλων ιδρυμάτων, τα οποία δεν προσέφεραν επαρκείς εκπαιδευτικές, 

επαγγελματικές ή κοινωνικές ευκαιρίες. Στη δεκαετία του 1960 αναγνωρίστηκε η 

σημασία και η αξία της εκπαίδευσης για τα άτομα με νοητική αναπηρία. Η νομοθεσία 

όπως ο Νόμος περί Εκπαίδευσης 1959 (Education Act of 1959) και ο Νόμος του 1954 

καθιέρωσε ότι όλα τα δημόσια σχολεία είναι υποχρεωμένα να αναπτύξουν 

εξατομικευμένα προγράμματα για κάθε μαθητή με αποτέλεσμα στα τέλη της 

δεκαετίας του 1970 δεν υπήρχαν παιδιά κάτω των 16 ετών να μένουν στα ιδρύματα. 

Μεγάλες αλλαγές προωθήθηκαν από την αρχή της ομαλοποίησης που εισήχθη από 

τον Bengt Nirje (1969).  Καθ’ όλη τη δεκαετία του 1970 και του 1980, η κριτική για 

τα ιδρύματα έγινε πιο έντονη. Στις 10 Ιουνίου 1988 τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος που 

προέβλεπε ότι η θεσμική φροντίδα για άτομα με αναπηρία θα έληγε την 1η 

Ιανουαρίου 1991 και όλοι όσοι ζουν σε ένα ίδρυμα πρέπει να βρίσκονται στο δικό 

τους διαμέρισμα το αργότερο μέχρι το 1995 (Meyer, 2003). Ο νόμος προέβλεπε ότι 

τα άτομα με αναπηρία θα νοικιάζουν ή θα έχουν την δικιά τους κατοικία και η 
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σύμβαση θα είναι στο όνομα τους, η κατοικία θα βρίσκεται στην κοινότητα έτσι ώστε 

τα άτομα να έχουν εύκολη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, στην εργασία και στις 

δραστηριότητες αναψυχής και η κατοικία θα είναι προσβάσιμη για άτομα με 

αναπηρικό αμαξίδιο (Meyer, 2004). Σήμερα η Νορβηγία έχει κλείσει όλα τα θεσμικά 

της όργανα. 

 

1.1.2.2. Σουηδία 

Ο αριθμός των ιδρυμάτων και των ειδικών νοσοκομείων στην Σουηδία 

αυξήθηκε κατά τη δεκαετία του 1960 και 1970. Υπήρχαν περίπου 125 ιδρύματα και 

τα ειδικά νοσοκομεία έκλεισαν ως ανάγκη για να μειωθούν και οι κάτοικοι 

μεταφέρθηκαν σε ιδρύματα. Στην συνέχεια αντικαταστάθηκαν με κατοικίες και 

σταδιακά με ομαδικές κατοικίες. Το 1985 το κοινοβούλιο διακήρυξε ότι όλα τα 

ιδρύματα πρέπει να κλείσουν. Σήμερα, το 60% όλων των ενηλίκων με νοητική 

αναπηρία ζουν σε ομαδικά σπίτια,  20% ζουν ανεξάρτητα και 20% ζουν μαζί με τους 

γονείς τους (Grunewald, 2003). Όλα τα θεσμικά όργανα έχουν κλείσει και 

αντικαταστάθηκαν με υπηρεσίες στην κοινότητα. Η ιδέα ότι όλα τα άτομα με σοβαρή 

αναπηρία θα εγκατέλειπαν την κατοικία αναγνωρίστηκε το 1976, όταν λήφθηκε η 

πρώτη απόφαση για το κλείσιμο ενός μεγάλου ιδρύματος. Καθώς τα ιδρύματα 

στέγασης δεν υπάρχουν πλέον, αυτοί που ζητούν υποστήριξη είναι εκείνοι που 

μεγάλωσαν με τις οικογένειές τους. Μια αξιοσημείωτη πράξη του Κοινοβουλίου είναι 

εκείνη του 1985, η οποία, για πρώτη φορά, διευκρίνισε το δικαίωμα για όλους να 

συμμετέχουν στην κοινότητα (Ericsson, 2000) και να καταστήσει τις συνθήκες 

διαβίωσης για άτομα με αναπηρία ίσες και για τον υπόλοιπο πληθυσμό (Jansson & 

Olsson, 2006). 

 

1.1.2.3. Αγγλία 

Η Αγγλία είναι μία από τις χώρες όπου η αποϊδρυματοποίηση  έχει μεγάλη 

ιστορία και τα πιο μεγάλα ψυχιατρικά νοσοκομεία έχουν κλείσει από τις αρχές του 

21ου αιώνα. Το 1980 και το 1990 έγιναν ουσιαστικές εξελίξεις για την 

αποϊδρυματοποίηση  και την κοινωνική συμμετοχή των ατόμων με νοητική αναπηρία 

(Mansell, Knapp, Beadle-Brown, & Beecham, 2007). Το 1976 υπήρχαν πάνω από 

51.000 κρεβάτια σε νοσοκομεία για άτομα με νοητική αναπηρία στην Αγγλία 

(Emerson & McVilly, 2004). Το 1960, υπήρχαν 65.000 άτομα με νοητική αναπηρία 

που ζουν σε κρατικά ιδρύματα στην Αγγλία και στην Ουαλία (Emerson E., 2004  
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όπως αναφέρεται στο Hamlin & Oakes, 2008). Από τον Απρίλιο του 2002 ο αριθμός 

μειώθηκε κατά 93% σε 3.638.  Το 1980, η αποϊδρυματοποίηση  περιλαμβάνει την 

μετακίνηση των ατόμων σε ξενώνες, σε κατοικίες ημί-αυτόνομης διαβίωσης, σε 

ομαδικά σπίτια και οικογενειακά σπίτια, την προετοιμασία κρεββατιού και πρωινού 

και την ανεξάρτητη διαβίωση. Η αποϊδρυματοποίηση πραγματοποιείται μέσα από την 

ανάπτυξη συμπλέγματος κατοικιών και ομαδικών εγκαταστάσεων ή μορφές μεγάλων 

ιδρυματικών κατοικιών (Emerson, 2004). Το 1993 σε 21.000 (Emerson & Hatton, 

1996).  Τα ψυχιατρικά νοσοκομεία άρχισαν να κλείνουν από τα μέσα του 1970 (Bell 

A, Lindley P., 2005 όπως αναφέρεται στο Kunitoh, 2013) και να συνεχίζεται μέχρι 

και στις αρχές του 1980, έτσι από τα μέσα του 1980 υπάρχει προσωπικό που 

υποστηρίζει τα άτομα με αναπηρία σε κανονικές κατοικίες (Stancliffe, Emerson, & 

Lakin, 2001). Η αποϊδρυματοποίηση είναι κοντά στην ολοκλήρωση στο Ηνωμένο 

Βασίλειο (Hamlin & Oakes, 2008). 

 

1.1.2.4. Ολλανδία 

Στην Ολλανδία, από τις αρχές του εικοστού αιώνα (Boschma 2003 όπως 

αναφέρεται στο Pols, 2016) υπήρξε υψηλός βαθμός ιδρυματοποίησης ατόμων με 

μακροχρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 

υπήρχαν αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις της νοσηλείας, τα 

απογοητευτικά αποτελέσματα της ιατρικής περίθαλψης, την κακή ποιότητα της 

περίθαλψης και τις πολιτικές αποϊδρυματοποίησης (Oosterhuis και Gijswijt-Hofstra 

2008 όπως αναφέρεται στο Pols, 2016) Από το 1980, δεν δημιουργήθηκαν νέα 

ψυχιατρικά νοσοκομεία και παρατηρήθηκε αυξημένη προσοχή στη μετακίνηση 

ασθενών προς την κοινότητα. Ο στόχος της πολιτικής αποϊδρυματοποίησης στην 

ολλανδική φροντίδα ψυχικής υγείας ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 

(Pols, 2016). Το 2007 η Ολλανδία υπέγραψε την σύμβαση για τα δικαιώματα των 

ατόμων με αναπηρία (Netherlands Government Information Service, 2007). Η 

σύμβαση έχει ως σκοπό να εντάξει 650 εκατομμύρια ατόμων με αναπηρία στην 

κοινότητα. Ο Νόμος για την Κοινωνική Ασφάλιση (Social Supports Insurance Act) ο 

οποίος εισήχθη το 2007 δίνει έμφαση στην σπουδαιότητα της Ανεξάρτητης 

Διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία. Τα άτομα με αναπηρία μπορούν πια να 

χρησιμοποιούν τον προσωπικό τους προϋπολογισμό έτσι ώστε να πληρώνουν τα 

άτομα που τους φροντίζουν. Αυτό κάνει πιο εύκολο τα άτομα με αναπηρία να ζουν 
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στο σπίτι και στην κοινότητα για όσο το δυνατόν περισσότερο (The Netherlands: 

Health and Personal Social Sercices for People with Disabilities. State Report, 2011).  

 

1.1.2.5. Ιρλανδία 

Στην Ιρλανδία, το σχέδιο για τη μετακίνηση ατόμων με νοητική αναπηρία 

εκτός θεσμικού πλαισίου είναι η Έκθεση της ομάδας εργασίας για τα ιδρύματα 2011 

(Report of the Working Group on Congregated Settings 2011). Η έκθεση αυτή 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα ερευνητικά στοιχεία υποστηρίζουν τον ισχυρισμό 

ότι η κοινότητα είναι ένας καλύτερος χώρος διαβίωσης για άτομα με αναπηρίες, διότι 

προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής σε σύγκριση με τη φροντίδα των ιδρυμάτων και 

σημείωσε ότι η διαβίωση στην κοινότητα δεν είναι ακριβότερη από τη φροντίδα στα 

ιδρύματα. Ωστόσο, η έκθεση έδειξε ότι για να είναι επιτυχής η ζωή στην κοινότητα 

πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο 

λειτουργίας των υπηρεσιών και στην ποιότητα της υποστήριξης που παρέχει το 

προσωπικό (McConkey & Kelly, 2017 . Sheerin, Griffiths, Vries, & Keenan, 2015). 

Κατά την διάρκεια 1999-2009 υπάρχουν άτομα που ζουν σε ιδρύματα και μια αύξηση 

των ατόμων που ζουν σε ομαδικά σπίτια. Το 2009 οι περισσότεροι κάτοικοι έμεναν 

σε σπίτια στην κοινότητα (3.838) από ό, τι στο ίδρυμα (2.855). Ο αριθμός των 

ατόμων που φιλοξενούνται στην κοινότητα και ομαδικά σπίτια έχει αυξηθεί και στα 

ιδρύματα έχει μειωθεί. Ο αριθμός των ατόμων που διαμένουν όλο το χρόνο σε σπίτια 

αυξήθηκε κατά 13%, ενώ οι αριθμοί που διανύουν ολόκληρο το χρόνο σε οικιστικά 

κέντρα αυξήθηκε κατά 7% (Keely & McConkey, 2012). Τα περισσότερα άτομα ζουν 

σε ομαδικές κατοικίες (2009: 43% και το 2014: 47%) ή σε ανεξάρτητες κατοικίες 

(2009: 11% και το 2014: 13%) και υπάρχει μείωση των ατόμων που ζουν σε 

ιδρύματα (2009: 46% και το 2014: 40%). Ο αριθμός των ατόμων με νοητική 

αναπηρία που ζουν σε ιδρύματα παρουσίασε ελαφρά μείωση από το 2009 έως το 

2014 (McConkey & Kelly, 2017).  

 

1.1.2.6. Ισπανία 

Στην Ισπανία, η φροντίδα των ατόμων με νοητική αναπηρία έρχεται με τον 

Νόμο 13/1982 για Κοινωνική Συμμετοχή ακολουθώντας ένα μοντέλο που συνδυάζει 

την ιδρυματική φροντίδα με υπηρεσίες στην κοινότητα και το μοντέλο της ομαδικών 

σπιτιών. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών τέθηκε σε ισχύ και η Πράξη 1/2013 για 

τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και τη Κοινωνική τους Ένταξη, ο οποίος 
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αναγνωρίζει την ανεξάρτητη διαβίωση ως μία από τις αρχές του. Οι ισπανικές 

περιφέρειες διαθέτουν συγκεκριμένα προγράμματα για την υποστήριξη της 

ανεξάρτητης ζωής. Από το 2002 η κυβέρνηση έχει ρυθμίσει και προωθήσει ένα 

ετήσιο πρόγραμμα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το οποίο παρέχει οικονομική 

βοήθεια σε ενήλικες με νοητική αναπηρία που ζουν μόνοι τους ή σε ομάδες έως και 

τεσσάρων ατόμων. Το τρέχον ποσό (500 € το μήνα) υποβάλλεται απευθείας από το 

άτομο με νοητική αναπηρία στην τοπική αρχή και το διαχειρίζεται ο οργανισμός που 

παρέχει την υποστήριξη. Σήμερα, 1.200 άτομα επωφελούνται από την υπηρεσία αυτή 

στην Καταλονία (Pallisera, Vila, Fullana, Diaz-Garolera, Puyalto, & Valls, 2018). 

 

1.1.2.7. Φιλανδία 

Στη Φινλανδία χτίστηκαν τα πρώτα ιδρύματα για άτομα με νοητική αναπηρία 

την αρχή του εικοστού αιώνα. Ο αριθμός των ατόμων με νοητική αναπηρία στα 

ιδρύματα εξακολούθησε να αυξάνεται μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '80. Ο νόμος 

του 1958 κατέστησε τα θεσμικά όργανα την κύρια μορφή φροντίδας για τους 

ανθρώπους με αναπηρία και επέτρεψαν την οικοδόμηση κέντρων ημερήσιας 

δραστηριότητας, τα οποία αυξήθηκαν και στα τέλη της δεκαετίας του '70 υπήρχαν 

πάνω από 100 μονάδες, με ειδίκευση στην εκπαίδευση και στην εργασία. Τα πρώτα 

ομαδικά σπίτια δημιουργήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του '70 (Vesala, 2003 όπως 

αναφέρεται στο Miettinen & Teittinen, 2014). Ο Νόμος 1977 περί Ειδικής Φροντίδας 

για το άτομο με Νοητική Υστέρηση (Acton Special Care for the Mentally 

Handicapped 1977) έδωσε τη δυνατότητα για ανάπτυξη υπηρεσιών στην κοινότητα 

και την αύξηση του αριθμού των ατόμων με αναπηρία στα ιδρύματα σταμάτησε. Η 

διαδικασία αποϊδρυματισμού παραμένει σε εξέλιξη. Το 2010 υπήρχαν περίπου 1800 

άτομα σε ιδρύματα. Την ίδια χρονιά, η κυβέρνηση αποφάσισε να μειώσει τον αριθμό 

αυτό μέχρι το έτος 2020. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν κοινοτικές υπηρεσίες ζουν 

συνήθως σε ομαδικά σπίτια, όπου υπάρχει βοήθεια για αυτούς. Το 2010, τουλάχιστον 

9000 άτομα με νοητική αναπηρία χρησιμοποιούν αυτή την μορφή στέγασης 

(Miettinen & Teittinen, 2014). 
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1.1.3. ΕΛΛΑΔΑ 
 

Στην Ελλάδα υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την κοινωνική ένταξη των 

ατόμων με αναπηρία και αυτό θα επιτευχθεί με την αποϊδρυματοποίηση και την 

ανεξάρτητη διαβίωση με τελικό στόχο στα πλαίσια της αποϊδρυματοποίησης τα 

άτομα να ζήσουν ανεξάρτητα (Πολυχρονοπούλου, 2014). Μέσα από την σωστή 

εκπαίδευση Ανεξάρτητης Διαβίωσης τόσο στο σχολείο όσο και στα ιδρύματα στα 

οποία διαμένουν, τα άτομα με αναπηρία θα αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες οι 

οποίες θα τους επιτρέψουν να είναι ενεργά μέλη της κοινότητας και να ζουν 

ανεξάρτητα στο δικό τους πια σπίτι. Αυτές οι δεξιότητες είναι οι Δεξιότητες 

φροντίδας εαυτού/Αυτοεξυπηρέτηση-Φροντίδα ρουχισμού, Δεξιότητες φροντίδας 

σπιτιού-Κανόνες ασφαλείας, Δεξιότητες Αγορών-Πληρωμών, Δεξιότητες 

Διαπροσωπικών Σχέσεων-Ελεύθερος Χρόνος-Γνώση ικανοτήτων και αδυναμιών και 

Προεπαγγελματικές δεξιότητες. Στην Ελλάδα από το 1998 μέχρι και σήμερα 

ψηφίζονται νόμοι οι οποίοι έχουν ως κέντρο την Ανεξάρτητη Διαβίωση. Ωστόσο 

σημαντικό γεγονός θεωρείται ο Νόμος του 2007 που ορίζει τις Προϋποθέσεις ίδρυσης 

και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία και ο 

Νόμος του 2017 που ψηφίζεται το Πρόγραμμα «Αποϊδρυματοποίηση ατόμων με 

αναπηρία». Ωστόσο Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης υπάρχουν κατά κύριο λόγο 

εδώ και χρόνια από ιδιωτική πρωτοβουλία σε όλη την Ελλάδα. 

 

1.1.3.1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

Στην Ελλάδα η νομοθεσία που αφορά την αυτόνομη ή ημιαυτόνομη διαβίωση 

καθιερώνεται αρχικά με τον Νόμο ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.2646/1998, «Ανάπτυξη του Εθνικού 

Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες Διατάξεις», Άρθρο 17: Παράγραφος 1: 

«Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες 

καθορίζονται Ειδικά Προγράμματα για την νοητική υστέρηση, τον αυτισμό, τις 

βαριές ψυχοσωματικές και πολλαπλές αναπηρίες στην βάση ενιαίων κριτηρίων 

παροχής υπηρεσιών, χρηματοδότησης και αξιολόγησης. Σκοπός των προγραμμάτων 

αυτών είναι: Α) Η εξασφάλιση της δυνατότητας για ισότιμη συμμετοχή στην 

κοινωνική ζωή. Β) Η συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία, η επαγγελματική 

απασχόληση είτε στην ελεύθερη αγορά εργασίας είτε σε εναλλακτικές μορφές 

απασχόλησης. Γ) Η δημιουργία προϋποθέσεων για αυτόνομη ή ημιαυτόνομη 
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διαβίωση» (ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.2646/1998. Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος 

Κοινωβνικής Φροντίδας και άλλες Διατάξεις, σελ. 3462-3463).  

Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν δέκα χρόνια ώστε να ψηφιστεί η Κοινή 

Υπουργική Απόφαση Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ. 3394/2007, που ορίζει τις Προϋποθέσεις 

ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία 

που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση. Στο Άρθρο 2: Παράγραφος 1: «Η 

Υποστηριζόμενη Διαβίωση εξυπηρετεί το πρωταρχικό δικαίωμα για ανεξάρτητη 

διαβίωση κάθε ατόμου και στοχεύει παράλληλα στην ανάπτυξη και διατήρηση στο 

μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των κατοίκων, έτσι ώστε να διαβιούν 

όσο το δυνατό πιο αυτόνομα και ενεργά στο φυσικό περιβάλλον της κοινωνίας και σε 

χώρο διαφορετικό από τον χώρο της τυχόν εργασίας τους». Παράγραφος 2: «Η 

Υποστηριζόμενη Διαβίωση στοχεύει επίσης στην αποφυγή «περιθωριοποίησης» ή 

«ιδρυματοποίησης» των Π.ΝΟ.Υ., όταν το στενό οικογενειακό περιβάλλον αδυνατεί 

για οποιοδήποτε λόγο να υποστηρίξει την διαβίωσή τους. Παράγραφος 3: Η 

Υποστηριζόμενη Διαβίωση αντιμετωπίζει το ζήτημα της διαβίωσης-κατοικίας των 

Π.ΝΟ.Υ με προοπτική μακράς διαρκείας, ή δια βίου. Οι Σ.Υ.Δ. αποτελούν 

«κατοικίες» και η διαβίωση των Π.ΝΟ.Υ. σε αυτές δεν μπορεί σε καμία περίπτωση 

να θεωρηθεί «κλειστή περίθαλψη» ή «νοσηλεία»» (Αριθμ. Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ. 

3394/2007. Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης 

Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία πουχαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση, 

σελ.1077-1082).  

Στον Νόμο 3699/2008 για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με 

Αναπηρίες και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Άρθρο 1: «Η Πολιτεία δεσμεύεται να 

διασφαλίζει σε όλους τους πολίτες με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, ίσες ευκαιρίες για πλήρη συμμετοχή και συνεισφορά στην 

κοινωνία, ανεξάρτητη διαβίωση, οικονομική αυτάρκεια και αυτονομία, με πλήρη 

κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στη μόρφωση και στην κοινωνική και 

επαγγελματική ένταξη. Η πολιτεία αλλά και όλες οι υπηρεσίες και οι λειτουργοί του 

Κράτους οφείλουν να αναγνωρίζουν την αναπηρία ως μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης 

αλλά και ως ένα σύνθετο κοινωνικό και πολιτικό φαινόμενο και σε κάθε περίπτωση 

να αποτρέπουν τον υποβιβασμό των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στη 

συμμετοχή ή στη συνεισφορά τους στην κοινωνική ζωή» (ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3699, 

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ήμε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες.Άρθρο 1, σελ. 3499 ). 
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Στην Νεα Υόρκη το 2007 ψηφίζεται η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των 

ατόμων με αναπηρίες και στην Ελληνική Νομοθεσία καθιερώνεται με τον Nόμο ΥΠ’ 

ΑΡΙΘ. 4074/2012. Η Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με 

αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των 

ατόμων με αναπηρίες. Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 

του Συντάγματος, η Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, που 

υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 30 Μαρτίου 2007, και το Προαιρετικό 

Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, που 

υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 27 Σεπτεμβρίου 2010. Στην Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με αναπηρία, των Ηνωμένων Εθνών, στο Άρθρο 1: «Σκοπός 

της παρούσας Σύμβασης είναι να προωθήσει, να προστατεύσει και να διασφαλίσει 

την πλήρη και ίση απόλαυση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών 

ελευθεριών από όλα τα άτομα με αναπηρίες και να προωθήσει το σεβασμό της 

εγγενούς αξιοπρέπειας τους. Τα άτομα με αναπηρίες περιλαμβάνουν άτομα με 

μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, πνευματικές ή αισθητηριακές διαταραχές οι οποίες 

σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια ενδέχεται να εμποδίσουν την πλήρη και 

αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ισότιμη βάση με άλλους». Άρθρο 

3: «Οι αρχές της παρούσας Σύμβασης είναι: Ο σεβασμός της εγγενούς αξιοπρέπειας, 

της ατομικής αυτονομίας, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας επιλογής και της 

ανεξαρτησίας των προσώπων. Μη διακριτική μεταχείριση. Πλήρης και 

αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία. Σεβασμός στη διαφορά και 

αποδοχή των ατόμων με αναπηρία ως μέρος της ανθρώπινης πολυμορφίας και της 

ανθρωπότητας. Ισότητα ευκαιριών, Προσβασιμότητα, Ισότητα μεταξύ ανδρών και 

γυναικών. Ο σεβασμός των εξελισσόμενων ικανοτήτων των παιδιών με αναπηρίες και 

ο σεβασμός του δικαιώματος των παιδιών με αναπηρίες να διατηρούν την ταυτότητά 

τους». Άρθρο 19: «Ζώντας ανεξάρτητα και συμπεριλαμβανόμενος στην κοινότητα. 

 Τα συμβαλλόμενα κράτη της παρούσας σύμβασης αναγνωρίζουν το ίσο δικαίωμα 

όλων των ατόμων με αναπηρίες να ζουν στην κοινότητα με επιλογές ίσες με άλλες 

και λαμβάνουν αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνουν την 

πλήρη απόλαυση αυτού του δικαιώματος από τα άτομα με αναπηρία και την πλήρη 

ένταξή τους και συμμετοχής στην κοινότητα, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας ότι: 

α) Τα άτομα με αναπηρίες έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν τον τόπο κατοικίας τους 

και το πού και με τον οποίο ζουν σε ισότιμη βάση με τους άλλους και δεν είναι 

υποχρεωμένοι να ζουν σε μια συγκεκριμένη διαβίωση. 
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β) Τα άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από υπηρεσίες υποστήριξης 

στο σπίτι, κατοικίες και άλλες κοινοτικές υπηρεσίες υποστήριξης, 

συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής βοήθειας που απαιτείται για τη στήριξη της 

διαβίωσης και της ένταξης στην κοινότητα και για την αποτροπή της απομόνωσης ή 

του διαχωρισμού από την κοινότητα. 

γ) Οι κοινοτικές υπηρεσίες και οι εγκαταστάσεις για τον γενικό πληθυσμό διατίθενται 

σε ισότιμη βάση με τα άτομα με αναπηρίες και ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

τους»(NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4074/2012. Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα 

των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα 

δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, σελ.2638-2653).  

Σύμφωνα με τον Νόμο 60135/15790/2017 ψηφίζεται το Πρόγραμμα 

«Αποϊδρυματοποίηση ατόμων με αναπηρία». Όπου στο Άρθρο 1: «ορίζεται ο Σκοπός 

της απόφασης αυτής είναι η οργάνωση και λειτουργία Δομών, Δράσεων και 

Προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης ατόμων με αναπηρία που φιλοξενούνται στο 

παράρτημα ΑΜΕΑ Λεχαινών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδας 

και στα παραρτήματα ΑΜΕΑ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής και 

ειδικότερα η μεταστέγαση όλων των φιλοξενουμένων και η διαβίωσή τους σε ασφαλή 

και υποστηρικτική δομή ή σε δομή οικογενειακού τύπου ή η επιστροφή στην 

οικογένεια με ταυτόχρονη υποστήριξή τους από το πρόγραμμα και στα υπόλοιπα 

άρθρα του νόμου ορίζονται οι Δομές-Δράσεις-Προγράμματα, οι Φορείς Υλοποίησης, 

οι Υποχρεώσεις του φορέα και η Εποπτεία» (Αριθμ. οικ. 60135/1579. Πρόγραμμα 

«Αποϊδρυματοποίηση ατόμων με αναπηρία», σελ.61277-61278). 

Στον Νόμο με Αριθμ. Δ12/ΓΠ.οικ. 62866/1832/2018. Προϋποθέσεις ίδρυσης 

και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες. Στο 

Άρθρο 1: Παράγραφος 1: «Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός του 

οργανωτικού πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης 

Διαβίωσης Ατόμων με αναπηρία που διαθέτουν υψηλό, μέσο ή χαμηλό 

βαθμό αυτονομίας, ηλικίας άνω των 18 ετών». Παράγραφος 2: «Στέγη 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» (Σ.Υ.Δ.) Είναι το σύνολο των χώρων που διατίθενται 

ως κατοικία για την μόνιμη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία με την οργανωμένη 

υποστήριξη από τον Φορέα που διαθέτει ειδική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 

Ειδικότερα το σύνολο των χώρων που χρησιμοποιούνται από τους ενοίκους ως διά 

βίου κατοικία παρέχοντας σε αυτούς τους συνθήκες κατάλληλες για ύπνο, σωματική 

υγιεινή, καθαριότητα και αξιοπρεπή καθημερινή διαβίωση. Στο Άρθρο 2: 
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Παράγραφος 1. «Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση ενισχύει το θεμελιώδες δικαίωμα για 

ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου με αναπηρία, επιδιώκοντας παράλληλα την 

ανάπτυξη και διατήρηση στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του, 

ώστε να διαβιεί με ασφάλεια και όσο το δυνατό πιο αυτόνομα και ενεργά στο 

κοινωνικό περιβάλλον, με στόχο τη κοινωνική του ένταξη συμπεριλαμβανόμενης της 

δυνατότητας πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην εργασία, παρέχοντας φροντίδα και 

υποστήριξη, με σεβασμό στα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια, τις ανάγκες και επιθυμίες 

του». Παράγραφος 2: «Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση είναι η δράση μέσω της οποίας 

συντελείται η αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με αναπηρία που φιλοξενούνται σε 

μονάδες κλειστής φροντίδας, η αποφυγή της ιδρυματοποίησής τους, στην περίπτωση 

που το οικογενειακό τους περιβάλλον αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να υποστηρίξει 

τη διαβίωσή τους και η απόκτηση καλύτερης ποιότητας ζωής με περισσότερες 

ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρία και μεγαλύτερο έλεγχο, από τα ίδια, των 

επιλογών τους. 3. Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση αντιμετωπίζει το ζήτημα της διά βίου 

διαβίωσης-κατοικίας των ατόμων με αναπηρία. Η διαβίωση των ενοίκων στις Σ.Υ.Δ. 

δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί «κλειστή περίθαλψη» ή «νοσηλεία»» 

(Αριθμ. Δ12/ΓΠ.οικ. 62866/1832/2018. Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας 

Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες, σελ. 65855-65856).   

Το 2019 ψηφίζεται ο Νόμος με Αριθμ. Δ12/ΓΠοικ.13107/283, Προϋποθέσεις 

ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες. 

Άρθρο 2: Βασικές Αρχές, Σκοπός και Στόχοι. Παράγραφος 1. «Η Υποστηριζόμενη 

Διαβίωση ενισχύει το θεμελιώδες δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου με 

αναπηρία, μέσω αφενός της παροχής φροντίδας και υποστήριξης, με σεβασμό στα 

δικαιώματα, την αξιοπρέπεια, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του και αφετέρου της 

διατήρησης και ανάπτυξης στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του, 

προκειμένου να διαβιεί με ασφάλεια, όσο το δυνατό πιο αυτόνομα και ενεργά στο 

κοινωνικό περιβάλλον, με στόχο τη κοινωνική του ένταξη συμπεριλαμβανόμενης της 

δυνατότητας πρόσβασης στην εκπαίδευση και την εργασία». Παράγραφος 2. «Η 

Υποστηριζόμενη Διαβίωση στοχεύει και συντελεί αποφασιστικά στην 

αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με αναπηρία που φιλοξενούνται σε μονάδες 

κλειστής φροντίδας, στην περίπτωση που το οικογενειακό τους.περιβάλλον αδυνατεί 

για οποιοδήποτε λόγο να υποστηρίξει τη διαβίωσή τους, καθώς και στην απόκτηση 

καλύτερης ποιότητας ζωής με περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερο έλεγχο των 

επιλογών τους από τα ίδια». Παράγραφος 3. «Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση 
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αντιμετωπίζει το ζήτημα της δια βίου διαβίωσης - κατοικίας των ατόμων με 

αναπηρία. Η διαβίωση των ενοίκων στις Σ.Υ.Δ. δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 

θεωρηθεί «κλειστή περίθαλψη» ή «νοσηλεία»». Στο Άρθρο 3, Διακρίσεις Σ.Υ.Δ. 

Παράγραφος 1. «Οι Σ.Υ.Δ. διακρίνονται βάσει του αριθμού των ατόμων με αναπηρία 

που διαμένουν σε αυτές, ως εξής: α. Σ.Υ.Δ. 1-4 ατόμων με αναπηρία. β. Σ.Υ.Δ. 5-9 

ατόμων με αναπηρία». Παράγραφος 2. «Η σύνθεση των ενοίκων κάθε Σ.Υ.Δ. 

καθορίζεται από τη Διεπιστημονική Ομάδα του φορέα που την ιδρύει, βάσει 

επιστημονικών κριτηρίων και λαμβάνοντας υπόψη την προσωπικότητα, την 

κατάσταση της υγείας, τις δυνατότητες και τις ανάγκες εκάστου ατόμου με 

αναπηρία». (Αριθμ. Δ12/ΓΠοικ.13107/283.Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας 

Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες, σελ. 14258-14260). 
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1.2.  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ 

 

Η Ανεξάρτητη διαβίωση είναι μία φιλοσοφία για τα άτομα με αναπηρία, οι 

οποίοι δουλεύουν για τον αυτοπροσδιορισμό, τις ίσες ευκαιρίες και τον 

αυτοσεβασμό. Η Ανεξάρτητη διαβίωση αναφέρεται στην δυνατότητα των ατόμων με 

αναπηρία να κάνουν επιλογές, να έχουν έλεγχο της ζωής τους, να έχουν πρόσβαση 

στην εκπαίδευση, να χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς, να εργάζονται σύμφωνα με 

την εκπαίδευση που έχουν και τα ενδιαφέροντα τους και να έχουν δική τους 

οικογένεια (Ratzka, 2007). 

Η Ανεξάρτητη διαβίωση είναι μία πρόκληση για την μετακίνηση των ατόμων 

με αναπηρία στην κοινότητα, η οποία εξαρτάται από την πρόσβαση στα ανθρώπινα 

και πολιτικά δικαιώματα και την αντίδραση της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με  

αναπηρία. Η Ανεξάρτητη διαβίωση είναι ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα με 

αναπηρία έχουν πρόσβαση στα ανθρώπινα και πολιτικά τους δικαιώματα. Η 

Ανεξάρτητη διαβίωση σχετίζεται επίσης με τις λέξεις «επιλογή» και «έλεγχος», τα 

οποία θα επιτευχθούν αν οι πληροφορίες για την επιλογές είναι διαθέσιμες σε 

προσβάσιμη μορφή. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει  να περιλαμβάνει τα 

άτομα που επηρεάζει, είτε σε προσωπικό είτε σε ομαδικό επίπεδο (Morris, 2004). 

Στόχος της διαβίωσης στην κοινότητα είναι να επιτρέπουν στα άτομα με 

αναπηρία να χρησιμοποιούν το ίδιο εύρος διαμονής και διαβίωσης που είναι 

διαθέσιμα και για το υπόλοιπο πληθυσμό και να έχουν καλή ποιότητα ζωής 

συμμετέχοντας στις κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές δραστηριότητες. Η ζωή 

στην κοινότητα περιλαμβάνει καταλύματα που βρίσκονται μεταξύ των υπόλοιπων, τα 

οποία είναι επαρκή, κατάλληλα και προσβάσιμα στο άτομο, η επιλογή πού, με ποιον 

και πώς θα ζουν και η παροχή οποιασδήποτε βοήθειας απαιτείται για να 

συμμετάσχουν με επιτυχία στην κοινότητα (Mansell & Beadle-Brown, 2010). 
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1.2.1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

Η κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων αυτοπροσδιοριζόμενης συμπεριφοράς 

αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή μετάβαση στην ενήλικη ζωή, την 

ανεξάρτητη διαβίωση και την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία (Καρτασίδου, 

2007 όπως αναφέρεται στο Δημητριάδου, 2015).  

Η πρώτη χρήση του όρου αυτοπροσδιορισμού στον τομέα της αναπηρίας 

προέκυψε από το κίνημα ομαλοποίησης. Ο Nirje (1972) έγραψε ένα κεφάλαιο με 

τίτλο «Το Δικαίωμα στον Αυτοπροσδιορισμό».  Η χρήση του όρου από τον Nirje 

ήταν και έκφραση του εγγενούς δικαιώματος των ατόμων με αναπηρίες στον 

αυτοπροσδιορισμό και μια έκκληση προς τα άτομα με αναπηρίες να έχουν 

περισσότερες ευκαιρίες να εκφράσουν τον προσωπικό αυτοπροσδιορισμό, τα 

ζητήματα που θεωρούσε ο Nirje ως θεμελιώδη για το κίνημα ομαλοποίησης. Ο 

αυτοπροσδιορισμός αναφέρεται στις προσπάθειες των ατόμων με αναπηρία να έχουν 

τις δεξιότητες, τις ευκαιρίες και τις υποστηρίξεις για να ενεργούν ως παράγοντες στη 

ζωή τους. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο αυτοπροσδιορισμός άρχισε να δέχεται 

αυξημένη προσοχή στον τομέα της ειδικής εκπαίδευσης ως μέσο προώθησης και 

ενίσχυσης της αυτονομίας, της αυτορρύθμισης, της ψυχολογικής ενδυνάμωσης και 

της αυτοπραγμάτωσης των ατόμων με αναπηρία (Nirje, 1972 όπως αναφέρεται στο 

Wehmeyer, Abery, Mithaug, & Stancliffe, 2003). Κεντρικό στοιχείο της εμφάνισης 

του αυτοπροσδιορισμού ήταν οι θεμελιώδεις αλλαγές που εμφανίστηκαν στον τρόπο 

με τον οποίο έλαβαν υπηρεσίες τα άτομα με νοητική αναπηρία και τον τρόπο 

κατανόησης της αναπηρίας. Τα άτομα με νοητική αναπηρία θεωρούνται ικανά να 

αυτοπροσδιορίζονται (Wehmeyer, Bersani, & Gagne, 2000). O αυτοπροσδιορισμός 

προσδιορίστηκε τόσο ως μέσο που επιτρέπει στα άτομα με νοητική αναπηρία να 

επιτύχουν ισότητα ευκαιριών, πλήρη συμμετοχή, ανεξάρτητη διαβίωση και 

οικονομική αυτοπεποίθηση (Shogren, Wehmeyer, Reese, & O'Hara, 2006).  

«Οι δεξιότητες που προωθούν τον Αυτοπροσδιορισμού είναι o καθορισμός 

στόχου (το να θέτεις στόχους με βλέψεις στο μέλλον), η λήψη απόφασης, η 

αυτορρύθμιση, η επίλυση προβλημάτων, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων, η 

επικοινωνία, οι κοινωνικές δεξιότητες και η ανεξάρτητη διαβίωση» (Wehmeyer, 

Abery, Mithaug, & Stancliffe, 2003, σσ. 52-53). Η αυτόνομη λειτουργία είναι 

απαραίτητο χαρακτηριστικό της αυτοπροσδιοριζόμενης συμπεριφοράς. Για την 
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προώθηση και την ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού η παροχή ευκαιριών επιλογής 

και η αύξηση των προσωπικών αντιλήψεων είναι σημαντικό βήμα που πρέπει να 

αναληφθεί (Wehmeyer & Garner, 2003a).  

Οι έννοιες του αυτοπροσδιορισμού  και της ένταξης βρίσκονται στο επίκεντρο 

των ιδεολογιών και των πολιτικών που έχουν διαμορφώσει τις υπηρεσίες για άτομα 

με νοητική αναπηρία στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία 

τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Ειδικότερα, υποστηρίχθηκε η αντικατάσταση των 

ιδρυμάτων με μικρές κατοικίες, οι οποίες διευκολύνουν τόσο την ένταξη όσο και τον 

αυτοπροσδιορισμό των ατόμων με νοητική αναπηρία (Mansell & Ericsson, 1996). 

Σε έρευνα που έγινε σε 56 άτομα με νοητική αναπηρία που ζουν στην 

κοινότητα και 71 άτομα με νοητική αναπηρία που ζουν σε ιδρύματα, βρέθηκε ότι τα 

άτομα που ζουν και εργάζονται στην κοινότητα έχουν μεγαλύτερα επίπεδα 

αυτοπροσδιορισμού, μεγαλύτερη αυτονομία, έχουν περισσότερες επιλογές και είναι 

περισσότερο ικανοποιημένα σε σχέση με τα άτομα που ζουν σε ομαδικά σπίτια και 

ιδρύματα. Έτσι τα άτομα με νοητική αναπηρία κάνοντας επιλογές, παίρνοντας 

αποφάσεις, θέτοντας στόχους και έχοντας έλεγχο της ζωής τους, θα έχουν 

μεγαλύτερα επίπεδα αυτοπροσδιορισμού (Wehmeyer & Bolding, 1999). 

Σε έρευνα 31 ατόμων με νοητική αναπηρία (5-18 χρονών) που 

παρακολουθούσαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου που στόχευε στην 

προετοιμασία των σπουδαστών για τη ζωή τους ως νέοι ενήλικες να συμμετάσχουν 

στην κοινότητα, βρέθηκε ότι οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση των επιδόσεων στις 

καθημερινές δραστηριότητες που σχετίζονται με την αυτόνομη λειτουργία 

(αυτοεξυπηρέτηση, οικογενειακή φροντίδα, διαχείριση ζωής, ψυχαγωγία, ελεύθερος 

χρόνος) μπορούν να βελτιώσουν τα επίπεδα αυτοπροσδιορισμού σε εφήβους με 

νοητική αναπηρία (Sheppard & Unsworth, 2011). 

Οι μαθητές με αναπηρίες που έχουν υψηλότερα επίπεδα αυτονομίας 

προέβλεπαν υψηλότερη οικονομική ανεξαρτησία, απασχόληση, κοινωνικές σχέσεις, 

ανεξάρτητη διαβίωση και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτά τα ευρήματα 

υποδηλώνουν ο ρόλος της αυτονομίας μπορεί να είναι κρίσιμος κατά την πρώιμη 

ενηλικίωση όταν λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με τη σταδιοδρομία και τις 

επιλογές ζωής (Shogren & Slaw, 2016). 

Σε έρευνα 80 ατόμων με νοητική αναπηρία που ζουν σε οικογενειακά σπίτια ή 

σε ομαδικά σπίτια, βρέθηκε ότι η δεύτερη ομάδα παρουσιάζει χαμηλότερα ποσοστά 

αυτοπροσδιορισμού σε σχέση με τα άτομα που ζουν με τους γονείς τους. Η 
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εκπαίδευση και τα περιβάλλοντα που βασίζονται στην κοινότητα είναι υπερβολικά 

δομημένο ή υπερπροστατευτικό και δεν δίνουν επαρκή έμφαση στις ευκαιρίες για τα 

άτομα με νοητική αναπηρία για να κάνουν σημαντικές επιλογές και αποφάσεις. Θα 

πρέπει το περιβάλλον να αλλάξει μέσα στο οποίο τα άτομα με νοητική αναπηρία 

ζουν, για να τους επιτρέψουν περισσότερες επιλογές και τον έλεγχο των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών. Τα άτομα που ζουν σε ομαδικά 

σπίτια είναι πιο ικανοποιημένοι με τον τρόπο ζωής τους. Φαίνεται ότι σημαντικός 

τομέας της ικανοποίησης της  ζωής σχετίζεται με τη διαμονή, την κοινωνική ζωή, τις 

δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, τη προσβασιμότητα στις κοινωνικές 

υπηρεσίες και τις ευκαιρίες εργασίας. Η ικανοποίηση του τρόπου ζωής δεν σχετίζεται 

με τον αυτοπροσδιορισμό αλλά μπορεί να επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από 

εξωτερικούς παράγοντες, όπως η κοινωνική ζωή, ο ελεύθερος χρόνος, οι 

δραστηριότητες στην κοινότητα και οι ευκαιρίες απασχόλησης (Duvdevany, Ben-Zur, 

& Ambar, 2002). 

Σε έρευνα 31 ατόμων με νοητική αναπηρία (Μ.Ο. 40,8 χρονών) η μετακίνηση 

από το ίδρυμα σε ομαδικά σπίτια και η μετακίνηση από ομαδικά σπίτια σε σπίτια 

αυτόνομης και ημι-αυτόνομης διαβίωσης παρουσίασε οφέλη στην αυτόνομη 

λειτουργία, και ανέφεραν ότι είχαν περισσότερες ευκαιρίες επιλογής. Το να ζει κανείς 

ανεξάρτητα δεν εξασφαλίζει ταυτόχρονα και τον αυτοπροσδιορισμό, αλλά όταν το 

άτομο με νοητική αναπηρία μένει ανεξάρτητα το βοηθάει να πάρει τον έλεγχο της 

ζωής του. Η διαδικασία μετακίνησης πρέπει να συνοδεύεται από προσπάθειες για την 

εξασφάλιση επαρκών υποστηρικτικών μέσων και καταλυμάτων για να εξασφαλιστεί 

η ένταξη στην κοινότητα. Υπάρχουν πτυχές του περιβάλλοντος που περιλαμβάνουν 

την προσβασιμότητα και ευκολία κινητικότητας στο περιβάλλον ή την τοποθέτηση 

υλικών και πόρων για να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία και η πρόσβαση και να παρέχει 

επιλογές και να διευκολύνει την έκφραση των προτιμήσεων. Ένας δεύτερος 

παράγοντας που επηρεάζει τις επιπτώσεις του περιβάλλοντος για τον 

αυτοπροσδιορισμό είναι ο βαθμός που το περιβάλλον προάγει την κοινωνική ένταξη 

και την κοινωνική επάρκεια. Μικρότερα και περισσότερο οικιακά περιβάλλοντα 

φαίνονται να σχετίζεται με τον ενισχυμένο αυτοπροσδιορισμό, ανεξάρτητα από τη 

γνωστική ικανότητα των ατόμων (Wehmeyer & Bolding, 2001).  

Σε έρευνα 281 ατόμων με νοητική αναπηρία που ζούσαν σε ομαδικά σπίτια, 

βρέθηκε ότι η πλειοψηφία είχε ελάχιστη ή καθόλου ευκαιρία να ασκήσει 

αυτοπροσδιορισμό σε μεγάλες αποφάσεις ζωής (π.χ., με ποιον και πού να ζήσει, 
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πρόσληψη και φύλαξη προσωπικού φροντίδας), ακόμη και σε πιο κοσμικές περιοχές, 

όπως πού και πότε να τρώνε, η πλειονότητα των συμμετεχόντων δεν υποστηρίχθηκε 

για να ασκήσει αποτελεσματικό έλεγχο. Οι άνθρωποι που υποστηρίζονται σε 

μικρότερες κατοικίες και παρακολουθούν υποστηριζόμενα προγράμματα διαβίωσης 

γνώρισαν περισσότερες ευκαιρίες για άσκηση του αυτοπροσδιορισμού (Robertson, 

etal., 2001a). 

Σε έρευνα 4 ατόμων (2 με ελαφρά και 2 με μέτρια νοητική αναπηρία), τα οποία 

παρακολουθούν  πρόγραμμα του διαμερίσματος και διαμένουν με τις οικογένειές τους, 

βρέθηκε ότι το επίπεδο του αυτοπροσδιορισμού σχετίζεται με το νοητικό πηλίκο.  Τα 

άτομα με το καλύτερο νοητικό πηλίκο, εκφράζουν καλύτερα ποσοστά 

αυτοπροσδιορισμού. Τα άτομα στη συγκεκριμένη έρευνα εμφανίζουν μέτρια επίπεδα 

αυτοπροσδιορισμού και αυτοπροσδιοριζόμενων συμπεριφορών όπως και η ποιότητα 

ζωής τους. Στο  οικογενειακό  σπίτι έχουν λιγότερες  δυνατότητες επιλογών, από ό,τι στα 

διαμερίσματα. Η δυνατότητα επιλογών συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

αυτόνομης διαβίωσης. Επομένως, οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ένα 

πρόγραμμα παρέμβασης για την ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού, φαίνεται να 

εξαρτώνται καταρχήν από τα ίδια τα άτομα. Προγράμματα παρέμβασης που ενδιαφέρουν 

τους ίδιους τους συμμετέχοντες και αφήνουν μεγάλο βαθμό ελεύθερης απόφασης και 

επιλογής, συνδυασμένα με μεθόδους που παρέχουν ελευθερία μπορούν να οδηγήσουν 

στην ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού σε άτομα με νοητική αναπηρία (Δημητριάδου, 

2008). 
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1.2.2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

Ο Borthwick-Duffy (1992) έχει παρουσιάσει τρεις προοπτικές για την 

ποιότητα ζωής: «(α) ποιότητα ζωής που ορίζεται ως η ποιότητα των συνθηκών ζωής, 

(β) ποιότητα ζωής που ορίζεται ως ικανοποίηση των συνθηκών ζωής, και (γ) η 

ποιότητα ζωής ορίζεται ως ο συνδυασμός τόσο των συνθηκών ζωής όσο και της 

ικανοποίησης» (Borthwick-Duffy, 1992 όπως αναφέρεται στο Felce & Perry, 1995). 

Η ποιότητα ζωής ορίζεται ως «μια έννοια που αντικατοπτρίζει τις επιθυμητές 

συνθήκες διαβίωσης ενός ατόμου που σχετίζονται με το σπίτι, την ζωή στην 

κοινότητα, την απασχόληση και την υγεία» (Schalock, 1994). Σύμφωνα με τον 

Landesman (1986 ) «η ποιότητα ζωής είναι το άθροισμα μιας σειράς αντικειμενικά 

μετρήσιμων συνθηκών ζωής που βιώνει ένα άτομο. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν 

την υγεία, συνθήκες διαβίωσης, κοινωνικές σχέσεις, λειτουργικές δραστηριότητες και 

επιδιώξεις, καθώς και ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές επιρροές» (Landesman, 

1986 όπως αναφέρεται στο Felce & Perry, 1995)  Ο Edgerton (1990) προειδοποιεί ότι 

δεν υπάρχουν αντικειμενικά πρότυπα βάσει των οποίων μπορεί κανείς να ορίσει μια 

αξιοπρεπή ποιότητα ζωής. Η προσωπική αυτονομία του ατόμου να διατηρεί ή να 

αλλάζει την ποιότητα της ζωής του είναι πρωταρχικής σημασίας (Edgerton, 1990 

όπως αναφέρεται στο Schalock, 1990). Ο Cummins (1992a) πρότεινε ότι «οι 

προσωπικές αξίες, καθώς και οι συνθήκες ζωής και η ικανοποίηση της ζωής 

αλληλεπιδρούν για τον προσδιορισμό της ποιότητας ζωής» (Cummins, 1992 όπως 

αναφέρεται στο Felce & Perry, 1995) 

Η ποιότητα ζωής είναι σύνολο των επτά τομέων: υλική ευεξία, υγεία, 

παραγωγικότητα, οικειότητα, ασφάλεια, θέση στην κοινότητα και συναισθηματική 

ευεξία (Cummins, McCade, Romeo, Reid, & Waters, 1997). Σύμφωνα με τον Felce 

(2007) η ποιότητα ζωής εξαρτάται από την φυσική ευημερία, υλική ευημερία, 

κοινωνική ευημερία (διαπροσωπικές σχέσεις και συμμετοχή της κοινότητα), 

παραγωγική ευημερία (προσωπική ανάπτυξη, επιλογή και κατοχή), συναισθηματική 

ευημερία και ευημερία των πολιτών (Felce, 2007 όπως αναφέρεται στο Sines, 

Hogard, & Ellis, 2012). 

Μέσα από έρευνα στην βιβλιογραφία τρεις είναι οι παράγοντες που οδηγούν 

στην ποιότητα ζωής: η Ανεξαρτησία, η Κοινωνική συμμετοχή και η Ευεξία. Η 

ανεξαρτησία περιλαμβάνει την προσωπική εξέλιξη (εκπαιδευτική κατάσταση, 
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προσωπικές δεξιότητες, προσαρμοστική συμπεριφορά) και τον αυτοπροσδιορισμό 

(προσωπικές επιλογές και αποφάσεις, αυτονομία, προσωπικός έλεγχος, προσωπικοί 

στόχοι). Η κοινωνική συμμετοχή περιλαμβάνει τις διαπροσωπικές σχέσεις (κοινωνικό 

δίκτυο, φιλία, σχέσεις, κοινωνική, κοινωνική δραστηριότητα, αλληλεπίδραση), την 

κοινωνική ένταξη (η συμμετοχή, κοινωνικοί ρόλοι, ενσωμάτωση στην κοινωνία) και 

τα δικαιώματα (ανθρώπινα όπως ο σεβασμός και η ισότητα και τα νομικά νόμιμη 

πρόσβαση). Η ευεξία περιλαμβάνει την συναισθηματική ευεξία (ασφάλεια, θετικές 

εμπειρίες, ευελιξία, έλλειψη άγχους), την φυσική ευεξία (υγεία, διατροφική 

κατάσταση, ελεύθερος χρόνος, αναψυχή) και η υλική ευεξία (οικονομική κατάσταση, 

εργασία, κατάσταση σπιτιού) (Schalock, Ronham, & Verdugo, 2008). 

Σε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας βρέθηκε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε 

υποστηριζόμενες μορφές διαβίωσης έχουν καλύτερη αντικειμενική ποιότητα ζωής 

απ’ ό,τι οι άνθρωποι σε μεγάλα συγκεντρωτικά περιβάλλοντα. Έχουν περισσότερες 

ευκαιρίες λήψης αποφάσεων, μεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα και περισσότερους 

φίλους, συμμετέχουν περισσότερο στην κοινωνική ζωή, έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να αναπτύξουν ή να διατηρήσουν τις 

υπάρχουσες δεξιότητες και είναι περισσότερο ικανοποιημένοι με τις συνθήκες 

διαβίωσης τους (Kozma, Mansell, & Beadle-Brown, 2009). Όσο το δυνατόν λιγότερο 

περιοριστικό το περιβάλλον και περισσότερη κοινωνική συμμετοχή τόσο καλύτερη 

ποιότητα ζωής (Cummins, 2001). Σε έρευνα 75 ατόμων με νοητική αναπηρία (Μ.Ο. 

40 χρονών) βρέθηκε ότι όταν μετακόμισαν σε ομαδικά σπίτια έδειξαν βελτίωση στην 

ποιότητα ζωής. Τα άτομα που ζουν ή που έχουν μετακινηθεί σε σπίτια και 

διαμερίσματα αυτόνομης ή ημιαυτόνομης διαβίωσης έχουν σημαντικά υψηλότερη 

ποιότητα ζωής από ό, τι εκείνοι σε ιδρύματα (McConkey, Keogh, Bunting, & Iriante, 

2018). Τα χαρακτηριστικά των ατόμων όσο και η ανεξαρτησία τους μπορούν να 

επηρεάσουν τα επίπεδα της ποιότητας ζωής (Schalock, 1990). 
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1.2.3. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

Οι δεξιότητες προσαρμοστικής συμπεριφοράς είναι απαραίτητες για να 

λειτουργούν τα άτομα με αναπηρία ανεξάρτητα. Σύμφωνα με τον Grossman (1983) η 

προσαρμοστική συμπεριφορά αναφέρεται στην ποιότητα των καθημερινών 

επιδόσεων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων (Grossman, 1983 

όπως αναφέρεται στο Su, Chen, Wuang, Lin, & Wu, 2008), στην 

αποτελεσματικότητα με την οποία τα άτομα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 

καθημερινής ζωής και τις προσδοκίες της ηλικίας και της πολιτισμικής τους ομάδας 

(Webber, Jenkinson, & McGillivray, 2002). Η προσαρμοστική συμπεριφορά 

συμπεριλαμβάνει εκείνες τις συμπεριφορές που είναι κρίσιμες για την ανεξάρτητη 

διαβίωση, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών δεξιοτήτων επικοινωνίας, των 

κοινωνικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης. Οι μεταβολές 

στην προσαρμοστική συμπεριφορά είναι ίσως το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο μέτρο 

έκβασης της αποϊδρυματοποίησης (Emerson, 1985 όπως αναφέρεται στο Allen, 

1989). H ιδρυματοποίηση αναστέλλει ή και μειώνει τα επίπεδα της προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς, ενώ η διαβίωση στην κοινότητα διευκολύνει αυτή την ανάπτυξη 

(Allen, 1989). Το επίπεδο της προσαρμοστικής συμπεριφοράς είναι ένας σημαντικός 

καθοριστικός παράγοντας της ποιότητας ζωής (Kozma, Mansell, & Beadle-Brown, 

2009). Ενήλικα άτομα με νοητική αναπηρία που ζουν στην ημι-αυτόνομη και 

αυτόνομη διαβίωση έχουν σημαντικά υψηλότερη προσαρμοστική συμπεριφορά και 

σημαντικά μεγαλύτερη αύξηση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς (Woodman, 

Mailick, Anderson, & Esbensen, 2014). Η  μετακίνηση από το ίδρυμα σε ομαδικά 

σπίτια έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση στην προσαρμοστική λειτουργία. Οι ενήλικες 

με νοητική αναπηρία έχουν μια σημαντική αύξηση στην προσαρμοστική 

συμπεριφορά όταν μετακόμισαν σε ομαδικά σπίτια ανεξάρτητα από την προηγούμενη 

διαμονή (Maisto & Hughes, 1995). Τα υψηλότερα επίπεδα προσαρμοστικών 

συμπεριφορών έχουν αποδειχθεί ότι συνδέονται περισσότερο με την ανεξαρτησία 

στην ενηλικίωση, ενώ τα χαμηλότερα επίπεδα προσαρμοστικών δεξιοτήτων απαιτούν 

συχνά περισσότερη χρήση υποστηρικτών στην κοινότητα (Woolf, Woolf, & Oakland, 

2010). Για τους ενήλικες, οι δεξιότητες που σχετίζονται με την προσαρμοστική 

συμπεριφορά περιλαμβάνουν την αυτο-φροντίδα, την επικοινωνία, την κοινωνική 

αλληλεπίδραση, τη συμμετοχή στην κοινότητα και τις ικανότητες εργασίας. Τα 
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ελλείμματα στην προσαρμοστική συμπεριφορά δημιουργούν δυσκολίες στην 

καθημερινή προσαρμογή και είναι πιθανό ένα άτομο να αξιολογηθεί ως νοητικά 

ανάπηρο.  

Σε έρευνα που έγινε σε 53 γονείς ατόμων με νοητική αναπηρία, σε 91 

φροντιστές ατόμων με νοητική αναπηρία και σε 101 νέους στην Αυστραλία βρέθηκε 

ότι η ασφάλεια, η προσωπική υγιεινή, η ασφαλής μετάβαση στην κοινότητα, η 

ασφαλής χρήση συσκευών ή εργαλείων, η ορθή χρήση φαρμάκου, η έκκληση 

βοήθειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η υγειονομική περίθαλψη, η κολύμβηση, 

η τουαλέτα, η φροντίδα της εμμηνορροϊκής υγιεινής (γυναίκες), η αποφυγή 

οικονομικής ή σεξουαλικής εκμετάλλευσης, το ντύσιμο, η κατανάλωση και ο 

ασφαλής χειρισμός των τροφίμων, η καθημερινή λήψη αποφάσεων και οι 

οικονομικές  συναλλαγές θεωρήθηκαν απαραίτητες καθημερινές συμπεριφορές  για 

να μπορούν οι ενήλικες με νοητική αναπηρία να λειτουργούν ανεξάρτητα (Webber, 

Jenkinson, & McGillivray, 2002). Τέλος η μίμηση προτύπου, η χρήση λεκτικών 

οδηγιών και προτροπών, η κοινωνική ενίσχυση απέδειξαν ότι είναι αποτελεσματικές 

στη διδασκαλία δεξιοτήτων προσαρμοστικής συμπεριφοράς στα άτομα με νοητική 

αναπηρία και αυτισμό (Matson, Taras, Sevin, Love, & Fridley, 1990). 
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1.3.  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
 

Οι δεξιότητες Ανεξάρτητες διαβίωσης αποτελούν προϋπόθεση για την 

ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης και της ανεξαρτησίας και χωρίζονται σε 

τέσσερις κατηγορίες: οι καθημερινές δεξιότητες διαβίωσης, οι δεξιότητες για τη 

σχέση με την κοινότητα, οι κοινωνικές δεξιότητες και οι επαγγελματικές δεξιότητες 

(Dimitriadou, 2011 όπως αναφέρεται στο Kartasidou, Dimitriadou, Pavlidou, & 

Varsamis, 2013). Η κατάκτηση, από τους ενήλικες με νοητικές και άλλες 

αναπτυξιακές αναπηρίες, των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την καθημερινή 

τους ζωή, είναι μία αναγκαιότητα, καθώς αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στη 

βελτίωση και ανάπτυξη πολλαπλών τομέων της προσωπικής και κοινωνικής τους 

ζωής που αφορούν σε δραστηριότητες στην κοινότητα, στον προσωπικό χώρο, στη 

διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας και στην ποιοτική προσωπική ανάπτυξη. Η 

αυτονομία και η ανεξαρτησία καθιστούν δυνατή την ένταξη των ατόμων αυτών στα 

ευρύτερα σύνολα όπου ανήκουν (Σούλης, Φωτιάδου, & Χριστοδούλου, 2014). 

Οι δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης έχουν επίσης επισημανθεί ως 

«δεξιότητες ζωής», «λειτουργικές δεξιότητες», «δεξιότητες διαβίωσης στην 

κοινότητα», «προσαρμογή στη κοινότητα» και «κοινωνική προσαρμογή» (Schuldberg 

& Blum, 1993). 

Οι λειτουργικές δεξιότητες αφορούν ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων που 

απαιτούνται για την καθημερινή ζωή. Λειτουργικές δεξιότητες είναι εκείνες οι οποίες 

είναι χρήσιμες για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας. Οι Τύποι λειτουργικών 

δεξιοτήτων είναι: Οι δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης (το βούρτσισμα των δοντιών, το 

ξύρισμα, το βούρτσισμα μαλλιών, το αποσμητικό), το πλύσιμο (το πλύσιμο χεριών 

και προσώπου, ντους), η σίτιση και η ένδυση (η επιλογή ρούχων, το δέσιμο 

παπουτσιών). Οι Δεξιότητες φροντίδας σπιτιού (διατήρηση του σπιτιού, η 

προετοιμασία και η ασφάλεια των τροφίμων, ο σχεδιασμός γευμάτων, το σκούπισμα 

και το πλύσιμο πιάτων, το στρώσιμο κρεββατιού, το πλύσιμο και η τακτοποίηση 

ενδυμάτων). Οι Δεξιότητες συμμετοχής στην κοινότητα (η πρόσβαση σε 

συγκεκριμένη τοποθεσία, η διάσχιση του δρόμου με ασφάλεια, η χρήση δημόσιας 

συγκοινωνίας και η αγορά αντικείμενων από κατάστημα). Οι Επαγγελματικές 

δεξιότητες (δεξιότητες που αφορούν την εργασία όπως η παροχή υπηρεσιών και η 

αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Οι Ψυχαγωγικές δεξιότητες οι οποίες 

συνήθως αφορούν την εμπλοκή ενός ατόμου με δραστηριότητες ή αντικείμενα που 
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θεωρούν ενδιαφέροντα. Οι Κοινωνικές δεξιότητες. Η ικανότητα συμμετοχής ενός 

ατόμου στην κοινότητά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά τους να 

αλληλεπιδρούν με τους άλλους. Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι αυτές που 

διευκολύνουν την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία με άλλους. Για τα άτομα με 

αναπηρία, η ειδική διδασκαλία στρατηγικών μπορεί να είναι απαραίτητη για την 

ανάπτυξη κατάλληλης κοινωνικής συμπεριφοράς (όπως ο σεβασμός του προσωπικού 

χώρου, οι δεξιότητες συνομιλίας, να μοιράζεστε με άλλους, η ζήτηση και η προσφορά 

βοήθειας, ο κατάλληλος χαιρετισμός). Οι Δεξιότητες διαχείρισης συμπεριφοράς. Τα 

άτομα που παρουσιάζουν προβληματική συμπεριφορά συχνά έχουν σημαντικούς 

περιορισμούς στην ικανότητά τους να συμμετέχουν σε λειτουργικές δραστηριότητες. 

Οι λειτουργικές δεξιότητες είναι πολύ σημαντικές για τα άτομα με αναπηρία, διότι 

επιτρέπουν στα άτομα να είναι πιο ανεξάρτητα, να έχουν αυξημένες ευκαιρίες να 

κάνουν επιλογές και να συμμετέχουν πλήρως στην κοινότητα (LaRue, Manente, 

Dashow, & Sloman, 2016). 

Ο Cronin (1996) ορίζει τις δεξιότητες ζωής ως εκείνες τις δεξιότητες που 

συμβάλλουν στην επιτυχή, ανεξάρτητη λειτουργία ενός ατόμου στην ενήλικη ζωή. 

Αυτές οι δεξιότητες είναι η φροντίδα του εαυτού, η φροντίδα του σπιτιού, η αναψυχή, 

ο ελεύθερος χρόνος, οι επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες, οι επαγγελματικές 

δεξιότητες και η συμμετοχή στην κοινότητα (Cronin, 1996 όπως αναφέρεται στο 

Alwell & Cobb, 2009) 

Η αυτόνομη διαβίωση (όπως και η μετάβαση, η εργασιακή απασχόληση και 

σεξουαλική εκπαίδευση), ως δομικά στοιχεία και άμεσες εκδηλώσεις του 

αυτοπροσδιορισμού, θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως βασικοί θεματικοί τομείς στο 

πλαίσιο της οργάνωσης και υλοποίησης των προγραμμάτων που απευθύνονται στα 

άτομα με αναπηρίες, ιδιαίτερα σε αυτά που φοιτούν στη Β/θμια εκπαίδευση 

(Καρτασίδου, 2015). Στο Α.Π.Σ. των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ γίνεται εκτενή αναφορά στην 

Ανεξάρτητη Διαβίωση. Σύμφωνα με το οποίο, «Αυτόνομη ∆ιαβίωση είναι το σύνολο 

των δραστηριοτήτων και δεξιοτήτων που θα επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να 

κατανοεί τον κόσμο, να συµµετέχει σε δραστηριότητες ενεργά και να ενσωματώνεται 

στην κοινωνία. Σκοπός της διδασκαλίας της Αυτόνομης ∆διαβίωσης στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 

είναι ο εκπαιδευόμενος να καλλιεργήσει όλες τις δυνατές και αναδυόμενες δεξιότητες 

σε τέτοιο βαθμό ώστε να µπορεί να αυτονομηθεί και να προετοιμαστεί για την 

κατάκτηση τεχνικών δεξιοτήτων και επαγγελματικής συνείδησης. Οι Άξονες 

περιεχομένου της Αυτόνομης ∆διαβίωσης είναι: η Αυτοεξυπηρέτηση (προσωπική 
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υγιεινή, ατομική υγιεινή, ένδυση, υπόδηση, σίτιση, κοινωνικές σχέσεις, επικοινωνία, 

μετακίνηση, διαχείριση χρημάτων, χρήση φαρμακευτικής αγωγής, διαχείριση χώρου 

διαβίωσης, επαγγελματικός προσανατολισμός, εργασιακή απόδοση, ελεύθερος 

χρόνος), οι Κοινωνικές δεξιότητες (λεκτική συμπεριφορά, μη λεκτική συμπεριφορά, 

δεξιότητες ακρόασης, βασικές δεξιότητες συνομιλίας, σύνθετες δεξιότητες 

συνομιλίας), οι Βασικές Δεξιότητες (αισθητηριακές, κινητικές-νευρομυικές, 

γνωστικές δεξιότητες) και οι Δεξιότητες ομαλής εργασιακής ένταξης (κινητικές 

δεξιότητες, βασικοί κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, δημιουργικότητα, 

παραγωγικότητα, αποδοτικότητα, προεργασιακή συμπεριφορά)» (www.pi-

schools.gr/special_education/aps-depps-eeeek.pdf). 

1.3.1. Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης 

 

Οι δεξιότητες καθαριότητας και φροντίδας σπιτιού είναι απαραίτητες για να 

μπορούν τα άτομα με αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα στην κοινότητα (Williams & 

Cuvo, 1986). Το θέμα της ανεξαρτησίας στο σπίτι επικεντρώνεται στο ντύσιμο, στη 

διατήρηση ενός περιβάλλοντος διαβίωσης, στην προετοιμασία γευμάτων και άλλα 

στοιχεία που ενισχύουν τις ικανότητες των ατόμων να φροντίζουν για τους εαυτούς 

τους (Matson, 1988). Οι δεξιότητες προετοιμασίας τροφίμων και ποτών είναι 

σημαντικό για τα άτομα με νοητική αναπηρία για την επιτυχή ανεξάρτητη διαβίωση 

(Lancioni & O’Reilly, 2002). Οι δεξιότητες φροντίδας σπιτιού είναι υψηλής  

προτεραιότητας, εφόσον αυτό επιτρέπει περισσότερη ανεξαρτησία και λιγότερη 

εξάρτηση από τους φροντιστές (Jones & Collins, 1997). Οι Δεξιότητες  διαχείρισης 

χρημάτων μπορεί να έχει σημαντικές προσωπικές και νομικές επιπτώσεις και μπορεί 

να επηρεάσει την ανεξαρτησία ενός ατόμου, την αυτονομία και την ποιότητα ζωής. 

Ελλείματα στην οικονομική διαχείριση μπορεί να έχει συνέπειες για την προσωπική 

και οικογενειακή οικονομική σταθερότητα. Όταν το άτομο με αναπηρία δεν είναι σε 

θέση να μετρήσει τα νομίσματα και να υπολογίσει χρήματα, δεν θα μπορεί  να 

πληρώσει τους λογαριασμούς, να αγοράσει προϊόντα και να συμμετέχει σε 

δραστηριότητες αναψυχής (Engel, Bar, Beaton, Green, & Dawson, 2016).  Η  κατοχή 

δεξιοτήτων ασφάλειας του ατόμου με αναπηρία τον καθιστά να μην είναι ευάλωτος 

σε τραυματισμούς στο σπίτι και σε ατυχήματα (Kearney, Brady, Hall, & Honsberger, 

2018). Σε έρευνες που έγιναν στην Ελλάδα, που ζητούνταν την γνώμη των 

επαγγελματιών ειδικής αγωγής και του εκπαιδευτικού προσωπικού, βρέθηκε ότι οι 
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βασικές δεξιότητες διαβίωσης θεωρούνται σημαντικότερες ως προς τις δεξιότητες 

Ανεξάρτητης Διαβίωσης (Γιακουμάκη, 2012 . Δημητριάδου, 2015). 

1.3.2. Δεξιότητες σε σχέση με την Κοινότητα 

 

Η συμμετοχή στην κοινότητα  έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη κοινωνική 

αλληλεπίδραση, την αύξηση  δραστηριοτήτων αναψυχής και ψυχαγωγίας καθώς και 

την συμμετοχή στην κοινότητα (O'Brien, Thesing, Tuck, & Capie, 2001). Η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων ελεύθερου χρόνου βοηθάει τα άτομα με αναπηρία να βελτιώσουν την 

ποιότητα ζωής τους και να βοηθήσουν έτσι ώστε να ενσωματωθούν και να 

συμμετέχουν σε δραστηριότητες στην κοινότητα (Buttimer & Tierney, 2005). Οι 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου βοηθούν τα άτομα με νοητική αναπηρία να 

αποκτήσουν την απαραίτητη εμπιστοσύνη για να επικοινωνήσουν με συνανθρώπους 

και αναπτύσσουν δεξιότητες που τους δίνουν την αίσθηση ολοκλήρωσης, 

αυτοεκτίμησης, αξιοπρέπειας και υπερηφάνειας με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η 

κοινωνική ένταξη τους στην κοινότητα. Αν και πολλά άτομα με αναπηρίες δεν 

μπορούν ποτέ να εργαστούν σε ανοικτή εργασία, ο ελεύθερος χρόνος έχει αποδειχθεί 

ότι αυξάνει τις κοινωνικές του ικανότητες και παρέχει πολλούς με παρόμοια ατομικά 

οφέλη που μπορούν να επιτευχθούν μέσω της ανοικτής απασχόλησης. Επίσης 

συμβάλλουν στη δημιουργία ενός δίκτυο φίλων και συναδέλφων, νιώθοντας έτσι 

υπερηφάνεια με αποτέλεσμα την επίτευξη θετικών συναισθημάτων αυτοπεποίθησης. 

Ο ελεύθερος χρόνος είναι πολύ σημαντικός ώστε να αναπτυχθούν δεξιότητες και η 

εμπιστοσύνη για να συμμετάσχουν σε ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων, τη βελτίωση της 

συνολικής ποιότητας ζωής και τη δική τους αίσθηση αυτοπεποίθησης (Patterson & 

Pegg, 2009). 

1.3.3. Κοινωνικές Δεξιότητες 

 

Οι  κοινωνικές δεξιότητες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην εκμάθηση 

και στην αντιμετώπιση της καθημερινής ζωής (Nota, Ferrari, Soresi, &Wehmeyer, 

2007). Οι κοινωνικές σχέσεις μεταξύ ατόμων με νοητική αναπηρία και μελών της 

κοινότητας είναι σημαντική για την ποιότητας ζωής (Grenot-Scheyer, 1994). Ένα 

άτομο με νοητική αναπηρία που ζει ανεξάρτητα έχει περισσότερες ευκαιρίες για 

συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες όπως η εκκλησία, επαφή με φίλους, με την 

οικογένεια και με τα άτομα της κοινότητας με βάση αυτό που θέλει κάθε φορά. 

Εξάλλου αυτό είναι το κλειδί της ανεξάρτητης διαβίωσης και της κοινωνικής ένταξης 
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(Wang, 2013). Σύμφωνα με Matson & Swiezy 1994, οι κοινωνικές δεξιότητες 

συνήθως αναφέρονται σε εκείνες τις συμπεριφορές που παρέχουν στα άτομα τα μέσα 

να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με τους άλλους, να αναγνωρίζουν και να 

ανταποκρίνονται σε κοινωνικές νύξεις, να απαντούν κατάλληλα σε μια συγκεκριμένη 

κατάσταση, να αποφεύγουν διαπροσωπικές συγκρούσεις  και να  προσαρμόζονται σε 

απλές και πολύπλοκες κοινωνικές καταστάσεις (Matson & Swiezy 1994 όπως 

αναφέρεται στο Kuhn, Matson, Mayville, & Matson, 2001). Οι καλά αναπτυγμένες 

κοινωνικές δεξιότητες μπορούν να βοηθήσουν τους νέους με αναπηρίες να 

αναπτύξουν ισχυρές και θετικές σχέσεις με τους συνομηλίκους και να αρχίσουν να 

διερευνούν επιτυχώς τους ρόλους των ενηλίκων όπως ο εργαζόμενος, ο συνάδελφος 

και το μέλος της κοινότητας. Οι κοινωνικές δεξιότητες υποστηρίζουν επίσης τη 

θετική ανάπτυξη σχέσεων ενός υγιή ενήλικα με τα μέλη της οικογένειας και τους 

συνομηλίκους (Bremer & Smith, 2004). Οι κοινωνικές σχέσεις και οι καλές 

κοινωνικές δεξιότητες διαδραματίζουν ρόλο στην υγιή ψυχολογική ανάπτυξη, στην 

ακαδημαϊκή  επιτυχία και τις σχέσεις ζωής, όπως ο γάμος και η γονική μέριμνα (Hair, 

Jager, & Garrett, 2002). Οι φιλικές σχέσεις μπορούν να βελτιώσουν την 

αυτοεκτίμηση και την εμπιστοσύνη που έχει το άτομο (Srivastava, 2001). 

1.3.4. Επαγγελματικές Δεξιότητες 

  

Για την  επιτυχή απασχόληση οι επαγγελματικές δεξιότητες που θα πρέπει να 

κατέχει το άτομο με αναπηρία είναι να μπορεί να διαχειρίζεται ανεξάρτητα τις 

δραστηριότητες στην εργασία του, να τηρεί τους κανόνες υγιεινής, να ντύνεται 

κατάλληλα, να συνεργάζεται με τους συναδέλφους και τους επιβλέποντες, να 

ακολουθεί  οδηγίες, να είναι ακριβής και να διαχειρίζεται σωστά τον χρόνο,  να 

επιλύει συγκρούσεις, να μοιράζεται ιδέες, διατηρώντας την  ηθική και φιλικότητα στη 

δουλειά. Σκοπός των δεξιοτήτων είναι να αυξήσουν την ευκαιρία για επιτυχία στην 

εργασία, καθώς και κοινωνική και επαγγελματική προσαρμογή στην καθημερινή ζωή 

(Mohanty, 2015). Η εργασία δίνει στα άτομα με αναπηρία την ευκαιρία για κοινωνική 

ένταξη και την αίσθηση συμμετοχής στην κοινότητα. Μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, 

ένα αίσθημα αυτονομίας και οικονομικού ελέγχου και μια απόλαυση να συναντάς 

τους ανθρώπους στο χώρο εργασίας (Jahoda, Banks, Dagnan, Kemp, Kerr, & 

Williams, 2009). 
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1.4.  ΔΟΜΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

 
Όταν αναφερόμαστε σε δομές της Ανεξάρτητης Διαβίωσης αναφερόμαστε σε 

μία κατοικία ή διαμέρισμα με ανθρώπους που ζουν μόνοι τους ή με ένα φίλο που 

έχουν επιλέξει. Τα άτομα επιλέγουν συχνά το σπίτι, την τοποθεσία και την επίπλωση. 

Οι περισσότεροι έχουν προσωπικό υποστήριξης σε συμφωνημένες ημέρες και ώρες 

την εβδομάδα ανάλογα με τις ανάγκες τους και μερικά άτομα με υψηλότερες ανάγκες 

τους παρέχεται υποστήριξη σε 24ωρη βάση (McConkey, Keogh, Bunting, Iriante, & 

Watson, 2016). Οι Δομές αυτές κατηγοριοποιούνται στην Ημι-αυτόνομη Διαβίωση, 

στα Ομαδικά σπίτια και στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.  

Η Hμι-αυτόνομη διαβίωση περιλαμβάνει ένα νοικοκυριό από ένα έως τέσσερα 

άτομα που ζουν μαζί με υποστήριξη από έμμισθο προσωπικό για τουλάχιστον 28 

ώρες εβδομαδιαίως όταν τα άτομα είναι στο σπίτι (Stancliffe & Keane, 2000). 

Το Ομαδικό σπίτι περιλαμβάνει ένα νοικοκυριό από τρία έως επτά άτομα με 

πλήρη στήριξη από έμμισθο προσωπικό. Το προσωπικό λείπει όταν τα άτομα με 

αναπηρία παρακολουθούν ημερήσια προγράμματα. Κατά την διάρκεια της νύχτας 

υπάρχει προσωπικό ή μπορεί να μην υπάρχει όταν τα άτομα κοιμούνται. Το 

προσωπικό είναι παρόν σε όλες τις άλλες ώρες (Stancliffe & Keane, 2000). Η 

υποστήριξη προσωπικού ποικίλλει ανάλογα με τις ανάγκες των ατόμων. Διαφορετική 

στήριξη χρειάζονται τα άτομα με μέτρια νοητική αναπηρία και άλλη τα άτομα με πιο 

σοβαρή ή/και πολλαπλή αναπηρία (όπως άτομα με προβληματική συμπεριφορά ή 

άτομα που χρειάζονται εντατική νοσηλευτική φροντίδα (Mansell, Knapp, Beadle-

Brown, & Beecham, 2007).  

Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης είναι κατοικίες που κατέχουν ή 

μισθώνουν άτομα με αναπηρία στην κοινότητα. Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση έχει 

σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει την πλήρη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην 

κοινότητα καθώς εργάζονται για μακροπρόθεσμους προσωπικούς στόχους. Στην 

Υποστηριζόμενη Διαβίωση, οι ευθύνες του έμμισθου προσωπικού είναι ιδιαίτερα 

εξατομικευμένες και μπορεί να ποικίλλουν, όπως την παροχή βοήθειας στην επιλογή 

προσωπικού, την επιλογή ενός σπιτιού, την παροχή βοήθειας για την ολοκλήρωση 

δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής, ώστε το άτομο να είναι ενεργό και να 

συμμετέχει στην κοινότητα. Το υψηλό επίπεδο εξατομίκευσης και η ενσωμάτωση 

στην κοινότητα, μπορεί να θεωρηθούν ως σημαντικό κομμάτι του μοντέλου 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. Η υποστηριζόμενη διαβίωση σχεδιάστηκε για να 
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καλύψει τις ανάγκες ακόμη και του πιο προκλητικού ατόμου. Το μοντέλο 

υποστηριζόμενης διαβίωση έχει σχεδιαστεί για να παρέχει υπηρεσίες και σε ενήλικες 

με Αυτισμό αλλά με μεγαλύτερη εποπτεία (Gerhardt & Lainer, 2011). 

Στην Ελλάδα, η «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) είναι το 

σύνολο των χώρων που διατίθενται για την μόνιμη διαβίωση-κατοικία με κατάλληλα 

οργανωμένη υποστήριξη εκ μέρους Φορέα» (Αριθμ. Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ. 3394/2007. 

Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων 

με Αναπηρία πουχαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση, σελ.1077-1082). «Οι 

Σ.Υ.Δ. είναι κατοικίες που διακρίνονται, ανάλογα με τον βαθμό αυτονομίας των 

ενοίκων τους ως εξής: α. Σ.Υ.Δ. 1-6 ενοίκων για τη στέγαση ατόμων με ανεπτυγμένο 

έως μέσο βαθμό αυτονομίας και αυτοεξυπηρέτησης. Πρόκειται για χώρους στέγασης 

σε πολυκατοικίες ή μονοκατοικίες όπου παρέχεται υποστήριξη από προσωπικό για 

χρόνο μικρότερο του 24ώρου ή/και περιοδική παρουσία και συνδρομή προσωπικού 

υποστήριξης. Η υποστήριξη των ενοίκων γίνεται από ένα ή περισσότερα μέλη του 

Προσωπικού που αναφέρονται στον υπεύθυνο λειτουργίας-διαχείρισης των Σ.Υ.Δ. 

του φορέα. β. Σ.Υ.Δ. 5-9 ενοίκων για τη στέγαση ατόμων με βαθμό αυτονομίας και 

αυτοεξυπηρέτησης χαμηλότερου του μέσου έως και πολύ χαμηλό. Πρόκειται για 

χώρους στέγασης σε πολυκατοικίες ή μονοκατοικίες όπου απαιτείται η παρουσία και 

υποστήριξη από προσωπικό επί εικοσιτετράωρης βάσης. Οι Σ.Υ.Δ. αυτού του τύπου 

εξυπηρετούνται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του Προσωπικού Υποστήριξης και 

από τα οποία ο ένας έχει καθήκοντα Υπεύθυνου – Συντονιστή» (Αριθμ. Δ12/ΓΠ.οικ. 

62866/1832/2018. Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης 

Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες, σελ. 65855-65856). 

 

1.4.1. ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
 

 Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και άλλες 

σχεδιάζονται ώστε να λειτουργήσουν σταδιακά στο μέλλον. Το Οικοτροφείο 

«Ιωάννα» το οποίο δημιουργήθηκε από τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων 

με Ειδικές Ανάγκες Δυτικής Αττικής «Η Ελπίδα». Η στέγη φιλοξενεί 9 άτομα με 

αναπηρία από 18 ετών και άνω και λειτουργεί από τις αρχές του 2014. Βασικός 

σκοπός της Στέγης είναι, η εξασφάλιση του πρωταρχικού δικαιώματος των ΑΜΕΑ 

για ανεξάρτητη διαβίωση καθώς και η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και ανάπτυξη 

των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να 
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διαβιούν όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα και ενεργά σε ένα φυσικό περιβάλλον όπως 

της οικογενείας τους. Επίσης, στοχεύει στην αποφυγή της «περιθωριοποίησης» ή της 

«ιδρυματοποίησης» όταν το στενό οικογενειακό περιβάλλον αδυνατεί για 

οποιοδήποτε λόγο να υποστηρίξει την διαβίωση του (www.ameaelpida.gr). 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ» 

λειτουργεί τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ). Η Στέγη Υποστηριζόμενης 

Διαβίωσης λειτουργεί σε ενοικιαζόμενο κτίριο σε γειτονιά του Παλαιού Φαλήρου 

όπου φιλοξενεί πέντε ενήλικες με νοητική αναπηρία. Στόχος είναι να δώσει τη 

δυνατότητα στους ενήλικες με αναπηρία να αναπτύξουν τις δεξιότητες που θα τους 

οδηγήσουν σε μια ανεξάρτητη, υγιή και ισορροπημένη ζωή. Το πρόγραμμα επιδιώκει  

την ενίσχυση δεξιοτήτων καθημερινής ζωής (τακτοποίηση προσωπικού χώρου, 

προσωπική υγιεινή, μαγείρεμα), διαχείριση χρημάτων, κυκλοφοριακή αγωγή, 

εκμάθηση και υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής μέσα από σωστή διατροφή και ήπια 

άσκηση, ψυχολογική παρακολούθηση και στήριξη για τη διασφάλιση της ομαλής 

συμβίωσης μέσα από τον αμοιβαίο σεβασμό, την κατανόηση και την συντροφικότητα 

και απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών, με ελαφρά ή μέτρια νοητική αναπηρία, 

σύνδρομο Down και υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό, που επιθυμούν να ζήσουν 

ανεξάρτητα αξιοποιώντας στο μέγιστο τις δυνατότητές του (www.alma-amea.gr). 

Ο Σύλλογος Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «ΑΓΑΠΗ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ» 

παρέχει βοήθεια και συμπαράσταση στα άτομα με αναπηρία τα οποία διαβιούν στις 

κατοικίες υποστηριζόμενης διαβίωσης του φορέα «Το Εργαστήρι». Κάθε μια από τις 

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης φιλοξενεί 9 διαμένοντες με σκοπό την 

δημιουργία ενός οικογενειακού και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους διαμένοντες. Η 

Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης με μεθοδευμένες και στοχευμένες παρεμβάσεις 

στους διαμένοντες στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους, την 

ψυχοκινητική τους ωρίμανση και την κοινωνική τους ένταξη. Μετά την πρώτη στέγη, 

που εγκαινιάσθηκε το Μάρτιο 2006, ακολούθησαν άλλες 2 στέγες που λειτουργούν 

από τον Απρίλη 2012 και μια 4η στέγη που θα λειτουργήσει σύντομα 

(www.ergastiri.org). 

Η «Εστία», ως κέντρο κοινωνικής φροντίδας ατόμων με νοητική αναπηρία, 

ανέλαβε την πρωτοβουλία να αναπτύξει ένα πρόγραμμα ανέγερσης κατοικιών 

υποστηριζόμενης διαβίωσης για τα άτομα με νοητική αναπηρία. Η κάθε Στέγη 

Υποστηριζόμενης Διαβίωση είναι μια σύγχρονη κατοικία όπου με τη βοήθεια 

κατάλληλου υποστηρικτικού προσωπικού, τα άτομα με νοητική αναπηρία μπορούν 
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να σχεδιάζουν και να διαχειριστούν μόνοι τους την καθημερινότητά τους. Έχοντας 

στο πλευρό τους εξειδικευμένο προσωπικό, τα άτομα μπορούν να χτίσουν μόνοι τους 

το μέλλον τους και να έχουν μια ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωση, ακόμα και όταν οι 

γονείς τους ή η οικογένειά τους δεν θα μπορούν να είναι κοντά τους για να τους 

φροντίζουν. Οι Ένοικοι των ΣΥΔ απολαμβάνουν δύο σύγχρονα εξοπλισμένα και 

φιλόξενα σπίτια τα οποία διαθέτουν άνετους, ζεστούς και λειτουργικούς χώρους 

καθώς και προσωπικά δωμάτια και λουτρά σύμφωνα με το προσωπικό γούστο των 

Ενοίκων, παρέχοντάς τους πλήρη αυτονομία στους τομείς προσωπικής φροντίδας και 

υγιεινής. Η διαβίωση στην κάθε ΣΥΔ δίνει τη δυνατότητα στους ενοίκους να 

σχεδιάζουν μόνοι τους την καθημερινότητά τους, να συμμετέχουν ουσιαστικά στη 

λήψη αποφάσεων που τους αφορούν, να περνούν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο 

τους, να απολαύσουν τα οφέλη που παρέχει η γειτονιά και να βρίσκουν ανταπόκριση 

οι επιθυμίες, οι ανάγκες και οι επιλογές τους (www.eseepa.gr). 

Το «ΠΕΤΑΓΜΑ» λειτουργεί Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης με 24ωρη 

Υποστήριξη και Παρακολούθηση και εξειδικευμένο προσωπικό με συνεχή κατάρτιση 

και επιμόρφωση παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στις Σ.Υ.Δ.. Η αναλογία είναι 

2 ή 3 άτομα του προσωπικού προς 4-5 υποστηριζόμενους κατά τη διάρκεια της 

ημέρας και 1 άτομο του προσωπικού τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της 

μεσημεριανής ανάπαυσης. Στις Υποστηριζόμενες Στέγες παρέχεται  

ατομική και ομαδική στήριξη σε κοινό περιβάλλον. Στόχος είναι η ομαλοποίηση και 

η άνεση της καθημερινής ζωής στην κοινότητα όπου ζουν τα άτομα με αναπηρία 

(www.petagma.gr).  

Η «Αμυμώνη» είναι Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων 

Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες, ο οποίος λειτουργεί το 

πρώτο σπίτι στην Ελλάδα, δομημένο ειδικά για τη στέγαση, εφ’ όρου ζωής, 

ανθρώπων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες. Λειτουργεί από το 2012 

και φιλοξενεί επτά άτομα. Όνειρο των οικογενειών στην Αμυμώνη αποτελεί η 

απόκτηση ενός σπιτιού, ώστε να μπορέσουν τα άτομα με αναπηρία που εκπαιδεύει να 

ζήσουν σε ένα όμορφο και κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, στα χρόνια που οι γονείς 

και οι κηδεμόνες τους δε θα μπορούν να είναι πλέον δίπλα τους. Οι χώροι του σπιτιού 

είναι διαμορφωμένοι με τέτοιο τρόπο και σεβασμό, ώστε να κάνουν τη διαβίωση 

άνετη προς τα άτομα με αναπηρία. Την αγορά του οικήματος και μέρος της 

ανακαίνισης εξασφάλισε το Ίδρυμα «Λίλιαν Βουδούρη», το οποίο αποτελεί και μέχρι 

στιγμής το μεγαλύτερο δώρο στην ιστορία της Αμυμώνης (www.amimoni.gr).  

https://www.lilianvoudouri.gr/
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Το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 

(Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α.) ίδρυσε και λειτουργεί 2 Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στην 

περιοχή της Άνω Κυψέλης-Γαλατσίου, για άτομα με νοητική αναπηρία, από το 2012. 

Σκοπός των Σ.Υ.Δ. «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» είναι η εξασφάλιση του πρωταρχικού 

δικαιώματος των ενοίκων για ανεξάρτητη διαβίωση, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση 

και ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να 

μπορούν να διαβιούν όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα και ενεργά. Στόχοι είναι η 

αποφυγή της περιθωριοποίησης των ενοίκων. Η ασφαλής, υγιεινή και ευχάριστη 

διαβίωση. Η εκπαίδευση, ανάπτυξη και διατήρηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των 

δεξιοτήτων του κάθε ενοίκου. Η μέριμνα για την ιατρική φροντίδα και την 

κατάλληλη ιατροφαρμακευτική αγωγή κάθε ατόμου σύμφωνα με τις ανάγκες του. Η 

υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Η συμμετοχή κάθε ενοίκου σε κοινωνικές 

αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις ανάλογα με τις επιθυμίες του. Η διαρκής 

ενθάρρυνση της επαφής και συνεργασίας με το οικογενειακό περιβάλλον. Η 

συστηματική συνεργασία με δομές που παρέχουν ειδικές θεραπείες, εργαστήρια 

προκατάρτισης και κατάρτισης, προγράμματα ψυχαγωγίας. Τέλος η συνεργασία 

Κράτους-Κηδεμόνων να αποτελέσει την διαρκή συμμετοχή και παραμονή τους όταν 

φύγουν οι γονείς τους (www.kea-amea.gr).  

Τον Σεπτέμβρη του 2013 οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Βαμβακάρειου 

Ξενώνα παραχωρήθηκαν στο Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών 

«Αρωγή», με μοναδικό σκοπό τη λειτουργία δύο Στεγών Υποστηριζόμενης 

Διαβίωσης. Το κτίριο είναι πλήρως εξοπλισμένο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η 

αναζήτηση κοινοτικού προγράμματος ΕΣΠΑ στήριξης ΑΜΕΑ, στα πλαίσια του 

οποίου θα καταστεί δυνατή η λειτουργία δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 

(www.kentroamea.gr). 

Στην περιοχή των Θρακομακεδόνων στεγάζεται ο Σύλλογος Γονέων, 

Κηδεμόνων και Φίλων των Αυτιστικών Ατόμων «S.O.S.». Το κέντρο αποτελείται από 

δυο μονάδες που είναι: το Οικοτροφείο «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» 

(«ΕΣΤΙΑ Α», «ΕΣΤΙΑ Β»,  «ΕΣΤΙΑ Γ», «ΕΣΤΙΑ Δ») και το «Κέντρο Ημερήσιας 

Φροντίδας». Ο στόχος είναι να μην υπάρχει ασυλοποίηση των παιδιών κι έτσι το 

2012, με την βοήθεια των ΕΣΠΑ προγραμμάτων,  δημιουργήθηκε οι ΣΥΔ.  Οι  ΣΥΔ 

έχει δυναμικότητα 20 ατόμων και έχει σκοπό να φιλοξενεί μόνιμα παιδιά με αυτισμό 

που οι γονείς δεν μπορούν να φροντίσουν ή και όταν αυτοί φύγουν από τη ζωή. Τα 

άτομα που μένουν μόνιμα είναι από 19 χρονών μέχρι και 50. Οι Στέγες 
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Υποστηριζόμενης Διαβίωσης λειτουργούν σε δωδεκάμηνη βάση και θέτουν ως 

βασικούς στόχους: το σεβασμό της προσωπικότητας κάθε ατόμου και του 

πρωταρχικού του δικαιώματος για ανεξάρτητη και αξιοπρεπή διαβίωση με ενεργή 

ένταξη στο κοινωνικό περιβάλλον, την αποφυγή της περιθωριοποίησης ή 

ιδρυματοποίησης των ατόμων με αυτισμό ή νοητική αναπηρία και την υποστήριξη 

της αυτονομίας τους και την υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων 

τους (www.kentrosos.gr).  

Η «Ζωοδόχος Πηγή» ιδρύει τον Ιούνιο 2011 την πρώτη στέγη 

υποστηριζόμενης διαβίωσης 4 ατόμων και το Δεκέμβριο του 2013 τη δεύτερη στέγη 4 

ατόμων. Επίσης τον Ιούνιο του 2018, λόγω των αυξημένων αναγκών, ξεκίνησε η 

λειτουργία τρίτης στέγης 4 ατόμων. Στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 

διαμένουν ενήλικες με νοητική αναπηρία σε 24ωρη βάση και καθ’ όλη τη διάρκεια 

του έτους, με τη φροντίδα εξειδικευμένου προσωπικού. Ευρύτερος στόχος της 

λειτουργίας των Σ.Υ.Δ. είναι η προαγωγή της αυτονομίας, η ενδυνάμωση μέσα από 

τη συμμετοχή στην κοινότητα και η διασφάλιση του δικαιώματος στην ανεξάρτητη 

διαβίωση των ατόμων με νοητική αναπηρία (www.zoodohos.com).  

Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) «Νεφέλη» λειτουργεί από τον 

Σεπτέμβριο του 2011 στο Ίλιον. Μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 6 άτομα άνω των 

16 ετών με Νοητική αναπηρία ή Αυτισμό. Η τοποθεσία της σε κεντρικό σημείο του 

δήμου Ιλίου παρέχει  άμεση πρόσβαση στην κοινότητα, ενδυναμώνοντας την 

κοινωνική ενσωμάτωση και την καθημερινή πραγματοποίηση εξωτερικών 

ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Οι ένοικοι της Στέγης 

υποστηρίζονται σε εικοσιτετράωρη βάση από επιστημονική ομάδα. Το πρόγραμμά 

και οι στόχοι είναι η συμμετοχή στις καθημερινές δραστηριότητες αυτοφροντίδας και 

φροντίδας του σπιτιού, η ατομική υγιεινή, η τακτοποίηση προσωπικού και 

κοινόχρηστου χώρου και η προετοιμασία γευμάτων. Δημιουργική απασχόληση με 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, παιχνίδια, μουσική, κατασκευές. Συμμετοχή σε 

εξωτερικές οργανωμένες ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως 

αγορές από φούρνο, σούπερ μάρκετ, καφέ, βόλτες στη γειτονιά και στα πάρκα, 

γυμναστική στα υπαίθρια γυμναστήρια, ημερήσιες εκδρομές. Συχνή και σταθερή 

επαφή των ενοίκων με την οικογένειά τους, συμβουλευτική και ψυχική ενδυνάμωσή 

τους. Συμμετοχή στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης, διοργάνωση εορτών και 

εκδηλώσεων (www.edra-coop.gr). 
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Το Ίδρυμα Περιθάλψεως Ατόμων με Νοητική Υστέρηση ή με σύνδρομο 

Down της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Μαρία Κόκκορη», από 2 Ιουλίου του 2012 

έως και τον Ιούνιο του 2015 λειτουργούσε ως δύο Στέγες Υποστηριζόμενης 

Διαβίωσης υπό την αιγίδα της Φιλανθρωπικής Οργάνωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 

Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ». Από την 29η Ιουλίου 2016 το Ίδρυμα «Μαρία Κόκκορη» 

λειτουργεί επίσης δύο Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης με την επωνυμία «Το 

Ψαραύτειο» στην περιοχή του Αμαρουσίου. Οι Σ.Υ.Δ. «Το Ψαραύτειο» φιλοξενούν 

οκτώ άτομα με νοητική αναπηρία. Σήμερα, οι τέσσερις Σ.Υ.Δ. λειτουργούν υπό την 

εποπτεία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. 

ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄, Προέδρου του Δ.Σ., και τη μέριμνα του Ιδρύματος «Μαρία 

Κόκκορη» ως στέγες μακράς διαμονής-υποστηριζόμενης διαβίωσης 24ωρης 

φιλοξενίας, στις οποίες εισάγονται επαρκώς λειτουργικά άτομα (www.kokkori.gr).  

Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος λειτουργεί 3 Στέγες 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για 24 άτομα με πολλαπλές αναπηρίες. Σκοπός των 

Στεγών είναι να αντιμετωπίσει το ζήτημα της διαβίωσης-κατοικίας των ατόμων με 

κινητικές αναπηρίες και νοητική αναπηρία, δια βίου, σε συνθήκες οικογενειακού 

περιβάλλοντος και μακριά από τα πρότυπα του ιδρυματισμού (www.esbe.gr).  

Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών λειτουργεί 2 Διαμερίσματα (ένα για αγόρια και 

ένα για κορίτσια) Υποστηριζόμενης Αυτόνομης Διαβίωσης για παιδιά, εφήβους και 

ενήλικες με νοητική αναπηρία, κινητική αναπηρία και άλλες χρόνιες παθήσεις με 

εβδομαδιαία 24ωρη λειτουργία.  Όπου παρέχεται εκπαίδευση στην αυτόνομη 

διαβίωση από εκπαιδευτές και παιδαγωγούς ειδικής αγωγής και κοινωνική λειτουργό 

(www.dimosneapolis-sykeon.gr). 

Το Κέντρο Α.Μ.Ε.Α. «ο ΣΩΤΗΡ» λειτουργεί Στέγες Υποστηριζόμενης 

Διαβίωσης-Διαμερίσματα όπου διαμένουν τέσσερις ένοικοι με νοητική αναπηρία. Η 

υποστήριξη  παρέχεται στη βάση ενός ατομικού πλάνου δράσης σε συνεργασία πάντα 

με την οικογένεια του ατόμου με αναπηρία. Η υποστήριξη κατευθύνεται σε δύο 

άξονες. Ο πρώτος έχει να κάνει με τη διαρκή εμπλοκή των διαμενόντων σε όλες τις 

οικιακές δραστηριότητες αλλά και την αυτοεξυπηρέτηση τους μέσα στα 

διαμερίσματα.  Ο δεύτερος έχει να κάνει με τη διαρκή προώθηση της κοινωνικής 

παρουσίας και της συμμετοχής των υποστηριζόμενων στη γειτονιά και στο κοινωνικό 

σύνολο γενικότερα στο οποίο τοποθετούνται οι ΣΥΔ-Διαμερίσματα, για τη βελτίωση 

της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης. Εκτός των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα 
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μέσα στα διαμερίσματα ή στις δομές του φορέα, οι ένοικοι συμμετέχουν σε 

αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες (www.kentroameasotir.gr).   

Από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, και 

συγκεκριμένα στο Ι.Α.Α. λειτουργούν δύο κατοικίες  ημιαυτόνομης διαβίωσης στην 

κοινότητα του Φιλύρου και μία αυτόνομη  κατοικία στην Τριανδρία. Η ένταξη και 

εκπαίδευση των νέων στα Προγράμματα  των Κατοικιών έχει ως σκοπό την επίτευξη 

της μεγαλύτερης δυνατής ανεξαρτησίας, αυτονομίας και αποτελεσματικότητάς τους, 

 ώστε να λειτουργήσουν στη συνέχεια  όσον το δυνατόν  περισσότερο αυτόνομα στην 

κοινότητα. Το έτος 1991 ξεκίνησε το πρόγραμμα Κατοικιών στην κοινότητα, αρχικά 

με επιχορήγηση  από την Ε.Ε. και στη συνέχεια με μέσα του φορέα (www.kepep.gr).  

Από τον ίδιο φορέα, και πιο συγκεκριμένα στα ΚΑμεΑ Σερρών εγκαινιάστηκε 

την Δευτέρα 22 Μαΐου 2017, από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σερρών και 

Νιγρίτας κ. Θεολόγο, το κτίριο Διαμερισμάτων Υποστήριξης Διαβίωσης του 

Παραρτήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας στην 

Σέρρες (www.kkp-km.gr).  

Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «ΑΛΚΥΟΝΗ» δημιουργήθηκε το 

Φεβρουάριο του 2011, σπίτι οκτώ ενηλίκων με νοητική αναπηρία και συνοδές 

αναπηρίες και λειτουργεί στο κέντρο της πόλης της Ναυπάκτου. Λειτουργεί με βάση 

τις ακόλουθες αρχές: Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση εξυπηρετεί το πρωταρχικό 

δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου και στοχεύει παράλληλα στην 

ανάπτυξη και διατήρηση στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των 

κατοίκων, έτσι ώστε να διαβιούν όσο το δυνατό πιο αυτόνομα και ενεργά στο 

περιβάλλον της κοινωνίας. Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση στοχεύει στην αποφυγή 

«περιθωριοποίησης» ή «ιδρυματοποίησης» των ατόμων με αναπηρία, όταν το στενό 

οικογενειακό περιβάλλον αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να υποστηρίξει την 

διαβίωσή τους. Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση αντιμετωπίζει το ζήτημα της 

διαβίωσης-κατοικίας των ατόμων με αναπηρία με προοπτική μακράς διαρκείας, ή δια 

βίου. Οι Σ.Υ.Δ. αποτελούν «κατοικίες» και η διαβίωση των ατόμων με αναπηρία σε 

αυτές δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί «κλειστή περίθαλψη» ή 

«νοσηλεία» (www.alkyoni-amea.gr).  

Τον Οκτώβριο του 2013 εγκαινιάστηκε η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 

«Άγιοι Ανάργυροι» στα Τρίκαλα η οποία λειτουργεί από την Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο. 

(www.pofeko.gr). 
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1.5.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
 

Όμως για να είναι επιτυχής η Ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων στις Στέγες 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης είναι απαραίτητη η εκπαίδευση που θα δεχθούν. Τα 

άτομα με αναπηρία θα πρέπει να εκπαιδευτούν κατάλληλα μέσω προγραμμάτων έτσι 

ώστε να αποκτήσουν εκείνες τις Δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ζουν 

ανεξάρτητα στην κοινότητα.  

Το 1984 ο Maureen E. Neistadt δημιούργησε ένα πρόγραμμα ανεξάρτητης 

διαβίωσης σε κατοικίες στην Βοστώνη για άτομα με αναπτυξιακές αναπηρίες 

συμπεριλαμβανομένου και της νοητικής. Τα άτομα παρακολουθούσαν εργαστήρια ή 

άλλες εργασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας και λάμβαναν φυσικοθεραπεία από 

ιδιωτικούς επαγγελματίες το βράδυ. Σκοπός ήταν να προετοιμαστούν για πιο 

ανεξάρτητη ζωή, βοηθώντας τους να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη ζωή τους. 

Πιο συγκεκριμένα να βελτιώσουν τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και τις 

δεξιότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Σύμφωνα με τους στόχους του 

προγράμματος, τα άτομα ενθαρρύνθηκαν από την αρχή να αναλάβουν μέγιστη 

ευθύνη για τις συνεδρίες τους. Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας τα άτομα 

υποβλήθηκαν με το γενικό περίγραμμα περιεχομένου του προγράμματος 

(προσωπικής φροντίδα, διατροφή, σεξουαλικότητα, υγειονομική περίθαλψη, στέγαση, 

φάρμακα, εργασία, φροντίδα σπιτιού, ασφάλεια, πλυντήριο, μεταφορά και 

προετοιμασία φαγητού) και ζήτησαν να επιλέξουν πρώτα το θέμα που ήθελαν να 

καλύψουν. Οι εκπαιδευόμενοι πραγματοποίησαν βελτιώσεις σε προβλήματα επίλυσης 

προβλημάτων. Τα μέλη του προσωπικού ανέφεραν ότι οι εκπαιδευόμενοι είχαν γίνει 

πιο ανεξάρτητοι επειδή ήταν πιο δυναμικοί για να κάνουν γνωστές τις δικές τους 

ανάγκες και να κατευθύνουν τη δική τους φροντίδα. Τα μέλη του προσωπικού 

ανέφεραν επίσης κάποιες αλλαγές στις αλληλεπιδράσεις των εκπαιδευόμενων μεταξύ 

τους. Οι εκπαιδευόμενοι ήταν πιο δραστήριοι να βοηθούν ο ένας τον άλλον άμεσα και 

να βοηθούν ο ένας τον άλλον να πάρει βοήθεια από το προσωπικό όταν ήταν 

απαραίτητο. Η επιτυχία του προγράμματος έγκειται στις θετικές προσδοκίες των 

φροντιστών που επηρέασαν σημαντικά την απόδοση των συμμετεχόντων και ο 

περισσότερος διαθέσιμος χρόνος εκπαίδευσης (Neistadt, 1987). 

Το Κέντρο Ολοκληρωμένης Κατάρτισης και Ανάπτυξης (CADI) είναι ένας μη 

κερδοσκοπικός μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1984, ο οποίος παρέχει 

εκπαίδευση και υποστήριξη για ανεξάρτητη διαβίωση και την κοινωνική ένταξη των 
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εφήβων και των ενήλικων με νοητική αναπηρία στο Μεξικό. Το πρόγραμμα που 

προσφέρει το «CADI» σε εφήβους και οι ενήλικες με νοητική αναπηρία καλύπτουν 

τέσσερις τομείς. Ακαδημαϊκή κατάρτιση με την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην 

ανάγνωση, τη γραφή και τις αριθμητικές ικανότητες. Η δεύτερη περιοχή 

επικεντρώνεται στην παροχή κοινωνικών δεξιοτήτων και κατάλληλης διδασκαλίας 

διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου, προκειμένου να διευκολυνθεί η κοινωνική 

ενσωμάτωση. Δεδομένης της έλλειψης προηγούμενης εκπαίδευσης, οι 

εκπαιδευόμενοι απαιτούν επίσης επαγγελματική κατάρτιση προκειμένου να 

αναπτύξουν ικανότητες που σχετίζονται με την εργασία και τις απαραίτητες τεχνικές 

δεξιότητες για την επόμενη απασχόληση. Μόλις οι στόχοι των τριών προηγούμενων 

περιοχών έχουν επιτευχθεί, οι εκπαιδευόμενοι ενσωματώνονται σε ένα διαμέρισμα έξι 

ατόμων. Όταν οι εκπαιδευόμενοι έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα, το «CADI» 

παρέχει συνέχιση ψυχολογική και πρακτική υποστήριξη (για τη διαχείριση χρημάτων, 

τις δυσκολίες στην εργασία και θέματα διαχείρισης του νοικοκυριού) μέσω 

εβδομαδιαίων συμβουλευτικών συνεδριών. Το ανεξάρτητο πρόγραμμα διαβίωσης 

που προσφέρεται από το «CADI», τα άτομα με νοητική αναπηρία  χωρίζονται σε τρία 

επίπεδα. Επίπεδο I, Έναρξη ανεξάρτητης διαβίωσης, περιλαμβάνει παιδιά ηλικίας 

μεταξύ 5 και 13 ετών. Σε αυτό επίπεδο αναπτύσσουν τις βασικές δεξιότητες για 

αυτονομία και ανεξαρτησία, για την αντιμετώπιση της υπερπροστασίας της 

οικογένειας. Μετά την ολοκλήρωση του επιπέδου I, οι έφηβοι και οι ενήλικες 

πηγαίνουν στο επίπεδο ΙΙ, συμμετοχή στην κοινότητα και την ανεξαρτησία, όπου 

αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες την κοινωνική ένταξη και την οικονομική 

ανεξαρτησία. Επίπεδο ΙΙΙ, Η συνεχιζόμενη ψυχολογική και πρακτική υποστήριξη 

περιλαμβάνει υποστήριξη για τη διατήρηση της αυτονομίας και της παροχής 

συμβουλών να επιλύσουν οποιαδήποτε ψυχολογικά, συναισθηματικά ή κοινωνικά 

προβλήματα (Katz, Rangel-Eudave, Allen-Leigh, & Lazcano-Ponce, 2008). 

Τα Βήματα Ανεξαρτησίας (Path To Independence - P2I ) είναι ένα πρόγραμμα 

συμμετοχής, διάρκειας δύο ετών το οποίο προσφέρει εμπειρία κολεγίου σε φοιτητές 

με νοητική αναπηρία. Κάθε φοιτητής και οι προσκεκλημένοι επισκέπτες τους, 

συμμετέχουν σε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα (PCP) κάθε εξάμηνο. Προκειμένου 

να επιτευχθούν τα αποτελέσματα της απασχόλησης και της ανεξαρτησίας, το έργο 

διαρθρώνεται σε τρεις τομείς: 1. Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες και του 

Πανεπιστημίου: Οι φοιτητές P2I λαμβάνουν μαθήματα κολλεγίων με τυπικούς 

συνομηλίκους. Οι σπουδαστές έχουν εκπαιδευτικό προπονητή βοηθώντας τους στην 
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τάξη, αν χρειαστεί. Καθημερινά σεμινάρια σπουδών προσφέρονται στους φοιτητές 

για βοήθεια σχετικά με τις εργασίες ανάγνωσης και την εργασία. Προετοιμάζοντας 

για μια πλήρη και παραγωγική ζωή, οι μαθητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες πανεπιστημιουπόλεων, όπως κλαμπ / οργανώσεις και αθλητικές 

δραστηριότητες. 2. Απασχόληση: Οι σπουδαστές δημιουργούν ένα Ατομικό Σχέδιο 

για την Απασχόληση. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων εξαμήνων του προγράμματος, 

οι μαθητές προετοιμάζονται για ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική απασχόληση. 

Εξάμηνο 1: Προσωποκεντρικός σχεδιασμός, συζήτηση εργασίας και εξερεύνηση, 

Εξάμηνο 2: Εργασιακή εμπειρία σε εναλλαγή τριών μη καταβληθέντων πρακτικών 

στην πανεπιστημιούπολη, Εξάμηνο 3: Ακαδημαϊκό επάγγελμα ή / και φοιτητική 

εργασία στην πανεπιστημιούπολη σε περιοχή ενδιαφέροντος για φοιτητή,  Εξάμηνο 

4: Αμειβόμενη / μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση ή / και φοιτητική εργασία στην 

πανεπιστημιούπολη σε περιοχή ενδιαφέροντος για φοιτητή. Ο τρίτος τομέας του 

προγράμματος είναι η Ανεξάρτητη διαβίωση: Μια σημαντική πτυχή της ζωής του 

κολλεγίου για όλους τους μαθητές μαθαίνει να ζει ανεξάρτητα. Το προσωπικό βοηθά 

κάθε μαθητή να αποκτήσει πρόσβαση σε υπηρεσίες στην κοινότητα που θα 

οδηγήσουν στην επιθυμητή ανεξάρτητη διαβίωση. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τις 

σχέσεις και τη σεξουαλικότητα, την αυτοπροστασία, τον αυτοπροσδιορισμό, τα 

θέματα χρημάτων και η πληρωμή λογαριασμών. Επιπλέον, υπάρχει διαθέσιμη 

εκπαίδευση για ταξίδια με δημόσιες συγκοινωνίες 

(www.unr.edu/nced/projects/nced_p2i).  

Το Πρόγραμμα ανεξάρτητης διαβίωσης του Annandale Village είναι 

σχεδιασμένο για ενήλικες με νοητική αναπηρία και για όσους έχουν υποστεί 

εγκεφαλική βλάβη, το οποίο παρέχει ένα πλήρες φάσμα οικιστικών, επαγγελματικών, 

ψυχαγωγικών και κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών που προωθεί την 

απόκτηση δεξιοτήτων καθ΄ όλη τη διάρκεια ζωής έτσι ώστε να επιτευχθεί η 

κοινωνική ένταξη και η ανεξαρτησία. Τα άτομα που εξυπηρετούνται λαμβάνουν τις 

ακόλουθες υπηρεσίες: Κατοικία στην κοινότητα (επιλογή του τόπου κατοικίας και με 

ποιόν θα ζουν), εξατομικευμένο πρόγραμμα και παροχή υπηρεσιών (υπηρεσίες που 

ανταποκρίνονται στις προσωπικές επιλογές, τους στόχους και τις ανάγκες, οι οποίες 

μεγιστοποιούν τις ευκαιρίες επιτυχίας). Υπηρεσίες Υγείας (πλήρης ψυχική και 

σωματική υγεία και οδοντιατρική περίθαλψη που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση 

της βέλτιστης υγείας), βοήθεια για τον συντονισμό των υπηρεσιών με σκοπό την 

καλύτερη δυνατή ενσωμάτωση στην κοινότητα, προσωπική ασφάλεια (ασφάλεια στο 
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σπίτι και στην κοινότητα), ατομικά δικαιώματα (υποστήριξη στην άσκηση των 

δικαιωμάτων, πραγματοποίηση επιλογών και αποδοχή προσωπικής ευθύνης, 

κοινωνική ένταξη και κοινωνικοποίηση (υποστήριξη στην ανάπτυξη και διατήρηση 

οικογενειακών δεσμών και φιλικών σχέσεων και τη συμμετοχή στην κοινότητα), 

επαγγελματική και εκπαιδευτική υποστήριξη (εργασία, παραγωγική δραστηριότητα ή 

κατάλληλες εκπαιδευτικές ευκαιρίες), υπεράσπιση (εκπαίδευση και υποστήριξη για 

τη διαβίωση στην κοινότητα και στο σύστημα παροχής υπηρεσιών 

(www.annandale.org/independent-living-program). 

Το Πρόγραμμα «LIFE» του Πανεπιστημίου της  Καρολίνας είναι ένα 

πρόγραμμα διάρκειας τεσσάρων ετών, διδακτορικού, μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και μετάβασης για νέους ενήλικες με ελαφρά και μέτρια αναπηρία. Το 

προσωπικό και οι μέντορες του προγράμματος «LIFE» διευκολύνουν και στηρίζουν 

την πλήρη ενσωμάτωση του κάθε φοιτητή στην κοινότητα της πανεπιστημιουπόλεως, 

τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα «LIFE» 

προετοιμάζει τους σπουδαστές με τις δεξιότητες ζωής που χρειάζονται για να 

ολοκληρώσουν τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, να αποκτήσουν και να 

διατηρήσουν ουσιαστική απασχόληση και να ζήσουν ανεξάρτητα. Οι καθημερινές 

δεξιότητες διαβίωσης, ο αυτοπροσδιορισμός και οι διαπροσωπικές δεξιότητες 

ενισχύονται μέσω της διδασκαλίας στην τάξη, της καθημερινής συμμετοχής στη ζωή 

της πανεπιστημιούπολης, των δραστηριοτήτων και των κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων και μέσω της εμπειρικής μάθησης στις αίθουσες. Το πρόγραμμα 

«LIFE» προσφέρει ένα πρόγραμμα σπουδών σταδιοδρομίας που έχει σχεδιαστεί για 

να βοηθήσει τα άτομα να κατακτήσουν τις δεξιότητες εργασίας που χρειάζονται για 

να είναι επιτυχείς σε ένα μεταβαλλόμενο χώρο εργασίας. Οι φοιτητές του «LIFE» 

πρώτου έτους ενθαρρύνονται να ζουν στην πανεπιστημιούπολη σε κατοικίες, ωστόσο, 

μπορούν να επιλέξουν να ζήσουν στο σπίτι και να μεταβούν στην 

πανεπιστημιούπολη. Στο περιβάλλον των διαμερισμάτων, οι μαθητές εκτίθενται σε 

προγραμματισμό γευμάτων, ψώνια παντοπωλείων, κατάλληλη αποθήκευση και 

χειρισμό τροφίμων, ασφάλεια, μαγειρική, καθαρισμό και συντήρηση διαμερισμάτων 

και  διαχείριση χρημάτων. Όλοι οι φοιτητές του «LIFE» λαμβάνουν ακαδημαϊκή και 

κοινωνική υποστήριξη μέσω ενός δομημένου προγράμματος καθοδήγησης. Η 

διαβίωση στις αίθουσες διαμονής είναι μία από τις σπουδαιότερες εμπειρίες που  

έχουν οι φοιτητές στο πανεπιστήμιο Coastal Carolina. Επιλέγοντας την 

Πανεπιστημιακή Στέγαση, οι μαθητές συμμετέχουν στην κοινότητα για να 
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επεκτείνουν τη μαθησιακή τους εμπειρία πέρα από την τάξη 

(www.coastal.edu/biddlecenter/lifeprogram). 

Το πρόγραμμα Εμψυχώνοντας τα Άτομα στην Κοινότητα (Empowering 

People in the Community - E.P.C.) βοηθάει τους ενήλικες με αναπηρία να ζουν μία 

ολοκληρωμένη ζωή. Το όραμα του «E.P.C.» προγράμματος είναι να υποστηριχθεί ο 

κόσμος από το πρόγραμμα με σεβασμό και να συμπεριληφθεί πλήρως στην 

κοινωνική ζωή. Η υποστήριξη που προσφέρεται στους ανθρώπους είναι 

εξατομικευμένη με βάση τους στόχους, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του ατόμου. Η  

«E.P.C.» προσφέρει κυρίως οικιακές υπηρεσίες όπως επιλογές στέγασης, ευκαιρίες 

αναψυχής με έμμισθους εργαζόμενους, επιλογές εθελοντισμού ή απασχόλησης, 

διερεύνηση διαθέσιμων υπηρεσιών στην κοινότητα και επέκταση φιλικών σχέσεων 

και σχέσεων. Το πρόγραμμα «E.P.C.» βοηθάει στην ανάπτυξη σχεδίων με επίκεντρο 

τον άνθρωπο με το άτομο, τις αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες, τα μέλη της οικογένειας 

και τα σχολικά ή ημερήσια προγράμματα. Ενθαρρύνει τους ανθρώπους να λαμβάνουν 

αποφάσεις για τον εαυτό τους χρησιμοποιώντας δίκτυα υποστήριξης για καθοδήγηση. 

Το «E.P.C.» συνδέει ένα άτομο που χρειάζεται υποστήριξη με έναν πάροχο 

φροντίδας και ζουν μαζί στο σπίτι του παρόχου φροντίδας. Το «E.P.C.» προσφέρει 

υποστήριξη σε ανθρώπους που ζουν με τις οικογένειές και σε ανθρώπους που ζουν 

στο σπίτι τους. Οι ενισχύσεις ποικίλλουν ανάλογα με τις ανάγκες και προορίζονται να 

βοηθήσουν τους ανθρώπους ώστε να συνεχίσουν να είναι ανεξάρτητοι 

(www.newdirections.mb.ca). 

Το Πρόγραμμα Υποστηρικτικής Διαβίωσης σε Διαμέρισμα (Supported 

Apartment Living Program - S.A.L.) υποστηρίζει τα άτομα με νοητική αναπηρία 

ή/και ψυχική ασθένεια που επιλέγουν να ζουν ανεξάρτητα στην κοινότητα. Το 

πρόγραμμα παρέχει εξατομικευμένες υποστηρίξεις στην κοινότητα. Ικανοποίηση 

συγκεκριμένων ειδικών αναγκών και στόχων. Βασικές ανάγκες όπως η στέγαση, το 

φαγητό και ο ρουχισμός, καθώς και οι δεξιότητες ζωής όπως η μαγειρική, το 

καθάρισμα, τα ψώνια, οι τραπεζικές υπηρεσίες και η  ιατρική υποστήριξη. Κοινωνική 

Ανάπτυξη και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων μέσω της συμμετοχής στην κοινότητα 

(www.newdirections.mb.ca). 

Στην Ελλάδα, ο Χώρος Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (Foyer) είναι μια 

δραστηριότητα του Σωματείου «Ερμής» η οποία αριθμεί πάνω από 15 έτη 

λειτουργίας και έχει ως κύριο σκοπό την κοινωνική ολοκλήρωση των ατόμων που 

εξυπηρετεί. Στεγάζεται και δραστηριοποιείται σε χώρο που βρίσκεται εντός της 
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Πρώην Αμερικανικής Βάσης και έχει εξοπλισθεί κατάλληλα, ώστε να λειτουργεί ως 

πυρήνας αυτόνομης διαβίωσης. Έτσι, οι εξυπηρετούμενοι βρίσκονται σε πραγματικές 

συνθήκες ζωής και καλούνται, ζώντας τη λειτουργία αυτού του σπιτιού, να μάθουν να 

αντιμετωπίζουν καθημερινές καταστάσεις, δηλαδή: Να διαβιούν μακριά από το 

γονεϊκό περιβάλλον, να εκφράζουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, να συμβιώνουν 

και να αξιοποιούν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους. Η συγκεκριμένη υπηρεσία 

έχει τους ακόλουθους βασικούς στόχους: 

• Να αποτελεί χώρο εκπαίδευσης ή και προετοιμασίας ενηλίκων ατόμων με Νοητική 

Αναπηρία για κοινωνική ενσωμάτωση και αυτόνομη διαβίωση. 

• Να συμβάλλει στην κοινωνική και προσωπική ωρίμανση των ατόμων που 

ακολουθούν το πρόγραμμα. 

• Να κινητοποιήσει τους εξυπηρετούμενους και τις οικογένειές τους, ούτως ώστε να 

οργανωθούν σε ομάδες για τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων Στεγών 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) (www.somatioermis.gr). 

Το  εξειδικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα από το Εξειδικευμένο Κέντρο 

Διάγνωσης και Αποκατάστασης Ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος 

«Ηλίανθος», έχει στόχο την εκπαίδευση νεαρών ενηλίκων με αυτισμό υψηλής 

λειτουργικότητας σε θέματα κοινωνικοποίησης και αυτόνομης διαβίωσης. Απώτερος 

σκοπός είναι οι ωφελούμενοι να εξοικειωθούν με τις δραστηριότητες και τις ευθύνες 

μιας ολόκληρης ημέρας σε ένα στεγαστικό πλαίσιο, ώστε να μπορούν να ενταχθούν 

αργότερα με επιτυχία σε δομές αυτόνομης ή ημιαυτόνομης διαβίωσης ή ακόμα και να 

κατακτήσουν τις δεξιότητες εκείνες που θα τους επιτρέψουν την ανεξάρτητη 

διαβίωση τους. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει δεξιότητες καθημερινής ζωής, εξωτερικά 

προγράμματα, καθώς και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και στρατηγικών 

διαχείρισης συμπεριφοράς. Έτσι, οι συμμετέχοντες αποκτούν την ικανότητα να 

συμβιώνουν στα πλαίσια μιας ομάδας με μεγαλύτερη αυτονομία (www.kpechios.gr). 
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1.6.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
 

Το προσωπικό διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη μετάβαση από το ίδρυμα 

στην κοινότητα. Για πολλά άτομα με αναπηρία που ζουν σε ιδρύματα, η ποιότητα 

ζωής τους εξαρτάται από την ποιότητα της υποστήριξης που λαμβάνουν από το 

προσωπικό (Mansell, Knapp, Beadle-Brown, & Beecham, 2007). Η κατάλληλη 

εκπαίδευση από κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό είναι ζωτικής σημασίας για την 

επιτυχία της Ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία.  

Υπεύθυνοι για να διδάξουν τις δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης είναι το 

εκπαιδευτικό προσωπικό, σύμφωνα με τις απόψεις των ίδιων (Δημητριάδου, 2015). 

Ωστόσο, ενώ το προσωπικό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την επιτυχή μετάβαση 

στην κοινότητα, υπάρχει μόνο μία έρευνα σχετικά με το ρόλο τους στην υποστήριξη 

της μετακίνησης των ατόμων. Σε έρευνα 32 ατόμων προσωπικού σε ιδρύματα, σε 

ομαδικά σπίτια και σε σπίτια ή διαμερίσματα αυτόνομης και ημι-αυτόνομης 

διαβίωσης αναφέρεται ο ρόλος τους σε κάθε περιβάλλον. Ο ρόλος του προσωπικού 

στο ίδρυμα συνίστατο στην καθοδήγηση της μετάβασης προς τις νέες ρυθμίσεις 

διαβίωσης βοηθώντας τους ανθρώπους να σχεδιάσουν την κίνηση, αναπτύσσοντας 

δεξιότητες για ανεξάρτητη διαβίωση και οικοδομώντας εμπιστοσύνη. Το προσωπικό 

βοηθάει στο σχεδιασμό στόχων, στην υλοποίηση προσωπικών σχεδίων για τη 

μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης συναντήσεων και επισκέψεων 

σπιτιών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης (π.χ. μαγειρική, 

πλυντήριο, προσωπική φροντίδα). Το προσωπικό ενθαρρύνει τα άτομα με αναπηρία 

να ακολουθήσουν τα σχέδιά τους για μετακόμιση και αναλαμβάνουν έναν ρόλο 

υπεράσπισης των προσωπικών επιλογών. Η στάση αυτή ενθαρρύνει τις θετικές 

προσδοκίες απέναντι στη μετακίνηση των περισσότερων ανθρώπων με νοητική 

αναπηρία.  Πολύ σημαντική είναι και η υποστήριξη των κοινωνικών σχέσεων, η 

οποία αναγνωρίστηκε ως σημαντική πτυχή της εργασίας του προσωπικού, όταν οι 

άνθρωποι μετακόμισαν από το ίδρυμα (Iriarte, Stockdale, McConkey, & Keogh, 

2016). 

Στα Ομαδικά σπίτια, η διδασκαλία των ατόμων με νοητική αναπηρία έχει να 

κάνει με την διαχείριση του σπιτιού, παρέχοντάς τους υποστήριξη για πρακτικά 

θέματα όπως η υπογραφή της σύμβασης, παροχή βοήθειας για τις οικιακές εργασίες 

και τη διαχείριση χρήματων. Το προσωπικό υποστηρίζει ανθρώπους σε ομαδικά 
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σπίτια να βγουν έξω στην κοινότητα και να οικοδομήσουν κοινωνικές σχέσεις 

(Iriarte, Stockdale, McConkey, & Keogh, 2016). 

Στην αυτόνομη και ημι-αυτόνομη διαβίωση, ο ρόλος του προσωπικού είναι να 

υποστηρίξει το άτομο και να το βοηθήσει να συνεχίσει τη ζωή του. Παρόμοια 

υποστήριξη του προσωπικού που παρέχεται σε άτομα που μετακινούνται σε ομαδικά 

σπίτια υπάρχει και εδώ, όπως η διαχείριση του σπιτιού, η παροχή συμβουλών σχετικά 

με την διαχείριση χρημάτων και η έξοδος στην κοινότητα.  Παρόλο που το 

προσωπικό συνέχισε να παρέχει υποστήριξη προσωπικής φροντίδας σε άτομα με 

νοητική αναπηρία, δόθηκε έμφαση περισσότερο στην υποστήριξη της ανεξαρτησίας 

του ατόμου και την εξατομικευμένη υποστήριξη. Το προσωπικό γνώριζε την 

εξατομίκευση την υποστήριξή τους, η οποία θεωρήθηκε ως διαδικασία μάθησης και 

ανακάλυψης για αυτούς. Τα άτομα με νοητική αναπηρία έδωσαν επίσης σημαντική 

αξία στην εμπλοκή τους στην κοινότητα και την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων. 

Τέλος το Προσωπικό βοήθησε στη δημιουργία αυτοπεποίθησης στους ανθρώπους 

που έλαβαν υποστήριξη (Iriarte, Stockdale, McConkey, & Keogh, 2016). 

Το προσωπικό στα σπίτια ή διαμερίσματα αυτόνομης και ημι-αυτόνομης 

διαβίωσης παρέχει υποστήριξη σε παρόμοιες περιοχές με αυτούς που ζουν σε 

ομαδικά σπίτια αλλά με στόχο την ενσωμάτωση στην κοινότητας και μια πιο 

εξατομικευμένη προσέγγιση στην παροχή στήριξης. Στο πλαίσιο των ομαδικών 

σπιτιών, ένα σημαντικό κομμάτι της υποστήριξης του προσωπικού ήταν σε σχέση με 

τη διαχείριση του νοικοκυριό και βοηθώντας τους ανθρώπους να κάνουν περισσότερα 

για τους εαυτούς τους και να επικεντρωθούν στην έξοδο στην κοινότητα και να 

κάνουν δραστηριότητες έξω από το σπίτι. Αν και αυτοί οι ίδιοι ρόλοι υπήρχαν και 

στα ομαδικά σπίτια και στην αυτόνομη και ημι-αυτόνομη διαβίωση, μια λεπτή αλλά 

σημαντική διαφορά ήταν ότι η στήριξη που παρέχεται στην αυτόνομη και ημι-

αυτόνομη επικεντρώνεται περισσότερο στις ατομικές αποφάσεις και την οικοδόμηση 

των κοινωνικών σχέσεων τους μέσα από την ανακάλυψη του τρόπου με τον οποίο το 

άτομο θέλει να συμμετάσχει στην κοινότητα και τους ανθρώπους με τους οποίους 

θέλουν να αλληλεπιδρούν (Iriarte, Stockdale, McConkey, & Keogh, 2016). 

Στην Ελλάδα, «Το προσωπικό υποστήριξης παρέχει άμεσα στους ενοίκους 

όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης για τη διαβίωση τους στη Σ.Υ.Δ. και φροντίζει για:  

α. Υγιεινή, άνετη και ασφαλή διαμονή. β. Υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. γ. 

Μέριμνα για την πρόσβαση των ενοίκων σε ιατρική φροντίδα και τυχόν απαιτούμενη 

φαρμακευτική αγωγή. δ. Μέριμνα για την εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυμα εφόσον 
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παραστεί ανάγκη. ε. Μέριμνα για την ψυχαγωγία, τη διασκέδαση και τη συμμετοχή 

των ενοίκων σε κοινωνικές εκδηλώσεις ανάλογα με τις επιθυμίες τους. στ. Μέριμνα 

για την δια βίου εκπαίδευση των ενοίκων και τη συμμετοχή τους σε προγράμματα και 

δράσεις βελτίωσης των μαθησιακών τους ικανοτήτων ανάλογα με δυνατότητες και τις 

επιθυμίες τους. ζ. Μέριμνα για διαρκή φροντίδα αγωγής με σκοπό την αξιοποίηση, 

διατήρηση ή τυχόν εξέλιξη, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, των προσωπικών δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων των ενοίκων, ώστε να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθμός αυτονομίας, 

ανάπτυξης της προσωπικότητας, της κοινωνικής συμμετοχής και ενίσχυσης των 

δυνατοτήτων τους προκειμένου να αποκτήσουν περισσότερες ευκαιρίες για την 

επίτευξη της κοινωνικής και εργασιακής τους ένταξης. η. Προώθηση των ενοίκων 

που έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην εργασία σε προγράμματα κατάρτισης και 

απασχόλησης και συνεχή συνεργασία με τους υπεύθυνους των προγραμμάτων αυτών, 

έτσι ώστε να επιτυγχάνεται με τον πλέον βέλτιστο τρόπο η αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων εργασιακής και κοινωνικής τους ένταξης. θ. Μέριμνα, σε συνεργασία 

με τους εργοδότες κάθε ενοίκου, για την ασφαλή μετάβαση και επιστροφή από και 

προς τον χώρο εργασίας τους. ι. Μέριμνα για την επικοινωνία των ενοίκων με την 

οικογένεια, το συγγενικό ή φιλικό τους περιβάλλον μέσω της παροχής κατάλληλου 

κατά περίπτωση υποστηρικτικού μηχανισμού. Πρόσβαση όλων των ενοίκων στις 

πληροφορίες που σχετίζονται με την λειτουργία, τους σκοπούς και τους στόχους της 

ΣΥΔ. ιβ. Εφαρμογή από την διεπιστημονική ομάδα εγκεκριμένης διαδικασίας 

ενθάρρυνσης των ενοίκων για διατύπωση παραπόνων και στη συνέχεια καταγραφή 

και αξιολόγησή τους. ιγ. Εξατομικευμένο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του κάθε ενοίκου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανάπτυξη και η 

βελτίωση της ζωής του, ανάλογα με τις επιθυμίες του. ιδ. Την προστασία κάθε 

ενοίκου από κακοποίηση και αμέλεια. Εφαρμογή σαφώς καθορισμένων διαδικασιών, 

κατανοητών από όλο το προσωπικό, για την επίλυση των όποιων σχετικών αναφορών 

ή καταγγελιών. Οι διαδικασίες αυτές οφείλουν να δίνουν προτεραιότητα στην 

ασφάλεια των ενοίκων και να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη έγκαιρης επίλυσης 

τέτοιων ζητημάτων. ιε. Την καταγραφή, τήρηση και ασφάλεια των προσωπικών 

δεδομένων των ενοίκων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων» (Αριθμ. Δ12/ΓΠοικ.13107/283.Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας 

Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες, σελ. 14258-14260). 
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1.7.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ 

 

Σε έρευνα 77 ατόμων με μέτρια νοητική αναπηρία που ζούσαν σε σπίτια και 

διαμερίσματα ημι-αυτόνομης διαβίωσης (μέσος όρος ηλικίας 38 χρονών) βρέθηκε ότι 

το 25%  παίρνει κάποια μορφή φαρμάκου. Αν και κατανοούσαν την θεραπεία και την 

ανάγκη για την υγεία, δεν γνώριζαν τα ονόματα ή τις λειτουργίες των φαρμάκων τους 

(Lunsky, Emery, & Benson, 2002). Σε έρευνα 1542 ατόμων με νοητική αναπηρία που 

ζουν σε υποστηριζόμενη διαβίωση (Μ.Ο. 49,3 χρονών) στην Αγγλία, συνολικά το 

14% των συμμετεχόντων ήταν λιποβαρές, 28% υπέρβαρο και 27% παχύσαρκοι. 

Συνολικά, μόνο το 4% των συμμετεχόντων πληρούσε τα κριτήρια της σωματικής 

δραστηριότητας, οι περισσότεροι ήταν σωματικά αδρανής (Emerson, 2005). Σε 

έρευνα 39 ατόμων με νοητική αναπηρία που ζουν σε ομαδικά σπίτια (Μ.Ο. 40 

χρονών) καπνίζουν περισσότερα τσιγάρα (30-40 ανά ημέρα), καταναλώνουν 

περισσότερο αλκοόλ (2,5 έως 4 ποτά την εβδομάδα), και καφέ (7 φλιτζάνια για 

άντρες και 2,08 φλιτζάνια για τις γυναίκες) σε σχέση με άτομα που ζουν στα 

οικογενειακά σπίτια ή σε ιδρύματα, αλλά έχουν χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής 

στην άσκηση (Rimmer, Braddock, & Marks, 1995). Όσον αφορά την στοματική 

υγιεινή, άτομα με νοητική αναπηρία που ζουν σε ομαδικά σπίτια έχουν σε μεγάλα 

ποσοστά ύπαρξη πλάκας (Thornton, Al-Zahid, Campell, Marchetti, & Bradley, 1989). 

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, τα ίδια τα άτομα με 

αναπηρία νιώθουν ανεξάρτητα όταν εξασκούν δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης 

(77%), το 34,3 % όταν κανονίζει πως θα περάσει τον ελεύθερο χρόνο του και το 8,6% 

όταν μένει στο σπίτι μόνος του και επικοινωνεί με τον υπόλοιπο κόσμο. Το 77,5% 

κάνει συναλλαγές σε καταστήματα και εστιατόρια. Το 94,3% σχεδιάζει πως θα 

περάσει το Σαββατοκύριακο. Ενώ  το 51,4 % δεν πηγαίνει για τα προσωπικά ψώνια 

(το 48,6 πηγαίνει) και το 57,1 % δεν έχει δουλέψει ποτέ για να βγάλει χρήματα (το 

42,9 έχει δουλέψει). Το 85,7% θέλει να ζήσει κάποια στιγμή μόνο του ή με κάποιο 

συγκάτοικο. Το 91,4% επιλέγει τι θα φορέσει και φροντίζει την ατομική του υγιεινή. 

Το 88,6% επιλέγει πως θα ξοδέψει τα χρήματα. Το 82,9 κάνει μικροδουλειές στο 

σπίτι και το 80% μπορεί να φτιάξει ένα πρόχειρο γεύμα (Δημητριάδου, 2015). 

Σε έρευνα 1542 ατόμων με νοητική αναπηρία (Μ.Ο. ηλικίας 49,3 χρονών) που 

ζουν στην υποστηριζόμενη διαβίωση στην Αγγλία, βρέθηκαν χαμηλά επίπεδα 

δραστηριοτήτων φιλίας μεταξύ των ατόμων με νοητική αναπηρία στην 
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υποστηριζόμενη κατοικία, τα άτομα με νοητική αναπηρία είναι πιο πιθανό να 

συμμετέχουν σε δραστηριότητες με φίλους που έχουν επίσης νοητική αναπηρία, οι 

περισσότερες δραστηριότητες φιλίας πραγματοποιούνται στην κοινότητα παρά στο 

σπίτι. Το περιβάλλον στο οποίο ζει ένα άτομο είναι σημαντικός παράγοντας της 

μορφής και του περιεχομένου των δραστηριοτήτων με τους φίλους τους παρά τα 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων (Emerson & McVilly, 2004). Tο μέσο μέγεθος 

των κοινωνικών δικτύων των ατόμων με νοητική αναπηρία που ζουν στην κοινότητα 

(εκτός του προσωπικού) ήταν 2 άτομα. Το 83% των συμμετεχόντων αναφέρθηκε ότι 

έχει μέλος του προσωπικού, το 72% μέλος της οικογένειάς τους, 54% άλλο άτομο με 

νοητική αναπηρία και το 30% άτομο που δεν εντάσσεται σε οποιαδήποτε από αυτές 

τις κατηγορίες στο κοινωνικό τους δίκτυο (Robertson, et al., 2001). 

Σε έρευνα 36 ατόμων (17 με μαθησιακές δυσκολίες και 19 με μέτρια νοητική 

αναπηρία) που είχαν αποφοιτήσει από πρόγραμμα πλήρους απασχόλησης, συνολικά 

το 81% των ερωτηθέντων απασχολούνταν. Μόνο το 68% των ατόμων με νοητική 

αναπηρία απασχολούνταν. Οι ερωτηθέντες με μαθησιακές δυσκολίες κατείχαν πιο 

εξειδικευμένες θέσεις εργασίας, ενώ οι συμμετέχοντες με νοητική αναπηρία 

εργάζονταν σε βιομηχανίες και εργοστάσια. Σχεδόν το 53% δήλωσε ότι είχαν την ίδια 

δουλειά από την αποφοίτησή τους στο πρόγραμμα γυμνασίου. Από τους φοιτητές που 

δήλωσαν ότι είχαν αλλάξει δουλειά τουλάχιστον μία φορά, το 37% δήλωσαν ότι ήταν 

άσχημα ή είχαν εγκαταλείψει χωρίς να έχουν άλλη δουλειά και 62% δήλωσαν ότι 

εγκατέλειψαν για να πάρουν αυτό που περιγράφουν ως καλύτερη δουλειά. Σχεδόν το 

95% των ατόμων με νοητική αναπηρία ζουν με τους γονείς τους, μόνο το 26% των 

ερωτηθέντων με νοητική αναπηρία διέθετε αυτοκίνητο και το 63% δήλωσαν ότι 

ψήφισαν (Luftig & Muthert, 2005). Οι συνθήκες ζωής των ατόμων με μέτρια νοητική 

αναπηρία παίζουν σημαντικό ρόλο στον τομέα της εργασίας. Σε σύγκριση με άτομα 

με μέτρια νοητική αναπηρία που ζουν σε ιδρύματα, τα άτομα που ζουν στα σπίτια 

τους ή ζουν ανεξάρτητα είναι πιθανόν τρεις φορές περισσότερο να βρουν και να 

διατηρήσουν εργασία (Holwerda, Klink van der, Boer de, Groothoff, & Brouwer, 

2013). 

Σε έρευνα 6778 άτομα με μέτρια αναπηρία βρέθηκε ότι περισσότεροι από 

τους μισούς ενήλικες με αναπηρία δεν επιλέγουν που θα ζήσουν. Αυτή η επιλογή 

έγινε για το 55% των συμμετεχόντων από κάποιον άλλο. Το 32% συμμετείχε στην 

απόφαση με υποστήριξη, αλλά μόνο το 12% επέλεξε πού να ζήσει χωρίς βοήθεια. Το 

59% των συμμετεχόντων δεν επέλεξε τους συγκατοίκους με τους οποίους ζουν μαζί. 
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Μόνο το 21% επέλεξε με ποιον θα ζήσει με (ή να ζήσουν μόνοι τους) χωρίς βοήθεια. 

Οι συμμετέχοντες είχαν περισσότερες επιλογές σχετικά με το ποιον θα ζήσουν παρά 

το πού θα ζήσουν (Stancliffe, Lakin, Larson, Engler, Taub, & Fortune, 2011). 

Σε έρευνα 336 ατόμων με νοητική αναπηρία η μετακίνηση από το ίδρυμα 

στην κοινότητα προωθεί δραστηριότητες (λειτουργικές δραστηριότητες διαβίωσης 

όπως το ντύσιμο και το μπάνιο, η φροντίδα των βασικών προσωπικών αναγκών όπως 

το φαγητό και η τουαλέτα, δεξιότητες επικοινωνίας, συμμετοχή σε δραστηριότητες 

αναψυχής και ένα ενεργό κοινωνικό δίκτυο) που σχετίζονται με την ανεξάρτητη 

διαβίωση (Bruininks, Chen, & Lakin, 1992). 

Σε έρευνα 40 ατόμων με νοητική αναπηρία που τοποθετήθηκαν σε ομαδικά 

και πατρικά σπίτια εμφάνισαν αύξηση όχι μόνο της συχνότητας αλληλεπίδρασής τους 

σε ομαδικές δραστηριότητες αλλά επίσης έδειξαν αυξημένη τάση να αρχίσουν τέτοιες 

δραστηριότητες. Μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες της ομάδας είναι η 

προετοιμασία γευμάτων η οποία ακολούθησε μια σημαντική αύξηση. Οι 

συμμετέχοντες καθάριζαν πιο συχνά τα δωμάτιά τους και χωρίς να τους το θυμίζουν 

τόσο συχνά όπως στο ίδρυμα. Η ικανότητά τους να φροντίζουν τον εαυτό τους στην 

τουαλέτα βελτιωνόταν, όπως και η προσοχή τους στο πλύσιμο των χεριών και του 

προσώπου και η χρήση σαπουνιού. Η στερεοτυπική συμπεριφορά, χαρακτηριστική 

συμπεριφορά του ατόμου που ζει σε ίδρυμα, ήταν σημαντικά χαμηλότερη. Η 

κοινωνική αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους και το προσωπικό παρατηρήθηκε 

σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό, αποδεικνύοντας ότι τα άτομα που παραμένουν 

στα ιδρύματα δεν φθάνουν το ίδιο επίπεδο απόδοσης με εκείνους που είχαν 

τοποθετηθεί στην κοινότητα. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτό που δεν 

κάνουν για τον εαυτό τους θα γίνει γι’ αυτούς από το προσωπικό. Οπότε ένα 

περιβάλλον που επιτρέπει την ανάπτυξη και την εκδήλωση αυτών δεξιοτήτων 

ανεξάρτητης διαβίωσης είναι πρωταρχικής σημασίας (Walsh & Walsh, 1982).  

Σε έρευνα 133 ατόμων (ηλικίας 23-55) με νοητική αναπηρία που ζούσαν σε 

ομαδικά σπίτια (54), σε διαμερίσματα (41) και σε οικογενειακά σπίτια (38), βρέθηκε 

ότι τα άτομα που ζούσαν σε διαμερίσματα ήταν πιο ανεξάρτητα στις δεξιότητες 

καθημερινής ζωής και στις δεξιότητες διαβίωσης στην κοινότητα, είχαν πιο 

ομαλοποιημένο τρόπο ζωής και είχαν συχνότερες δραστηριότητες στην κοινότητα απ’ 

ό,τι τα άτομα στις κατοικίες και τα οικογενειακά σπίτια. Τα άτομα στα διαμερίσματα 

ασχολούνταν δύο φορές περισσότερο σε δραστηριότητες στην κοινότητα σε 

εβδομαδιαία βάση και είχαν σημαντικά μεγαλύτερη κοινωνική ένταξη  από ό, τι τα 
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άτομα στις κατοικίες. Ο ρυθμός ζωής των ατόμων στις κατοικίες ήταν σημαντικά 

υψηλότερος από αυτών των ατόμων στα οικογενειακά σπίτια, αντανακλώντας 

μεγαλύτερη ανεξαρτησία και υπευθυνότητα. Τα άτομα στα οικογενειακά σπίτια και 

τα διαμερίσματα ανέφεραν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης ως προς τον 

τρόπο ζωής και την προσωπική ευεξία από ό, τι τα άτομα στις κατοικίες. Τα άτομα σε 

οικογενειακά σπίτια είχαν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά προβληματικής 

συμπεριφοράς αλλά είχαν περιορισμένη αυτονομία, ανεξαρτησία, ευθύνη και 

πρόσβαση στην κοινότητα. Τα άτομα στις κατοικίες και στα διαμερίσματα είχαν πιο 

ανεξάρτητο και ομαλοποιημένο τρόπο ζωής, επίπεδα προσωπικής ικανοποίησης με 

την κοινωνική ζωή και τη προσωπική ευημερία σε σχέση με τα άτομα που ζουν στις 

φυσικές τους οικογένειες (Burchard, Hasazi, Gordon, & Yoe, 1991). 

Σε έρευνα 30 ατόμων με νοητική αναπηρία (μέσο όρο ηλικίας 33 χρονών) με 

την μορφή ημιδομημένης συνέντευξης που ζουν σε σπίτια ημι-αυτόνομης διαβίωσης,  

η πλειοψηφία των συμμετεχόντων φάνηκε να είναι ικανοποιημένη με τη ζωή τους, 

παρόλο που πολλοί από αυτούς εξέφρασαν ενδιαφέρον για μετακίνηση κάποια στιγμή 

στο μέλλον. Πολλές από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων έδειξαν ότι αισθάνονταν 

ότι η τρέχουσα κατάσταση διαβίωσης τους ήταν προσωρινή και ότι κάτι καλύτερο θα 

ερχόταν στο μέλλον. Οι απαντήσεις τους υποδεικνύουν επίσης ότι ήθελαν να 

εργαστούν για να παρέχουν μια υπηρεσία και να συμβάλουν στην κοινωνία. Από τους 

συμμετέχοντες που εργάζονται, μια πλειοψηφία δήλωσε ότι θα ήθελε να αλλάξει ή να 

εγκαταλείψει την τρέχουσα εργασία και να κάνει κάτι άλλο (γραφείο, παιδική 

φροντίδα, βιβλιοθήκη, περίπτερο, κηπουρός κλπ.). Ενώ τα δύο τρίτα των 

συμμετεχόντων θεωρούνταν ανεξάρτητα σε δραστηριότητες αναψυχής, υπάρχει 

ανάγκη να διασφαλιστεί ότι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες θα είναι 

ανεξάρτητοι σε λειτουργία αναψυχής. Μερικοί από τους συμμετέχοντες θεωρούσαν 

τους εαυτούς τους ανίκανους να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς 

ανεξάρτητα, ενώ άλλοι δεν γνώριζαν τις ευκαιρίες αναψυχής στην περιοχή τους. Οι 

συμμετέχοντες έκαναν φίλους με ανθρώπους από την εργασία περισσότερο από 

οποιονδήποτε άλλο τομέα. Έξι χρήστες είχαν φίλους γειτονιάς από την εκκλησία. Το 

90% των συμμετεχόντων τόνισε την ανάγκη για ανεξαρτησία για να κάνουν τα 

πράγματα που επιθυμούν. Εξέφρασαν την επιθυμία να μεταβούν σε μέρη όταν ήθελαν 

χωρίς να αμφισβητηθούν και τη σημασία της φροντίδας των εαυτών τους σε 

καθημερινές εργασίες, χωρίς κάποιος να κάνει πράγματα γι' αυτούς. Οι 

συμμετέχοντες ήταν ενήμεροι για θέματα ανεξαρτησίας και προσπαθούσαν να γίνουν 
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πιο ανεξάρτητοι στην κοινωνία. Ο μεγαλύτερος διαχωρισμός στις ερωτήσεις 

προτίμησης για τον τρόπο ζωής ήταν η απάντηση στην ύπαρξη πολλών επιλογών 

κατά τη λήψη αποφάσεων. Το 47%  των συμμετεχόντων θεώρησαν ότι ήταν 

σημαντικό να έχουν πολλές επιλογές (Neumayer & Bleasdale, 1996). 

Σε 15 άτομα με μέτρια νοητική αναπηρία (μέσος όρος ηλικίας 32 χρονών) που 

ζουν σε σπίτια και διαμερίσματα αυτόνομης διαβίωσης, που προηγουμένως ζούσαν 

σε ιδρύματα, βρέθηκε ότι επισκέπτονται φίλους (100%), χρησιμοποιούν μέσα 

μεταφοράς (93,3%), χρησιμοποιούν δημόσιες υπηρεσίες (86,7%), είναι υπεύθυνα για 

την εργασία τους (73,3%), είναι υπεύθυνοι για τον εαυτό τους (86,7%), 

χρησιμοποιούν το πλυντήριο (93,3%), κάνουν αγορές (93,3%), προετοιμάζουν το 

γεύμα τους (86,7%) και φροντίζουν για την καθαριότητα (100%). Μπορεί να 

διαπιστωθεί ότι σχεδόν όλοι όσοι ζουν στην κοινότητα πραγματοποίησαν ένα ευρύ 

φάσμα ανεξάρτητων εμπειριών διαβίωσης (Barlow & Kirby, 1991). 

Σε έρευνα 68 ατόμων με νοητική αναπηρία που ζουν σε ομαδικά σπίτια και 52 

άτομα που ζουν σε διαμερίσματα (Μ.Ο. ηλικίας 34 χρονών) στο Ισραήλ, βρέθηκε ότι 

οι κάτοικοι των διαμερισμάτων ήταν πιο αυτόνομοι σε προσωπικές δεξιότητες σε 

σύγκριση με αυτές των ομαδικών σπιτιών. Οι κάτοικοι των σπιτιών ήταν λιγότερο 

εμπλεκόμενοι σε οικιακά καθήκοντα όπως το πλυντήριο, το στρώσιμο του κρεβατιού, 

την προετοιμασία φαγητού για τον εαυτό τους ή τον καθαρισμό του υπόλοιπου 

σπιτιού. Συμμετείχαν λιγότερο σε κοινές καθημερινές εργασίες που απαιτούσαν 

υψηλότερες γνωστικές ικανότητες όπως η γραπτή επιστολή και οι τραπεζικές 

υπηρεσίες. Οι κάτοικοι των διαμερισμάτων ήταν πιο πεπειραμένοι στη λήψη 

αποφάσεων σε σύγκριση με εκείνες των ομαδικών σπιτιών. Πως να χρησιμοποιήσουν 

τα χρήματα, πως να περάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους, τόσο στο σπίτι όσο και στην 

κοινότητα. Οι επιδόσεις των κατοίκων οφείλεται στην έκθεσή τους στη ζωή μέσα στο 

χωριό που απαιτεί υψηλότερες δεξιότητες από ό, τι η προηγούμενη τοποθέτηση 

(Schwartz, 1995).  

Σε 95 άτομα με νοητική αναπηρία που μεταφέρθηκαν από το ίδρυμα σε 

ομαδικά σπίτια (Μ.Ο. 47 χρονών), βρέθηκαν βελτιώσεις στις προσαρμοστικές 

δεξιότητες. Αυτά συνοδεύονταν από αυξήσεις στην επιλογή και στη βελτίωση των 

συνθηκών ζωής. Πάνω από 12 μήνες διαβίωσης στην κοινότητα έδειξαν μεγαλύτερη 

χρήση προσαρμοστικών δεξιοτήτων, ιδιαίτερα αυτο-φροντίδας, ανεξάρτητη ή ημι- 

ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα που περιλαμβάνει αγορές, οικιακές 

δεξιότητες (όπως πλυντήριο και μαγείρεμα) και την ανάληψη ευθύνης. Η βελτίωση 
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της διαχείρισης των χρημάτων μπορεί να προέρχεται από τις ευκαιρίες που παρέχεται 

στους κατοίκους να συμμετέχουν σε τραπεζικές συναλλαγές, αγορές και καταστάσεις 

διαχείρισης χρημάτων. Οι περιοχές που δεν είχαν αποτελέσματα με την πάροδο του 

χρόνου ήταν η φυσική ανάπτυξη, η επαγγελματική δραστηριότητα, η γλωσσική 

ανάπτυξη, οι αριθμοί και ο χρόνος και η κοινωνικοποίηση. Αυτές οι βελτιώσεις 

οφείλονται στη μετεγκατάσταση στην κοινότητα που παρέχει μεγαλύτερες ευκαιρίες 

για έναν τρόπο ζωής παρόμοιο με τους ενήλικες χωρίς αναπηρία. Οι αυξημένες 

ευκαιρίες για επιλογή διευκολύνει την επικοινωνία επιτρέποντας τα άτομα να δείξουν 

τις επιθυμίες τους και τις ανάγκες τους (Young, Ashman, Sifafoos, & Grevell, 2001). 

Σε 34 άτομα με νοητική αναπηρία (Μ.Ο. 42 χρονών) που ζουν στην 

κοινότητα, βρέθηκε ότι είχαν μεγαλύτερη επιλογή και έλεγχο πάνω από τη ζωή τους. 

Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν ενθουσιασμένοι με την ανεξαρτησία και με την 

ελευθερία στην υποστηριζόμενη διαβίωση, αφού θα μπορούσαν να ενεργήσουν χωρίς 

παρεμβάσεις από την οικογένεια ή τους εργαζόμενους. Αν και οι περισσότεροι 

άνθρωποι είχαν γενικά αυτοπεποίθηση με τη στήριξη που είχαν, είχαν επίσης 

ανησυχίες, ότι θα μπορούσε να είναι ασυνεπής, αβέβαιη, καταχρηστική ή 

απογοητευτική. Οι συμμετέχοντες ήταν θετικοί για την κοινωνική τους επαφή με την 

οικογένεια, την τοποθεσία τους και τη χρήση κοινωνικών μέσων όπως το Facebook. 

Πολλοί μίλησαν για το ότι ήταν μόνοι, βαριούνται, αισθάνονταν ανασφαλείς και με 

κάποιες δυσκολίες στις κοινωνικές σχέσεις. Παρά την παρουσία τους σε κοινοτικούς 

χώρους και μια σειρά των δραστηριοτήτων, πολλοί συμμετέχοντες μίλησαν για το ότι 

ήταν μόνοι και βαριούνται τα βράδια. Όλοι είχαν κινητό τηλέφωνο και ήξεραν πώς να 

το χρησιμοποιήσουν. Οι συμμετέχοντες μίλησαν για τη μεγαλύτερη αυτονομία, 

ανεξαρτησία και ελευθερία που βίωσαν στην υποστηριζόμενη διαβίωση. Η μελέτη 

αυτή δείχνει τα πλεονεκτήματα της υποστηριζόμενης διαβίωσης όσον αφορά την 

επιλογή και την προτίμηση των ατόμων με νοητική αναπηρία για να διαχειριστούν 

την ζωή τους (Bigby, Bould, & Beadle-Brown, 2017). 

Σε έρευνα 27 ατόμων που ζούσαν σε σπίτια ημι-αυτόνομης διαβίωσης (Μ.Ο. 

38 χρονών) και σε 27 άτομα που ζούσαν σε ομαδικά σπίτια (Μ.Ο. 44 χρονών) με 

νοητική αναπηρία, βρέθηκε ότι οι συμμετέχοντες στην ημιαυτόνομη διαβίωση 

πέτυχαν σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα σε 5 από τα 29 αποτελέσματα. Οι 

συμμετέχοντες είχαν σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα στα ακόλουθα 

αποτελέσματα: λιγότερη κοινωνική δυσαρέσκεια, συχνότερη και ανεξάρτητη χρήση 

των εγκαταστάσεων της κοινότητας, μεγαλύτερη συμμετοχή σε οικιακά καθήκοντα 
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και μεγαλύτερη ενδυνάμωση. Τα υπόλοιπα 24 αποτελέσματα (όπως η προσωπική 

φροντίδα, ασφάλεια στο σπίτι, ασφάλεια μακριά από το σπίτι, υγειονομική 

περίθαλψη, διαχείριση χρημάτων, υγειονομική περίθαλψη) δεν διαφέρουν σημαντικά 

από την ομάδα με τα ομαδικά σπίτια. Η απουσία προσωπικού διευκόλυνε την 

ανεξάρτητη επιλογή αλλά και ανεξάρτητη απόδοση πολλών δραστηριοτήτων. Το 

περιβάλλον διαβίωσης παρείχε ευκαιρίες για ανεξάρτητη συμμετοχή, αλλά και 

απαίτησε ανεξάρτητη συμμετοχή (Stancliffe & Keane, 2000), 

Σε έρευνα 125 ατόμων με μέτρια νοητική αναπηρία (22-37 χρονών) που έχουν 

αποφοιτήσει από πρόγραμμα  μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσον αφορά την 

μεταφορά στην Ανεξάρτητη Διαβίωση, βρέθηκε ότι απασχολούνταν 105 απόφοιτες 

(84%) με  αμοιβή. Επτά πτυχιούχοι (6%)  εθελοντές χωρίς αμοιβή και 13 απόφοιτοι 

(10%) ήταν άνεργοι. Από αυτούς που απασχολούνταν 87 απόφοιτοι (78%) 

εργάζονται ή προσφέρονται εθελοντικά σε ένα ολοκληρωμένο, ανταγωνιστικό 

περιβάλλον εργασίας στην κοινότητα,  80 απόφοιτοι πληρώθηκαν πάνω από τον 

κατώτατο μισθό, 23 απόφοιτοι (21%) εργάστηκαν σε υποστηριζόμενη εργασιακή 

ρύθμιση και 2 πτυχιούχοι (2%) εργάστηκαν σε κατάστημα προστατευόμενης 

εργασίας. Εκατό δώδεκα απόφοιτοι (90%) ανέφεραν που λαμβάνουν βοήθεια από την 

υπηρεσία Ανεξάρτητης Διαβίωσης κατά τη στιγμή της συνέντευξης. Ο μεγαλύτερος 

αριθμός (94%) χρησιμοποιούσε δημόσια μέσα μεταφοράς. Με την εξαίρεση τριών 

αποφοίτων, όλοι οι ερωτηθέντες είχαν τα δικά τους τραπεζικά βιβλία και γνώριζαν 

ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων γραφής 

και της χρήσης του διαδικτύου. Οι τρεις ερωτηθέντες που ανέφεραν ότι δεν είχαν 

τραπεζικό λογαριασμό δεν είχε κέρδη από εργασία και χρειάζονται υψηλότερα 

επίπεδα υποστήριξης ανεξάρτητης διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας 

από τους γονείς τους. 85 άτομα (68%) ανέφεραν ότι χρειάζονται λίγη βοήθεια για τα 

ψώνια και την προετοιμασία γευμάτων, και οι 18 πτυχιούχοι (14%) χρειάζονται 

συχνή βοήθεια με αυτά τα καθήκοντα. Τα μεταβατικά προγράμματα μπορούν να 

προετοιμάσουν με επιτυχία τα άτομα με αναπηρία να γίνουν παραγωγικά μέλη της 

κοινωνίας που θα ζουν ανεξάρτητα και θα συμμετέχουν στην κοινότητα (Ross, 

Marcell, Williams, College, & Carlson, 2013). 

Σε έρευνα που έγινε σε 103 άτομα που ζουν σε σπίτια ή διαμερίσματα 

αυτόνομης, σε 132 άτομα που ζουν σε σπίτια και διαμερίσματα ημι-αυτόνομης, σε 

152 άτομα που ζουν σε ομαδικά σπίτια, σε 138 άτομα που ζουν σε σπίτια για 

υπερήλικες και σε 95 άτομα που ζουν σε συγκροτήματα σπιτιών, έδειξε ότι ο τύπος 
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διαμονής για άτομα με νοητική αναπηρία έχει επιρροή σχετικά με την έκταση της 

κοινωνικής τους ένταξής. Συνολικά, τα άτομα που ζουν αυτόνομα και ημιαυτόνομα 

τείνουν να έχουν υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής ένταξης από ό, τι σε εκείνους που 

κατοικούν σε μικρές ομαδικές κατοικίες ή σε συγκροτήματα κατοικιών. Άτομα που 

ζουν σε σπίτια ή διαμερίσματα αυτόνομης ήταν πιο πιθανό να έχουν πρόσβαση στην 

κοινότητα και να έχει τουλάχιστον έναν φίλο έξω από το σπίτι. Τα άτομα που ζουν σε 

σπίτια και διαμερίσματα ημι-αυτόνομης πηγαίνουν συχνότερα για καφέ έξω, στα 

μαγαζιά, στην τράπεζα, συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες και 

χρησιμοποιούν το λεωφορείο (McConkey, 2007).   

Σε έρευνα 29 ατόμων που ζουν σε σπίτια και διαμερίσματα αυτόνομης και 

ημι-αυτόνομης διαβίωσης, σε 31 άτομα που ζουν σε ομαδικά σπίτια και σε 29 άτομα 

που ζουν σε συγκροτήματα κατοικιών, βρέθηκε ότι τα άτομα της 1ης ομάδας ήταν πιο 

πιθανό να έχουν παίξει με αθλήματα, να πάει για κολύμπι ή να παρακολουθήσει 

μαθήματα γυμναστικής τις τελευταίες 4 εβδομάδες σε σύγκριση με αυτές που ζουν σε 

άλλες ρυθμίσεις. Ήταν επίσης πιο πιθανό να είναι σε αμειβόμενη απασχόληση, 

παρακολουθώντας την εκπαίδευση ή σε μαθήματα κατάρτισης και είναι λιγότερο 

πιθανό να παρακολουθήσουν κάποιο εργαστήριο καθώς ασχολούνται περισσότερο 

στην τοπική κοινότητα. Επίσης, η χρήση κοινοτικών εγκαταστάσεων τις τελευταίες 4 

εβδομάδες, όπως οι καφετέριες, οι παμπ και οι κινηματογράφοι, ήταν παρόμοια και 

στις τρεις τείνουν να χρησιμοποιούνται από μια μειοψηφία ατόμων σε κάθε είδος 

διαμονής. Επίσης έχουν περισσότερες ευκαιρίες να προσκαλέσουν φίλους ή συγγενείς 

στο σπίτι τους για ένα γεύμα ή για να μείνουν το βράδυ. Ομοίως, οι άνθρωποι σε 

αυτές τις ρυθμίσεις ήταν πιο πιθανό να λάβουν βοήθεια ή να βοηθήσουν γείτονες. 

Ήταν επίσης πιο πιθανό να έχουν κάνει νέους φίλους. Μερικοί κάτοικοι σε ομαδικά 

σπίτια είχαν παρόμοιες ευκαιρίες σχέσεων αλλά ήταν λιγότεροι σε αριθμό, παρόλο 

που περισσότεροι από αυτούς είχαν αυξήσει την επαφή τους με συγγενείς αφού 

μετακόμισαν. Τα άτομα της 3ης ομάδας είχαν ελάχιστη επαφή με φίλους, οικογένειες 

και γείτονες (McConkey, Keogh, Bunting, Iriante, & Watson, 2016). 

Σε έρευνα 65 ατόμων με νοητική αναπηρία (33,72 Μ.Ο. χρονών) που μένουν 

στην ημι-αυτόνομη διαβίωση και σε ομαδικά σπίτια βρέθηκε ότι οι κάτοικοι σε 

μικρότερες τοποθεσίες εμφανίζουν μεγαλύτερη επιλογή. Τα χαμηλότερα επίπεδα 

παρουσίας του προσωπικού συνδέονται με μεγαλύτερες επιλογές. Όταν δεν 

εποπτεύονται, οι κάτοικοι είναι υποχρεωμένοι, λόγω της απουσίας του προσωπικού 

να κάνουν τις περισσότερες από τις δικές τους επιλογές. Σε χώρους όπου τα μέλη του 
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προσωπικού βρίσκονται συνεχώς, η ίδια η παρουσία τους μπορεί να χρησιμεύσει ως 

εμπόδιο στην ελεύθερη άσκηση των επιλογών ή να προσφέρει μια εύκολη 

εναλλακτική λύση για να αποφασίσει για τον εαυτό του. Οι κάτοικοι μπορεί να είναι 

απρόθυμοι να εκφράσουν τις απόψεις τους ή να ενεργήσουν σύμφωνα με τις αληθινές 

προτιμήσεις τους όταν τα μέλη του προσωπικού είναι παρόντες, αλλά μπορούν να 

αναβάλουν τη γνώμη του προσωπικού, να ζητήσουν έγκριση από το προσωπικό για 

να δώσουν το έναυσμα δράσης ή να τα βρουν ευκολότερα εάν τα μέλη του 

προσωπικού κάνουν τις αποφάσεις. Οι περιόδους χωρίς μέλη του προσωπικού 

προσφέρουν μεγαλύτερες δυνατότητες άσκησης ελεύθερης επιλογής. Τα άτομα με 

πολύ περιορισμένες δεξιότητες χρειάζονται υποστήριξη για την άσκηση επιλογών για 

ακόμη και αρκετά βασικά ζητήματα και μπορεί να χρειαστούν συνεχή παρουσία του 

προσωπικού για να εξασφαλίσουν άλλες σημαντικές εξελίξεις, όπως η προσωπική 

επιλογή. Για άτομα με μέτρια νοητική αναπηρία πλήρη επιλογή μπορεί συχνά να 

ασκείται ευκολότερα με την απουσία του προσωπικού (StancliffeR. J., 1997). 
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1.8.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ 

 

Τα άτομα υψηλής λειτουργικότητας με αυτισμό μπορούν να λειτουργήσουν 

επιτυχώς και ως ενήλικες. Τα άτομα πρέπει να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην 

υποστήριξη των οικογενειών τους στην εύρεση εργασίας ή διαμονής. Οι κοινωνικές 

επαφές συχνά επικεντρώνονται σε ειδικά ενδιαφέροντα και δεξιότητες, αντί να 

συμμετέχουν σε στενές και αυθόρμητες φιλίες. Αν σε άτομα με υψηλή 

λειτουργικότητα τους δοθεί η ευκαιρία να κάνουν τις  περισσότερες από τις 

δεξιότητες που κατέχουν αναμφισβήτητα, απαιτούνται πολύ περισσότερο κατάλληλα 

εκπαιδευτικά προγράμματα με βοήθεια στην υποστηριζόμενη διαβίωση, τη στέγαση 

και την ανάπτυξη ευρύτερων δικτύων κοινωνικής στήριξης (Howlin, 2000). Ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιέχει την ανάλυση έργου και ένα βαθμολογημένο 

πρόγραμμα βοήθειας μπορεί να είναι χρήσιμο για τη διδασκαλία δεξιοτήτων 

ανεξάρτητης διαβίωσης σε ενήλικες με αυτισμό (Smith & Belcher, 1985). 

Σε έρευνα 51 ατόμων με Αυτισμό και 51 ατόμων με νοητική αναπηρία ηλικίας 

6-18 χρονών στην Τουρκία βρέθηκε ότι η ομάδα των παιδιών με Αυτισμό κατέγραψε 

σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά στις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης σε σχέση με 

τα ποσοστά που έκαναν τα άτομα με νοητική αναπηρία. Τα ποσοστά ήταν 

χαμηλότερα στην προσωπική υγιεινή, στο ντύσιμο, την σίτιση, στην ασφάλεια, στις 

δουλειές του σπιτιού και στις διαπροσωπικές δεξιότητες. Πιο συγκεκριμένα  οι 

δεξιότητες που ήταν πιο ελλιπείς ήταν το πλύσιμο των χεριών και του προσώπου, ο 

καθαρισμός των δοντιών, το χτένισμα των μαλλιών, το να βάλουν παπούτσια, τα 

ψώνια σε οικείο σούπερ μαρκετ, η απάντηση στο τηλέφωνο και η έκκληση βοήθειας 

(Kilincaslan, Kocas, Bozkurt, Kaya, Derin, & Aydin, 2019). 

Σε έρευνα 81 ατόμων με Αυτισμό στην Ταιβάν (ηλικίας 18-48 χρονών, οι 

περισσότεροι άνδρες, και οι περισσότεροι συμμετέχοντες ζουν μαζί με τον φροντιστή 

τους) βρέθηκε ότι το 80.2% των συμμετεχόντων φροντίζουν μόνοι τους τον εαυτό 

τους (σίτιση, μπάνιο, περιποίηση, ντύσιμο, τουαλέτα, κινητικότητα), το 9,9% 

χρειάζονται βοήθεια από τον φροντιστή και το 9,9% χρειάζονται την μεγαλύτερη 

δυνατή βοήθεια. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων πηγαίνει βόλτα εκτός 

σπιτιού για τριάντα λεπτά, κάνει απλές δουλειές σπιτιού και πραγματοποιεί αγορές 

στην τοπική αγορά. Επίσης δεν έχουν βάλει πλυντήριο, δεν έχουν προετοιμάσει 

γεύμα, δεν έχουν κάποιο χόμπι εκτός σπιτιού και δεν κατέχουν αυτοκίνητο. Μόνο το 
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13% είναι αρκετά ενεργητικό. Μόνο τον 13,6% έχουν εργασία από τους οποίους το 

6,2% δουλεύει για πάνω από 20 ώρες την εβδομάδα. Η εργασία αφορά για 

σερβίρισμα φαγητού και ποτών, καθαριότητα και ψήσιμο. Δύο παρακολουθούν 

μαθήματα σε κολέγιο και δύο παρακολουθούν μαθήματα σε ειδικό σχολείο. Στην 

παρούσα έρευνα, πολλοί από τους συμμετέχοντες με αυτισμό ήταν ικανοί για όλες τις 

βασικές δραστηριότητες αυτοεξυπηρέτησης στην καθημερινή ζωή. Ωστόσο, 

αντιμετώπισαν δυσκολίες στην άσκηση υπαίθριων δραστηριοτήτων και 

δραστηριοτήτων αναψυχής. Η έρευνα έδειξε ότι τα άτομα που εργάζονταν έδειξαν 

μεγαλύτερα ποσοστά ανεξαρτησίας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να φροντίσουν τον 

εαυτό τους ανεξάρτητα, αν και δεν κατέχουν πολλές από τις δεξιότητες ανεξάρτητης 

διαβίωσης και οι εργαζόμενοι συμμετέχοντες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα η 

εργασία τους να γίνει μόνιμη (Lin, Yu, & Yu, 2012). 

Σε έρευνα 105 ατόμων με Αυτισμό (με μέσο όρο ηλικίας 33 χρονών) μόνο το 

14,3% διατήρησε απασχόληση πάνω από 18 μήνες. Παράγοντες που συμβάλουν στην 

διατήρηση εργασίας ήταν η μεγαλύτερη ανεξαρτησία στις δεξιότητες της 

καθημερινής ζωής, τα χαμηλότερα επίπεδα της κοινωνικής δυσκολίας, ένα 

μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο, που προέρχεται από μια οικογένεια με υψηλότερο 

εισόδημα, τα υψηλά επίπεδα της σχολικής ένταξης και η κατοικία σε  αστική περιοχή. 

Η ανεξαρτησία στις καθημερινές συνήθειες βρέθηκε ότι έχει κεντρική σημασία για τη 

διατήρηση της απασχόλησης. Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης πρέπει να 

δίνουν προτεραιότητα στη διδασκαλία των δεξιοτήτων αυτοφροντίδας, δεξιότητες 

προετοιμασίας γευμάτων και οικιακής φροντίδας είναι ζωτικής σημασίας για την 

απασχόληση και την ανεξαρτησία (Chan, Smith, Hong, Greenberg, Taylor, & 

Mailick, 2018). 

Σε έρευνα 41 ατόμων με αυτισμό (3 ζούσαν σε σπίτια που είχαν αγοράσει οι 

ίδιοι, 2  ζούσαν σε διαμερίσματα αυτόνομης διαβίωσης, ένα ζούσε με ένα αδελφό, 

ένα ζούσε αυτόνομα σε διαμέρισμα αλλά ελεγχόταν αρκετές φορές την εβδομάδα από 

έναν γονέα). Οι γονείς των 2 συμμετεχόντων ίδρυσαν ένα ξεχωριστό διαμέρισμα με 

ανεξάρτητη είσοδο στο σπίτι τους για τα ενήλικα παιδιά τους. Είκοσι τρεις 

συμμετέχοντες (56%) ζούσαν με τους γονείς τους. Σε 6 περιπτώσεις, η διαμονή με 

τους γονείς οφείλεται στο γεγονός ότι ένας γιος ή κόρη ήταν στο σχολείο και δεν 

ήταν σε θέση να αντέξει το δικό του ανεξάρτητο σπίτι. Οι γονείς των 3 από αυτούς 

τους συμμετέχοντες αναμένουν ότι ο γιος ή η κόρη τους θα μετακινηθούν στο εγγύς 

μέλλον. Τρεις συμμετέχοντες ζούσαν μόνοι τους σε ένα διαμέρισμα με υποστήριξη 
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από φορείς κοινωνικών υπηρεσιών και 4 έζησαν σε ομαδικά σπίτια. Δύο 

συμμετέχοντες ζούσαν σε μια κρατική εγκατάσταση για ενήλικες με αναπτυξιακές 

αναπηρίες. Οι μισοί από τους συμμετέχοντες απασχολούνταν είτε σε ανεξάρτητες, 

αμειβόμενες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, είτε μερικής απασχόλησης. 

Τρεις συμμετέχοντες εργάστηκαν σε υποστηριζόμενες θέσεις εργασίας, 2 ήταν 

εθελοντές με μερική απασχόληση, 10 συμμετείχαν σε ημερήσια προγράμματα και 4 

ήταν άνεργοι. Τρεις συμμετέχοντες (7%) παντρεύτηκαν κατά τη διάρκεια των 

συνεντεύξεων και οι τρεις είχαν παιδιά. Δύο άλλοι συμμετέχοντες (5%) ήταν 

διαζευγμένοι. Τρεις άλλοι συμμετέχοντες (7%) ήταν σε μακροχρόνιες σχέσεις. 

Δεκαοκτώ άτομα (44%) δεν είχαν ποτέ βγει ραντεβού. Δεκατρείς (32%) είχαν 

συμμετάσχει σε ομαδικές παρέες. Όταν ρωτήθηκαν αν αισθάνονταν ότι το ενήλικο 

τους παιδί επιθυμούσε να έχει ένα ρομαντικό σύντροφο, οι γονείς των 15 (44%) 

συμμετεχόντων που δεν έχουν, είχαν δηλώσει ότι πίστευαν ότι ο γιος ή η κόρη τους 

θα ήθελαν να είναι σε σχέση. Οι γονείς των 17 συμμετεχόντων (41%) δήλωσαν ότι ο 

γιος ή η κόρη τους δεν ήθελαν έναν ρομαντικό σύντροφο. Ορισμένα από αυτά 

ανέφεραν την ανησυχία του παιδιού τους για την κληρονομικότητα του αυτισμού. 

Άλλοι δεν είχαν καμία επιθυμία για στενή διαπροσωπική σχέση πέρα από τις 

προϋπάρχουσες οικογενειακές σχέσεις. Μόνο 2 γονείς (5%) αισθάνονταν αβέβαιοι 

για το αν ο γιος ή η κόρη τους ήθελαν να συμμετάσχουν σε μια ρομαντική σχέση. Οι 

γονείς ρωτήθηκαν επίσης για τη συμμετοχή του ενήλικα παιδιού τους σε 

οργανωμένες ομάδες. Τριάντα πέντε συμμετέχοντες (85%) συμμετείχαν τακτικά σε 

εκκλησιαστικές δραστηριότητες και 7 (17%) συμμετείχαν συστηματικά στους 

Παρολυμπιακούς Αγώνες. Δώδεκα συμμετέχοντες συμμετείχαν επίσης σε άλλες 

οργανωμένες δραστηριότητες (π.χ. μαθήματα πολεμικών τεχνών). Τέσσερις 

συμμετέχοντες (10%) δεν συμμετείχαν σε συσκέψεις που συναντούσαν τακτικά με 

άλλους ανθρώπους. Έντεκα συμμετέχοντες είχαν άδεια οδήγησης και οδήγησαν 

τακτικά (27%). Έντεκα άλλοι έλαβαν δημόσια μεταφορέα σε τακτική βάση. Τέσσερις 

συμμετέχοντες (10%) χρησιμοποίησαν μια ειδική υπηρεσία δημόσιων μεταφορών για 

άτομα με ειδικές ανάγκες ή έκαναν τακτική δημόσια μεταφορά με την υποστήριξη 

άλλων. Οκτώ οι συμμετέχοντες (20%) βασίζονταν σε προσωπικό οικογενειακών ή 

κοινωνικών υπηρεσιών για τη μεταφορά τους. Όσον αφορά την ανεξάρτητη 

διαβίωση, έντεκα συμμετέχοντες (27%) χρειάζονταν ένα χαμηλό επίπεδο βοήθειας, 

που σημαίνει κανονική ή σχεδόν φυσιολογική επαφή με τους γονείς, τα αδέλφια και 

άλλους συγγενείς από καιρό σε καιρό. Άλλοι 11 συμμετέχοντες χρειάζονταν ένα 
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μέτριο επίπεδο βοήθειας, που σημαίνει ότι απαιτούσαν τακτική πρακτική βοήθεια στο 

σπίτι, καθημερινή επαφή μέσω τηλεφώνου και βοήθεια από τις τοπικές αρχές. 

Δεκαεννέα άτομα (46%) χρειάζονταν ένα υψηλό επίπεδο βοήθειας, δηλαδή 

χρειάζονταν εκτεταμένη βοήθεια με τις κοινωνικές επαφές και τους χώρους 

απασχόλησης, τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών υποθέσεων και ζει με συγγενείς 

(Farley, et al., 2009). 

Σε έρευνα 120 ατόμων με αυτισμό (41 ζούσαν στο σπίτι των γονέων τους, 53 

σε ομαδικά σπίτια, 9 σε διαμερίσματα με υποστήριξη, 4 στο δικό τους διαμέρισμα με 

περιστασιακή βοήθεια από συγγενείς, ένας άνδρας έζησε σε ένα διαμέρισμα με τη 

φίλη του). Η πλειοψηφία των ατόμων (93%) παρακολούθησε ειδικό σχολείο ή τάξη 

για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. Τριάντα εννέα άτομα (27%) ήταν ακόμα στο 

γυμνάσιο. Επτά (6%) είχαν υποστηριζόμενη απασχόληση σε κανονική εργασία και 

σχεδόν το ήμισυ της ομάδας (52,48%) εργαζόταν σε κέντρα δραστηριοτήτων για 

άτομα με αναπηρία. Το ένα τρίτο της ομάδας (33%) συμμετείχαν σε τακτικές 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως ιππασία, μπόουλινγκ και κολύμβηση. Η ακρόαση 

μουσικής ήταν ένα πολύ σημαντικό ενδιαφέρον και μία από τις πιο δημοφιλείς 

δραστηριότητες (44%), ενώ το 22% των ατόμων απολάμβανε αλλά δεν προτιμούσε 

τη μουσική σε άλλες δραστηριότητες. Δεκατέσσερα άτομα είχαν φίλους, ενώ άλλα 12 

άτομα (11%) ήθελαν φίλους, αλλά δεν μπορούσαν να σχηματίσουν φιλίες. Επτά 

άτομα (6%) κατανοούσαν την έννοια της φιλίας, αλλά δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον 

να έχουν φίλους. Η πλειοψηφία των ατόμων είναι εξαρτημένη από τους γονείς ή 

άλλους φροντιστές για υποστήριξη στην εκπαίδευση και τις οικιστικές και 

επαγγελματικές καταστάσεις (Billstedt, Gillberg, & Gillberg, 2011). 

Σε έρευνα 68 ατόμων με Αυτισμό (29 χρονών Μ.Ο.) (τρία άτομα ζούσαν 

μόνοι τους, με μόνο περιορισμένη γονική υποστήριξη, και 4 άλλα ήταν σε ημιτελή 

hostel-τύπου καταλύματα, προσφέροντας  συνεχή υποστήριξη, είκοσι έξι άτομα, 

πάνω από το ένα τρίτο της ομάδας, εξακολουθούσε να ζει στο σπίτι (σε 3 περιπτώσεις 

αυτό ήταν επειδή δεν ήταν δυνατή η εύρεση εναλλακτικών τοποθετήσεων). Ωστόσο, 

μερικοί από αυτούς που ζουν στο σπίτι είχε ακόμα σημαντική ανεξαρτησία. Kαι 8  

πέρασαν μεγάλο μέρος του χρόνου τους μακριά από το σπίτι σε ανεξάρτητες 

κοινωνικές δραστηριότητες. Το ήμισυ της ομάδας ήταν σε κάποια μορφή ιδρύματος, 

14 σε κατοικίες με ελάχιστη ανεξαρτησία, 12 σε κατοικίες με κάποιο βαθμό 

ανεξαρτησίας και 8 σε νοσοκομεία.  Σχεδόν το ένα τρίτο της ομάδας (23 άτομα) ήταν 

σε κάποια μορφή απασχόλησης. Δεκατέσσερα άτομα εργάστηκαν σε μια 
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υποστηριζόμενη/προστατευμένη ή εθελοντικά (2 εργάστηκαν για την οικογενειακή 

επιχείρηση και ένα σε κατάστημα). Δεκαοκτώ άτομα (26%) βαθμολογήθηκαν ως 

έχοντας μια σχέση με τουλάχιστον ένα άλλο άτομο στην ηλικιακή τους ομάδα που 

περιελάβανε συμμετοχή σε ένα φάσμα συμφερόντων ή δραστηριοτήτων. Δέκα (15%) 

είχε κάποιους γνωστούς με τους οποίους θα μπορούσαν να μιλήσουν ή να μοιραστούν 

δραστηριότητες αλλά αυτές ήταν γενικά μέσα σε οργανωμένες κοινωνικές ομάδες. Η 

πλειοψηφία (56%) θεωρήθηκε ότι δεν έχει φίλους ή γνωστούς. Δεκατρία άτομα 

(19%) έχουν μία ή περισσότερες σχέσεις. Πάνω από το μισό (51%) λέγεται ότι δεν 

έχουν φίλους. Γενικά 8 άτομα είχαν πολύ καλά αποτέλεσμα, δεδομένου ότι ήταν σε 

αμειβόμενη απασχόληση, είχε κάποιους φίλους και υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας. 

Περίπου 7 άτομα θα μπορούσαν να ταξιδέψουν ανεξάρτητα και να οργανώσουν τις 

δικές τους δραστηριότητες και να έχουν μερικούς φίλους. Δεκατρείς (19%) ζουν στο 

σπίτι και απαιτούν σημαντική υποστήριξη στην καθημερινή ζωή, αλλά είχαν κάποιο 

βαθμό αυτονομίας. Τριάντα ένα άτομα (46%) είχαν περιορισμένη αυτονομία ή 

ζούσαν στο σπίτι. Οι άλλοι 8 ήταν σε νοσοκομεία μακράς διάρκεια. Παρ 'όλα αυτά, 

μόνο 8 άτομα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ότι έχουν υψηλό επίπεδο 

ανεξαρτησίας. Έξι από αυτά ήταν σε αμειβόμενη απασχόληση και όλα είχαν βαθμό 

ανεξαρτησίας, αν και μόνο 2 (και οι δύο των οποίων οι μητέρες είχαν πεθάνει) 

επιβίωσαν με λίγη υποστήριξη (οικονομική, κοινωνική και συναισθηματική) από την 

οικογένεια τους. Η πλειοψηφία παρέμεινε πολύ εξαρτημένη από τις οικογένειές τους 

ή απαιτείται κάποια μορφή υποστήριξης. Ακόμη και μεταξύ αυτών που 

απασχολούνται, θέσεις εργασίας τείνουν να πληρώνονται άσχημα και δεν παρέχουν 

άτομα με επαρκή οικονομική υποστήριξη για να ζουν ανεξάρτητα (Howlin, Goode, 

Hutton, & Rutter, 2004).  
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 Στόχος της παρούσας έρευνας στα πλαίσια της Μεταπτυχιακής εργασίας είναι 

να διερευνηθούν οι Δεξιότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης ατόμων με Νοητική 

Αναπηρία που μένουν στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
 

Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι: 

1. Ποιες δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης κατέχουν τα άτομα με Νοητική 

Αναπηρία που ζουν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης σύμφωνα με το 

παρόν πρωτόκολλο δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης; 

2. Σε ποιες δεξιότητες χρειάζονται Βοήθεια για την εκτέλεση των Δεξιοτήτων 

και τι είδους Βοήθεια χρειάζεται; 

3. Σε ποιες δεξιότητες χρειάζονται Προσαρμογή για την εκτέλεση των 

δραστηριοτήτων και τι Είδους Προσαρμογή χρειάζεται;  

4. Δίνονται στα άτομα με Νοητική Αναπηρία οι Ευκαιρίες για να εκτελέσουν 

δραστηριότητες και να εκφράσουν συμπεριφορές στις Στέγες 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης; 
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2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

2.1.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
 

Το είδος της παρούσας έρευνας είναι Ποσοτική έρευνα, η οποία αναφέρεται 

στην συλλογή δεδομένων όπου ο σκοπός είναι να συλλεχθούν πληροφορίες οι οποίες 

μπορούν να ποσοτικοποιηθούν, δηλαδή μπορούν να μετρηθούν (Verma & Mallick, 

2004). Η ποσοτική έρευνα ασχολείται με τη συλλογή και την ερμηνεία δεδομένων 

που μπορούν να παρουσιαστούν με την μορφή ξεχωριστών μονάδων, οι οποίες με την 

σειρά τους μπορούν να συγκριθούν με άλλες μονάδες χρησιμοποιώντας στατιστικές 

τεχνικές (Maykut και Morehouse, 1994 όπως αναφέρεται στο Verma & Mallick, 

2004). 

Η περιγραφική μέθοδος έρευνας ασχολείται κατά κύριο λόγο με την 

απεικόνιση του παρόντος. Η περιγραφική έρευνα ασχολείται όχι μόνο με την 

συλλογή και την αξιολόγηση των δεδομένων αλλά περιλαμβάνει και στοιχεία 

σύγκρισης και σχέσεις μεταξύ των δεδομένων. Τα δεδομένα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να σχηματίσουμε ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις για 

περαιτέρω έρευνα (Verma & Mallick, 2004). Στην παρούσα έρευνα ο τύπος 

περιγραφικών μελετών που χρησιμοποιήθηκε είναι οι Επισκοπήσεις. Οι επισκοπήσεις 

περιλαμβάνουν τη συλλογή δεδομένων από ένα μεγάλο αριθμό περιπτώσεων σε μία 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η επισκόπηση περιλαμβάνει ένα σαφή ορισμό του 

προβλήματος και απαιτεί συστηματική συλλογή δεδομένων, προσεκτική ανάλυση και 

ερμηνεία των δεδομένων. Η επισκόπηση παρέχει πληροφορίες για περαιτέρω έρευνα 

και μπορεί να οδηγήσει στην καθιέρωση κάποιας θεωρίας (Verma & Mallick, 2004). 

Για την διεξαγωγή της επισκόπησης τα δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν με 

ερωτηματολόγια.  

Η μέθοδος δειγματοληψίας της παρούσας έρευνας είναι το Δείγμα μη 

πιθανοτήτων, όπου ο ερευνητής επιλέγει μία συγκεκριμένη ομάδα του ευρύτερου 

πληθυσμού. Ο τύπος του δείγματος των μη πιθανοτήτων είναι η Δειγματοληψία 

Σκοπιμότητας (Cohen, Manion, & Morrison, 2007). Στην Δειγματοληψία 

Σκοπιμότητας, ο ερευνητής κρίνει ποιες περιπτώσεις πρόκειται να συμπεριληφθούν 

στο δείγμα με βάση το κατά πόσο τις θεωρούν τυπικές. Κατά αυτόν τον τρόπο 

καταρτίζουν ένα δείγμα που να ικανοποιεί τις ανάγκες της έρευνας (Cohen & 

Manion, 1994). 
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2.2.  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
 

2.2.1. Τα στοιχεία των ατόμων με αναπηρία  

Το δείγμα για το οποίο συμπληρώνεται το ερωτηματολόγιο είναι 28 άτομα με 

αναπηρία. Το 29% του δείγματος είναι άτομα ηλικίας μέχρι 30 χρονών, το 25% είναι 

άτομα ηλικίας 31–40 χρονών και το 46% του δείγματος είναι άτομα ηλικίας 

μεγαλύτερης των 40 χρονών (Διάγραμμα 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πλειοψηφία με ποσοστό 68% είναι άντρες και το υπόλοιπο 32% αποτελείται 

από γυναίκες (Διάγραμμα 2). Το δείγμα περιλαμβάνει 26 άτομα με Μέτρια Νοητική 

Αναπηρία (92,8%) και 2 άτομα με Αυτισμό (7,14%). Το 42,9% του δείγματος 

συμμετέχει στο πρόγραμμα της Υποστηριζόμενης, Αυτόνομης Διαβίωσης μέχρι 5 

έτη, το 39,3% 6 έως 9 χρόνια και το 17,9% συμμετέχει στο πρόγραμμα περισσότερα 

από 10 χρόνια (Διάγραμμα 3) (Πίνακας 1).  

 

Πίνακας 1: Στοιχεία των ατόμων με αναπηρία 

Ηλικία 

μέχρι και 30 χρονών 28,6% 

31- 40 χρονών 25% 

πάνω από 40 χρονών 46,4% 

Φύλο 
Άνδρας 67,9% 

Γυναίκα 32,1% 

Κατηγορία Αναπηρίας 
Μέτρια Νοητική Αναπηρία  92,8% 

Αυτισμό  7,14% 

Χρόνια που συμμετέχει στην Υποστηριζόμενη, Αυτόνομη 

Διαβίωση 

μέχρι και 5 χρόνια 42,9% 

6-9 χρόνια 39,3% 

Πάνω από 10 χρόνια 17,9% 

Διάγραμμα 1: Ηλικία ατόμου με αναπηρία  
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Το 35% των ατόμων προέρχονται από τα Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α. Σερρών (10 άτομα) 

με μέτρια νοητική αναπηρία, το 21% από το Ι.Α.Α. (6 άτομα) με μέτρια νοητική 

αναπηρία, το 29% από τα ΚΔΑΠ Νεάπολης-Συκεών (8 άτομα) με μέτρια νοητική 

αναπηρία και το 14% από το Κέντρο ΑΜΕΑ ΣΩΤΗΡ (4 άτομα) από τα οποία τα δύο 

είναι με Αυτισμό και τα δύο με μέτρια νοητική αναπηρία (Διάγραμμα 4). Το δείγμα 

περιλαμβάνει 26 άτομα με μέτρια νοητική αναπηρία (92,8%) και 2 άτομα με Αυτισμό 

(7,14%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4: Φορέας  

Διάγραμμα 2: Φύλο ατόμου με αναπηρία  Διάγραμμα 3: Χρόνια που συμμετέχει στην Υποστηριζόμενη, 

Αυτόνομη Διαβίωση 
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2.2.2. Στοιχεία των ατόμων που συμπλήρωσαν το πρωτόκολλο 

 

Το «Πρωτόκολλο Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανεξάρτητης Διαβίωσης των 

ατόμων με νοητική αναπηρία» συμπληρώθηκε από το προσωπικό που φροντίζει τα 

άτομα με αναπηρία στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Ένα άτομο είναι 

καθηγήτρια Ειδικής Φυσικής Αγωγής, δυο άτομα είναι Φροντιστές-Εκπαιδευτές 

ΑΜΕΑ, ένα άτομο είναι νοσηλεύτρια, δύο άτομα είναι ψυχολόγοι και δύο άτομα 

είναι παιδαγωγοί-ψυχολόγοι και όλες είναι γυναίκες. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 

45 περίπου χρόνια και γνώριζαν τα άτομα με αναπηρία κατά μέσο όρο για επτά 

χρόνια (Πίνακας 2).  

 

Πίνακας 2: Στοιχεία του ατόμου που συμπλήρωσαν το πρωτόκολλο αξιολόγησης 

Φύλο Γυναίκα 

Ειδικότητα 

Καθηγήτρια 

Ειδικής Φυσικής 

Αγωγής 

Φροντιστές-

Εκπαιδευτές 

ΑΜΕΑ,  

Νοσηλεύτρια Ψυχολόγος 
Παιδαγωγός-

ψυχολόγος 

Ηλικία 45 χρονών 

Χρόνια που 

γνωρίζει το 

άτομο με 

αναπηρία 

7 χρόνια 

 

Τα 2 άτομα είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού (28,6%) (συγκεκριμένα η ψυχολόγος 

από τα Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α. Σερρών και η παιδαγωγός-ψυχολόγος από το Ι.Α.Α), τα 3 

άτομα έχουν παρακολουθήσει προγράμματα εξειδίκευσης (42,9%) (συγκεκριμένα η 

Καθηγήτρια Φυσικής αγωγής και η νοσηλεύτρια από τα ΚΔΑΠ Νεάπολης-Συκεών 

και η παιδαγωγός-ψυχολόγος από το Ι.Α.Α.) και τα δυο άτομα προγράμματα 

επιμόρφωσης όπως σεμινάρια σχετικά με την εκπαίδευση Α.Μ.Ε.Α (28,6%) 

(συγκεκριμένα η φροντίστρια-εκπαιδεύτρια ΑΜΕΑ από το Κέντρο ΑΜΕΑ Σωτήρ και 

η ψυχολόγος από τα Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α Σερρών) (Πίνακας 3).  
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Πίνακας 3: Στοιχεία του ατόμου που συμπληρώνει το πρωτόκολλο αξιολόγησης 

Φύλο Γυναίκα 

Ηλικία 45 χρονών 

Σπουδές 

Καθηγήτρια 

Ειδικής 

Φυσικής 

Αγωγής 

Φροντιστές-

Εκπαιδευτές 

ΑΜΕΑ, 

Νοσηλεύτρια Ψυχολόγος 
Παιδαγωγός-

ψυχολόγος 

Περαιτέρω 

Σπουδές/ 

Επιμόρφωση 

Μεταπτυχιακό 28,6% 

Εξειδίκευση 42,9% 

Επιμόρφωση 28,6% 

Χρόνια 

Προϋπηρεσίας  

στην Ειδική Αγωγή 

15,33 χρόνια 

Χρόνια 

Προϋπηρεσίας  

στον Συγκεκριμένο 

φορέα 

 

10,57 χρόνια 

Χρόνια 

Προϋπηρεσίας στην 

ανεξάρτητη, 

αυτόνομή ή 

υποστηριζόμενη 

διαβίωση 

8,71 χρόνια 

 

Τα άτομα του δείγματος έχουν κατά μέσο όρο πάνω από 15 χρόνια 

προϋπηρεσίας στην Ειδική Αγωγή, πάνω από 10 χρόνια προϋπηρεσία στον 

συγκεκριμένο φορέα και σχεδόν 9 χρόνια προϋπηρεσίας στην Ανεξάρτητη, Αυτόνομή 

ή Υποστηριζόμενη διαβίωση (Πίνακας 4). 

 

 

 

 

 

 

 



 81  

 

Πίνακας 4: Στοιχεία των ατόμων που συμπλήρωσαν το πρωτόκολλο αξιολόγησης  

Μεταβλητή Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Ηλικία 45,86 7,448 

Χρόνια προϋπηρεσίας στην Ειδική 

αγωγή 
15,33 11,015 

Χρόνια προϋπηρεσίας στον 

συγκεκριμένο φορέα 
10,57 3,359 

Χρόνια προϋπηρεσίας στην ανεξάρτητη, 

αυτόνομή ή υποστηριζόμενη διαβίωση 
8,71 4,386 

2.3.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

Αρχικά στάλθηκε έγγραφο χορήγησης σχετικής άδειας στους φορείς που 

έχουν Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Οι φορείς που επιλέχθηκαν και στάλθηκε 

η σχετική αίτηση χορήγησης άδειας ήταν το Ινστιτούτο Αναπτυξιακής 

Αποκατάστασης (Ι.Α.Α.), το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων 

με Αναπηρία Σερρών (πρώην Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α.) (Βλέπε Παράρτημα, Πίνακας 1), το 

ΚΔΑΠ Νεάπολης-Συκεών (Βλέπε Παράρτημα, Πίνακας 2) και το Κέντρο Α.Μ.Ε.Α 

«ο Σωτήρ» (Βλέπε Παράρτημα, Πίνακας 3). Οι Αιτήσεις στάλθηκαν 19-12-2018, 

όμως λόγω της καθυστέρησης έγκρισης από τους φορείς η έρευνα ξεκίνησε τον 

Φεβρουάριο του 2019 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2019. Το ερωτηματολόγιο 

(το «Πρωτόκολλο Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανεξάρτητης Διαβίωσης των ατόμων με 

νοητική αναπηρία») συμπληρώθηκε από το προσωπικό που δουλεύει στις Στέγες 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (καθηγήτρια Ειδικής Φυσικής Αγωγής, Φροντιστές-

Εκπαιδευτές ΑΜΕΑ, νοσηλεύτρια, ψυχολόγοι και παιδαγωγοί-ψυχολόγοι). Αφού 

πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις της ερευνήτριας και του προσωπικού, δόθηκαν οι 

απαραίτητες οδηγίες συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου το «Πρωτόκολλο 

Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανεξάρτητης Διαβίωσης των ατόμων με νοητική 

αναπηρία». Αφού έγινε λεπτομερής παρουσίαση του ερωτηματολογίου, 

συμφωνήθηκε ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου να είναι ένας μήνας. 

Επειδή και το ερωτηματολόγιο είναι μεγάλο και ο φόρτος εργασίας στις Στέγες 

απαιτητικός συμφωνήθηκε και από τις δύο πλευρές η συμπλήρωση να γίνει από το 

ίδιο το προσωπικό τις ώρες που θα μπορούσαν, χωρίς την παρουσία της ερευνήτριας.  

Αφού εγκρίθηκε η άδεια, η έρευνα ξεκίνησε από την Σέρρες. Αφού έγινε 

τηλεφωνική επικοινωνία, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τις ψυχολόγους του 
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Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών 

(πρώην Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α.). Η συνάντηση έγινε στα γραφεία του φορέα όπου δόθηκαν οι 

απαραίτητες οδηγίες συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου.  

Ο επόμενος φορέας είναι το ΚΔΑΠ Νεάπολης-Συκεών. Ύστερα από 

τηλεφωνική επικοινωνία καθορίστηκε ραντεβού με το προσωπικό (Καθηγήτρια 

Φυσικής Αγωγής και νοσηλεύτρια), αυτή την φορά στις Στέγες Υποστηριζόμενης 

Διαβίωσης που έχει ο φορέας στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Είναι σημαντικό να 

αναφερθεί ότι είναι ο μόνος φορέας που με δέχθηκε στις ίδιες τις Στέγες. Τα σπίτια 

ήταν καινούργια, όμορφα διακοσμημένα, καθαρά και υπήρχε μία αίσθηση ζεστασιάς. 

Ο επόμενος φορέας ήταν το Ι.Α.Α., όπου έγινε τηλεφωνική επικοινωνία με τις 

Παιδαγωγούς οι οποίες είναι υπεύθυνες στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης που 

βρίσκονται στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης. Όμως λόγω αδυναμίας συνάντησης λόγω 

υγείας του προσωπικού, η συνάντηση μας πραγματοποιήθηκε μια διαφορετική ημέρα 

στο κέντρο της πόλης. Εδώ θέλω να τονίσω ότι οι Στέγες βρίσκονται αρκετά μακριά 

από το κέντρο της πόλης και η συγκοινωνία δεν είναι συχνή.  

Τελευταίος φορέας ήταν το Κέντρο ΑΜΕΑ «ο Σωτήρ». Ύστερα από 

τηλεφωνική επικοινωνία καθορίστηκε ραντεβού στα κεντρικά γραφεία του φορέα με 

την ψυχολόγο. Δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, 

όμως το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από την φροντιστήρια ΑΜΕΑ που δουλεύει 

και φροντίζει τα άτομα με αναπηρία στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. 

2.4.  ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα είναι το «Πρωτόκολλο 

Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανεξάρτητης Διαβίωσης των ατόμων με νοητική 

αναπηρία» το οποίο κατασκευάστηκε από την κα Ιωάννα Δημητριάδου στα πλαίσια 

Διδακτορικής Διατριβής (Δημητριάδου, 2015). Η τιμή α του του Cronbach είναι 

0,936, ενώ όταν αφαιρούνται οι αρχικές γενικές και δημογραφικές ερωτήσεις 

αυξάνεται στο 0,970.  

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει αρχικά δημογραφικά στοιχεία (ηλικία και 

φύλο), την κατηγορία της αναπηρίας και τα χρόνια που βρίσκεται το άτομο με 

αναπηρία στην Υποστηριζόμενη διαβίωση και δημογραφικά στοιχεία του ατόμου που 

θα συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο (ηλικία και φύλλο), ειδικότητα και το πλήθος 

των χρόνων που ξέρει το άτομο με αναπηρία για το οποίο συμπληρώνει το 
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ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε τρία μέρη, στο Επίπεδο 

Απόδοσης, στο Επίπεδο Βοήθειας και Προσαρμογής και στο Επίπεδο Ευκαιριών. Στο 

επίπεδο Απόδοσης υπάρχουν τέσσερεις υποκλίμακες: 1. Δεξιότητες φροντίδας 

Εαυτού/Αυτοεξυπηρέτηση-Φροντίδα ρουχισμού, 2. Δεξιότητες φροντίδας σπιτιού-

κανόνες ασφάλειας, 3. Δεξιότητες για αγορές-πληρωμές, 4. Δεξιότητες για 

Διαπροσωπικές σχέσεις-Ελεύθερο χρόνο-Γνώση ικανοτήτων και αδυναμιών,  όπου 

στην κάθε μία υπάρχουν και αντίστοιχα υποερωτήματα, όπου ο ερωτώμενος που 

συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο ρωτάτε αν το άτομο με αναπηρία για το οποίο 

συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο κατέχει αυτές τις δεξιότητες σε μία κλίμακα τύπου 

Likert (1: Δεν αποδίδει, 2: Μερική Απόδοση, 3: Ασταθής Απόδοση, 4: Σταθερή 

Απόδοση) με μορφή κλειστών ερωτήσεων. Στο Επίπεδο Βοήθειας και Προσαρμογής 

πρέπει να συμπληρωθεί αν το άτομο με αναπηρία εκτελεί τις παραπάνω δεξιότητες με 

βοήθεια (1: Βοήθεια Ευρείας Κλίμακας, 2: Μέτρια Βοήθεια, 3: Ελάχιστη Βοήθεια) ή 

προσαρμογή (1: Προσαρμογές Ευρείας Κλίμακας, 2: Μέτριες Προσαρμογές, 3: 

Ελάχιστες Προσαρμογές) ή και τα δύο σε μία Κλίμακα Τύπου Likert και το είδος της 

βοήθειας ή προσαρμογής με την μορφή ανοιχτών ερωτήσεων. Και στο Επίπεδο 

Ευκαιριών θα πρέπει να συμπληρωθεί η συχνότητα της Δοθείσης Ευκαιρίας μέσα από 

πέντε υποκλίμακες: 1. Δεξιότητες φροντίδας Εαυτού/Αυτοεξυπηρέτηση-Φροντίδα 

ρουχισμού, 2. Δεξιότητες φροντίδας σπιτιού-Κανόνες ασφάλειας, 3. Δεξιότητες για 

αγορές-πληρωμές, 4. Δεξιότητες για Διαπροσωπικές σχέσεις-Ελεύθερο χρόνο-Γνώση 

ικανοτήτων και αδυναμιών, 5. Επιλογή μελλοντικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας-

προεπαγγελματικές δεξιότητες, όπου στην κάθε μία υποκλίμακα υπάρχουν και 

αντίστοιχα υποερωτήματα σε μία κλίμακα τύπου Likert (0 φορές/εβδομάδα, 1-5 

φορές/εβδομάδα, 5-10 φορές/εβδομάδα, πάνω από 10 φορές/εβδομάδα) με μορφή 

κλειστών ερωτήσεων. Στο τέλος του ερωτηματολογίου υπάρχει και το Υπόμνημα του 

Πρωτοκόλλου το οποίο αποτελείται από τρεις πίνακες. Ο πρώτος πίνακας αναφέρεται 

στις δεξιότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης των ατόμων με Νοητικές και Αναπτυξιακές 

Αναπηρίες, όπως αυτές εντοπίζονται βιβλιογραφικά και ερευνητικά. Ο δεύτερος 

πίνακας αφορά τις δεξιότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης στις οποίες θα πρέπει να 

εκπαιδεύεται ένα παιδί τυπικής ανάπτυξης 12-15 ετών. Ο τρίτος πίνακας αφορά τις 

δεξιότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης στις οποίες θα πρέπει να εκπαιδεύεται ένας νέος 

τυπικής ανάπτυξης 15-18 ετών. Οι εν λόγω πίνακες παρατίθενται προκειμένου ο 

βαθμολογητής να έχει υπόψη του τις δεξιότητες που απαιτούνται ανά ηλικιακή 
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βαθμίδα και να μπορέσει να προβεί στη σύγκριση με το μαθητή που αξιολογεί 

(Δημητριάδου, 2015).  

 

2.5.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το Στατιστικό Πρόγραμμα SPSS Version 

20. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με περιγραφικά στατιστικά στοιχεία και 

δίνονται και οι Συχνότητες των Μέσων όρων. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε 

χειρόγραφα, οπότε περάστηκαν τα δεδομένα στο στατιστικό πρόγραμμα για να βγουν 

τα σχετικά αποτελέσματα. Η χρήση των περιγραφικών στοιχείων στο Επίπεδο 

Απόδοσης χρησιμοποιήθηκε για να δούμε σε ποιο βαθμό τα άτομα με αναπηρία 

αποδίδουν στις Δεξιότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης. Στο Επίπεδο Βοήθειας και 

Προσαρμογής σε ποιο βαθμό χρειάζονται Βοήθεια ή Προσαρμογή να εκτελέσουν τις 

δεξιότητες. Και στο Επίπεδο Ευκαιριών, πόσες φορές την εβδομάδα τους δίνεται η 

δυνατότητα να εκτελέσουν τις συγκεκριμένες δεξιότητες. Επίσης παρουσιάζονται και 

τα ποσοστά των μέσων όρων έτσι ώστε να μπορέσει να συνδεθούν τα αποτελέσματα 

και με την διεθνή βιβλιογραφία. 
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3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

3.1.  Πρωτόκολλο Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανεξάρτητης Διαβίωσης 
των ατόμων με νοητική αναπηρία 

 

3.1.1. Επίπεδο Απόδοσης 

 

3.1.1.1. Δεξιότητες φροντίδας του εαυτού/Αυτοεξυπηρέτηση-Φροντίδα 

ρουχισμού  

Στην ερώτηση «Πλένει και σκουπίζει τα χέρια του/της», στο σύνολο των 

ατόμων, το 21,43% έχει Μερική Απόδοση, το 7,14% έχει Ασταθή Απόδοση και το 

71,43% έχει Σταθερή Απόδοση. Τα άτομα με Αυτισμό έχουν Σταθερή Απόδοση με 

Μέση Τιμή 4,00 ενώ τα άτομα με Νοητική αναπηρία η Μέση τιμή είναι 3,73 με 

Τυπική Απόκλιση 0.452.  

Στην ερώτηση «Πλένει και σκουπίζει το σώμα του/ της», στο σύνολο των 

ατόμων, το 46,43% έχει Μερική Απόδοση, το 32,14% έχει Ασταθή Απόδοση και το 

21,43% έχει Σταθερή Απόδοση. Με Μέσο όρο Μέση τιμή 3,50 και τυπική Απόκλιση 

0,84, όπου τα άτομα με Αυτισμό έχουν Σταθερή Απόδοση με Μέση Τιμή 4,00 ενώ τα 

άτομα με Νοητική αναπηρία η Μέση τιμή είναι 3,46 με Τυπική Απόκλιση 0.859. 

Στην ερώτηση «Λούζει τα μαλλιά του/της», στο σύνολο των ατόμων, το 

17,86% έχει Μερική Απόδοση, το 10,71% έχει Ασταθή Απόδοση και το 71,43% έχει 

Σταθερή Απόδοση. Με Μέσο όρο Μέση τιμή 3,54 και τυπική Απόκλιση 0,79, όπου 

τα άτομα με Αυτισμό έχουν Σταθερή Απόδοση με Μέση Τιμή 4,00 ενώ τα άτομα με 

Νοητική αναπηρία η Μέση τιμή είναι 3,50 με Τυπική Απόκλιση 0,812. 

 Στην ερώτηση «Χρησιμοποιεί την τουαλέτα, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής», 

στο σύνολο των ατόμων, το 3,57% Δεν Αποδίδει , το 7,14% έχει Μερική Απόδοση, 

το 25% έχει Ασταθή Απόδοση και το 64,29% έχει Σταθερή Απόδοση. Με Μέσο όρο 

Μέση τιμή 3,50 και τυπική Απόκλιση 0,79, όπου τα άτομα με Αυτισμό έχουν 

Σταθερή Απόδοση με Μέση Τιμή 4,00 ενώ τα άτομα με Νοητική αναπηρία η Μέση 

τιμή είναι 3,46 με Τυπική Απόκλιση 0,811.   

Στην ερώτηση «Γνωρίζει την θέση και τακτοποιεί τα ρούχα του/της στην 

ντουλάπα», στο σύνολο των ατόμων, το 3,57% Δεν αποδίδει, το 10,71% έχει Μερική 

Απόδοση, το 32,14% έχει Ασταθή Απόδοση και το 53,57% έχει Σταθερή Απόδοση. 

Με Μέσο όρο Μέση τιμή 3,36 και τυπική Απόκλιση 0,83, όπου τα άτομα με Αυτισμό 
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έχουν Σταθερή Απόδοση με Μέση Τιμή 4,00 ενώ τα άτομα με Νοητική αναπηρία η 

Μέση τιμή είναι 3,31 με Τυπική Απόκλιση 0,838.  

Στην ερώτηση «Ντύνεται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες», στο σύνολο των 

ατόμων, το 3,57% Δεν Αποδίδει, το 17,86% έχει Μερική Απόδοση, το 32,14% έχει 

Ασταθή Απόδοση και το 46,43% έχει Σταθερή Απόδοση. Με Μέσο όρο Μέση τιμή 

3,21 και τυπική Απόκλιση 0,88, όπου τα άτομα με Αυτισμό έχουν Σταθερή Απόδοση 

με Μέση Τιμή 4,00 ενώ τα άτομα με Νοητική αναπηρία η Μέση τιμή είναι 3,15 με 

Τυπική Απόκλιση 0,881.  

Στην ερώτηση «Επιλέγει τι θα φορέσει, ανάλογα με την περίσταση», στο 

σύνολο των ατόμων, το 10,71% Δεν Αποδίδει, το 25%  έχει Μερική Απόδοση, το 

14,29% έχει Ασταθή Απόδοση και το 50% έχει Σταθερή Απόδοση. Με Μέσο όρο 

Μέση τιμή 3,04 και τυπική Απόκλιση 1,10, όπου τα άτομα με Αυτισμό έχουν 

Σταθερή Απόδοση με Μέση Τιμή 4,00 ενώ τα άτομα με Νοητική αναπηρία η Μέση 

τιμή είναι 2,96 με Τυπική Απόκλιση 1,113.  

Στην ερώτηση «Φροντίζει για την καθαριότητα των ρούχων του/της», στο 

σύνολο των ατόμων, το 17,86% Δεν Αποδίδει, το 32,14% έχει Μερική Απόδοση, το 

17,86% έχει Ασταθή Απόδοση και το 32,14% έχει Σταθερή Απόδοση. Με Μέσο όρο 

Μέση τιμή 2,64 και τυπική Απόκλιση 1,13, όπου τα άτομα με Αυτισμό έχουν Μερική 

Απόδοση με Μέση Τιμή 2,00 ενώ τα άτομα με Νοητική αναπηρία η Μέση τιμή είναι 

2,69 με Τυπική Απόκλιση 1,158 (Πίνακας 5). 

 

Πίνακας 5: Δεξιότητες φροντίδας του εαυτού/Αυτοεξυπηρέτηση-Φροντίδα ρουχισμού  

Μεταβλητές Ομάδες 
Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 
Μέση τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Πλένει και 

σκουπίζει τα 

χέρια του/της 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 3,73 0,452 

Αυτισμός 1 4 4,00 0,000 

Πλένει και 

σκουπίζει το 

σώμα του/ της 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 3,46 0,859 

Αυτισμός 1 4 4,00 0,000 

Λούζει τα 

μαλλιά του/της 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 3,50 0,812 

Αυτισμός 1 4 4,00 0,000 

Χρησιμοποιεί Νοητική 1 4 3,46 0,811 
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την τουαλέτα, 

τηρώντας τους 

κανόνες 

υγιεινής 

αναπηρία 

Αυτισμός 1 4 4,00 0,000 

Γνωρίζει την 

θέση και 

τακτοποιεί τα 

ρούχα του/της 

στην ντουλάπα 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 3,31 0,838 

Αυτισμός 1 4 4,00 0,000 

Ντύνεται 

ανάλογα με τις 

καιρικές 

συνθήκες 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 3,15 0,881 

Αυτισμός 1 4 4,00 0,000 

Επιλέγει τι θα 

φορέσει, 

ανάλογα με την 

περίσταση 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 2,96 1,113 

Αυτισμός 1 4 4,00 0,000 

Φροντίζει για 

την 

καθαριότητα 

των ρούχων 

του/της 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 2,69 1,158 

Αυτισμός 1 4 2,00 0,000 

 

3.1.1.2. Δεξιότητες Φροντίδα σπιτιού-κανόνες ασφαλείας 

Στην ερώτηση «Γνωρίζει την χρήση και χρησιμοποιεί τα κουζινικά σκεύη», στο 

σύνολο των ατόμων, το 10,71% Δεν Αποδίδει, το 17,86% έχει Μερική Απόδοση, το 

32,14% έχει Ασταθή Απόδοση και το 39,29% έχει Σταθερή Απόδοση. Με Μέσο όρο 

Μέση τιμή 3,00 και τυπική Απόκλιση 1,02, όπου τα άτομα με Αυτισμό έχουν Ασταθή 

Απόδοση με Μέση Τιμή 3,00 όπως και τα άτομα με Νοητική αναπηρία που η Μέση 

τιμή είναι 3,00 με Τυπική Απόκλιση 1,058.  

Στην ερώτηση «Γνωρίζει την χρήση και χρησιμοποιεί τις ηλεκτρικές συσκευές 

της κουζίνας», στο σύνολο των ατόμων, το 21,43% Δεν Αποδίδει, το 21,43% έχει 

Μερική Απόδοση, το 21,43% έχει Ασταθή Απόδοση και το 35,71% έχει Σταθερή 

Απόδοση. Με Μέσο όρο Μέση τιμή 2,71 και τυπική Απόκλιση 1,18, όπου τα άτομα 
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με Αυτισμό έχουν Μερική Απόδοση με Μέση Τιμή 2,00 ενώ τα άτομα με Νοητική 

αναπηρία η Μέση τιμή είναι 2,29 με Τυπική Απόκλιση 1,225.  

Στην ερώτηση «Αποφασίζει τι πρέπει να περιλαμβάνει και κατασκευάζει τη 

λίστα για το σούπερ μάρκετ», στο σύνολο των ατόμων, το 50% Δεν Αποδίδει, το 

21,43% έχει Μερική Απόδοση και το 17,86% έχει Ασταθή Απόδοση και το 10,71% 

έχει Σταθερή Απόδοση. Με Μέσο όρο Μέση τιμή 1,89 και τυπική Απόκλιση 1,07, 

όπου τα άτομα με Αυτισμό έχουν Μερική Απόδοση με Μέση Τιμή 2,00 ενώ τα άτομα 

με Νοητική αναπηρία η Μέση τιμή είναι 1,88 με Τυπική Απόκλιση 1,107. 

Στην ερώτηση «Φτιάχνει μόνος του/της ένα απλό γεύμα ή σνακ», στο σύνολο 

των ατόμων, το 28,57% Δεν Αποδίδει, το 14,29% έχει Μερική Απόδοση, το 21,43% 

έχει Ασταθή Απόδοση και το 35,71%  έχει Σταθερή Απόδοση. Με Μέσο όρο Μέση 

τιμή 2,64 και τυπική Απόκλιση 1,25, όπου τα άτομα με Αυτισμό η Μέση Τιμή είναι 

1,00 Δεν Αποδίδουν, ενώ τα άτομα με Νοητική αναπηρία η Μέση τιμή είναι 2,69 με 

Τυπική Απόκλιση 1,258.  

Στην ερώτηση «Πλένει και τακτοποιεί τα μαγειρικά σκεύη μετά την χρήση 

τους», στο σύνολο των ατόμων, το 10,71% Δεν Αποδίδει, το 7,14% έχει Μερική 

Απόδοση, το 25% έχει Ασταθή Απόδοση και το 57,14%  έχει Σταθερή Απόδοση. Με 

Μέσο όρο Μέση τιμή 3,29 και τυπική Απόκλιση 1,01, όπου τα άτομα με Αυτισμό 

έχουν Μερική Απόδοση με Μέση Τιμή 2,5με Τυπική Απόκλιση 2,121 ενώ τα άτομα 

με Νοητική αναπηρία η Μέση τιμή είναι 3,46 με Τυπική Απόκλιση 0,811.  

Στην ερώτηση «Παραγγέλνει φαγητό από έξω», στο σύνολο των ατόμων, το 

46,43% Δεν Αποδίδει και το 10,71% έχει Μερική Απόδοση, το 10,71% έχει Ασταθή 

Απόδοση και το 32,14% έχει Σταθερή Απόδοση. Με Μέσο όρο Μέση τιμή 2,29 και 

τυπική Απόκλιση 1,36, όπου στα άτομα με Αυτισμό η Μέση Τιμή είναι 1,50 και 

Τυπική Απόκλιση 0,707 ενώ τα άτομα με Νοητική αναπηρία η Μέση τιμή είναι 2,27 

με Τυπική Απόκλιση 1,343.  

Στην ερώτηση «Ξεσκονίζει τα έπιπλα του σπιτιού», στο σύνολο των ατόμων, 

το 7,14 Δεν Αποδίδει, το 14,29% έχει Μερική Απόδοση, το 14,29% έχει Ασταθή 

Απόδοση και το 64,29% έχει Σταθερή Απόδοση. Με Μέσο όρο Μέση τιμή 3,36 και 

τυπική Απόκλιση 0,99, όπου τα άτομα με Αυτισμό έχουν Μέση Τιμή 2,50 με Τυπική 

Απόκλιση 2,121 ενώ τα άτομα με Νοητική αναπηρία η Μέση τιμή είναι 3,50 με 

Τυπική Απόκλιση 0,860.  

Στην ερώτηση «Χρησιμοποιεί την ηλεκτρική σκούπα», στο σύνολο των 

ατόμων, το 7,14% Δεν Αποδίδει, το 14,29%  έχει Μερική Απόδοση, το 7,14% έχει 
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Ασταθή Απόδοση και το 71,43% έχει Σταθερή Απόδοση. Με Μέσο όρο Μέση τιμή 

3,43 και τυπική Απόκλιση 1,00, όπου τα άτομα με Αυτισμό έχουν Μέση Τιμή 1,50 με 

Τυπική Απόκλιση 0,707 ενώ τα άτομα με Νοητική αναπηρία η Μέση τιμή είναι 3,50 

με Τυπική Απόκλιση 0,906.  

Στην ερώτηση «Σφουγγαρίζει το πάτωμα», στο σύνολο των ατόμων, το 

21,43% Δεν Αποδίδει, το 14,29% έχει Μερική Απόδοση, το 3,57% έχει Ασταθή 

Απόδοση και το 60,71% έχει Σταθερή Απόδοση. Με Μέσο όρο Μέση τιμή 3,04 και 

τυπική Απόκλιση 1,29, όπου τα άτομα με Αυτισμό έχουν Μέση Τιμή 1,50 με Τυπική 

Απόκλιση 0,707 ενώ τα άτομα με Νοητική αναπηρία η Μέση τιμή είναι 3,15 με 

Τυπική Απόκλιση 1,255. 

Στην ερώτηση «Τηλεφωνεί στον εκάστοτε ειδικό για τυχόν ζημιές στο σπίτι», 

στο σύνολο των ατόμων, το έχει Μερική Απόδοση, το 75% Δεν Αποδίδει, το 17,86% 

έχει Μερική Απόδοση και το 7,14% έχει Ασταθή Απόδοση. Με Μέσο όρο Μέση τιμή 

1,32 και τυπική Απόκλιση 0,61, όπου τα άτομα με Αυτισμό έχουν Μέση Τιμή 1,00 

ενώ τα άτομα με Νοητική αναπηρία η Μέση τιμή είναι 1,31 με Τυπική Απόκλιση 

0,618.  

Στην ερώτηση «Επιλέγει το μέρος και τη γειτονιά που θα ζήσει», στο σύνολο 

των ατόμων, το 71,43% Δεν Αποδίδει, το 17,86% έχει Μερική Απόδοση, το 7,14% 

έχει Ασταθή Απόδοση και το 3,57% έχει Σταθερή Απόδοση. Με Μέσο όρο Μέση 

τιμή 1,43 και τυπική Απόκλιση 0,79, όπου τα άτομα με Αυτισμό έχουν Μέση Τιμή 

2,50 με Τυπική Απόκλιση 0,707 ενώ τα άτομα με Νοητική αναπηρία η Μέση τιμή 

είναι 1,46 με Τυπική Απόκλιση 0,811. 

 Στην ερώτηση «Επιλέγει τα έπιπλα και τα αξεσουάρ του σπιτιού του/της», στο 

σύνολο των ατόμων, το 60,71% Δεν Αποδίδει, το 28,57% έχει Μερική Απόδοση, το 

7,14% έχει Ασταθή Απόδοση και το 3,57% έχει Σταθερή Απόδοση. Με Μέσο όρο 

Μέση τιμή 1,54 και τυπική Απόκλιση 0,79, όπου τα άτομα με Αυτισμό έχουν Μέση 

Τιμή 2,50 με Τυπική Απόκλιση 2,121 ενώ τα άτομα με Νοητική αναπηρία η Μέση 

τιμή είναι 1,46 με Τυπική Απόκλιση 0,761.  

Στην ερώτηση «Τηρεί τους κανόνες ασφαλείας», στο σύνολο των ατόμων, το 

17,86% Δεν Αποδίδει, το 32,14% έχει Μερική Απόδοση, το 21,43% έχει Ασταθή 

Απόδοση και το 28,57% έχει Σταθερή Απόδοση. Με Μέσο όρο Μέση τιμή 2,61 και 

τυπική Απόκλιση 1,10, όπου τα άτομα με Αυτισμό έχουν Μέση Τιμή 3,50 με Τυπική 

Απόκλιση 0,707 ενώ τα άτομα με Νοητική αναπηρία η Μέση τιμή είναι 2,62 με 

Τυπική Απόκλιση 1,061. 
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Στην ερώτηση «Τηλεφωνεί, σε περίπτωση κινδύνου σε αστυνομία, 

πυροσβεστική, νοσοκομείο», στο σύνολο των ατόμων, το 60,71% Δεν Αποδίδει, το 

7,14% έχει Μερική Απόδοση, το 21,43% έχει Ασταθή Απόδοση και το 10,71% έχει 

Σταθερή Απόδοση. Με Μέσο όρο Μέση τιμή 1,75 και τυπική Απόκλιση 1,21, όπου 

τα άτομα με Αυτισμό έχουν Σταθερή Απόδοση με Μέση Τιμή 4,00 ενώ τα άτομα με 

Νοητική αναπηρία η Μέση τιμή είναι 1,62 με Τυπική Απόκλιση 1,134. 

Στην ερώτηση «Τηλεφωνεί σε κάποιον συγγενή ή φίλο, σε περίπτωση που 

χρειαστεί κάτι», στο σύνολο των ατόμων, το 32,14% Δεν Αποδίδει, το 21,43% έχει 

Μερική Απόδοση, το 7,14% έχει Ασταθή Απόδοση και το 39,29% έχει Σταθερή 

Απόδοση. Με Μέσο όρο Μέση τιμή 2,54 και τυπική Απόκλιση 1,32, όπου τα άτομα 

με Αυτισμό έχουν Σταθερή Απόδοση με Μέση Τιμή 4,00 ενώ τα άτομα με Νοητική 

αναπηρία η Μέση τιμή είναι 2,42 με Τυπική Απόκλιση 1,301 (Πίνακας 6). 

 

Πίνακας 6: Δεξιότητες Φροντίδα σπιτιού-κανόνες ασφαλείας 

Μεταβλητές Ομάδες 
Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 
Μέση τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Γνωρίζει την 

χρήση και 

χρησιμοποιεί τα 

κουζινικά σκεύη 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 3,00 1,058 

Αυτισμός 1 4 3,00 0,000 

Γνωρίζει την 

χρήση και 

χρησιμοποιεί τις 

ηλεκτρικές 

συσκευές της 

κουζίνας 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 2,69 1,225 

Αυτισμός 1 4 2,00 0,000 

Αποφασίζει τι 

πρέπει να 

περιλαμβάνει 

και 

κατασκευάζει τη 

λίστα για το 

σούπερ μάρκετ 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 1,88 1,107 

Αυτισμός 1 4 2,00 1,414 

Φτιάχνει μόνος Νοητική 1 4 2,69 1,258 
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του/της ένα 

απλό γεύμα ή 

σνακ 

αναπηρία 

Αυτισμός 1 4 1,00 0,000 

Πλένει και 

τακτοποιεί τα 

μαγειρικά σκεύη 

μετά την χρήση 

τους 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 3,46 0,811 

Αυτισμός 1 4 2,50 2,121 

Παραγγέλνει 

φαγητό από έξω 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 2,27 1,343 

Αυτισμός 1 4 1,50 0,707 

Ξεσκονίζει τα 

έπιπλα του 

σπιτιού 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 3,50 0,860 

Αυτισμός 1 4 2,50 2,121 

Χρησιμοποιεί 

την ηλεκτρική 

σκούπα 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 3,50 0,906 

Αυτισμός 1 4 1,50 0,707 

Σφουγγαρίζει το 

πάτωμα 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 3,15 1,255 

Αυτισμός 1 4 1,50 0,707 

Τηλεφωνεί στον 

εκάστοτε ειδικό 

για τυχόν ζημιές 

στο σπίτι 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 1,31 0,618 

Αυτισμός 1 4 1,00 0,000 

Επιλέγει το 

μέρος και τη 

γειτονιά που θα 

ζήσει 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 1,46 0,811 

Αυτισμός 1 4 2,50 0,707 

Επιλέγει τα 

έπιπλα και τα 

αξεσουάρ του 

σπιτιού του/της 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 1,46 0,761 

Αυτισμός 1 4 2,50 2,121 

Τηρεί τους 

κανόνες 

ασφαλείας 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 2,62 1,061 

Αυτισμός 1 4 3,50 0,707 
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Τηλεφωνεί, σε 

περίπτωση 

κινδύνου σε 

αστυνομία, 

πυροσβεστική, 

νοσοκομείο 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 1,62 1,134 

Αυτισμός 1 4 4,00 0,000 

Τηλεφωνεί σε 

κάποιον συγγενή 

ή φίλο, σε 

περίπτωση που 

χρειαστεί κάτι. 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 2,42 1,301 

Αυτισμός 1 4 4,00 0,000 

 

3.1.1.3. Δεξιότητες Αγορές- πληρωμές 

Στην ερώτηση «Χρησιμοποιεί σωστά τα χρήματα», στο σύνολο των ατόμων, το 

53,57% Δεν Αποδίδει, το 3.57% έχει Μερική Απόδοση, το 14,29% έχει Ασταθή 

Απόδοση και το 28,57% έχει Σταθερή Απόδοση. Με Μέσο όρο Μέση τιμή 2,14 και 

τυπική Απόκλιση 1,41, όπου τα άτομα με Αυτισμό έχουν Μέση Τιμή 2,50 με Τυπική 

Απόκλιση 2,121 ενώ τα άτομα με Νοητική αναπηρία η Μέση τιμή είναι 2,12 με 

Τυπική Απόκλιση 1,395. 

Στην ερώτηση «Πληρώνει λογαριασμούς σε δημόσιες υπηρεσίες», στο σύνολο 

των ατόμων, το 60,72% Δεν Αποδίδει, το 3,57% έχει Μερική Απόδοση, το 14,29% 

έχει Ασταθή Απόδοση και το 21,43% έχει Σταθερή Απόδοση. Με Μέσο όρο Μέση 

τιμή 1,75 και τυπική Απόκλιση 1,51, όπου τα άτομα με Αυτισμό έχουν Μέση Τιμή 

3,50 με Τυπική Απόκλιση 0,707 ενώ τα άτομα με Νοητική αναπηρία η Μέση τιμή 

είναι 1,62 με Τυπική Απόκλιση 1,472.  

Στην ερώτηση «Πραγματοποιεί αγορές σε σούπερ μάρκετ», στο σύνολο των 

ατόμων, το 39,29%  Δεν Αποδίδει, το 17,86% έχει Μερική Απόδοση, το 14,29% έχει 

Ασταθή Απόδοση και το 28,57% έχει Σταθερή Απόδοση. Με Μέσο όρο Μέση τιμή 

2,07 και τυπική Απόκλιση 1,59, όπου τα άτομα με Αυτισμό έχουν Μέση Τιμή 2,50 με 

Τυπική Απόκλιση 1,121 ενώ τα άτομα με Νοητική αναπηρία η Μέση τιμή είναι 2,04 

με Τυπική Απόκλιση 1,587.  

Στην ερώτηση «Πραγματοποιεί χρήσιμες αγορές για το σπίτι», στο σύνολο των 

ατόμων, το 57,14% Δεν Αποδίδει, το 7,14% έχει Μερική Απόδοση, το 21,43% έχει 

Ασταθή Απόδοση και το 14,29% έχει Σταθερή Απόδοση. Με Μέσο όρο Μέση τιμή 



 93  

 

1,61 και τυπική Απόκλιση 1,50, όπου τα άτομα με Αυτισμό έχουν Μέση Τιμή 2,50 με 

Τυπική Απόκλιση 2,121 ενώ τα άτομα με Νοητική αναπηρία η Μέση τιμή είναι 1,54 

με Τυπική Απόκλιση 1,476.  

Στην ερώτηση «Πραγματοποιεί χρήσιμες προσωπικές αγορές», στο σύνολο των 

ατόμων, το 50% Δεν Αποδίδει, το 28,57% έχει Ασταθή Απόδοση και το 21,43% έχει 

Σταθερή Απόδοση. Με Μέσο όρο Μέση τιμή 2,21 και τυπική Απόκλιση 1,29, όπου 

τα άτομα με Αυτισμό έχουν Μέση Τιμή 2,00 με Τυπική Απόκλιση 1,414 ενώ τα 

άτομα με Νοητική αναπηρία η Μέση τιμή είναι 2,23 με Τυπική Απόκλιση 1,306. 

Στην ερώτηση «Ελέγχει τις τιμές των προϊόντων που αγοράζει και ψάχνει αυτό 

με την πιο συμφέρουσα προσφορά», στο σύνολο των ατόμων, το 50% Δεν Αποδίδει, 

το 7,14% έχει Μερική Απόδοση, το 28,57% έχει Ασταθή Απόδοση και το 14,29% 

έχει Σταθερή Απόδοση. Με Μέσο όρο Μέση τιμή  2,07 και τυπική Απόκλιση 1,18, 

όπου τα άτομα με Αυτισμό έχουν Μέση Τιμή 2,50 με Τυπική Απόκλιση 2,121 ενώ τα 

άτομα με Νοητική αναπηρία η Μέση τιμή είναι 2,04 με Τυπική Απόκλιση 1,148. 

Στην ερώτηση «Ελέγχει τα χρήματα που δίνει και τα ρέστα που παίρνει πίσω.», 

στο σύνολο των ατόμων, το 50%  Δεν Αποδίδει, το 7,14% έχει Μερική Απόδοση, το 

17,86% έχει Ασταθή Απόδοση και το 25% έχει Σταθερή Απόδοση. Με Μέσο όρο 

Μέση τιμή 2,18 και τυπική Απόκλιση 1,31, όπου τα άτομα με Αυτισμό έχουν Μέση 

Τιμή 2,50 με Τυπική Απόκλιση 2,121 ενώ τα άτομα με Νοητική αναπηρία η Μέση 

τιμή είναι 2,15 με Τυπική Απόκλιση 1,287 (Πίνακας 7).  

 

Πίνακας 7: Δεξιότητες Αγορές- πληρωμές 

Μεταβλητές Ομάδες 
Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 
Μέση τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Χρησιμοποιεί 

σωστά τα 

χρήματα 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 2,12 1,395 

Αυτισμός 1 4 2,50 2,121 

Πληρώνει 

λογαριασμούς σε 

δημόσιες 

υπηρεσίες 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 1,62 1,472 

Αυτισμός 1 4 3,50 0,707 

Πραγματοποιεί 

αγορές σε 

σούπερ μάρκετ 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 2,04 1,587 

Αυτισμός 1 4 2,50 2,121 
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Πραγματοποιεί 

χρήσιμες αγορές 

για το σπίτι 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 1,54 1,476 

Αυτισμός 1 4 2,50 2,121 

Πραγματοποιεί 

χρήσιμες 

προσωπικές 

αγορές 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 2,23 1,306 

Αυτισμός 1 4 2,00 1,414 

Ελέγχει τις τιμές 

των προϊόντων 

που αγοράζει και 

ψάχνει αυτό με 

την πιο 

συμφέρουσα 

προσφορά 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 2,04 1,148 

Αυτισμός 1 4 2,50 2,121 

Ελέγχει τα 

χρήματα που 

δίνει και τα 

ρέστα που 

παίρνει πίσω. 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 2,15 1,287 

Αυτισμός 1 4 2,50 2,121 

 

3.1.1.4. Δεξιότητες Διαπροσωπικές σχέσεις-ελεύθερος χρόνος-γνώση 

ικανοτήτων και αδυναμιών 

Στην ερώτηση «Χρησιμοποιεί ανεξάρτητα τα μέσα μαζικής μεταφοράς», στο 

σύνολο των ατόμων, το 32,14% Δεν Αποδίδει, το 3,57% έχει Μερική Απόδοση, το 

10,71% έχει Ασταθή Απόδοση και το 53,57% έχει Σταθερή Απόδοση. Με Μέσο όρο 

Μέση τιμή 2,86 και τυπική Απόκλιση 1,38, όπου τα άτομα με Αυτισμό έχουν Μέση 

Τιμή 2,00 με Τυπική Απόκλιση 1,414 ενώ τα άτομα με Νοητική αναπηρία η Μέση 

τιμή είναι 2,92 με Τυπική Απόκλιση 1,383.  

Στην ερώτηση «Επιλέγει πως θα περάσει το απόγευμα/ βράδυ του/της», στο 

σύνολο των ατόμων, το 28,57% έχει Μερική Απόδοση, το 14,29% έχει Ασταθή 

Απόδοση και το 57,14%  έχει Σταθερή Απόδοση. Με Μέσο όρο Μέση τιμή 3,29 και 

τυπική Απόκλιση 0,90, όπου τα άτομα με Αυτισμό έχουν Μέση Τιμή 3,50 με Τυπική 

Απόκλιση 0,707 ενώ τα άτομα με Νοητική αναπηρία η Μέση τιμή είναι 3,27 με 

Τυπική Απόκλιση 0,919. 
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Στην ερώτηση «Επιλέγει με ποιους θα περάσει τον ελεύθερο χρόνο του/της», 

στο σύνολο των ατόμων, το 3,57% Δεν Αποδίδει, το 28,57% έχει Μερική Απόδοση, 

το 17,86% έχει Ασταθή Απόδοση και το 50% έχει Σταθερή Απόδοση. Με Μέσο όρο 

Μέση τιμή 3,14 και τυπική Απόκλιση 0,97, όπου τα άτομα με Αυτισμό έχουν Μέση 

Τιμή 2,50 με Τυπική Απόκλιση 2,121 ενώ τα άτομα με Νοητική αναπηρία η Μέση 

τιμή είναι 3,19 με Τυπική Απόκλιση 0,895.  

Στην ερώτηση «Μετακινείται ανεξάρτητα στην τοπική κοινότητα όπου ζει.», 

στο σύνολο, το 32,14% Δεν Αποδίδει, το 10,71% έχει Ασταθή Απόδοση και το 

57,14% έχει Σταθερή Απόδοση. Με Μέσο όρο Μέση τιμή 2,93 και τυπική Απόκλιση 

1,39,  όπου τα άτομα με Αυτισμό έχουν Μέση Τιμή 3,50 με Τυπική Απόκλιση 0,707 

ενώ τα άτομα με Νοητική αναπηρία η Μέση τιμή είναι 2,88 με Τυπική Απόκλιση 

1,423 (Πίνακας 8). 

 

Πίνακας 8: Δεξιότητες Διαπροσωπικές σχέσεις-ελεύθερος χρόνος-γνώση ικανοτήτων 

και αδυναμιών 

 

Μεταβλητές Ομάδες 
Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 
Μέση τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Χρησιμοποιεί 

ανεξάρτητα τα 

μέσα μαζικής 

μεταφοράς 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 2,92 1,383 

Αυτισμός 1 4 2,00 1,414 

Επιλέγει πως θα 

περάσει το 

απόγευμα/ βράδυ 

του/της 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 3,27 0,919 

Αυτισμός 1 4 3,50 0,707 

Επιλέγει με ποιους 

θα περάσει τον 

ελεύθερο χρόνο 

του/της 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 3,19 0,895 

Αυτισμός 1 4 2,50 2,121 

Μετακινείται 

ανεξάρτητα στην 

τοπική κοινότητα 

όπου ζει. 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 2,88 1,423 

Αυτισμός 1 4 3,50 0,707 
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3.1.1.5. Σύνολο Δεξιοτήτων στο Επίπεδο Απόδοσης 

Στο σύνολο των Δεξιοτήτων Φροντίδας Εαυτού/Αυτοεξυπηρέτηση-Φροντίδα 

Ρουχισμού το 3,57% Δεν Αποδίδει, το 24,99% έχει Μερική Απόδοση, το 42,84% έχει 

Ασταθή Απόδοση και το 28,57% έχει Σταθερή Απόδοση, όπου η Μέση Τιμή είναι 

3,32 και η Τυπική Απόκλιση 0,73. Στον Αυτισμό η Μέση Τιμή είναι 1,75 με Τυπική 

Απόκλιση 0,000 και στην Νοητική Αναπηρία η Μέση Τιμή είναι 2,02 και η Τυπική 

Απόκλιση 0,665.  

Στο σύνολο των Δεξιοτήτων Φροντίδα σπιτιού-Κανόνες ασφαλείας το 24,99% 

Δεν Αποδίδει, το 17,85% έχει Μερική Απόδοση, το 57,16% έχει Ασταθή Απόδοση, 

όπου η Μέση Τιμή είναι 2,45 και η Τυπική Απόκλιση 0,72. Στον Αυτισμό η Μέση 

Τιμή είναι 2,26 με Τυπική Απόκλιση 0,188 και στην Νοητική Αναπηρία η Μέση Τιμή 

είναι 2,46 και η Τυπική Απόκλιση 0,740.  

Στο σύνολο των Δεξιοτήτων Αγορές-Πληρωμές το 49,98%  Δεν Αποδίδει, το 

21,42% έχει Μερική Απόδοση, το 24,99% έχει Ασταθή Απόδοση και το 3,57% έχει 

Σταθερή Απόδοση, όπου η Μέση Τιμή είναι 2,01 και η Τυπική Απόκλιση 1,03. Στον 

Αυτισμό η Μέση Τιμή είναι 2,57 με Τυπική Απόκλιση 0,606 και στην Νοητική 

Αναπηρία η Μέση Τιμή είναι 1,96 και η Τυπική Απόκλιση 1,046.  

Στο σύνολο των Δεξιοτήτων Διαπροσωπικές σχέσεις-Ελεύθερος Χρόνος-

Γνώση Ικανοτήτων και Αδυναμιών το 25% Δεν Αποδίδει, το 7,14% έχει Μερική 

Απόδοση, το 21,99% έχει Ασταθή Απόδοση και το 39,29% έχει Σταθερή Απόδοση, 

όπου η Μέση Τιμή είναι και η Τυπική Απόκλιση. Στον Αυτισμό η Μέση Τιμή είναι 

3,50 με Τυπική Απόκλιση 0,707και στην Νοητική Αναπηρία η Μέση Τιμή είναι 2,87 

και η Τυπική Απόκλιση 0,883 (Πίνακας 9) (Γράφημα 1). 

 

Πίνακας 9: Σύνολο Δεξιοτήτων στο Επίπεδο Απόδοσης 

Μεταβλητές Ομάδες 
Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Δεξιότητες φροντίδας 

Εαυτού/Αυτοεξυπηρέτηση-

Φροντίδα Ρουχισμού 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 2,02 0,665 

Αυτισμός 1 4 1,75 0,000 

Φροντίδα σπιτιού- Κανόνες 

ασφαλείας 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 2,46 0,740 

Αυτισμός 1 4 2,26 0,188 
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Αγορές-Πληρωμές 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 1,96 1,046 

Αυτισμός 1 4 2,57 0,606 

Διαπροσωπικές σχέσεις-

Ελεύθερος Χρόνος-Γνώση 

Ικανοτήτων και Αδυναμιών 

Νοητική 

αναπηρία 
1 4 2,87 0,883 

Αυτισμός 1 4 3,50 0,707 

 

 

 

Γράφημα 1: Σύνολο Δεξιοτήτων στο Επίπεδο Απόδοσης 

 

3.1.2. Επίπεδο Βοήθειας και Προσαρμογής 

 

3.1.2.1. Επίπεδο Βοήθειας 

Στις Δεξιότητες φροντίδας του Εαυτού/Αυτοεξυπηρέτηση στο Επίπεδο της 

Βοήθειας το 14,29% το άτομο με Αναπηρία εκτελεί συμπεριφορές με Βοήθεια 

Ευρείας Κλίμακας, το 35,71% με Μέτρια Βοήθεια και το 50% με Ελάχιστη Βοήθεια. 

Με Μέσο όρο Μέση τιμή 2,36 και τυπική Απόκλιση 0,73, όπου στον Αυτισμό η 
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Μέση τιμή είναι 3 με Τυπική Απόκλιση 0 και στα άτομα με Νοητική Αναπηρία η 

Μέση τιμή είναι 2,31 με Τυπική Απόκλιση 0,736. 

Στις Δεξιότητες Φροντίδα ρουχισμού στο Επίπεδο της Βοήθειας το 17,86% το 

άτομο με Αναπηρία εκτελεί συμπεριφορές με Βοήθεια Ευρείας Κλίμακας, το 42,86% 

με Μέτρια  Βοήθεια και το 39,28% με Ελάχιστη Βοήθεια. Με Μέσο όρο Μέσης τιμής 

2,29 και τυπική Απόκλιση 0,85, όπου στον Αυτισμό η Μέση τιμή είναι 3,00 με 

Τυπική Απόκλιση 1,414 και στα άτομα με Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 2,23  

με Τυπική Απόκλιση 0,815. 

Στις Δεξιότητες Φροντίδα σπιτιού στο Επίπεδο της Βοήθειας το 17,86% το 

άτομο με Αναπηρία εκτελεί συμπεριφορές με Βοήθεια Ευρείας Κλίμακας, το 42,86% 

με Μέτρια Βοήθεια και το 39,29 % με Ελάχιστη Βοήθεια. Με Μέσο όρο Μέση τιμή  

2,21 και τυπική Απόκλιση 0,74, όπου στον Αυτισμό η Μέση τιμή είναι 2,00 με 

Τυπική Απόκλιση 1,414 και στα άτομα με Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 2,23 

με Τυπική Απόκλιση 0,710. 

Στις Δεξιότητες Κανόνες ασφαλείας στο Επίπεδο της Βοήθειας το 28,57% το 

άτομο με Αναπηρία εκτελεί συμπεριφορές με Βοήθεια Ευρείας Κλίμακας, το 21,43% 

με Μέτρια Βοήθεια και το 50% με Ελάχιστη Βοήθεια.  Με Μέσο όρο Μέση τιμή  

2,21 και τυπική Απόκλιση 0,88, όπου στον Αυτισμό η Μέση τιμή είναι 2,50 με 

Τυπική Απόκλιση 0,707 και στα άτομα με Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 2,19 

με Τυπική Απόκλιση 0,895. 

Στις Δεξιότητες Αγορές-Πληρωμές στο Επίπεδο της Βοήθειας το 60,71% το 

άτομο με Αναπηρία εκτελεί συμπεριφορές με Βοήθεια Ευρείας Κλίμακας, το 10,71% 

με Μέτρια Βοήθεια και το 28,57% με Ελάχιστη Βοήθεια. Με Μέσο όρο Μέση τιμή  

1,68 και τυπική Απόκλιση 0,90, όπου στον Αυτισμό η Μέση τιμή είναι 1,00 με 

Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα άτομα με Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 1,73 

με Τυπική Απόκλιση 0,019. 

Στις Δεξιότητες Διαπροσωπικές σχέσεις στο Επίπεδο της Βοήθειας το 32,14% 

το άτομο με Αναπηρία εκτελεί συμπεριφορές με Βοήθεια Ευρείας Κλίμακας, το 

35,71% με Μέτρια Βοήθεια και το 32,14% με Ελάχιστη Βοήθεια. Με Μέσο όρο 

Μέση τιμή  2,00 και τυπική Απόκλιση 0,82, όπου στον Αυτισμό η Μέση τιμή είναι 

2,00 με Τυπική Απόκλιση 1,414 και στα άτομα με Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή 

είναι 2,00 με Τυπική Απόκλιση 0,800. 

Στις Δεξιότητες Ελεύθερος Χρόνος στο Επίπεδο της Βοήθειας το 21,43% το 

άτομο με Αναπηρία εκτελεί συμπεριφορές με Βοήθεια Ευρείας Κλίμακας, το 42,86% 
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με Μέτρια Βοήθεια και το 35,71% με Ελάχιστη Βοήθεια. Με Μέσο όρο Μέση τιμή 

2,14 και τυπική Απόκλιση 0,76, όπου στον Αυτισμό η Μέση τιμή είναι 2,00 με 

Τυπική Απόκλιση 1,414 και στα άτομα με Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 2,15 

με Τυπική Απόκλιση 0,732. 

Στις Δεξιότητες Γνώση ικανοτήτων και αδυναμιών στο Επίπεδο της Βοήθειας 

το 53,57% το άτομο με Αναπηρία εκτελεί συμπεριφορές με Βοήθεια Ευρείας 

Κλίμακας, το 14,29% με Μέτρια Βοήθεια και το 32,14% με Ελάχιστη Βοήθεια. Με 

Μέσο όρο Μέση τιμή 1,79 και τυπική Απόκλιση 0,92, όπου στον Αυτισμό η Μέση 

τιμή είναι 1,00 με Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα άτομα με Νοητική Αναπηρία η 

Μέση τιμή είναι 1,85 με Τυπική Απόκλιση 0,925 (Πίνακας 10). 

 

Πίνακας 10: Επίπεδο Βοήθειας 

Μεταβλητές Ομάδες 
Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 
Μέση τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Δεξιότητες 

φροντίδας του 

εαυτού/ 

αυτοεξυπηρέτηση/ 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 3 2,31 0,736 

Αυτισμός 1 3 3,00 0,000 

Φροντίδα 

ρουχισμού 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 3 2,23 0,815 

Αυτισμός 1 3 3,00 1,414 

Φροντίδα σπιτιού 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 3 2,23 0,710 

Αυτισμός 1 3 2,00 1,414 

Κανόνες 

ασφαλείας 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 3 2,19 0,895 

Αυτισμός 1 3 2,50 0,707 

Αγορές- Πληρωμές 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 3 1,73 0,919 

Αυτισμός 1 3 1,00 0,000 

Διαπροσωπικές 

σχέσεις 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 3 2,00 0,800 

Αυτισμός 1 3 2,00 1,414 

Ελεύθερος χρόνος Νοητική 1 3 2,15 0,732 
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Αναπηρία 

Αυτισμός 1 3 2,00 1,414 

Γνώση 

ικανοτήτων και 

αδυναμιών 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 3 1,85 0,925 

Αυτισμός 1 3 1,00 0,000 

 

3.1.2.2. Επίπεδο Προσαρμογής 

Στις Δεξιότητες Δεξιότητες φροντίδας του Εαυτού/Αυτοεξυπηρέτηση στο 

Επίπεδο της Προσαρμογής το 28,57% το άτομο με Αναπηρία εκτελεί συμπεριφορές 

με Προσαρμογές Ευρείας Κλίμακας, το 35,71% με Μέτριες Προσαρμογές και το 

35,71% με Ελάχιστες Προσαρμογές. Με Μέσο όρο Μέση τιμή  2,07 και τυπική 

Απόκλιση 0,81, όπου στον Αυτισμό η Μέση τιμή είναι 2,00 με Τυπική Απόκλιση 

1,414 και στα άτομα με Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 2,08 με Τυπική 

Απόκλιση 0,726. 

Στις Δεξιότητες Φροντίδα ρουχισμού στο Επίπεδο της Προσαρμογής το 

21,43% το άτομο με Αναπηρία εκτελεί συμπεριφορές με Προσαρμογές Ευρείας 

Κλίμακας, το 50% με Μέτριες Προσαρμογές και το 28,57% με Ελάχιστες 

Προσαρμογές. Με Μέσο όρο Μέση τιμή 2,07 και τυπική Απόκλιση 0,72, όπου στον 

Αυτισμό η Μέση τιμή είναι 1,00 με Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα άτομα με Νοητική 

Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 2,15  με Τυπική Απόκλιση 0,675, 

Στις Δεξιότητες Φροντίδα σπιτιού στο Επίπεδο της Προσαρμογής το 25% το 

άτομο με Αναπηρία εκτελεί συμπεριφορές με Προσαρμογές Ευρείας Κλίμακας, το 

50% με Μέτριες  Προσαρμογές και το 25% με Ελάχιστες  Προσαρμογές. Με Μέσο 

όρο Μέση τιμή 2,00 και τυπική Απόκλιση 0,72, όπου στον Αυτισμό η Μέση τιμή 

είναι 1,50 με Τυπική Απόκλιση 0,707 και στα άτομα με Νοητική Αναπηρία η Μέση 

τιμή είναι 2,04 με Τυπική Απόκλιση 0,720. 

Στις Δεξιότητες Κανόνες ασφαλείας στο Επίπεδο της Προσαρμογής το 

39,29% το άτομο με Αναπηρία εκτελεί συμπεριφορές με Προσαρμογές Ευρείας 

Κλίμακας, το 39,29% με Μέτριες Προσαρμογές και το 21,43% με Ελάχιστες 

Προσαρμογές. Με Μέσο όρο Μέση τιμή 1,82 και τυπική Απόκλιση 0,77, όπου στον 

Αυτισμό η Μέση τιμή είναι 1,50 με Τυπική Απόκλιση 0,707 και στα άτομα με 

Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 1,85 με Τυπική Απόκλιση 0,784. 
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Στις Δεξιότητες Αγορές-Πληρωμές στο Επίπεδο της Προσαρμογής το 28,57% 

το άτομο με Αναπηρία εκτελεί συμπεριφορές με Προσαρμογές Ευρείας Κλίμακας, το 

46,43% με Μέτριες Προσαρμογές και το 25% με Ελάχιστες Προσαρμογές. Με Μέσο 

όρο Μέση τιμή 1,96 και τυπική Απόκλιση 0,74, όπου στον Αυτισμό η Μέση τιμή 

είναι 2,00 με Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα άτομα με Νοητική Αναπηρία η Μέση 

τιμή είναι 1,26 με Τυπική Απόκλιση 0,774. 

Στις Δεξιότητες Διαπροσωπικές σχέσεις στο Επίπεδο της Προσαρμογής το 

21,43% το άτομο με Αναπηρία εκτελεί συμπεριφορές με Προσαρμογές Ευρείας 

Κλίμακας, το 53,57% με Μέτριες Προσαρμογές και το 25% με Ελάχιστες 

Προσαρμογές. Με Μέσο όρο Μέση τιμή 2,04 και τυπική Απόκλιση 0,69, όπου στον 

Αυτισμό η Μέση τιμή είναι 2,12 με Τυπική Απόκλιση 0,711 και στα άτομα με 

Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 2,04 με Τυπική Απόκλιση 0,00. 

Στις Δεξιότητες Ελεύθερος Χρόνος στο Επίπεδο της Προσαρμογής το 17,86% 

το άτομο με Αναπηρία εκτελεί συμπεριφορές με Προσαρμογές Ευρείας Κλίμακας, το 

53,57% με Μέτριες Προσαρμογές και το 28,57% με Ελάχιστες Προσαρμογές. Με 

Μέσο όρο Μέση τιμή 2,11 και τυπική Απόκλιση 0,69, όπου στον Αυτισμό η Μέση 

τιμή είναι 2,00 με Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα άτομα με Νοητική Αναπηρία η 

Μέση τιμή είναι 2,12 με Τυπική Απόκλιση 0,711. 

Στις Δεξιότητες Γνώση ικανοτήτων και αδυναμιών στο Επίπεδο της 

Προσαρμογής το 32,14% το άτομο με Αναπηρία εκτελεί συμπεριφορές με 

Προσαρμογές  Ευρείας Κλίμακας, το 35,71% με Μέτριες Προσαρμογές και το 

32,14% με Ελάχιστες Προσαρμογές. Με Μέσο όρο Μέση τιμή 2,00 και τυπική 

Απόκλιση 0,82, όπου στον Αυτισμό η Μέση τιμή είναι 2,00 με Τυπική Απόκλιση 

0,00 και στα άτομα με Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 2,00 με Τυπική 

Απόκλιση 0,849 (Πίνακας 11). 

 

Πίνακας 11: Επίπεδο Προσαρμογής 

Μεταβλητές Ομάδες 
Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 
Μέση τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Δεξιότητες 

φροντίδας του 

εαυτού/ 

αυτοεξυπηρέτηση/ 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 3 2,08 0,796 

Αυτισμός 1 3 2,00 1,414 
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Φροντίδα 

ρουχισμού 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 3 2,15 0,675 

Αυτισμός 1 3 1,00 0,000 

Φροντίδα σπιτιού 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 3 2,04 0,720 

Αυτισμός 1 3 1,50 0,707 

Κανόνες 

ασφαλείας 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 3 1,85 0,784 

Αυτισμός 1 3 1,50 0,707 

Αγορές- Πληρωμές 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 3 1,96 0,774 

Αυτισμός 1 3 2,00 0,000 

Διαπροσωπικές 

σχέσεις 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 3 2,04 0,720 

Αυτισμός 1 3 2,00 0,000 

Ελεύθερος χρόνος 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 3 2,12 0,711 

Αυτισμός 1 3 2,00 0,000 

Γνώση 

ικανοτήτων και 

αδυναμιών 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 3 2,00 0,849 

Αυτισμός 1 3 2,00 0,000 

 

3.1.2.3. Σύνολο Επίπεδο Βοήθειας και Προσαρμογής 

Ως προς το Επίπεδο Βοήθειας το 49,99% χρειάζεται Βοήθεια Ευρείας 

Κλίμακας, το 32,13% χρειάζεται Μέτρια Βοήθεια και 17,86 χρειάζεται 

Ελάχιστη Βοήθεια, με Μέση Τιμή 2,08 και Τυπική Απόκλιση 0,61, στην 

Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 2,08 και η Τυπική Απόκλιση  0,63 και 

στον Αυτισμό η Μέση τιμή 2,06 είναι και η Τυπική Απόκλιση 0,265. 

Ως προς το Επίπεδο Προσαρμογής, το 49,98%  χρειάζεται 

Προσαρμογές Ευρείας Κλίμακας, το 32,16% χρειάζεται Μέτριες 

Προσαρμογές και το 17,86% χρειάζεται Ελάχιστες Προσαρμογές, με Μέση 

τιμή 2,01 και Τυπική Απόκλιση 0,64. Όπου στην Νοητική Αναπηρία η Μέση 

τιμή είναι 2,02 και η Τυπική Απόκλιση 0,489 και στον Αυτισμό η Μέση τιμή 

είναι 1,75 και η Τυπική Απόκλιση είναι 0,025 (Πίνακας 12) (Γράφημα 2).  
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Πίνακας 12: Σύνολο Επίπεδο Βοήθειας και Προσαρμογής 

 

Γράφημα 2: Σύνολο Επίπεδο Βοήθειας και Προσαρμογής 

 

 

 

 

 

Μεταβλητές Ομάδες 
Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 
Μέση τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Επίπεδο 

Βοήθειας 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 3 2,0865 0,63124 

Αυτισμός 1 3 2,0625 0,26517 

Επίπεδο 

Προσαρμογής 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 3 2,02912 0,4896 

Αυτισμός 1 3 1,7541 0,025 
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3.1.2.4. Είδος Βοήθειας ή Προσαρμογής 

 

3.1.2.4.1. Είδος Βοήθειας ή Προσαρμογής στα άτομα με Νοητική 

Αναπηρία 

Στις Δεξιότητες Φροντίδας Εαυτού/Αυτοεξυπηρέτηση τα άτομα με Νοητική 

Αναπηρία που χρησιμοποιούν Ελάχιστη Βοήθεια και Ελάχιστες Προσαρμογές, οι 

«Ακουστικές νύξεις», «Συνεχής Επιτήρηση και Υπενθύμιση», «Υπενθύμιση και 

Επανάληψη» και «Βοήθεια Προσωπικού» είναι το είδος Βοήθειας ή Προσαρμογής. 

Τα άτομα που χρησιμοποιούν Μέτρια Βοήθεια και Μέτριες Προσαρμογές, «Συνεχή 

υπενθύμιση και διαρκή παρουσία του εκπαιδευτή», «Βοήθεια Ενήλικα», «Οπτικές 

ακουστικές Νύξεις» και «Ακουστική καθοδήγηση από τον Εκπαιδευτή» είναι το είδος 

Βοήθειας ή Προσαρμογής. 

Στις Δεξιότητες Φροντίδα Ρουχισμού τα άτομα με Νοητική Αναπηρία που 

χρησιμοποιούν Ελάχιστη Βοήθεια και Ελάχιστες Προσαρμογές, οι «Ακουστικές 

νύξεις», «Βοήθεια Ενήλικα» και «Βοήθεια Προσωπικού» είναι το είδος Βοήθειας ή 

Προσαρμογής. Τα άτομα που χρησιμοποιούν Μέτρια Βοήθεια και Μέτριες 

Προσαρμογές, «Μικρές υπενθυμίσεις», «Παρότρυνση του Εκπαιδευτή», «Βοήθεια 

του Εκπαιδευτή», «Βοήθεια Ενήλικα», «Βοήθεια συγκατοίκου» και «Με υπόδειξη 

και Βοήθεια» είναι το είδος Βοήθειας ή Προσαρμογής. 

Στις Δεξιότητες Φροντίδα σπιτιού τα άτομα με Νοητική Αναπηρία που 

χρησιμοποιούν Ελάχιστη Βοήθεια και Ελάχιστες Προσαρμογές, οι «Ακουστικές 

νύξεις», «Βοήθεια Ενήλικα», «Βοήθεια Προσωπικού» και «Βοήθεια συγκατοίκου» 

είναι το είδος Βοήθειας ή Προσαρμογής. Τα άτομα που χρησιμοποιούν Μέτρια 

Βοήθεια και Μέτριες Προσαρμογές, «Συνεχής επανάληψη και Συζήτηση», 

«Υπενθύμιση και Βοήθεια από τον Εκπαιδευτή», «Βοήθεια συγκατοίκου», 

«Υπενθύμιση του τρόπου λειτουργίας των ηλεκτρικών συσκευών», «Βοήθεια 

Ενήλικα» και «Με υπόδειξη» είναι το είδος Βοήθειας ή Προσαρμογής. 

Στις Δεξιότητες Κανόνες Ασφαλείας τα άτομα με Νοητική Αναπηρία που 

χρησιμοποιούν Ελάχιστη Βοήθεια και Ελάχιστες Προσαρμογές οι «Ακουστικές 

νύξεις», «Υπενθύμιση», «Βοήθεια Ενήλικα» και «Βοήθεια Προσωπικού» είναι το 

είδος Βοήθειας ή Προσαρμογής. Τα άτομα χρησιμοποιούν Βοήθεια Ευρείας 

Κλίμακας και Προσαρμογές Ευρείας Κλίμακας, «Συνεχής Ενημέρωση και 

επισήμανση κινδύνων», «Συνεχής Υπενθύμιση των κανόνων», «Υπενθύμιση και 
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επανάληψη κανόνων», «Βοήθεια Ενήλικα» και «Βοήθεια Προσωπικού» είναι το 

είδος Βοήθειας ή Προσαρμογής. 

Στις Δεξιότητες Αγορές-Πληρωμές τα άτομα με Νοητική Αναπηρία που 

χρησιμοποιούν Ελάχιστη Βοήθεια και Ελάχιστες Προσαρμογές, οι «Ακουστικές 

νύξεις», «Βοήθεια από τον εκπαιδευτή» και «Βοήθεια Προσωπικού» είναι το είδος 

Βοήθειας ή Προσαρμογής. Τα άτομα χρησιμοποιούν Βοήθεια Ευρείας Κλίμακας και 

Προσαρμογές Ευρείας Κλίμακας, «η Διαχείριση χρημάτων γίνεται μόνο με την 

παρουσία του εκπαιδευτή», «Βοήθεια Εκπαιδευτή», «Βοήθεια Ενήλικα», «Οπτικές 

Νύξεις και βοήθεια ενήλικα» και «Βοήθεια Προσωπικού» είναι το είδος Βοήθειας ή 

Προσαρμογής. 

Στις δεξιότητες Διαπροσωπικές Σχέσεις τα άτομα με Νοητική Αναπηρία που 

χρησιμοποιούν Ελάχιστη Βοήθεια και Ελάχιστες Προσαρμογές, οι «Ακουστικές 

νύξεις» και «Βοήθεια από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον» είναι το είδος 

Βοήθειας ή Προσαρμογής. Τα άτομα που χρησιμοποιούν Μέτρια Βοήθεια και 

Μέτριες Προσαρμογές, «Βοήθεια Ενήλικα», «Με υπόδειξη» και «Βοήθεια 

Προσωπικού» είναι το είδος Βοήθειας ή Προσαρμογής. 

Στις Δεξιότητες Ελεύθερος χρόνος τα άτομα με Νοητική Αναπηρία που 

χρησιμοποιούν Ελάχιστη Βοήθεια και Ελάχιστες Προσαρμογές, οι «Ακουστικές 

νύξεις», «η Βελτίωση της Αυτοπεποίθησης», «Βοήθεια Προσωπικού» και «Βοήθεια 

συγκατοίκου» είναι το είδος Βοήθειας ή Προσαρμογής.  

Στις Δεξιότητες Γνώση Ικανοτήτων και Αδυναμιών τα άτομα με Νοητική 

Αναπηρία που χρησιμοποιούν Ελάχιστη Βοήθεια και Ελάχιστες Προσαρμογές, οι 

«Ακουστικές νύξεις», «Βοήθεια από τον Εκπαιδευτή» και «Βοήθεια Προσωπικού» 

είναι το είδος Βοήθειας ή Προσαρμογής. Τα άτομα χρησιμοποιούν Βοήθεια Ευρείας 

Κλίμακας και Προσαρμογές Ευρείας Κλίμακας «Βοήθεια Εκπαιδευτή», 

«Παρότρυνση», «Βοήθεια Ενήλικα» και «Βοήθεια Προσωπικού» είναι το είδος 

Βοήθειας ή Προσαρμογής. 

 

3.1.2.4.2. Είδος Βοήθειας ή Προσαρμογής στα άτομα με Αυτισμό 

Τα δύο άτομα με Αυτισμό που έχουν συμπεριληφθεί στην έρευνα είναι δίδυμα 

και είναι πολύ λειτουργικά. Αυτοεξυπηρετούνται πλήρως, οπότε δεν χρειάζονται 

βοήθεια. Φροντίζουν μόνοι τους τον ρουχισμό και την καθαριότητα του σπιτιού. 

Ακολουθούν τους κανόνες ασφαλείας και κάνουν σωστή διαχείριση του χρόνου. 
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Όμως πραγματοποιούν αγορές με την βοήθεια του εκπαιδευτή και χρειάζεται 

παρότρυνση στις διαπροσωπικές σχέσεις και στην γνώση ικανοτήτων και αδυναμιών 

 

3.1.3. Επίπεδο Ευκαιριών 

 

3.1.3.1. Δεξιότητες φροντίδας του εαυτού/Αυτοεξυπηρέτηση-Φροντίδα 

ρουχισμού  

Στις Δεξιότητες Δεξιότητες φροντίδας του εαυτού/Αυτοεξυπηρέτηση-

Φροντίδα ρουχισμού  στην ερώτηση «Πλένει και σκουπίζει τα χέρια του/της», το 25% 

5-10 φορές/εβδομάδα και το 75% πάνω από 10 φορές/εβδομάδα. Στο σύνολο ο 

Μέσος όρος της Μέσης τιμής είναι 3,75 και η Τυπική Απόκλιση 0,44, όπου στα 

άτομα με Αυτισμό η Μέση τιμή είναι 3,00 και η Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα 

άτομα με Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 3,81 και η Τυπική Απόκλιση 0,402. 

Στην ερώτηση «Πλένει και σκουπίζει το σώμα του/ της», το 46,43% 1-5 

φορές/εβδομάδα, το 32,14% 5-10 φορές/εβδομάδα, το 21,43% πάνω από 10 

φορές/εβδομάδα.  Στο σύνολο ο Μέσος όρος της Μέσης τιμής είναι 2,75 και η Τυπική 

Απόκλιση 0,80, όπου στα άτομα με Αυτισμό η Μέση τιμή είναι 4,00 και η Τυπική 

Απόκλιση 0,00 και στα άτομα με Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 2,65 και η 

Τυπική Απόκλιση 0,745.  

Στην ερώτηση «Λούζει τα μαλλιά του/της», το 64,29% 1-5 φορές/εβδομάδα, το 

25% 5-10 φορές/εβδομάδα, το 10,71% πάνω από 10 φορές/εβδομάδα. Στο σύνολο ο 

Μέσος όρος της Μέσης τιμής είναι 2,46 και η Τυπική Απόκλιση 0,69, όπου στα 

άτομα με Αυτισμό η Μέση τιμή είναι 2,00 και η Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα 

άτομα με Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 2,50 και η Τυπική Απόκλιση 0,707.  

Στην ερώτηση «Χρησιμοποιεί την τουαλέτα, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής», 

το 25% 5-10 φορές/εβδομάδα και το 75% πάνω από 10 φορές/εβδομάδα.  Στο σύνολο 

ο Μέσος όρος της Μέσης τιμής είναι 3,75 και η Τυπική Απόκλιση 0,44, όπου στα 

άτομα με Αυτισμό η Μέση τιμή είναι 3,00 και η Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα 

άτομα με Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 3,81 και η Τυπική Απόκλιση 0,402. 

Στην ερώτηση «Γνωρίζει την θέση και τακτοποιεί τα ρούχα του/της στην 

ντουλάπα», το 7,14% 0 φορές/εβδομάδα, το 60,71% 1-5 φορές/εβδομάδα, το 10,71% 

5-10 φορές/εβδομάδα, το 21,43% πάνω από 10 φορές/εβδομάδα. Στο σύνολο ο 

Μέσος όρος της Μέσης τιμής είναι 2,46 και η Τυπική Απόκλιση 0,92, όπου στα 



 107  

 

άτομα με Αυτισμό η Μέση τιμή είναι 2,00 και η Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα 

άτομα με Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή είναι  2,50 και η Τυπική Απόκλιση 0,949.  

Στην ερώτηση «Ντύνεται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες», το 46,43% 1-5 

φορές/εβδομάδα, το 10,71% 5-10 φορές/εβδομάδα, το 42,86% πάνω από 10 

φορές/εβδομάδα.  Στο σύνολο ο Μέσος όρος της Μέσης τιμής είναι 2,96 και η Τυπική 

Απόκλιση 0,96, όπου στα άτομα με Αυτισμό η Μέση τιμή είναι 2,00 και η Τυπική 

Απόκλιση 0,00 και στα άτομα με Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 3,04 και η 

Τυπική Απόκλιση 0,958.  

Στην ερώτηση «Επιλέγει τι θα φορέσει, ανάλογα με την περίσταση», το 14,29% 

0 φορές/εβδομάδα, το 32,14% 1-5 φορές/εβδομάδα, το 10,71% 5-10 φορές/εβδομάδα, 

το 42,86% πάνω από 10 φορές/εβδομάδα.  Στο σύνολο ο Μέσος όρος της Μέσης 

τιμής είναι 2,82 και η Τυπική Απόκλιση 1,16, όπου στα άτομα με Αυτισμό η Μέση 

τιμή είναι 2,00 και η Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα άτομα με Νοητική Αναπηρία η 

Μέση τιμή είναι 2,88 και η Τυπική Απόκλιση 1,177.  

Στην ερώτηση «Φροντίζει για την καθαριότητα των ρούχων του/της», το 7,14% 

5-10 φορές/εβδομάδα και το 92,86% πάνω από 10 φορές/εβδομάδα. Στο σύνολο ο 

Μέσος όρος της Μέσης τιμής είναι 3,93 και η Τυπική Απόκλιση 0,26, όπου στα 

άτομα με Αυτισμό η Μέση τιμή είναι 2,00 και η Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα 

άτομα με Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 2,35 και η Τυπική Απόκλιση 1,093 

(Πίνακας 13). 

 

Πίνακας 13: Δεξιότητες φροντίδας του εαυτού/Αυτοεξυπηρέτηση-Φροντίδα 

ρουχισμού  

Μεταβλητές Ομάδες 
Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Πλένει και 

σκουπίζει τα 

χέρια του/της 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 3,81 0,402 

Αυτισμός 1 4 4,00 0,000 

Πλένει και 

σκουπίζει το 

σώμα του/ της 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 2,65 0,745 

Αυτισμός 1 4 4,00 0,000 

Λούζει τα 

μαλλιά του/της 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 2,50 0,707 
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Αυτισμός 1 4 2,00 0,000 

Χρησιμοποιεί 

την τουαλέτα, 

τηρώντας τους 

κανόνες 

υγιεινής 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 3,81 0,402 

Αυτισμός 1 4 3,00 0,000 

Γνωρίζει την 

θέση και 

τακτοποιεί τα 

ρούχα του/της 

στην ντουλάπα 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 2,50 0,949 

Αυτισμός 1 4 2,00 0,000 

Ντύνεται 

ανάλογα με τις 

καιρικές 

συνθήκες 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 3,04 0,958 

Αυτισμός 1 4 2,00 0,000 

Επιλέγει τι θα 

φορέσει, 

ανάλογα με την 

περίσταση 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 2,88 1,177 

Αυτισμός 1 4 2,00 0,000 

Φροντίζει για 

την καθαριότητα 

των ρούχων 

του/της 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 2,35 1,093 

Αυτισμός 1 4 2,00 0,000 

 

 

3.1.3.2. Δεξιότητες Φροντίδα σπιτιού-κανόνες ασφαλείας  

 

Στις Δεξιότητες Φροντίδα σπιτιού- κανόνες ασφαλείας στην ερώτηση 

«Γνωρίζει τη χρήση και χρησιμοποιεί τα κουζινικά σκεύη», το 21,43% 0 φορές/εβδομάδα, 

το 50% 1-5 φορές/εβδομάδα, το 14,29% 5-10 φορές/εβδομάδα, το 14,29% πάνω από 

10 φορές/εβδομάδα. Στο σύνολο ο Μέσος όρος της Μέσης τιμής είναι 2,21 και η 

Τυπική Απόκλιση 0,96, όπου στα άτομα με Αυτισμό η Μέση τιμή 2,00 είναι και η 

Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα άτομα με Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 2,23 

και η Τυπική Απόκλιση 0,992.  
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Στην ερώτηση «Γνωρίζει τη χρήση και χρησιμοποιεί τις ηλεκτρικές συσκευές της 

κουζίνας», το 21,43% 0 φορές/εβδομάδα, το 57,14% 1-5 φορές/εβδομάδα, το 10,71% 

5-10 φορές/εβδομάδα, το 10,71% πάνω από 10 φορές/εβδομάδα. Στο σύνολο ο 

Μέσος όρος της Μέσης τιμής είναι 2,11 και η Τυπική Απόκλιση 0,88, όπου στα 

άτομα με Αυτισμό η Μέση τιμή είναι 2,00 και η Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα 

άτομα με Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 2,12 και η Τυπική Απόκλιση 0,909. 

Στην ερώτηση «Αποφασίζει τι πρέπει να περιλαμβάνει και κατασκευάζει τη λίστα για 

το σούπερ μαρκετ», το 67,86% 0 φορές/εβδομάδα, το 28,57% 1-5 φορές/εβδομάδα, το 

3,57% πάνω από 10 φορές/εβδομάδα. Στο σύνολο ο Μέσος όρος της Μέσης τιμής 

είναι 1,39 και η Τυπική Απόκλιση 0,69, όπου στα άτομα με Αυτισμό η Μέση τιμή 

είναι 1,00 και η Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα άτομα με Νοητική Αναπηρία η Μέση 

τιμή είναι 1,42 και η Τυπική Απόκλιση 0,703. 

Στην ερώτηση «Φτιάχνει μόνος/η του/της ένα απλό γεύμα ή ένα σνακ», το 35,71% 

0 φορές/εβδομάδα, το 46,43% 1-5 φορές/εβδομάδα, το 7,14% 5-10 φορές/εβδομάδα, 

το 10,71% πάνω από 10 φορές/εβδομάδα.  Στο σύνολο ο Μέσος όρος της Μέσης 

τιμής είναι 1,93 και η Τυπική Απόκλιση 0,94, όπου στα άτομα με Αυτισμό η Μέση 

τιμή είναι 1,00 και η Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα άτομα με Νοητική Αναπηρία η 

Μέση τιμή είναι 2,00 και η Τυπική Απόκλιση 0,938. 

Στην ερώτηση «Πλένει και τακτοποιεί τα μαγειρικά σκεύη μετά τη χρήση του», το 

3,57% 0 φορές/εβδομάδα, το 67,86% 1-5 φορές/εβδομάδα, το 17,86% 5-10 

φορές/εβδομάδα, το 10,71% πάνω από 10 φορές/εβδομάδα. Στο σύνολο ο Μέσος 

όρος της Μέσης τιμής είναι 2,36 και η Τυπική Απόκλιση 0,73, όπου στα άτομα με 

Αυτισμό η Μέση τιμή είναι 2,00 και η Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα άτομα με 

Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 2,38 και η Τυπική Απόκλιση 0,752. 

Στην ερώτηση «Παραγγέλνει φαγητό από έξω», το 85,71% 0 φορές/εβδομάδα, το 

14,29% 1-5 φορές/εβδομάδα. Στο σύνολο ο Μέσος όρος της Μέσης τιμής είναι 1,14 

και η Τυπική Απόκλιση 0,36, όπου στα άτομα με Αυτισμό η Μέση τιμή είναι 1,00 και 

η Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα άτομα με Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή είναι  

1,15 και η Τυπική Απόκλιση 0,308. 

Στην ερώτηση «Ξεσκονίζει τα έπιπλα του σπιτιού», το 3,57% 0 φορές/εβδομάδα, 

το 96,43% 1-5 φορές/εβδομάδα. Στο σύνολο ο Μέσος όρος της Μέσης τιμής είναι 

1,96 και η Τυπική Απόκλιση 0,19, όπου στα άτομα με Αυτισμό η Μέση τιμή είναι 

1,00 και η Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα άτομα με Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή 

είναι 1,96 και η Τυπική Απόκλιση 0,126. 
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Στην ερώτηση «Χρησιμοποιεί την ηλεκτρική σκούπα», το 10,71% 0 

φορές/εβδομάδα, το 89,29% 1-5 φορές/εβδομάδα. Στο σύνολο ο Μέσος όρος της 

Μέσης τιμής είναι 1,89 και η Τυπική Απόκλιση 0,31, όπου στα άτομα με Αυτισμό η 

Μέση τιμή είναι 1,00 και η Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα άτομα με Νοητική 

Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 1,96 και η Τυπική Απόκλιση 0,196. 

Στην ερώτηση «Σφουγγαρίζει το πάτωμα», το 21,43% 0 φορές/εβδομάδα, το 

78,57% 1-5 φορές/εβδομάδα. Στο σύνολο ο Μέσος όρος της Μέσης τιμής είναι 1,79 

και η Τυπική Απόκλιση 0,42, όπου στα άτομα με Αυτισμό η Μέση τιμή είναι 1,00 και 

η Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα άτομα με Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 

1,85 και η Τυπική Απόκλιση 0,368. 

Στην ερώτηση «Τηλεφωνεί στον εκάστοτε ειδικό για τυχόν ζημιές στο σπίτι.», το 

100% 0 φορές/εβδομάδα. Στο σύνολο ο Μέσος όρος της Μέσης τιμής είναι 1,00 και η 

Τυπική Απόκλιση 0,00, όπου στα άτομα με Αυτισμό η Μέση τιμή είναι 1,00 και η 

Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα άτομα με Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 1,00 

και η Τυπική Απόκλιση 0,00. 

Στην ερώτηση «Επιλέγει το μέρος και τη γειτονιά που θα ζήσει», το 82,14% 0 

φορές/εβδομάδα, το 14,29% 1-5 φορές/εβδομάδα, το 3,57% 5-10 φορές/εβδομάδα. 

Στο σύνολο ο Μέσος όρος της Μέσης τιμής είναι 1,21 και η Τυπική Απόκλιση 0,50, 

όπου στα άτομα με Αυτισμό η Μέση τιμή είναι 1,00 και η Τυπική Απόκλιση 0,00 και 

στα άτομα με Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 1,23 και η Τυπική Απόκλιση 

0,514. 

Στην ερώτηση «Επιλέγει τα έπιπλα και αξεσουάρ του σπιτιού του/της», το 75% 0 

φορές/εβδομάδα, το 25% 1-5 φορές/εβδομάδα. Στο σύνολο ο Μέσος όρος της Μέσης 

τιμής είναι 1,25 και η Τυπική Απόκλιση 0,44, όπου στα άτομα με Αυτισμό η Μέση 

τιμή είναι 1,00 και η Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα άτομα με Νοητική Αναπηρία η 

Μέση τιμή είναι 1,27 και η Τυπική Απόκλιση 0,452. 

Στην ερώτηση «Τηρεί τους κανόνες ασφάλειας», το 10,71%  0 φορές/εβδομάδα, 

το 67,86% 1-5 φορές/εβδομάδα, το 21,43% πάνω από 10 φορές/εβδομάδα. Στο 

σύνολο ο Μέσος όρος της Μέσης τιμής είναι 2,32 και η Τυπική Απόκλιση 0,94, όπου 

στα άτομα με Αυτισμό η Μέση τιμή είναι 2,00 και η Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα 

άτομα με Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 2,35 και η Τυπική Απόκλιση 0,977. 

Στην ερώτηση «Τηλεφωνεί, σε περίπτωση κινδύνου σε αστυνομία, πυροσβεστική, 

νοσοκομείο», το 82,14% 0 φορές/εβδομάδα, το 17,86% 1-5 φορές/εβδομάδα. Στο 

σύνολο ο Μέσος όρος της Μέσης τιμής είναι 1,18 και η Τυπική Απόκλιση 0,39, όπου 
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στα άτομα με Αυτισμό η Μέση τιμή είναι 2,00 και η Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα 

άτομα με Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 1,19 και η Τυπική Απόκλιση 0,326. 

Στην ερώτηση «Τηλεφωνεί σε κάποιον συγγενή ή φίλο, σε περίπτωση που χρειαστεί 

κάτι», το 35,71% 0 φορές/εβδομάδα, το 57,14% 1-5 φορές/εβδομάδα, το 7,14% πάνω 

από 10 φορές/εβδομάδα. Στο σύνολο ο Μέσος όρος της Μέσης τιμής είναι 1,79 και η 

Τυπική Απόκλιση 0,79, όπου στα άτομα με Αυτισμό η Μέση τιμή είναι 2,00 και η 

Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα άτομα με Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 1,77 

και η Τυπική Απόκλιση 0,815 (Πίνακας 14). 

 

Πίνακας 14: Δεξιότητες Φροντίδα σπιτιού-κανόνες ασφαλείας  

Μεταβλητές Ομάδες 
Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 
Μέση τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Γνωρίζει την 

χρήση και 

χρησιμοποιεί τα 

κουζινικά σκεύη 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 2,23 0,992 

Αυτισμός 1 4 2,00 0,000 

Γνωρίζει την 

χρήση και 

χρησιμοποιεί τις 

ηλεκτρικές 

συσκευές της 

κουζίνας 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 2,12 0,909 

Αυτισμός 1 4 2,00 0,000 

Αποφασίζει τι 

πρέπει να 

περιλαμβάνει 

και 

κατασκευάζει τη 

λίστα για το 

σούπερ μάρκετ 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 1,42 0,703 

Αυτισμός 1 4 1,00 0,000 

Φτιάχνει μόνος 

του/της ένα απλό 

γεύμα ή σνακ 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 2,00 0,938 

Αυτισμός 1 4 1,00 0,000 

Πλένει και 

τακτοποιεί τα 

μαγειρικά σκεύη 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 2,38 0,752 

Αυτισμός 1 4 2,00 0,000 
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μετά την χρήση 

τους 

Παραγγέλνει 

φαγητό από έξω 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 1,15 0,368 

Αυτισμός 1 4 1,00 0,000 

Ξεσκονίζει τα 

έπιπλα του 

σπιτιού 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 1,96 0,196 

Αυτισμός 1 4 2,00 0,000 

Χρησιμοποιεί 

την ηλεκτρική 

σκούπα 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 1,96 0,196 

Αυτισμός 1 4 1,00 0,000 

Σφουγγαρίζει το 

πάτωμα 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 1,85 0,368 

Αυτισμός 1 4 1,00 0,000 

Τηλεφωνεί στον 

εκάστοτε ειδικό 

για τυχόν ζημιές 

στο σπίτι 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 1,00 0,000 

Αυτισμός 1 4 1,00 0,000 

Επιλέγει το 

μέρος και τη 

γειτονιά που θα 

ζήσει 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 1,23 0,514 

Αυτισμός 1 4 1,00 0,000 

Επιλέγει τα 

έπιπλα και τα 

αξεσουάρ του 

σπιτιού του/της 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 1,27 0,452 

Αυτισμός 1 4 1,00 0,000 

Τηρεί τους 

κανόνες 

ασφαλείας 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 2,35 0,977 

Αυτισμός 1 4 2,00 0,000 

Τηλεφωνεί, σε 

περίπτωση 

κινδύνου σε 

αστυνομία, 

πυροσβεστική, 

νοσοκομείο 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 1,12 0,326 

Αυτισμός 1 4 2,00 0,000 
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Τηλεφωνεί σε 

κάποιον συγγενή 

ή φίλο, σε 

περίπτωση που 

χρειαστεί κάτι. 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 1,77 0,815 

Αυτισμός 1 4 2,00 0,000 

 

3.1.3.3. Δεξιότητες Αγορές-πληρωμές 

 

Στις Δεξιότητες Αγορές-πληρωμές στην ερώτηση «Χρησιμοποιεί σωστά τα 

χρήματα», το 39,29% 0 φορές/εβδομάδα, το 39,29% 1-5 φορές/εβδομάδα, το 10,71% 

5-10 φορές/εβδομάδα, το 10,71% πάνω από 10 φορές/εβδομάδα. Στο σύνολο ο 

Μέσος όρος της Μέσης τιμής είναι 1,93 και η Τυπική Απόκλιση 0,98, όπου στα 

άτομα με Αυτισμό η Μέση τιμή είναι 2,00 και η Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα 

άτομα με Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 1,92 και η Τυπική Απόκλιση 1,107.  

Στην ερώτηση «Πληρώνει λογαριασμούς σε δημόσιες υπηρεσίες», το 89,29% 0 

φορές/εβδομάδα, το 10,71% 1-5 φορές/εβδομάδα. Στο σύνολο ο Μέσος όρος της 

Μέσης τιμής είναι 1,11 και η Τυπική Απόκλιση 0,31, όπου στα άτομα με Αυτισμό η 

Μέση τιμή είναι 1,00 και η Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα άτομα με Νοητική 

Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 1,12 και η Τυπική Απόκλιση 0,326. 

Στην ερώτηση «Πραγματοποιεί αγορές σε σούπερ μάρκετ», το 53,57% 0 

φορές/εβδομάδα, το 46,43% 1-5 φορές/εβδομάδα. Στο σύνολο ο Μέσος όρος της 

Μέσης τιμής είναι 1,46 και η Τυπική Απόκλιση 0,51, όπου στα άτομα με Αυτισμό η 

Μέση τιμή είναι 1,00 και η Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα άτομα με Νοητική 

Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 1,50 και η Τυπική Απόκλιση 0,510. 

Στην ερώτηση «Πραγματοποιεί χρήσιμες αγορές για το σπίτι», το 53,57% 0 

φορές/εβδομάδα, το 46,43% 1-5 φορές/εβδομάδα. Στο σύνολο ο Μέσος όρος της 

Μέσης τιμής είναι  1,46 και η Τυπική Απόκλιση 0,51, όπου στα άτομα με Αυτισμό η 

Μέση τιμή είναι 1,00 και η Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα άτομα με Νοητική 

Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 1,50 και η Τυπική Απόκλιση 0,510. 

Στην ερώτηση «Πραγματοποιεί χρήσιμες προσωπικές αγορές», το 35,71% 0 

φορές/εβδομάδα, το  60,71% 1-5 φορές/εβδομάδα, 3,57% 5-10 φορές/εβδομάδα. Στο 

σύνολο ο Μέσος όρος της Μέσης τιμής είναι  1,68 και η Τυπική Απόκλιση 0,55, όπου 

στα άτομα με Αυτισμό η Μέση τιμή είναι 2,00 και η Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα 

άτομα με Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 1,65 και η Τυπική Απόκλιση 0,562. 
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Στην ερώτηση «Ελέγχει τις τιμές των προϊόντων που αγοράζει και ψάχνει αυτό με 

την πιο συμφέρουσα προσφορά», το 57,14% 0 φορές/εβδομάδα, το 39,29% 1-5 

φορές/εβδομάδα, το 3,57% πάνω από 10 φορές/εβδομάδα.  Στο σύνολο ο Μέσος όρος 

της Μέσης τιμής είναι 1,50 και η Τυπική Απόκλιση 0,69, όπου στα άτομα με Αυτισμό 

η Μέση τιμή είναι 1,00 και η Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα άτομα με Νοητική 

Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 1,54 και η Τυπική Απόκλιση 0,706. 

Στην ερώτηση «Ελέγχει τα χρήματα που δίνει και τα ρέστα που παίρνει πίσω.», το 

39,29% 0 φορές/εβδομάδα, το 50% 1-5 φορές/εβδομάδα, το 7,14% 5-10 

φορές/εβδομάδα, το 3,57% πάνω από 10 φορές/εβδομάδα. Στο σύνολο ο Μέσος όρος 

της Μέσης τιμής είναι 1,75 και η Τυπική Απόκλιση 0,75, όπου στα άτομα με Αυτισμό 

η Μέση τιμή είναι 2,00 και η Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα άτομα με Νοητική 

Αναπηρία η Μέση τιμή είναι  1,73 και η Τυπική Απόκλιση 0,778 (Πίνακας 15). 

 

Πίνακας 15: Δεξιότητες Αγορές-πληρωμές 

Μεταβλητές Ομάδες 
Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 
Μέση τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Χρησιμοποιεί 

σωστά τα 

χρήματα 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 1,92 1,017 

Αυτισμός 1 4 2,00 0,000 

Πληρώνει 

λογαριασμούς σε 

δημόσιες 

υπηρεσίες 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 1,12 0,326 

Αυτισμός 1 4 1,00 0,000 

Πραγματοποιεί 

αγορές σε 

σούπερ μάρκετ 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 1,50 0,510 

Αυτισμός 1 4 1,00 0,000 

Πραγματοποιεί 

χρήσιμες αγορές 

για το σπίτι 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 1,50 0,510 

Αυτισμός 1 4 1,00 0,000 

Πραγματοποιεί 

χρήσιμες 

προσωπικές 

αγορές 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 1,65 0,562 

Αυτισμός 1 4 2,00 0,000 

Ελέγχει τις τιμές Νοητική 1 4 1,54 0,706 
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των προϊόντων 

που αγοράζει και 

ψάχνει αυτό με 

την πιο 

συμφέρουσα 

προσφορά 

Αναπηρία 

Αυτισμός 1 4 1,00 0,000 

Ελέγχει τα 

χρήματα που 

δίνει και τα 

ρέστα που 

παίρνει πίσω. 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 1,73 0,778 

Αυτισμός 1 4 2,00 0,000 

 

3.1.3.4. Δεξιότητες Διαπροσωπικές σχέσεις- ελεύθερος χρόνος-γνώση 

ικανοτήτων και αδυναμιών 

Στις Δεξιότητες Διαπροσωπικές σχέσεις-ελεύθερος χρόνος-γνώση ικανοτήτων 

και αδυναμιών στην ερώτηση «Χρησιμοποιεί ανεξάρτητα τα μέσα μαζικής μεταφοράς», το 

32,14% 0 φορές/εβδομάδα, το 42,86% 1-5 φορές/εβδομάδα, το 10,71% 5-10 

φορές/εβδομάδα, το 14,29% πάνω από 10 φορές/εβδομάδα. Στο σύνολο ο Μέσος 

όρος της Μέσης τιμής είναι 2,07 και η Τυπική Απόκλιση 1,02, όπου στα άτομα με 

Αυτισμό η Μέση τιμή είναι 1,00 και η Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα άτομα με 

Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 2,15 και η Τυπική Απόκλιση 1,008.  

Στην ερώτηση «Επιλέγει πως θα περάσει το απόγευμά/ βράδυ του/της», το 7,14% 0 

φορές/εβδομάδα, το 67,86% 1-5 φορές/εβδομάδα, το 14,29% 5-10 φορές/εβδομάδα, 

το 10,71% πάνω από 10 φορές/εβδομάδα. Στο σύνολο ο Μέσος όρος της Μέσης τιμής 

είναι 2,29 και η Τυπική Απόκλιση 0,76, όπου στα άτομα με Αυτισμό η Μέση τιμή 

είναι  2,00 και η Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα άτομα με Νοητική Αναπηρία η Μέση 

τιμή είναι 2,31 και η Τυπική Απόκλιση 0,778. 

Στην ερώτηση «Επιλέγει με ποιους θα περάσει τον ελεύθερο χρόνο του/της», το 

10,71% 0 φορές/εβδομάδα, το 60,71% 1-5 φορές/εβδομάδα, το 17,86% 5-10 

φορές/εβδομάδα, το 10,71% πάνω από 10 φορές/εβδομάδα. Στο σύνολο ο Μέσος 

όρος της Μέσης τιμής είναι 2,29 και η Τυπική Απόκλιση 0,81, όπου στα άτομα με 

Αυτισμό η Μέση τιμή είναι 2,00 και η Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα άτομα με 

Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 2,31 και η Τυπική Απόκλιση 0,838. 
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Στην ερώτηση «Μετακινείται ανεξάρτητα στην τοπική κοινότητα, όπου ζει», το 

32,14% 0 φορές/εβδομάδα, το 28,57% 1-5 φορές/εβδομάδα, το 14,29% 5-10 

φορές/εβδομάδα, το 25% πάνω από 10 φορές/εβδομάδα. Στο σύνολο ο Μέσος όρος 

της Μέσης τιμής είναι 2,32 και η Τυπική Απόκλιση 1,19, όπου στα άτομα με Αυτισμό 

η Μέση τιμή 2,00 είναι και η Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα άτομα με Νοητική 

Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 2,35 και η Τυπική Απόκλιση 1,231. 

Στην ερώτηση «Συμμετέχει σε δραστηριότητες σχετικά με τις επιλογές 

διαμονής», το 25% 0 φορές/εβδομάδα, το 71,43% 1-5 φορές/εβδομάδα, το 3,57% 

πάνω από 10 φορές/εβδομάδα. Στο σύνολο ο Μέσος όρος της Μέσης τιμής είναι 1,82 

και η Τυπική Απόκλιση 0,61, όπου στα άτομα με Αυτισμό η Μέση τιμή είναι 2,00 και 

η Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα άτομα με Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 

1,81 και η Τυπική Απόκλιση 0,634. 

Στην ερώτηση «Συμμετέχει σε δραστηριότητες σχετικά με τη γνώση των 

δυνατοτήτων, των ικανοτήτων και των αδυναμιών του/της», το 14,29% 0 

φορές/εβδομάδα, το 75% 1-5 φορές/εβδομάδα, το 7,14% 5-10 φορές/εβδομάδα, το 

3,57% πάνω από 10 φορές/εβδομάδα. Στο σύνολο ο Μέσος όρος της Μέσης τιμής 

είναι 2,00 και η Τυπική Απόκλιση 0,61, όπου στα άτομα με Αυτισμό η Μέση τιμή 

είναι 2,00 και η Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα άτομα με Νοητική Αναπηρία η Μέση 

τιμή είναι 2,00 και η Τυπική Απόκλιση 0,632 (Πίνακας 16). 

 

Πίνακας 16: Δεξιότητες Διαπροσωπικές σχέσεις- ελεύθερος χρόνος-γνώση 

ικανοτήτων και αδυναμιών 

Μεταβλητές Ομάδες 
Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Χρησιμοποιεί ανεξάρτητα 

τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 2,15 1,008 

Αυτισμός 1 4 1,00 0,000 

Επιλέγει πως θα περάσει 

το απόγευμα/ βράδυ 

του/της 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 2,31 0,788 

Αυτισμός 1 4 2,00 0,000 

Επιλέγει με ποιους θα 

περάσει τον ελεύθερο 

χρόνο του/της 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 2,31 0,838 

Αυτισμός 1 4 2,00 0,000 
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Μετακινείται ανεξάρτητα 

στην τοπική κοινότητα 

όπου ζει. 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 2,35 1,231 

Αυτισμός 1 4 2,00 0,000 

Συμμετέχει σε 

δραστηριότητες σχετικά με 

τις επιλογές διαμονής 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 1,81 0,634 

Αυτισμός 1 4 2,00 0,000 

Συμμετέχει σε 

δραστηριότητες σχετικά με 

τη γνώση των 

δυνατοτήτων, των 

ικανοτήτων και των 

αδυναμιών της/του 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 2,00 0,632 

Αυτισμός 1 4 2,00 0,000 

 

 

3.1.3.5. Δεξιότητες Επιλογή Μελλοντικής σταδιοδρομίας και 

(προ)επαγγελματικές δεξιότητες  

Στις Δεξιότητες Επιλογή Μελλοντικής σταδιοδρομίας και 

(προ)επαγγελματικές δεξιότητες στην ερώτηση «Συμμετέχει σε δραστηριότητες 

σχετικά με τη γνώση έστω μίας προεπαγγελματικής δεξιότητας», το 46,43% 0 

φορές/εβδομάδα, το 50% 1-5 φορές/εβδομάδα, το 3,57% πάνω από 10 

φορές/εβδομάδα.  Στο σύνολο ο Μέσος όρος της Μέσης τιμής είναι 1,61 και η Τυπική 

Απόκλιση 0,69, όπου στα άτομα με Αυτισμό η Μέση τιμή είναι 2,00 και η Τυπική 

Απόκλιση 0,00 και στα άτομα με Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 1,58 και η 

Τυπική Απόκλιση 0,703.  

Στην ερώτηση «Συμμετέχει σε δραστηριότητες σχετικά με τη γνώση έστω μίας 

επαγγελματικής δεξιότητας», το 57,14% 0 φορές/εβδομάδα, το 39,29% 1-5 

φορές/εβδομάδα, το 3,57% πάνω από 10 φορές/εβδομάδα. Στο σύνολο ο Μέσος όρος 

της Μέσης τιμής είναι 1,50 και η Τυπική Απόκλιση 0,69, όπου στα άτομα με Αυτισμό 

η Μέση τιμή είναι 2,00 και η Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα άτομα με Νοητική 

Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 1,46 και η Τυπική Απόκλιση 0,706. 

Στην ερώτηση «Συμμετέχει σε δραστηριότητες σχετικά με το λόγο της 

αναγκαιότητας της εργασίας», το 60,71% 0 φορές/εβδομάδα, το 35,71% 1-5 

φορές/εβδομάδα, το 3,57% πάνω από 10 φορές/εβδομάδα. Στο σύνολο ο Μέσος όρος 

της Μέσης τιμής είναι 1,46 και η Τυπική Απόκλιση 0,69, όπου στα άτομα με Αυτισμό 



 118  

 

η Μέση τιμή είναι 2,00 και η Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα άτομα με Νοητική 

Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 1,46 και η Τυπική Απόκλιση 0,706. 

Στην ερώτηση «Συμμετέχει σε δραστηριότητες σχετικά με το τι επάγγελμα θα 

ήθελε να ακολουθήσει», το 67,86% 0 φορές/εβδομάδα, το 28,57% 1-5 

φορές/εβδομάδα, το 3,57% πάνω από 10 φορές/εβδομάδα. Στο σύνολο ο Μέσος όρος 

της Μέσης τιμής είναι 1,39 και η Τυπική Απόκλιση 0,69, όπου στα άτομα με Αυτισμό 

η Μέση τιμή είναι 2,00 και η Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα άτομα με Νοητική 

Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 1,35 και η Τυπική Απόκλιση 0,689. 

Στην ερώτηση «Συμμετέχει σε δραστηριότητες σχετικά με το πώς να 

συμπεριφερθεί σε ένα εργασιακό περιβάλλον», το 57,14% 0 φορές/εβδομάδα, το 

39,29% 1-5 φορές/εβδομάδα, το 3,57% πάνω από 10 φορές/εβδομάδα.  Στο σύνολο ο 

Μέσος όρος της Μέσης τιμής είναι 1,50 και η Τυπική Απόκλιση 0,69, όπου στα 

άτομα με Αυτισμό η Μέση τιμή είναι 2,00 και η Τυπική Απόκλιση 0,00 και στα 

άτομα με Νοητική Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 1,46 και η Τυπική Απόκλιση 0,706 

(Πίνακας 17). 

 

Πίνακας 17: Δεξιότητες Επιλογή Μελλοντικής σταδιοδρομίας και 

(προ)επαγγελματικές δεξιότητες  

Μεταβλητές Ομάδες 
Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Συμμετέχει σε 

δραστηριότητες 

σχετικά με τη γνώση 

έστω μιας 

προεπαγγελματικής 

δεξιότητας 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 1,58 0,703 

Αυτισμός 1 4 2,00 0,000 

Συμμετέχει σε 

δραστηριότητες 

σχετικά με τη γνώση 

έστω μιας 

επαγγελματικής 

δεξιότητας 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 1,46 0,706 

Αυτισμός 1 4 2,00 0,000 

Συμμετέχει σε 

δραστηριότητες 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 1,42 0,703 
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σχετικά με τον λόγο 

της αναγκαιότητας 

της εργασίας 

Αυτισμός 1 4 2,00 0,000 

Συμμετέχει σε 

δραστηριότητες 

σχετικά με το τι 

επάγγελμα θα ήθελε 

να ακολουθήσει 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 1,35 0,689 

Αυτισμός 1 4 2,00 0,000 

Συμμετέχει σε 

δραστηριότητες 

σχετικά με το πώς να 

συμπεριφερθεί σε ένα 

εργασιακό 

περιβάλλον 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 1,46 0,706 

Αυτισμός 1 4 2,00 0,000 

 

3.1.3.6. Σύνολο Δεξιοτήτων στο Επίπεδο Ευκαιριών 

Στο σύνολο των Δεξιοτήτων Φροντίδας Εαυτού/Αυτοεξυπηρέτηση-

Φροντίδα ρουχισμού, το 57,13% δίνεται η ευκαιρία 1-5 φορές/εβδομάδα, το 

32,16% 5-10 φορές/εβδομάδα και το 10,71%  Πάνω από 10 Φορές την 

Εβδομάδα, με Μέση Τιμή 2,93 και Τυπική Απόκλιση 0,61. Στην Νοητική 

Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 2,95 και η Τυπική Απόκλιση 0,632 και στον 

Αυτισμό η Μέση Τιμή είναι 2,62 και η Τυπική Απόκλιση 0,000. 

Στο σύνολο των Δεξιοτήτων Φροντίδας Σπιτιού-Κανόνες Ασφαλείας, το 

82,15% δίνεται η ευκαιρία 0 φορές/εβδομάδα και το 17,85% 1-5 

φορές/εβδομάδα, με Μέση Τιμή 1,70 και Τυπική Απόκλιση 0,39.  Στην Νοητική 

Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 1,72 και η Τυπική Απόκλιση 0,394 και στον 

Αυτισμό η Μέση Τιμή είναι 1,46 και η Τυπική Απόκλιση 0,000.  

Στο σύνολο των Δεξιοτήτων Αγορές-Πληρωμές, το 85,72% δίνεται η 

ευκαιρία 0 φορές/εβδομάδα, το 10,71% 1-5 φορές/εβδομάδα, το 3,57% 5-10 

φορές/εβδομάδα, με Μέση Τιμή 1,56 και Τυπική Απόκλιση 0,44. Στην Νοητική 

Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 1,56 και η Τυπική Απόκλιση 0,452 και στον 

Αυτισμό η Μέση Τιμή είναι 1,42 και η Τυπική Απόκλιση 0,000 .  

Στο σύνολο των Δεξιοτήτων Διαπροσωπικές Σχέσεις-Ελεύθερος Χρόνος-

Γνώση ικανοτήτων και αδυναμιών, το 46,43% δίνεται η ευκαιρία 0 
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φορές/εβδομάδα, το 42,86% 1-5 φορές/εβδομάδα και το 10,71% 5-10 

φορές/εβδομάδα, με Μέση Τιμή 2,13 και Τυπική Απόκλιση 0,62.  Στην Νοητική 

Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 2,15 και η Τυπική Απόκλιση 0,639 και στον 

Αυτισμό η Μέση Τιμή είναι 1,83 και η Τυπική Απόκλιση 0,000.  

Στο σύνολο των Δεξιοτήτων Επιλογή Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας-

(Προ)Επαγγελματικές Δεξιότητες, το 71,43% δίνεται η ευκαιρία 0 

φορές/εβδομάδα, το 25% 1-5 φορές/εβδομάδα και το 3,57%  Πάνω από 10 Φορές 

την Εβδομάδα, με Μέση Τιμή 1,49 και Τυπική Απόκλιση 0,64. Στην Νοητική 

Αναπηρία η Μέση τιμή είναι 1,45 και η Τυπική Απόκλιση 0,648 και στον 

Αυτισμό η Μέση Τιμή είναι 2,00 και η Τυπική Απόκλιση 0,000 (Πίνακας 18) 

(Γράφημα 3).  

  

Πίνακας 18: Σύνολο Δεξιοτήτων στο Επίπεδο Ευκαιριών 

Μεταβλητές Ομάδες 
Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Δεξιότητες 

φροντίδας του 

εαυτού 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 2,95 0,632 

Αυτισμός 1 4 2,62 0,00 

Φροντίδα 

σπιτιού- Κανόνες 

ασφαλείας 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 1,72 0,394 

Αυτισμός 1 4 1,46 0,00 

Αγορές/ 

Πληρωμές 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 1,56 0,452 

Αυτισμός 1 4 1,42 0,00 

Διαπροσωπικές 

σχέσεις 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 2,15 0,639 

Αυτισμός 1 4 1,83 0,00 

Επιλογή 

επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας 

Νοητική 

Αναπηρία 
1 4 1,45 0,648 

Αυτισμός 1 4 2,00 0,00 
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Γράφημα 3: Σύνολο Δεξιοτήτων στο Επίπεδο Ευκαιριών 
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4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

4.1.  Δεξιότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης που κατέχουν τα άτομα 
με Νοητική Αναπηρία που ζουν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 
σύμφωνα με το Πρωτόκολλο αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανεξάρτητης 
διαβίωσης ατόμων με Νοητική Αναπηρία 

 

4.1.1. Δεξιότητες Φροντίδας Εαυτού/Αυτοεξυπηρέτηση-Φροντίδα 

Ρουχισμού 

 

4.1.1.1. Δεξιότητες Φροντίδας Εαυτού/Αυτοεξυπηρέτηση-Φροντίδα 

Ρουχισμού των ατόμων με Νοητική Αναπηρία 

 

Ως προς τις Δεξιότητες Φροντίδας Εαυτού/Αυτοεξυπηρέτηση-Φροντίδα 

Ρουχισμού τα άτομα της έρευνας, πλένουν και σκουπίζουν τα χέρια τους και λούζουν 

τα μαλλιά τους, όμως έχουν δυσκολία στο να πλύνουν και να σκουπίσουν το σώμα 

τους. Όπως και στην έρευνα των Walsh & Walsh (1982) όπου η ικανότητά τους να 

φροντίζουν για το πλύσιμο των χεριών και του προσώπου και η χρήση σαπουνιού 

βελτιωνόταν. Τα άτομα με αναπηρία χρησιμοποιούν την τουαλέτα, τηρώντας τους 

κανόνες υγιεινής, όπως σύμφωνα με Δημητριάδου (2015), τα άτομα με νοητική 

αναπηρία φροντίζουν για την ατομική υγιεινή και στην έρευνα των Walsh & Walsh 

(1982), όπου η ικανότητά τους να φροντίζουν τον εαυτό τους στην τουαλέτα 

βελτιωνόταν. Γνωρίζουν την θέση και τακτοποιούν τα ρούχα τους στην ντουλάπα, 

ντύνονται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και επιλέγουν τι θα φορέσουν ανάλογα 

με την περίσταση. Όπως και στην έρευνα Δημητριάδου (2015) που επιλέγουν τι θα 

φορέσουν και στην έρευνα των Bruininks, Chen, & Lakin (1992), όπου αναπτύσονται 

λειτουργικές δραστηριότητες διαβίωσης όπως το ντύσιμο, το μπάνιο και η τουαλέτα. 

Τα άτομα  δυσκολεύονται στο να φροντίσουν για την καθαριότητα των ρούχων τους.  

Όπως και σύμφωνα με Schwartz (1995) που ήταν λιγότερο εμπλεκόμενοι σε οικιακά 

καθήκοντα όπως το πλυντήριο. Σε αντίθεση με Barlow & Kirby (1991), όπου τα 

άτομα με αναπηρία χρησιμοποιούσαν το πλυντήριο. 
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4.1.1.2. Δεξιότητες Φροντίδας Εαυτού/Αυτοεξυπηρέτηση-Φροντίδα 

Ρουχισμού των ατόμων με Αυτισμό 

 

Τα δύο άτομα με Αυτισμό του δείγματος πλένουν και σκουπίζουν τα χέρια 

τους και πλένουν και σκουπίζουν το σώμα τους. Σε αντίθεση με Kilincaslan, Kocas, 

Bozkurt, Kaya, Derin, & Aydin (2019), όπου ελλιπείς είναι οι δεξιότητες για πλύσιμο 

των χεριών και του προσώπου. Λούζουν τα μαλλιά τους και χρησιμοποιούν την 

τουαλέτα τηρώντας του κανόνες υγιεινής. Γνωρίζουν την θέση και τακτοποιούν τα 

ρούχα τους στην ντουλάπα, ντύνονται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, επιλέγουν τι 

θα φορέσουν ανάλογα με την περίσταση και φροντίζουν για την καθαριότητα των 

ρούχων τους. Όπως και σύμφωνα με Lin, Yu, & Yu (2012), όπου οι συμμετέχοντες 

φροντίζουν μόνοι τους τον εαυτό τους ως προς το μπάνιο, την περιποίηση, το ντύσιμο 

και την τουαλέτα. 

 

4.1.2. Δεξιότητες Φροντίδα σπιτιού-κανόνες ασφαλείας 

 

4.1.2.1. Δεξιότητες Φροντίδα σπιτιού-κανόνες ασφαλείας των ατόμων 

με Νοητική Αναπηρία 

 

Ως προς τις Δεξιότητες Φροντίδα σπιτιού-κανόνες ασφαλείας, τα άτομα της 

έρευνας γνωρίζουν την χρήση και χρησιμοποιούν τα κουζινικά σκεύη και τις 

ηλεκτρικές συσκευές της κουζίνας. Ωστόσο δεν αποφασίζουν τι περιλαμβάνει και δεν 

κατασκευάζουν μία λίστα για το σούπερ μάρκετ. Όμως φτιάχνουν ένα απλό σνακ ή 

γεύμα, όπως και σύμφωνα με Δημητριάδου (2015), μπορούν να φτιάξουν ένα 

πρόχειρο γεύμα, σύμφωνα με Bruininks, Chen, & Lakin (1992), αναπτύσονται 

λειτουργικές δραστηριότητες διαβίωσης όπως το φαγητό, σύμφωνα με Walsh & 

Walsh (1982) η προετοιμασία γευμάτων ακολουθεί σημαντική αύξηση και σύμφωνα 

με Barlow & Kirby (1991), προετοιμάζουν το γεύμα τους. Σε αντίθεση με Schwartz 

(1995), όπου ήταν λιγότερο εμπλεκόμενοι σε οικιακά καθήκοντα όπως η 

προετοιμασία φαγητού για τον εαυτό τους.  Τα άτομα πλένουν και τακτοποιούν τα 

μαγειρικά σκεύη μετά την χρήση τους αλλά δεν παραγγέλνουν φαγητό από έξω. 

Ξεσκονίζουν τα έπιπλα του σπιτιού, χρησιμοποιούν την ηλεκτρική σκούπα και 

σφουγγαρίζουν το πάτωμα. Όπου σύμφωνα με Walsh & Walsh (1982) οι 

συμμετέχοντες καθαρίζουν πιο συχνά τα δωμάτιά τους και χωρίς να τους το θυμίζουν 
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τόσο συχνά, σύμφωνα με Barlow & Kirby (1991), φροντίζουν για την καθαριότητα, 

σύμφωνα με Stancliffe & Keane (2000), φροντίζουν για τα οικιακά καθήκοντα. όπως 

και σύμφωνα με Δημητριάδου (2015), τα άτομα κάνουν μικροδουλειές στο σπίτι. 

Ωστόσο σύμφωνα με Schwartz (1995), ήταν λιγότερο εμπλεκόμενοι σε οικιακά 

καθήκοντα όπως τον καθαρισμό σπιτιού. Τα άτομα δεν τηλεφωνούν στον εκάστοτε 

ειδικό για τυχόν ζημιές στο σπίτι και δεν επιλέγουν το μέρος και την γειτονιά που θα 

ζήσουν. Όπως και στην έρευνα Stancliffe, Lakin, Larson, Engler, Taub, & Fortune 

(2011), όπου βρέθηκε ότι περισσότεροι από τους μισούς ενήλικες με αναπηρία δεν 

επιλέγουν που θα ζήσουν. Αυτή η επιλογή έγινε από κάποιον άλλο ή συμμετείχε στην 

απόφαση με υποστήριξη. Τα άτομα δεν επιλέγουν τα έπιπλα και τα αξεσουάρ του 

σπιτιού, και αυτό συμβαίνει διότι οι περισσότερες Στέγες είναι ήδη διαμορφωμένες 

από τους φορείς που τις εποπτεύουν. Ωστόσο τηρούν τους κανόνες ασφαλείας αλλά 

δεν τηλεφωνούν σε περίπτωση κινδύνου σε αστυνομία, πυροσβεστική και 

νοσοκομείο και δεν τηλεφωνούν σε κάποιον συγγενή ή φίλο, σε περίπτωση που 

χρειαστούν κάτι. 

 

4.1.2.2. Δεξιότητες Φροντίδα σπιτιού-κανόνες ασφαλείας των ατόμων 

με Αυτισμό 

 

Τα άτομα με Αυτισμό δεν γνωρίζουν την χρήση και δεν χρησιμοποιούν τα 

μαγειρικά σκεύη, ωστόσο γνωρίζουν την χρήση και χρησιμοποιούν τις ηλεκτρικές 

συσκευές. Αποφασίζουν τι πρέπει να περιλαμβάνει και κατασκευάζουν την λίστα για 

το σούπερ μάρκετ, όμως δεν φτιάχνουν μόνοι τους ένα απλό γεύμα ή σνακ και δεν 

παραγγέλνουν φαγητό από έξω. Αν και σύμφωνα με Lin, Yu, & Yu (2012), οι 

συμμετέχοντες φροντίζουν μόνοι τους τον εαυτό τους ως προς το σίτιση. Πλένουν και 

τακτοποιούν τα μαγειρικά σκεύη μετά την χρήση τους, ξεσκονίζουν τα έπιπλα του 

σπιτιού, όμως δεν χρησιμοποιούν την ηλεκτρική σκούπα και δεν σφουγγαρίζουν το 

πάτωμα.  Δεν τηλεφωνούν στον εκάστοτε ειδικό για τυχόν ζημιές στο σπίτι, και αυτό 

ίσως να συμβαίνει λόγω της παρουσίας του προσωπικού, το οποίο φροντίζει για 

τυχόν ζημιές. Τα άτομα κατά κύριο λόγο δεν επιλέγουν το μέρος και τη γειτονιά που 

θα ζήσουν. Αυτό γίνεται κυρίως από τους φορείς που εποπτεύουν τις Στέγες, όπως 

και σύμφωνα και με Smith & Belcher (1985), τα άτομα πρέπει να βασίζονται σε 

μεγάλο βαθμό στην υποστήριξη των οικογενειών τους στην εύρεση διαμονής. Όπως 

επίσης δεν επιλέγουν τα έπιπλα και τα αξεσουάρ του σπιτιού, διότι είναι ήδη 
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διαμορφωμένα από τους υπεύθυνους των Στεγών. Δεν τηρούν τους κανόνες 

ασφαλείας και δεν τηλεφωνούν, σε περίπτωση κινδύνου σε αστυνομία, 

πυροσβεστική, νοσοκομείο. Όπως σύμφωνα με Kilincaslan, Kocas, Bozkurt, Kaya, 

Derin, & Aydin (2019), όπου ελλιπείς είναι οι δεξιότητες έκκλησης βοήθειας. 

Ωστόσο  τηλεφωνούν σε κάποιον συγγενή ή φίλο, σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι, 

όμως σύμφωνα με Kilincaslan, Kocas, Bozkurt, Kaya, Derin, & Aydin (2019), 

ελλιπείς είναι οι δεξιότητες να απαντήσουν στο τηλέφωνο. 

 

4.1.3. Δεξιότητες Αγορές-Πληρωμές 

 

4.1.3.1. Δεξιότητες Αγορές-Πληρωμές των ατόμων με Νοητική 

Αναπηρία 

 

Ως προς τις Δεξιότητες Αγορές-Πληρωμές, τα άτομα με αναπηρία δεν  

χρησιμοποιούν σωστά τα χρήματα, δεν πληρώνουν λογαριασμούς σε δημόσιες 

υπηρεσίες, δεν πραγματοποιούν αγορές σε σούπερ μάρκετ, δεν πραγματοποιούν 

χρήσιμες αγορές για το σπίτι και δεν πραγματοποιούν χρήσιμες προσωπικές αγορές 

όπως και σύμφωνα με Δημητριάδου (2015) δεν πηγαίνουν για προσωπικά ψώνια. Και 

αυτό συμβαίνει κατά κύριο λόγο, διότι τα προϊόντα διατίθενται κατευθείαν από τον 

φορέα στις Στέγες και οι πληρωμές γίνονται από τους υπεύθυνους φορείς. Το 

προσωπικό μαζί με τα άτομα με αναπηρία πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ για ψώνια, 

ωστόσο, το προσωπικό φροντίζει για τις αγορές προϊόντων τόσο για το σπίτι όσο και 

τα προϊόντα που χρειάζονται για τις προσωπικές τους ανάγκες. Τα άτομα δεν 

ελέγχουν τις τιμές των προϊόντων που αγοράζουν και δεν ψάχνουν αυτό με την πιο 

συμφέρουσα προσφορά. Δεν ελέγχουν τα χρήματα που δίνουν και τα ρέστα που 

παίρνουν πίσω. Όπως σύμφωνα με Ross, Marcell, Williams, College, & Carlson 

(2013), χρειάζονται λίγη βοήθεια για τις αγορές. Ωστόσο Σύμφωνα με τους Barlow & 

Kirby (1991), κάνουν αγορές, σύμφωνα με Young, Ashman, Sifafoos, & Grevell, 

2001, υπάρχει βελτίωση της διαχείρισης των χρημάτων σε τραπεζικές συναλλαγές, 

αγορές και καταστάσεις διαχείρισης χρημάτων και σύμφωνα με Δημητριάδου (2015) 

επιλέγουν πως θα ξοδέψουν τα χρήματα. Καλό όμως θα ήταν τα άτομα να 

εμπλέκονται σε τέτοιες δραστηριότητες, διότι η πραγματοποίηση συναλλαγών σε 

καταστήματα και εστιατόρια δίνει στα άτομα με αναπηρία μία αίσθηση ανεξαρτησίας 

(Δημητριάδου, 2015). 
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4.1.3.2. Δεξιότητες Αγορές-Πληρωμές των ατόμων με Αυτισμό 

 

Τα άτομα με Αυτισμό χρησιμοποιούν σωστά τα χρήματα και πραγματοποιούν 

αγορές σε σούπερ μάρκετ, πραγματοποιούν χρήσιμες αγορές για το σπίτι,  

πραγματοποιούν χρήσιμες προσωπικές αγορές, ελέγχουν τις τιμές των προϊόντων που 

αγοράζουν και ψάχνουν αυτό με την πιο συμφέρουσα προσφορά και ελέγχουν τα 

χρήματα που δίνουν και τα ρέστα που παίρνουν πίσω όπως και σύμφωνα με Lin, Yu, 

& Yu (2012), πραγματοποιούν αγορές στην τοπική αγορά. Ωστόσο σύμφωνα με 

Kilincaslan, Kocas, Bozkurt, Kaya, Derin, & Aydin (2019), ελλιπείς είναι οι 

δεξιότητες για αγορές σε οικείο σούπερ μαρκετ. Ωστόσο δεν πληρώνουν 

λογαριασμούς σε δημόσιες υπηρεσίες και αυτό συμβαίνει διότι οι λογαριασμοί για τις 

Στέγες πληρώνονται κατευθείαν από τον φορέα που τις εποπτεύει.  

 

4.1.4. Δεξιότητες Διαπροσωπικές σχέσεις-Ελεύθερος Χρόνος-Γνώση 

Ικανοτήτων και Αδυναμιών 

 

4.1.4.1. Δεξιότητες Διαπροσωπικές σχέσεις-Ελεύθερος Χρόνος-Γνώση 

Ικανοτήτων και Αδυναμιών των ατόμων με Νοητική Αναπηρία 

 

Ως προς τις Δεξιότητες Διαπροσωπικές σχέσεις-Ελεύθερος Χρόνος-Γνώση 

Ικανοτήτων και Αδυναμιών, τα άτομα με αναπηρία χρησιμοποιούν ανεξάρτητα τα 

μέσα μαζικής μεταφοράς. Όπως και σε έρευνες των Barlow & Kirby (1991), όπου 

χρησιμοποιούν μέσα μεταφοράς, των Ross, Marcell, Williams, College, & Carlson 

(2013), που χρησιμοποιούν δημόσια μέσα μεταφοράς και του McConkey, 2007, που 

χρησιμοποιούν το λεωφορείο. Ωστόσο σύμφωνα με Neumayer & Bleasdale (1996), 

μερικοί από τους συμμετέχοντες θεωρούσαν τους εαυτούς τους ανίκανους να 

χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ανεξάρτητα. Τα άτομα της έρευνας 

επιλέγουν πως θα περάσουν το απόγευμα/ βράδυ και με ποιους θα περάσουν τον 

ελεύθερο χρόνο τους, το οποίο τους κάνει να νιώθουν ανεξάρτητοι όταν κανονίζουν 

πως θα περάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους (Δημητριάδου, 2015). Όπως και σύμφωνα 

με Neumayer & Bleasdale (1996), οι συμμετέχοντες θεωρούνταν ανεξάρτητοι σε 

δραστηριότητες αναψυχής ωστόσο δεν γνώριζαν τις ευκαιρίες αναψυχής στην 

περιοχή τους. Τα  άτομα με νοητική αναπηρία είναι πιο πιθανό να συμμετέχουν σε 
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δραστηριότητες με φίλους που έχουν επίσης νοητική αναπηρία (Emerson & McVilly, 

2004) και αυτό είναι εύλογο διότι το φιλικό τους δίκτυο είναι συνήθως οι 

συγκάτοικοι, το προσωπικό ή φίλοι που έχουν από τις δραστηριότητες που 

συμμετέχουν στην κοινότητα. Οι συμμετέχοντες αναφέρουν ότι έχουν φίλο μέλος του 

προσωπικού, ένα μέλος της οικογένειάς τους και ένα άλλο άτομο με νοητική 

αναπηρία  (Robertson, et al., 2001). Σύμφωνα με τους Bruininks, Chen, & Lakin 

(1992), προωθούνται λειτουργικές δραστηριότητες διαβίωσης όπως δεξιότητες 

επικοινωνίας, συμμετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής και ένα ενεργό κοινωνικό 

δίκτυο, όπως και σύμφωνα με Barlow & Kirby (1991), κάνουν επισκέψεις σε φίλους. 

Όπως και με τους Walsh & Walsh (1982), όχι μόνο αύξηση συχνότητας 

αλληλεπίδρασής τους σε ομαδικές δραστηριότητες αλλά επίσης δείχνουν αυξημένη 

τάση να αρχίσουν τέτοιες δραστηριότητες. Ωστόσο σε έρευνα των Bigby, Bould, & 

Beadle-Brown (2017), πολλοί μίλησαν για το ότι ήταν μόνοι, βαριούνται, 

αισθάνονταν ανασφαλείς και με κάποιες δυσκολίες στις κοινωνικές σχέσεις. 

Σύμφωνα με Barlow & Kirby (1991), χρησιμοποιούν δημόσιες υπηρεσίες, σύμφωνα 

με Stancliffe & Keane (2000), υπάρχει συχνότερη και ανεξάρτητη χρήση των 

εγκαταστάσεων της κοινότητας και σύμφωνα με McConkey (2007), πηγαίνουν 

συχνότερα για καφέ έξω, στα μαγαζιά, στην τράπεζα και συμμετέχουν σε αθλητικές 

δραστηριότητες. Σύμφωνα με McConkey, Keogh, Bunting, Iriante, & Watson (2016), 

παίζουν αθλήματα, πάνε για κολύμπι, παρακολουθούν μαθήματα γυμναστικής, 

πηγαίνουν σε καφετέριες, παμπ και κινηματογράφο. Τα άτομα της έρευνας 

μετακινούνται ανεξάρτητα στην τοπική κοινότητα όπου ζουν, όπως και σύμφωνα με 

τους Burchard, Hasazi, Gordon, & Yoe (1991), βρέθηκε ότι τα άτομα που ζουν στην 

Ανεξάρτητη Διαβίωση έχουν πιο ομαλοποιημένο τρόπο ζωής και έχουν συχνότερες 

δραστηριότητες στην κοινότητα. Ο ρυθμός ζωής των ατόμων είναι υψηλός με 

αποτέλεσμα μεγαλύτερη ανεξαρτησία, υπευθυνότητα, υψηλότερα επίπεδα 

ικανοποίησης ως προς τον τρόπο ζωής και την προσωπική ευεξία. 

 

4.1.4.2. Δεξιότητες Διαπροσωπικές σχέσεις-Ελεύθερος Χρόνος-Γνώση 

Ικανοτήτων και Αδυναμιών των ατόμων με Αυτισμό 

  

Τα άτομα με Αυτισμό χρησιμοποιούν ανεξάρτητα τα μέσα μαζικής μεταφοράς 

και επιλέγουν πως θα περάσουν το απόγευμα/ βράδυ.  Ωστώσο σύμφωνα με Lin, Yu, 
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& Yu (2012), αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην άσκηση υπαίθριων δραστηριοτήτων 

και δραστηριοτήτων αναψυχής, όπως και σύμφωνα με Billstedt, Gillberg, & Gillberg 

(2011), μικρό ποσοστό συμμετείχε σε τακτικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως 

ιππασία, μπόουλινγκ και κολύμβηση. Όμως σύμφωνα με Farley, et al. (2009), 

συμμετέχουν σε εκκλησιαστικές και οργανωμένες δραστηριότητες. Τα άτομα με 

Αυτισμό της έρευνας επιλέγουν με ποιους θα περάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους. 

Ωστόσο σύμφωνα με Smith & Belcher (1985), οι κοινωνικές επαφές συχνά 

επικεντρώνονται σε ειδικά ενδιαφέροντα και δεξιότητες, αντί να συμμετέχουν σε 

στενές και αυθόρμητες φιλίες. Σύμφωνα με Farley, et al. (2009), χρειάζονται ένα 

υψηλό επίπεδο βοήθειας στο τομέα των κοινωνικών επαφών. Σύμφωνα με Billstedt, 

Gillberg, & Gillberg (2011), είχαν φίλους, ενώ άλλοι ήθελαν φίλους, αλλά δεν 

μπορούσαν να σχηματίσουν φιλίες. Κάποιοι κατανοούσαν την έννοια της φιλίας, 

αλλά δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον να έχουν φίλους. Αντιθέτως, σύμφωνα με Howlin, 

Goode, Hutton, & Rutter (2004), τα άτομα με Αυτισμό ισχυρίζονται ότι δεν έχουν 

φίλους. Δεν μετακινιούνται ανεξάρτητα στην τοπική κοινότητα όπου ζουν. Ωστόσο 

σύμφωνα με Lin, Yu, & Yu (2012), μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων πηγαίνει 

βόλτα εκτός σπιτιού για τριάντα λεπτά. 

 

4.1.5. Σύνολο Δεξιοτήτων στο Επίπεδο Απόδοσης 

Τα άτομα με αναπηρία έχουν Ασταθή Απόδοση στο σύνολο των Δεξιοτήτων 

Φροντίδας Εαυτού/Αυτοεξυπηρέτηση-Φροντίδα Ρουχισμού. Οι δεξιότητες 

καθαριότητας και φροντίδας σπιτιού είναι απαραίτητες για να μπορούν τα άτομα με 

αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα στην κοινότητα (Williams & Cuvo, 1986). Οι 

δεξιότητες φροντίδας σπιτιού είναι υψηλής  προτεραιότητας, εφόσον αυτό επιτρέπει 

περισσότερη ανεξαρτησία και λιγότερη εξάρτηση από τους φροντιστές (Jones & 

Collins, 1997). 

Έχουν Ασταθή Απόδοση στο σύνολο των Δεξιοτήτων Φροντίδα σπιτιού-

Κανόνες ασφαλείας. Η  κατοχή δεξιοτήτων ασφάλειας του ατόμου με αναπηρία τον 

καθιστά να μην είναι ευάλωτος σε τραυματισμούς στο σπίτι και σε ατυχήματα 

(Kearney, Brady, Hall, & Honsberger, 2018). 

Δεν Αποδίδουν στο σύνολο των Δεξιοτήτων Αγορές-Πληρωμές. Οι 

Δεξιότητες διαχείρισης χρημάτων μπορεί να έχει σημαντικές προσωπικές και νομικές 

επιπτώσεις και μπορεί να επηρεάσει την ανεξαρτησία ενός ατόμου, την αυτονομία και 
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την ποιότητα ζωής. Ελλείματα στην οικονομική διαχείριση μπορεί να έχει συνέπειες 

για την προσωπική και οικογενειακή οικονομική σταθερότητα. Όταν το άτομο με 

αναπηρία δεν είναι σε θέση να μετρήσει τα νομίσματα και να υπολογίσει χρήματα, 

δεν θα μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς, να αγοράσει προϊόντα και να 

συμμετέχει σε δραστηριότητες αναψυχής (Engel, Bar, Beaton, Green, & Dawson, 

2016). 

Έχουν Σταθερή Απόδοση στο σύνολο των Δεξιοτήτων Διαπροσωπικές 

σχέσεις-Ελεύθερος Χρόνος-Γνώση Ικανοτήτων και Αδυναμιών. Η συμμετοχή στην 

κοινότητα  έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη κοινωνική αλληλεπίδραση, την αύξηση  

δραστηριοτήτων αναψυχής και ψυχαγωγίας καθώς και την συμμετοχή στην 

κοινότητα (O'Brien, Thesing, Tuck, & Capie, 2001). Οι καλά αναπτυγμένες 

κοινωνικές δεξιότητες μπορούν να βοηθήσουν τους νέους με αναπηρίες να 

αναπτύξουν ισχυρές και θετικές σχέσεις με τους συνομηλίκους και να αρχίσουν να 

διερευνούν επιτυχώς τους ρόλους των ενηλίκων όπως ο εργαζόμενος, ο συνάδελφος 

και το μέλος της κοινότητας. Οι κοινωνικές δεξιότητες υποστηρίζουν επίσης τη 

θετική ανάπτυξη σχέσεων ενός υγιή ενήλικα με τα μέλη της οικογένειας και τους 

συνομηλίκους (Bremer & Smith, 2004). Η ανάπτυξη δεξιοτήτων ελεύθερου χρόνου 

βοηθάει τα άτομα με αναπηρία να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους και να 

βοηθήσουν έτσι ώστε να ενσωματωθούν και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες στην 

κοινότητα (Buttimer & Tierney, 2005). Οι δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου 

βοηθούν τα  άτομα με νοητική αναπηρία να αποκτήσουν την απαραίτητη 

εμπιστοσύνη για να επικοινωνήσουν με συνανθρώπους και αναπτύσσουν δεξιότητες 

που τους δίνουν την αίσθηση ολοκλήρωσης, αυτοεκτίμησης, αξιοπρέπειας και 

υπερηφάνειας με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η κοινωνική ένταξη τους στην 

κοινότητα. Ο ελεύθερος χρόνος είναι πολύ σημαντικός ώστε να αναπτυχθούν 

δεξιότητες και η εμπιστοσύνη για να συμμετάσχουν σε ανεξάρτητη λήψη 

αποφάσεων, τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας ζωής και τη δική τους αίσθηση 

αυτοπεποίθησης (Patterson & Pegg, 2009).  

 

 

 



 130  

 

4.2.  Η χρήση και το είδος Βοήθειας για την εκτέλεση των Δεξιοτήτων 
Ανεξάρτητης Διαβίωσης 
 

Στις Δεξιότητες φροντίδας του Εαυτού/Αυτοεξυπηρέτηση  τα άτομα εκτελούν 

τις δραστηριότητες με Ελάχιστη Βοήθεια. Τα άτομα με Νοητική Αναπηρία που ζουν 

ανεξάρτητα, μετά την ιδρυματοποίηση, τις περισσότερες φορές μπορούν να 

φροντίσουν για τις προσωπικές τους ανάγκες και υπάρχει σταδιακή βελτίωση (Walsh 

& Walsh, 1982). Και αυτό  επιτυγχάνεται με την Συνεχή Επιτήρηση και Υπενθύμιση, 

την Επανάληψη, την Βοήθεια του Προσωπικού, τις Οπτικές ακουστικές Νύξεις και 

την Ακουστική καθοδήγηση από τον Εκπαιδευτή.  

Στις Δεξιότητες Φροντίδα ρουχισμού τα άτομα εκτελούν τις δραστηριότητες 

με Μέτρια και Ελάχιστη Βοήθεια. Τα άτομα με Νοητική Αναπηρία επιλέγουν τι θα 

φορέσουν (Δημητριάδου, 2015) και ταυτόχρονα μπορούν να φροντίσουν για την 

καθαριότητα των ρούχων τους με την χρήση πλυντηρίου (Barlow & Kirby, 1991). 

Ωστόσο ορισμένες φορές χρειάζονται την βοήθεια του Ενήλικα, την Βοήθεια του 

Προσωπικού, Μικρές υπενθυμίσεις, Παρότρυνση, Ακουστικές νύξεις, Υπόδειξη και 

την Βοήθεια του συγκατοίκου για την εκτέλεση συμπεριφορών. 

Στις Δεξιότητες Φροντίδα σπιτιού τα άτομα εκτελούν τις δραστηριότητες με 

Μέτρια και Ελάχιστη Βοήθεια. Τα άτομα με Νοητική Αναπηρία φροντίζουν για τα 

την φροντίδα του σπιτιού (Stancliffe & Keane, 2000) ωστόσο χρειάζεται Βοήθεια του 

Ενήλικα και του Προσωπικού, Βοήθεια του συγκατοίκου, Συνεχή επανάληψη και 

Συζήτηση, Υπενθύμιση και Υπόδειξη για την εκτέλεση οικιακών καθηκόντων. Οι 

δεξιότητες καθαριότητας και φροντίδας σπιτιού είναι απαραίτητες για να μπορούν τα 

άτομα με αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα στην κοινότητα (Williams & Cuvo, 1986) 

και υψηλής προτεραιότητας, διότι αυτό επιτρέπει περισσότερη ανεξαρτησία και 

λιγότερη εξάρτηση από τους φροντιστές (Jones & Collins, 1997). 

 Στις Δεξιότητες Κανόνες ασφαλείας τα άτομα εκτελούν τις δραστηριότητες 

με Ελάχιστη Βοήθεια.  Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, διότι με αυτόν τον τρόπο 

το άτομο με αναπηρία δεν είναι ευάλωτο σε τραυματισμούς στο σπίτι και σε 

ατυχήματα (Kearney, Brady, Hall, & Honsberger, 2018). Το είδος της Βοήθειας που 

χρησιμοποιείται για την εκτέλεση συμπεριφορών είναι οι Ακουστικές νύξεις, η 

Υπενθύμιση, η Βοήθεια Ενήλικα και Προσωπικού, η Συνεχής Ενημέρωση και 

επισήμανση κινδύνων και κανόνων. 
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Στις Δεξιότητες Αγορές-Πληρωμές τα άτομα με αναπηρία εκτελούν 

συμπεριφορές με Βοήθεια Ευρείας Κλίμακας. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα 

άτομα με Νοητική Αναπηρία έχουν δυσκολία στην πραγματοποίηση αγορών και 

πληρωμών και χρειάζονται την μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια. Όμως είναι πολύ 

σημαντικό διότι μπορεί να επηρεάσει την ανεξαρτησία, την αυτονομία και την 

ποιότητα ζωής τους (Engel, Bar, Beaton, Green, & Dawson, 2016). Ωστόσο, 

σύμφωνα με  Ross, Marcell, Williams, College, & Carlson, 2013, τα άτομα με 

αναπηρία χρειάζονται λίγη βοήθεια για τις αγορές. Το είδος της Βοήθειας που 

χρησιμοποιείται είναι οι Ακουστικές και οι Οπτικές Νύξεις, η Βοήθεια από τον 

εκπαιδευτή και το Προσωπικό.  

Στις Δεξιότητες Διαπροσωπικές σχέσεις τα άτομα με αναπηρία εκτελούν 

συμπεριφορές με Μέτρια Βοήθεια. Τα άτομα με αναπηρία αναπτύσσουν φιλικές 

σχέσεις με τους συγκατοίκους τους, με ανθρώπους σε δραστηριότητες που 

συμμετέχουν στην κοινότητα αλλά και με το ίδιο το εκπαιδευτικό προσωπικό που 

τους φροντίζουν. Οι φιλικές σχέσεις που αναπτύσσει το άτομο είναι πρωταρχικής 

σημασίας διότι με αυτό τον τρόπο θα μπορεί να βελτιωθεί η αυτοεκτίμηση και η 

εμπιστοσύνη που έχει (Srivastava, 2001). Ωστόσο ορισμένες φορές χρειάζεται 

Βοήθεια του Ενήλικα και του Προσωπικού, η χρήση Ακουστικών νύξεων, η Βοήθεια 

από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον και η υπόδειξη είναι απαραίτητες για να 

μπορεί το άτομο να αναπτύξει Διαπροσωπικές Σχέσεις.  

Στις Δεξιότητες Ελεύθερος Χρόνος τα άτομα με αναπηρία εκτελούν 

συμπεριφορές με Μέτρια Βοήθεια. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων ελεύθερου χρόνου 

βοηθάει τα άτομα με αναπηρία να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους, την 

συμμετοχή τους σε δραστηριότητες στην κοινότητα (Buttimer & Tierney, 2005),  την 

αίσθηση ολοκλήρωσης, αυτοεκτίμησης, αξιοπρέπειας και υπερηφάνειας με 

αποτέλεσμα να διευκολύνεται η κοινωνική ένταξη τους στην κοινότητα (Patterson & 

Pegg, 2009). Όμως για την βελτίωση αυτών των δεξιοτήτων το είδος της Βοήθειας 

που χρησιμοποιείται είναι οι Ακουστικές νύξεις, η Βελτίωση της Αυτοπεποίθησης, η 

Βοήθεια Προσωπικού και του συγκατοίκου. 

Στις Δεξιότητες Γνώση ικανοτήτων και αδυναμιών το άτομο με Αναπηρία 

εκτελεί συμπεριφορές με Βοήθεια Ευρείας Κλίμακας. Χρειάζεται την μεγαλύτερη 

δυνατή βοήθεια ώστε να λάβει γνώση των ικανοτήτων και αδυναμιών του και 

χρειάζεται την απαραίτητη Παρότρυνση και την Βοήθεια από τον Εκπαιδευτή και το 

Προσωπικό για να εκτελέσει τις συγκεκριμένες δεξιότητες.  
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4.3.  Η χρήση και το είδος Προσαρμογής για την εκτέλεση των 
Δεξιοτήτων Ανεξάρτητης Διαβίωσης 
 

Στις Δεξιότητες Δεξιότητες φροντίδας του Εαυτού/Αυτοεξυπηρέτηση το 

άτομο με αναπηρία εκτελεί συμπεριφορές με Μέτριες και Ελάχιστες Προσαρμογές. 

Οι εκπαιδευτές διαφοροποιούν μέτρια έως ελάχιστα την δραστηριότητα για την 

εκμάθηση της δεξιότητας. Τα άτομα με αναπηρία στις περισσότερες περιπτώσεις 

γνωρίζουν πώς να φροντίσουν τον ευατό τους και πως να αυτοεξυπηρετηθούν 

ωστόσο κάποιες φορές χρειάζονται την Βοήθεια Προσωπικού, την χρήση 

Ακουστικών και Οπτικών νύξεων, την Συνεχή Επιτήρηση, την Υπενθύμιση, την 

Επανάληψη και την Ακουστική καθοδήγηση από τον Εκπαιδευτή για να μπορέσουν 

να φροντίζουν τον ευατό τους. 

Στις Δεξιότητες Φροντίδα ρουχισμού το άτομο με αναπηρία εκτελεί 

συμπεριφορές με Μέτριες Προσαρμογές. Το άτομο με αναπηρία μπορεί να επιλέξει τι 

θα φορέσει (Δημητριάδου, 2015) ωστόσο μερικές φορές για την εκτέλεση των 

συγκεκριμένων συμπεριφορών χρειάζεται την Βοήθεια του Ενήλικα και του 

Προσωπικού, την Υπόδειξη, την Βοήθεια του συγκατοίκου και την χρήση 

Ακουστικών νύξεων. 

Στις Δεξιότητες Φροντίδα σπιτιού το άτομο με αναπηρία εκτελεί 

συμπεριφορές με Μέτριες Προσαρμογές. Η φροντίδα του σπιτιού είναι απαραίτητη 

για την επιτυχή Ανεξάρτητη Διαβίωση των ατόμων με αναπηρία. Σύμφωνα με 

Schwartz, 1995, τα άτομα με αναπηρία είναι λιγότερο εμπλεκόμενα σε οικιακά 

καθήκοντα. Όταν το άτομο φροντίζει για τις οικιακές εργασίες, έχει ως αποτέλεσμα 

να είναι ανεξάρτητο και να μην χρειάζεται κάποια βοήθεια, ωστόσο σε πολλές 

περιπτώσεις η χρήσης βοήθειας του Ενήλικα, του Προσωπικού και του συγκατοίκου, 

η χρήση Ακουστικών νύξεων, η Επανάληψη, η Συζήτηση, η Υπενθύμιση και η 

Υπόδειξη είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων Φροντίδας του σπιτιού.  

Στις Δεξιότητες Κανόνες ασφαλείας το άτομο με αναπηρία εκτελεί 

συμπεριφορές με Προσαρμογές Ευρείας Κλίμακας και με Μέτριες Προσαρμογές. Η 

διδασκαλία δεξιοτήτων ασφάλειας πολλές φορές χρειάζεται διαφοροποίηση έτσι ώστε 

τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να εκτελέσουν την δεξιότητα. Τα άτομα με 

αναπηρία αντιμετωπίζουν δυσκολία στην τήρηση κανόνων ασφάλειας. Δεν θα 

τηλεφωνήσουν εύκολα στην αστυνομία, την πυροσβεστική και το νοσοκομείο αν 

συμβεί κάτι αναπάντεχο και πολλές φορές δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν της 
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ηλεκτρικές συσκευές με αποτέλεσμα να χρειάζεται η Βοήθεια Ενήλικα και του 

Προσωπικού, η Υπενθύμιση, η Συνεχής Ενημέρωση και επισήμανση κινδύνων και 

κανόνων και η χρήση Ακουστικών νύξεων.  

Στις Δεξιότητες Αγορές-Πληρωμές το άτομο με αναπηρία εκτελεί 

συμπεριφορές με Μέτριες Προσαρμογές. Τα άτομα με αναπηρία τις περισσότερες 

φορές δυσκολεύονται να πραγματοποιήσουν αγορές μόνοι τους. Όμως, όταν το άτομο 

με αναπηρία δεν είναι σε θέση να μετρήσει τα νομίσματα και να υπολογίσει χρήματα, 

δεν θα μπορεί  να πληρώσει λογαριασμούς και να αγοράσει προϊόντα (Engel, Bar, 

Beaton, Green, & Dawson, 2016). Έτσι λοιπόν χρειάζεται την Βοήθεια από τον 

εκπαιδευτή και το Προσωπικό, την χρήση Οπτικών και Ακουστικών νύξεων για να 

μπορεί να πραγματοποιεί Αγορές και Πληρωμές.  

Στις Δεξιότητες Διαπροσωπικές σχέσεις το άτομο με αναπηρία εκτελεί 

συμπεριφορές με Μέτριες Προσαρμογές. Οι κοινωνικές σχέσεις μεταξύ ατόμων με 

νοητική αναπηρία και μελών της κοινότητας είναι σημαντική για την ποιότητας ζωής 

(Grenot-Scheyer, 1994). Ωστόσο τα άτομα χρειάζονται βοήθεια για να μπορέσουν να 

αναπτύξουν διαπροσωπικές σχέσεις και αυτό μπορεί να γίνει με την χρήση Βοήθειας 

από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, την Βοήθεια του Ενήλικα και του 

Προσωπικού, την χρήση Ακουστικών νύξεων και την Υπόδειξη.   

Στις Δεξιότητες Ελεύθερος Χρόνος το άτομο με αναπηρία εκτελεί 

συμπεριφορές με Μέτριες Προσαρμογές. Ο ελεύθερος χρόνος είναι πολύ σημαντικός 

για τα άτομα με αναπηρία διότι συμβάλλει στην επίτευξη θετικών συναισθημάτων 

αυτοπεποίθησης, στην ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων και τη βελτίωση της συνολικής 

ποιότητας ζωής (Patterson & Pegg, 2009). Όμως υπάρχει δυσκολία στην ανάπτυξη 

των δεξιοτήτων του Ελεύθερου χρόνου και να χρειάζεται μέτρια προσαρμογή της 

δραστηριότητας εκμάθησης της δεξιότητας, με αποτέλεσμα να χρειάζεται  Βοήθεια 

από τον Εκπαιδευτή, του Προσωπικού και του συγκατοίκου, Παρότρυνση, χρήση 

Ακουστικών Νύξεων και Βελτίωση της Αυτοπεποίθησης.  

Στις Δεξιότητες Γνώση ικανοτήτων και αδυναμιών το άτομο με αναπηρία 

εκτελεί συμπεριφορές με Μέτριες Προσαρμογές. Τα άτομα με αναπηρία συνήθως 

αντιμετωπίζουν δυσκολία στην επιλογή δραστηριοτήτων σε σχέση με τις 

δυνατότητες, ικανότητες και αδυναμίες τους. Έτσι λοιπόν κρίνεται απαραίτητη η 

μέτρια διαφοροποίηση της δραστηριότητας για την εκμάθηση της δεξιότητας και η 

χρήση Βοήθειας του Εκπαιδευτή και του Προσωπικού και η Παρότρυνση είναι 
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απαραίτητα για να μπορεί το άτομο με αναπηρία να επιλέγει δραστηριότητες στην 

κοινότητα που του αρμόζουν.  

 

4.4.  Η χρήση και το είδος Βοήθειας και Προσαρμογής για την 
εκτέλεση των Δεξιοτήτων Ανεξάρτητης Διαβίωσης 
 

Στο σύνολο του Επιπέδου Βοήθειας τα άτομα με Νοητική Αναπηρία  

χρειάζονται Βοήθεια Ευρείας Κλίμακας για την εκτέλεση Δεξιοτήτων Ανεξάρτητης 

Δαβίωσης και στο σύνολο του Επιπέδου Προσαρμογής τα άτομα με Νοητική 

Αναπηρία χρειάζονται Προσαρμογές Ευρείας Κλίμακας. Τα άτομα με αναπηρία, που 

μένουν στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, κατά κύριο λόγο χρειάζονται την 

απαραίτητη Βοήθεια και Προσαρμογή της δραστηριότητας ώστε να εκτελέσουν τις 

δεξιότητες που τους διδάσκονται. Και αυτό ίσως οφείλεται στην ελλιπή εκπαίδευση 

που έχουν δεχθεί και στην έλλειψη ευκαιριών που τους έχουν δοθεί έτσι ώστε να 

εκδηλώσουν κάποιες συμπεριφορές.  

Το είδος που παρέχεται κατά κύριο λόγο για να εκτελεστούν συμπεριφορές ως 

προς τις Δεξιότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης είναι η Βοήθεια του Ενήλικα, η Βοήθεια 

του Προσωπικού και η Βοήθεια του Συνομηλίκου. Ο εκπαιδευτής και το προσωπικό 

βρίσκονται πολλές εργάσιμες ώρες στο χώρο των Στεγών, οπότε και κρίνεται λογικό 

εκεινών η Βοήθεια να είναι η αρχική που προσφέρεται.  Ο εκπαιδευτής θα βοηθήσει 

ή θα προσαρμόσει την διδασκαλία της συγκεκριμένης δεξιότητας με την Συνεχή 

Υπενθύμιση, την Παρότρυνση, την Υπόδειξη, την Επανάληψη, την Βελτίωση της 

Αυτοπεποίθησης και τις Ακουστικές Νύξεις. Σε πολλές Στέγες κάποια από τα άτομα 

με αναπηρία θα είναι πιο λειτουργικά, έτσι λοιπόν είναι και αυτά που βοηθούν έτσι 

ώστε να ολοκληρωθούν κάποιες συμπεριφορές των συγκατοίκων τους. Σε έρευνα των 

Matson, Taras, Sevin, Love, & Fridley, 1990, η μίμηση προτύπου, η χρήση λεκτικών 

οδηγιών και προτροπών, η κοινωνική ενίσχυση απέδειξαν ότι είναι αποτελεσματικές 

στη διδασκαλία δεξιοτήτων προσαρμοστικής συμπεριφοράς στα άτομα με νοητική 

αναπηρία και αυτισμό. Όπως και σε έρευνα του Mechling (2007), οι οπτικές και 

ακουστικές νύξεις μπορούν να συμβάλλουν στην έναρξη, συμμετοχή ή διαρκή 

συμμετοχή σε μια δραστηριότητα, την συμμετοχή σε ποικιλία δραστηριοτήτων χωρίς 

υπενθυμίσεις ή προτροπές από άλλους και στην μειωμένη εξάρτηση από τους 

ενήλικες (Mechling, 2007).  
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4.5.  Παροχή Ευκαιριών για την εκτέλεση Δεξιοτήτων Ανεξάρτητης 
Διαβίωσης στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 

 

4.5.1. Δεξιότητες Φροντίδας Εαυτού/Αυτοεξυπηρέτηση-Φροντίδα 

 

Στο σύνολο των Δεξιοτήτων Φροντίδας Εαυτού/Αυτοεξυπηρέτηση-Φροντίδα 

ρουχισμού, στα άτομα με Νοητική Αναπηρία δίνεται η ευκαιρία 1-5 φορές/εβδομάδα. 

Και αυτό συμβαίνει διότι στις Στέγες υπάρχει εκπαιδευτικό προσωπικό που φροντίζει 

για την φροντίδα των ατόμων και του ρουχισμού τους. Όταν τα άτομα με αναπηρία 

δεν μπορούν να φροντίσουν για τον ευατό τους, είναι εκεί το προσωπικό για να 

φροντίσει για τις ανάγκες των ατόμων με αποτέλεσμα πολλές φορές αυτό να 

θεωρείται ως ανασταλτικός παράγοντας.  

 

4.5.1.1. Δεξιότητες Φροντίδας Εαυτού/Αυτοεξυπηρέτηση-Φροντίδα 

ατόμων με Νοητική Αναπηρία 

 

Τα άτομα με Νοητική Αναπηρία πλένουν και σκουπίζουν τα χέρια τους πάνω 

από 10 φορές/εβδομάδα, πλένουν και σκουπίζουν το σώμα τους 1-5 φορές/εβδομάδα, 

λούζουν τα μαλλιά τους 1-5 φορές/εβδομάδα, χρησιμοποιούν την τουαλέτα, τηρώντας 

τους κανόνες υγιεινής πάνω από 10 φορές/εβδομάδα, γνωρίζουν την θέση και 

τακτοποιούν τα ρούχα τους στην ντουλάπα 1-5 φορές/εβδομάδα, ντύνονται ανάλογα 

με τις καιρικές συνθήκες 1-5 φορές/εβδομάδα, επιλέγουν τι θα φορέσουν, ανάλογα με 

την περίσταση πάνω από 10 φορές/εβδομάδα και φροντίζουν για την καθαριότητα 

των ρούχων τους πάνω από 10 φορές/εβδομάδα. 

 

4.5.1.2. Δεξιότητες Φροντίδας Εαυτού/Αυτοεξυπηρέτηση-Φροντίδα 

ατόμων με Αυτισμό 

 

Τα άτομα με Αυτισμό πλένουν και σκουπίζουν τα χέρια τους 5-10 

φορές/εβδομάδα, πλένουν και σκουπίζουν το σώμα τους πάνω από 10 

φορές/εβδομάδα, λούζουν τα μαλλιά τους 1-5 φορές/εβδομάδα, χρησιμοποιούν την 

τουαλέτα, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής 5-10 φορές/εβδομάδα, γνωρίζουν την 

θέση και τακτοποιούν τα ρούχα τους στην ντουλάπα 1-5 φορές/εβδομάδα, ντύνονται 

ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες 1-5 φορές/εβδομάδα, επιλέγουν τι θα φορέσουν, 
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ανάλογα με την περίσταση 1-5 φορές/εβδομάδα και φροντίζουν για την καθαριότητα 

των ρούχων τους 1-5 φορές/εβδομάδα.  

 

4.5.2. Δεξιότητες Φροντίδας Σπιτιού-Κανόνες Ασφαλείας 

 

Στο σύνολο των Δεξιοτήτων Φροντίδας Σπιτιού-Κανόνες Ασφαλείας, στα 

άτομα με Νοητική Αναπηρία δίνεται η ευκαιρία 0 φορές/εβδομάδα. Αν και οι 

δεξιότητες φροντίδας σπιτιού είναι υψηλής προτεραιότητας, διότι επιτρέπει 

περισσότερη ανεξαρτησία και λιγότερη εξάρτηση από τους φροντιστές (Jones & 

Collins, 1997), όπως και η κατοχή δεξιοτήτων ασφάλειας τους καθιστά να μην είναι 

ευάλωτοι σε τραυματισμούς στο σπίτι και σε ατυχήματα (Kearney, Brady, Hall, & 

Honsberger, 2018), δίνονται ελάχιστες ευκαιρίες ώστε να εκδηλώσουν τέτοιες 

συμπεριφορές. Λόγω της 24ωρης παρουσίας του προσωπικού, η φροντίδα του σπιτιού 

γίνεται με την βοήθεια και την επίβλεψη του προσωπικού και σε περίπτωση κινδύνου 

είναι το εκπαιδευτικό προσωπικό παρών για να φροντίσει για την ασφάλεια των 

ενοίκων. Όσον αφορά την προετοιμασία γεύματος στις περισσότερες Στέγες της 

έρευνας το φαγητό είναι έτοιμο και διανέμεται στα σπίτια κατευθείαν από τον 

εκάστοτε φορέα.  

 

4.5.2.1. Δεξιότητες Φροντίδας Σπιτιού-Κανόνες Ασφαλείας ατόμων με 

Νοητική Αναπηρία 

 

Τα άτομα με Νοητική Αναπηρία γνωρίζουν τη χρήση και χρησιμοποιούν τα 

κουζινικά σκεύη 1-5 φορές/εβδομάδα, γνωρίζουν τη χρήση και χρησιμοποιούν τις 

ηλεκτρικές συσκευές της κουζίνας 1-5 φορές/εβδομάδα, αποφασίζουν τι πρέπει να 

περιλαμβάνει και κατασκευάζουν τη λίστα για το σούπερ μαρκετ 0 φορές/εβδομάδα, 

φτιάχνουν μόνοι τους ένα απλό γεύμα ή ένα σνακ 1-5 φορές/εβδομάδα, πλένουν και 

τακτοποιούν τα μαγειρικά σκεύη μετά τη χρήση του 1-5 φορές/εβδομάδα, 

παραγγέλνουν φαγητό από έξω 0 φορές/εβδομάδα, ξεσκονίζουν τα έπιπλα του 

σπιτιού 1-5 φορές/εβδομάδα, χρησιμοποιούν την ηλεκτρική σκούπα 1-5 

φορές/εβδομάδα,  σφουγγαρίζουν το πάτωμα 1-5 φορές/εβδομάδα, τηλεφωνούν στον 

εκάστοτε ειδικό για τυχόν ζημιές στο σπίτι 0 φορές/εβδομάδα.  Επιλέγουν το μέρος 

και τη γειτονιά που θα ζήσουν 0 φορές/εβδομάδα όπως και σε έρευνα  των Robertson, 

et al. (2001a) που είχε ελάχιστη ή καθόλου ευκαιρία να επιλέξουν με ποιον και πού 
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να ζήσουν. Επίσης επιλέγουν τα έπιπλα και αξεσουάρ του σπιτιού τους 0 

φορές/εβδομάδα, τηρούν τους κανόνες ασφάλειας 1-5 φορές/εβδομάδα, τηλεφωνούν, 

σε περίπτωση κινδύνου σε αστυνομία, πυροσβεστική, νοσοκομείο 0 φορές/εβδομάδα,  

και τηλεφωνούν σε κάποιον συγγενή ή φίλο, σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι 1-5 

φορές/εβδομάδα. 

 

4.5.2.2. Δεξιότητες Φροντίδας Σπιτιού-Κανόνες Ασφαλείας ατόμων με 

Αυτισμό 

 

Τα άτομα με Αυτισμό γνωρίζουν τη χρήση και χρησιμοποιούν τα κουζινικά 

σκεύη 1-5 φορές/εβδομάδα, γνωρίζουν τη χρήση και χρησιμοποιούν τις ηλεκτρικές 

συσκευές της κουζίνας 1-5 φορές/εβδομάδα, αποφασίζουν τι πρέπει να περιλαμβάνει 

και κατασκευάζουν τη λίστα για το σούπερ μαρκετ 0 φορές/εβδομάδα, φτιάχνουν 

μόνοι τους ένα απλό γεύμα ή ένα σνακ 0 φορές/εβδομάδα, πλένουν και τακτοποιούν 

τα μαγειρικά σκεύη μετά τη χρήση του 1-5 φορές/εβδομάδα, παραγγέλνουν φαγητό 

από έξω 0 φορές/εβδομάδα, ξεσκονίζουν τα έπιπλα του σπιτιού 0 φορές/εβδομάδα, 

χρησιμοποιούν την ηλεκτρική σκούπα 0 φορές/εβδομάδα,  σφουγγαρίζουν το πάτωμα 

0 φορές/εβδομάδα, τηλεφωνούν στον εκάστοτε ειδικό για τυχόν ζημιές στο σπίτι 0 

φορές/εβδομάδα, επιλέγουν το μέρος και τη γειτονιά που θα ζήσουν 0 

φορές/εβδομάδα, επιλέγουν τα έπιπλα και αξεσουάρ του σπιτιού τους 0 

φορές/εβδομάδα, τηρούν τους κανόνες ασφάλειας 1-5 φορές/εβδομάδα, τηλεφωνούν, 

σε περίπτωση κινδύνου σε αστυνομία, πυροσβεστική, νοσοκομείο 1-5 

φορές/εβδομάδα  και τηλεφωνούν σε κάποιον συγγενή ή φίλο, σε περίπτωση που 

χρειαστεί κάτι 1-5 φορές/εβδομάδα. 

 

4.5.3. Δεξιότητες Αγορές-Πληρωμές 

 

Στο σύνολο των Δεξιοτήτων Αγορές-Πληρωμές, στα άτομα με Νοητική 

Αναπηρία δίνεται η ευκαιρία 0 φορές/εβδομάδα. Όταν το άτομο με αναπηρία δεν 

είναι σε θέση να μετρήσει τα νομίσματα και να υπολογίσει χρήματα, δεν θα μπορεί  

να πληρώσει τους λογαριασμούς, να αγοράσει προϊόντα και να συμμετέχει σε 

δραστηριότητες αναψυχής (Engel, Bar, Beaton, Green, & Dawson, 2016). Οι Αγορές 

και Πληρωμές στις Στέγες που έγινε η έρευνα γίνεται από τους υπεύθυνους, έτσι 

λοιπόν στα άτομα με αναπηρία δεν δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν 
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αγορές. Όλα τα προϊόντα τα προμηθεύονται οι υπεύθυνοι φορείς και τα διανέμουν 

στις Στέγες και όλοι οι λογαριασμοί πληρώνονται κατευθείαν από τον εκάστοτε 

φορέα με αποτέλεσμα τα άτομα με αναπηρία να μην τους δίνεται η ευκαιρία να 

πραγματοποιούν σχεδόν καθόλου Αγορές και Πληρωμές. Και όταν πραγματοποιούν 

αγορές, γίνεται πάντα με την παρουσία του προσωπικού.  

 

4.5.3.1. Δεξιότητες Αγορές-Πληρωμές ατόμων με Νοητική Αναπηρία  

 

Τα άτομα με Νοητική Αναπηρία χρησιμοποιεί σωστά τα χρήματα 0 

φορές/εβδομάδα και 1-5 φορές/εβδομάδα, πληρώνουν λογαριασμούς σε δημόσιες 

υπηρεσίες 0 φορές/εβδομάδα, πραγματοποιούν αγορές σε σούπερ μάρκετ 0 

φορές/εβδομάδα, πραγματοποιούν χρήσιμες αγορές για το σπίτι 0 φορές/εβδομάδα, 

πραγματοποιούν χρήσιμες προσωπικές αγορές 1-5 φορές/εβδομάδα, ελέγχουν τις 

τιμές των προϊόντων που αγοράζουν και ψάχνουν αυτό με την πιο συμφέρουσα 

προσφορά 0 φορές/εβδομάδα και ελέγχουν τα χρήματα που δίνουν και τα ρέστα που 

παίρνουν πίσω 1-5 φορές/εβδομάδα. 

 

4.5.3.2. Δεξιότητες Αγορές-Πληρωμές ατόμων με Αυτισμό 

 

Τα άτομα με Αυτισμό χρησιμοποιούν σωστά τα χρήματα 1-5 φορές/εβδομάδα, 

πληρώνουν λογαριασμούς σε δημόσιες υπηρεσίες 0 φορές/εβδομάδα, 

πραγματοποιούν αγορές σε σούπερ μάρκετ 0 φορές/εβδομάδα, πραγματοποιούν 

χρήσιμες αγορές για το σπίτι 0 φορές/εβδομάδα, πραγματοποιούν χρήσιμες 

προσωπικές αγορές 1-5 φορές/εβδομάδα, ελέγχουν τις τιμές των προϊόντων που 

αγοράζουν και ψάχνουν αυτό με την πιο συμφέρουσα προσφορά 0 φορές/εβδομάδα 

και ελέγχουν τα χρήματα που δίνουν και τα ρέστα που παίρνουν πίσω 1-5 

φορές/εβδομάδα. 

 

4.5.4. Δεξιότητες Διαπροσωπικές Σχέσεις-Ελεύθερος Χρόνος-Γνώση 

ικανοτήτων και αδυναμιών 

 

Στο σύνολο των Δεξιοτήτων Διαπροσωπικές Σχέσεις-Ελεύθερος Χρόνος-

Γνώση ικανοτήτων και αδυναμιών στα άτομα με Νοητική Αναπηρία δίνεται η 

ευκαιρία 0 φορές/εβδομάδα και 1-5 φορές/εβδομάδα. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
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οι φορείς που έχουν την επίβλεψη των Στεγών, έχουν αρκετές δραστηριότητες στην 

κοινότητα με αποτέλεσμα τα άτομα να συμμετέχουν ενεργά σε πλήθος 

δραστηριοτήτων και να έχουν την επιλογή για ποια δραστηριότητα θα ακολουθήσουν 

και πως θα περάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους. Το οποίο τους βοηθάει στην 

απόκτηση ενός ενεργού κοινωνικού δικτύου, δεξιότητες επικοινωνίας (Bruininks, 

Chen, & Lakin, 1992), κοινωνική αλληλεπίδραση, αύξηση δραστηριοτήτων 

αναψυχής και ψυχαγωγίας καθώς και  συμμετοχή στην κοινότητα (O'Brien, Thesing, 

Tuck, & Capie, 2001). Όπως και οι δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου βοηθούν τα 

άτομα με νοητική αναπηρία να αποκτήσουν την απαραίτητη εμπιστοσύνη για να 

επικοινωνήσουν με συνανθρώπους και αναπτύσσουν δεξιότητες που τους δίνουν την 

αίσθηση ολοκλήρωσης, αυτοεκτίμησης, αξιοπρέπειας και υπερηφάνειας με 

αποτέλεσμα να διευκολύνεται η κοινωνική ένταξη τους στην κοινότητα (Patterson & 

Pegg, 2009).  

 

4.5.4.1. Δεξιότητες Διαπροσωπικές Σχέσεις-Ελεύθερος Χρόνος-Γνώση 

ικανοτήτων και αδυναμιών ατόμων με Νοητική Αναπηρία 

 

Στα άτομα με Νοητική αναπηρία δίνεται η ευκαιρία να χρησιμοποιούν 

ανεξάρτητα τα μέσα μαζικής μεταφοράς 1-5 φορές/εβδομάδα, να επιλέγουν πως θα 

περάσουν το απόγευμά/ βράδυ τους 1-5 φορές/εβδομάδα, να επιλέγουν με ποιους θα 

περάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους 1-5 φορές/εβδομάδα, να μετακινούνται 

ανεξάρτητα στην τοπική κοινότητα, όπου ζουν 0 φορές/εβδομάδα, να συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες σχετικά με τις επιλογές διαμονής 1-5 φορές/εβδομάδα και να 

συμμετέχουν σε δραστηριότητες σχετικά με τη γνώση των δυνατοτήτων, των 

ικανοτήτων και των αδυναμιών του/της 0 φορές/εβδομάδα. Για τα άτομα με μέτρια 

νοητική αναπηρία η επιλογή μπορεί συχνά να ασκείται ευκολότερα με την απουσία 

του προσωπικού στην Ανεξάρτητη Διαβίωση. Τα χαμηλότερα επίπεδα παρουσίας του 

προσωπικού συνδέονται με μεγαλύτερες επιλογές. Όταν δεν εποπτεύονται, οι 

κάτοικοι είναι υποχρεωμένοι, λόγω της απουσίας του προσωπικού να κάνουν τις 

περισσότερες από τις δικές τους επιλογές. Σε χώρους όπου τα μέλη του προσωπικού 

βρίσκονται συνεχώς, η ίδια η παρουσία τους μπορεί να χρησιμεύσει ως εμπόδιο στην 

ελεύθερη άσκηση των επιλογών ή να προσφέρει μια εύκολη εναλλακτική λύση για να 

αποφασίσει για τον εαυτό του  (StancliffeR. J., 1997).   
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4.5.4.2. Δεξιότητες Διαπροσωπικές Σχέσεις-Ελεύθερος Χρόνος-Γνώση 

ικανοτήτων και αδυναμιών των ατόμων με Αυτισμό 

 

Στα άτομα με Αυτισμό δίνεται η ευκαιρία να χρησιμοποιούν ανεξάρτητα τα 

μέσα μαζικής μεταφοράς 0 φορές/εβδομάδα, να επιλέγουν πως θα περάσουν το 

απόγευμά/ βράδυ τους 1-5 φορές/εβδομάδα, να επιλέγουν με ποιους θα περάσουν τον 

ελεύθερο χρόνο τους 1-5 φορές/εβδομάδα, να μετακινούνται ανεξάρτητα στην τοπική 

κοινότητα, όπου ζουν 1-5 φορές/εβδομάδα, να συμμετέχει σε δραστηριότητες σχετικά 

με τις επιλογές διαμονής και  σχετικά με τη γνώση των δυνατοτήτων, των ικανοτήτων 

και των αδυναμιών 1-5 φορές/εβδομάδα. Όπως και σύμφωνα και με Smith & Belcher 

(1985), τα άτομα πρέπει να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην υποστήριξη των 

οικογενειών τους στην εύρεση διαμονής. 

 

4.5.5. Δεξιότητες Επιλογή Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας-(Προ) 

Επαγγελματικές Δεξιότητες 

 

Στο σύνολο των Δεξιοτήτων Επιλογή Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας-(Προ) 

Επαγγελματικές Δεξιότητες, στα άτομα με Νοητική Αναπηρία δίνεται η ευκαιρία 0 

φορές/εβδομάδα. Στην παρούσα έρευνα δεν δίνεται η δυνατότητα στα άτομα με 

αναπηρία να εμπλακούν σε δραστηριότητες Δεξιοτήτων Επιλογής Επαγγελματικής 

Σταδιοδρομίας-(Προ)Επαγγελματικές Δεξιότητες. Για να μπορεί να υπάρξει επιτυχή 

απασχόληση και επιλογή επαγγελματικής σταδιοδρομίας, οι επαγγελματικές 

δεξιότητες που θα πρέπει να κατέχει το άτομο με αναπηρία είναι να μπορεί να 

διαχειρίζεται ανεξάρτητα τις δραστηριότητες στην εργασία του, να τηρεί τους 

κανόνες υγιεινής, να ντύνεται κατάλληλα, να συνεργάζεται με τους συναδέλφους και 

τους επιβλέποντες, να ακολουθεί οδηγίες, να είναι ακριβής και να διαχειρίζεται 

σωστά τον χρόνο, να επιλύει συγκρούσεις, να μοιράζεται ιδέες, διατηρώντας την 

ηθική και φιλικότητα στη δουλειά (Mohanty, 2015).  

 

4.5.5.1. Δεξιότητες Επιλογή Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας-(Προ) 

Επαγγελματικές Δεξιότητες με Νοητική Αναπηρία  

 

Ως προς τις Δεξιότητες Επιλογή Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας-

(Προ)Επαγγελματικές Δεξιότητες, τα άτομα με Νοητική Αναπηρία συμμετέχουν σε 
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δραστηριότητες σχετικά με τη γνώση έστω μίας προεπαγγελματικής δεξιότητας, 1-5 

φορές/εβδομάδα και μίας επαγγελματικής δεξιότητας, 0 φορές/εβδομάδα. Συμμετέχει 

σε δραστηριότητες σχετικά με το λόγο της αναγκαιότητας της εργασίας, με το τι 

επάγγελμα θα ήθελε να ακολουθήσει και με το πώς να συμπεριφερθεί σε ένα 

εργασιακό περιβάλλον 0 φορές/εβδομάδα. Σε έρευνα οι ερωτηθέντες απασχολούνταν, 

δήλωσαν ότι είχαν την ίδια δουλειά και κάποιοι δήλωσαν ότι την εγκατέλειψαν για να 

πάρουν καλύτερη δουλειά (Luftig & Muthert, 2005). Στην παρούσα έρευνα δεν 

δίνεται η δυνατότητα τα άτομα με αναπηρία να εμπλακούν σε δραστηριότητες 

Δεξιοτήτων Επιλογής Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας-(Προ)Επαγγελματικές 

Δεξιότητες. Σύμφωνα με Young, Ashman, Sifafoos, & Grevell (2001), δεν υπάρχει 

αύξηση της Επαγγελματικής Δραστηριότητας. Σε σύγκριση με έρευνα που 

διαπιστώνει ότι τα άτομα που ζουν στα σπίτια τους ή ζουν ανεξάρτητα είναι πιθανόν 

τρεις φορές περισσότερο να βρουν και να διατηρήσουν εργασία (Holwerda, Klink van 

der, Boer de, Groothoff, & Brouwer, 2013). Σύμφωνα με Neumayer & Bleasdale 

(1996) από τους συμμετέχοντες που εργάζονται, μια πλειοψηφία δήλωσε ότι θα ήθελε 

να αλλάξει ή να εγκαταλείψει την τρέχουσα εργασία και να κάνει κάτι άλλο. Ήθελαν 

να εργαστούν για να παρέχουν μια υπηρεσία και να συμβάλουν στην κοινωνία. Όπως 

και στους Barlow & Kirby (1991), είναι υπεύθυνα για την εργασία τους. Σύμφωνα με 

McConkey, Keogh, Bunting, Iriante, & Watson (2016), τα άτομα είναι πιο πιθανό να 

είναι σε αμειβόμενη απασχόληση, παρακολουθώντας  εκπαίδευση ή μαθήματα 

κατάρτισης. Σύμφωνα με Δημητριάδου (2015),  τα άτομα με Νοητική δεν έχουν 

δουλέψει ποτέ για να βγάλει χρήματα , ωστόσο κάποιοι έχουν δουλέψει.  

 

4.5.5.2. Δεξιότητες Επιλογή Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας-(Προ) 

Επαγγελματικές Δεξιότητες των ατόμων με Αυτισμό 

 

Στις Δεξιότητες Επιλογή Μελλοντικής σταδιοδρομίας και 

(προ)επαγγελματικές δεξιότητες, τα άτομα με Αυτισμό συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες σχετικά με τη γνώση έστω μίας επαγγελματικής δεξιότητας και μίας 

προεπαγγελματικής δεξιότητας, 1-5 φορές/εβδομάδα. Συμμετέχει σε δραστηριότητες 

σχετικά με το λόγο της αναγκαιότητας της εργασίας, με το τι επάγγελμα θα ήθελε να 

ακολουθήσει και με το πώς να συμπεριφερθεί σε ένα εργασιακό περιβάλλον 1-5 

φορές/εβδομάδα. Όπως σύμφωνα με Smith & Belcher (1985), τα άτομα πρέπει να 

βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην υποστήριξη των οικογενειών τους στην εύρεση 
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εργασίας. Σύμφωνα με Lin, Yu, & Yu (2012), λίγα άτομα έχουν εργασία και 

σύμφωνα με Chan, Smith, Hong, Greenberg, Taylor, & Mailick (2018), λίγα άτομα 

διατήρησαν απασχόληση πάνω από 18 μήνες. Σύμφωνα με Farley, et al. (2009), 

χρειάζονται ένα υψηλό επίπεδο βοήθειας στο τομέα της απασχόλησης. Αν και 

σύμφωνα με Billstedt, Gillberg, & Gillberg (2011), τα άτομα με Αυτισμό εργαζόταν 

σε κέντρα δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρία. Σύμφωνα με Howlin, Goode, 

Hutton, & Rutter (2004), ακόμη και μεταξύ αυτών που απασχολούνται, οι θέσεις 

εργασίας τείνουν να πληρώνονται άσχημα και δεν παρέχουν στα άτομα επαρκή 

οικονομική υποστήριξη για να ζουν ανεξάρτητα. 

 

4.5.6. Σύνολο Δεξιοτήτων Ανεξάρτητης Διαβίωσης στο Επίπεδο Απόδοσης 

και στο Επίπεδο Ευκαιριών 

Τα άτομα με αναπηρία έχουν Ασταθή Απόδοση στο σύνολο των Δεξιοτήτων 

Φροντίδας Εαυτού/Αυτοεξυπηρέτηση-Φροντίδα Ρουχισμού και τους δίνεται η 

ευκαιρία 1-5 φορές/εβδομάδα να εκδηλώσουν αυτές τις συμπεριφορές. Όταν δίνεται 

η ευκαιρία στα άτομα με αναπηρία να φροντίσουν τον εαυτό τους μόνοι τους, έτσι 

λοιπόν θα έχουν και την καλύτερη απόδοση αυτών των δεξιοτήτων.  

Τα άτομα με αναπηρία έχουν Ασταθή Απόδοση στο σύνολο των Δεξιοτήτων 

Φροντίδα σπιτιού-Κανόνες ασφαλείας και τους δίνεται η ευκαιρία 0 φορές/εβδομάδα. 

Όταν η φροντίδα του σπιτιού πραγματοποιείται από το ίδιο το εκπαιδευτικό 

προσωπικό είναι λογικό να μην δίνονται οι απαραίτητες ευκαιρίες ώστε να 

εκδηλωθούν οι συγκεκριμένες δεξιότητες. Στις περισσότερες περιπτώσεις η 

προετοιμασία τους φαγητού γίνεται από τους ίδιους τους φορείς όπως και η επιλογή 

του τόπου και των επίπλων των σπιτιών. Έτσι λοιπόν, όταν το άτομο δεν είναι 

εκπαιδευμένο, είναι εύλογο να έχει Ασταθή Απόδοση. 

Τα άτομα με αναπηρία Δεν Αποδίδουν στο σύνολο των Δεξιοτήτων Αγορές-

Πληρωμές και δίνεται η ευκαιρία 0 φορές/εβδομάδα. Στις Στέγες που έγινε η έρευνα 

οι Αγορές προϊόντων και οι Πληρωμές λογαριασμών γίνεται κατευθείαν από τον 

εκάστοτε φορέα, οπότε και γι΄αυτό δεν δίνονται ευκαιρίες με αποτέλεσμα τα άτομα 

με αναπηρία να Μην Αποδίδουν.  

Τα άτομα με αναπηρία έχουν Σταθερή Απόδοση στο σύνολο των Δεξιοτήτων 

Διαπροσωπικές σχέσεις-Ελεύθερος Χρόνος-Γνώση Ικανοτήτων και Αδυναμιών και 

δίνεται η ευκαιρία 0 φορές/εβδομάδα και 1-5 φορές/εβδομάδα. Στις Στέγες που 



 143  

 

πραγματοποιήθηκε η έρευνα, οι φορείς που τις εποπτεύουν έχουν πλήθος 

δραστηριοτήτων, όπου τα άτομα με αναπηρία μπορούν να συμμετέχουν με 

αποτέλεσμα να αναπτύσσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες με απώτερο στόχο την 

ένταξη και την συμμετοχή τους στην κοινότητα.  

Στο σύνολο των Δεξιοτήτων Επιλογή Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας-

(Προ)Επαγγελματικές Δεξιότητες, στα άτομα με αναπηρία δίνεται η ευκαιρία 0 

φορές/εβδομάδα, ωστόσο στο Ερωτηματολόγιο δεν υπήρχε Επίπεδο Απόδοσης. Στα 

άτομα με αναπηρία δεν δίνονται ευκαιρίες για την Επιλογή Επαγγελματικής 

Σταδιοδρομίας. Στα άτομα δεν δίνονται ευκαιρίες για να συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες επιλογής μίας προεπαγγελματικής δεξιότητας,  γνώση αναγκαιότητας 

της εργασίας, της απαραίτητης συμπεριφοράς στον εργασιακό χώρο και στην 

μελλοντική  επιλογή επαγγέλματος.  
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4.6. Η Συμβολή της  Έρευνας 
 

Η  Αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με Νοητική αναπηρία είναι επιτακτική 

ανάγκη της κοινωνίας. Η Ανεξάρτητη Διαβίωση είναι απαραίτητο συστατικό της 

αποϊδρυματοποίησης, έτσι ώστε τα άτομα να μπορούν να ενταχθούν και να 

συμμετέχουν στην κοινότητα. Οι Δεξιότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης που θα 

αποκτήσουν με την βοήθεια ειδικά εκπαιδευόμενου προσωπικού θα τους βοηθήσει να 

είναι ενεργά μέλη, να αποκτήσουν ανεξαρτησία και αυτονομία, να έχουν ποιότητα 

ζωής και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι δεξιότητες που θα πρέπει να αποκτήσουν 

είναι η Αυτοεξυπηρέτηση, η Φροντίδα Ρουχισμού και Σπιτιού, οι Κανόνες 

Ασφαλείας, οι Αγορές-Πληρωμές, οι Κοινωνικές Δεξιότητες, η Γνώση ικανοτήτων 

και αδυναμιών, οι Επαγγελματικές Δεξιότητες και η Διαχείριση Ελεύθερου χρόνου. 

Στην παρούσα έρευνα καταγράφηκαν τα αποτελέσματα των δεξιοτήτων 

Ανεξάρτητης Διαβίωσης ατόμων με Νοητική Αναπηρία που ζουν στις Στέγες 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Τα άτομα έχουν Ασταθή Απόδοση όταν τους δίνεται η 

ευκαιρία να εκδηλώσουν κάποιες συμπεριφορές, ενώ δεν αποδίδουν όταν δεν τους 

δίνεται η ευκαιρία να εκτελέσουν κάποιες δεξιότητες. Τις περισσότερες φορές 

χρειάζονται Βοήθεια και Προσαρμογή για να πραγματοποιήσουν μια δεξιότητα με 

την χρήση της  Βοήθειας του Προσωπικού.  

Η καταγραφή των δεδομένων είναι σημαντική διότι αναδεικνύει την φύση του 

προβλήματος της Ανεξάρτητης Διαβίωσης. Τα άτομα που ζουν σε Δομές 

Ανεξάρτητης Διαβίωσης πρέπει να λαμβάνουν την απαραίτητη εκπαίδευση από 

ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και να προετοιμάζονται για την μετάβαση τους. 

Πρέπει να δίνονται ευκαιρίες στα άτομα να εκδηλώσουν συμπεριφορές και να τους 

παρέχεται ένα ειδικό ατομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα τόσο στις ίδιες τις Δομές όσο 

και στο ίδιο το Εκπαιδευτικό Σύστημα. 
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4.7. Περιορισμοί της  Έρευνας 
  

 Οι περιορισμοί της έρευνας στα πλαίσια της Μεταπτυχιακής εργασίας είναι το 

μικρό δείγμα των ατόμων με Νοητική Αναπηρία στο σύνολο 26 άτομα και το μικρό 

δείγμα των ατόμων με Αυτισμό, στο σύνολο 2 άτομα. Και αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι το χρονικό διάστημα που μπορούσε να εκτελεστεί η έρευνα δεν υπήρχε 

αρκετός χρόνος, διότι η Αίτηση χορήγησης Άδειας στάλθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 

και την σχετική έγκριση από τους φορείς την έλαβα τον Φεβρουάριο του 2019. 

Επίσης το δείγμα των ατόμων είναι μόνο από την Θεσσαλονίκη και την Σέρρες. 

Συγκεκριμένα απευθύνθηκα και σε άλλους φορείς, όμως την Έγκριση την πήρα από 

τους εξής Φορείς: τα Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α. Σερρών, το Ι.Α.Α. Θεσσαλονίκης, το ΚΔΑΠ 

Νεάπολης-Συκεών Θεσσαλονίκης και το Κέντρο ΑΜΕΑ ΣΩΤΗΡ που βρίσκονται 

στην Θεσσαλονίκη.  

 

4.8. Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 
 

Στην διεθνή Βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές έρευνες που συζητούν και 

ερευνούν την Ανεξάρτητη Διαβίωση και πιο συγκεκριμένα τις Δεξιότητες 

Ανεξάρτητης Διαβίωσης τόσο των ατόμων με Νοητική Αναπηρία, Οπτική Αναπηρία, 

Αυτισμό, Πολλαπλές Αναπηρίες και Κινητικές Αναπηρίες.  Στην Ελλάδα ως προς τις 

Δεξιότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης των ατόμων με Νοητική Αναπηρία έχουν γίνει 

έρευνες αξιόλογες που πρέπει να βρουν χώρο στην διεθνή Βιβλιογραφία.  Όπως της 

Γιακουμάκη, 2012, Δεξιότητες Ζωής των ατόμων με αναπηρίες: Μια πιλοτική έρευνα 

των απόψεων των επαγγελματιών ειδικής αγωγής. Της Δημητριάδου, 2008, Η 

ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού στα πλαίσια της αυτόνομης διαβίωσης σε άτομα με 

ελαφρά και μέτρια νοητική καθυστέρηση: Σχεδιασμός και εφαρμογή εκπαιδευτικού 

προγράμματος. Και Δημητριάδου, 2015, Η Ανεξάρτητη Διαβιώση των ατόμων με 

Νοητική Αναπηρία: Μια συνδυαστική μελέτη των απόψεων των γονέων, του 

εκπαιδευτικού προσωπικού και των νέων με νοητική αναπηρία στην Ελλάδα. Έτσι 

λοιπόν θεώρησα σημαντικό η έρευνα μου να επικεντρωθεί στις Δεξιότητες 

Ανεξάρτητης Διαβίωσης των ατόμων με Νοητική Αναπηρία. Ίσως με την εκπόνηση 

αυτής της Μεταπτυχιακής έρευνας να έβαζα και εγώ ένα μικρό λιθαράκι στην 

ελληνική βιβλιογραφία.  
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Ύστερα από ενδελεχή έλεγχο της σχετικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας η 

Ανεξάρτητη Διαβίωση των ατόμων με Αναπηρία θεωρείται το τέλος της 

Ιδρυματοποίησης και αρχή της Απόιδρυματοποίησης. Η Ανεξάρτητη διαβίωση 

αναφέρεται στην δυνατότητα των ατόμων με αναπηρία να κάνουν επιλογές, να έχουν 

έλεγχο της ζωής τους, να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, να χρησιμοποιούν τα 

μέσα μεταφοράς, να εργάζονται σύμφωνα με την εκπαίδευση που έχουν και τα 

ενδιαφέροντα τους και να έχουν δική τους οικογένεια (Ratzka, 2007). Τα άτομα με 

Αναπηρία πρέπει να βγούν από τα ιδρυματικά καταλύματα και να κλείσουν όπου 

είναι δυνατό. Αυτό όμως πρέπει να γίνει προσεκτικά και με την απαράιτητη 

εκπαιδευση των Δεξιοτήτων Ανεξάρτητης Διαβίωσης από ειδικά εκπαιδευμένο 

προσωπικό, έτσι ώστε όταν τα άτομα με Αναπηρία όταν βγούν στην Κοινότητα να 

λειτουργούν ανεξάρτητα όσο είναι δυνατόν.  

Ορισμένα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για την ένταξη των ατόμων 

με αναπηρία στην κοινότητα και την έλλειψη της ιδρυματοποίησης, είναι η 

συμπερίληψη όλων των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία και η υποστήριξη της 

ανεξαρτησίας και του σεβασμού. Η Ενίσχυση της φωνής των ατόμων με αναπηρία 

και των οικογενειών τους, με την ύπαρξη ομάδων υποστήριξης που θα δεσμεύονται 

για την ένταξη και την αντικατάσταση των ιδρυμάτων με υπηρεσίες στην κοινότητα. 

Απαραίτητη κρίνεται η προστασία και η προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων, 

των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητα ζωής τους. Και για να έχουν τα άτομα με 

αναπηρία ίση πρόσβαση θα πρέπει να εξασφαλιστεί η στέγαση, η απασχόληση, η 

κοινωνική ασφάλιση και η υγειονομική τους περίθαλψη (Mansell, Knapp, Beadle-

Brown, & Beecham, 2007).  

 Όσον αφορά τις προτάσεις για μελλοντική έρευνα στην Ελλάδα, θα 

μπορούσαν να διεξαχθούν έρευνες κατά πόσο τα άτομα με Νοητική Αναπηρία που 

ζουν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης κατέχουν τις Δεξιότητες Ανεξάρτητης 

Διαβίωσης με μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων. Θα μπορούσαν να ερευνηθούν 

κατά πόσο είναι αποτελεσματικά και ποια Προγράμματα και μεθόδους εκπαίδευσης 

εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στις Στέγες Υποστηριζόμενης 

Διαβίωσης. Και τέλος, θα μπορούσε να διεξαχθεί έρευνα για την κατάσταση της 

Ιδρυματοποίησης και της Αποϊδρυματοποίησης στην Ελλάδα και σε τι ποσοστό έχει 

επιτευχθεί.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πίνακας 1: Αίτηση χορήγησης άδειας στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής 
Μακεδονίας  για το Ι.Α.Α. και Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α. Σερρών 

 
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

Θεσσαλονίκη, 19-12-2018 

Αφορά: Διεξαγωγή έρευνας  

Αξιότιμες/ -οι κ.κ., 

Ονομάζομαι Φιλίππογλου Αμαλία και είμαι φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Ειδική Αγωγή Εκπαίδευση και Αποκατάσταση του τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με 

κατεύθυνση  Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση ατόμων με Νοητική 

Αναπηρία ή/και Πολλαπλές Αναπηρίες. Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας 

ζητήσω την άδεια για να διενεργήσω έρευνα στα πλαίσια της μεταπτυχιακής  μου 

εργασίας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η Ιδρυματοποίηση των ατόμων με 

Νοητική αναπηρία και Αυτόνομη διαβίωση. 

Το εργαλείο αξιολόγησης που θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της έρευνας είναι 

το εξής: το Πρωτόκολλο αξιολόγησης των δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης των 

ατόμων με νοητική αναπηρία το οποίο σας επισυνάπτω. Το ερωτηματολόγιο θα 

συμπληρωθεί από τους φροντιστές ή τους εκπαιδευτές των ατόμων που ζουν σε 

κατοικίες, σε σπίτια αυτόνομης και ημιαυτόνομης διαβίωσης.  

Πιο συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο θα δοθεί  

 στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία 

«ΙΑΑ» 

 προσομοιωμένη  κατοικία, στο χώρο των εγκαταστάσεων της Μονάδας. 

2  κατοικίες  ημιαυτόνομης διαβίωσης στην κοινότητα του Φιλύρου 

1 προστατευμένη κατοικία στην κοινότητα του Φιλύρου και 

1 αυτόνομη   κατοικία στην Τριανδρία  

 Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία 

Σερρών (πρώην Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α. Σερρών) 

Στις κατοικίες αυτόνομης και ημιαυτόνομης διαβίωσης 

 Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία 

Σερρών (πρώην ΚΕ.ΠΕ.Π. Σιδηροκάστρου) 

Στις κατοικίες αυτόνομης και ημιαυτόνομης διαβίωσης 

Οι απαντήσεις είναι αυστηρά προσωπικές και θα τηρηθούν οι απαιτούμενοι κανόνες 

ηθικής δεοντολογίας.  
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Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, προκειμένου να συζητήσουμε 

οποιαδήποτε απορία σας στο τηλέφωνο 6943757517 και στο 

mailamfilip88@yahoo.gr 

 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία.   

 

Με εκτίμηση 

 

Φιλίππογλου Αμαλία 

 

Πίνακας 2: Αίτηση χορήγησης άδειας για το ΚΔΑΠ Νεάπολης-Συκεών 

 
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

Αφορά: Διεξαγωγή έρευνας  

Αξιότιμες/ -οι κ.κ., 

Ονομάζομαι Φιλίππογλου Αμαλία και είμαι φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Ειδική Αγωγή Εκπαίδευση και Αποκατάσταση του τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με 

κατεύθυνση  Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση ατόμων με Νοητική 

Αναπηρία ή/και Πολλαπλές Αναπηρίες. Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας 

ζητήσω την άδεια για να διενεργήσω έρευνα στα πλαίσια της μεταπτυχιακής  μου 

εργασίας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η Αναπηρία και Αυτόνομη διαβίωση. 

Το εργαλείο αξιολόγησης που θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της έρευνας είναι 

το εξής: το Πρωτόκολλο αξιολόγησης των δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης των 

ατόμων με νοητική αναπηρία το οποίο σας επισυνάπτω. Το ερωτηματολόγιο θα 

συμπληρωθεί από τους φροντιστές ή τους εκπαιδευτές των ατόμων που ζουν  στα 2 

Διαμερίσματα Υποστηριζόμενης Αυτόνομης Διαβίωσης για Άτομα με Αναπηρία.  

Πιο συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο θα δοθεί στα: 
 

 Διαμέρισμα Υποστηριζόμενης Αυτόνομης Διαβίωσης για Άτομα με Αναπηρία 

(αφορά κορίτσια) 

      Γ.Γεννηματά 28, Συκιές, ΤΚ 56625 

     τηλ. 2310 626383, φαξ 2310 618829 

     email: kdapmea_sukewn@yahoo.gr 

 Διαμέρισμα Υποστηριζόμενης Αυτόνομης Διαβίωσης για Άτομα με Αναπηρία 

(αφορά αγόρια) 

    Ιπποκράτους 2, Συκιές, ΤΚ 56625 

     τηλ. 2310 625362, φαξ 2310 618829 

     email: kdapmea_sukewn@yahoo.gr 
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Οι απαντήσεις είναι αυστηρά προσωπικές και θα τηρηθούν οι απαιτούμενοι κανόνες 

ηθικής δεοντολογίας.  

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, προκειμένου να συζητήσουμε 

οποιαδήποτε απορία σας στο τηλέφωνο 6943757517 και στο 

mailamfilip88@yahoo.gr 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία.   

Με εκτίμηση 

Φιλίππογλου Αμαλία 

 

Πίνακας 3: Αίτηση χορήγησης άδειας για το Κέντρο ΑΜΕΑ «Σωτήρ» 

 
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

Θεσσαλονίκη, 19-12-2018 

Αφορά: Διεξαγωγή έρευνας  

Αξιότιμες/ -οι κ.κ., 

Ονομάζομαι Φιλίππογλου Αμαλία και είμαι φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Ειδική Αγωγή Εκπαίδευση και Αποκατάσταση του τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με 

κατεύθυνση  Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση ατόμων με Νοητική 

Αναπηρία ή/και Πολλαπλές Αναπηρίες. Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας 

ζητήσω την άδεια για να διενεργήσω έρευνα στα πλαίσια της μεταπτυχιακής  μου 

εργασίας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η Αναπηρία και Αυτόνομη διαβίωση. 

Το εργαλείο αξιολόγησης που θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της έρευνας είναι 

το εξής: το Πρωτόκολλο αξιολόγησης των δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης των 

ατόμων με νοητική αναπηρία το οποίο σας επισυνάπτω. Το ερωτηματολόγιο θα 

συμπληρωθεί από τους φροντιστές ή τους εκπαιδευτές των ατόμων που ζουν στις 

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. 

Οι απαντήσεις είναι αυστηρά προσωπικές και θα τηρηθούν οι απαιτούμενοι κανόνες 

ηθικής δεοντολογίας.  

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, προκειμένου να συζητήσουμε 

οποιαδήποτε απορία σας στο τηλέφωνο 6943757517 και στο 

mailamfilip88@yahoo.gr 

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία.   

 

Με εκτίμηση 

Φιλίππογλου Αμαλία 

 


	ΠΕΡΙΛΗΨΗ
	ABSTRACT
	ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
	1.1.  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΙΔΡΥΜΑΤΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ
	1.1.1. Η.Π.Α.
	1.1.2.  ΕΥΡΩΠΗ
	1.1.3. ΕΛΛΑΔΑ
	1.1.3.1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


	1.2.   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ
	1.2.1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
	1.2.2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
	1.2.3. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

	1.3.  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
	1.
	3.1.
	3.2.6.
	1.3.1. Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης
	1.3.2. Δεξιότητες σε σχέση με την Κοινότητα
	1.3.3. Κοινωνικές Δεξιότητες
	1.3.4. Επαγγελματικές Δεξιότητες

	1.4.  ΔΟΜΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
	1.4.1. ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

	1.5.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
	1.6.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
	1.7.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ
	1.8.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ
	ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
	ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
	2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
	2.1.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
	2.2.  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
	2.3.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
	2.4.  ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
	2.5.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
	3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
	3.1.  Πρωτόκολλο Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανεξάρτητης Διαβίωσης των ατόμων με νοητική αναπηρία
	2.
	3.
	3.1.

	4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
	4.1.  Δεξιότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης που κατέχουν τα άτομα με Νοητική Αναπηρία που ζουν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης σύμφωνα με το Πρωτόκολλο αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανεξάρτητης διαβίωσης ατόμων με Νοητική Αναπηρία
	4.2.  Η χρήση και το είδος Βοήθειας για την εκτέλεση των Δεξιοτήτων Ανεξάρτητης Διαβίωσης
	4.3.  Η χρήση και το είδος Προσαρμογής για την εκτέλεση των Δεξιοτήτων Ανεξάρτητης Διαβίωσης
	4.4.  Η χρήση και το είδος Βοήθειας και Προσαρμογής για την εκτέλεση των Δεξιοτήτων Ανεξάρτητης Διαβίωσης
	4.5.  Παροχή Ευκαιριών για την εκτέλεση Δεξιοτήτων Ανεξάρτητης Διαβίωσης στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
	4.6. Η Συμβολή της  Έρευνας
	4.7. Περιορισμοί της  Έρευνας
	4.8. Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα
	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
	Πίνακας 1: Αίτηση χορήγησης άδειας στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας  για το Ι.Α.Α. και Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α. Σερρών
	Πίνακας 2: Αίτηση χορήγησης άδειας για το ΚΔΑΠ Νεάπολης-Συκεών
	Πίνακας 3: Αίτηση χορήγησης άδειας για το Κέντρο ΑΜΕΑ «Σωτήρ»


