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ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Εγχειρίδιο WorkABLE είναι αποτέλεσμα έρευνας και ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε κατά τη 
διάρκεια του έργου στον τομέα της Εργασιακής Καθοδήγησης και της Ατομικής Τοποθέτησης και 
Υποστήριξης (Individual Placement and Support - IPS) για Άτομα με Νοητικές Αναπηρίες (ΑμεΝΑ). 
Βασίζεται στα ευρήματα των τεσσάρων χωρών-εταίρων (Ιταλίας, Κύπρου, Σλοβενίας, Ρουμανίας) 
μετά από έρευνα, και διαμορφώνει τα εθνικά πλαίσια εργασιακής καθοδήγησης των ΑμεΝΑ,  
μεθοδολογίες και μελέτες περίπτωσης.

Στόχος του εγχειριδίου είναι να προσφέρει μια ολοκληρωμένη μελέτη που θα περιλαμβάνει 
μια ανάλυση νομοθετικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών και ευρωπαϊκών 
υποστηρικτικών μηχανισμών για την απασχόληση των ΑμεΝΑ, των διαδικασιών και των 
μεθοδολογιών της εργασιακής καθοδήγησης, των ικανοτήτων που απαιτούνται από έναν 
καθοδηγητή εργασίας σε κάθε χώρα-εταίρο και σε επίπεδο ΕΕ, μελέτες περίπτωσης οργανισμών 
ή/και εργαστηρίων που προσφέρουν θέσεις εργασίες σε ΑμεΝΑ,  και έναν οδηγό για την εφαρμογή 
μιας ΑΤΥ (Ατομικής Τοποθέτησης και Υποστήριξης).

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται περιλαμβάνει κυρίως τη συλλογή δεδομένων μέσα από 
δευτερογενή έρευνα και  χρησιμοποιεί τα υπάρχοντα δεδομένα μέσα από υλικό που δημοσιεύεται 
σε ερευνητικές εκθέσεις, ακαδημαϊκά δοκίμια, κυβερνητικές εκθέσεις και υλικό που διατίθεται 
στους διαδίκτυο, σε διεθνείς καθώς και της ευρωπαϊκούς ιστότοπους και πολλά άλλα. Ο λόγος 
για την επιλογή αυτής της μεθόδου είναι κυρίως λόγω της οικονομικής αποτελεσματικότητας της 
δευτερογενούς έρευνας.

Επιπλέον, η πρωτογενής έρευνα χρησιμοποιήθηκε σε περιορισμένο βαθμό από τους εταίρους, 
στο πλαίσιο των μελετών περίπτωσης. Κάτω από αυτήν τη βάση, οι εταίροι έλαβαν και 
χρησιμοποίησαν μη-επεξεργασμένα δεδομένα για την παραγωγή της συνοπτικής ανάλυσης κάθε 
μελέτης περίπτωσης.
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1.1. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
(ΑμεΝΑ)

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι, που είναι περίπου το 15% του 
παγκόσμιου πληθυσμού, ζουν με κάποια μορφή αναπηρίας, εκ των οποίων το 2-4% αντιμετωπίζουν 
σημαντικές λειτουργικές δυσκολίες. Τα ποσοστά αναπηρίας αυξάνονται λόγω της γήρανσης του 
πληθυσμού και της αύξησης των χρόνιων παθήσεων υγείας. 

Τα άτομα με αναπηρίες συχνά στερούνται του δικαιώματός τους να ζουν ανεξάρτητα, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 19 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρία (UNCRPD), όπου συχνά τοποθετούνται σε ιδρύματα. 

Τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ικανότητες είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι, η ΕΕ και όλα τα 
κράτη μέλη της είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD). Η UNCRPD αξιοποιήθηκε ως βάση για την  ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020.

Η UNCRPD υιοθετήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2006  στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και τέθηκε 
σε ισχύ στις 3 Μαΐου 2008.

Η UNCRPD προκαλεί τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να κατανοήσουν την αναπηρία ως ζήτημα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς καλύπτει πολλούς  τομείς στους οποίους προκύψουν εμπόδια, 
όπως η φυσική πρόσβαση σε κτίρια, δρόμους και μέσα διακίνησης, καθώς και στην πρόσβαση 
σε πληροφορίες μέσω γραπτών και ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Επίσης, η UNCRPD αποσκοπεί 
στη μείωση του στιγματισμού και των διακρίσεων, οι οποίοι συχνά αποτελούν λόγους για τους 
οποίους τα άτομα με αναπηρία αποκλείονται από την εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγεία και 
άλλες υπηρεσίες.

Η UNCRPD εφαρμόζει καθιερωμένες αρχές ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Οικουμενική 
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τα Διεθνή Σύμφωνα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τις ελευθερίες για όλα τα άτομα χωρίς διακρίσεις 
οποιουδήποτε είδους, διασφαλίζει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και προωθεί τον 
σεβασμό της εγγενούς αξιοπρέπειάς τους.

Τα κράτη που έχουν επικυρώσει την UNCRPD δεσμεύονται να παρέχουν κοινωνικά και πολιτικά 
δικαιώματα στα άτομα με αναπηρία και περαιτέρω κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα. 

Η UNCRPD δεν ορίζει ρητά την αναπηρία. Η εισαγωγή αναφέρει ότι «η αναπηρία είναι μια 
εξελισσόμενη έννοια και ότι η αναπηρία προκύπτει από την αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων 
με αναπηρίες και συμπεροφορικά και περιβαλλοντικά εμπόδια που εμποδίζουν την πλήρη και 
αποτελεσματική συμμετοχή στην κοινωνία σε ισότιμη βάση με τους άλλους». Τα περιβάλλοντα - 
φυσικά, κοινωνικά και συμπεροφορικά - μπορούν είτε να αποδυναμώσουν τα άτομα με αναπηρίες 
είτε να φροντίσουν για τη συμμετοχή και την ένταξή τους.
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Σύμφωνα με το άρθρο 1, «τα άτομα με αναπηρίες περιλαμβάνουν άτομα που έχουν μακροχρόνιες 
σωματικές, διανοητικές, διαπροσωπικές ή αισθητηριακές αναπηρίες οι οποίες σε αλληλεπίδραση 
με διάφορα εμπόδια μπορεί να εμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην 
κοινωνία σε μια ισότιμη βάση με τους άλλους».

Το άρθρο 3 της UNCRPD προβλέπει τις ακόλουθες γενικές αρχές:
• Σεβασμός της εγγενούς αξιοπρέπειας, της ατομικής αυτονομίας, συμπεριλαμβανομένης της 

ελευθερίας της επιλογής και της ανεξαρτησίας των προσώπων
• Κατά των διακρίσεων
• Πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία
• Σεβασμός στην διαφορετικότητα και στην αποδοχή των ατόμων με αναπηρίες ως μέρος της 

ανθρώπινης πολυμορφίας και ανθρωπότητας
• Ισότητα ευκαιριών
• Προσβασιμότητα
• Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών
• Σεβασμός των εξελισσόμενων ικανοτήτων των παιδιών με αναπηρίες και σεβασμός του 

δικαιώματος των παιδιών με αναπηρία να διατηρούν την ταυτότητά τους 

Τα δικαιώματα που παρέχονται στην UNCRPD είναι:
• Άρθρο 5: Ισότητα ενώπιον του νόμου χωρίς διακρίσεις
• Άρθρα 10 και 14: Δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την ασφάλεια του προσώπου
• Άρθρο 12: Ίση αναγνώριση ενώπιον του νόμου και της νομικής ικανότητας
• Άρθρο 15: Ελευθερία από τα βασανιστήρια
• Άρθρο 16: Ελευθερία από εκμετάλλευση, βία  και κακοποίηση
• Άρθρο 17: Δικαίωμα σεβασμού της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας
• Άρθρο 18: Ελεύθερη κυκλοφορία και ιθαγένεια
• Άρθρο 19: Δικαίωμα διαβίωσης στην κοινότητα
• Άρθρο 21: Ελευθερία έκφρασης και γνώμης
• Άρθρο 22: Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής
• Άρθρο 23: Σεβασμός του σπιτιού και της οικογένειας
• Άρθρο 24: Δικαίωμα στην εκπαίδευση
• Άρθρο 25: Δικαίωμα στην υγεία
• Άρθρο 27: Δικαίωμα στην εργασία
• Άρθρο 28: Δικαίωμα σε επαρκές βιοτικό επίπεδο
• Άρθρο 29: Δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτική και δημόσια ζωή
• Άρθρο 30: Δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή

Το άρθρο 19, προβλέπει ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να επιλέξουν τον τόπο διαμονής τους, 
πού και με ποιον ζουν και δεν είναι υποχρεωμένα να ζουν σε μια συγκεκριμένη ρύθμιση διαβίωσης. 
Πολλές από αυτές τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ένας συνδυασμός 
έλλειψης κοινοτικών και  εθνικών  υπηρεσιών, αλλά και μηχανισμών για τη διασφάλιση αυτών 
των δικαιωμάτων και ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρίες να επιτύχουν.

1
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Το άρθρο 25, αναγνωρίζει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να απολαμβάνουν το υψηλότερο 
εφικτό επίπεδο υγείας χωρίς διακρίσεις λόγω αναπηρίας.   

Το άρθρο 27, ενισχύει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να εργάζονται επί ίσοις όροις με 
άλλα άτομα, το οποίο περιλαμβάνει το δικαίωμα να αποκτούν τα προς το ζην με εργασία που 
επιλέγεται ελεύθερα ή γίνονται αποδεκτοί σε μια αγορά εργασίας και ένα εργασιακό περιβάλλον 
που είναι ανοικτό, χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμο από άτομα με αναπηρίες. 
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Η Σύμβαση της ΔΟΕ για την επαγγελματική αποκατάσταση και απασχόληση επικυρώθηκε από 84 
χώρες και τέθηκε σε ισχύ στις 20 Ιουνίου 1985.

Το άρθρο 1 της σύμβασης ορίζει τον όρο «άτομο με αναπηρία» ως άτομο του οποίου οι προοπτικές 
διασφάλισης, διατήρησης και εξέλιξης της κατάλληλης απασχόλησης μειώνονται σημαντικά ως 
αποτέλεσμα δεόντως αναγνωρισμένης σωματικής ή διανοητικής αναπηρίας.

Το άρθρο 2 προβλέπει ότι κάθε βουλευτής, σύμφωνα με τις εθνικές προϋποθέσεις, πρακτικές 
και δυνατότητες, διατυπώνει, εφαρμόζει και επανεξετάζει περιοδικά μια εθνική πολιτική για 
την επαγγελματική αποκατάσταση και την απασχόληση των ατόμων με ειδικές ικανότητες. Τα 
πιο πάνω πρέπει να ισχύουν για όλες τις κατηγορίες ατόμων με ειδικές ικανότητες, και στην 
προώθηση των ευκαιριών απασχόλησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην ανοικτή αγορά 
εργασίας (άρθρο 3).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σύμφωνα με τη σύσταση 99 (1955), παράγραφος 29 α) 
της ΔΟΕ περί της προστασίας για την ίση μεταχείριση των ατόμων με αναπηρίες αναφέρεται 
ότι “θα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες με τα άτομα χωρίς ειδικές ικανότητες στο να εκτελούν 
εργασίες για τις οποίες έχουν τα προσόντα”, και στη σύσταση 168 (1983) της ΔΟΕ, παράγραφος 8, 
προβλέπεται η ισότητα των φύλων στην απασχόληση των ατόμων με αναπηρία.

1
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1.2. Σύμβαση αριθ. 159 της ΔΟΕ για την Επαγγελματική Αποκατάσταση και 
Απασχόληση (άτομα με ειδικές ικανότητες), 1983, και σύσταση αριθ.168
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Ανταποκρινόμενη στις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των ψυχικών ασθενειών, η 
ΕΕ λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη και τη θεραπεία των ψυχικών ασθενειών. Μία από τις 
προτεραιότητες της ΕΕ και των κρατών μελών της είναι η αντιμετώπιση της κοινωνικής και 
οικονομικής κατάστασης των ατόμων με αναπηρίες. Ως εκ τούτου, υπάρχουν ορισμένες  συνθήκες, 
συμβάσεις και στρατηγικές:

• Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ: Τα άρθρα 21 και 26 του Χάρτη αναφέρουν την 
ανάγκη σεβασμού και προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, διασφάλισης της ένταξης 
των ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα και απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω αναπηρίας.

• Η Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ: Τα άρθρα 10 και 19 της Συνθήκης προβλέπουν ότι η ΕΕ θα 
καταπολεμά τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας κατά τη σύνταξη και την εφαρμογή πολιτικών και 
την υιοθέτηση νομοθεσίας. 

Η ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες, η οποία για την ΕΕ τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2011.  Όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ έχουν υπογράψει και επικυρώσει την πιο πάνω Συνθήκη (CRPD). Η CRPD αποτελεί τη 
βάση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020, και  αντικατοπτρίζει τα κύρια 
στοιχεία της.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2010 – 2020

• Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία αποσκοπεί στην προώθηση μιας Ευρώπης χωρίς 
φραγμούς και στην ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρίες, ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν 
τα δικαιώματά τους και να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και την οικονομία. 

• Περιγράφει τις δράσεις και τους στόχους των πολιτικών για την αναπηρία και  στηρίζει τα 
κράτη μέλη της ΕΕ στην εφαρμογή της Συνθήκης (CRPD).

• Επικεντρώνεται στην εξάλειψη των φραγμών για τα άτομα με αναπηρίες σε οκτώ τομείς 
δράσης: 

1. Προσβασιμότητα

2. Συμμετοχή

3. Ισότητα

4. Απασχόληση

5. Εκπαίδευση και κατάρτιση

6. Κοινωνική προστασία

7. Υγεία

8. Εξωτερική δράση(δηλαδή  δράσεις εκτός της ΕΕ).

1
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1.3. Ευρωπαϊκή Ένωση
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• Η επιχειρηματικότητα υποστηρίζεται έμμεσα από τη στρατηγική αυτή μέσω της μείωσης των 
εμποδίων στα θέματα «Συμμετοχής» και «Απασχόλησης»

Η Στρατηγική για την Αναπηρία έχει οδηγήσει σε πρωτοβουλίες όπως:

• Η οδηγία 2019/882 της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Δράση για την Προσβασιμότητα - η οποία ορίζει 
απαιτήσεις προσβασιμότητας για προϊόντα και υπηρεσίες

• Οι Κανονισμοί για τα Δικαιώματα των Επιβατών με μειωμένη κινητικότητα:

1. Κανονισμός της ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη 
κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς

2. Κανονισμός της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν

3. Κανονισμός της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών όταν ταξιδεύουν από θαλάσσης ή άλλο 
πλωτό μέσο 

4. Κανονισμός της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών μέσω σιδηροδρόμων

• Η οδηγία 2016/2102 της ΕΕ για την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο, η οποία θα καταστήσει 
τους δημόσιους διαδικτυακούς τόπους προσβάσιμους σε όλους.

• Το σχέδιο της ΕΕ για την κάρτα αναπηρίας, το οποίο διευκολύνει τα άτομα με αναπηρίες να 
ταξιδεύουν σε αυτά τα κράτη μέλη. Έχει τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή σε οκτώ κράτη μέλη και 
βρίσκεται τώρα υπό αξιολόγηση πριν από τη συνέχιση του.

• Διατάξεις του προγράμματος Erasmus+  που επιτρέπουν την καλύτερη κινητικότητα των 
σπουδαστών με αναπηρίες

• Η κάρτα στάθμευσης της ΕΕ

• Η οδηγία 2000/78/ΕC της ΕΕ, θέσπισε ένα γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στην 
απασχόληση και το επάγγελμα. Η Οδηγία για την Ισότητα στην Απασχόληση - 2000/78/
ΕC - απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση και το επάγγελμα λόγω θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και σεξουαλικού προσανατολισμού, η οποία καλύπτει:

• Απασχόληση και επάγγελμα

• Επαγγελματική κατάρτιση

• Συμμετοχή σε οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων

Μολονότι δεν υπάρχει ορισμός της αναπηρίας στην Οδηγία, το Δικαστήριο (ΔΕΕ) διαπίστωσε 
ότι περιλαμβάνει επίσης αναπηρίες που προκύπτουν από «ψυχολογικές διαταραχές» και άτομα 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας.

Η οδηγία για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

• Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για τα άτομα με ειδικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένου του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ειδικών Αναγκών και Εκπαίδευσης Χωρίς Αποκλεισμούς, καθώς και 
ειδική ομάδα μελέτης για την αναπηρία και τη διά βίου μάθηση.



11

• Δραστηριότητες εξωτερικής δράσης, όπως η χρηματοδότηση τουλάχιστον πάνω από 
400 έργων για άτομα με ειδικές ικανότητες σε περισσότερες από 100 χώρες, κυρίως 
σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, καθώς και μέσα από την υποστήριξη των 
προσπαθειών των κυβερνήσεων-εταίρων να εφαρμόσουν και να παρακολουθήσουν τη 
Σύμβαση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες (CRPD).

• Συνοδευτικό σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει 100 δράσεις και στους οκτώ τομείς που 
καλύπτονται από τη στρατηγική

ΨΥΧΙΚH ΥΓΕIΑ ΣΤΗΝ ΕΕ

Στην ΕΕ, αν και οι πολιτικές σχετικά με την ψυχική υγεία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των 
επιμέρους κρατών μελών της ΕΕ, η ψυχική υγεία περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες του 
θεματολογίου για τη δημόσια υγεία.

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία και την Ευημερία στηρίζει τα κράτη μέλη 
της ΕΕ να επανεξετάσουν τις πολιτικές τους και να μοιραστούν εμπειρίες προκειμένου να 
βελτιωθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της πολιτικής, με στόχο την :

• Ανάπτυξη προγράμματος προώθησης και πρόληψης της ψυχικής υγείας και έγκαιρης 
παρέμβασης

• Διασφάλιση της μετάβασης σε ολοκληρωμένη θεραπεία ψυχικής υγείας και ποιοτική 
φροντίδα

• Ενίσχυση της γνώσης, των αποδεικτικών στοιχείων και της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών στην ψυχική υγεία.

• Επίσης, η διαδικτυακή πλατφόρμα, EU-Compass για δράση σχετικά με την ψυχική υγεία και 
την ευημερία, βοήθησε στη συλλογή, ανταλλαγή και ανάλυση πληροφοριών σχετικά με τη 
δράση στον τομέα της ψυχικής υγείας.

• Η Compass παρακολούθησε τις πολιτικές και τις δραστηριότητες ψυχικής υγείας και 
ευημερίας των κρατών μελών της ΕΕ και των ΜΚΟ μέσα από :

• Τον προσδιορισμό και τη διάδοση των ορθών ευρωπαϊκών πρακτικών στον τομέα της 
ψυχικής υγείας

• Τη συλλογή δεδομένων από τις δραστηριότητες των ενδιαφερόμενων μερών και των 
εθνικών δραστηριοτήτων στον τομέα της ψυχικής υγείας

• Την οργάνωση τριών ετήσιων εκθέσεων και εκδηλώσεων των φόρουμ

• Διεξαγωγή εργαστηρίων ψυχικής υγείας σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία και τη 
Νορβηγία.
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ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
2.1. ΚΥΠΡΟΣ

Η Κύπρος έχει υιοθετήσει διαφορετικούς νόμους και κανονισμούς που απορρέουν από διεθνή 
και ευρωπαϊκά πρότυπα, οι οποίοι προστατεύουν τα άτομα με αναπηρία, και πιο συγκεκριμένα 
την απασχολησιμότητά τους, καθώς και την πρόληψη των διακρίσεων στην εργασία.

1. Ο νόμος του 2000 για τα Άτομα με Αναπηρίες καλύπτει τα βασικά δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων 
στον τομέα της απασχόλησης. Σύμφωνα με το νόμο, “αναπηρία” νοείται κάθε είδους ανεπάρκεια ή 
αναπηρία που προκαλεί μόνιμο ή μακροχρόνιο σωματικό ή πνευματικό ή διανοητικό περιορισμό 
στο άτομο [...]. 

Επίσης, «απασχόληση» νοείται η παροχή εργασίας ή υπηρεσιών για μισθούς ή αμοιβή, βάσει 
ατομικής σύμβασης ή εργασιακής σχέσης ή μαθητείας ή άλλης ατομικής σύμβασης ή σχέσης, που 
διέπεται είτε από το ιδιωτικό είτε από το δημόσιο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Δημόσιας 
Υπηρεσίας, της Δικαστικής Υπηρεσίας, της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, των Τοπικών 
Αρχών, των νομικών προσώπων  και οργανισμών δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,  των Ενόπλων 
Δυνάμεων και των Δυνάμεων Ασφαλείας. 

“Διάκριση” νοείται η έμμεση ή άμεση διάκριση, συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης και η 
εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης.

Το άρθρο 5 του νόμου προβλέπει την αρχή της ίσης μεταχείρισης  στην απασχόληση, 
απαγορεύοντας τις διακρίσεις εις βάρος ατόμου με αναπηρία όσον αφορά:

α) τις προϋποθέσεις πρόσβασης στην απασχόληση, την αυτο-απασχόληση και το επάγγελμα, 
συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης, ανεξάρτητα από 
τον τομέα ή τον κλάδο δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής ιεραρχίας, 
συμπεριλαμβανομένης και της προαγωγής·

β) την πρόσβαση σε όλους τους τύπους και σε όλα τα επίπεδα, στον επαγγελματικό προσανατολισμό, 
στην επαγγελματική κατάρτιση, στην προηγμένη επαγγελματική κατάρτιση και επανεκπαίδευση, 
συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής εργασιακής εμπειρίας·

γ) τις συνθήκες απασχόλησης και εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των απολύσεων και των 
αποδοχών·

2
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δ) συμμετοχή και ανάμιξη σε οργανώσεις εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε άλλη 
οργάνωση τα μέλη της οποίας ασκούν συγκεκριμένο επάγγελμα, συμπεριλαμβανομένων των 
παροχών που προβλέπονται από τις εν λόγω οργανώσεις·

2. Η πρόσληψη ατόμων με αναπηρία στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Ν. 146 παράγραφος 
1/2009 προβλέπει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να εργάζονται και ρυθμίζει τις θέσεις 
εργασίας τους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με ποσοστό 10% του αριθμού των κενών θέσεων 
εργασίας. Ο νόμος καλύπτει επίσης τις υποχρεώσεις των κρατών να εκπληρώνουν το δικαίωμα 
στην εργασία, όπως ορίζεται στην UNCRPD, τη Σύμβαση της ΔΟΕ αριθ.159 και την Οδηγία της Ε.Ε 
2000/78/EC. Σύμφωνα με το νόμο, «άτομο με αναπηρία» νοείται το πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα 
με την αξιολόγηση ειδικής διεπιστημονικής επιτροπής, αντιμετωπίζει οποιουδήποτε είδους 
αναπηρία η οποία προκαλεί μόνιμο ή μακροπρόθεσμο σωματικό ή πνευματικό ή διανοητικό 
περιορισμό μειώνοντας ή αποκλείοντας τη δυνατότητα εξεύρεσης και διατήρησης κατάλληλης 
εργασίας.

3. Οι Μη-κυβερνητικές οργανώσεις που εκπροσωπούν ή προσφέρουν υπηρεσίες σε άτομα με 
σωματική, διανοητική, πνευματική  ή αισθητηριακή αναπηρία και συμμετέχουν στο σχεδιασμό 
και στην υλοποίηση προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων κατάρτισης 
για το προσωπικό τους ή/και των ατόμων με αναπηρίες, μπορούν να επωφεληθούν από το 
Πρόγραμμα Επιδοτήσεων Οργανισμών για Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για Άτομα 
με Αναπηρίες. Ως εκ τούτου, κάθε πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέχρι 5.000 ευρώ, εκτός 
από  τα προγράμματα  που συγχρηματοδοτούνται με κονδύλια της ΕΕ, τα οποία μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν μέχρι 10.000 ευρώ.

4. Οι Μη-κυβερνητικές οργανώσεις που εκπροσωπούν ή προσφέρουν υπηρεσίες σε άτομα 
με σωματική, διανοητική, πνευματική  ή αισθητηριακή αναπηρία και δραστηριοποιούνται στο 
σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων 
κατάρτισης για το προσωπικό τους ή/και των ατόμων με αναπηρίες, μπορούν επίσης να 
επωφεληθούν από το Πρόγραμμα 

Επιδοτήσεων Οργανισμών για Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για Επαγγελματίες 
με Ειδικές Ικανότητες. Το πρόγραμμα έχει περιορισμό χορηγίας έως 3.000 ευρώ, εκτός από 
τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται με κονδύλια της ΕΕ, τα οποία μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν μέχρι 5.000 ευρώ.

5. Τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να επωφεληθούν άμεσα από το Πρόγραμμα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χορηγείται παρά 
το επίπεδο εκπαίδευσης του  ατόμου και μπορεί να είναι μέχρι 1.708 ευρώ.
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6. Τα άτομα με σωματικές, αισθητηριακές, διανοητικές  ή άλλες αναπηρίες, λόγω των 
οποίων έχουν σοβαρά μειωμένες πιθανότητες απασχόλησης στην ανοικτή αγορά εργασίας και 
επιτρέπουν μόνο την επιλογή μεταξύ ενός περιορισμένου κύκλου επαγγελμάτων, μπορούν να 
επωφεληθούν από το Πρόγραμμα Δημιουργίας και Λειτουργίας Μικρών Μονάδων για Σκοπούς 
Αυτο-απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία,  με ποσό έως και 8.543 ευρώ.

7. Το Πρόγραμμα Υποστηριζόμενης Απασχόλησης μπορεί να ωφελήσει μη-κυβερνητικές 
οργανώσεις που προσφέρουν υπηρεσίες υποστηριζόμενης απασχόλησης δια μέσου ενός 
καθοδηγητή εργασίας σε άτομα με σωματική, ψυχική, διανοητική ή αισθητηριακή αναπηρία. Το 
μέγιστο ποσό που προσφέρεται μπορεί να είναι 13.500 ευρώ ετησίως για κάθε πρόγραμμα. 

8. Το Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης ατόμων με αναπηρία προσφέρει επίσης πρόσθετες υπηρεσίες 
και κοινωνικές παροχές σε άτομα με αναπηρία, οι οποίες περιλαμβάνουν πνευματικές αναπηρίες. 
Για παράδειγμα, το Πρόγραμμα Κάρτας Στάθμευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Μπλε Κάρτα), η 
Οικονομική Βοήθεια για Οργανισμούς Ατόμων με Αναπηρία. Το τελευταίο πρόγραμμα ωφελεί 
οργανισμούς ατόμων με αναπηρία ή αυτών των γονέων τους, σε περιπτώσεις που δεν είναι σε 
θέση να εκπροσωπήσουν τον οργανισμό, και περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση των λειτουργικών 
δαπανών του οργανισμού και των δαπανών των προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη των 
ατόμων με αναπηρία. Επίσης, η  Οικονομική Βοήθεια Προς τις Οργανώσεις Ατόμων με Αναπηρία 
για την Πρόσληψη Κοινωνικών Βοηθών για τα Μέλη τους, μπορεί να ωφελήσει οργανισμούς για 
Άτομα με Αναπηρία που θα είναι υπεύθυνοι για το συντονισμό και την κατανομή των απαραίτητων 
υπηρεσιών συνοδείας σε άτομα με αναπηρία, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Η προσφερόμενη 
χορηγία μπορεί να είναι έως και 10.000 ευρώ ετησίως, με ανώτατο όριο το 70% του μισθολογικού 
κόστους για έναν Κοινωνικό Βοηθό.

Η πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία 2018 - 2028  και το Δεύτερο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για 
την Αναπηρία 2018-2020  εκπονήθηκαν από το Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρία, 
μαζί με τις κυβερνητικές υπηρεσίες αρμόδιες για θέματα αναπηρίας, και βασίζονται στις αρχές 
του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών. Συμβαδίζουν με τις συστάσεις που 
έγιναν προς την Κυπριακή Δημοκρατία από τα Ηνωμένα Έθνη και αφορούν τη Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020 
και τη Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Αναπηρία 2017-2023.

Βασικός στόχος της Εθνικής Στρατηγικής για την Αναπηρία είναι η περιγραφή του οράματος, των 
αξιών, των στρατηγικών στόχων και των στόχων της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία. Αυτό γίνεται με την παροχή οδηγιών στους κρατικούς παράγοντες.
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Το Δεύτερο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία αποσκοπεί στην προώθηση της:

α. Ανεξάρτητης διαβίωσης, κοινωνικής ένταξης, κινητικότητας  και κοινωνικής προστασίας 
των ατόμων με αναπηρία

β. Απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης

γ. Εκπαίδευσης

δ. Προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, τις 
μεταφορές και την ενημέρωση.

ε. Παροχής υπηρεσιών υγείας και αποκατάστασης

στ. Ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα αναπηρίας.
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Η Δημοκρατία της Σλοβενίας έχει θεσπίσει διάφορους κανονισμούς σχετικά με διάφορους τομείς 
της ζωής και της εργασίας των ατόμων με αναπηρίες. Η Σλοβενία ήταν από τις πρώτες χώρες 
στον κόσμο που επικύρωσε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων 
με Αναπηρία και υιοθέτησε ένα πρόγραμμα δράσης για την εφαρμογή της. Τα κύρια νομοθετικά 
έγγραφα που αφορούν τον τομέα της  αναπηρίας:

“Zakon  o  usmerjanju  otrok  s  posebnimi  potrebami”- Ο Νόμος για την καθοδήγηση των παιδιών 
με ειδικές ικανότητες ρυθμίζει ειδική καθοδήγηση για τα παιδιά με ειδικές ικανότητες τα οποία, 
προκειμένου να συμμετάσχουν με επιτυχία στην εκπαιδευτική διαδικασία, χρειάζονται κατάλληλα 
εκπαιδευτικά προγράμματα και να παροχή διάφορων τρόπων και μορφές βοήθειας2. 

Zakon o  pokojninskem  in  invalidskem  zavarovanju  - Νόμος για Συντάξεις και Ασφάλεια Αναπηρίας, 
σύμφωνα με τον οποίο η σύνταξη και η ασφάλεια αναπηρίας στη Δημοκρατία της Σλοβενίας είναι 
υποχρεωτική και ισχύει το ίδιο για όλους όσους πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισης3. 

Zakon o  zaposlitveni  rehabilitaciji  in  zaposlovanju  invalidov - Νόμος για την Αποκατάσταση 
της Απασχόλησης και την Απασχόληση των Ατόμων με Ειδικές Ικανότητες, ο οποίος ρυθμίζει το 
δικαίωμα επαγγελματικής αποκατάστασης και ορισμένα θέματα απασχόλησης των ατόμων με 
αναπηρία και καθορίζει άλλες μορφές, μέτρα και κίνητρα για την απασχόλησή τους και τον τρόπο 
χρηματοδότησής τους.

Zakon o  uporabi  slovenskega  znakovnega  jezika - Νόμος για τη Χρήση της Σλοβενικής Νοηματικής 
Γλώσσας που ρυθμίζει το δικαίωμα των κωφών να χρησιμοποιούν τη Σλοβενική νοηματική 
γλώσσα και το δικαίωμα των κωφών να ενημερώνονται στις τεχνικές που αφομοιώνονται αυτούς, 
την ίση ένταξη κωφών στο περιβάλλον διαβίωσης και εργασίας κ.λπ.

Zakon o  izenačevanju  možnosti  invalidov - Νόμος για την Ισότητα των Ευκαιριών για τα Άτομα με 
Αναπηρία με κύριο στόχο την πρόληψη και την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω αναπηρίας και τη 
δημιουργία ίσων ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία σε όλους τους τομείς της ζωής.

Zakon o  socialnem  vključevanju  invalidov  - Ο νόμος για την Κοινωνική Ένταξη των Ατόμων με 
Ειδικές Ικανότητες που ρυθμίζει τα δικαιώματα και τη διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας 
ατόμου με μόνιμη συγγενή ή επίκτητη αναπηρία που δεν μπορεί να ενταχθεί κοινωνικά στην 
κοινότητα χωρίς να του δοθεί βοήθεια κοινωνικής ένταξης και δεν μπορεί να ενεργεί και να 
λειτουργεί ανεξάρτητα στις περισσότερες ή στο σύνολο των δραστηριοτήτων της ζωής του.

Για αυτό το εγχειρίδιο, οι σημαντικότερες πρακτικές πτυχές που απορρέουν από τους κανονισμούς 
είναι4.: 

1 Pravno informacijski sistem Republike Slovenije (2020). Retrieved from: http://www.pisrs.si/Pis.web/#

2 Zavod Republike Slovenije za šolstvo. (2020). Retrieved from: https://www.zrss.si/o-nas/usmerjanje-otrok-s-pp

3 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. (2020). Retrieved from: https://www.zpiz.si/cms/?ids=content2019&inf=1192

4 Brumnič – Smrekar, T. et al. (2009). Kaj mora o zaposlovanju invalidov vedeti vsak delodajalec? : od davčnih olajšav za delodajalce do 
smernic po zakonodaji Evropske unije. Retrieved from: http://www.ir-rs.si/f/docs/RR/smernice_vlozni_listi.pdf

2
ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
2.2. ΣΛΟΒΕΝΙΑ
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• Σύστημα ποσοστώσεων και κίνητρα για την απασχόληση ατόμων με αναπηρίες

Το σύστημα ποσοστώσεων καθορίζεται στον Νόμο για την Επαγγελματική Αποκατάσταση και 
Απασχόληση, ο οποίος ισχύει από τον Ιανουάριο του 2006, ο οποίος ορίζει την υποχρέωση των 
εργοδοτών που έχουν τουλάχιστον 20 εργαζομένους, να απασχολούν ένα ορισμένο ποσοστό 
ατόμων με αναπηρίες. Το υποχρεωτικό ποσοστό εργαζομένων με αναπηρία καθορίζεται από 
το Διάταγμα σχετικά με τις ποσοστώσεις απασχόλησης για άτομα με ειδικές ικανότητες και 
κυμαίνεται από 2 έως 6 τοις εκατό ανάλογα με το είδος της κύριας δραστηριότητας  για την οποία 
είναι εγγεγραμμένη η εταιρεία. Η υποχρέωση στο πλαίσιο του συστήματος ποσοστώσεων μπορεί 
να εκπληρωθεί είτε με:

α) Απασχόληση ατόμων με αναπηρίες.

β)Μέριμνα για την αντικατάσταση της εκπλήρωσης της ποσόστωσης (ποσόστωση αντικατάστασης), 
δηλαδή τη σύναψη σύμβασης επιχειρηματικής συνεργασίας με το κέντρο απασχόλησης, 
αντίστοιχα, επιχείρηση για την αναπηρία·

γ) Καταβολή συνεισφοράς για την προώθηση της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία σε 
ειδικό εθνικό ταμείο αναπηρίας.

Όσον αφορά την πτυχή της προώθησης ίσων ευκαιριών απασχόλησης, το σύστημα ανταμείβει 
τους εργοδότες που υπερβαίνουν την ποσόστωση, και τα κίνητρα αυτά περιλαμβάνουν για 
παράδειγμα, τη χρηματοδότηση του κόστους προσαρμογής της θέσης εργασίας.

• Αποκατάσταση Απασχόλησης

Ο Νόμος για την Αποκατάσταση της Απασχόλησης και την Απασχόληση των Ατόμων με 
Ειδικές Ικανότητες ορίζει την αποκατάσταση ως δικαίωμα των ατόμων με ειδικές ικανότητες. 
Αντιπροσωπεύει ένα σύνολο υπηρεσιών με τις οποίες αυξάνεται η δυνατότητα απασχόλησης του 
ατόμου με αναπηρία, έχοντας την ευκαιρία εργασιακής κατάρτισης, απασχόλησης, διατήρησης της 
τρέχουσας θέσης εργασίας ή τροποποίησης ή επιδίωξης (νέας) επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Τα 
άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ) έχουν το δικαίωμα επαγγελματικής αποκατάστασης σε περιπτώσεις 
όπου, σύμφωνα με άλλους κανονισμούς, δεν δικαιούνται τις ίδιες υπηρεσίες αποκατάστασης 
ακόμα και αν πληρούν τα προβλεπόμενα από το νόμο κριτήρια. Ένα ΑμεΑ, ως χρήστης υπηρεσιών 
επαγγελματικής αποκατάστασης, αντιμετωπίζεται ως ισότιμο (ομάδα/εργαζόμενος) μέλος στη 
διαδικασία της επαγγελματικής αποκατάστασης αναπτύσσοντας έτσι την αίσθηση του ανήκειν, 
της συμμετοχής και της συνυπευθυνότητας στη διαδικασία αποκατάστασης. Η αποκατάσταση 
της απασχόλησης πραγματοποιείται ως δημόσια υπηρεσία.

Η αποκατάσταση της απασχόλησης έχει πιο συγκεκριμένες επιλογές για τα ΑμεΑ· περιλαμβάνει 
ειδικές και εξατομικευμένες προσεγγίσεις για την κατάρτιση/επανεκπαίδευση και την πιθανή 
βελτίωση των ικανοτήτων τους. Οι υπηρεσίες αποκατάστασης της απασχόλησης περιλαμβάνουν 
συμβουλευτική, ενδυνάμωση και εμψύχωση για την ανάληψη ενεργού ρόλου στη ζωή, υποστήριξη 
και παροχή συμβουλών σε εφεικτούς επαγγελματικούς στόχους και προσανατολισμό, ανάπτυξη 
κοινωνικών δεξιοτήτων, επαγγελματική υποστήριξη στην επανεκπαίδευση και την εκπαίδευση5. 
5 Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. (2014). Retrieved from: http://www.pisrs.si/Pis.web/
pregledPredpisa?id=ZAKO3841
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• Υποστηρικτική απασχόληση

Η υποστηρικτική απασχόληση είναι μια ειδική έννοια της απασχόλησης των ατόμων με 
αναπηρία σε ένα ολοκληρωμένο εργασιακό περιβάλλον εντός των απλών/τακτικών εργοδοτών 
και βασίζεται στη διασφάλιση και την παροχή επαγγελματικής υποστήριξης στα άτομα με 
ειδικές ικανότητες, το εργασιακό περιβάλλον και τον εργοδότη όπως είναι διατυπωμένη από 
το Νόμο για την Αποκατάσταση της Απασχόλησης και την Απασχόληση των Ατόμων με Ειδικές 
Ικανότητες. Προβλέπεται ειδική υποστήριξη όπου ο εργοδότης και το εργασιακό περιβάλλον 
δικαιούνται επαγγελματική βοήθεια (πληροφορίες και συμβουλευτική). Επίσης, υπάρχουν ειδικές 
συνθήκες για ένα τέτοιο μοντέλο: περιλαμβάνει μόνο άτομα με ειδικές ικανότητες για τα οποία 
η Υπηρεσία Απασχόλησης της Σλοβενίας εξέδωσε απόφαση σχετικά με την απασχόλησή τους 
στην υποστηρικτική απασχόληση (έχουν αποκτήσει την ιδιότητα αναπήρου), απόφαση σχετικά 
με την απασχόλησή τους στην υποστηρικτική απασχόληση, ολοκλήρωση της διαδικασίας 
αποκατάστασης της απασχόλησης, δημιουργία εξατομικευμένου και λεπτομερούς σχεδίου 
στήριξης των ατόμων με ειδικές ικανότητες και την προθυμία του εργοδότη για συνεργασία 
και προσαρμογή του εργασιακού περιβάλλοντος και την ετοιμασία θέσης εργασίας όπως 
καθορίζεται από το εξατομικευμένο σχέδιο, το άτομο με ειδικές ικανότητες έχει προσόντα για να 
εκτελεί συγκεκριμένη εργασία, έχει κίνητρα, σχεδιάζεται εξατομικευμένο σχέδιο στήριξης για τα 
άτομα με ειδικές ικανότητες και τον εργοδότη, ο εργοδότης είναι έτοιμος να συνεργαστεί και να 
προσαρμόσει το εργασιακό περιβάλλον και τον χώρο εργασίας σύμφωνα με το εξατομικευμένο 
σχέδιο στήριξης. 5

• Προστατευτική ή προστατευμένη απασχόληση

Η προστατευτική απασχόληση είναι η απασχόληση ενός ατόμου με ειδικές ικανότητες στον χώρο 
εργασίας και σε ένα εργασιακό περιβάλλον προσαρμοσμένο στις ικανότητες και τις ανάγκες του 
ατόμου με ειδικές ικανότητες που δεν απασχολείται σε κανονικό χώρο εργασίας (προστατευμένος 
χώρος εργασίας). Αυτό το είδος απασχόλησης συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με ένα ειδικό τύπο 
οικονομικών οντοτήτων που λειτουργούν ως Κέντρα Απασχόλησης· είναι νομικά πρόσωπα που 
έχουν συσταθεί με αποκλειστικό σκοπό την απασχόληση ατόμων με αναπηρία σε προστατευμένους 
χώρους εργασίας και πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα μέτρα για τη στελέχωση, οργανωτικές, 
τεχνικές και άλλες προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον υπουργό που είναι αρμόδιος για 
την προστασία της αναπηρίας και ένα ήδη εκπονημένο επιχειρηματικό σχέδιο. Οι δήμοι είναι 
υπεύθυνοι για την προώθηση της δημιουργίας και λειτουργίας των κέντρων απασχόλησης στην 
περιοχή τους.
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Η νομοθετική διαδικασία σχετικά με το δικαίωμα στην εργασία των ατόμων με ειδικές ικανότητες 
βρήκε ώθηση στην Ιταλία τη δεκαετία του εξήντα, αρχής γενομένης από το Νόμο 482/1968 “Γενική 
πειθαρχία της Υποχρεωτικής Πρόσληψης σε Δημόσιες Διοικήσεις και Ιδιωτικές Εταιρείες”, γνωστός 
και ως “Νόμος περί Υποχρεωτικής Τοποθέτησης”. Ένα βασικό χαρακτηριστικό της νομοθεσίας 
ήταν μια προσέγγιση παθητικής εξάρτησης από την ευημερία: οι δημόσιοι φορείς και (ορισμένες) 
ιδιωτικές εταιρείες ήταν υποχρεωμένες να προσλάβουν ορισμένο αριθμό ατόμων με αναπηρίες. 
Στον ίδιο νόμο δόθηκε ελάχιστη προσοχή στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των 
ατόμων με ειδικές ικανότητες, για τα οποία η εργασία ήταν απίθανο να αποτελέσει ευκαιρία για 
προσωπική ολοκλήρωση.

Το άρθρο 5 του παλαιού Νόμου 482/1968 (καταργείται με το Νόμο 68/99) δεν περιελάβανε άτομα 
με νοητική υστέρηση μεταξύ των δικαιούχων του νόμου περί υποχρεωτικής τοποθέτησης. Το 
Συνταγματικό Δικαστήριο με την πρόταση υπ’ αριθ. 50 στις 2 Φεβρουαρίου του 1990, ανακήρυξε 
ότι ήταν συνταγματικά παράνομο.    

Μια παρόμοια εξέλιξη συμβαίνει και με το πλαίσιο του νόμου για τους ανάπηρους 104/1992, 
ο οποίος επέκτεινε την εφαρμογή των κανόνων για την υποχρεωτική απασχόληση σε άτομα με 
νοητική αναπηρία που είναι ικανά να εργαστούν και επιτρέπει σε αυτά τα άτομα να αξιοποιούνται 
σε θέσεις με κατάλληλα για αυτούς καθήκοντα και εισάγει επίσης, την αρχή της αξιολόγησης των 
εργασιακών και σχεσιακών ικανοτήτων του ατόμου με ειδικές ικανότητες, όχι μόνο της σωματικής 
ή ψυχικής αναπηρίας σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας.  Το άρθρο 19 του 
Νόμου 104/92 προβλέπει επίσης ότι η ικανότητα εργασίας εξακριβώνεται από τις επιτροπές 
που είναι αρμόδιες για την αξιολόγηση της αναπηρίας, οι οποίες συμπληρώνονται από ειδικό 
νευρολόγο, ψυχίατρο ή ψυχολόγο επιστήμονα.

Αυτό είναι το πρώτο βήμα προς μια σημαντική εξέλιξη της νομοθεσίας που εκπληρώνεται με 
το Νόμο 68/1999, “Κανόνες για το Δικαίωμα στην Εργασία των Ατόμων με Ειδικές Ικανότητες”, ο 
οποίος επεκτείνει την έννοια της στοχευμένης τοποθέτησης που θεσπίστηκε σε πολλές ιταλικές 
περιφέρειες σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια μετά την πρωτοβουλία “Απασχόληση” που 
προωθήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το πλαίσιο αυτό καθορίζεται από μια σειρά τεχνικών εργαλείων και εργαλείων υποστήριξης που 
επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρίες να αξιολογούνται επαρκώς οι εργασιακές τους δεξιότητες 
και να τοποθετούνται στην σωστή θέση, μέσω εργασιακής ανάλυσης, μορφών υποστήριξης, 
θετικών δράσεων και λύσεων προβλημάτων που συνδέονται με το περιβάλλον, τα εργαλεία  και 
τις διαπροσωπικές σχέσεις στην καθημερινή εργασία.

2
ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
2.3. ΙΤΑΛΙΑ
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Ο νόμος ξεκινά με την υπόθεση ότι δεν μπορεί να υπάρξει εκ των προτέρων αποκλεισμός από την 
αγορά εργασίας, διότι ένα συγκεκριμένο είδος ή βαθμός αναπηρίας δεν αντιστοιχεί κατ’ αρχήν σε 
μείωση ή απουσία της ικανότητας εργασίας. 

Το άρθρο 1 του Νόμου 68/99 προβλέπει ότι οι κανόνες για την τοποθέτηση ατόμων με 
αναπηρία ισχύουν για τα άτομα με νοητική και διανοητική αναπηρία και καθορίζει τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις για την αξιοποίηση τους, κάνοντας ρητή αναφορά (άρθρο 9 παράγραφος 4) σε 
άτομα με νοητική αναπηρία, υπό την προϋπόθεση ότι τα άτομα με αναπηρία σε ηλικία που 
επιτρέπεται η εργασία με βαθμό αναπηρίας άνω του 45% εγγράφονται σε κατάλογο που τηρεί 
η επαρχιακή επιτροπή για τις εργασιακές πολιτικές,  το εδαφικά αρμόδιο κέντρο απασχόλησης 
(Κέντρο Απασχόλησης - Centro per  l’impiego  - CPI),το οποίο σημειώνει σε ειδική φόρμα τις 
εργασιακές τους δεξιότητες, ικανότητες και κλίσεις, καθώς και τη φύση και τον βαθμό αναπηρίας 
και αναλύει τα χαρακτηριστικά των θέσεων που πρόκειται να τους ανατεθούν, προωθώντας 
την αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή 
στους στοχευμένους καταλόγους τοποθέτησης είναι η κατοχή της λειτουργικής διάγνωσης, ένα 
έντυπο που ετοιμάζεται από ειδική ιατρική επιτροπή. Η λειτουργική διάγνωση διαβιβάζεται στην 
επαρχιακή επιτροπή εργασίας συνοδευόμενη από κατευθυντήριες γραμμές για το εξατομικευμένο 
σχέδιο απασχόλησης που πρόκειται να υλοποιηθεί και τα χαρακτηριστικά των καταλληλότερων 
θέσεων εργασίας για το άτομο. 

Η απασχόληση του εργαζομένου με αναπηρίες περιλαμβάνει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα και 
μεθόδους ανάλογα με την προσωπική κατάσταση και το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να εισαχθεί. Με 
αυτή τη μεθοδολογία, έχουν επιτευχθεί θετικές και επιτυχημένες εμπειρίες που έχουν ωφεληθεί 
από τη συνεργασία και τη δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Η στοχευμένη τοποθέτηση μπορεί να υλοποιηθεί με ευέλικτα εργαλεία που αποσκοπούν στην 
εξέταση τόσο των αναγκών των επιχειρήσεων όσο και των ατόμων με αναπηρία. Η νομοθεσία 
(Νόμος 68/1999)  προβλέπει, για τις επιχειρήσεις με περισσότερους από 15 εργαζομένους, την 
υποχρέωση να έχουν ορισμένο αριθμό ατόμων με αναπηρία και μειονεκτούσες κατηγορίες στο 
προσωπικό («αποθεματική ποσόστωση»). Οι εταιρείες μπορούν να καλύψουν την ποσόστωση 
αποθεματικού με προσωπικό που είναι ήδη στο εργατικό δυναμικό ή να προχωρήσουν σε 
προσλήψεις από το μηδέν ζητώντας ονόματα από τα Κέντρα Απασχόλησης ή συνάπτοντας ειδικές 
συμφωνίες με δημόσιους φορείς ή κοινωνικούς συνεταιρισμούς. Οι επιχειρήσεις μπορούν να 
επιλέξουν οι προσλήψεις να γίνουν με βάση τα ονόματα που περιλαμβάνονται στους καταλόγους 
που καταρτίζονται από τα Κέντρα Απασχόλησης, τα οποία αναφέρουν τους άνεργους με ειδικές 
ικανότητες με τα χαρακτηριστικά και το επαγγελματικό υπόβαθρο που απαιτούνται από την ίδια 
την εταιρεία.

Με το αίτημα ονόματος, η εταιρεία υποδεικνύει στα γραφεία εξευρέσεως εργασίας το όνομα του 
εργαζομένου του οποίου ζητείται η έναρξη εργασίας. Η αίτηση ονόματος μπορεί να προηγηθεί της 
αίτησης προς τα αρμόδια γραφεία να προχωρήσουν στην προεπιλογή των ατόμων με αναπηρία 
που είναι εγγεγραμμένα στους υποχρεωτικούς καταλόγους τοποθέτησης.



21

Η πρόσληψη ατόμων με ειδικές ικανότητες μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί μέσω ειδικών 
συμφωνιών με δημόσιους φορείς, όπως για παράδειγμα οι συμφωνίες-πλαίσιο που προωθούν 
την ένταξη των ατόμων με ειδικές ικανότητες στους κοινωνικούς συνεταιρισμούς. Ο νόμος 
247/2007 εμμένει στην επίτευξη αυτού του στόχου με την εισαγωγή του άρθρου 12bis, το οποίο 
στη συνέχεια συμπεριλήφθηκε στο Νομοθετικό Διάταγμα 276/2003, με στόχο τη διευκόλυνση 
της πρόσληψης ατόμων με αναπηρία μέσω συμφωνιών μεταξύ εταιρειών και “κοινωνικών 
συνεταιρισμών τύπου Β“6. Στην περίπτωση αυτή ο συνεταιρισμός προσλαμβάνει τον εργαζόμενο 
αντί μιας κερδοσκοπικής εταιρείας, η οποία σε αντάλλαγμα αναθέτει εντολές εργασίας στον 
συνεταιρισμό ανάλογα με το κόστος του προσωπικού που προσλαμβάνεται.

Όσον αφορά τις εταιρείες, η νομοθεσία παράλληλα με την υποχρέωση πρόσληψης εργαζομένων 
με αναπηρία οδηγεί και στην ακύρωση του φορολογικού γραφειοκρατικού συστήματος που 
συνδέεται με την προηγούμενη νομοθεσία και εισάγει μέτρα παροχής κινήτρων. Το Εθνικό 
Ταμείο και τα Περιφερειακά Ταμεία προχωρούν προς αυτή την κατεύθυνση όσον αφορά τα 
δικαιώματα εργασίας των ατόμων με αναπηρία. Το πρώτο, ιδρύθηκε στο Υπουργείο Πρόνοιας 
και χρησιμεύει για τη χρηματοδότηση των συμφωνιών μεταξύ εργοδοτών και αρμόδιων 
γραφείων για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία,  π.χ. μερικές επιστροφές χρημάτων για 
τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για την προσαρμογή του χώρου εργασίας. Τα δεύτερα, τα 
οποία τροφοδοτούνται από τις κυρώσεις προς τις εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις πρόσληψης που προβλέπονται από το Νόμο 68/99, χρησιμοποιούνται για την 
εφαρμογή ειδικών ενεργών πολιτικών στην περιοχή.

Μεταξύ των δυνατοτήτων που προσφέρει ο Νόμος 68/1999 υπάρχει και η δυνατότητα χρήσης 
της πρακτικής άσκησης που στόχο έχει την πρόσληψη ως μια μορφή εισαγωγής στην εργασία, 
με την δυνατότητα μεγαλύτερης διάρκειας από ό,τι συνήθως αναμένεται, δηλαδή 24 μήνες 
(συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων). Τα άτομα με ειδικές ικανότητες απασχολούνται σε ένα 
οργανωτικό πλαίσιο που είναι πιο ευαίσθητο στις ανάγκες τους, ενώ η εταιρεία έχει την ευκαιρία 
για ανάπτυξη.

Το νομοθετικό διάταγμα Ν. 151/2015 που εφαρμόστηκε από το Νόμο Ν. 183/2014 επέκτεινε το 
πλαίσιο των προσλήψεων που πρέπει να κάνουν οι εργοδότες ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
εργαζομένων.

6 Ειδική κατηγορία εταιρειών που ασκεί παραγωγικές δραστηριότητες με στόχο την επαγγελματική εισαγωγή ατόμων 
με σωματικά ή ψυχικά μειονεκτήματα και άλλων μειονεκτούντων ομάδων, που διαφορετικά αποκλείονται από την αγορά 
εργασίας, όπως ανύπαντρες μητέρες, πρώην κρατούμενοι, πρώην τοξικομανείς
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Στη Ρουμανία, ο Νόμος 448/2006 για την προστασία και την προώθηση των 
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία είναι ο ειδικός νόμος που επιβεβαιώνει την 
ιδιότητά τους ως πλήρεις πολίτες και τονίζεται ο ρόλος της κοινωνίας στη διασφάλιση 
μέτρων κοινωνικής προστασίας που θα επιτρέψουν την άσκηση αυτής της ιδιότητας. 

Υπάρχουν και άλλοι νόμοι που ρυθμίζουν γενικά τις συνθήκες απασχόλησης, τους 
μηχανισμούς συντάξεων, τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων κ.λπ., οι 
οποίοι έχουν αντίκτυπο στην ιδιότητα ή τις ευκαιρίες των ατόμων με αναπηρίες. 

Μεταξύ αυτών, είναι:

Νόμος 76/2002 για το ασφαλιστικό ανεργίας και την τόνωση της απασχόλησης

Νόμος 53/2003, Εργατικός  Κώδικας

Διάταγμα 129/2000 (αναδημοσιευμένο) σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων

Νόμος 263/2010 για το ενιαίο δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα

Νόμος 219/2015 για την κοινωνική οικονομία

Νόμοι 98, 99 και 100/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις, τις τμηματικές συμβάσεις, τις παραχωρήσεις 
έργων και τις παραχωρήσεις υπηρεσιών

Νόμος 346/2004 για την τόνωση της ίδρυσης και της ανάπτυξης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Διάταγμα για την έγκριση του τεχνικού κανονισμού «Κανόνας για την προσαρμογή των αστικών 
κτιρίων και του αστικού χώρου στις ατομικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, ενδεικτικό NP 
051-2012 - Αναθεώρηση NP 051/2000»

Δωρεάν πρόσβαση σε αξιολόγηση και επαγγελματικό προσανατολισμό για ΑμεΝΑ

Το κεφάλαιο αριθ. V του Νόμου 448/2006 επικεντρώνεται στον προσανατολισμό, την 
επαγγελματική κατάρτιση και την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Μια πρώτη διάταξη του 
Νόμου είναι ότι όποιος έχει αναπηρία και επιθυμεί να ενταχθεί ή να επανενταχθεί στην εργασία 
έχει ελεύθερη πρόσβαση στην αξιολόγηση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό, ανεξάρτητα 
από την ηλικία,  τον τύπο και τον βαθμό αναπηρίας. Η αξιολόγηση και ο επαγγελματικός 
προσανατολισμός των ενηλίκων με αναπηρίες πραγματοποιείται από την επιτροπή αξιολόγησης 
ενηλίκων με αναπηρίες και με βάση το πιστοποιητικό απασχόλησης που εκδίδεται με βαθμό 
αναπηρίας, μπορούν να απασχοληθούν ανάλογα με την επαγγελματική τους κατάρτιση και την 
επαγγελματική τους ικανότητα.  

2
ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
2.4. ΡΟΥΜΑΝΙΑ
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Ευκαιρίες απασχόλησης και εξέλιξη της σταδιοδρομίας

Το 2017 θεσπίστηκε η υποχρέωση των δημόσιων οργανισμών να διοργανώνουν διαγωνισμούς 
απασχόλησης αποκλειστικά για άτομα με ειδικές ανάγκες. Το μέτρο αυτό δεν αποκλείει τη 
δυνατότητα συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους άλλους διαγωνισμούς 
απασχόλησης που διοργανώνει ο δημόσιος φορέας.  

Η απασχόληση των ατόμων με ειδικές ικανότητες μπορεί να γίνει στην ελεύθερη αγορά εργασίας, 
στο σπίτι ή σε προστατευμένες μονάδες (οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν προστατευόμενο 
τόπο εργασίας ή εξουσιοδοτημένη προστατευόμενη μονάδα). Τα άτομα με ειδικές ικανότητες που 
απασχολούνται στο σπίτι επωφελούνται από τον εργοδότη από τη μεταφορά από και προς το 
σπίτι των πρώτων υλών που απαιτούνται στη δραστηριότητα, καθώς και των τελικών προϊόντων 
που κατασκευάζονται. 

Οι προστατευμένες μονάδες μπορούν να δημιουργηθούν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, δημόσιο ή ιδιωτικό, το οποίο απασχολεί άτομα με αναπηρία και μπορεί να έχει 
νομική οντότητα ή όχι, το οποίο ιδρύεται με τη μορφή τμημάτων, εργαστηρίων  ή άλλων δομών 
εντός νομικών προσώπων. Οι εγκεκριμένες προστατευμένες μονάδες απαλλάσσονται από την 
καταβολή τελών άδειας ή φόρου κερδών, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 75% του 
κεφαλαίου που λαμβάνεται μέσω της απαλλαγής επανεπενδύεται για αναδιάρθρωση ή για 
αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, εργασιακών εγκαταστάσεων ή/και ρύθμισης των 
προστατευόμενων θέσεων εργασίας, υπό τους όρους που προβλέπονται από τον φορολογικό 
νόμο (227/2015). Στη Ρουμανία υπάρχουν δύο κύριοι τύποι προστατευμένης εργασίας: οι 
εγκεκριμένες προστατευμένες μονάδες και οι επιχειρήσεις κοινωνικής εισαγωγής. Οι εγκεκριμένες 
προστατευμένες μονάδες είναι οι οντότητες δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, υπό τη δική τους 
διοίκηση, οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 3 άτομα με κάποιο βαθμό αναπηρίας, ο οποίος 
αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 30% του συνολικού αριθμού των  εργαζομένων, και ο χρόνος 
εργασίας τους αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 50% του συνολικού χρόνου εργασίας όλων των 
εργαζομένων. Οι εγκεκριμένες προστατευμένες μονάδες συντονίζονται μεθοδολογικά από την 
Εθνική Αρχή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, των Παιδιών και για τις Υιοθεσίες. Οι 
Επιχειρήσεις Κοινωνικής Εισαγωγής είναι κοινωνικές επιχειρήσεις που απασχολούν άτομα που 
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, σε ποσοστό 
τουλάχιστον 30% του προσωπικού, και ο συνολικός χρόνος εργασίας τους αντιπροσωπεύει 
τουλάχιστον το 30% του συνολικού χρόνου εργασίας όλων των εργαζομένων. Επιπλέον, πρέπει 
να  πληρούν την προϋπόθεση ότι έχουν ως στόχο την καταπολέμηση του αποκλεισμού, των 
διακρίσεων και της ανεργίας μέσω της  κοινωνικο-επαγγελματικής εισαγωγής μειονεκτούντων 
ατόμων. Οι Επιχειρήσεις Κοινωνικής Εισαγωγής συντονίζονται μεθοδολογικά από την Εθνική 
Υπηρεσία Απασχόλησης.
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Υπηρεσίες στήριξης της απασχόλησης για ΑμεΑ

Τα άτομα με αναπηρίες που αναζητούν εργασία ή απασχολούνται έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

• Μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης

• Εύλογη προσαρμογή στον χώρο εργασίας

• Παροχή συμβουλών κατά την περίοδο πριν από την απασχόληση και κατά τη διάρκεια της 
απασχόλησης, καθώς και κατά την δοκιμαστική περιόδο, από σύμβουλο ειδικευμένο στη 
διαμεσολάβηση εργασίας  

• Αμειβόμενη περίοδο αναστολής της απασχόλησης τουλάχιστον 45 εργάσιμων ημερών

• Ειδοποίηση μετ’ αποδοχών, διάρκειας τουλάχιστον 30 εργάσιμων ημερών, η οποία χορηγείται 
μετά τη λύση της ατομικής σύμβασης εργασίας με πρωτοβουλία του εργοδότη για λόγους που 
δεν του αποδίδονται

• Τη δυνατότητα εργασίας λιγότερο από 8 ώρες την ημέρα, σύμφωνα με το νόμο, εάν 
επωφελούνται από τη σύσταση της επιτροπής αξιολόγησης σχετικά με το θέμα αυτό (Ν. 
448/2006)

Τόνωση των εργοδοτών μέσω του συστήματος ποσοστώσεων

Μια άλλη νομική διάταξη που αποσκοπεί στην υποστήριξη της απασχόλησης των ατόμων με 
αναπηρία είναι ότι οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτικά νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν τουλάχιστον 
50 εργαζομένους, έχουν την υποχρέωση να απασχολούν άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 
τουλάχιστον 4 τοις εκατό του συνολικού αριθμού των εργαζομένων. Όσοι δεν απασχολούν άτομα 
με αναπηρία υπό τις  προαναφερθείσες  προϋποθέσεις, θα πρέπει να καταβάλλουν μηνιαίως στον 
κρατικό προϋπολογισμό ποσό που αντιπροσωπεύει τον ελάχιστο ακαθάριστο βασικό μισθό ανά 
χώρα πολλαπλασιασμένο επί τον αριθμό των θέσεων εργασίας στις οποίες δεν απασχολούσαν 
άτομα με αναπηρίες.

Σχέδιο επιδοτήσεων για τους εργοδότες

Οι εργοδότες μπορούν να λάβουν μηνιαία επιδότηση για 12 μήνες για τη μόνιμη απασχόληση 
ατόμων με αναπηρία και για 18 μήνες για την απασχόληση πτυχιούχων με αναπηρία, εφόσον  
διατηρήσουν την απασχόλησή τους για 18 μήνες (Νόμος 76/2002).

Άλλες διευκολύνσεις για τους εργοδότες που απασχολούν ΑμεΑ

• Έκπτωση, κατά τον υπολογισμό του φορολογητέου κέρδους, των ποσών που σχετίζονται με 
την προσαρμογή των προστατευμένων θέσεων εργασίας και την απόκτηση των μηχανημάτων 
και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής από το άτομο με 
ειδικές ικανότητες.
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• Έκπτωση, κατά τον υπολογισμό του φορολογητέου κέρδους, των εξόδων μεταφοράς των 
ατόμων με αναπηρία από το σπίτι στην εργασία, καθώς και των εξόδων μεταφοράς πρώτων 
υλών και τελικών προϊόντων από και προς το σπίτι του ατόμου με αναπηρία που απασχολείται 
για εργασία στο σπίτι.

• Ο διακανονισμός από τον προϋπολογισμό ασφάλισης ανεργίας των ειδικών δαπανών για την 
κατάρτιση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό και για την απασχόληση των ατόμων με 
ειδικές ικανότητες.

• Επιδότηση από το κράτος, υπό τους όρους που προβλέπονται από τον Νόμο 76/2002 για το 
σύστημα ασφάλισης ανεργίας και την τόνωση της απασχόλησης.

Δεσμευμένες δημόσιες συμβάσεις

Οι υπεύθυνες δημόσιες αρχές μπορούν να δεσμεύουν συμβάσεις για εγκεκριμένες προστατευόμενες 
εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις κοινωνικής εισαγωγής, αλλά στην πράξη αυτό δεν συμβαίνει ακόμη. 
Η ρουμανική νομοθεσία στον τομέα των συμβάσεων έχει μεταφέρει την ευρωπαϊκή οδηγία σε 
διάφορα άρθρα των νόμων 98, 99 και 100/2016, τα οποία ουσιαστικά δηλώνουν ότι, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, «η αρμόδια αρχή μπορεί να διατηρήσει το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία 
ανάθεσης μόνο σε προστατευμένες μονάδες που έχουν εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με το Νόμο 
448/2006 και τις επιχειρήσεις κοινωνικής εισαγωγής που προβλέπονται από τον Νόμο 219/2015». 
Οι διατάξεις αυτές δεν οδήγησαν στην επίτευξη ενός σταθερού αριθμού αποκλειστικών 
συμβάσεων ούτε στην ανάπτυξη του τομέα της κοινωνικής οικονομίας, λόγω έλλειψης ρύθμισης 
και της χαμηλής συνειδητοποίησης του δυνητικού κοινωνικού αντικτύπου μέσα από την χρήση 
αυτού του είδους των συμβάσεων.

Προσαρμογές χώρου εργασίας, πρόσβασης, ταξιδιωτικών διαδρομών και άλλων 
εγκαταστάσεων στο κτίριο

Αν και υπάρχουν κανόνες για την προσαρμογή των αστικών κτιρίων και του αστικού χώρου στις 
ατομικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, η προσαρμογή των κτιρίων αποτελεί σαφώς μείζον 
πρόβλημα στη Ρουμανία, τα στοιχεία της τελευταίας επιθεώρησης που διενήργησε ο Εθνικός 
Οργανισμός Πληρωμών και Κοινωνικής Επιθεώρησης δείχνουν ότι σχεδόν κανένα από τα 1.445 
κτίρια που επιθεωρήθηκαν το 2020 δεν πληροί όλα τα κριτήρια7 προσαρμογής.

Εθνικές Στρατηγικές

Κατά την περίοδο 2016-2020, υπήρχαν στρατηγικές για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία, 
αλλά με μέτρια αποτελέσματα. Μεταξύ αυτών υπάρχουν: 

• Η Εθνική Στρατηγική «Μια κοινωνία χωρίς εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία για την περίοδο 
2016 - 2020», που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση 655/2016. Στόχος της στρατηγικής είναι 
η προώθηση, η προστασία και η διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης άσκησης όλων των 
θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών από όλα τα άτομα με αναπηρία, καθώς 
και η προώθηση του σεβασμού της εγγενούς αξιοπρέπειάς τους

7  Διάγνωση της κατάστασης των ατόμων με αναπηρία στη Ρουμανία, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας και την 
Παγκόσμια Τράπεζα, Δεκέμβριος 2020
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• Εθνική στρατηγική για την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας, 2015-2020

• Εθνική στρατηγική για την απασχόληση, 2015-2020·

• Εθνική Στρατηγική Διά Βίου Μάθησης, 2015-2020.

Η Εθνική Στρατηγική «Μια κοινωνία χωρίς εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία για την περίοδο 
2016-2020» πρότεινε την επίτευξη στόχων σχετικά με την πρόσβαση σε ένα ανοιχτό, χωρίς 
αποκλεισμούς και προσβάσιμο εργασιακό περιβάλλον και την προώθηση της πολύτιμης 
συνεισφοράς που μπορούν τα άτομα με αναπηρία να προσφέρουν στην κοινότητα, μέσω της 
απασχόλησης. Ωστόσο, από τα 24 μέτρα που εγκρίθηκαν, μόνο ένα εφαρμόστηκε από τα αρμόδια 
θεσμικά όργανα, δεκαεννέα βρίσκονται στη διαδικασία εφαρμογής και τρία δεν εφαρμόζονται 
καθόλου (δεν συλλέχθηκαν πληροφορίες σχετικά με ένα μέτρο). Πρόκειται για το μέτρο «Ανάπτυξη 
μέτρων στήριξης (κάθε είδους: φορολογικών, οικονομικών, γνώσεων κ.λπ.) για τους εργοδότες, 
ώστε να μπορούν να τίθενται στη διάθεση των ατόμων με αναπηρία υποστηρικτικές τεχνολογίες 
προσαρμοσμένες στον χώρο εργασίας / προσβασιμότητα στο χώρο εργασίας / προσαρμογή 
του εξοπλισμού / τεχνολογικών γραμμών στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία»8.  Στην εθνική 
στρατηγική για την απασχόληση 2015-2020, τα άτομα με αναπηρία αναφέρονται αρκετές φορές 
αλλά χωρίς πρόσθετα επιχειρήματα ή εξηγήσεις ότι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να μην 
εργαστούν και δεν καθορίζονται ειδικοί στόχοι για αυτήν την ευάλωτη ομάδα.

Ως εκ τούτου, επί του παρόντος, το ποσοστό απασχόλησης9  των ατόμων με αναπηρία στη 
Ρουμανία είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό των ατόμων χωρίς αναπηρία και πολύ χαμηλότερο από 
τον μέσο όρο άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Ρουμανία, εάν απασχολείται το 74% των 
ατόμων ηλικίας μεταξύ 20 και 64 ετών χωρίς περιορισμούς, το ποσοστό για άτομα με ορισμένους 
περιορισμούς είναι μόνο 51% και μειώνεται δραματικά για άτομα με σοβαρούς περιορισμούς 
(μόνο το 12% από αυτούς απασχολούνται) (Σχήμα 1). Η Ρουμανία έχει το χαμηλότερο ποσοστό 
απασχόλησης σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για άτομα με σοβαρούς 
περιορισμούς (με διαφορά τρείς φορές μεγαλύτερη μεταξύ της Ρουμανίας και των χωρών με την 
καλύτερη θέση).10

8 Παγκόσμια Τράπεζα (2020), Έκθεση αξιολόγησης του περιεχομένου και του σταδίου εφαρμογής του SNPD 2016-2020

9  Το ποσοστό απασχόλησης ορίζεται ως το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών που έχει πραγματοποιήσει οικονομική 
ή κοινωνική δραστηριότητα παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών για τουλάχιστον μία ώρα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 
(μίας εβδομάδας).

10 Διάγνωση της κατάστασης των ατόμων με αναπηρία στη Ρουμανία, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας και η 
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11  Πηγή: Υπολογισμοί της Παγκόσμιας Τράπεζας με τη χρήση δεδομένων ΕΕ-SILC 2018 για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός 
της Γερμανίας.

Γράφημα 1: Ποσοστό απασχόλησης, περιορισμοί, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018, (ποσοστό) 11
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑμεΝΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ 
3.1. ΚΥΠΡΟΣ

Το Πρόγραμμα Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (Πρόγραμμα Χορήγησης Οργανισμών για 
την Υλοποίηση Υποστηριζόμενων Προγραμμάτων Απασχόλησης)  μπορεί να ωφελήσει      μη-
κυβερνητικές οργανώσεις που προσφέρουν υπηρεσίες υποστηριζόμενης απασχόλησης μέσω 
της απασχόλησης ενός καθοδηγητή εργασίας, σε άτομα με σωματική, ψυχική, διανοητική ή 
αισθητηριακή αναπηρία. Το μέγιστο ποσό που προσφέρεται μπορεί να είναι 13.500 ευρώ ετησίως 
για κάθε πρόγραμμα. Το ποσό που δίνεται χρησιμοποιείται για την κάλυψη των εξόδων για την 
απασχόληση ενός καθοδηγητή εργασίας.

Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία στην 
αγορά εργασίας, μέσω καθοδήγησης. Στόχος είναι η διασφάλιση της κοινωνικής, οικονομικής και 
επαγγελματικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία.

Κατά συνέπεια, το σύστημα της εργασιακής καθοδήγησης πρέπει να πληροί ορισμένες 
προϋποθέσεις:

1. Πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον πέντε άτομα με αναπηρίες στο πρόγραμμά τους

2. Τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στα προγράμματα πρέπει να διατηρούν αμειβόμενη 
απασχόληση στην αγορά εργασίας

3. Οι υποστηριζόμενες υπηρεσίες απασχόλησης πρέπει να παρέχονται από έναν 
επαγγελματικά εκπαιδευμένο καθοδηγητή εργασίας, με βάση τις ανάγκες του ατόμου και των 
αναγκών του. Η περίοδος στήριξης μπορεί να διαρκέσει για όσο διάστημα απαιτείται για την 
ένταξη του ατόμου στο εργασιακό περιβάλλον και την κοινωνία.

4. Ο καθοδηγητής εργασίας πρέπει να έχει τα απαραίτητα προσόντα για να ανταποκριθεί 
πλήρως στα καθήκοντα της θέσης.

5. Κάθε οργανισμός μπορεί να λειτουργήσει περισσότερα από ένα  πρόγραμμα.

6. Η οργάνωση επιτρέπει στα αρμόδια ιδρύματα να εκπαιδεύουν τον καθοδηγητή εργασίας, 
εάν είναι απαραίτητο.

Το Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρία είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του 
Προγράμματος. Κατά συνέπεια, παρέχει τεχνική καθοδήγηση στους εμπλεκόμενους οργανισμούς 
και στους καθοδηγητές εργασίας (εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο) και εποπτεύει την ποιότητα των 
προγραμμάτων. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του Τμήματος πρέπει να συμμετέχει στη 
διαδικασία επιλογής καθοδηγητή εργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση όλων των 
κανόνων και διατάξεων.

3
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Οι πληροφορίες για το παρόν ερώτημα/τμήμα παρατηρούνται από την σκοπιά της απασχόλησης 
και της επαγγελματικής αποκατάστασης που διενεργείται στο πλαίσιο της ήδη αναφερόμενης 
ρυθμιστικής πράξης .

Όταν χρησιμοποιούμε την ορολογία της καθοδήγησης σε σχέση με τον στόχο του έργου 
(προσωπικό για εκπαίδευση ενηλίκων που θα επωφεληθεί από αυτό), από εθνικής άποψης 
μπορούμε να μιλήσουμε για μια καλά αναπτυγμένη  και σκεπτόμενη νομοθετική υποστήριξη 
(πρότυπα και διαδικασίες, επαγγέλματα, εθνικά δίκτυα και οργανισμοί που καθορίζουν 
επαγγελματικά πρότυπα) όσον αφορά την κατάρτιση. Ωστόσο, από εθνικής άποψης, μιλάμε 
κυρίως για υπηρεσίες που συνδέονται με εξαιρετικά τυποποιημένες διαδικασίες που όλοι 
συμμετέχουν υπό το ήδη αναφερόμενο κύριο νομοθετικό υπόβαθρο, η κατάρτιση (διαδικασίες 
και μεθοδολογίες) και όλες οι υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τα ΑμεΑ, συμπεριλαμβανομένων 
των ΑμεΝΑ, επισημοποιούνται και καθιερώνονται. Για τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, αυτό 
αφήνεται στη γνώση, στη θέληση και τους υποστηρικτικούς μηχανισμούς (κυρίως οικονομικού 
χαρακτήρα – δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση). Εξετάζοντας προσεκτικά την αγγλική 
έκδοση του «Προγράμματος Δράσης για Άτομα με Αναπηρίες 2014-2021» για τη Δημοκρατία της 
Σλοβενίας, ο όρος καθοδήγηση δεν μπορεί να εντοπιστεί. Μπορεί να παρατηρηθεί μέσω του 
σχεδίου δράσης(δηλαδή, ΣΤΟΧΟΙ: Εργασία και απασχόληση), αναφέροντας τα ακόλουθα μέτρα 
για την επίτευξη του στόχου (αναφέρονται μόνο ορισμένα σχετικά παραδείγματα) :

• Διασφάλιση της ταχύτερης δυνατής ένταξης των ανέργων με αναπηρία σε μία από τις ενεργές 
μορφές αντιμετώπισης των ζητημάτων (μακροπρόθεσμος επαγγελματικός προσανατολισμός, 
ενεργά προγράμματα πολιτικής απασχόλησης, υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης, 
παροχή στήριξης σε νέους με αναπηρίες κατά τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην 
απασχόληση, παροχή κινήτρων σε χρήμα για όλα τα άτομα με αναπηρία ανεξάρτητα από την 
κατάστασή τους). 

• Εξασφάλιση ενός δικτύου επαγγελματικής υποστήριξης για την παροχή υπηρεσιών 
επαγγελματικής αποκατάστασης: βελτιώνοντας την αναλογία μεταξύ των ανέργων με 
αναπηρίες και του αριθμού των συμβούλων αποκατάστασης στις περιφερειακές υπηρεσίες της 
Υπηρεσίας Απασχόλησης, εξασφαλίζοντας ένα δίκτυο παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής 
αποκατάστασης, μειώνοντας την περίοδο αναμονής για ένταξη στις υπηρεσίες, ενθαρρύνοντας 
την ανάπτυξη δικτύου εργοδοτών για την παροχή κατάρτισης, πρόσθετης εκπαίδευσης και 
κατάρτισης όλων των επαγγελματιών, συμπεριλαμβάνοντας μη-κυβερνητικές οργανώσεις ή/
και οργανισμούς ατόμων με ειδικές ικανότητες στο σύστημα υπηρεσιών στήριξης στο πλαίσιο 
της υποστηριζόμενης απασχόλησης. 

• Δημιουργία συστήματος που θα προβλέπει τη μετάβαση ενός ατόμου με αναπηρία από το 
καθεστώς δικαιούχου κοινωνικών δικαιωμάτων στο καθεστώς του αιτούντος εργασία ή του 
μισθωτού και το αντίθετο (να παρέχεται στα άτομα με αναπηρία αναστολή των δικαιωμάτων 
τους που αποκτήθηκαν δυνάμει του νόμου περί κοινωνικής φροντίδας ατόμων με νοητική και 
σωματική αναπηρία).
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12 Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov - Νόμος για την Αποκατάσταση της Απασχόλησης και την Απασχόληση 
των Ατόμων με ειδικές ικανότητες

13 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2014) Πρόγραμμα Δράσης για Άτομα με Αναπηρία 2014-
2021. Ανακτήθηκε από: https://www.legislationline.org/download/id/7083/file/Slovenia_Action_Programme_Persons_with_
Disabilities_2014_2021_en.pdf 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑμεΝΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ 
3.2. ΣΛΟΒΕΝΙΑ
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Επίσης, κατά τη διερεύνηση των υφιστάμενων εκπαιδεύσεων των ΑμεΝΑ μέσα από την εργασιακή 
καθοδήγηση: διαδικασίες, μεθοδολογίες – υπάρχει μια διαφοροποίηση κατά πόσον μιλάμε για 
υπηρεσίες που προσφέρονται στα ΑμεΑ / ΑμεΝΑ ή μιλάμε για τις απαιτήσεις μιας “μελλοντικής 
κατάρτισης μέσα από την εργασιακή καθοδήγηση” που την κατανοούμε ως το επαγγελματικό 
υπόβαθρο για έναν επαγγελματία / ενήλικα εκπαιδευτικό, που απαιτείται για την παροχή 
εργασιακής καθοδήγησης σε ΑμεΑ / ΑμεΝΑ στον τομέα των ενηλίκων. 

Στο πρώτο, οι διαδικασίες και οι μεθοδολογίες περιγράφονται διεξοδικά στην Ενότητα 3. Η 
νομοθεσία για την αποκατάσταση της απασχόλησης περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά 
με το τι μπορεί να συνδεθεί με την κατανόηση των στοιχείων και των απαιτήσεων της μεθοδολογίας 
της εργασιακής καθοδήγησης σε αυτό το είδος απασχόλησης (μέρος υποστηριζόμενης 
απασχόλησης). Στο πλαίσιο του ειδικού τύπου απασχόλησης, η υποστηριζόμενη απασχόληση 
περιλαμβάνει επαγγελματική και τεχνική υποστήριξη προς τα άτομα με ειδικές ικανότητες, τον 
εργοδότη  και το εργασιακό περιβάλλον. Κατά την εισαγωγή στην εργασία, στον εργασιακό χώρο 
και κατά την ένταξη στο εργασιακό περιβάλλον, ένα άτομο με ειδικές ικανότητες μπορεί να λάβει 
επαγγελματική υποστήριξη μέσω της ενημέρωσης, της συμβουλευτικής και της κατάρτισης, της 
προσωπικής βοήθειας, της παρακολούθησης στην εργασία, της ανάπτυξης μεθόδων προσωπικής 
εργασίας και της αξιολόγησης των εργασιακών του επιδόσεων. Πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις, που συνδέονται με το στοιχείο της καθοδήγησης και των μεθοδολογιών, για 
την απασχόληση ενός ατόμου με αναπηρία (που απασχολείται μόνο στην υποστηριζόμενη 
απασχόληση λόγω της αναπηρίας του):

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αποκατάστασης, η διαδικασία και η μεθοδολογική προσέγγιση 
μπορεί να θεωρηθούν ότι περιγράφονται ήδη στην Ενότητα 3 μέσω διαφόρων πτυχών που 
αποκαλύπτουν τη διαδικασία και τη μεθοδολογία (σ.σ. διαφάνεια 11):
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• Εξατομικευμένο σχέδιο στήριξης για άτομα με ειδικές ικανότητες

• Η προθυμία του εργοδότη να συνεργαστεί και να προσαρμόσει το εργασιακό περιβάλλον και 
τον χώρο εργασίας σύμφωνα με το σχέδιο που αναφέρεται στο προηγούμενο μέρος.

Το δεύτερο μέρος είναι πιο περίπλοκο, καθώς έχουμε να κάνουμε με έναν διαφορετικό τομέα, 
με ξεχωριστό σημασίας υπόβαθρο. Ο σημαντικότερος τομεακός οργανισμός ή οργανισμός 
ενδιαφέροντος στη Σλοβενία είναι η «Ανδραγωγική Κοινωνία της Σλοβενίας» (Andragoško  društvo  
Slovenije, ADS, που αργότερα αναφέρεται ως ASS). Ο σύλλογος λειτουργεί ως ανεξάρτητος μη 
κερδοσκοπικός επαγγελματικός σύλλογος. Τα μέλη του ADS απασχολούνται σε οργανισμούς 
που παρέχουν εκπαίδευση ενηλίκων: Λαϊκά Πανεπιστήμια (LU), ιδιωτικές εταιρείες εκπαίδευσης 
ενηλίκων, μονάδες εκπαίδευσης ενηλίκων σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κέντρα 
ειδικής εκπαίδευσης και άλλες υπηρεσίες που παρέχουν εκπαίδευση ενηλίκων, εθελοντικές, μη-
κυβερνητικές οργανώσεις και διάφορες τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες14. 

Στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε από την ένωση αυτή, είναι σαφές 
ότι χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό 
και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των ατόμων με ειδικές ικανότητες. Ένα άρθρο ασχολείται με 
τις “Προσεγγίσεις στην παροχή συμβουλευτικής βοήθειας για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας 
για άτομα με ειδικές ικανότητες”15.  Ο συγγραφέας προτείνει τη μετάβαση από το μοντέλο της 
ιατρικής/αναπηρίας (διάγνωση, ασθένεια, τραυματισμός, ακολουθούμενο από αποκατάσταση και 
επαγγελματική κατάρτιση) σε ένα μοντέλο προτιμητέων ικανοτήτων (με έμφαση στον καθορισμό 
καλύτερων προσωπικών ικανοτήτων, ενδυνάμωση των προσωπικών δυνατοτήτων, στην γρήγορη 
και ευέλικτη αποδοχή των αλλαγών στην αγορά εργασίας). 

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο αυτής της ενότητας παραμένουμε στις πηγές που προβλέπονται για 
την Ενότητα 3 (ειδικά από τη διαφάνεια PPT 220 και μετά). 

Για τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, θα χρειαζόταν βαθύτερη ανάλυση για να  κατανοήσουμε 
τί γίνεται σε εθνικό επίπεδο σε κάθε χώρα. Το 2013, η ASS διοργάνωσε διαβούλευση σχετικά με 
το ρόλο και τη θέση του ανδραγωγικού επαγγελματία και του ειδικού για την αποκατάσταση 
παιδαγωγού, ή ειδικού για την αποκατάσταση ανδραγωγικού δασκάλου στην εκμάθηση και στην 
εκπαίδευση ενηλίκων με ειδικές ικανότητες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι η περιοχή δεν 
ρυθμίζεται συστηματικά. Στην πράξη σημαίνει ότι: εάν η θέση που καταλαμβάνει η εκπαίδευση 
ενηλίκων σύμφωνα με τη συστημική τάξη στο σλοβενικού εκπαιδευτικό σύστημα είναι η τελευταία, 
η θέση της εκπαίδευσης ενηλίκων με ειδικές ικανότητες βρίσκεται στο τέλος αυτού του τέλους. 
Συνεπώς, τα στοιχεία για τον προσανατολισμό της σταδιοδρομίας είναι ζωτικής σημασίας.16

14 Andragoško društvo Slovenije (n.d.): https://www.andragosko-drustvo.si/o-drustvu/

 15 Drobnič, J. (2016). Pristopi pri svetovanju za razvoj kariere za osebe s posebnimi potrebami (σελ.60 – 73 ANDRAGOG pri učenju in 
izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami [Elektronski vir] : strokovni posvet, 17. januar 2013 : [prispevki s posveta] / [uredila Maja 
Povše in Zoran Jelenc ; povzetke prevedla Dušana Findeisen]. - El. knjiga. - Ljubljana : Andragoško društvo Slovenije, 2016

  16 Andragog pri izvajanju učenja in izobraževanja odraslih s posebnimi potrebami – poročilo o posvetu, sklepne ugotovitve in priporočila 
https://arhiv.acs.si/clanki/Golob_Jelenc-ADS-posvet.pdf 
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Το κανονιστικό πλαίσιο εντός του οποίου εφαρμόζονται οι υποστηρικτικές παρεμβάσεις και η 
κατάρτιση των ατόμων με νοητική υστέρηση είναι αυτό που περιγράφηκε προηγουμένως και, 
ειδικότερα, η Στοχευμένη Τοποθέτηση. Μέσω της στοχευμένης τοποθέτησης και διάφορους 
τρόπους στήριξης, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, μπορεί να ενεργοποιηθεί για να 
αρθούν εμπόδια που σχετίζονται με τον χώρο εργασίας ή την δημιουργία εργασιακών σχέσεων. 
Η διαμεσολαβητική δράση της Στοχευμένης Τοποθέτησης απευθύνεται στις επιχειρήσεις και 
προβλέπει επίσης τη δυνατότητα σύναψης συμφωνιών για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με 
τις υποχρεώσεις της πρόσληψης. Η οργάνωση και διαχείριση αυτών των εργαλείων ανατίθεται 
σε «αρμόδια γραφεία» σε τοπικό επίπεδο. Στη συνέχεια, οι Περιφέρειες χρηματοδοτούν 
περιφερειακά προγράμματα στοχευμένης τοποθέτησης και κατάρτισης μέσω του Περιφερειακού 
Ταμείου για την Απασχόληση των Αναπήρων, τα οποία θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση των 
σχετικών υπηρεσιών, με προτεραιότητα να έχουν τα άτομα με ειδικές ικανότητες με μεγαλύτερες 
δυσκολίες να εργαστούν. Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων, το Κέντρο Απασχόλησης - Centro 
per  l’impiego  - CPI έχει στη διάθεσή του μια εργαλειοθήκη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
εξατομικευμένο τρόπο: πρακτική άσκηση, μαθήματα κατάρτισης και ατομικά βοηθήματα για την 
υποστήριξη του ατόμου κατά τη φάση της πρακτικής άσκησης, παράλληλα με πιο συγκεκριμένες 
δράσεις για πιο σύνθετες αναπηρίες. Τέλος, υπάρχουν δράσεις που αφορούν στην κοινωνική και 
εργασιακή ένταξη των ατόμων με ειδικές ικανότητες που προωθούνται από κοινωνικούς φορείς 
που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς (ενώσεις, ιδρύματα, συνεταιρισμοί, σχολεία κ.λπ.) 
σε συμφωνία με τα κέντρα απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή, η  επαρχία μπορεί να υποστηρίξει 
αυτές τις πρωτοβουλίες μέσω ειδικών επιχορηγήσεων ή μηχανισμών χρηματοδότησης.

Η τμηματοποίηση περιλαμβάνει μια σειρά κρίσιμων σημείων, πρωτίστως της  ανομοιογενούς 
λειτουργίας των βασικών και αναγκαίων δημόσιων υπηρεσιών του Νόμου 68/99 (άρθρο 6) στις 
διάφορες επαρχίες, λόγω της έλλειψης υπηρεσιών απασχόλησης σε αυτές τις περιοχές που θα 
πρέπει να προσφέρονται από διάφορους φορείς μέσω ειδικών ομάδων ικανών να υποστηρίξουν 
την ένταξη των εργαζομένων με αναπηρία στην ελεύθερη αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ορισμένες ενεργές δράσεις και πολιτικές 
για την αγορά εργασίας που αντικατοπτρίζουν τη λεγόμενη προσέγγιση «Υποστηριζόμενη 
απασχόληση» (Drake et al., 1996) έχουν δοκιμαστεί και εφαρμοστεί σε περιφερειακή βάση με τη 
στήριξη κεφαλαίων από ιδιωτικά ιδρύματα και άλλους ιδιωτικούς/δημόσιους φορείς και δωρητές, 
με ενδείξεις θετικού αντίκτυπου στους δικαιούχους. Αυτή η προσέγγιση γεννήθηκε στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, όπου συνοδεύτηκε από μια τεράστια προσπάθεια να αποδειχθεί η ανωτερότητά της 
έναντι της παραδοσιακής προσφοράς υπηρεσιών. Η Ατομική Τοποθέτηση και Υποστήριξη (IPS) 
είναι μια κωδικοποιημένη έκδοση της Υποστηριζόμενης Απασχόλησης  και λαμβάνει τη μορφή 
ενός σύντομου  μαθήματος προετοιμασίας, υπό την επίβλεψη ενός καθοδηγητή εργασίας, ο 
οποίος έχει ως στόχο να εισαγάγει το άτομο απευθείας σε μια συνηθισμένη εργασιακή εμπειρία 
(ευθυγραμμισμένη με τις δεξιότητες και τις προτιμήσεις του εργαζομένου) και στη συνέχεια να 
παρέχει, σε συνεργασία με τον εργοδότη,  την αναγκαία στήριξη για την προσαρμογή και τη 
διαχείριση τυχόν κρίσιμων ζητημάτων κατά την πρώτη περίοδο. 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑμεΝΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ 
3.3. ΙΤΑΛΙΑ
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Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποκλείεται η προσφυγή σε πρακτική άσκηση, η οποία πρέπει να 
αντιπροσωπεύει μια εμπειρία χρήσιμη για τον εγκλιματισμό και την εκμάθηση ορισμένων 
δεξιοτήτων που θα αξιοποιηθούν αργότερα. Μεταξύ των πιο σχετικών ιταλικών έργων σε αυτό 
το κομμάτι, είναι το έργο Lavoro  &  Psiche  (2008-2013) στην περιοχή της Λομβαρδίας και το έργο 
TSUNAMI (2016-2019), στην περιοχή του Πεδεμόντιο.

Σε εθνική βάση, το Νομοθετικό Διάταγμα 151/2015 τροποποιεί το Νόμο 68/1999 με στόχο την 
υποστήριξη της κοινωνικο-εργασιακής ένταξης εισάγοντας την απλούστευση των υφιστάμενων 
διαδικασιών, συγκεκριμένα ο νόμος προβλέπει την έγκριση νέων κατευθυντήριων γραμμών για τη 
στοχευμένη τοποθέτηση ατόμων με αναπηρία, οι οποίες ενσωματώνουν τα διάφορα εμπλεκόμενα 
θέματα και αξιολογούν διεξοδικά όλες τις πτυχές που σχετίζονται με την τοποθέτηση.

Αναλυτικά, οι αρχές που ενέπνευσαν τις κατευθυντήριες γραμμές είναι:

• Η προώθηση ενός ολοκληρωμένου δικτύου με τις κοινωνικές, υγειονομικές, εκπαιδευτικές και 
πρακτικής άσκησης υπηρεσίες της περιοχής, καθώς και με το Εθνικό Ινστιτούτο Ασφάλισης 
Ατυχημάτων στην Εργασία (INAIL), για τη διευκόλυνση της συνοδείας και την υποστήριξη των 
ατόμων με αναπηρία κατά τη διάρκεια της εισαγωγής τους.

• Την προώθηση εδαφικών συμφωνιών στις οποίες θα συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς, 
εργατικά συνδικάτα και ενώσεις εργοδοτών, κοινωνικοί συνεταιρισμοί, ενώσεις ατόμων με 
αναπηρία και οι οικογένειές τους, τρίτου βαθμού οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε 
αυτόν τον τομέα.

• Τον προσδιορισμό των μεθόδων της βιο-κοινωνικής αξιολόγησης της αναπηρίας, καθώς και 
τον καθορισμό των κριτηρίων για την προετοιμασία των σχεδίων εργασιακής τοποθέτησης και 
των κατευθυντήριων γραμμών για την αξιολόγηση και τον προγραμματισμό της τοποθέτησης 
από τα αρμόδια γραφεία.

• Η ανάλυση των χαρακτηριστικών των χώρων εργασίας και οι ενδείξεις σχετικά με τον τρόπο 
προσαρμογής τους.

• Ο καθορισμός ενός διευθυντή εργασιακής τοποθέτησης στον χώρο εργασίας, ο οποίος θα 
είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία εξατομικευμένων έργων για άτομα με αναπηρίες και 
την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων με 
αναπηρίες.

• Ο προσδιορισμός ορθών πρακτικών ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην εργασία.
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Τα εργαλεία της στοχευμένης τοποθέτησης για άτομα με ειδικές ικανότητες που προβλέπονται 
από το Νόμο 68/99:

• Η λειτουργική διάγνωση, το προφίλ κοινωνικής εργασίας και η τελική έκθεση είναι τα 
έγγραφα που παράγει η επιτροπή υγείας για να καθορίσει διαφορετικές ικανότητες και 
δεξιότητες: γνωστικές, αισθητηριακές και αντίληψης, κινητικές, στατικές και λειτουργικές, 
κοινωνικο-σχεσιακές, κάθε ασυμβατότητα των αναπηριών με συγκεκριμένα περιβάλλοντα, 
δραστηριότητες, συνθήκες εργασίας, γνώσεις και δεξιότητες που αναπτύχθηκαν στο σχολείο, 
κατάρτιση ή αποκατάσταση, εργασιακές δυνατότητες και ποιοι είναι οι πιο κατάλληλοι τρόποι 
για την ανάπτυξη τους.

• Προσωπική κάρτα που αναφέρει τις πληροφορίες που λαμβάνονται από την επιτροπή υγείας, 
για λεπτομερή γνώση των δυνατοτήτων εργασίας του ατόμου με ειδικές ικανότητες. Τα 
δεδομένα αυτά επιτρέπουν στους χειριστές του οργανισμού να προσφέρουν στο άτομο με 
ειδικές ικανότητες προσανατολισμό, κατάρτιση, προσόντα και πορεία εξειδίκευσης ή όπου 
είναι δυνατόν, να εντάξουν το άτομο σε ένα έργο λειτουργικό για τις ικανότητές της.

• Ανάλυση εργασίας, (δομή και λειτουργική οργάνωση, οργάνωση του κύκλου παραγωγής, 
ανάλυση θέσεων εργασίας και απαιτούμενες δεξιότητες) προκειμένου να καθοριστούν οι 
απαιτούμενες δεξιότητες στην εταιρεία.

• Συμφωνίες: Οι εταιρείες μπορούν να συμφωνήσουν με τα επαρχιακά γραφεία για την 
τοποθέτηση ατόμων με ειδικές ικανότητες, σχετικά με τους χρόνους και τις μεθόδους 
πρόσληψης τους. 

Οι συμφωνίες προβλέπουν:

• Προσλήψεις ονομαστικά

• Μέτρα επιλογής

• Φορολογικές ελαφρύνσεις, κίνητρα και επιστροφές

• Συνοδευτικά μέτρα από τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την απασχόληση

• Εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας

• Προγραμματισμός των περιόδων πρόσληψης

• Χρόνοι δοκιμής μεγαλύτεροι από τους συμβατικούς, κίνητρα και παραχωρήσεις για την 
εταιρεία

• Στοχευμένη εργασιακή τοποθέτηση. Όταν ο εργαζόμενος και η εταιρεία παρουσιάζουν 
υψηλό βαθμό συμβατότητας από την αρχή, δεν είναι απαραίτητο να καταφύγουμε σε κάποια 
μορφή συνοδείας και ο εργαζόμενος μπορεί να τοποθετηθεί στην εταιρεία χωρίς μέτρα 
διαμεσολάβησης

• Πρακτική άσκηση για κατάρτισης και προσανατολισμό που υποστηρίζεται από κατάλληλες 
μορφές ψυχο-κοινωνικής συμβουλευτικής, όπως διδασκαλία, παρακολούθηση, συνοδεία, 
επίβλεψη
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3

Στη Ρουμανία, οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης στην αγορά εργασίας περιλαμβάνουν ειδικούς που 
είναι γενικά εκπαιδευμένοι να εξυπηρετούν ένα ευρύ φάσμα δικαιούχων, καθώς επί του παρόντος 
δεν υπάρχουν επαγγελματίες που ειδικεύονται σε τμήματα του πληθυσμού (π.χ. καθοδηγητές 
θέσεων εργασίας για άτομα με αναπηρίες). Με την πάροδο του χρόνου και μέσα από συνεχή 
εκπαίδευση, μαθαίνουν συγκεκριμένες έννοιες, το νομοθετικό πλαίσιο, τις εγκαταστάσεις, το 
οικονομικό και κοινωνικό δίκτυο που ενδιαφέρεται για την ομάδα-στόχο που εκπροσωπούν στη 
διαδικασία διαμεσολάβησης στην εργασία. Στο νομικό πλαίσιο της Ρουμανίας, ο ειδικός που 
ασχολείται με την κοινωνικο-επαγγελματική ένταξη των ατόμων με νοητική αναπηρία μπορεί να 
είναι ο επαγγελματικός σύμβουλος.

Ο επαγγελματικός σύμβουλος είναι ο ειδικός που παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες για 
επαγγελματική αξιολόγηση, επαγγελματικό προσανατολισμό και ενθαρρυντική υποστήριξη 
προκειμένου να αναπτυχθεί η προσωπική αυτονομία. Η επαγγελματική συμβουλευτική είναι 
μια μακροπρόθεσμη, συνεχής διαδικασία κατά την οποία η επαγγελματική αξιολόγηση, ο 
επαγγελματικός προσανατολισμός, ο εντοπισμός της θέσης εργασίας, η απασχόληση και η 
υποστήριξη μετά την απασχόληση αποτελούν ορόσημα στην ανάπτυξη ανεξάρτητων δεξιοτήτων 
διαβίωσης, αυτονομίας  και κοινωνικο-επαγγελματικής  ανάπτυξης, με την έννοια της εκπλήρωσης 
της «προσωπικής καριέρας» (Σύμφωνα με το Επαγγελματικό Πρότυπο που αναπτύχθηκε και 
εγκρίθηκε από την Εθνική Αρχή Επαγγελματικών Προσόντων τον Μάρτιο του 2011).

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο, τα άτομα που έχουν πτυχίο στις κοινωνικο-ανθρωπιστικές 
επιστήμες, την κοινωνική πρόνοια, στις εκπαιδευτικές επιστήμες, την ψυχολογία, την ψυχο-
παιδαγωγική ή το δίκαιο ή/και τα άτομα με μεταπτυχιακό στις κοινωνικο-ανθρωπιστικές επιστήμες 
που επιθυμούν να ειδικευτούν μπορούν να αποκτήσουν τα προσόντα του επαγγελματικού 
συμβούλου στην επαγγελματική συμβουλευτική.

Οι αρμοδιότητες που αφορούν ειδικά το επάγγελμα του επαγγελματικού συμβούλου 
διαμορφώνονται και αναπτύσσονται μέσω προγραμμάτων συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης 
που οργανώνονται από δομές (κέντρα/τμήματα/οργανισμούς) εξουσιοδοτημένες από το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας ή/και το Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας και 
την Εθνική Αρχή Προσόντων.

Ο επαγγελματικός σύμβουλος ασκεί τη δραστηριότητά του ατομικά, ως εξουσιοδοτημένος 
εμπειρογνώμονας ή σε δημόσια ή ιδιωτικά κέντρα (π.χ. Γενικές Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας 
και Προστασίας των Παιδιών, Γραφεία Απασχόλησης κ.λπ.), καθώς και εντός των οργανισμών που 
προσφέρουν μαθήματα κατάρτισης στο επάγγελμα της επαγγελματικής συμβουλευτικής.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑμεΝΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ 
3.4. ΡΟΥΜΑΝΙΑ
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Κάθε πάροχος επαγγελματικής κατάρτισης στο επάγγελμα της επαγγελματικής συμβουλευτικής 
έχει την δική του θεματική που σέβεται το Επαγγελματικό Πρότυπο. Ως εκ τούτου, όσον αφορά 
τα θέματα κατάρτισης, αναφέρουμε τα εξής:

• Επαγγελματική συμβουλευτική: ιστορία, έννοια, οφέλη και διαφορές μεταξύ επαγγελματικής 
συμβουλευτικής και άλλων συναφών επαγγελμάτων.

• Επαγγελματικός σύμβουλος: Περιγραφή, ιδιότητα, ρόλος, παράγοντες που εμπλέκονται στην 
παροχή συμβουλών σταδιοδρομίας και καθοδήγησης, Θεωρίες επαγγελματικής εξέλιξης.

• Επικοινωνία με τους δικαιούχους: Δεξιότητες επικοινωνίας στη διαδικασία παροχής συμβουλών, 
Στάδια της συμβουλευτικής διαδικασίας.

• Επαγγελματική αξιολόγηση: Βήματα της διαδικασίας αξιολόγησης, Σφάλματα αξιολόγησης, 
Τύποι αξιολόγησης, Εργαλεία αξιολόγησης, Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

• Σχεδιασμός δραστηριοτήτων και επαγγελματισμού: Προληπτική στάση έναντι αντιδραστικής 
στάσης, Διαχείριση χρόνου, Οργάνωση.

• Ομαδική εργασία: Τα στάδια στην ανάπτυξης ομάδων, Τα στοιχεία των ομάδων εκτέλεσης, Η 
διεπιστημονική ομάδα του επαγγελματικού συμβούλου.

• Δοκιμή: εφαρμογή / βαθμολόγηση / ερμηνεία μιας από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες 
επαγγελματικές εξετάσεις, Η διαφορά μεταξύ τυποποιημένων και μη τυποποιημένων δοκιμών, 
Μοντέλο “Αναφορά Αξιολόγησης”.

• Οι απαραίτητες δεξιότητες για τον επαγγελματικό σύμβουλο: προσδιορισμός και κατανόησή 
τους.

• Το πλαίσιο διεξαγωγής της συμβουλευτικής διαδικασίας: το εργασιακό περιβάλλον και η 
οργάνωση του χώρου εργασίας.

• Πρώτη συνάντηση: σύναψη συμβάσεων, δημιουργία σχέσης μεταξύ συμβούλου και πελάτη, 
αρχική συνέντευξη.

• Μέθοδοι εργασίας στην επαγγελματική συμβουλευτική: ασκήσεις και άλλες πρακτικές μέθοδοι.

• Στρατηγικές έρευνας για την απασχόληση: δίαυλοι προσλήψεων, χαρτοφυλάκιο και συνέντευξη 
για δουλειά.

• Αρχές δεοντολογίας στην επαγγελματική συμβουλευτική.

• Πρακτική άσκηση ρόλων σε συνεδρία μεταξύ συμβούλου - πελάτη με σχόλια βελτίωσης για 
κάθε μαθητή από συναδέλφους και τον εκπαιδευτή.

Η διάρκεια ενός τέτοιου μαθήματος μπορεί να είναι 60 ώρες (θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση) 
και στο τέλος, οι μαθητές δίνουν μια πρακτική και θεωρητική εξέταση μετά την οποία, λαμβάνουν 
πιστοποιητικό αποφοίτησης.
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Ένα παράδειγμα εκπαίδευσης εξειδίκευσης είναι αυτό που διοργανώνει η Εθνική Ένωση για 
Παιδιά και Ενήλικες με Αυτισμό στη Ρουμανία με επίκεντρο τους δικαιούχους με διαταραχή στο 
φάσμα του αυτισμού με την κοινωνικο-επαγγελματική τους ένταξη να είναι υψίστης ανάγκης.

Οι συμμετέχοντες σε αυτό το μάθημα θα αποκτήσουν δεξιότητες σε:

• Γνώση και ανάπτυξη του συστήματος επικοινωνίας συγκεκριμένα για τον δικαιούχο που 
ανήκει στο φάσμα του αυτισμού

• Δημιουργία και διατήρηση σχέσης με τον δικαιούχο στο φάσμα

• Σχεδιασμός των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν μαζί με τον δικαιούχο στο 
φάσμα.

• Ειδικές επαγγελματικές τεχνικές αξιολόγησης εντοπισμού καριέρας, μέθοδοι και 
δραστηριότητες.

• Έννοιες, τεχνικές  και συγκεκριμένες δραστηριότητες επαγγελματικού προσανατολισμού.

• Παροχή της απαραίτητης υποστήριξης στο άτομο με διαταραχής στο φάσμα του αυτισμού για 
να επιτύχει την οικοδόμηση μιας σχέσης με έναν δυνητικό εργοδότη στην αγορά εργασίας.

• Παροχή συμβουλών στο άτομο με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού μετά την απασχόληση.

• Θέματα ηθικής και δεοντολογίας σχετικά με το επάγγελμα του συμβούλου. Το ηθικό πλαίσιο 
άσκησης του επαγγέλματος του συμβούλου (συνήθειες και κανόνες).
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΕ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)
4.1. ΚΥΠΡΟΣ

4

Τα απαιτούμενα προσόντα  ενός καθοδηγητή εργασίας στην Κύπρο είναι τα εξής:

• Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

• Άδεια Οδήγησης

• Βασικές γνώσεις υπολογιστών

• Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας 

• Η γνώση της αγγλικής γλώσσας θεωρείται πλεονέκτημα 

• Ακεραιότητα, εχέμυθος, συνέπεια, πρωτοβουλία

• Οργανωτική ικανότητα

• Πολύ καλή γνώση της αγοράς εργασίας

• Επικοινωνιακές δεξιότητες και δεξιότητες καθοδήγησης/εκπαίδευσης, κατανόηση θεμάτων 
αναπηρίας

• Ανάλυση εργασίας, περιγραφή, εκπαίδευση στην εργασία, διαπραγμάτευση  και έμφαση σε 
εργασιακές δεξιότητες

• Το δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που σχετίζεται με τα καθήκοντα της θέσης ή/και της 
προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας σε θέματα που αφορούν άτομα με αναπηρία θεωρείται 
πλεονέκτημα. 

Τα Καθήκοντα και οι Αρμοδιότητες ενός καθοδηγητή εργασίας στην Κύπρο είναι τα εξής:

• Διεξαγωγή έρευνας στην ανοικτή αγορά για την εξεύρεση κατάλληλων εργοδοτών και θέσεων 
εργασίας για τα άτομα με αναπηρίες

• Διεξαγωγή έρευνας για την εύρεση της καταλληλότερης θέσης εργασίας για κάθε συμμετέχοντα 
σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα, τις επιλογές, τις ικανότητες και τις δεξιότητες του ατόμου

• Υποστήριξη εργασίας κατά διαστήματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την απόκτηση εργασίας.

• Συντονισμός και συνεργασία με τον εργοδότη και το προσωπικό για την ανάπτυξη του 
εργασιακού περιβάλλοντος. Ο Καθοδηγητής εργασίας είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση 
και την υποστήριξη του εργοδότη και των εργαζομένων σχετικά με:

- Τρόποι αντιμετώπισης της προκλητικής συμπεριφοράς που μπορεί να επιδείξει το άτομο

- Τρόποι για να κάνετε τον χώρο εργασίας προσβάσιμο

• Αποδεκτή στέγαση για το άτομο καθώς εκτελεί πλήρως τα εργασιακά του καθήκοντα 

• Επαγγελματική κατάρτιση/εκπαίδευση 

• Συντονισμός και συνεργασία με τις οικογένειες των ατόμων

• Υπηρεσίες μεταφοράς, αν χρειάζεται 
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Στο πλαίσιο αυτό, παραμένουμε στο επίπεδο του εθνικού συστήματος αποκατάστασης και των 
νομικά δεσμευτικών απαιτήσεών του για τους επαγγελματίες στον τομέα αυτό.

Οι απαιτήσεις για το προσωπικό που εργάζεται στον τομέα είναι οι ακόλουθες:

• Οι επαγγελματίες στον τομέα της αποκατάστασης και απασχόλησης των ατόμων με ειδικές 
ικανότητες είναι εργαζόμενοι με πανεπιστημιακή, ανώτερη ή τριτοβάθμια επαγγελματική 
εκπαίδευση στην ιατρική, παιδαγωγική, ψυχολογία, κοινωνιολογία ή άλλη σχετική κατεύθυνση 
και γνώση στον τομέα της αποκατάστασης, της απασχόλησης ή της φροντίδας των ατόμων 
με ειδικές ικανότητες που αποκτώνται μέσω της εξειδίκευσης, της περαιτέρω εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης.

• Οι επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης, οι επαγγελματίες 
εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις για άτομα με ειδικές ικανότητες και κέντρα απασχόλησης και τα 
μέλη των επιτροπών αποκατάστασης λαμβάνουν κάθε χρόνο επαγγελματική εκπαίδευση και 
αποκτούν νέες γνώσεις στον τομέα της επαγγελματικής αποκατάστασης. Η συμμετοχή στην 
επαγγελματική κατάρτιση είναι υποχρεωτική για όλους τους επαγγελματίες που παρέχουν 
υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης και για τα μέλη των επιτροπών αποκατάστασης 
τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.

• Οι υπηρεσίες υποστήριξης στα άτομα με ειδικές ικανότητες που βρίσκονται σε  αποκατάστασης 
και εργασία μπορεί να παρέχονται από πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου, αλλά διαθέτουν πιστοποιητικό 
επαγγελματικών προσόντων ή άλλο σχετικό αποδεικτικό ικανότητας για την εκτέλεση της εν 
λόγω εργασίας (επαγγελματικοί συνεργάτες).

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΕ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)
4.2. ΣΛΟΒΕΝΙΑ
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Δεν υπάρχει ειδική εκπαίδευση για το επάγγελμα του Καθοδηγητή Εργασίας στην Ιταλία. Το πιο 
κοντινό επάγγελμα όσον αφορά τις δεξιότητες και τη μεθοδολογία εργασίας είναι ο Επαγγελματίας 
Εκπαιδευτικός στον Τομέα Της Κοινωνικής Υγείας, που διέπετε από το άρθρο 1 του Ν. 833/1978 
(του Εθνικού Συστήματος Υγείας) με τριετές πανεπιστημιακό πτυχίο. Η απόφαση του Υπουργείου 
Υγείας στις 8 Οκτωβρίου 1998, Ν. 520 και η συνακόλουθη διυπουργική απόφαση στις 2 Απριλίου 
2001, αποδίδουν κοινωνική σημασία στον χαρακτηρισμό του Επαγγελματία Εκπαιδευτικού στον 
Τομέα Της Κοινωνικής Υγείας, με την οποία διαπιστώνεται ότι το πεδίο εφαρμογής του περιλαμβάνει 
επίσης λειτουργίες που αποσκοπούν στην προστασία του συνταγματικού δικαιώματος παροχής 
βοήθειας των πολιτών και των εργαζομένων με αναπηρία, θεσπίζοντας (από το 2001) στην τάξη 
των επαγγελμάτων αποκατάστασης το πρόγραμμα κατάρτισης για το επάγγελμα της υγείας της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Αυτός ο επαγγελματίας διαχειρίζεται και οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και υπηρεσίες 
αποκατάστασης στο πλαίσιο των υπηρεσιών υγείας ή των κοινωνικο-εκπαιδευτικών υπηρεσιών, 
που απευθύνονται σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες: ανήλικοι, τοξικομανείς, αλκοολικοί, 
κρατούμενοι, ανάπηροι, ψυχιατρικοί ασθενείς και ηλικιωμένοι. Εργάζεται σε διεπιστημονικές 
ομάδες, ενθαρρύνει ομάδες και άτομα να επιδιώξουν τον στόχο της κοινωνικής επανένταξης 
καθορίζοντας εκπαιδευτικές, κοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται 
στις ατομικές ανάγκες μέσω της ανάπτυξης αυτονομίας, ατομικού δυναμικού και κοινωνικών 
σχέσεων με το εξωτερικό περιβάλλον.

Η πρόσφατη καθιέρωση του μεταπτυχιακού μαθήματος (προηγουμένως τα μαθήματα ήταν πιο 
διαφοροποιημένα τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο σπουδών) κινείται προς την 
κατεύθυνση της αναγνώρισης ότι η συνεργασία με άτομα στον τομέα της υγείας απαιτεί ειδική 
κατάρτιση βασισμένη σε μια διεπιστημονική μέθοδο που ενσωματώνεται μέσα από πολλές ώρες 
κατάρτισης κατά την εργασία. Η γνώση που πρέπει να αποκτηθεί είναι διαφοροποιημένη και 
κυμαίνεται μέσα σε ιατρικά, παιδαγωγικά, ψυχολογικά, κοινωνιολογικά, νομικά και ανθρωπολογικά 
πλαίσια. Είναι ένας δρόμος που στοχεύει στην προετοιμασία ικανών επαγγελματιών που 
μπορούν να εργαστούν με όλες τις ηλικιακές ομάδες με ικανό και ασφαλή τρόπο μέσα σε πλαίσια 
σημαντικής και αυξανόμενης ευθραυστότητας: ψυχική υγεία, εθισμοί διαφόρων μορφών, 
σωματικές/διανοητικές/αισθητηριακές αναπηρίες, αδύναμοι ηλικιωμένοι (με άνοια), κλπ.

Ως εκ τούτου, οι απόφοιτοι πρέπει να είναι σε θέση:

• Να αναλύουν τα ιατρικά αρχεία και να εκτελούν τη λειτουργική αξιολόγηση του ασθενούς.

• Να προσδιορίζουν την μεθοδολογία παρέμβασης της αναπηρίας ψυχιατρικά ασθενούντων.

• Να προετοιμάσουν σχέδιο αποκατάστασης.

• Να μεριμνήσουν για την επανένταξη του ασθενούς στην κοινωνία μέσω της υλοποίησης 
ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων αποκατάστασης, στο πλαίσιο 
ενός θεραπευτικού προγράμματος που αναπτύχθηκε από μια διεπιστημονική ομάδα με

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΕ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)
4.3. ΙΤΑΛΙΑ
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στόχο την ισορροπημένη ανάπτυξη της προσωπικότητας με εκπαιδευτικούς/σχεσιακούς στόχους 
μέσα από την αποκατάσταση και την συμμετοχή του ατόμου στην καθημερινή ζωή ή/και τη θετική 
ψυχοκοινωνική εισαγωγή ή την επανένταξη ανθρώπων σε  δύσκολη θέση.

• Να σχεδιάζουν, να διαχειρίζονται και να επαληθεύουν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με στόχο την 
ανάκτηση και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να 
επιτύχουν ολοένα και πιο προηγμένα επίπεδα αυτονομίας·

• Να εκτελούν δευτερευούσης σημασίας παρεμβάσεις πρόληψης.

• Να εργάζονται με τις οικογένειες και το κοινωνικό πλαίσιο των ασθενών, προκειμένου να 
ευνοηθεί η επανένταξη τους στην κοινότητα.

• Να συμβάλουν στην προώθηση και οργάνωση κοινωνικών δομών και πόρων υγείας, με σκοπό 
την υλοποίηση ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού έργου.

Οι κύριες απαιτήσεις της εκπαίδευσης είναι:

• Υποχρεωτική συμμετοχή, η οποία διευκολύνει την ενεργό συμμετοχή στη μαθησιακή 
διαδικασία.

• Υποχρεωτική πρακτική άσκηση για τουλάχιστον 1.500 ώρες κατά τη διάρκεια της τριετίας, η 
οποία πραγματοποιείται για την εκμάθηση του πώς αντιμετωπίζονται τα σύνθετα προβλήματα 
του εκπαιδευτικού έργου στο συγκεκριμένο επιχειρησιακό πλαίσιο.

• Εργασίες κατάρτισης σχετικά με τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές, υποστηριζόμενες 
από την επίβλεψη εμπειρογνωμόνων εκπαιδευτικών.

• Οι προκριματικές εξετάσεις  που έχουν προγραμματιστεί στο τέλος του μαθήματος πιστοποιούν 
τις δεξιότητες που έχουν επιτευχθεί.

Τα μαθήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται με βάση προγραμματισμένους 
αριθμούς που καθορίζονται από τις περιφερειακές και εθνικές ανάγκες.
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Η ολοκλήρωση των εργασιών προϋποθέτει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις προσανατολισμού 
και συμβουλευτικής, επικοινωνίας, θεμελιωδών γνώσεων ψυχολογίας, κοινωνικής πρόνοιας, 
εργατικής νομοθεσίας, καθώς και κοινωνικών δεξιοτήτων αλληλοσχέτισης, ομαδικής εργασίας 
και συνεργασίας. Η άσκηση αυτού του επαγγέλματος απαιτεί καλή ικανότητα ανάλυσης και 
σύνθεσης, επείγοντος και επιμέλειας, συναισθηματικής ισορροπίας  και καλής ικανότητας 
αποκωδικοποίησης μηνυμάτων και παροχής βελτιωτικών σχολίων.

Στο έργο του, ο επαγγελματικός σύμβουλος χρειάζεται τις ακόλουθες βασικές δεξιότητες:

• Αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας με τους δικαιούχους:

1. Μη λεκτικές: επαφή με τα μάτια, στάση του σώματος και θέση του σώματος, εκφράσεις 
προσώπου και γκριμάτσες, χειρονομίες, φυσική απόσταση, αφή και ζεστασιά

2. Λεκτικές: ενεργή ακρόαση, συντονισμός, αντίδραση, πρόκληση, περίληψη

3. Παραλεκτικές: παύση, φωνή (ένταση, τόνος, ρυθμός, τονισμός)

• Κοινωνικές και πολιτικές δεξιότητες

• Σχεδιασμός δραστηριοτήτων 

• Δεξιότητες επαγγελματικής αξιολόγησης

• Υποβλητικές δεξιότητες προσανατολισμού

• Δεξιότητες πληροφορικής

• Ικανότητα εργασίας σε μια ομάδα.

Επίσης, τα ακόλουθα θετικά χαρακτηριστικά είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν από τον 
επαγγελματικό σύμβουλο:

• Διαπροσωπικές, σχέσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες

• Αντικειμενικότητα, πραγματισμός

• Ευελιξία και ενσυναίσθηση

• Ανοικτός, διαθεσιμότητα

• Καλή θέληση και σεβασμός

• Ανοχή (αποδοχή άλλων χωρίς να κρίνουμε την αξία τους)

• Αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, κατανόηση και επίγνωση της αξίας του κάθε ατόμου

• Ευαισθησία σε θέματα που σχετίζονται με την πολιτιστική πολυμορφία και την κατανόηση 
των θεμάτων αυτών

• Αίσθηση του χιούμορ.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΕ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)
4.4. ΡΟΥΜΑΝΙΑ
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Με βάση τις αρμοδιότητές του, ο επαγγελματικός σύμβουλος μπορεί να εκτελέσει τα ακόλουθα 
καθήκοντα:

• Να αναγνωρίζει τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες των δικαιούχων και αξιολογεί 
το επίπεδο επαγγελματικής ανάπτυξης μέσω ειδικών μεθοδολογικών διαδικασιών σύμφωνα 
με την συμπεριφορική καταγραφή , τις δοκιμασίες και τα ειδικά εργαλεία.

• Να επεξεργάζεται το επαγγελματικό προφίλ του ατόμου με βάση τις δεξιότητες, τις ικανότητες, 
τα ενδιαφέροντα, τα ψυχοσωματικά χαρακτηριστικά, τις επιδόσεις και τις αποτυχίες πριν από 
τα αποτελέσματα των δοκιμασιών.

• Να προσδιορίζει την πορεία της επαγγελματικής ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τις δεξιότητες, 
τα κίνητρα, το σχολικό επίπεδο, τους τομείς των ενδιαφερόντων του, τους βραχυπρόθεσμους, 
μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους  στόχους του δικαιούχου, αλλά και τα ψυχοσωματικά 
χαρακτηριστικά και το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται.

• Να επεξεργάζεται το επαγγελματικό σχέδιο εισαγωγής και το αναθεωρεί όποτε είναι 
απαραίτητο μαζί με τον δικαιούχο, λαμβάνοντας υπόψη τις δεξιότητες που αναπτύχθηκαν, 
τις ψυχοσωματικές ικανότητες, τις προσφορές και τις επιλογές σχετικά με την τοποθέτηση 
του στην αγορά εργασίας και τους προσωπικούς στόχους του δικαιούχου βραχυπρόθεσμα, 
μεσοπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα ή για το μακρύ μέλλον.

• Να στηρίζει τον δικαιούχο προκειμένου να αποκτήσει εργασία λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο 
κατάρτισης και τα ψυχοσωματικά χαρακτηριστικά του δικαιούχου.

• Να συνεργάζεται με εργοδότες για τον εντοπισμό κενών θέσεων εργασίας και τον καθορισμό 
γενικών και ειδικών όρων εργασίας, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κανάλι επικοινωνίας/
μετάδοσης (τηλέφωνο, email, επισκέψεις στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας).

• Να προσδιορίζει τις κενές θέσεις εργασίας λαμβάνοντας υπόψη το είδος του εργοδότη, τις 
απαιτήσεις και τα αιτήματα των δικαιούχων και το εργασιακό περιβάλλον.

• Να παρεμβαίνει για τη διαχείριση των συγκρούσεων μεταξύ δικαιούχου και εργοδότη, 
δικαιούχου και συναδέλφου ή/και δικαιούχου και οικογένειας, λαμβάνοντας υπόψη το γενικό 
πλαίσιο, το αντικείμενο των συγκρούσεων, τα είδη των προβλημάτων, μέσω εποικοδομητικής 
προσέγγισης.

• Να παρέχει ενθαρρυντική στήριξη στον δικαιούχο, προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις για να 
αποφασίσει αυτόνομα την επαγγελματική διαδρομή.

• Να παρέχει συμβουλευτική μετά την έναρξη της απασχόληση διατηρώντας τη σχέση μεταξύ 
δικαιούχου και εργοδότη, προκειμένου να  φροντίσει και να προσαρμόσει τον δικαιούχο 
στον χώρο εργασίας και να προσαρμόσει την εργασία στις δυνατότητες του δικαιούχου, 
προκειμένου να διαμορφωθεί μια θετική σχέση μεταξύ εργοδότη και δικαιούχου και να 
αποφευχθούν συγκρούσεις.
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Η υποστηριζόμενη απασχόληση ορίζεται ως ένα σύστημα που στηρίζει τα άτομα με αναπηρίες 
στην απόκτηση αμειβόμενης απασχόλησης στην ανοικτή αγορά εργασίας17. Το καθεστώς 
χρησιμοποιείται ως προληπτική πολιτική σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 
τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και περιλαμβάνει βοήθεια προς το άτομο πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά την απόκτηση εργασίας, καθώς και υποστήριξη προς τον εργοδότη. 

Μολονότι ο καθοδηγητής εργασίας για άτομα με αναπηρίες δεν είναι καθιερωμένο επάγγελμα 
στην ΕΕ, υπάρχει κοινή αντίληψη ότι το κύριο επαγγελματικό καθήκον του καθοδηγητή εργασίας 
είναι να παρέχει προσωπική βοήθεια για την εξεύρεση και τη διατήρηση της εργασίας για τα 
άτομα με αναπηρίες.

Κατά συνέπεια, ο στόχος του καθοδηγητή εργασίας είναι να παρέχει εργασιακή καθοδήγηση σε 
άτομα με αναπηρίες στο ευρύτερο εργασιακό πλαίσιο. Με άλλα λόγια, το επάγγελμα αυτό, έχει 
ως στόχο να “παρέχει στήριξη σε άτομα με αναπηρίες ή άλλες μειονεκτούσες ομάδες για να 
εξασφαλίσουν και να διατηρήσουν αμειβόμενη απασχόληση στην ανοικτή αγορά εργασίας18“.

17 Cowi (2012). Υποστηριζόμενη απασχόληση για άτομα με αναπηρίες στην ΕΕ και την ΕΖΕΣ-ΕΟΧ: Ορθές πρακτικές και συστάσεις για 
την υποστήριξη μιας ευέλικτης και ασφαλής προσέγγισης.

18 Ευρωπαϊκή Ένωση Στήριξης της Απασχόλησης. Ενημερωτικά Φυλλάδια και Πρότυπα Ποιότητας, EUSE 2005, σ.13 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΕ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)
4.5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
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Οι βέλτιστες πρακτικές είναι μια διαδικασία ή μεθοδολογία που έχει αποδειχθεί ότι είναι 
αποτελεσματική μέχρι στιγμής. Στο πλαίσιο αυτό, οι εταίροι προσδιόρισαν τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις στην περιοχή τους (σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο) που πληρούν τα 
κριτήρια για να θεωρηθούν ως ορθή πρακτική (περίπτωση) της κοινωνικής επιχείρησης για ΑμεΝΑ. 

Οι οργανισμοί που ορίζονται ως κοινωνικές επιχειρήσεις διαδραματίζουν ολοένα και μεγαλύτερο 
ρόλο στην επιχειρηματικότητα, στον κοινωνικό τομέα της ΕΕ και στους εθνικούς τομείς. Ωστόσο, 
οι κοινωνικές επιχειρήσεις στους εθνικούς τομείς περιγράφονται διαφορετικά από τις εθνικές 
νομοθεσίες και πολιτικές στα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι κοινωνικές επιχειρήσεις συνδυάζουν κοινωνικούς 
στόχους με το επιχειρηματικό πνεύμα. 

Ο ορισμός της ΕΕ για μια κοινωνική επιχείρηση είναι ο εξής: 

“Μια κοινωνική επιχείρηση είναι ένας φορέας στην κοινωνική οικονομία του οποίου ο κύριος 
στόχος είναι να έχει κοινωνικό αντίκτυπο και όχι κέρδος για τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους 
του. Λειτουργεί παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες στην αγορά με επιχειρηματικό και καινοτόμο 
τρόπο και χρησιμοποιεί τα κέρδη της κυρίως για την επίτευξη κοινωνικών στόχων. Η διαχείρισή 
της γίνεται με ανοικτό και υπεύθυνο τρόπο και, συγκεκριμένα αφορά τους εργαζομένους, τους 
καταναλωτές και τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται από τις εμπορικές της δραστηριότητες 
της. “

Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τον όρο «κοινωνική επιχείρηση» για να καλύψει τους ακόλουθους 
τύπους «επιχειρήσεων»:

• Επιχειρήσεις των οποίων ο κοινωνικός ή o στόχος για το κοινό καλό είναι ο λόγος της εμπορικής 
δραστηριότητας τους, συχνά με τη μορφή υψηλού επιπέδου κοινωνικής καινοτομίας, 

• Εκείνων όπου τα κέρδη επανεπενδύονται κυρίως με σκοπό την επίτευξη αυτού του κοινωνικού 
στόχου,

• Η μέθοδος οργάνωσης ή το σύστημα ιδιοκτησίας αντικατοπτρίζει την αποστολή τους 
χρησιμοποιώντας δημοκρατικές ή συμμετοχικές αρχές ή εστιάζοντας στην κοινωνική 
δικαιοσύνη19.

Ως εκ τούτου, τα κριτήρια που εξετάζονται στις μελέτες περίπτωσης του IO2 είναι τα εξής: 
Χώρα, όνομα της κοινωνικής επιχείρησης, επίπεδο δράσης, έτος εγκαθίδρυσης, τομείς δράσης/
οράματος, στόχους/εστίαση, βασικές δραστηριότητες, προκλήσεις, κοινωνικός αντίκτυπος ή 
δυνητικός αντίκτυπος στα ΑμεΝΑ, στήριξη πολιτικών ή προσεγγίσεων για την προώθηση των 
κοινωνικών επιχειρήσεων για ΑμεΝΑ, στήριξη ή συμμετοχή σε συμπράξεις δημόσιου/ιδιωτικού 
τομέα ή κερδοσκοπικού/μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιτρέπουν κοινωνικές επιχειρήσεις 
με ΑμεΝΑ και οικονομικοί πόροι.

19 European Union, Social Enterprises, https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en
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5.1. ΚΥΠΡΟΣ

ΧΩΡΑ ΚΥΠΡΟΣ

Όνομα Κοινωνικής Επιχείρησης Εναλλακτικά Εργαστήρια Απασχόλησης
 

Μέγεθος/Μέλη -

Επίπεδο δράσης Τοπικός, Περιφερειακός, Εθνικός

Έτος ίδρυσης -

Τομείς δράσης/οράματος Υποστήριξη της απασχόλησης ατόμων με 
νοητική υστέρηση

Στόχοι/εστίαση Απασχόληση ατόμου με προβλήματα 
ψυχικής υγείας

Βασικές δρατηριότητες Να βοηθήσει στην εκπαίδευση και 
την κατάρτιση, να παρέχει συνεχή 
υποστήριξη για την εργασιακή 
απασχόληση ενός ατόμου με 
προβλήματα ψυχικής υγείας

Προκλήσεις -

Κοινωνικός αντίκτυπος ή δυνητικός 
αντίκτυπος στα ΑμεΝΑ

Κοινωνικός Αντίκτυπος/
Προωθεί τη δημιουργία κοινωνικών 
επιχειρήσεων

Στήριξη πολιτικών, δομών ή 
προσεγγίσεων για την προώθηση των 
κοινωνικών επιχειρήσεων για ΑμεΝΑ

Πολιτικές – γενικές ή ειδικές

Στήριξη ή συμμετοχή σε συμπράξεις 
δημόσιου/ιδιωτικού τομέα ή 
κερδοσκοπικού/μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα που επιτρέπουν τις 
κοινωνικές επιχειρήσεις για ΑμεΝΑ

-

Πόροι Δημόσια χρηματοδότηση (κρατικός 
προϋπολογισμός)

Πηγές https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/
page17_en/page17_en?OpenDocument 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας λειτουργούν δύο Μονάδες Επαγγελματικής 
Αποκατάστασης (μία στη Λευκωσία και μία στη Λεμεσό). Η χρηματοδότηση αυτών των Μονάδων 
προέρχεται αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας. 
Ένας από τους κύριους στόχους των Μονάδων Επαγγελματικής Αποκατάστασης είναι να 
βοηθήσουν στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την παροχή συνεχούς υποστήριξης για την 
εργασιακή απασχόληση ενός ατόμου με προβλήματα ψυχικής υγείας. Μια μορφή στήριξης 
είναι τα εναλλακτικά προγράμματα απασχόλησης για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας. Τα 
εργαστήρια αυτά σχεδιάζονται ως κοινωνικές επιχειρήσεις από τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και 
τον Σύνδεσμο για την Προστασία της Ψυχικής Υγείας.
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ΧΩΡΑ ΚΥΠΡΟΣ

Όνομα Κοινωνικής Επιχείρησης «Καντίνα» στο Νοσοκομείο Ψυχικής 
Υγείας Αθαλάσσας 

Μέγεθος/Μέλη  5 εργαζόμενοι

Επίπεδο δράσης Τοπικός, Περιφερειακός, Εθνικός

Έτος ίδρυσης -

Τομείς δράσης/οράματος Υποστήριξη της απασχόλησης ατόμων με 
νοητική υστέρηση

Στόχοι/εστίαση Απασχόληση ατόμου με προβλήματα 
ψυχικής υγείας

Βασικές δρατηριότητες Λειτουργία καντίνας

Προκλήσεις Αυτή η μορφή απασχόλησης βοήθησε 
τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί 
να αποφύγουν σοβαρές υποτροπές, 
να βελτιώσουν την επικοινωνία και 
τις κοινωνικές δεξιότητές τους και 
βοήθησαν οικονομικά τις οικογένειές 
τους.

Κοινωνικός αντίκτυπος ή δυνητικός 
αντίκτυπος στα ΑμεΝΑ

Αποφυγή σοβαρών υποτροπών να 
βελτιώσουν την επικοινωνία και 
τις κοινωνικές δεξιότητές τους και 
βοήθησαν οικονομικά τις οικογένειές 
τους.

Στήριξη πολιτικών, δομών ή 
προσεγγίσεων για την προώθηση των 
κοινωνικών επιχειρήσεων για ΑμεΝΑ

Πολιτικές – γενικές ή ειδικές

Στήριξη ή συμμετοχή σε συμπράξεις 
δημόσιου/ιδιωτικού τομέα ή 
κερδοσκοπικού/μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα που επιτρέπουν τις 
κοινωνικές επιχειρήσεις για ΑμεΝΑ

-

Πόροι Δημόσια χρηματοδότηση (κρατικός 
προϋπολογισμός)

Πηγές https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/
page17_en/page17_en?OpenDocument 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «ΚΑΝΤΙΝΑ» ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ

Η Καντίνα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου Αθαλάσσας  από τον Σύλλογο 
Προστασίας Ψυχικής Υγείας. Οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας παρέχουν τις 
υποδομές και ο Σύλλογος διαχειρίζεται την καντίνα.

Υπάρχουν πέντε άτομα με χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας που εργάζονται στην βάση μερικής 
απασχόλησης στην καντίνα. Οι ώρες εργασίας είναι 8:00 π.μ. - 12:00 μ.μ. και συνήθως υπάρχουν 
τρία άτομα που εργάζονται από τις 8:00 π.μ. έως τις 10:30 π.μ. και στη συνέχεια ένα άτομο που 
εργάζεται από τις 10:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ. Ο Σύλλογος πληρώνει τους εργαζόμενους και 
παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη (κοινωνική ασφάλιση).

Το προσωπικό των πέντε στελεχών υποστηρίζεται καθημερινά από τους καθοδηγητές εργασίας 
και άλλα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας. Ο εργοθεραπευτής τους επισκέπτεται κάθε εβδομάδα 
ή κάθε δεύτερη εβδομάδα το αργότερο, και ένας μικρός αριθμός του προσωπικού έχει τακτικές 
συναντήσεις με τον κλινικό ψυχολόγο.

Ποτέ δεν αντιμετώπισαν σοβαρή υποτροπή, αν και υποτροπές έχουν συμβεί σε δύο από τους 
υπαλλήλους, αλλά δεν χρειάστηκε νοσηλεία λόγω της υποστήριξης που είχαν από τη Μονάδα και 
από τις κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Αυτή η μορφή απασχόλησης βοήθησε τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί - όλοι με χρόνια 
προβλήματα ψυχικής υγείας - να αποφύγουν σοβαρές υποτροπές, να βελτιώσουν την επικοινωνία 
και τις κοινωνικές δεξιότητές τους και βοήθησαν οικονομικά τις οικογένειές τους.

Η οικονομική κατάσταση της «Καντίνας» είναι συνήθως ισορροπημένη και μερικές φορές υπάρχει 
μικρό κέρδος το οποίο επενδύεται πίσω στην καντίνα ή χρησιμοποιείται για την πληρωμή της 
πρακτικής τοποθέτησης (δοκιμαστική περίοδος στην αγορά εργασίας) ενός από τα άτομα που 
συνεργάζονται με τη Μονάδα Επαγγελματικής Αποκατάστασης.
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Όταν μιλάμε για «κοινωνική επιχειρηματικότητα» η λέξη «κοινωνική» σημαίνει ότι αυτές οι 
εταιρείες δημιουργούν ένα συγκεκριμένο «κοινωνικό αγαθό/όφελος». Το τελευταίο σημαίνει 
ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται σε ορισμένα κοινωνικά προβλήματα και, ως 
εκ τούτου, είναι κοινωνικά επωφελή, ή εργοδοτώντας άτομα τα οποία, λόγω ορισμένων από τις 
ιδιαιτερότητες τους, είναι πιο δύσκολο να απασχοληθούν, ή και στα δύο. Στο πλαίσιο του όρου 
“κοινωνική οικονομία”, μιλάμε για κάτι άλλο όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και την ουσιαστική 
έννοια. 

Όσον αφορά την κλίμακα, υπάρχει διαφορά ότι η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει και άλλες 
οντότητες εκτός από τις κοινωνικές επιχειρήσεις (συνεταιρισμούς, επιχειρήσεις αναπηρίας 
και κέντρα απασχόλησης, ΜΚΟ, αλληλασφαλιστικά σωματεία κ.λπ.). Το πιο σημαντικό, η λέξη 
“κοινωνική” στην ορολογία της “κοινωνικής οικονομίας”, σημαίνει μια διαφορετική “κοινωνική 
οργάνωση”, συνδέεται με τις προσπάθειες της κοινότητας να ανταποκριθεί με διαφορετικό τρόπο 
στην ανάγκη παροχής θεμελιωδών αγαθών για τη ζωή των ανθρώπων και τη λειτουργία της 
κοινότητας. Ως εκ τούτου, ως «κοινωνική οικονομία» νοείται όχι μόνο το άθροισμα ορισμένων 
οντοτήτων που αναπτύσσουν και πωλούν κοινωνικά επωφελή προϊόντα αλλά, ουσιαστικά είναι 
μια διαφορετική κοινότητα που επιδιώκει να οργανώσει την παραγωγή και τη διαίρεση βασικών 
αγαθών διαφορετικά από εκείνη που οργανώνεται στο καπιταλιστικό οικονομικό σύστημα τους 
τελευταίους δύο έως τρείς αιώνες. Ούτως ώστε, μέσω των κοινοτικών μορφών παραγωγής, 
διανομής και κατανάλωσης, η κοινότητα γίνεται όλο και πιο ικανή να φροντίσει τον εαυτό της και 
να αλλάξει τον εαυτό της με στόχο την επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης, αξιοπρεπής ζωής και 
ισότητας και την ένταξη όλων των ατόμων.20 

20 APLIKATIVNA ANALIZA STANJA NA PODROČJU SOCIALNE EKONOMIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI. Retrieved from: http://
socialnaekonomija.si/wp-content/uploads/Analiza_stanja_na_podrocju_socialne_ekonomije_v_Sloveniji.pdf

5.2. ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
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ΧΩΡΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Όνομα Κοινωνικής Επιχείρησης PUPILLAM društvo za razvoj potencialov, 
socialno podjetje 

Μέγεθος/Μέλη Ν.Δ. (το λιγότερο 2 εργαζόμενοι και 
κοινό που ενδιαφέρεται, προθυμία 
να αναλάβουν δράση στο πεδίο – δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την 
ιδιότητα μέλους)

Επίπεδο δράσης Τοπικός, Περιφερειακός, Εθνικός

Έτος ίδρυσης 2012

Τομείς δράσης/οράματος Στόχοι βιωσιμότητας, περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα

Στόχοι/εστίαση Περιβάλλον, βιωσιμότητα, κοινωνική 
ένταξη

Βασικές δρατηριότητες Μια κοινωνική επιχείρηση που 
δραστηριοποιείται στον περιβαλλοντικό 
τομέα, προσφέροντας απλές, φιλικές 
προς το περιβάλλον λύσεις για έναν 
υγιέστερο και πιο βιώσιμο τρόπο ζωής, 
παρέχοντας υποστήριξη με τη μορφή 
υπηρεσιών, προϊόντων και κατάρτισης

Προκλήσεις Προϊόντα/υπηρεσίες στην αγορά αλλά με 
κοινωνική συνεισφορά

Κοινωνικός αντίκτυπος ή δυνητικός 
αντίκτυπος στα ΑμεΝΑ

Λύσεις για κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
ζητήματα

Στήριξη πολιτικών, δομών ή 
προσεγγίσεων για την προώθηση των 
κοινωνικών επιχειρήσεων για ΑμεΝΑ

Πολιτικές – γενικές ή ειδικές

Στήριξη ή συμμετοχή σε συμπράξεις 
δημόσιου/ιδιωτικού τομέα ή 
κερδοσκοπικού/μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα που επιτρέπουν τις 
κοινωνικές επιχειρήσεις για ΑμεΝΑ

-

Πόροι Προσανατολισμένη στην αγορά/Δημόσια 
χρηματοδότηση

Πηγές http://socialnaekonomija.si/prva-trgov-
ina-kupujem-odgovorno-zelena-jap-
ka-je-odprta/
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: PUPILLAM DRUŠTVO ZA RAZVOJ POTENCIALOV, SOCIALNO PODJETJE

Πρόκειται για μια επιτυχημένη ιστορία ενός συλλόγου, που αναπτύσσει και ανοίγει το  1ο 
κατάστημα μηδενικών αποβλήτων, οργανωμένο ως κοινωνική επιχείρηση.

Ως κοινωνικές επιχειρήσεις ακολουθούν την ιδέα της προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών, 
ωστόσο πρέπει να δημιουργήσουν κέρδος για να επιβιώσουν στην αγορά - αλλά υπάρχει μια 
διαφορά ( η συμβολή στην κοινωνία). Οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να θεωρηθούν ως ένας 
τρόπος απασχόλησης ευάλωτων πληθυσμών ωστόσο, τα ίδια προβλήματα ανακύπτουν στην 
απασχόληση – δεν προβλέπονται οφέλη για μια τέτοια απασχόληση.

• Οι ανάγκες των κοινωνικών επιχειρήσεων στη χώρα, όσον αφορά την ειδική κατάρτιση  για 
την απασχόληση των ΑμεΑ κ.λπ.

• Η βάση για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών – 
Κοινωνική Επιχείρηση δεν δημιουργείται με κύριο σκοπό την απασχόληση των ΑμεΝΑ, ούτε 
τα στοιχεία σχετικά με το ποσοστό των συμπεριλαμβανόμενων ΑμεΝΑ (στην απασχόληση) 
είναι διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο, και είναι δύσκολο να γίνει εκτίμηση. 
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ΧΩΡΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Όνομα Κοινωνικής Επιχείρησης KORENIKA zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalid-
nih oseb, Šalovci

Μέγεθος/Μέλη 20 – 49 εργαζόμενοι

Επίπεδο δράσης Τοπικός, Περιφερειακός, Εθνικός

Έτος ίδρυσης 2007

Τομείς δράσης/οράματος Εταιρείες αναπηρίας, Απασχόληση ως κύριο όραμα και 
ακολουθούν οι τομείς που καλύπτονται: κατάρτιση 
στην εργασία και απασχόληση των ατόμων με ειδικές 
ικανότητες και άλλων ευάλωτων ομάδων, ανοικοδόμηση 
του εγκαταλελειμμένου αγροκτήματος συνδεδεμένες με 
εκπαιδευτικές και εργασιακές δραστηριότητες.

Στόχοι/εστίαση Φιλική προς το περιβάλλον, οικολογική κοινωνική 
γεωργία, περιβάλλον, βιωσιμότητα, κοινωνική ένταξη, 
απασχόληση

Βασικές δρατηριότητες Μια κοινωνική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην 
οικολογική και κοινωνική γεωργία, το περιβάλλον, τη 
βιωσιμότητα, την κοινωνική ένταξη, την απασχόληση.
Αποστολή της Korenika είναι να καλλιεργείσει την 
αξιοπρέπεια, το σεβασμό και την αυτοεκτίμηση, τόσο 
μεταξύ των εργαζομένων όσο και άλλων συνανθρώπων 
μας. Απασχολούν άτομα με αναπηρίες, άτομα από 
άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και παρέχουν 
προστατευόμενη απασχόληση.

Προκλήσεις Προϊόντα/υπηρεσίες στην αγορά αλλά με κοινωνική 
συνεισφορά

Κοινωνικός αντίκτυπος ή 
δυνητικός αντίκτυπος στα 
ΑμεΝΑ

Ενίσχυση της εργασιακής ένταξης / κοινωνικής ένταξης, 
κυρίως της προστατευόμενης απασχόλησης

Στήριξη πολιτικών, δομών 
ή προσεγγίσεων για την 
προώθηση των κοινωνικών 
επιχειρήσεων για ΑμεΝΑ

Πολιτικές – γενικές ή ειδικές

Στήριξη ή συμμετοχή σε 
συμπράξεις δημόσιου/
ιδιωτικού τομέα ή 
κερδοσκοπικού/μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
που επιτρέπουν τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις για ΑμεΝΑ

-

Πόροι Προσανατολισμένη στην αγορά/Δημόσια χρηματοδότηση

Πηγές https://www.korenika.si/o-koreniki
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: KORENIKA ZAVOD ZA USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE INVALIDNIH OSEB, 
ŠALOVCI 

Μετά από λίγα χρόνια λειτουργίας, το Korenika έχει γίνει αναγνωρίσιμο στην ευρύτερη γεωγραφική 
περιοχή, από το επαγγελματικό κοινό, και αποτελεί αναγνωρισμένο παράδειγμα ορθών πρακτικών 
στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και 
άλλων ευάλωτων ομάδων και της προστατευτικής απασχόλησης.

Κύριοι τομείς δραστηριότητας στην οικολογική γεωργία:

·     Αποκατάσταση ενός παλιού αγροκτήματος και συνεχιζόμενες δραστηριότητες με 
οικολογική ματιά

·     Εργασία που σέβεται τον άνθρωπο, τη φύση, τον πολιτισμό και τα ζώα, κοινωνική 
επιχειρηματικότητα με αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία και τους ανθρώπους.

·     Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για ευάλωτες ομάδες ατόμων και εκτέλεση κοινωνικά 
επωφελών δραστηριοτήτων.

·     Ενίσχυση της αλληλεγγύης στην κοινωνία.
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5.3. ΙΤΑΛΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΧΩΡΑ ΙΤΑΛΙΑ

Όνομα Κοινωνικής Επιχείρησης Comunità Capodarco  di Ρόμα - Ζυμαρικά 
ντι  Καπεζάια

Μέγεθος/Μέλη Περίπου 10 εργαζόμενοι

Επίπεδο δράσης Περιφερειακός

Έτος ίδρυσης 2008

Τομείς δράσης/οράματος Επαγγελματική κατάρτιση με αυτονομία

Στόχοι/εστίαση Κοινωνική ένταξη

Βασικές δρατηριότητες - Ευκαιρίες μάθησης για άτομα με 
νοητική υστέρηση.
- Ανάπτυξη τοπικών δικτύων και 
εταιρικών σχέσεων για την προώθηση 
των ευκαιριών κοινωνικής και 
εργασιακής ένταξης των ευάλωτων 
ατόμων.
- Προώθηση της εργασίας ως 
εργαλείο ενδυνάμωσης.

Προκλήσεις Εξάρτηση από τη δημόσια/ιδιωτική 
χρηματοδότηση, ανταγωνιστικότητα του 
τομέα 
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Κοινωνικός αντίκτυπος ή δυνητικός 
αντίκτυπος στα ΑμεΝΑ

- Τα ΑμεΝΑ που συμμετέχουν στα 
εργαστήρια ζυμαρικών που διοργάνωσε 
η Comunità di Capodarco Roma 
αποκτούν επαγγελματικές δεξιότητες 
καθώς και κοινωνικές δεξιότητες που 
τους προετοιμάζουν για τον κόσμο της 
εργασίας. Με την πάροδο του χρόνου, 
έχει αποδειχθεί ότι η παρακολούθηση 
του εργαστηρίου (4 ώρες την ημέρα) είχε 
θετικό αντίκτυπο στην αποκατάσταση και 
την κοινωνική ένταξη των συμμετεχόντων.
- Το PMD που προσλήφθηκαν 
στο εργοστάσιο ζυμαρικών απόκτησε 
μεγαλύτερη αυτονομία, σχεσιακές 
δεξιότητες και αυτοεκτίμηση μέσω της 
εργασίας και της σχέσης τους με τους 
συναδέλφους τους. Επιπλέον, η μεγάλη 
προβολή και η θετική ανταπόκριση από 
την τοπική κοινωνία, είχε θετικό αντίκτυπο 
στην κοινωνική τους ένταξη, τόσο από την 
άποψη του «ανήκω κάπου» όσο και από 
την άποψη της καθ’ αυτόν ενσωμάτωσης 
και αυτονομίας.
- Η δραστηριότητα αυτή  έχει 
θετικό αντίκτυπο μεσοπρόθεσμα στην 
τοπική κοινωνία: από τους συναδέλφους 
των ΑμεΝΑ έως τους διάφορους 
εμπλεκόμενους φορείς (π.χ.  τους 
μετόχους της Unicoop Tirreno, ένα 
σύστημα ιταλικών συνεταιρισμών για 
τους καταναλωτές που λειτουργεί τη 
μεγαλύτερη αλυσίδα υπεραγοράς στην 
Ιταλία) οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι 
και συμμετέχουν (σε διάφορα επίπεδα) 
στην ανάπτυξη και την προώθηση του 
έργου. Η αλληλεπίδραση με τα ΑμεΝΑ 
και με την εργασία τους, οδηγεί σε  
μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά 
με το ζήτημα της απασχόλησης τους 
και σχετικά με τη σημασία της στήριξης 
που χρειάζονται για την κοινωνική τους 
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Στήριξη πολιτικών, δομών ή 
προσεγγίσεων για την προώθηση των 
κοινωνικών επιχειρήσεων για ΑμεΝΑ

Περιφερειακοί νόμοι, η εφαρμογή των 
άρθρων 3 και 4 του ιταλικού Συντάγματος, 
οι οποίοι θεσπίζουν ταμεία υπέρ των 
κοινωνικών συνεταιρισμών: επιτρέπει 
στην Comunità  di  Capodarco  να λάβει 
επιδότηση και  αργότερα να δώσει 
περιφερειακή επιχορήγηση
- Ιδιωτικά κεφάλαια από την Unicoop 
Tirreno: με την προώθηση εράνων 
μεταξύ των πελατών της για τη στήριξη 
των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου 
ζυμαρικών συγκέντρωσε περίπου 160.000 
ευρώ. Αγοράζοντας από την αλυσίδα 
υπεραγορών της Unicoop  Tirreno, οι 
πελάτες συλλέγουν σημεία αγορών που θα 
μπορούσαν να επιλέξουν για να δωρίσουν 
στην Κοινότητα Capodarco.  
Η προσέγγιση που ακολούθησε ήταν 
η προώθηση της συνεργασίας και της 
εταιρικής σχέσης με τους τοπικούς φορείς: 
δημόσια διοίκηση, ιδιωτικός τομέας, 
τρίτος τομέας

Στήριξη ή συμμετοχή σε συμπράξεις 
δημόσιου/ιδιωτικού τομέα ή 
κερδοσκοπικού/μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα που επιτρέπουν τις 
κοινωνικές επιχειρήσεις για ΑμεΝΑ

Περιφερειακή Δημόσια Χρηματοδότηση 
Συνεργασία με την Unicoop  Tirreno  η 
οποία
i) υποστήριξε τα εργαστήρια 
ζυμαρικών
ii) αγοράζει τα προϊόντα πουλώντας 
τα στις 21 υπεραγορές σε όλη την περιοχή 
του Λάτσιο 
iii) κινητοποίησε τους μετόχους της 
Unicoop,  προωθώντας το προϊόν έξω από 
τις υπεραγορές
iv) προώθησε μια συγκέντρωση 
κεφαλαίων  μεταξύ των  συνεργατών της 
Unicoop
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Πόροι Δείτε παρακάτω

Πηγές https://www.redattoresociale.it/article/no-
tiziario/pasta_di_capezzaia_giovani_disabi-
li_controllano_la_filiera_produttiva;

https://www.superabile.it/cs/superabile/
pasta-di-capezzaia-da-laboratorio-so-
ciale-a-progetto-dimpresa.html;

http://www.vita.it/it/article/2008/04/01/
novita-in-commercio-la-pasta-fresca-capez-
zaia/74838/;

https://www.superabile.it/cs/superabile/
pasta-di-capezzaia-si-progetta-il-rilan-
cio-nuovi-prodotti-e-.html;
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: COMUNITÀ CAPODARCO DI ROMA - PASTA DI CAPEZZAIA

Το “Pasta di Capezzaia” είναι ένα έργο κοινωνικής επιχείρησης που ξεκίνησε το 2008 στην Ιταλία, 
στην περιφέρεια του Λάτσιο και ξεκίνησε χάρη σε μια περιφερειακή επιδότηση, ακολουθούμενη 
από μια επιχορήγηση από την Comunità di Capodarco Roma με την υποβολή αίτησης σε μια  
περιφερειακή πρόσκληση υποβολής προτάσεων και μια δωρεά 160 χιλιάδων ευρώ από συνεργάτες 
της Coop (χρηματοδοτούμενη μέσω της συλλογής σημείων αγορών). Στόχος είναι η εισαγωγή 
των ατόμων με αναπηρίες στην εργασία. Η “Capezzaia” είναι το αχρησιμοποίητο περιθώριο, το 
ακαλλιέργητο τμήμα της γης: μια μεταφορική φράση για να περιγράψει εκείνους που δεν είναι 
ορατοί στην κοινωνία αλλά μπορούν να γίνουν βασικός παράγοντας.

Η κοινωνική επιχείρηση συνδέεται και προέρχεται από ένα αρχικό πρόγραμμα που ονομάζεται 
“Κοινωνικά Εργαστήρια της  Κοινότητας  του  Capodarco”, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 70 
ΑμεΝΑ προς κοινωνική αποκατάσταση μέσω της χρήσης παραγωγικών  δραστηριοτήτων ως 
παράγοντα ενδυνάμωσης. Ξεκινώντας από αυτή την εμπειρία και χάρη στα προαναφερθέντα 
δημόσια/ιδιωτικά κεφάλαια, ήταν δυνατή η ενεργοποίηση μιας μονάδας παραγωγής φρέσκων 
ζυμαρικών στην περιοχή S. Palomba (Ρώμη). Τα προϊόντα πωλούνται επί του παρόντος σε πάνω 
από 21 υπεραγορές της Unicoop  και υπεραγορές σε όλη την περιοχή του Λάτσιο.

Ως εκ τούτου, η ιδιαιτερότητα του “Pasta di Capezzaia” υπερβαίνει της μιας απλής εμπειρίας, 
διαδίδοντας ένα μοντέλο προσωποκεντρικής κοινωνικής επιχείρησης, που επικεντρώνεται στην 
ικανότητα εργασίας των ΑμεΝΑ και βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τοπικών 
ενδιαφερόμενων μερών. Αυτό το παράδειγμα κοινωνικής επιχείρησης  χαρακτηρίζεται επίσης 
από την κεφαλαιοποίηση της εμπειρίας του υποστηρικτή της: της  Comunità di Capodarco 
Roma, η οποία τα τελευταία 40 χρόνια εργάζεται στην πόλη της Ρώμης για την εφαρμογή ενός 
δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών αφιερωμένο στις σωματικές και ψυχικές αναπηρίες, ανηλίκων σε 
κατάσταση εγκατάλειψης, νεανικής δυσφορίας,  εθισμό στα ναρκωτικά, οικογένειες σε κίνδυνο, 
μετανάστευση.

Το εργαστήριο “La Pasta di Capezzaia” παράγει ποιοτικά φρέσκα ζυμαρικά απασχολώντας άτομα 
με νοητικές αναπηρίες, υποστηρίζοντας την απασχόληση και την ενδυνάμωση ενός τμήματος 
της κοινωνίας που θα κινδύνευε από κοινωνικό αποκλεισμό.
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5.4. ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΧΩΡΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Όνομα Κοινωνικής Επιχείρησης Nazarcea Group (προστατευόμενο 
εργαστήριο δημόσιου ινστιτούτου, 
Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας 
και Προστασίας του Παιδιού της 
περιοχής ν. 1 του Βουκουρεστίου

Μέγεθος/Μέλη 65 εργαζόμενοι

Επίπεδο δράσης Τοπικός, Περιφερειακός, Εθνικός

Έτος ίδρυσης 2011

Τομείς δράσης/οράματος Εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί στόχοι

Στόχοι/εστίαση Ενίσχυση της επαγγελματικής και 
κοινωνικής ένταξης των ατόμων με 
αναπηρία με την υποστήριξη της 
βιώσιμης ανάπτυξης.

Βασικές δρατηριότητες Περιλαμβάνει επτά εργαστήρια 
όπως πλυντήριο αυτοκινήτων, 
αρτοποιείο, πλυντήριο, ραφτάδικο, 
τυπογραφείο, διακοσμητικών κεραμικών 
και εξουδετέρωσης και διάθεσης 
μολυσματικών αποβλήτων. 

Εκτός από τις προστατευμένες θέσεις 
εργασίας, τα εργαστήρια σκοπεύουν 
να λειτουργήσουν ως πλατφόρμα, 
εξασφαλίζοντας το επίσημο μαθησιακό 
περιβάλλον και την προετοιμασία που 
απαιτείται για την είσοδο στην αγορά 
εργασίας.

Τα άτομα με αναπηρίες που εργάζονται 
στη μονάδα λαμβάνουν εκπαίδευση 
και κατάρτιση για την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων που είναι απαραίτητοι 
για τη δραστηριότητά τους.
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Προκλήσεις Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες 
χρησιμοποιούνται για τον κοινωνικό 
τομέα και εν μέρει πωλούνται στην 
ελεύθερη αγορά, έτσι ώστε η μονάδα να 
μπορεί να καλύψει σχεδόν το ήμισυ των 
λειτουργικών δαπανών της.

Οι δημόσιες αναθέτουσες αρχές μπορούν 
να δεσμεύσουν προμήθειες από τον 
Όμιλο Nazarcea, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις, 
αλλά στην πράξη αυτό δεν συμβαίνει 
ακόμη, επομένως η μονάδα δεν μπορεί να 
είναι οικονομικά ανεξάρτητη, μέρος των 
δαπανών  εξακολουθούν να καλύπτονται 
από τον δημόσιο οργανισμό βάσει του 
οποίου λειτουργεί).

Κοινωνικός αντίκτυπος ή δυνητικός 
αντίκτυπος στα ΑμεΝΑ

Πιθανότητες για νέα πεπρωμένα – στηρίξτε 
την κοινωνική ένταξη του ΑμεΑ.

Στήριξη πολιτικών, δομών ή 
προσεγγίσεων για την προώθηση των 
κοινωνικών επιχειρήσεων για ΑμεΝΑ

Πολιτικές – γενικές ή ειδικές

Στήριξη ή συμμετοχή σε συμπράξεις 
δημόσιου/ιδιωτικού τομέα ή 
κερδοσκοπικού/μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα που επιτρέπουν τις 
κοινωνικές επιχειρήσεις για ΑμεΝΑ

Ο Όμιλος Nazarcea είναι ένα από τα δύο 
προστατευμένα εργαστήρια στη Ρουμανία 
που ξεκίνησε και διαχειρίζεται μια 
τοπική αρχή. Πρώην εισαχθέντα ΑμεΑ σε 
κατοικίες της ίδιας τοπικής αρχής έχουν 
υποστηριχθεί για να εγκαταλείψουν το 
εξειδικευμένο σύστημα φροντίδας και να 
χτίσουν τη δική τους ζωή.
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Πόροι Δημόσια χρηματοδότηση και από την 
πώληση προϊόντων. 

Πηγές Lambru M., Petrescu C., Κοινωνικές 
επιχειρήσεις και το οικοσύστημά τους 
στην Ευρώπη, Έκθεση χώρας Ρουμανία, 
2019
www.nazarceagrup.ro
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: NAZARCEA GROUP

Ο Όμιλος Nazarcea είναι μια κοινωνική επιχείρηση που αναπτύχθηκε ήδη από το 2011 από τη 
Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και Προστασίας των παιδιών από την Περιοχή 1 του 
Βουκουρεστίου. Αποσκοπεί στην ενίσχυση της επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης των 
ατόμων με αναπηρία, υποστηρίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περιλαμβάνει επτά εργαστήρια 
όπως πλυντήριο αυτοκινήτων, αρτοποιείο, πλυντήριο, ραφτάδικο, τυπογραφείο, διακοσμητικών 
κεραμικών και εργαστήριο εξουδετέρωσης και διάθεσης μολυσματικών αποβλήτων. Εκτός από τις 
προστατευόμενες θέσεις εργασίας, τα εργαστήρια σκοπεύουν να λειτουργήσουν ως πλατφόρμα, 
εξασφαλίζοντας το επίσημο μαθησιακό περιβάλλον και την προετοιμασία που απαιτείται για την 
είσοδο στην αγορά εργασίας. Υπάρχουν 65 άτομα με αναπηρίες που εργάζονται στη Nazarcea  
και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται εν μέρει για τον κοινωνικό τομέα και εν 
μέρει πωλούνται στην ελεύθερη αγορά, έτσι ώστε η  Nazarcea  να μπορεί να καλύψει σχεδόν το 
ήμισυ των λειτουργικών δαπανών της, συμπεριλαμβανομένης της απαλλαγής από την καταβολή 
του φόρου αναπηρίας. Ο υπόλοιπος προϋπολογισμός καλύπτεται από δημόσιους πόρους που 
διατίθενται από τη δημόσια αρχή της περιοχής 1. Εκτός από την παραγωγή, τα άτομα με αναπηρίες 
που εργάζονται εδώ λαμβάνουν εκπαίδευση και κατάρτιση.
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ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του ολοκληρωμένου Οδηγού Ατομικής Τοποθέτησης και Υποστήριξης είναι να παρέχει 
καθοδήγηση και υποστήριξη σε άτομα με νοητικές αναπηρίες και προβλήματα ψυχικής υγείας 
για να βρουν μια εργασία που τους ταιριάζει και να καθοδηγηθούν, να εκπαιδευτούν και να είναι 
σε θέση να αναπτυχθούν και να προοδεύσουν μέσω της εργασίας.

Το πρόγραμμα ΑΤΥ ενσωματώνει την απασχόληση και τις επαγγελματικές υπηρεσίες με υπηρεσίες 
κλινικής ψυχικής υγείας και υποστήριξη μη-επαγγελματικής φύσεως και  επικεντρώνεται στις 
ατομικές ανάγκες των ατόμων με ψυχικές ασθένειες και προβλήματα, τα οποία επιδιώκουν να 
εισέλθουν ή να παραμείνουν στην εκπαίδευση ή/και την απασχόληση.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η Ατομική Τοποθέτηση και Υποστήριξη (ΑΤΥ) είναι μια μεθοδολογία απασχόλησης που 
απευθύνεται σε άτομα με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και μια ευρέως αναγνωρισμένη 
τεκμηριωμένη πρακτική (ΑΤΠ) για την αύξηση της συχνότητας εργασίας σε αυτά τα άτομα. Η 
προσέγγιση ΑΤΥ αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1980 και εμπνεύστηκε από το υποστηριζόμενο 
μοντέλο απασχόλησης. Η απασχόληση ενσωματώνει την ανάρρωση για άτομα με σοβαρή ψυχική 
ασθένεια. Η σύλληψη της αναπηρίας στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-περιβάλλοντος 
όχι μόνο βελτιώνει τη γενική κατανόησή της, αλλά αλλάζει και την προσέγγιση προς τη διάγνωση, 
την ταξινόμηση, την αξιολόγηση και τον σχεδιασμό εξατομικευμένης υποστήριξης.

Σήμερα, το ΑΤΥ επεκτείνεται σταθερά, εξαπλώνεται σε νέους κλινικούς πληθυσμούς και σε 
περισσότερα σημεία ψυχικής υγείας στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο. Αρκετές μεγάλης κλίμακας 
δοκιμές ΑΤΥ σε άλλους πληθυσμούς βρίσκονται σε εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένων τριών για 
άτομα με διαταραχές λόγω χρήσης ουσιών. Μετά από πιλοτικές εργασίες, προγραμματίζονται ή 
βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλες δοκιμές ΑΤΥ για άτομα με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού, 
οριακή διαταραχή προσωπικότητας και χρόνιο πόνο21.

Σύμφωνα με τα ευρήματα μιας μελέτης του 2019, το ΑΤΥ, συχνά με τροποποιήσεις, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως ελπιδοφόρα παρέμβαση στην απασχόληση για άλλους πληθυσμούς 
εκτός από άτομα με σοβαρές ψυχικές ασθένειες. Έρευνα έγινε και σε άλλους πληθυσμούς, 
συμπεριλαμβανομένων ατόμων με άγχος, κατάθλιψη, διαταραχή λόγω χρήσης ουσιών, 
μυοσκελετικές ή νευρολογικές παθήσεις ή σύνδρομα πόνου, χρειάζεται ανάπτυξη, ενίσχυση και 
αναπαραγωγή22.

Το ΑΤΥ βοηθά επίσης τους νέους ενήλικες να διαπραγματευτούν την πορεία προς σημαντικούς 
ρόλους ενηλίκων στην απασχόληση και την εκπαίδευση, π.χ. ως πρότυπο συστατικό των 
προγραμμάτων έγκαιρης παρέμβασης για πελάτες με ένα πρώτο επεισόδιο ψύχωσης. Άλλες 
υποομάδες του νεαρού ενήλικου πληθυσμού φαίνεται επίσης να επωφελούνται από το ΑΤΥ23.

6.1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΤΥ;

21  Gary R. Bond, Robert E. Drake, Deborah R. Becker World Psychiatry. 2020 Oct; 19(3): 390–391. Published online 2020 Sep 15. doi: 
10.1002/wps.20784 PMCID: PMC7491619

22 Gary R. Bond, Ph.D., Robert E. Drake, M.D., Ph.D., Jacqueline A. Pogue, M.A., Expanding Individual Placement and Support to 
Populations With Conditions and Disorders Other Than Serious Mental Illness

23   Gary R. Bond, Robert E. Drake, Deborah R. Becker World Psychiatry. 2020 Oct; 19(3): 390–391. Published online 2020 Sep 15. doi: 
10.1002/wps.20784 PMCID: PMC7491619 Psychiatric Services,June 01, 2019, Pages 488-498
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Πολλοί άνθρωποι με προβλήματα ψυχικής υγείας θέλουν να εργαστούν, αλλά χρειάζονται 
βοήθεια για να βρουν μία εργασία που τους ταιριάζει. Το ΑΤΥ αποδεικνύεται η καλύτερη μέθοδος 
υποστήριξης για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και άλλες μακροπρόθεσμες παθήσεις, 
για να βρουν εργασία. Το ΑΤΥ παρέχει μια πρακτική προσέγγιση, επικεντρωμένη στον ασθενή 
που συνάδει με τη θεωρία της εκπαίδευσης ενηλίκων, ειδικά στη μετά COVID-19 εποχή, όπου τα 
προβλήματα ψυχικής υγείας έχουν τονισθεί. 

Σύμφωνα με την Ψυχική Υγεία της Ευρώπης , τα στοιχεία που βασίζονται στην Υποστηριζόμενη 
Απασχόληση οδηγούν σε: 

• Μείωση συμπτωμάτων

• Λιγότερες εισαγωγές 

• Καλύτερη ποιότητα ζωής 

Mental health Europe 24

24 MENTAL HEALTH EUROPE, https://www.mhe-sme.org/ 
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6.2. ΓΙΑΤΙ ΑΤΥ;
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Μια κεντρική αρχή για την ΑΤΥ είναι η ενσωμάτωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και 
απασχόλησης. Άλλες βασικές αρχές για την ΑΤΥ είναι οι ακόλουθες:

• Εστίαση στην Ανταγωνιστική Απασχόληση

• Συμμετοχή με Βάση την Επιλογή του Πελάτη

• Ενσωμάτωση Υπηρεσιών Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας

• Προσοχή στις Προτιμήσεις των Πελατών

• Εξατομικευμένη Παροχή Συμβουλευτικής

• Γρήγορη Αναζήτηση Εργασίας

• Συστηματική Ανάπτυξη Θέσεων Εργασίας 

• Χρονικά Απεριόριστη και Εξατομικευμένη Υποστήριξη

Η ΑΤΥ σχεδιάζεται ξεχωριστά και καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:

• Ατομική παρακολούθηση και παροχή συμβουλών

• Μεθοδική ανάπτυξη βασικών εργασιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

• Εκμάθηση εργασιακών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην δουλειά

• Απόκτηση εμπειρίας και γνώσεων σε συγκεκριμένο επαγγελματικό τομέα

• Εκμάθηση των αρχών του αποτελεσματικού σχεδιασμού, της οργάνωσης και της υλοποίησης 
εργασιών

• Ανάπτυξη της ποιότητας της εργασίας

• Εκμάθηση χρήσης εργαλείων και εξοπλισμού εργασίας

• Εκμάθηση υλικών για την εργασία, εάν  υπάρχουν

• Θέσπιση μέτρων για την ασφαλή εργασία

• Εκμάθηση χρήσης προστατευτικού εξοπλισμού και ανάπτυξη εργασιακών συνηθειών.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
6.3. ΑΡΧΕΣ ΑΤΥ
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Γενικά, στην κοινωνία υπάρχουν δομικοί και συμπεριφορικοί φραγμοί όσον αφορά στην 
απασχόληση των ατόμων με νοητική/ψυχική αναπηρία (ΑμεΝΑ). Ωστόσο, τα ΑμεΝΑ μπορούν να 
αντιμετωπίσουν μια σειρά από γνωστικές δυσκολίες, όπως να μην γνωρίζουν να διαβάζουν, να 
γράφουν, να συλλαβίζουν ή να κάνουν βασικά μαθηματικά ή μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
στην αφήγηση,  ποιο είναι το δεξιά ή το αριστερά, να κάνουν το σωστό πράγμα την κατάλληλη 
στιγμή, να εξηγήσουν τη σκέψη ή τις επιθυμίες τους, να επιλύουν καθημερινά προβλήματα, να 
κατανοήσουν ή να μιλήσουν με ανθρώπους που δεν γνωρίζουν.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, ο καθοδηγητής εργασίας σε αυτή τη φάση της προ-
απασχόλησης θα πρέπει να επικεντρωθεί στη γνώση και την αξιολόγηση του ΑμεΝΑ πολύ 
καλά, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών του, όπως: κακή παρουσίαση, μη ασφαλείς 
εργασιακές συμπεριφορές και ακατάλληλες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.  Το Biersdorff (2002) 
επεκτείνεται στην έννοια των «ακατάλληλων κοινωνικών αλληλεπιδράσεων» και εξηγεί: (1) 
επιθετική συμπεριφορά (π.χ.  διαπροσωπική βία, καταστροφή περιουσίας), (2) κοινωνικά ενοχλητική 
συμπεριφορά (π.χ. «ασυμμόρφωτο, δυνατός ή άσεμνος λόγος ή ενέργειες που είναι κοινωνικά 
ακατάλληλες) και (3) εσωτερικά δυσπροσάρμοστη συμπεριφορά (π.χ. αυτοτραυματισμούς, 
αυτοδιέγερση όπως το χτύπημα των χεριών ή η ταλάντωση). Οι προβληματικές συμπεριφορές 
μπορούν να αναλυθούν τοποθετώντας το άτομο σε διάφορες καταστάσεις και βλέποντας 
αν η προκλητική συμπεριφορά αυξάνεται ή μειώνεται σε συχνότητα ή σοβαρότητα.  Όταν ο 
καθοδηγητής εργασίας γνωρίζει γιατί και πώς συμπεριφέρεται το άτομο σε διαφορετικά πλαίσια, 
ο καθοδηγητής εργασίας έχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πιθανή εργασίας ή τόπο 
εργασίας για το ΑμεΝΑ. 

Οι καθοδηγητές θέσεων εργασίας σκοπεύουν να βοηθήσουν το ΑμεΝΑ να ταιριάξει τις ικανότητες 
και τα ενδιαφέροντα του με τις ανάγκες του εργοδότη και τις ιδιαιτερότητες της δουλειάς και του 
εργασιακού περιβάλλοντος. 

Οι χώροι εργασίας που είναι πιθανότερο να επιτύχουν θετικά αποτελέσματα για τα ΑμεΝΑ 
«χαρακτηρίζονται από πολλαπλές σχέσεις πλαισίου που δεν επικεντρώνονται αποκλειστικά 
στα εργασιακά καθήκοντα, στις ευκαιρίες για άτυπη κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των 
συνεργατών, στην διοίκηση που ενδιαφέρεται προσωπικά για τους υπαλλήλους της και που 
προωθεί την ομαδική εργασία και τον αλληλεξαρτώμενο σχεδιασμό θέσεων εργασίας» (Κοινοτικό 
Ερευνητικό Πρόγραμμα Διαβίωσης στη Σχολή Κοινωνικής Εργασίας και Οικογενειακών Σπουδών,  
Πανεπιστήμιο British Columbia). Η εξεύρεση τέτοιων χώρων εργασίας απαιτούνται πολλές 
δεξιότητες από τον καθοδηγητή εργασίας για να διευκολύνει, να μεσολαβήσει, να υποστηρίξει 
κλπ, αλλά και να ασχοληθεί με την επίλυση προβλημάτων με εργοδότες, τη διευκόλυνση της 
επικοινωνίας, την αντιμετώπιση μύθων και στερεοτύπων σχετικά με την αναπηρία με τους 
συναδέλφους και την παροχή βοήθειας σε άτομα με διανοητικές αναπηρίες να βρουν τη δική 
τους «φωνή» και αυτοπεποίθηση στον χώρο εργασίας.

Η πιο κοινή στήριξη ΑμεΝΑ για να βρουν εργασία είναι:

ΟΔΗΓΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
6.4. ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
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• Στο στάδιο της συνέντευξης, ενδείκνυται να επιτρέπεται η παρουσία ενός έμπιστου προσώπου 
(συγγενή, βοηθού ή φροντιστή).

• Απαιτείται περισσότερος χρόνος για να επεξηγηθούν οι αρμοδιότητες/ευθηνές της εργασίας 
ή μιας δραστηριότητας, αλλά θα με προσοχή στην αντίδραση του ατόμου, χωρίς να 
ολοκληρώνονται οι ιδέες εκ των προτέρων, όπως η φράση: “δεν θα τον/την δεχτούμε σε καμία 
περίπτωση”.

• Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνο στα ΑμεΝΑ για την 
εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων / αρμοδιοτήτων, επομένως καλύτερα να είναι δομημένες σε 
απλά και επαναλαμβανόμενα μέρη.

• Οι οδηγίες με εικόνες ή ευανάγνωστες οδηγίες πρέπει να χρησιμοποιούνται στην εργασία 
ή στις εβδομαδιαίες συναντήσεις (όπου τα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν πριν γίνουν 
πολύ σοβαρά).

• Προσδιορίστε στην ομάδα εργασίας έναν υπάλληλο που μπορεί να γίνει πιθανός “φίλος” του 
ΑμεΝΑ στην εργασία. Ο εν λόγω εργαζόμενος θα πρέπει να ενθαρρύνει, να εποπτεύει ή να 
διορθώνει τις ενέργειες του ΑμεΝΑ που σχετίζονται με την εργασία.

• Ο καθοδηγητής εργασίας ή ο εργοδότης μπορεί να θεσπίσει κίνητρα ή κάποιο απλό σύστημα 
ανταμοιβής για να παρακινεί το ΑμεΝΑ.

• Ο καθοδηγητής εργασίας θα πρέπει να διατηρεί επαφή και να επικοινωνεί με τον φροντιστή 
και το γιατρό του ατόμου για τον εντοπισμό και την αποφυγή μεμονωμένων παραγόντων που 
μπορεί να προκαλούν έντονο άγχος στην εργασία.

• Ο καθοδηγητής εργασίας θα πρέπει να δώσει εντολή στον εργοδότη και τους συναδέλφους 
του ΑμεΝΑ να χρησιμοποιούν απλή και καθοδηγούμενη γλώσσα και να αποφεύγουν ορολογίες 
και να παρέχουν εντατικότερη κατάρτιση, εάν είναι απαραίτητο. Τα ΑμεΝΑ, με προσεκτική 
εκπαίδευση και με την αξιολόγηση που έχει προηγηθεί, μπορεί να εκτελέσει με επιτυχία 
εργασίες εξυπηρέτησης που απαιτούν μια ρουτίνα, χρονικά μεγαλύτερη.
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Με την ΑΤΥ, τα ΑμεΝΑ θα εκπαιδευτούν στην εργασία, πράγμα που σημαίνει ότι θα μάθουν 
δουλεύοντας. Ο ακόλουθος οδηγός περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων που καλύπτει η ΑΤΥ και πρέπει 
να τηρούνται για να βοηθήσουν τα ΑμεΝΑ να βρουν ή/και να αυξήσουν ή/και να διατηρήσουν 
την εργασία.

Μέτρο 1: Εξατομίκευση των περιπτώσεων που χρειάζονται ΑΤΥ και καθοδήγηση

Κάθε άτομο έχει τις δικές του προτιμήσεις όσον αφορά την αναζήτηση εργασίας, την εύρεση 
εργασίας, τη διατήρηση της θέσης εργασίας και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας του. Επομένως, 
κάθε τύπος υποστήριξης θα είναι διαφορετικός. Κάθε πρόγραμμα πρέπει να λαμβάνει υπόψη  
το εργασιακό ή εκπαιδευτικό υπόβαθρο, τα δυνατά σημεία και τα τρέχοντα συμπτώματα κάθε 
ατόμου, για να  αναπτυχθεί μια εξατομικευμένη στρατηγική.

Μέτρο 2: Ατομική παρακολούθηση και παροχή συμβουλών

Κάθε άτομο πρέπει να παρακολουθείται ξεχωριστά και να έχει εξουσιοδοτημένο σύμβουλο κατά 
την τοποθέτησή του. Το πρόγραμμα που δημιουργείτε για κάθε άτομο πρέπει να είναι σε θέση 
να εντοπίζει τα δυνατά και αδύνατα σημεία, τα πιθανά κενά στη διαχείριση και να διασφαλίζει 
την ομαλή λειτουργία του. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα θα πρέπει να θέσει σαφείς, μετρήσιμους 
στόχους απόδοσης.

Μέτρο 3: Μεθοδική ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων εργασίας

Η μεθοδολογική ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων εργασίας εξαρτάται από το 
είδος της εργασίας με την οποία ασχολείται το άτομο. Μπορεί να κυμαίνεται από την εκμάθηση 
αναδυόμενων τεχνολογιών ή την εκμάθηση αρχειοθέτησης. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει 
ανάπτυξη δεξιοτήτων έτσι ώστε, οι εργαζόμενοι να μπορούν να προάγονται ή να αυξηθούν οι 
ευθύνες τους.

Μέτρο 4: Εκμάθηση διαδικασιών εργασίας και μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην εργασία

Για να μάθετε τις μεθόδους και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στην εργασία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθοι τρόποι:

• Εκπαίδευση και καθοδήγηση: Είναι η πιο συχνή μέθοδος για την εκπαίδευση των εργαζομένων 
κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας σύνδεσης 
μεταξύ των εργαζομένων και των διευθυντών, με τη μορφή σχέσης ένας προς ένα, και μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για να διασφαλιστεί ότι ο εργαζόμενος λαμβάνει συνεχή καθοδήγηση και 
ανατροφοδότηση σχετικά με τα καθήκοντά του. Η καθοδήγηση είναι μια μορφή εκπαίδευσης 
που περιλαμβάνει την ένας προς ένα εκπαίδευση, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Εναλλαγή θέσεων εργασίας: Περιλαμβάνει τη μετακίνηση των εργαζομένων από τη μία 
εργασία στην άλλη, έτσι ώστε να μπορούν να κατανοήσουν τις διαφορετικές λειτουργίες και 
διαδικασίες της εργασίας.

• Ειδικές αναθέσεις έργων: Στους εργαζόμενους ανατίθεται ένα έργο που σχετίζεται με τις 
εργασίες τους. Αυτές οι ειδικές αναθέσεις έργων βοηθούν τους υπαλλήλους να δουν τα 
προβλήματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
6.5. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑμεΝΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ
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Μέτρο 5: Εκμάθηση των αρχών ενός αποτελεσματικού σχεδιασμού,  της οργάνωσης  και της 
υλοποίησης των εργασιών

Η οργάνωση και ο σχεδιασμός είναι δύο σημαντικές λειτουργίες οποιασδήποτε θέσης εργασίας. 
Ο σχεδιασμός επιτρέπει στον εργαζόμενο να επιτύχει στόχους και να πάρει αποτελέσματα. Ως 
εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τις αρχές του αποτελεσματικού 
σχεδιασμού, της οργάνωσης και της υλοποίησης της εργασίας.

Μέτρο 6: Ανάπτυξη της ποιότητας της εργασίας

Ποιότητα εργασίας σημαίνει συνεχής επίτευξη στόχων και προσδοκιών μέσα σε ένα θετικό και 
ηθικό εργασιακό περιβάλλον. Είναι σημαντικό ο εργαζόμενος να το γνωρίζει αυτό, μέσα στα 
πλαίσια του προγράμματος. 

Μέτρο 7: Εκμάθηση χρήσης εργαλείων και εξοπλισμού στην εργασίας

Είναι σημαντικό τα ΑμεΝΑ να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν εργαλεία και εξοπλισμό εργασίας 
σε πρώιμο στάδιο, προκειμένου Η διαδικασία να είναι ευκολότερη και πιο αποτελεσματική.  Είναι 
ζωτικής σημασίας να γνωρίζουν τον τρόπο χρήσης βασικών εργαλείων, είτε χρησιμοποιούν 
κατσαβίδι, είτε μηχανήματα.

Μέτρο 8: Θέσπιση μέτρων για την ασφάλεια στην εργασία

Η ασφάλεια σε ένα εργασιακό περιβάλλον είναι προϋπόθεση. Τα ΑμεΝΑ πρέπει να εργάζονται 
σε ασφαλή χώρο. Τα μέτρα ασφαλείας θα πρέπει να συνάδουν με τις πολιτικές εργασίας και να 
είναι συγκεκριμένα για το κάθε είδος εργασίας, και κατάλληλα ανάλογα με το μέγεθος και τις 
δραστηριότητές της δουλειάς. Επίσης, θα πρέπει να συνάδουν με τις εθνικές νομοθεσίες και 
κανονισμούς, να είναι ρεαλιστικά και εφικτά, και να αξιολογούνται και να αναθεωρούνται ανά 
συχνά και τακτά διαστήματα.

Μέτρο 9: Εκμάθηση χρήσης προστατευτικού εξοπλισμού και ανάπτυξη εργασιακών συνηθειών

Οι κίνδυνοι και τα ρίσκα για την ασφάλεια και την υγεία των εργοδοτών θα πρέπει να εντοπίζονται και 
να αξιολογούνται συνεχώς. Ως εκ τούτου, η εκμάθηση της χρήσης οποιουδήποτε προστατευτικού 
εξοπλισμού όπως γάντια, μάσκες και  ρόμπες  κατά τη διάρκεια της εργασίας είναι απαραίτητη 
σε ορισμένες περιπτώσεις. Επίσης, είναι σημαντικό να ενθαρρύνονται οι υπάλληλοι να κάνουν 
ερωτήσεις, εάν δεν είναι βέβαιοι πώς/ή και πότε/αν κάτι λειτουργεί.
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Υπηρεσίες αποκατάστασης και υποστήριξης της απασχόλησης για άτομα με ειδικές ικανότητες, 
εργοδότη ή εργασιακό περιβάλλον ατόμου με αναπηρία μπορούν να παρέχονται από επαγγελματίες 
και συνεργάτες, υπαλλήλους εργοδοτών, παρόχους επαγγελματικής αποκατάστασης, κέντρα 
απασχόλησης ή εταιρείες για άτομα με ειδικές ικανότητες ή άλλα φυσικά πρόσωπα, τα οποία 
πληρούν τις προϋποθέσεις για την παροχή αυτών των υπηρεσιών σύμφωνα με τους κανονισμούς. 
Οι υπηρεσίες υποστήριξης πληρώνονται σε τιμές που καθορίζονται από τον αρμόδιο υπουργείο 
για την προστασία των ατόμων με ειδικές ικανότητες. Μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσα από 
τον προϋπολογισμό της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, το Ταμείο (Ταμείο Δημόσιας Υποτροφίας, 
Ανάπτυξης, Αναπηρίας και Συντήρησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας) ή άλλες πηγές.

Σε εθνικό επίπεδο και συνδεδεμένο με τη λογική του ΑΤΥ, είναι το εργαλείο Ατομικό Σχέδιο 
Υποστήριξης. Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της υποστηριζόμενης απασχόλησης 
και παρέχει επαγγελματική και τεχνική υποστήριξη στα άτομα με ειδικές ικανότητες, στον 
εργοδότη και στο εργασιακό περιβάλλον. Κατά την εισαγωγή στην εργασία, στο χώρο εργασίας 
και κατά την ένταξη στο εργασιακό περιβάλλον, ένα άτομο με ειδικές ικανότητες μπορεί να λάβει 
επαγγελματική υποστήριξη μέσω της ενημέρωσης, της συμβουλευτικής και της κατάρτισης, της 
προσωπικής βοήθειας, της παρακολούθησης στην εργασία, της ανάπτυξης προσωπικών μεθόδων 
εργασίας και της αξιολόγησης των εργασιακών του επιδόσεων. Τα προτεινόμενα στοιχεία του ΑΤΥ 
που θα συμπεριληφθούν θα είναι σε εθνικό επίπεδο (τα στοιχεία αυτά αφορούν τα άτομα με 
ειδικές ικανότητες). ΑΓΓΕΛΑ

Εύρος/είδος επαγγελματικής υποστήριξης (οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ενημέρωση/
συμβουλευτική, συνοδεία στην εργασία, ανάπτυξη προσωπικών μεθόδων εργασίας, αξιολόγηση 
επιτυχίας στην εργασία, προσωπική βοήθεια, τεχνική βοήθεια κ.λπ.)

Κάθε είδος επαγγελματικής υποστήριξης περιλαμβάνει περιγραφή των προγραμματισμένων 
υπηρεσιών υποστήριξης με τα δεδομένα σχετικά με τα εκτιμώμενα ποσά των μηνιαίων ωρών που 
προορίζονται για αυτή, ορισμό του αρμόδιου ατόμου για την εκτέλεση αυτών των υπηρεσιών 
(είτε υπεύθυνοι αποκατάστασης της απασχόλησης είτε εργοδότες/μέντορες/άλλο άτομο). 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΛΟΓΙΚΗ ΑΤΥ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ
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Προκειμένου να διερευνηθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της ΑΤΥ σε μια 
συγκεκριμένη θέση εργασίας για ΑμεΝΑ, ο εργοδότης μπορεί να χρησιμοποιήσει μια σειρά 
ερωτήσεων για να αξιολογήσει την πρόοδο ενός συγκεκριμένου εργαζομένου/ΑμεΝΑ κατά τη 
διάρκεια της εργασίας ή/και της εκπαίδευσής του.

Ο ακόλουθος πίνακας χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της διαδικασίας, της αποτελεσματικότητας 
και του ποσοστού επιτυχίας της εργασίας της ΑΤΥ. Ο τρόπος αξιολόγησης είναι: βαθμός 1, να 
είναι ο χαμηλότερος (χαμηλή απόδοση στην υποδεικνυόμενη εργασία) και ο βαθμός 5 να είναι ο 
υψηλότερος (εξαιρετική απόδοση στην υποδεικνυόμενη εργασία).

Αυτό είναι ένα ενδεικτικό μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εργοδότες για τη μέτρηση 
των ικανοτήτων των υφιστάμενων εργαζομένων. Αυτή η αξιολόγηση έχει σχεδιαστεί για να φανεί 
εάν τα άτομα έχουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση διαφόρων και βασικών 
πτυχών μιας εργασίας.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
6.6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΥ



1. Έρχεται στην εργασία εγκαίρως 1 2 3 4 5

2.Ξέρει πώς να χρησιμοποιεί στην πράξη 
το περιεχόμενο που μαθαίνεται

1 2 3 4 5

3.Αν πρακτικές οδηγίες γίνονται γρήγορα 
κατανοητές

1 2 3 4 5

4.Αν θεωρητικές (γραπτές) οδηγίες 
γίνονται γρήγορα κατανοητές

1 2 3 4 5

5.Αν η σημασία των συνδέσμων είναι 
καλά κατανοητή

1 2 3 4 5

6. Είναι σε θέση να συγκεντρώνεται κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων

1 2 3 4 5

7.Οι δραστηριότητες είναι καλά 
σχεδιασμένες/οργανωμένες

1 2 3 4 5

8.Θέλει να εργαστεί και δείχνει 
προσωπικό ενδιαφέρον για την δουλειά

1 2 3 4 5

9.Χρησιμοποιεί συνεπείς/σταθερές 
προσεγγίσεις κατά τη διάρκεια της 
εργασίας

1 2 3 4 5

10.Προσαρμόζεται γρήγορα στις αλλαγές 
που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της 
εργασίας

1 2 3 4 5

11.Ικανότητα χρήσης χεριών είναι 
ικανοποιητική (εάν ισχύει)

1 2 3 4 5

12.Οι σκληρές χειρωνακτικές δεξιότητες 
είναι ικανοποιητικές (εάν υπάρχουν) 

1 2 3 4 5

13.Η ποιότητα της εργασίας συνάδει 
πλήρως με τα πρότυπα

1 2 3 4 5

14.Η αποτελεσματικότητα στην  εργασία 
ρουτίνας είναι ικανοποιητική

1 2 3 4 5

15.Η αποτελεσματικότητα της  εργασίας  
έξω από τα πλαίσια της ρουτίνας είναι 
ικανοποιητική

1 2 3 4 5

16.Τα αποτελέσματα της εργασίας 
βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου

1 2 3 4 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
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17.Ο εργαζόμενος είναι σε θέση να  
εργάζεται αποτελεσματικά για μεγάλο 
χρονικό διάστημα

1 2 3 4 5

18. Δραστήριο άτομο 1 2 3 4 5

19.Οι εργασίες εκτελούνται από το άτομο 
ανεξάρτητα

1 2 3 4 5

20.Είναι σε θέση να προβαίνει σε 
ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων

1 2 3 4 5

21.Οι εργασίες εκτελούνται με ασφάλεια 
και αξιοπιστία (συμμόρφωση με τους 
κανονισμούς)

1 2 3 4 5

22.Ελέγχει τα συναισθήματά του, πάντα 
ανταποκρίνεται κατάλληλα

1 2 3 4 5

23.Η συμπεριφορά του είναι πάντα 
κατάλληλη 

1 2 3 4 5

24.Το άτομο έρχεται να εργαστεί 
περιποιημένο

1 2 3 4 5

25.Οι εντολές γίνονται αποδεκτές 1 2 3 4 5

26.Κατάλληλη επικοινωνία/επαφή με 
συναδέλφους, ξέρει πώς να συνεργάζεται

1 2 3 4 5

27.Προσαρμόζεται στην ομάδα με 
κατάλληλο τρόπο

1 2 3 4 5
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