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Εγχειρίδιο οδηγιών

Στόχοι του παιχνιδιού

Το επιτραπέζιο παιχνίδι ATL είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι που σχετίζεται με την Υποστήριξη Ομοτίμων. 
Είναι συνεργατικό και όχι ανταγωνιστικό, με τους παίκτες να συνεργάζονται για να συλλέξουν τα κομμάτια 
ενός παζλ σε σχήμα σπιτιού, απαντώντας σε ερωτήσεις και εκτελώντας διαφορετικές δραστηριότητες. Το 
παιχνίδι θα πρέπει να παίζεται από 4-6 άτομα κάθε φορά με την καθοδήγηση ενός «διευκολυντή» - ενός 
επαγγελματία που εργάζεται με άστεγους και εξοικειωμένου με τη μεθοδολογία υποστήριξης ομοτίμων 
ή ενός ειδικού από εμπειρία, με βιωμένη εμπειρία στην έλλειψη στέγης και εξοικειωμένου επίσης με την 
μεθοδολογία υποστήριξης από ομοτίμους και με το παιχνίδι. Ο ρόλος του «διευκολυντή» θα είναι να υπο-
στηρίξει τους συμμετέχοντες να παίξουν το παιχνίδι.

Ιδανικά, οι παίκτες θα πρέπει να είναι άτομα με βιωμένη εμπειρία έλλειψης στέγης, τα οποία συμμετείχαν 
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ATL για να γίνουν πιστοποιημένοι ομότιμοι υποστηρικτές (JCS) και να υποστη-
ρίξουν τους ομοτίμους τους στην πορεία ανάκαμψής τους και την κοινωνική αποκατάστασή τους.

Παίζοντας το παιχνίδι, οι δυνητικοί υποστηρικτές μπορούν να εντρυφήσουν στον ρόλο του υποστηρικτή 
ομοτίμων, να αναπτύξουν επικοινωνιακές και γλωσσικές δεξιότητες, να δράσουν έχοντας υπόψη τους πραγ-
ματικές καταστάσεις, να διερευνήσουν και να γνωρίσουν δυνατότητες επίλυσης προβλημάτων σε ασφαλές 
περιβάλλον, να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, να συναισθανθούν υποδυόμενοι ρόλους συγκεκριμέ-
νων χαρακτήρων (π.χ. στο παιχνίδι ρόλων), να εκφράσουν απόψεις και ιδέες σε ένα ήρεμο περιβάλλον.
Εκτιμώμενη διάρκεια: 1 ώρα - 1 ώρα και 30 λεπτά

Στοιχεία του παιχνιδιού

Το παιχνίδι αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία είναι διαθέσιμα σε έξι γλώσσες (αγγλικά, ισπα-
νικά, ιταλικά, ελληνικά, πολωνικά και φινλανδικά) στον ιστότοπο του έργου www.atl-project.eu.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: Το εγχειρίδιο περιέχει τις οδηγίες του παιχνιδιού καθώς και τις προτεινόμενες απαντήσεις/από-
ψεις. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι αυτές οι απαντήσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι 
μόνο προτάσεις. Πολλές από τις προτεινόμενες ερωτήσεις και δραστηριότητες δεν έχουν μία μοναδική 
σωστή απάντηση ή λύση. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε να εισαχθεί ένας επιπλέον ρόλος, ο υπεύθυνος 
λήψης αποφάσεων. Ο ρόλος αυτός θα εξηγηθεί στη συνέχεια..

ΤΑΜΠΛΟ: Μια εκτυπώσιμη επιφάνεια σε σχήμα άδειου σπιτιού για να χρησιμοποιηθεί ως βάση για το παζλ.

ΠΑΖΛ: Μια εκτυπώσιμη επιφάνεια σε σχήμα επιπλωμένου σπιτιού που πρέπει να κοπεί σε κομμάτια ακο-
λουθώντας τις σημειωμένες γραμμές. Υπάρχουν δύο εκδόσεις του παζλ: μία που αποτελείται από τρίγω-
να, τα οποία μπορούν να τυπωθούν σε χαρτόνι και να κοπούν εύκολα στο χέρι με ψαλίδι ή κόφτη και μια 
άλλη στην οποία τα κομμάτια διαμορφώνονται σαν ένα κλασικό παζλ. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, αν 
το παζλ τυπωθεί σε χαρτόνι, το κόψιμο στο χέρι ίσως είναι πιο περίπλοκη υπόθεση, ενώ η επαγγελματική 
κοπή λίγο ακριβή. Ανάλογα με τον προϋπολογισμό μας, τα στοιχεία του παιχνιδιού μπορούν να παρα-
χθούν με περισσότερο ή λιγότερο επαγγελματικό τρόπο. Το σπίτι αποτελείται από 16 κομμάτια.  

ΚΑΡΤΕΣ: Τέσσερις κατηγορίες καρτών για την πραγματοποίηση ατομικών ή ομαδικών δραστηριοτήτων. Οι 
κάρτες είναι αριθμημένες για να διευκολύνουν την αναζήτηση απαντήσεων σε αυτό το βιβλίο. Οι τέσσερις 
κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:
• Κάρτες γνώσεων (48)

Σκοπός της κάρτας είναι να αξιολογήσει την αφομοίωση των περιεχομένων που του προγράμματος εκ-
παίδευσης για τους Πιστοποιημένους Ομότιμους  Υποστηρικτές. Συνήθως πραγματοποιείται πριν από 
το παιχνίδι. Οι παίκτες θα βρουν διαφορετικούς τύπους καρτών: 1. συμπληρώστε το κενό, 2. πολλαπλή 
επιλογή, 3. αληθείς/ψευδείς ερωτήσεις, 4. ανοικτές ερωτήσεις. Ο παίκτης θα πάρει έναν βαθμό αν η 
απάντηση είναι σωστή, κάτι που μπορεί να ελεγχθεί σε αυτό το βιβλίο. Σε σύγκριση με άλλες κάρτες, 
όπου διαφορετικές απαντήσεις μπορούν να θεωρηθούν ως σωστές, οι κάρτες γνώσης αφορούν την 
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αφομοίωση συγκεκριμένων περιεχομένων κατάρτισης από τον Υποστηρικτή. Έτσι οι απαντήσεις που 
παρέχονται σε αυτό το βιβλίο είναι οι σωστές, δείχνοντας επίσης τον αριθμό της ενότητας από την 
οποία προέρχεται η ερώτηση. Κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό για άλλες κάρτες, αφού ένα παιχνίδι ρόλων 
ή η απάντηση σε μια πρόκληση, απαιτούν βαθύτερη και ολιστική αφομοίωση του περιεχομένου ολό-
κληρου του εκπαιδευτικού προγράμματος και όχι μόνο μιας συγκεκριμένης ενότητας.

Παράδειγμα:  
Κείμενο κάρτας
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για επιτυχή συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών και ομότιμων υποστηρι-
κτών; Αναφέρετε ορισμενες

Απάντηση
• Αξιοπιστία
• Ειλικρινής επιθυμία συνεργασίας για την επίτευξη κοινών στόχων
• Αλληλοϋποστήριξη και κοινή μάθηση από τον έναν στον άλλον
• Κοινή κατανόηση στόχων, περιεχομένων και μεθόδων εργασίας
 (Ενότητα 10)

Η απάντηση θα θεωρηθεί σωστή ακόμη και αν ο παίκτης δεν αναφέρει όλες τις προϋποθέσεις, επειδή 
η κάρτα λέει «αναφορά μερικών από αυτές».

• Κάρτες επίλυσης προκλήσεων/προβλημάτων (48)
Αυτή η κάρτα παρουσιάζει καταστάσεις/ προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν. Ο παίκτης που την επι-
λέγει, θα απαντήσει λέγοντας τι μπορεί να κάνει ένας ομότιμος υποστηρικτής για να υποστηρίξει τον 
ομότιμο. Ένας βαθμός θα δοθεί εάν ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων θεωρεί τη δεδομένη λύση εφικτή.

Παράδειγμα: 
Κείμενο κάρτας
Ο Πέτρος, 23 ετών, κοιμάται στο δρόμο. Αν και είσαι ο ομότιμος υποστηρικτής του, σε αποφεύγει. Κάθε 
φορά που πλησιάζεις, απομακρύνεται. Χάνει βάρος και αρνείται κάθε υποστήριξη που θα μπορούσε 
να του παρασχεθεί. Δείχνει όλο και χειρότερα και πλέον ανησυχείς γι’ αυτόν. Στο δρόμο δεν έχει κάνει 
μπάνιο και δεν έχει αλλάξει ρούχα. Είναι εντελώς απομονωμένος. Τι κάνεις;

Προτεινόμενη απάντηση
Αν κάποιος θεωρείται ως απειλή για τον εαυτό του ή τους άλλους, υπάρχει ανάγκη ακούσιας νοσηλείας. 
Ζήτα βοήθεια από την ομάδα σου για να διερευνήσετε αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εάν εισαχθεί, προ-
σπάθησε να τον επισκέπτεσαι τακτικά, ώστε να δημιουργήσεις μια σχέση. Προσπάθησε να εντοπίσεις 
ανθρώπινα δίκτυα που συνδέονται μαζί του π,χ. άλλους άστεγους στην περιοχή, αξιοποιώντας τους ως 
μεσολαβητές, εφόσον εξακολουθεί να προσπαθεί να σε αποφύγει

• Κάρτες ρόλων (24)
Η κάρτα αυτή παρουσιάζει μια κατάσταση στην οποία συμμετέχουν 2 ή 3 χαρακτήρες, ορίζοντας με  
συντομία το πλαίσιο και το πρόβλημα. Ο παίκτης που τραβάει την κάρτα πρέπει να υποδυθεί ένα ρόλο 
για περίπου 3-5 λεπτά, με 1-2 ακόμη παίκτες, (οι ρόλοι εμφανίζονται με διακριτούς χαρακτήρες σε κάθε 
κάρτα). Ο παίκτης που τραβά την κάρτα λειτουργεί ως ομότιμος υποστηρικτής (ρόλος που υπάρχει σε 
κάθε κάρτα). Οι παίκτες θα προσπαθήσουν να δώσουν μια λύση και αν το κατορθώσουν, παίρνουν έναν 
βαθμό. Στο βιβλίο, οι παίκτες μπορούν να διαβάσουν κάποιες γνώμες και να σκεφτούν πάνω σε αυτές, 
αφού ολοκληρώσουν το παιχνίδι ρόλων.

Παράδειγμα: 
Κείμενο κάρτας
Ένας εξαγριωμένος γείτονας έρχεται στο γραφείο σου εκφράζοντας παράπονα για το διαμέρισμα της 
Χρύσας που είναι γεμάτο περιστέρια. Είσαι ο ομότιμος υποστηρικτής της και είσαι με τον Δημήτρη, μέ-
λος της υποστηρικτικής ομάδας. Έχετε συμφωνήσει με την Χρύσα ένα σχέδιο, δεν καταφέρατε ωστόσο 



6

Εγχειρίδιο οδηγιών

να το ξεκινήσετε.
Γνώμες
Ως ομότιμος υποστηρικτής γνωρίζεις την κατάσταση, την Χρύσα, τους γείτονες και το σχέδιο. Συχνά τα πράγ-
ματα χρειάζονται χρόνο, είναι σημαντικό να τον ζητήσεις υποσχόμενος ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα. Αν κάτι 
δεν πάει καλά ίσως υπάρχουν άλλοι λόγοι, προβλήματα π.χ. ψυχικής υγείας. Δες αν μπορείς να ευαισθητο-
ποιήσεις τον γείτονα -  η Χρύσα μπορεί να προσφέρει στην κοινότητα πολλά περισσότερα από τα θορυβώδη 
περιστέρια και τα καθυστερημένα σχέδια, που ίσως χρειάζονται επανεξέταση και προσαρμογή. Πριν φύγει, 
ο γείτονας χρειάζεται να έχει συνειδητοποιήσει ότι είναι κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί. 

• Κάρτες δηλώσεων (36)
Στην κάρτα παρουσιάζονται σύντομες δηλώσεις για τις οποίες οι παίκτες εκφράζουν τη γνώμη τους. 
Ο κύριος στόχος τους είναι να προωθούν τον προβληματισμό και να δημιουργούν μια συζήτηση για 
ζητήματα σημαντικά για τους Πιστοποιημένους Υποστηρικτές, όπως π.χ. η υποστήριξη ομοτίμων και ο 
ρόλος του υποστηρικτή, η αυτοφροντίδα του, ο στιγματισμός των πεποιθήσεων για την έλλειψη στέ-
γης. Οι βαθμοί θα δοθούν από τον υπεύθυνο λήψης αποφάσεων με βάση την επιχειρηματολογία που 
παρέχεται από τον παίκτη..

Παράδειγμα: 
Κείμενο κάρτας
Η έλλειψη στέγης οφείλεται σε λανθασμένες συσσωρευμένες προσωπικές επιλογές.
 
Προτεινόμενη απάντηση
Η έλλειψη στέγης αποτελεί ακραία μορφή φτώχειας. Η φτώχεια οφείλεται στις εισοδηματικές ανισότη-
τες και σε πολιτικές που οδηγούν σε:
• Έλλειψη οικονομικά προσιτής κατοικίας
• Χαμηλούς μισθούς
• Μαύρη ή μη σταθερή εργασία
• Επισφαλείς πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας ή έλλειψή τους
• Ανεπαρκές δίκτυ ασφαλείας για όσους ζουν σε συνθήκες φτώχειας και στεγαστικού αποκλεισμού.

Κάθε άνθρωπος μπορεί να βιώνει το ίδιο πρόβλημα με διαφορετικούς τρόπους.

ΣΥΜΒΟΛΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: Θα περάσει από τον ένα συμμετέχοντα στον άλλο μετά από κάθε στροφή, 
με κυκλική ροή. Το πρόσωπο που το κατέχει θα ελέγξει τη σωστή/προτεινόμενη απάντηση (για τις κάρτες 
γνώσης και δηλώσεων), ενώ θα αποφασίσει εάν η δραστηριότητα έχει πραγματοποιηθεί ικανοποιητικά 
(για τις κάρτες πρόκλησης και ρόλων) διαβάζοντας τις απαντήσεις και γνώμες που προτείνονται.

ΒΕΛΑΚΙ: Ένας εκτυπώσιμος κύκλος με χρωματιστά τμήματα που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη δη-
μιουργία μιας περιστρεφόμενης βάσης. Ο κύκλος θα πρέπει να τυπωθεί ή να κολληθεί σε ένα χαρτόνι και 
ένα βέλος θα πρέπει να τοποθετηθεί στη μέση. Το βέλος μπορείς να το αγοράσεις στο διαδίκτυο ή σε ένα 
κατάστημα παιχνιδιών. Μπορείς επίσης να φτιάξεις ένα βελάκι μόνος σου στο σπίτι, υπάρχουν εκπαι-
δευτικά βίντεο στο YouTube που δείχνουν πώς γίνεται. Κάνε κλικ εδώ για να δείς ένα παράδειγμα. Κάθε 
χρώμα του κύκλου αντιστοιχεί σε μία κατηγορία καρτών. Το τμήμα του κύκλου που αντιστοιχεί στις κάρτες 
ρόλων είναι μόνο ένα για να μειώσει την πιθανότητα αυτής της κατηγορίας να επιλεγεί συχνά, ώστε το 
παιχνίδι να γίνει πιο ευέλικτο. Στην πραγματικότητα, αυτή η δραστηριότητα απαιτεί περισσότερο χρόνο 
για να υλοποιηθεί.
Εναλλακτικά, θα μπορούσε για το παιχνίδι να χρησιμοποιηθεί ένα κανονικό ζάρι. Σε αυτή όμως την πε-
ρίπτωση, είναι απαραίτητο να αντιστοιχίσετε μια κατηγορία καρτών σε κάθε αριθμό. Για παράδειγμα: 1 
- κάρτες ρόλων· 2 και 3 - κάρτες δηλώσεων· 4 και 5 κάρτες γνώσης· 6 - κάρτες πρόκλησης.

Προετοιμασία για το παιχνίδι

Εκτυπώστε και κόψτε την βάση, το παζλ, τον κύκλο, τις κάρτες δραστηριότητας και το σύμβολο λήψης απο-
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φάσεων, κατά προτίμηση, πλαστικοποιήστε τα. Πάρτε έναν ζάρι με αριθμούς αν αποφασίσετε να το χρησι-
μοποιήσετε αντί για βέλος.

Χωρίστε τις κάρτες ανά κατηγορία, ανακατέψτε τις και τοποθετήστε τις 4 στοίβες δίπλα στο ταμπλό.

Βάλτε τα 16 κομμάτια του παζλ σε ένα κουτί. Κάθε φορά που ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων επιβεβαιώνει 
ότι ένας παίκτης έδωσε μια σωστή απάντηση ή αποφασίζει ότι η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε ικανο-
ποιητικά η ομάδα παίρνει έναν βαθμό, μαζί με ένα κομμάτι του παζλ που θα τοποθετηθεί στη σωστή θέση 
στην άδεια βάση του σπιτιού. Το παιχνίδι θα τελειώσει όταν ολοκληρωθεί το παζλ.

Πριν την έναρξη, ο μεσολαβητής εξηγεί στους παίκτες τα χαρακτηριστικά κάθε κάρτας δραστηριότητας. Ο 
μεσολαβητής μπορεί να επιλέξει να κάνει μια πρακτική επίδειξη.

Συνιστάται ο μεσολαβητής να εξηγήσει στους συμμετέχοντες ότι ο στόχος του παιχνιδιού είναι να προκαλέ-
σει προβληματισμό στην ομάδα σχετικά με τη μεθοδολογία υποστήριξης από ομοτίμους και την εφαρμογή 
της σε άστεγους. Είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν ότι δεν υπάρχει σωστός ή λανθασμένος 
τρόπος να εκτελεστούν κάποιες δραστηριότητες, ούτε και μια μόνη σωστή απάντηση που πρέπει να δοθεί. 
Θα πρέπει επίσης να εξηγηθεί ο ρόλος του υπεύθυνου λήψης αποφάσεων ώστε να ενημερωθούν οι παίκτες 
για τις ευθύνες του ατόμου που κατέχει αυτό το σύμβολο.

Ανάπτυξη του παιχνιδιού

1. Κάθε παίκτης ρίχνει μια ζαριά. Ο παίκτης με το υψηλότερο σκορ ξεκινά πρώτος. Οι γύροι προχωρούν δεξι-
όστροφα.

2. Με τον ίδιο τρόπο επιλέγεται ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων για τον πρώτο γύρο. Ο δεξιόστροφος κα-
νόνας ακολουθείται και σε αυτή την περίπτωση

3. Ο παίκτης περιστρέφει το βέλος και ανάλογα με το χρώμα στο οποίο κάθεται, επιλέγει μια κάρτα.

4. Ο παίκτης διαβάζει την ερώτηση/ δραστηριότητα που αναφέρεται στην κάρτα και την εκτελεί, σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις με την υποστήριξη άλλων παικτών. 

5. Ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων κάθε γύρου ελέγχει στο εγχειρίδιο εάν η απάντηση που δίνεται από τον 
παίκτη είναι σωστή ή αποφασίζει αν η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε ικανοποιητικά. Δεδομένου ότι 
το παιγνίδι είναι συνεργατικό, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων ίσως τείνουν να δέχονται όλες τις απα-
ντήσεις ως σωστές για να προχωρήσουν στο παιχνίδι. Γι’ αυτό, χρειάζεται να τους ζητήσουμε να αιτιολο-
γήσουν την απόφασή τους και να τους υπενθυμίσουμε ότι δεν υπάρχει κάποια πίεση για την ολοκλήρωση 
του παιχνιδιού και ότι ο κύριος στόχος είναι να αναλογιστούμε μαζί την εικόνα του ομότιμου υποστηρι-
κτή.

6. Για κάθε σωστή απάντηση/καλή υλοποίηση μιας δραστηριότητας ο παίκτης θα πάρει 1 βαθμό, δηλαδή 1 
κομμάτι του επιπλωμένου σπιτιού που θα τοποθετηθεί στο σωστό μέρος στο άδειο σπίτι.. 

7. Το παιχνίδι τελειώνει όταν ολοκληρωθεί το παζλ
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ΚΑΡΤΕΣ ΓΝΩΣΕΩΝ
Απαντήσεις

1. Η συμβουλή παρέχει μια έτοιμη λύση. Η ουσία της υποστήριξης ομοτίμων είναι ο ομότιμος να βρει τις 
δικές του λύσεις. Η συζήτηση και η σχετική εμπειρία άλλων θα πρέπει να χρησιμεύσουν μόνο ως μια χρή-
σιμη, κινητροδοτική συμβολή. (Ενότητα 9)

2. Μπορούμε να τα δείξουμε καλώντας τον άλλο να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο μαζί μας, μέσα από οπτική 
επαφή, εκφράσεις προσώπου, τόνο φωνής, ανοιχτή στάση, με κατάλληλες χειρονομίες και ήχους, διατη-
ρώντας την κατάλληλη απόσταση. (Ενότητα 9)

3. 2. Καθοδήγηση
 3. Επίκληση στον συνομιλητή να μην ανησυχεί
 5. Κατάταξη του συνομιλητή σε κατηγορίες (Ενότητα 9)

4. Λάθος. Ο αληθής κανόνας είναι: «Είμαι καλά - έχω το δικαίωμα να είμαι ο εαυτός μου. Είσαι καλά - έχεις 
το δικαίωμα να είσαι ο εαυτός σου.» Το να διεκδικείς είναι η επίκληση των δικαιωμάτων και της αξιοπρέ-
πειάς μας, σεβόμενοι ταυτόχρονα τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια του άλλου. (Ενότητα 9)

5. Σκέψου τις ανάγκες σου και τις δυνατότητες να τις ικανοποιήσεις.
Κράτησε απόσταση από τον εαυτό σου, τα συναισθήματά σου και όσα συμβαίνουν στη ζωή σου.
Δες την εύθυμη όψη των πραγμάτων.
Προσπάθησε να αστειεύεσαι και να είσαι φιλικός με τους ανθρώπους. (Ενότητα 11)

6. Λάθος. Η προσοχή αυτή καθαυτή δεν είναι το θέμα, αλλά πόσο ισορροπημένη είναι. Δικαιούμαστε από 
την μια πλευρά να ορίζουμε οι ίδιοι τις προτιμήσεις μας, από την άλλη όμως ο κόσμος και ο περίγυρός μας 
έχει τα δικά του δικαιώματα. Χρειάζεται να το αναγνωρίζουμε και να ισορροπούμε με τέτοιο τρόπο ώστε 
η ικανοποίησή μας να είναι όσο το δυνατόν πλήρης. (Ενότητα11)

7. Λάθος. Είμαι παρών δεν σημαίνει πως με αφορούν μόνο τα αυστηρά δικά μου, αλλά πως ανοίγομαι στους 
άλλους αλλά και εν γένει γύρω μου. Η υπερβολική εστίαση στα δικά μας θέματα μπορεί να οδηγήσει στον 
διαχωρισμό από την πραγματικότητα και σε μια άρνηση ενσυνειδητότητας. (Ενότητα 11)

8. Αυτό είναι μόνο το ένα. Υπάρχει επίσης η συμμετοχή σε όσα συμβαίνουν γύρω μας, σε δραστηριότη-
τες, σχέσεις με ουσία κ.λπ. Απαιτείται αναγκαστικά προσπάθεια και αντίσταση σε διάφορες καταστάσεις, 
μόνο όμως ο συνδυασμός των δύο μας κάνει να νιώθουμε πλήρεις. (Ενότητα 11)

9. Σύμφωνα με την τυπολογία ETHOS της FEANTSA, άστεγος είναι κάποιος που:
• Κοιμάται στο δρόμο ή σε δομές έκτακτης ανάγκης
• Ζει σε δομές στήριξης αστέγων
• Ζει σε στεγαστική επισφάλεια (βία στη οικογένεια, κίνδυνος έξωσης, απειλή έλλειψης στέγης λόγω 

αδυναμίας καταβολής μισθωμάτων)
• Ζει σε ανεπαρκείς στεγαστικές συνθήκες (υπερπλήρες διαμέρισμα, χωρίς ρεύμα ή τρεχούμενο νερό, σε 

ακατάλληλη κατοικία ή μη νόμιμο χώρο κατασκήνωσης) (Ενότητα 3)



9

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

10. Δίκτυο που θα υποστηρίζει την αποκατάσταση κοινωνικών δεσμών με την οικογένεια ή τους φίλους, ή 
ακόμη και τη δημιουργία νέων.
Δίκτυο για πρόσβαση στην υγεία, τη στέγαση, την εκπαίδευση, την απασχόληση κ.α. Απαιτείται συνήθως 
κατανόηση πώς λειτουργούν αυτοί οι τομείς, με στόχο την πρόσβαση σε θεμελιώδη αγαθά και υπηρε-
σίες.
Δίκτυο συνηγορίας για την αλλαγή πολιτικής. Από την παροχή υπηρεσιών στη βάση έως τη χάραξη πο-
λιτικής, οι ομότιμοι υποστηρικτές μπορούν καλύτερα από όλους να περιγράψουν τι αληθινά λειτουργεί 
καλά σε ένα ταξίδι ανάκαμψης.(Ενότητα 12)

11. Συνδέομαι με άτομα που μοιράζομαι κοινή κατανόηση και συναντίληψη σχετικά με το τι πρέπει να αλλά-
ξει. Εντοπίζω άτομα/φορείς που μπορούν να υποστηρίξουν την ιδέα και να με βοηθήσουν στα απαραί-
τητα βήματα (π.χ. ΜΚΟ, Δημοτικοί Σύμβουλοι, κόμματα, εθελοντές, δικηγόροι κλπ). Προσδιορίζω τους 
πόρους που μπορεί να χρειαστώ. Εντοπίζω παράγοντες κινδύνου και ζητήματα που θα μπορούσαν να 
εμποδίσουν και να υπονομεύσουν την αποτελεσματική δικτύωση. Προσαρμόζω τη φόρμα και τη δομή 
λειτουργίας του δικτύου σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους. Συνεργάζομαι με επαγγελματίες για να 
αποκτήσω ικανότητες που χρειάζομαι. (Ενότητα 12)

12. Η συζήτηση έχει αρχίσει. Πρόσφατα, τα κράτη μέλη της ΕΕ ξεκίνησαν την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την 
έλλειψη στέγης, την πρώτη προσπάθεια σχεδιασμού, ανάπτυξης και εφαρμογής μιας κοινής πολιτικής 
για την έλλειψη στέγης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (Ενότητα 3)

13. 1. Εμπιστοσύνη
2. Σεβασμό 
3. Δικό του μοναδικό
4. Προσβολή ή στιγματισμό (Ενότητα 3)

14. Η έλλειψη στέγης επηρεάζει τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Εκτιμάται ότι σχεδόν 700.000 
άνθρωποι στην Ευρώπη ζουν σε δομές έκτακτης ανάγκης ή στο δρόμο, ενώ πάνω από 4 εκατομμύρια 
θεωρούνται άστεγοι. (Ενότητα 3)

15. Συνηγορία για αλλαγές πολιτικής - οι ομότιμοι υποστηρικτές μπορούν να περιγράψουν καλύτερα τι λει-
τουργεί και τι όχι σε ένα ταξίδι ανάκαμψης.
Προώθηση της υποστήριξης ομοτίμων αλλά και όλων όσων την ασκούν.
Διασύνδεση με άλλους υποστηρικτές ομοτίμων και αλληλοϋποστήριξη.
Ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων για την υποστήριξη ομοτίμων.
Προώθηση της αξίας της υποστήριξης ομοτίμων και των εργαζομένων υποστηρικτών.
Κόμβος υποστήριξης επαγγελματικής ανάπτυξης για υποστηρικτές ομοτίμων και παραγωγής εμπειρο-

γνωμοσύνης. (Ενότητα 12)

16. Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (κυρίως το άρθρο 25)
Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (κυρίως το άρθρο 31)
Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για την Έλλειψη Στέγης και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Διακήρυξη της Λισαβώνας για την Καταπολέμησης της Έλλειψης Στέγης (Ενότητα 3)

17. Μια τραυματική κρίση είναι ένα ξαφνικό, απότομο και ασυνήθιστα ισχυρό γεγονός που θα έκανε τον 
καθένα να υποφέρει. (Ενότητα 5)

18. Είναι ένα σύνθετο τραύμα που μπορεί να έχει βιωθεί κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας ή των πρώ-
ιμων σταδίων ανάπτυξης. Το τραύμα τύπου 2 αναπτύσσεται επίσης από την επαναλαμβανόμενη και 
μακροχρόνια εμπειρία ενός τραύματος. (Ενότητα 5)

19. Ορισμένα συμπτώματα μπορεί να είναι, για παράδειγμα, διαταραχή προσοχής, έλλειψη προσήλωσης, 
σκοτοδίνη, εθισμοί, κρίσεις πανικού, διατροφικές διαταραχές, σωματικός πόνος και μούδιασμα, δυσκο-
λίες εμπιστοσύνης, ψευδαισθήσεις, κατάθλιψη και κόπωση. (Ενότητα 5)
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20. Οι τραυματικές εμπειρίες αποτελούν συχνά σημαντικό παράγοντα στην πορεία προς την έλλειψη στέ-
γης. Τραύμα μπορεί να προκληθεί ενώ είσαι άστεγος, για παράδειγμα όντας θύμα επίθεσης, σεξουαλι-
κής επίθεσης ή άλλου βίαιου γεγονότος. Επίσης, συχνά επανατραυματιζόμαστε από υπηρεσίες που μας 
κάνουν να νιώθουμε ανίσχυροι και ελεγχόμενοι. Η ίδια η έλλειψη στέγης μπορεί να είναι ένα τραυματικό 
γεγονός. (Ενότητα 5)

21. Λάθος. Οι επαγγελματίες δεν αναμένουν «πλήρη ανάκαμψη», αλλά ελπίζουν ότι η κατάσταση ζωής του 
ομότιμου είναι αρκετά σταθερή ώστε να του επιτρέψει να λειτουργήσει ως υποστηρικτής. (Ενότητα 10)

22. Λάθος. Τέτοια καθήκοντα ανατίθενται πάντα από κοινού, μετά από αιτιολογημένη σκέψη και με βάση τις 
επιθυμίες και τα πλεονεκτήματα του υποστηρικτή ομοτίμων. (Ενότητα 10)

23. Αξιοπιστία.
Ειλικρινής επιθυμία συνεργασίας για την επίτευξη κοινών στόχων.
Αλληλοϋποστήριξη και κοινή μάθηση από τον ένα στον άλλον.
Κοινή κατανόηση στόχων, περιεχομένων και μεθόδων εργασίας (Ενότητα 10)

24. Να συνηθίσω ξανά ως εργαζόμενος.
Να ρυθμίσω τον ιδιωτικό μου χώρο.
Να διαχειριστώ τυχόν αμφιβολίες από τους επαγγελματίες για την δουλειά μου με τους ομότιμους.
Να κατανοώ την επαγγελματική γλώσσα (τεχνικές, επαγγελματική αργκό).
Να χειριστώ περασμένες δυσκολίες που ίσως έρθουν στο μυαλό ξανά
Να συναντήσω άτομα που δεν θέλουν πλέον επαφή μαζί μου.
Να λαμβάνω ανεπαρκή υποστήριξη από τον επαγγελματία αναφοράς ή τον οργανισμό που εργάζομαι 

(Ενότητα 10)

25. «Να είσαι μαζί με» (Ενότητα 1)

26. Λάθος. Μπορείς να προχωρήσεις και να μάθεις πολλά από προκλήσεις και οπισθοδρομήσεις. (Ενότητα 
1)

27. Λάθος. Ο κανόνας της ισότητας λέει πως: «Οι υποστηρικτές ομοτίμων δεν εκφράζουν ούτε ασκούν εξου-
σία σε αυτούς που υποστηρίζουν». (Ενότητα 1) 

28. 2) Σημαντικό (Ενότητα 1)

29. 3) Μοιραστείς την προσωπική σου εμπειρία και μετά να ακούσεις.(Ενότητα 6)

30. Αλήθεια. Αυτό για το οποίο οι ομότιμοι υποστηρικτές επιλέγουν να μιλήσουν δεν χρειάζεται να συνδέ-
εται με την εμπειρία τους ως άστεγοι. Είναι αυτοί που έχουν τον έλεγχο και την ιστορία και οι ίδιοι απο-
φασίζουν ποιες πτυχές της θέλουν να μοιραστούν κάθε φορά. (Ενότητα 6)

31. Λάθος. Η ιστορία της ανάκαμψής σου και αυτά που σε βοήθησαν μπορεί να βοηθήσουν και άλλους, αλλά 
μπορεί να μην είναι χρήσιμα για όλους. (Ενότητα 6)

32. Λάθος. Η ιστορία σου πρέπει να είναι ισορροπημένη και αυθεντική, χωρίς υπερβολές, τόσο στα θετικά 
όσο και στα αρνητικά. Η αυθεντικότητα είναι αυτή που κρατά τα πιο πολλά συναισθήματα και διατηρεί 
τη δύναμη να θεραπεύει. (Ενότητα 6)

33. Κάποιος του οποίου οι συμπεριφορές, οι στάσεις και οι αξίες χρησιμεύουν ως παράδειγμα για ένα άλλο 
άτομο να τις ακολουθήσει. (Ενότητα 2)

34. Οι υποστηρικτές ομοτίμων γνωρίζουν ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τη ζωή των ομοτίμων τους, 
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και η μεταξύ τους σχέση περιλαμβάνει διαφάνεια και οικειότητα. Η προφύλαξη της ιδιωτικής ζωής του 
ομότιμου είναι σημαντική ώστε να διατηρηθεί μεταξύ τους σχέση εμπιστοσύνης. (Ενότητα 2)

35. Ένας από τους βασικούς του ρόλους είναι να καθοδηγήσει τον ομότιμο στο δικό του ταξίδι ανάκαμψης, 
μοιραζόμενος τη δική του εμπειρία και τις δεξιότητες που έχει αποκτήσει. (Ενότητα 2)

36. Σέβομαι τις ατομικές ανάγκες του ομότιμού μου.
Σέβομαι το μοναδικό ταξίδι του ομότιμού μου προς την ανάκαμψη.
Προωθώ την ενδυνάμωση του ομότιμού μου για να αναλάβει ενεργό ρόλο στο δικό του ταξίδι ανάκαμ-

ψης.
Συνεργάζομαι με όλα τα μέρη και συνδέω τον ομότιμό μου με παρόχους υπηρεσιών. (Ενότητα 2)

37. Η Επανορθωτική Δικαιοσύνη βασίζεται στις αξίες του διαλόγου, της συμπόνιας, της κατανόησης και της 
συμφιλίωσης. Σύμφωνα με αυτήν, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν ίσο δικαίωμα στη δικαιοσύνη, την 
αξιοπρέπεια, το σεβασμό και την προηγούμενη ακρόαση. (Ενότητα 8)

38. Η Διαμεσολάβηση αποτελεί πρακτική της Επανορθωτικής Δικαιοσύνης, με σκοπό την καθιέρωση διαλό-
γου και συνεργασίας μεταξύ ομάδων ή ατόμων που βρίσκονται σε σύγκρουση και με στόχο την επίτευξη 
συμφιλίωσης. (Ενότητα 8)

39. 1. Τι συνέβη; 
2. Ποιος επηρεάστηκε;
3. Ποιος άλλος εμπλέκεται σε αυτή τη σύγκρουση; (π.χ.  ευρύτερη κοινότητα)
4. Ποια ήταν τα κίνητρα; 
5 Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η κατάσταση; (Ενότητα 8)

40. 1. Ακούω.
2. Διευκρινίζω τις βασικές περιοχές της σύγκρουσης.
3. Εστιάζω στην επίλυση αντί για την κατηγορία.
4. Δημιουργώ επιλογές για συμφωνία.
5. Σχεδιάζω μια φυσική συμφωνία (Ενότητα 8)

41. 2. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο επιπολασμός των κοινών προβλημάτων ψυχικής υγείας είναι πάνω από δύο 
φορές υψηλότερος μεταξύ των αστέγων σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό. (Ενότητα 4)

42. Διαταραχή Μετατραυματικού στρες (PTSD) μπορεί να προκληθεί σε άτομα που έχουν βιώσει ή έχουν 
βρεθεί μπροστά σε ένα τραυματικό γεγονός, όπως μια φυσική καταστροφή, ένα σοβαρό ατύχημα, μια 
τρομοκρατική πράξη, σεξουαλική επίθεση, πόλεμος/μάχη ή κάτι παρόμοιο. (Ενότητα 4)

43. Αλήθεια. Η ανάκαμψη μπορεί να καλύπτει 5 στάδια. Η επίγνωση είναι ένα από αυτά.
1. Μορατόριουμ - Υποχώρηση. Βαθιά αίσθηση απώλειας και απελπισίας.
2. Επίγνωση - συνειδητοποίηση ότι δεν χάθηκαν όλα, μια ολοκληρωμένη ζωή είναι εφικτή.
3. Σχεδιασμός - Αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών όσον αφορά την ανάκαμψη. Εκκί-

νηση των ενεργειών που απαιτούνται για τη βελτίωση των σχετικών ικανοτήτων.
4. Επανακαθορισμός - Εργαζόμαστε προς μια θετική ταυτότητα, θέτουμε στόχους ουσίας και αναλαμ-

βάνουμε τον έλεγχο της ζωής μας.
5. Ανάπτυξη - Καλή ποιότητα ζωής σημαίνει αίσθηση ευεξίας, ευημερίας, ελέγχου και αυτονομίας, θετι-

κής αυτοαντίληψης, αίσθηση του ανήκειν, συμμετοχή σε ευχάριστες και ουσιαστικές δραστηριότη-
τες και μια αισιόδοξη προοπτική για το μέλλον. (Ενότητα 4)

44. Οι καταθλιπτικές διαταραχές, γνωστές ως κλινική κατάθλιψη, χαρακτηρίζονται από μια επίμονη αίσθηση 
απόγνωσης και απελπισίας. Ακόμη και καθημερινές απλές συνήθειες όπως το φαγητό, ο ύπνος, η εργα-
σία ή η παρέα φίλων γίνονται συχνά ιδιαιτέρως δύσκολες εξαιτίας της. (Ενότητα 4)
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45. Η ενδυνάμωση είναι κοινωνική διαδικασία που βοηθά τα άτομα να αποκτήσουν τον έλεγχο της ζωής 
τους. Προωθεί την εξουσία (δηλαδή την ικανότητα κάποιου να ενεργεί) στη ζωή, στον περίγυρό του και 
ευρύτερα στην κοινωνία, σε ζητήματα που ορίζει ως σημαντικά για τη ζωή του. (Ενότητα 7)

46. Η βοηθητικού τύπου σχέση αφαιρεί την ευθύνη από τους ομότιμους, μειώνοντας την αυτοαποτελεσμα-
τικότητα τους και τον βαθμό που ελέγχουν οι ίδιοι την ζωή τους. Μια σχέση ενδυνάμωσης συνεπάγεται 
πως οι ομότιμοι εφοδιάζονται με εργαλεία που απαιτούνται για την ανάκαμψή τους ώστε να μπορούν, 
ξεπερνώντας φοβίες τους, να εμπιστευτούν τις ικανότητές τους να διαχειριστούν αλλαγές, υιοθετώντας 
διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων τους. (Ενότητα 7)

47.  Θύματα: συχνά νιώθουν προδομένα, φυλακισμένα, ανίσχυρα, απελπισμένα. Θεωρώντας ότι βρίσκο-
νται στο έλεος του Θεού, αρνούνται να αναλάβουν ευθύνες για την ταλαιπωρία τους και πιστεύουν 
ότι δεν έχουν την ικανότητα να αλλάξουν την κατάστασή τους. Τα θύματα λένε ότι είναι αβοήθητα ή 
ανίκανα, μεταθέτοντας την  ευθύνη στους διώκτες (άλλα άτομα ή ίσως συγκεκριμένες καταστάσεις). 
Αναζητούν συνεχώς διασώστες για βοήθεια στη λύση των προβλημάτων τους. Εάν τα θύματα παρα-
μείνουν σε αυτή την κατάσταση, δεν θα μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις, να επιλύουν ζητήματα, 
να αλλάξουν το παραμικρό ή να αισθανθούν οποιαδήποτε αίσθηση ικανοποίησης ή ολοκλήρωσης.

Διασώστες: πάντα μεσολαβούν για χάρη των θυμάτων και προσπαθούν να τα γλιτώσουν. Νιώθουν άξιοι 
να στέκονται δίπλα τους ενώ εκείνα πνίγονται. Στόχο τους έχουν να σώζουν τους άλλους - το θεω-
ρούν απαραίτητο. Δεν κατανοούν ότι παρέχοντας βραχυπρόθεσμες λύσεις στα θύματα, τα κρατούν 
υποταγμένα και αγνοούν τις ανάγκες τους. Ίσως είναι και ο λόγος για τον οποίο συχνά οι διασώστες 
νιώθουν κουρασμένοι, επιβαρυμένοι και ανίκανοι να ανταποκριθούν επαρκώς, καθώς ασχολούνται 
πάντα με την έκτακτη ανάγκη διάσωσης των θυμάτων.

Διώκτες: είναι αυστηροί, ισχυροί, θέτουν κανόνες και όρια. Πιστεύουν συχνά πως πρέπει να κερδίζουν 
με κάθε κόστος. Δεν προσφέρουν κατάλληλη καθοδήγηση, λύση ή υποστήριξη, κατηγορούν όμως τα 
θύματα καταδικάζοντας τους διασώστες και την συμπεριφορά τους. Επικρίνουν και είναι έμπειροι να 
εντοπίζουν ελαττώματα διατηρώντας τάξη και ακαμψία στη διαχείρισή τους. Καταπιέζουν τα θύματα 
και, κατά καιρούς, τα εκφοβίζουν. (Ενότητα 7)

48. Αξιοποιώ την προσωπική μου εμπειρία ανάκαμψης ως εργαλείο.
Συμμετέχω στον εντοπισμό και την υποστήριξη του ομότιμου σε κρίση.
Διευκολύνω στην αυτο-κατεύθυνση και στοχοθεσία του ομότιμου.
Επικοινωνώ αποτελεσματικά με άλλους παρόχους θεραπείας.
Δημιουργώ ένα περιβάλλον σεβασμού με τους ομοτίμους μου.
Ενθαρρύνω τον ομότιμο να σχεδιάσει και να ακολουθήσει το προσωπικό του σχέδια ανάκαμψης και 

ευζωίας (Ενότητα 7)

ΚΑΡΤΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ
Προτεινόμενες απαντήσεις

1. Η αντίσταση αυτή μπορεί να έχει δύο όψεις. Αφ’ ενός μια πιθανή προκατάληψη ή η έλλειψη ανεκτικό-
τητας. Αφ΄ ετέρου, η υπαρκτή ανάγκη ιδιωτικότητας, αφού στο υπνοδωμάτιο οι άνθρωποι θα πρέπει να 
αισθάνονται άνετα, αλλάζουν ρούχα κλπ. Ο διάλογος με τα άτομα που αντιδρούν χρειάζεται να γίνει και 
για τις δύο όψεις. Πρώτα, προσπαθείς να αντιμετωπίσεις την προκατάληψη και κατόπιν να αναγνωρίσεις 
τις θεμιτές ανησυχίες. Στη συνέχεια, καλός τρόπος θα ήταν να ξεκινήσεις και να συντονίσεις μια ειλικρινή 
συζήτηση μεταξύ των δυο μερών, δηλαδή της Πόλα και των γυναικών που ζουν εκεί, με κατάληξη μια 
συμφωνία σε πρακτικά ζητήματα. Μια κοινή αποδοχή ορισμένων μέτρων όπως π.χ. μια απόσταση ανά-
μεσα στα κρεβάτια της Πόλα και όσων αντιδρούν, η τοποθέτηση φυσικού φραγμού (ντουλάπα, κουβέρ-
τα), ο χωριστός χρόνος στα μπάνια κ.λπ. μπορούν να μετριάσουν το πρόβλημα.  



13

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

2. Μη δοκιμάσεις να πείσεις κάποιον, έχει δοκιμαστεί ανεπιτυχώς. Καλύτερα προσπάθησε να διαμεσο-
λαβήσεις σε μια αντιπαράθεση μεταξύ του Κρίστοφερ και των συγκατοίκων του ως ομάδα. Η συζήτηση 
αυτή θα πρέπει να ακολουθηθεί από μια ισχυρή σύσταση προς τον Κρίστοφερ να πλένεται τακτικά και 
να πλένει τα ρούχα του επίσης. Τώρα μπορείς να λειτουργείς ως διαιτητής ανάμεσα σε εκείνον και την 
ομάδα - από τη μια υπενθυμίζοντάς του τις ευθύνες του και ρυθμίζοντας πράγματα που σχετίζονται με 
το πλύσιμο π.χ. των ρούχων. Από την άλλη, αφού κατανοήσεις τον λόγο για την έλλειψη υγιεινής από 
πλευράς του, ζήτησε από την ομάδα να είναι πιο ανεκτική και υπομονετική αν χρειαστεί.

3. Πριν από οτιδήποτε άλλο, ίσως είναι ανάγκη να δημιουργηθεί μια πιο βαθιά σχέση με την Ούρσουλα. Αν 
αισθανθεί ασφαλής και πως την ακούει κάποιος, τότε μόνο μπορεί να σκεφτεί να ανοιχτεί. Προσπαθώ-
ντας να την βοηθήσεις να αποκαταστήσει τη σχέση της με τα παιδιά της, σκεφτείτε κατ’ αρχάς μαζί ποια 
βήματα πρέπει να γίνουν, πώς θα επικοινωνήσετε, αν η αρχική προσέγγιση πρέπει να γίνει από εσένα 
ή εκείνην. Σκεφτείτε μήπως στείλετε μια κάρτα, ένα e-mail ή ένα μήνυμα ξανά και ξανά, εκφράζοντας 
ενδιαφέρον χωρίς να ζητάτε κάτι.

4. Χρειάζεται μια βαθύτερη επαφή με τον Τζων, για να διερευνηθούν οι λόγοι της άρνησής του και οι δε-
σμοί που έχει αναπτύξει στη δομή. Θα μπορούσαν κάποιοι από αυτούς τους δεσμούς να διατηρηθούν ή 
να αντικατασταθούν κάπως; Ουσιαστικά μεσολαβείς ανάμεσα σε εξωγενείς ανάγκες (κατάσταση υγείας) 
και εσωτερικά εμπόδια. Υπάρχουν τρόποι να αμβλυνθεί μια επώδυνη μετάβαση: με την υπόσχεση να 
τον επισκέπτεσαι στο γηροκομείο, συνοδεύοντάς τον (και πάνω από μία φορά) να το επισκεφθεί ώστε 
να εξοικειωθεί με το μέρος και ίσως με κάποιους ενοίκους ή αναβάλλοντας την παραπομπή για να πάρει 
λίγο το χρόνο του. Μια πιθανή άρνηση, εν τέλει δηλαδή να μην πάει, δεν πρέπει να απορριφθεί ως ενδε-
χόμενο εφ’ όσον ο Τζων μπορεί να είναι λειτουργικός στον ξενώνα.  

5. Η λύση εδώ δεν είναι εύκολη. Εφόσον δεν θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του ή τους άλλους, είναι ο μόνος 
που αποφασίζει αν θα πάρει φάρμακα ή θα επισκεφθεί γιατρό. Είναι καλύτερο να προχωρήσεις σύμφω-
να με την προσέγγιση της ανάκαμψης: επικεντρώνεις στην ισχυρή και λειτουργική πλευρά του και τον 
βοηθάς να την αναπτύξει. Αυτό μπορεί να σημαίνει να μάθει σε τι είναι καλός, τι του αρέσει να κάνει, 
φτιάχνοντας μια γωνιά γι’ αυτόν όπου μπορεί να λειτουργήσει με τον δικό του τρόπο και να νιώθει χρή-
σιμος. Η αντίστασή του ίσως έχει να κάνει με αρνητικές εμπειρίες στην ψυχιατρική φροντίδα. Σε αυτή 
την περίπτωση, θα ήταν χρήσιμο να του βρείτε μια φιλική επαφή. Όλα αυτά περιλαμβάνουν, φυσικά, την 
ανάπτυξη μιας ουσιαστικής σχέσης μεταξύ σας. 

 
6. Η Τζοάνα πρέπει να συνεργαστεί με το κέντρο για να πάρει αυτό που επειγόντως χρειάζεται: οικονομική 

στήριξη και προοπτική στέγασης σε μακροπρόθεσμη βάση. Μπορείς, ως ομότιμος υποστηρικτής, να 
διερευνήσεις την κατάσταση: μάθε ποια ήταν η κακοποίηση και αν κάπως συνέβαλε και η ίδια. Κάνε μια 
παραπομπή στον κοινωνικό λειτουργό του ξενώνα (συνεργάζεται σταθερά με το κέντρο), προσπαθώντας 
να βρείτε τρόπο ώστε τα ζητήματα τής Τζοάνα να προχωρήσουν με ελάχιστο κίνδυνο περαιτέρω απο-
γοήτευσης. Μπορείς να την συνοδεύσεις τέλος στο κέντρο για να είσαι δίπλα της κατά τη διάρκεια των 
απαραίτητων συναντήσεων.

7. Μια γυναίκα ίσως είναι πιο κατάλληλη ως ομότιμος υποστηρικτής, ώστε να δημιουργήσει μια βαθιά 
σχέση με τη Μαριέτα. Κάνοντας μικρά βήματα, μέσα από μικρές συζητήσεις και αβρότητες, ίσως μπορεί 
να καθιερωθεί ένας διάλογος μεταξύ σας, σχετικά με την ποιότητα των σχέσεών της με τους άνδρες. Θα 
ήταν χρήσιμο να να σκεφτεί θέματα όπως: Θα μου κάνει καλό μια ακόμη εγκυμοσύνη; Μπορώ να την 
αποφύγω; Με ποιο τρόπο; Ίσως, ως ομότιμος υποστηρικτής θα μπορούσες να επικοινωνήσεις με τον 
σύντροφό της.

8. Αν έχεις κάποια θετική εμπειρία αναφορικά με διαχείριση χρέους, ίσως μπορείς κάπως να καθοδηγή-
σεις τον Πήτερ, ενθαρρύνοντάς τον να διαπραγματευτεί με τους πιστωτές του. Χρειάζεται κυρίως να 
επηρεάσεις τη νοοτροπία του, ώστε, αφήνοντας τις τακτικές αποφυγής να προχωρήσει σε στρατηγικές 
επίλυσης.

9. Ως ομότιμος υποστηρικτής μπορείς να δεις την αλλαγή και να ρωτήσεις την Κατερίνα αν μπορεί να κάνει 
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το ίδιο. Μια ιδέα θα ήταν να την ρωτήσεις αν θα ήθελε να το συζητήσει και τι πιστεύει ότι θα μπορούσε 
να την βοηθήσει. Ανάλογα με τον βαθμό στον οποίο το πρόβλημα αυτό επηρεάζει την προσπάθειά της να 
ανακάμψει καθώς και προσωπικό της συμφωνημένο σχέδιο ανάκαμψης, θα μπορούσε να επωφεληθεί 
από μια ψυχιατρική αξιολόγηση. Σε κάθε περίπτωση, μια συζήτηση με τον επόπτη ή τα άλλα μέλη της 
ομάδας για περαιτέρω ιδέες ή βοήθεια, είναι απαραίτητη.

10. Μπορείς να διερευνήσεις την δυνατότητα να τον διασυνδέσεις με εξειδικευμένο κέντρο ή την δυνατό-
τητα να τον παρακολουθεί κάποιος εφόσον επιστρέψει στο δρόμο, προκειμένου να συνεχίσει να τον 
ενθαρρύνει στην ανάκαμψή του. Μπορείς επίσης να ζητήσεις από τον τοπικό σύλλογο προσφύγων έναν 
πολιτισμικό διαμεσολαβητή της ίδιας εθνικότητας, ο οποίος να διοργανώσει μια συνεδρία επανορθωτι-
κής δικαιοσύνης με το προσωπικό και τους ενοίκους του ξενώνα.

11. Μπορείς να τον επισκεφθείς για να καταλάβεις τον λόγο για τον οποίο δεν εμφανίζεται. Μπορείτε να 
συζητήσετε εναλλακτικές λύσεις, προσπαθώντας να καταλάβεις αν κατανοεί τη σημασία της αγωγής ή 
αν υπάρχουν εμπόδια να την ακολουθεί επαρκώς (έλλειψη μέσων, διακοπή λόγω της κατάθλιψης, κάτι 
άλλο). Στη συνέχεια, πρέπει να συζητήσεις το σχέδιο που  συμφωνήθηκε με την ομάδα που αναφέρεσαι, 
καθώς και ένα πλάνο παρακολούθησης όσων έχουν συμφωνηθεί.

12. Αφού συστηθείς και πεις δυο λόγια για τον φορέα με τον οποίο συνεργάζεσαι, πάρε όσες πληροφορίες 
μπορέσεις για όσα συμβαίνουν στη Μαρία. Μετά, ζήτησέ της να προσδιορίσει τις προτεραιότητές της. 
Αφού συμφωνήσετε γι’ αυτές αλλά και για τα βήματα που πρέπει να γίνουν, προσπάθησε να την ενθαρ-
ρύνεις και να την υποστηρίξεις να πράξει αναλόγως. Μπορεί να χρειαστεί παραπομπή σε νοσοκομείο για 
ιατρική αξιολόγηση ή σε κοινωνικές υπηρεσίες για περαιτέρω στήριξη και πιθανή επείγουσα στέγαση. 
Ξεκίνα να την παρακολουθείς και μίλα με την ομάδα σου για περαιτέρω βοήθεια.

13. Αν κάποιος θεωρείται ως απειλή για τον εαυτό του ή τους άλλους, υπάρχει ανάγκη ακούσιας νοσηλείας. 
Ζήτα βοήθεια από την ομάδα σου για να διερευνήσετε αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εάν εισαχθεί, προ-
σπάθησε να τον επισκέπτεσαι τακτικά, ώστε να δημιουργήσεις μια σχέση. Προσπάθησε να εντοπίσεις 
ανθρώπινα δίκτυα που συνδέονται μαζί του, π.χ. άλλους άστεγους στην περιοχή, αξιοποιώντας τους ως 
μεσολαβητές εφόσον εξακολουθεί να προσπαθεί να σε αποφύγει.

14. Πρώτα απ’ όλα, προσπαθείς να καταλάβεις τους λόγους που αρνείται το νοσοκομείο και να βεβαιωθείς 
ότι γνωρίζει τους κινδύνους της λοίμωξης. Λάβε υπόψη την ανάγκη φροντίδας και του σκύλου. Ενημέ-
ρωσε την ομάδα σου και συζητήστε διεξοδικά τις διαθέσιμες επιλογές. Είναι μια κατάσταση που επείγει, 
αφού μια λοίμωξη μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες, όπως η σήψη. Επιπλέον, μπορείς να ζητή-
σεις από γιατρό να την επισκεφθεί στο σημείο που ζει.

15. Την συνοδεύεις να λάβει ιατρικές υπηρεσίες και στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να βρεθεί ένας προστα-
τευμένος χώρος. Εάν δεν μπορεί να βοηθήσει σε αυτό η ομάδα σου, προσπαθείς να ζητήσεις βοήθεια 
από την οργανωμένη διεμφυλική κοινότητα.

16. Αφού κατανοήσεις τη σημασία που έχουν στη ζωή της τα περιστέρια, συζήτησε μαζί της ένα σχέδιο, κα-
θώς και εναλλακτικές επιλογές. Ζήτα επίσης βοήθεια από την ομάδα σου για έναν τέτοιο σχεδιασμό. Μια 
ιδέα είναι να ζητηθεί μια συνάντηση επανορθωτικής δικαιοσύνης μεταξύ της Χρύσας και των γειτόνων 
της. Φέρε την σε επαφή με την τοπική ένωση ιδιοκτητών περιστεριών, ίσως τα περιστέρια της θα μπο-
ρούσαν να φιλοξενηθούν εκεί.

17. Ως ομότιμη υποστηρικτής, θα μπορούσες να συζητήσεις με τη Μαρία για το δικαίωμα που έχει στα χρή-
ματα και την ταυτότητά της. Με τη βοήθεια ενός κοινωνικού λειτουργού, η Μαρία μπορεί να υποβάλει 
αίτηση για νέα ταυτότητα. Μιλήστε επίσης μαζί της για τα χαρακτηριστικά των καλών και κακών σχέσεων, 
τονίζοντας ότι μια καλή σχέση δεν περιλαμβάνει τον έλεγχο των άλλων.

18. Ενθάρυνέ τον να μιλήσει με τον ιδιοκτήτη και να φτιάξει ένα σχέδιο πληρωμής για το χρέος του. Θα μπο-
ρούσατε επίσης να συναντήσετε μαζί έναν κοινωνικό λειτουργό, ώστε να είναι και ο ίδιος σίγουρος πως 



15

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

λαμβάνει όλα τα επιδόματα που δικαιούται. Ένα άλλο σημαντικό σου καθήκον ως ομότιμος υποστηρι-
κτής είναι να εμπνεύσεις ελπίδα στον Άρη και να του πεις ότι υπάρχει διέξοδος από την κατάσταση αυτή

19. Ως ομότιμος υποστηρικτής, μπορείς να βοηθήσεις τον Μοχάμεντ να ασκήσει έφεση. Μαθαίνοντας ποιοι 
φορείς μπορούν να τον βοηθήσουν, μπορείς να τους επισκεφθείς μαζί του. Χρειάζεται να γνωρίζει πώς 
λειτουργεί το σύστημα υπηρεσιών στη χώρα. Ενδεχομένως να βρει έναν κοινωνικό λειτουργό ή έναν 
διαμεσολαβητή που μιλάει τη γλώσσα του.

20. Με την άδειά της, μπορείς να επικοινωνήσεις ξανά με τον κοινωνικό της λειτουργό. Μπορείς επίσης να 
την βοηθήσεις να υποβάλει εκ νέου αίτηση για κάποιο επίδομα. Μίλα με την Ελίνα, προσπαθώντας να 
φέρεις ελπίδα σε μια δύσκολη κατάσταση. Θα μπορούσε επίσης να ενημερωθεί για άλλα μέρη όπου 
μπορεί να λάβει δωρεάν γεύματα ή άλλου είδους βοήθεια.

21. Μπορείτε να δείτε έναν κοινωνικό λειτουργό και να κάνετε μαζί ένα πλάνο για το ποιος θα φροντίσει τα 
οικονομικά του ζητήματα, αν δεν είναι σε θέση να το κάνει ο ίδιος. Διερεύνησε επίσης αν μπορεί, ως ηλι-
κιωμένος, να ενταχτεί σε υποστηριζόμενη στέγαση, εφόσον δεν είναι δυνατή η ανεξάρτητη διαβίωση. 
Ψάξτε επίσης μαζί για υπηρεσίες όπου θα μπορούσε να του προσφερθεί ένα δωρεάν γεύμα.

22. Θα μπορούσες να βοηθήσεις το ζευγάρι και να εξηγήσεις πού θα μπορούσαν να βρουν βοήθεια. Ως ομό-
τιμος υποστηρικτής, γνωρίζεις πού υπάρχουν ξενώνες και κέντρα ημέρας ή άλλες υπηρεσίες και - εφόσον 
είναι απαραίτητο - μπορείς επίσης να συνοδεύσεις το ζευγάρι εκεί.

23. Μπορείς να την υποστηρίξεις να επικοινωνήσει με ένα από τα στελέχη του φορέα, για να εξηγήσει την 
κατάσταση και να ζητήσει την δυνατότητα να δει τα παιδιά της. Εάν έχει πρόβλημα εθισμού, την ενθαρ-
ρύνεις να ψάξει για μια σωστή υποστήριξη ώστε να σταματήσει τη χρήση. Αν χρειαστεί μπορείς να την 
συνοδεύσεις να δει τα παιδιά της.

24. Ως ομότιμος υποστηρικτής, μπορείς να του προτείνεις να ασχοληθείτε μαζί με το θέμα. Μπορείς επίσης 
να καλέσεις τις κοινωνικές υπηρεσίες ζητώντας τους να εξηγήσουν την απόφαση στον Μαρκ. Κύριος 
στόχος σου ως ομότιμος υποστηρικτής είναι να ακούσεις τις ανησυχίες του και να τον καθησυχάσεις ότι 
θα τον υποστηρίξεις για να βρείτε μια διέξοδο από αυτή την κατάσταση.

25. Ο Χουάν μπορεί να προσπαθήσει να σκεφτεί κάποιες οικογενειακές εκδηλώσεις από παλιά, ή να προ-
σπαθήσει να ανοίξει ξανά επικοινωνία μαζί τους. Μια άλλη επιλογή που μπορείς να του προτείνεις είναι 
να διερευνήσετε εάν είναι δυνατόν να υποβάλει αίτηση για πιστοποιητικό γέννησης μέσω του προξενεί-
ου.

26. Ίσως είναι σημαντικό να τον ρωτήσεις και να αξιολογήσεις εάν υπάρχει ένα σωστό σύστημα για τους 
υπαλλήλους που μεταφέρουν κιβώτια από την αποθήκη στα ράφια. Αν δεν υπάρχει, ο Άλαν μπορεί να 
ζητήσει να μιλήσει στον προϊστάμενο για τη δυνατότητα υποστήριξης της δουλειάς από κάποιο μηχάνη-
μα. Μπορείτε επίσης να διερευνήσετε μαζί τις διάφορες θέσεις εργασίας στο κατάστημα, αξιολογώντας 
αν θα μπορούσε να υπάρξει μια ευκαιρία για τον Άλαν να αλλάξει θέση μέσα στο κατάστημα: ως ταμίας, 
ως καθαριστής, κ.λπ..

27. Ως ομότιμος υποστηρικτής, μπορείς να του  προτείνεις να επικοινωνήσει με ένα κέντρο που εξειδικεύ-
εται στη χρήση ουσιών, αναζητώντας ιατρική υποστήριξη. Θα μπορούσε επίσης, αν κάτι τέτοιο είναι 
εφικτό, να επικοινωνήσει με την οικογένειά του και να βρει ένα ασφαλές καταφύγιο. Τέλος, θα μπορούσε 
να βελτιώσει την κατάστασή του αναζητώντας μια δουλειά για να βγει από αυτή την κατάσταση. Σε όλες 
τις περιπτώσεις, συνιστάται να λέει την αλήθεια στα άτομα που πιο πολύ εμπιστεύεται.

28. Μπορείς να προτείνεις στην Ελίνα να μιλήσει ανοιχτά για το προσωπικό αυτό θέμα της στους υπεύθυ-
νους και/ή τους συναδέλφους της, αν αυτό μπορεί να την κάνει να νιώσει καλύτερα. Μια άλλη επιλογή 
θα ήταν να τους αγνοήσει και να επικεντρωθεί στη δουλειά της... Το κουτσομπολιό είναι δυστυχώς κάτι 
συχνό στους χώρους εργασίας. Εφόσον εξακολουθεί να μην νιώθει καλά, μπορείς να την υποστηρίξεις 
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να βρει άλλη δουλειά σε ένα πιο ανοιχτόμυαλο εργασιακό περιβάλλον.

29. Εφόσον η συνέντευξη γίνει στο Κέντρο Ημέρας, ο Ντάνιελ δεν χρειάζεται να βάλει κοστούμι. Εάν προσλη-
φθεί, το ξενοδοχείο θα του δώσει έτσι κι αλλιώς ρούχα. Θα πρέπει όμως να τον ενθαρύνεις να ξεπεράσει 
την απέχθειά του για «τους κουστουμάτους» και να καταλάβει ότι υπάρχουν χώροι εργασίας που οι 
κώδικες ντυσίματος είναι σημαντικοί, χωρίς όμως να καθορίζουν ποιος πραγματικά είσαι.

30. Αν τα προβλήματα του Αλεχάντρο με το αλκοόλ συνεχίζουν να επηρεάζουν την εργασία του στο μαγαζί, 
μπορείς, ως υποστηρικτής ομοτίμων, να του προτείνεις να σκεφτεί το ενδεχόμενο να ζητήσει κάποια/
περισσότερη ιατρική βοήθεια. Στο μεσοδιάστημα και ενώ ανακάμπτει, μπορεί ίσως να εργαστεί παρτ 
τάιμ, ή να τοποθετηθεί σε άλλη θέση στο κατάστημα.

31. Να θυμώνεις και να διαφωνείς με το αφεντικό ή τους συναδέλφους σου δεν είναι λύση. Θα πρέπει να 
τον κάνεις να κατανοήσει ότι είναι σημαντικό να παραμένεις ήρεμος και ότι το να αργήσεις μια φορά δεν 
είναι ένας λόγος για να απολυθεί κάποιος. Εξήγησε στον εργοδότη την κατάσταση. Είναι απαραίτητο, 
μόνο έτσι μπορεί να καταλάβει πώς έχουν τα πράγματα.

32. Μπορείς να του συστήσεις να αποφύγει να αναφέρεται σε προβλήματα, να προσπαθήσει να δείξει μια 
θετική εικόνα του εαυτού του και να εστιάζει στις δυνάμεις και τα κίνητρά του. Χρειάζεται επίσης να δεί-
ξει ενδιαφέρον για το εστιατόριο, τονίζοντας τις προηγούμενες εμπειρίες του στο συγκεκριμένο πόστο.

33. Ως ομότιμος υποστηρικτής, θα μπορούσες, αφού συμφωνήσει, να μιλήσεις με κάποιους από τους συ-
γκατοίκους, ώστε, υποστηρίζοντάς τον, να τον κάνουν να νιώσει πιο ενταγμένος. Θα μπορούσες επίσης 
να του βρεις μαθήματα ένταξης ή εκμάθησης γλώσσας – σίγουρα κάτι τέτοιο θα του δώσει την ευκαιρία 
να γνωρίσει και άλλα άτομα και να ενισχύσει το δίκτυό του. Μπορείς επίσης να του συστήσεις μια τοπική 
ομάδα μεταναστών για να κάνει εθελοντισμό.

34. Μπορείς να την υποστηρίξεις δίνοντάς της πληροφορίες σχετικά με τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που 
είναι διαθέσιμες εκεί. Επιπλέον, θα μπορούσατε να κοιτάξετε μαζί αν υπάρχουν δραστηριότητες στη 
γειτονιά στις οποίες θα μπορούσε να συμμετάσχει, ώστε να γνωρίσει τους γύρω της και να αισθανθεί πιο 
ενταγμένη.

35. Είναι μια περίπτωση κακοποίησης από έναν ερωτικό σύντροφο. Ίσως είναι μια κακοποίηση σε εξέλιξη, 
ίσως εκδηλώνεται για πρώτη φορά μέσω σωματικής βίας, ή μπορεί να είναι η αρχή μια κακοποιητικής 
συμπεριφοράς. Ωστόσο, ως ομότιμος υποστηρικτής, χρειάζεται να σκεφτείς σε δυο επίπεδα:
1. Άμεσα: Η Ζεϋνέπ χρειάζεται να μείνει αλλού, ενδεχομένως σε δομή που φιλοξενεί θύματα κακοποίη-

σης.
2. Μακροπρόθεσμα: τα ζητήματα της σχέσης είναι ανάγκη να αντιμετωπιστούν, καθώς και να εντοπι-

στούν πιθανές κακοποιητικές συμπεριφορές. Εφόσον συμβαίνει κάτι τέτοιο, εξέτασε το ενδεχόμενο 
διασύνδεσής της με προγράμματα υποστήριξης ψυχικής υγείας και φορείς που βοηθούν θύματα 
κακοποίησης.

36. Οι οικογενειακοί δεσμοί κατέρρευσαν λόγω διακρίσεων σεξουαλικού προσανατολισμού. Θα μπορούσες 
ίσως να τον διασυνδέσεις με υπηρεσίες που στηρίζουν θύματα παρόμοιων διακρίσεων, ώστε να νιώσει 
ότι κάπου τον αποδέχονται. Ο Τόμας θέλει να επανασυνδεθεί με την οικογένειά του, θα μπορούσες άρα 
να προτείνεις τη διεξαγωγή μιας «οικογενειακής επανορθωτικής συνάντησης» με επαγγελματίες διαμε-
σολαβητές, επιχειρώντας την συμφιλίωση της σχέσης τους.

37. Η ένταξη σε μια νέα κοινότητα και η εξοικείωση με το περιβάλλον είναι συχνά μια δοκιμασία, ωστόσο δεν 
είναι αποδεκτό οι άνθρωποι να φέρονται με ασέβεια ο ένας στον άλλον. Προσπαθησε να υποστηρίξεις 
την Πέιτζ και να δεις τι μπορεί να κάνει για να αποτρέψει την έξωση. Θα μπορούσες π.χ. να προτείνεις 
μια επανορθωτική «Συνδιάσκεψη Ομάδας» με την Πέητζ, την γειτόνισσά της, ίσως τον εκπρόσωπο των 
Κοινωνικών Υπηρεσιών καθώς και άλλα μέλη της κοινότητας, σε μια προσπάθεια να σταματήσουν συ-
μπεριφορές που οδηγούν σε σύγκρουση και να επιτευχθεί συμφιλίωση.
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38. Η προσπάθεια επανασύνδεσης με μέλη της οικογένειας ή φίλους ίσως είναι καλό σημάδι ανάκαμψης. 
Ωστόσο, μπορεί να αποτελεί ένα μεγάλο βήμα, ειδικά αν κάποιος έχει χάσει την επαφή για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα. Μπορείς να συζητήσεις μαζί του τους φόβους του και να τον υποστηρίξετε σε όλη την 
διαδικασία. Κάτι που θα μπορούσε να τον βοηθήσει να νιώσει πιο σίγουρος, είναι να συζητήσετε εκ των 
προτέρων τα βήματα που πρέπει να γίνουν - να ξεκινήσετε π.χ. επικοινωνώντας με ένα συγκεκριμένο 
άτομο και να σχεδιάσετε τι θα ήθελε να πει ο Νόαχ στη συζήτηση.

39. Ένας ομότιμος υποστηρικτής θα μπορούσε να βοηθήσει τη Σαρλότ να θέσει ορισμένα όρια και να εντο-
πίσει τα τοξικά χαρακτηριστικά της σχέσης, έτσι ώστε, διατηρώντας την προσωπική της σταθερότητα, να 
διασφαλίσει ότι οι ανάγκες της ικανοποιούνται ακόμη και την ώρα που φροντίζει και για κάποιον άλλο.

40. Θα μπορούσες να βοηθήσεις τη Μάγια και τον Λίαμ να βρουν κοντά τους σημεία όπου μπορούν να 
πάρουν αντισυλληπτικά δωρεάν. Επίσης, να συζητήσετε σχετικά με πιο ασφαλείς σεξουαλικές σχέσεις, 
δίνοντας τους φυλλάδια με πληροφορίες. Είναι πραγματικά σημαντικό για τον ομότιμο υποστηρικτή να 
σέβεται την εμπιστευτικότητα και την ιδιωτικότητα του ζευγαριού σε όλη την διαδικασία.

41. Μπορείς να την συνοδεύσεις στο αστυνομικό τμήμα κάνοντας καταγγελία και ζητώντας από τον αστυ-
νομικό να ενημερώσει τις κοινωνικές υπηρεσίες. Ίσως έτσι μπορέσει να βρει λύση για τη νύχτα λαμβά-
νοντας προσωρινό δελτίο διαμονής, ώστε να έχει το δικαίωμα να φιλοξενηθεί στο υπνωτήριο μέχρι να 
εκδοθούν τα νέα της έγγραφα.

42. Μπορείς ίσως να του προτείνεις να πάει στην ενορία ή στο Δήμο για να προσπαθήσει να βρει ένα προσω-
ρινό κατάλυμα. Μπορεί επίσης να ξεκινήσει μια διαδικασία αποκατάστασης μέσα από εξειδικευμένες 
υπηρεσίες. Αν το χρειαστεί, τον συνοδεύεις και τον υποστηρίζεις κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασί-
ας.

43. Είναι σίγουρα καλά τα νέα γι’ αυτόν. Όμως, θα χρειαστεί υποστήριξη για να διαχειριστεί όλα τα απαραί-
τητα έγγραφα. Μπορείς, ως ομότιμος υποστηρικτής, να τον παραπέμψεις σε μια οργάνωση Housing First 
για βοήθεια αλλά και για απόκτηση δεξιοτήτων αναφορικά με την διαχείριση ενός σπιτιού.

44. Η σύνδεσή της με δράσεις και πρωτοβουλίες που λαμβάνουν χώρα στη νέα της γειτονιά ίσως την ωφε-
λήσει να ενταχτεί στην κοινότητα και να αξιοποιήσει θετικά τον ελεύθερό της χρόνο. Προσπάθησε να 
κατανοήσεις τι την ενδιαφέρει και να προωθήσεις τη συμμετοχή της σε σχετικές δραστηριότητες.

45. Μπορείς να προτείνεις στον υπεύθυνο του ξενώνα να ζητήσει έναν πολιτιστικό διαμεσολαβητή και να δι-
ερευνήσει τις σημασίες των διαφορετικών τους συμπεριφορών τους ανάλογα με τις αξίες τους. Ο Μου-
σταφά χρειάζεται να κατανοήσει ότι η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη, εφόσον και οι δύο είναι πρόθυμοι 
για κάποιο συμβιβασμό και σέβονται περισσότερο ο ένας τον άλλον.

46. Με την υποστήριξή σου μπορεί να απευθυνθεί σε υπηρεσίες που παρέχουν επείγουσα στέγαση, σε 
κέντρα ημέρας ή σε συσσίτιο ή και στην ενορία, ώστε να λάβει την κατάλληλη βοήθεια. Ίσως είναι ση-
μαντικό να την κάνεις να νιώσει καλύτερα, δίνοντάς της να καταλάβει ότι μια διέξοδος είναι δυνατόν να 
βρεθεί.

47. Μπορείς να τον ενθαρρύνεις να πάει σε έναν ξενώνα προσωρινής στέγασης, ως μια άμεση λύση. Εκεί, 
μπορεί να δημιουργήσετε μαζί ένα σχέδιο ανάκαμψης και η ομάδα σου να του δώσει την κατάλληλη 
υποστήριξη, κάνοντάς τον ικανό να διαχειριστεί την ψυχική του ασθένεια με τον καλύτερο δυνατό τρό-
πο.

48. Ενθάρυνέ την να απευθυνθεί σε υπηρεσίες στην περιοχή της π.χ. ξενώνας, κέντρα ημέρας κλπ για να λά-
βει την βοήθεια που χρειάζεται από το σύστημα κοινωνικής προστασίας. Είναι σημαντικό να την κάνεις 
να καταλάβει ότι υπάρχει διέξοδος και μπορεί να τη βρει.
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ΚΑΡΤΕΣ ΡΟΛΩΝ 
Γνώμες, απόψεις

1. Όντας υποστηρικτής ομοτίμων, προσπαθείς να κατανοήσεις τόσο τον θυμό του Βόιτσεκ όσο και τη στά-
ση της Εμίλιας. Η κατάστασή της δεν είναι εύκολη, δεν είναι όμως σωστό να βγάζει τον εκνευρισμό της 
στους γύρω της. Ο Βόιτσεκ απ’ την άλλη, θα πρέπει να δείξει περισσότερη κατανόηση. Ξεναγώντας στον 
ξενώνα την Εμίλια μπορείς, ως υποστηρικτής ομοτίμων, να προσπαθήσεις να καταλάβεις τι θα την έκανε 
να αισθανθεί καλύτερα και να καλέσεις τόσο την ίδια όσο και τον Βόιτσεκ να μιλήσουν ώστε η κατάσταση 
να διορθωθεί.

2. Ως ομότιμος υποστηρικτής, είσαι σε θέση να γνωρίζεις από την εμπειρία σου πώς τελειώνει μια τέτοια 
επαφή με «φίλους». Μπορείς να του υπενθυμίσεις πώς είναι να «ξαναπέφτεις», αλλά και τον αγώνα που 
έκανε για να έχει «επιστρέψει» ξανά. Επισημαίνοντάς του επίσης τον πρόσθετο κίνδυνο του διαβήτη, 
ίσως συζητήσετε πιθανούς λόγους πίσω από τη «φιλία» των παλιών φίλων, όπως π.χ. ότι έχοντας χρήμα-
τα, ίσως να πλήρωνε ο ίδιος για τα ποτά όλων. Τον ενθαρρύνεις να σκεφτεί – υπάρχει κάποιο πρόβλημα 
που να λύθηκε πίνοντας;

3. Η Σύλβια βρίσκεται σε άρνηση και η Ντόρα έχει πολλά δικά της. Προσπαθείς, ως ομότιμος υποστηρικτής, 
να πείσεις τη Σίλβια για τα δικαιώματα των συγκατοίκων της, αλλά και τη Ντόρα για την ψυχική κατάστα-
ση της Σύλβια. Ίσως, συζητώντας το με όσους ζουν στο ίδιο δωμάτιο, κάποιος μπορεί με κάποιο τρόπο να 
αμβλύνει το πρόβλημα. Ελλείψει προόδου, το θέμα πρέπει να παραπεμφθεί στο προσωπικό του ξενώνα, 
ώστε να αναζητηθεί βοήθεια από επαγγελματία ή/και χωριστό δωμάτιο για τη Σύλβια.

4. Η μητέρα του Τόμας χρειάζεται να καταλάβει ότι οι κανόνες πρέπει να τηρούνται, ειδικά όσοι προστα-
τεύουν τους ενοίκους από τη βία. Επίσης, ότι δεν είναι πλέον υπεύθυνη για τον γιο της και πως είναι 
καιρός να τον αφήσει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών του. Από την άλλη πλευρά, μπορείς, 
ως ομότιμος υποστηρικτής, να διερευνήσεις τι προκάλεσε τη βίαιη συμπεριφορά του Τόμας. Ίσως δεν 
είναι μόνο αυτός στον οποίο χρειάζεται να υπενθυμιστεί ότι η βία δεν είναι ανεκτή.

5. Ως ομότιμος υποστηρικτής προσπαθείς να επικοινωνήσεις με τον ξενώνα, ζητώντας να στείλουν το έγ-
γραφο στον υπάλληλο του Γραφείου Εργασίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να προσπαθήσουν 
να τον πείσουν να το δεχτεί. Ίσως είναι σημαντικό να αφήσεις πρώτα την Κατερίνα να προσπαθήσει, και 
να παρέμβεις εφόσον χρειαστεί. Μπορείς επίσης να ζητήσεις τον Προϊστάμενο του Γραφείου, ώστε μαζί 
να βρείτε την πλέον αποτελεσματική λύση.

6. Μπορείς να εξηγήσεις στον Χρήστο πως τίποτα δεν θα συμβεί παρά τη θέλησή του, αλλά ίσως είναι 
καλύτερο γι’ αυτόν να είναι ασφαλής για μερικές μέρες. Μπορείς επίσης να συζητήσεις με την ομάδα 
street work για τις ανάγκες του, αφού, ξέροντας ως ομότιμος υποστηρικτής τον Χρήστο καλύτερα απ’ 
όλους, μπορείς να διαμεσολαβήσεις. Ότι και να επιλέξει ο ίδιος, εσύ μπορείς να διασφαλίσεις ότι δεν θα 
κρυώνει και θα είναι ασφαλής

7. Μπορείς, ως ομότιμος υποστηρικτής, να μιλήσεις με τη νοσοκόμα για την κατάσταση, εξηγώντας ότι 
τραυματισμένα άτομα δύσκολα μπορούν να μετακινηθούν και πως γι’ αυτό ήρθατε σε νοσοκομείο. Θα 
πρέπει να δοθεί στην Σάρα προτεραιότητα, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και το τραύμα 
στο πόδι της.

8. Ως ομότιμος υποστηρικτής γνωρίζεις την κατάσταση, την Χρύσα, τους γείτονες και το σχέδιο. Συχνά τα 
πράγματα χρειάζονται χρόνο, είναι σημαντικό να τον ζητήσεις, υποσχόμενος ότι θα υπάρξει αποτέλε-
σμα. Αν κάτι δεν πάει καλά, ίσως υπάρχουν άλλοι λόγοι, προβλήματα π.χ. ψυχικής υγείας. Δες αν μπορείς 
να ευαισθητοποιήσεις τον γείτονα - η Χρύσα μπορεί να προσφέρει στην κοινότητα πολλά περισσότερα 
από τα θορυβώδη περιστέρια και τα καθυστερημένα σχέδια, που ίσως χρειάζονται επανεξέταση και 
προσαρμογή. Πριν φύγει, ο γείτονας, χρειάζεται να έχει συνειδητοποιήσει ότι είναι κάτι που μπορεί να 
αντιμετωπιστεί.
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9. Σημαντικός ρόλος του ομότιμου υποστηρικτή είναι να εμφυσήσει εμπιστοσύνη στην Άννα και να την 
ενημερώσει ότι μπορεί να λάβει βοήθεια. Με την άδειά της, μπορείς να τής κλείσεις ραντεβού με κοι-
νωνικό λειτουργό και να την συνοδεύσεις. Στη συνάντηση, η Άννα, με την υποστήριξή σου ως ομότιμο, 
μπορεί να ρωτήσει ποια βοήθεια είναι διαθέσιμη γι’ αυτήν και τι τυχόν επιδόματα μπορεί να λάβει αν 
δεν σπουδάζει. Μπορείς να παραπέμψεις επίσης την Άννα σε υπηρεσίες σχετικές με ψυχική υγεία και 
χρήση ουσιών.

10. Μπορείς, ως ομότιμος υποστηρικτής, να πεις τη δική σου ιστορία εμπνέοντας ελπίδα στον Ματ. Σχεδιά-
ζετε μαζί πώς να πληρώσετε όλους τους λογαριασμούς και με τη βοήθειά σου, ο Ματ μπορεί να καλέσει 
τον ιδιοκτήτη, να του παρουσιάσει το σχέδιο και να τον ενημερώσει ότι προσπαθεί σκληρά για να το 
εφαρμόσει.

11. Όντας ομότιμος υποστηρικτής, μπορείς να διαμεσολαβήσεις στο διάλογο μεταξύ του Τιμ και του κοι-
νωνικού λειτουργού για να είσαι βέβαιος ότι ο Τιμ κατανοεί το σχέδιο για την αποκατάσταση και την 
στεγαστική του στήριξη μετά από 4 μήνες φυλάκισης. Μιλώντας επίσης λίγο περισσότερο με τον Τιμ, 
ίσως αποκτήσεις μια ευρύτερη εικόνα της κατάστασής του, ώστε να είσαι σε θέση να τον υποστηρίξεις 
να εκφραστεί κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

12. Μπορείς να βοηθήσεις την Αμάντα να υποβάλει αιτήσεις στο Κέντρο Ημέρας. Μαζί, μπορείτε να σκε-
φτείτε πώς η Amanda μπορεί να υποβάλει ανάλογες αιτήσεις στο μέλλον, ποια εργαλεία να χρησιμοποι-
ήσει ή πού μπορεί να βρει υποστήριξη για να το κάνει.

13. Μπορείς να πεις στον Πέντρο ότι είναι σημαντικό να διατηρεί το σώμα του σε μια ευθεία στάση, μετα-
δίδοντας ετοιμότητα και εμπιστοσύνη, ενώ τα κατάλληλα ρούχα μπορεί να βοηθήσουν να κάνει καλή 
εντύπωση. Ζήτα  από τον Πέντρο να ρίξετε μαζί μια ματιά στην ντουλάπα του και να αποφασίσετε αν έχει 
τα κατάλληλα ρούχα. Εάν όχι, μπορείτε να σκεφτείτε κάτι άλλο, π.χ. να δανειστεί από κάποιο γνωστό, να 
ζητήσει από μια ΜΚΟ ρούχα κατάλληλα για την περίσταση, να τα αγοράσει δεύτερο χέρι κλπ.

14. Μπορείς να προτείνεις στη Λίνα άλλες ιστοσελίδες με ευκαιρίες απασχόλησης, να την ενημερώσεις για 
τα άτυπα δίκτυα (π.χ. να πει στους φίλους και την οικογένεια ότι ψάχνει για δουλειά). Να την συμβουλεύ-
σεις επίσης να δώσει το βιογραφικό της σε καταστήματα της γειτονιάς και να μιλήσει με τον σύμβουλο 
στο γραφείο απασχόλησης. Ο Μπεν από την άλλη, θα μπορούσε να την βοηθήσει υποστηρίζοντας την να 
το βελτιώσει.

15. Μπορείς να ενημερώσεις τον Ντέηβιντ ότι ο εργοδότης γνωρίζει πως είναι πρώην άστεγος και πως είναι 
σημαντικό να συναντηθείτε όλοι μαζί, ώστε να ξέρει και εκείνος ότι υπάρχει ένα δίκτυο υποστήριξης. 
Ενθάρρυνέ τον να μιλήσει με τον εργοδότη του χωρίς να φοβάται, με τον απαραίτητο όμως σεβασμό. 
Μπορείς επίσης να του προτείνεις να κάνετε μαζί πρόβα αυτήν την συζήτηση, θα του είναι πολύ υποστη-
ρικτικό.

16. Μπορείς να προτείνεις στον Εστεμπάν μια άσκηση χαλάρωσης πριν τη συνέντευξη. Ενθάρρυνέ τον επί-
σης να κάνει μια πρόβα της συνέντευξης, εστιάζοντας στη συγκεκριμένη εργασία που θα ήταν μια μεγά-
λη ευκαιρία γι’ αυτόν, κάτι που θα τονίσει κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

17. Μέρος της συνάντησης θα είναι και η διαπραγμάτευση μεταξύ της Πέητζ και της Γκρέις, της κοινωνικής 
λειτουργού, ώστε να καθοριστεί αν θα μπορέσει να βλέπει το παιδί της στο μέλλον. Ο ρόλος σου σε 
αυτήν θα είναι να μεσολαβήσεις, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η Πέητζ μπορεί να εξηγήσει πιο αποτε-
λεσματικά την ανάγκη της να βλέπει το παιδί, έστω και μέσα από σύντομες περιοδικές επισκέψεις.

18. Είναι μια κατάσταση που ενδεχομένως θα οδηγούσε σε μια άτυπη συνεδρία επανορθωτικής διαμεσο-
λάβησης. Σε αυτήν, το κάθε μέρος μπορεί να εκθέσει την άποψή του και να εκφράσει ό,τι χρειάζεται από 
το άλλο, ώστε η συνύπαρξη να καταστεί ευκολότερη για όλους. Μπορείς να ενθαρρύνεις τον Χουάν και 
τον γείτονα να εκκινήσουν αυτή τη διαδικασία.
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19. Μπορείς να εστιάσεις στην ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα χρήσης και ψυχικής υγείας του 
Ήθαν, με την υποστήριξη εξειδικευμένων υπηρεσιών. Η συνύπαρξη στη δομή μπορεί επίσης να τεθεί 
ως ζήτημα, με έμφαση στην ανάγκη παραμονής του στη δομή. Για τον λόγο αυτό, μπορείς να προτείνεις 
να οργανωθούν κύκλοι αποκατάστασης και να ανοίξει ένας διάλογος μέσα στον ξενώνα. Έτσι, οι ένοικοι 
και ο Ήθαν θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τη γνώμη τους και το πώς αισθάνονται, με στόχο την 
συμφιλίωση και την ποιοτική συνύπαρξη.

20. Προσπαθήστε να κατανοήσετε την άποψη της Μαρίας, δίνοντάς της την ευκαιρία να εξηγήσει γιατί αι-
σθάνεται ανασφαλής στο δωμάτιο. Ως ομότιμος, μπορείς να συμβάλεις σε αυτό, καθώς και στο να βρε-
θεί μια λύση για το τι μπορεί να γίνει. Μπορείτε επίσης με τον Λούκας να διερευνήσετε τη δυνατότητα 
για εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη, ώστε να κατανοήσετε τη φύση των φόβων και της ανα-
σφάλειας της Μαρίας.

21. Όντας ομότιμος υποστηρικτής, είσαι το πιο κοντινό πρόσωπο στον Τζον και μπορείς να εξηγήσεις τον 
λόγο για τον οποίο δεν θέλει να επιστρέψει στον ξενώνα. Εάν οι λόγοι αυτοί σου είναι άγνωστοι, μπορείς 
να μιλήσεις μαζί του προσπαθώντας να τους καταλάβεις. Εναλλακτικά, σεβόμενος την απόφαση του Τζον 
να μην επιστρέψει στον ξενώνα, ίσως μπορείς να διερευνήσεις την πιθανότητα πρόσβασης σε ένα πρό-
γραμμα Housing First, ή να διαμεσολαβήσεις με οργανισμούς ή ιδιοκτήτες, παρέχοντας κάποια εγγύηση 
για την αξιοπιστία του Τζον.

22. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης μπορείς να ενθαρρύνεις τόσο τον Ρόμπερτ όσο και τον Ματίας να εκ-
φράσουν τις απόψεις τους και τον τρόπο που βλέπουν τα πράγματα. Ίσως να χρειαστεί λίγος χρόνος για 
να διορθωθούν τα πράγματα. Έτσι, μπορείς να προτείνεις μια σειρά συναντήσεων με το προσωπικό και 
τον Ρόμπερτ, ώστε και εκείνος να κατανοήσει πλήρως τι περιμένει ο φορέας, αλλά και το προσωπικό να 
εξετάσει διεξοδικότερα τις δυσκολίες του Ρόμπερτ και πώς να τον βοηθήσει να τις υπερβεί.

23. Το ζευγάρι μπορεί να ανησυχεί για διάφορους λόγους, μια μελλοντική π.χ. συμπεριφορά του Άντριου. 
Ίσως επίσης φοβούνται τους χρήστες και πιστεύουν ότι ο Andrew ή οι φίλοι του θα μπορούσαν να μπουν 
στο σπίτι τους για να κλέψουν. Μπορείς να ενθαρρύνεις τον Άντριου να τους εξηγήσει την κατάσταση 
και τις προσπάθειές του για να εξασφαλίσει ένα πετυχημένο νέο ξεκίνημα. Οι φόβοι τους είναι κατανο-
ητοί, κανείς όμως δεν πρέπει να γενικεύει και να πιστεύει ότι οι άνθρωποι με δύσκολο παρελθόν έχουν 
την πρόθεση να διαπράξουν εγκλήματα και να βλάψουν τους γύρω τους. Ο Αντριου πρέπει να υποστη-
ριχτεί να συναντήσει το ζευγάρι και να ενημερώσει ότι, σε συνεργασία με έναν οργανισμό που θα τον 
φροντίσει και θα τον βοηθήσει να πετύχει, βρίσκεται σε μια διαδικασία αποκατάστασης. Επίσης, ότι η 
υποστήριξη των γειτόνων και της κοινότητας θα αποτελέσει ένα βασικό στοιχείο για την αποκατάστασή 
του αυτή.

24. Με αφετηρία τη δική σου εμπειρία, μπορείς να συναντήσεις τη Φιόνα, ενθαρρύνοντάς την να επισκε-
φθεί μια προστατευόμενη δομή, ενημερώνοντάς την για τη λειτουργία της και τα πλεονεκτήματα μιας 
προστατευόμενης εγκυμοσύνης. Μπορείς επίσης να ρωτήσεις τη Φιόνα πώς φαντάζεται το μέλλον με το 
παιδί της, τονίζοντας τα θετικά σημεία και κάνοντάς την να καταλάβει ότι έχει το δικαίωμα να λαμβάνει 
υποστήριξη.

ΚΑΡΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Προτεινόμενες απαντήσεις

1. Η έλλειψη στέγης είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που επηρεάζει τη ζωή τουλάχιστον 700.000 ανθρώπων 
στην Ε.Ε. Αποτελεί ακραία μορφή φτώχειας, που συνδέεται έντονα με στιγματισμό αλλά και άλλα ζητή-
ματα, όπως η ψυχική υγεία ή ο εθισμός. Φταίνε οι ίδιοι; Οι κυβερνήσεις; Πολλοί πιστεύουν το πρώτο 
και περνούν την ευθύνη στο ίδιο το άτομο. Όμως, όλα τα κείμενα της ΕΕ, του ΟΗΕ, και τα περισσότερα 
Συντάγματα των κρατών μελών προστατεύουν τη στέγαση. Και αφού οι άστεγοι στερούνται βασικά δι-
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καιώματά τους ως άνθρωποι, ενώ η υγεία και η ζωή τους βρίσκονται σε κίνδυνο, κανείς δεν μπορεί να το 
θεωρεί προσωπικό ζήτημα.

2. Οι ομότιμοι υποστηρικτές έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο για να γεφυρώσουν πιθανά κενά μεταξύ 
των αστέγων και της κοινότητας. Δημιουργούν ζωτική σχέση με τους ανθρώπους που υποστηρίζουν, 
λειτουργούν ως πρότυπο γι’ αυτούς, εμπνέουν ελπίδα και θέληση για κινητοποίηση. Οπότε, πράγματι, 
για να γίνει ένα άτομο ομότιμος υποστηρικτής απαιτούνται: η βιωμένη εμπειρία, η πλήρης ανάκαμψη ή 
να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιό της και η προθυμία να μοιραστεί την εμπειρία του/της εμπνέοντας 
την ελπίδα σε άλλους

3. Η ομότιμη σχέση είναι πιο άμεση από τη σχέση μεταξύ απλού εργαζομένου στο πεδίο και πελάτη. Είναι 
σχέση προσωπική και λιγότερο τυπική. Τίποτα δεν εμποδίζει η σχέση αυτή να γίνει πιο φιλική, όμως είναι 
οι ίδιοι που θα καθορίσουν τον βαθμό οικειότητας. Δεν υπάρχει κανείς λόγος για μια σχέση να περνά ένα 
όριο, ενάντια στη βούληση κάποιου από τα μέρη. Υπάρχει ευρύ φάσμα σχέσεων, από σχέσεις με ξεκάθα-
ρους και διακριτούς ρόλους έως τη φιλία. Σε κάθε περίπτωση, η σχέση θα εξελιχθεί με την πάροδο του 
χρόνου.

4. Ναι, ποικίλλει όμως ανάλογα με το καθεστώς του ομότιμου υποστηρικτή στον φορέα, π.χ. είναι επαγγελ-
ματίας ή εθελοντής; Σημασία πάντως έχει η ουσιαστική συνεργασία μέσα στην ομάδα και η ισορροπία 
του ομότιμου υποστηρικτή μεταξύ δύο ρόλων: του μέλους μιας επιστημονικής ομάδας και αυτού που 
μεταφέρει την άποψη του πελάτη. Η ομάδα χρειάζεται σαφείς κανόνες τόσο σχετικά με το τι γνωρίζει 
κάθε μέλος, το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις και τον τρόπο που οι απόψεις μεταφέρονται. Ωστόσο ο 
στόχος είναι ένας: αμοιβαίος σεβασμός, τήρηση των συμφωνημένων και συνεργασία προς όφελος του 
ατόμου που υποστηρίζεται.

5. Ναι. Η αυτοεκτίμηση καταρρέει και η ζωή γεμίζει με ντροπή, μοναξιά, κενό, αδυναμία και απελπισία. 
Αναπτύσσονται  συναισθήματα κινδύνου, στρες και κόπωσης και η έλλειψη στέγης σφραγίζει τη ζωή. Η 
έλλειψη στέγης δεν είναι μια απλή τραυματική εμπειρία - είναι η χειρότερη μορφή ακραίας φτώχειας και 
εγκατάλειψης. 

6. Το ποσοστό των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας μεταξύ των αστέγων είναι μεγάλο. Πρέπει επί-
σης να βοηθηθούν· η υποστήριξη από ομοτίμους έχει αποδειχτεί και εδώ αποτελεσματική. Υποστήριξη 
από ομοτίμους σημαίνει προσωπική σχέση· σημαίνει επίσης αλληλεπίδραση, καθώς και ενέργειες και 
βοήθεια που αλληλοπροσφέρονται. Ταιριάζει σε όλους, και σίγουρα στα άτομα με προβλήματα ψυχικής 
υγείας. 

7. Η έλλειψη στέγης αποτελεί ακραία μορφή φτώχειας. Η φτώχεια οφείλεται στις εισοδηματικές ανισότη-
τες και σε πολιτικές που οδηγούν σε
• Έλλειψη προσιτής κατοικίας
• Χαμηλούς μισθούς
• Μαύρη ή μη σταθερή εργασία
• Επισφαλείς πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας ή έλλειψή τους
• Ανεπαρκές δίκτυ ασφαλείας για όσους ζουν σε συνθήκες φτώχειας και στεγαστικού αποκλεισμού
• Κάθε άνθρωπος μπορεί να βιώνει το ίδιο πρόβλημα με διαφορετικό τρόπο.

8. Είναι μειονέκτημα να είσαι αναλφάβητος και καθιστά δύσκολο το να βρεις εργασία. Τόσο όμως αυτό, 
όσο και άλλα προβλήματα, μπορείς να τα «παλέψεις». Όπως είδαμε στο σενάριο που αναφερόταν στη 
Χλόη, το να ζεις σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, να είσαι έτοιμος να κάνεις ό,τι χρειάζεται για να προ-
χωρήσεις και να είσαι συνεπής σε αυτό που θεωρείται σημαντικό, συνιστούν βασικούς παράγοντες.

9. Ποιος μπορεί να συγκρίνει βαθμούς διακρίσεων; Πλήθος από πολιτικά και νομικά κείμενα αναδεικνύει 
τα δικαιώματα των αστέγων και απαιτεί τον σεβασμό τους· αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν διακρίσεις και 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους. Όλοι οι άστεγοι κουβαλάνε το προσωπικό τους «βιβλίο διακρίσε-
ων» - και μέσα από το βάρος αυτό έπρεπε να επιβιώσουν και να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν το προσω-
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πικό τους ταξίδι προς την ανάκαμψη.

10. Και ναι και όχι. Φτιάχνουμε δίκτυα για να μπορούμε να βρούμε απαντήσεις στα ερωτήματα που μπαί-
νουν, όταν αντιμετωπίζουμε διαφορετικές καταστάσεις. Οι άστεγοι συχνά πλήττονται από την έλλειψη 
κοινωνικών δικτύων. Ένα δίκτυο υποστήριξης από ομοτίμους μπορεί να συμβάλει να αποφύγουμε προ-
βλήματα πριν δημιουργηθούν, να προσφέρει την εμπειρία του στην αντιμετώπισή τους και να ανοίξει 
δρόμους για να ξεκινήσει ένα ταξίδι προς την ανάκαμψη.

11. Η έλλειψη νόμιμων μεταναστευτικών οδών αναγκάζει τους ανθρώπους που δραπετεύουν από την 
ακραία φτώχεια, την έλλειψη μέλλοντος ή τις ανισότητες, να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή στο εξω-
τερικό. Το ταξίδι είναι επώδυνο, επικίνδυνο, ακριβό και μακρόχρονο και, όπως είδαμε στο σενάριο που 
αναφερόταν στον Ανουάρ, το ψέμα ίσως να είναι ακούσιο, αλλά συχνά απαραίτητο εργαλείο για την 
επιβίωση από τέτοιες σοβαρές καταστάσεις.

12. Ένα δίκτυο είναι μια ομάδα ατόμων, φορέων ή οργανισμών που μοιράζονται κοινή βούληση και σκοπό 
και ενεργούν τόσο τυπικά όσο και άτυπα· η οικογένεια π.χ. ή οι φίλοι μπορεί να λειτουργούν ως δίκτυο. 
Ένα άτυπο υποστηρικτικό περιβάλλον μπορεί επίσης να είναι ισχυρό και αποτελεσματικό. Τα τυπικά 
δίκτυα συνήθως αναγνωρίζονται νομικά ενώ τα άτυπα όχι, αμφότερα όμως υπακούουν σε εσωτερικούς 
τους κανόνες. Ο σκοπός είναι πάντα το κλειδί για την αποτελεσματικότητα.  

13. Δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο πρέπει να ντρέπεστε, όταν κάνετε αίτηση για κοινωνικές παροχές. Πολ-
λοί άνθρωποι θα χρειαστούν οικονομική υποστήριξη κάποια στιγμή στη ζωή τους. Αυτός είναι και ο 
λόγος που υπάρχουν τα επιδόματα.

14. Η προτεραιότητα στην πληρωμή ενοικίου είναι ο καλύτερος τρόπος να αποφύγουμε την έλλειψη στέγης. 
Αν επίσης τα χρέη μας δεν συνδέονται με απλήρωτα νοίκια, είναι πιο εύκολο να βρούμε ένα καινούργιο 
σπίτι.

15. Ο καθένας έχει δικαίωμα να ζει σ’ ένα σπίτι. Η στέγαση αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα γιατί έχει θεμελι-
ώδη σημασία για πολλές άλλες πτυχές της ζωής, όπως σωματική και ψυχική υγεία, ποιότητα ζωής, πρό-
σβαση στην εκπαίδευση, οικονομικές επιδόσεις κ.λπ. Είναι αυτός ο λόγος που η ασφαλής, σταθερή και 
οικονομικά προσιτή στέγαση για όλους είναι αναγκαία για την απόλαυση πολλών άλλων δικαιωμάτων.

16. Το δικαίωμα να αναγνωρίζεσαι ως άτομο ενώπιον του νόμου κατοχυρώνεται σε πολλές συνθήκες για 
τα δικαιώματα του ανθρώπου. Ένας άστεγος χρειάζεται ένα έγγραφο ταυτότητας για να διαχειριστεί τα 
καθημερινά του ζητήματα.

17. Καμιά φορά, τα χρέη δημιουργούνται όταν χάνουμε τον έλεγχο των καταστάσεων που μας συμβαίνουν, 
κυρίως όταν ξοδεύουμε περισσότερα από όσα κερδίζουμε. Η λύση φαίνεται απλή: αν δεν έχεις χρήματα 
για κάτι, μην το αγοράσεις. Ωστόσο, η ζωή είναι πολύ πιο περίπλοκη. Μερικοί από τους πιο συνηθισμέ-
νους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι αποκτούν χρέη είναι η ανεργία, μια ασθένεια ή άλλα αναπά-
ντεχα γεγονότα.

18. Είναι καλό να μπορούμε να φροντίζουμε τις υποθέσεις μας και δεν είναι πάντα δυνατόν να κάνουμε 
πράγματα για άλλους. Ωστόσο, αντικειμενικά προβλήματα, που σχετίζονται με την έλλειψη στέγης, κα-
θιστούν συχνά δύσκολη αυτή την διαχείριση. Το προνοιακό σύστημα επίσης είναι συχνά περίπλοκο - όλοι 
δικαιούνται βοήθεια και καθοδήγηση.

19. Δεν είναι πάντοτε εύκολο να διατηρήσεις μια εργασία. Συχνά εξαρτάται από τους συναδέλφους, τις συν-
θήκες εργασίας, προσωπικα μας ζητήματα κ.λπ. Άλλες φορές υπάρχουν διαπροσωπικές συγκρούσεις, 
προβλήματα επικοινωνίας, εκφοβισμός, διακρίσεις, χαμηλά κίνητρα, εργασιακή ικανοποίηση ή απόδο-
ση. Κάποιες φορές, αν και θέλουμε να κρατήσουμε μια δουλειά, δεν εξαρτάται μόνο από την δική μας 
θέληση.
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20. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ευκαιρία να μάθουμε πώς να πετυχαίνουμε στόχους και να δεχτούμε 
ότι υπάρχει ανταγωνισμός, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο ή την εκπαίδευσή μας. Συχνά ψάχνοντας ερ-
γασία ίσως δεν διαθέτουμε τις κατάλληλες δεξιότητες - όμως υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για να βοηθη-
θούμε να τις αποκτήσουμε και να βρούμε μια θέση εργασίας.

21. Κάποιες καταστάσεις ίσως είναι ιδιαιτέρως δύσκολες. Ωστόσο, με υπομονή και επιμονή, τα περισσότερα 
εμπόδια είναι δυνατόν να ξεπεραστούν. Να επικεντρωθούμε στην αναζήτηση εργασίας είναι πολύ ση-
μαντικό -  είναι κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει να εξισορροπήσουμε άλλες πλευρές της ζωής μας

22. Η έλλειψη στέγης είναι πιθανή συνέπεια της αδυναμίας εύρεσης εργασίας. Ωστόσο, άλλοι παράγοντες 
ίσως παίζουν μεγαλύτερο ρόλο: έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγης ή υγειονομικής περίθαλψης, φτώ-
χεια, έλλειψη υπηρεσιών ψυχικής υγείας και θεραπείας εθισμένων ατόμων, ενδοοικογενειακή βία, ανι-
σότητες, οικογενειακές συγκρούσεις κλπ.

23. Πράγματι οι παράγοντες αυτοί διευκολύνουν παρόμοιες διαδικασίες, ποτέ όμως δεν τις καθιστούν προ-
φανείς ούτε αδύνατες.

24. Συχνά, συνδέουμε την έλλειψη στέγης με τη δυστυχία ή την απελπισία. Είναι ο λόγος για τον οποίο οι 
εργοδότες αποφασίζουν να επιλέξουν άλλους υποψηφίους. Ωστόσο, πολλοί εργοδότες πρόθυμα προ-
σλαμβάνουν άτομα που δείχνουν θετική στάση και κίνητρο, παρά τα προσωπικά τους ζητήματα.

25. Ο ρόλος του ομότιμου υποστηρικτή δεν είναι να επιβάλει μια πορεία προς την ανάκαμψη, ούτε να ανα-
γκάσει τον ομότιμο να κάνει βήματα. Είναι ο ομότιμος που θα πρέπει να πετύχει ό,τι είναι καλύτερο για 
τον εαυτό του - ο ομότιμος υποστηρικτής πρέπει να είναι εκεί για να τον βοηθήσει σε αυτην την πορεία. Η 
επιδιόρθωση ωστόσο των διαλυμένων σχέσεων είναι μάλλον ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί.

26. Είναι σημαντικό οι ομότιμοι υποστηρικτές να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάκαμψης, να το δι-
ατηρούν με την πάροδο του χρόνου ή ίσως και να ανακάμπτουν πλήρως. Στην δουλειά τους θα εκτεθούν 
σε δύσκολες καταστάσεις και θα πρέπει να είναι πολύ σταθεροί ώστε να τις διαχειριστούν. Ωστόσο, δεν 
είναι απολύτως απαραίτητο να έχουν ανακάμψει πλήρως, ειδικά επειδή η ανάκαμψη συχνά αποδεικνύ-
εται μακρόχρονη διαδικασία. Οι ομότιμοι υποστηρικτές μπορούν να βοηθούν άλλους προχωρώντας 
ταυτόχρονα και στη δική τους ανάκαμψη.

27. Η συμφιλίωση αποτελεί σημαντικό μέρος της Επανορθωτικής Δικαιοσύνης και οι παρεμβάσεις επιχει-
ρούν να την επιτύχουν. Όμως, μπορεί να μην έχουν πάντα αυτήν την κατάληξη. Σε ορισμένες περιπτώ-
σεις, η παρέμβαση είναι ήδη επιτυχής εάν τα μέρη έχουν καταφέρει να εκφράσουν τα συναισθήματά 
τους ή έχουν αντιμετωπίσει ορισμένες από τις ανησυχίες τους.

28. Κάποιες φορές, όχι πάντα, οι άστεγοι έχουν διαταραγμένες σχέσεις με τις οικογένειές τους. Η επιδιόρ-
θωση τέτοιων σχέσεων είναι πολύ περίπλοκη, με προβλήματα βαθιά ριζωμένα. Δεν είναι πάντοτε επιλο-
γή να μην λάβουμε βοήθεια από τα μέλη της οικογένειας· σε ορισμένες περιπτώσεις η ίδια η οικογένεια 
δεν θέλει να την παρέχει.

29. Οι κακοποιητικές σχέσεις όταν είσαι άστεγος είναι κάτι συνηθισμένο. Όταν μια γυναίκα ζει στο δρόμο, 
συχνά αισθάνεται πιο ασφαλής με την προστασία ενός άνδρα, η οποία συνήθως εξελίσσεται σε συναι-
σθηματική σχέση. Αν ωστόσο αυτή η σχέση γίνει κακοποιητική, οι γυναίκες θα πρέπει να βρουν τη δύνα-
μη να προσεγγίσουν υπηρεσίες ή να λάβουν βοήθεια.

30. Οι διαλυμένες ή οι αρνητικές σχέσεις στη ζωή του ατόμου μπορεί να οδηγήσουν σε τραύμα ή αποσύν-
δεση, που κάποιες φορές οδηγούν με την σειρά τους σε έλλειψη στέγης. Ωστόσο, η τελευταία αποτελεί 
πολύ περίπλοκο φαινόμενο και υπάρχουν πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο ώστε ένα άτομο να φτά-
σει σε αυτή την κατάσταση.

31. Πολλές από τις λύσεις που προτείνονται για τους αστέγους επικεντρώνονται σε υπηρεσίες έκτακτης 
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ανάγκης, όπως πχ καταφύγια και τράπεζες τροφίμων. Για τα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από 
έναν κύκλο φτώχειας και έλλειψης στέγης, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης από μόνες τους δεν είναι αρ-
κετές. Είναι αναγκαίο να δοθεί έμφαση στους ευρύτερους συστημικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανο-
μένης της έλλειψης οικονομικά προσιτής στέγης και της ποινικοποίησης της έλλειψης στέγης, που τους  
εμποδίζουν να αποκτήσουν μόνιμη και επαρκή στέγαση.

32. Η βιωμένη εμπειρία είναι το εργαλείο των ομότιμων υποστηρικτών. Όμως, δεν είναι αναγκαίο να αποκα-
λύψουν τα πάντα για τη ζωή τους στους επαγγελματίες με τους οποίους εργάζονται.

33. Πριν γίνει ομότιμος υποστηρικτής σε ένα τυπικό και επαγγελματικό πλαίσιο, το άτομο χρειάζεται να λά-
βει ειδική κατάρτιση ώστε να αποκτήσει βασικές γνώσεις σχετικά με τη μεθοδολογία υποστήριξης από 
ομοτίμους και να αναπτύξει περαιτέρω τις δεξιότητες που απαιτούνται για την υλοποίηση παρεμβάσε-
ων.  

34. Στη σχέση μεταξύ ομοτίμων, είναι σημαντικό να διατηρηθεί μια ενδυναμωτική στάση. Ο ομότιμος υπο-
στηρικτής δεν πρέπει να υποκαταστήσει το άτομο στην επίλυση των προβλημάτων του, αλλά να το βοη-
θήσει να ενδυναμώσει τις ικανότητες και δεξιότητές του για να αποκτήσει τον έλεγχο της ζωής του πάνω 
σε ζητήματα που θεωρούνται σημαντικά για αυτό.

35. Η εξουσία αφορά το ποσοστό ελέγχου που έχει ένα άτομο σε αυτό που κάνει κάποιος άλλος. Μπορεί 
να είναι εξαιρετικά χρήσιμη αν χρησιμοποιηθεί σωστά από ομότιμους υποστηρικτές, βοηθώντας τους 
άλλους να επιτύχουν θετικά αποτελέσματα. Οι ομότιμοι υποστηρικτές θα πρέπει να αξιοποιούν την 
εξουσία τους για να βοηθήσουν τους άλλους να κάνουν τη σωστή επιλογή, επιτρέποντάς τους να είναι 
υπεύθυνοι για τις δικές τους αλλαγές και αποτελέσματα. Εξετάστε τη διαφορά μεταξύ του Τριγώνου του 
Δράματος και του Τριγώνου Ενδυνάμωσης.

36. Θέλοντας να δημιουργήσουμε μια αμοιβαία και θετική σχέση με τους ομότιμους, είναι ζωτικής σημασί-
ας οι ομότιμοι υποστηρικτές να έχουν κατά νου ότι μια προσέγγιση βασισμένη στην ενσυναίσθηση είναι 
η πλέον επωφελής. Διατήρηση των ορίων σημαίνει διατήρηση της σωστής απόστασης, ώστε οι ομότιμοι 
σε φάση ανάκαμψης να νιώθουν πως κάποιος τους κατανοεί και τους στηρίζει, χωρίς να πέσουν στον πει-
ρασμό να ζητήσουν άμεσα ό,τι θα μπορούσαν, κάτι που θα οδηγούσε σε μια σχέση βοηθητικού τύπου.





Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της 
παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το 
οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντα-
κτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυ-
τήν.
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