
Έλλειψη στέγης

Πολλαπλές δυσκολίες 
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«Εισαγωγή στην υποστήριξη ομοτίμων» 

Είναι ιδιαιτέρως δύσκολο να την ορίσουμε. Ο 
Busch-Geertsema προτείνει έναν γενικό ορισμό, 
σύμφωνα με τον οποίον η έλλειψη στέγης νοείται 
ως «έλλειψη πρόσβασης σε ελάχιστα επαρκή στέ-
γαση». Η FEANTSA εκτιμά ότι στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, σε οποιαδήποτε νύχτα του 2021, περίπου 
700.000 άστεγοι βρίσκονταν στους δρόμους ή σε 
καταφύγια, σημειώνοντας αύξηση κατά 70 % σε 
σύγκριση με το 2011. 
«Τριπλή νοσηρότητα» — ένα συνηθισμένο σύν-
δρομο που βιώνουν οι άστεγοι. Η συνύπαρξη κα-
κής ψυχικής υγείας, κακής σωματικής υγείας και 
της εξάρτησης από την (προβληματική) χρήση ου-
σιών.

Η έλλειψη στέγης μπορεί να μην είναι το μόνο πρό-
βλημα που αντιμετωπίζουν οι Ομότιμοι. Συχνά πα-
λεύουν να ξεπεράσουν ζητήματα ψυχικής υγείας, 
παραβατικότητας και χρήσης/κατάχρησης ουσιών, 
εξάρτηση σε ουσίες, κακή σωματική υγεία, ενδοοι-
κογενειακή και σεξουαλική κακοποίηση ή απομό-
νωση από την ευρύτερη κοινότητα. Η γνώση του 
συνόλου των δυσκολιών είναι απαραίτητη για να 
κατανοηθεί συνολικά το πλαίσιο και να παρασχε-
θεί αποτελεσματική και κατάλληλη βοήθεια. 

Τι είναι η υποστήριξη 
ομοτίμων;

Πρόκειται για ένα μοντέλο 
παρέμβασης στο οποίο άτομα 

που έχουν βιώσει κοινή 
εμπειρία σε ένα συγκεκριμένο 

πεδίο ή κατάσταση 
αλληλοβοηθούνται.

ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ:

• την υποστήριξη ομοτίμων και 
τον ρόλο του υποστηρικτή 
ομοτίμων

• τους στόχους και της αξίες της, 
καθώς και την σημασία της 
αμοιβαίας εχεμύθειας στους 
επαγγελματίες

• την επίδραση που μπορεί να 
έχει σε κάποιον το γεγονός ότι 
παρέχει βοήθεια σε άλλους  



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

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΑΛΛΟΥΣ 

Η παροχή βοήθειας σε άλλους 
ωφελεί επίσης και αυτούς που 
βοηθούν. Βοηθά στην απόκτη-
ση αυτοεκτίμησης, αίσθησης του 
ανήκειν, σκοπού και θετικής αυ-
τοεικόνας. Αλλά μπορεί επίσης να 
οδηγήσει σε φθορά του ατόμου 
και στην παραγωγή αρνητικών 
συναισθημάτων, όπως αίσθη-
μα ματαίωσης ή εξουθένωσης. 
Η ισορροπία ανάμεσα στην προ-
σφορά και την λήψη υποστήριξης 
είναι αυτή που οδηγεί στην απο-
τελεσματική εφαρμογή προγραμ-
μάτων υποστήριξης ομοτίμων, 
όπου όλα τα μέρη μπορούν να 
επωφεληθούν από την πρακτική 
αυτή. 

Για να κατανοήσετε τις προκλή-
σεις και τις ευκαιρίες της παροχής 
υποστήριξης ομοτίμων κάντε κλικ 
εδώ 

ΣΚΟΠΟΙ 
ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΟΤΙΜΩΝ 

• Ο γενικός στόχος της υποστήριξης ομοτίμων 
είναι να βοηθήσει ένα άτομο να πλοηγηθεί σε 
ένα ταξίδι μέσα από δύσκολες καταστάσεις/
συνθήκες.·

• Είναι θεμελιώδους σημασίας να συνειδητοποι-
ήσουμε ότι δεν πρέπει να παρέχει έτοιμες απα-
ντήσεις και λύσεις.·

• Βοηθά ένα άτομο να αντιμετωπίσει δυσκολίες 
δημιουργώντας μια αλληλοσύνδεση βασισμένη 
στην αμοιβαία κατανόηση, τον σεβασμό και 
την ανταλλαγή. 

• Δρα ως γέφυρα ανάμεσα στους πελάτες και την 
βοήθεια από επαγγελματίες.

• Επικεντρώνεται στους πελάτες. 

Στην Ενότητα 1 θα μάθετε περισσότερα για τις 
βασικές λειτουργίες ενός υποστηρικτή ομοτίμων 
όπως: παροχή κοινωνικής και συναισθηματικής 
υποστήριξης και μιας μακροχρόνιας προσωπικής 
σχέσης, παροχή υποστήριξης στην καθημερινή 
διαχείριση και/ή διασύνδεση σε επαγγελματική 
υποστήριξη και κοινοτικούς πόρους. 

Περαιτέρω διάβασμα: 
Peer Support Specialist Training
The role of peer support
Peer support in helping victims
Intervention with homeless youth
Peer support in the context of homelessness
Provision of peer support

https://www.youtube.com/watch?v=whCzEvuF94I
https://www.youtube.com/watch?v=83LhYZjZYBI
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/47661918/The_Role_of_Peer_Support_in_Helping_the_20160730-9019-2wje87-with-cover-page-
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/47661918/The_Role_of_Peer_Support_in_Helping_the_20160730-9019-2wje87-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1636364792&Signature=d5BNu1YwxsNSih~v1L0XbPaHBpVivL1Xrnyhfdra0eG~iIv1iRLKtzAOxnrZ3zH~9g84itDJ9vkgB9ALwqgpCZn7UjNMQCopo~24E6Zz-bTJV-X47G1OUE2iZ5kVn33UrZoC3uPaNuck2zCKeMbHpyFSkjQhX7kYY3SwzaEb04KEKQNEiAGjuMqv98fGj4~l2W1NmstIDbx22sQSEZsbvjv2J2btZ8lc1Qwc0wph2eh1w2ZeOWSWE6XAvKJUYDhrH39M9I3hXTMLWLh45y7qwlm5Ncroo7qwGiNEWgv~mW6X42vl5bGn9bqUwJY0HZu27JigariA~8swVzgg9QOuUQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.841.2843&rep=rep1&type=pdf
https://www.homelesshub.ca/blog/how-does-peer-support-work-context-homelessness
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-8407-4

