Χαρτογράφηση υπηρεσιών
Έκθεση κυρίων ευρημάτων
Πνευματικό Προϊόν 1 | Μελέτη Προφίλ

Συγγραφείς
Pedro Perista
Paula Carrilho
CESIS – Centro de Estudos para a Intervenção Social (Κέντρο Μελετών & Κοινωνικών Παρεμβάσεων)

www.hoodproject.org
Project No. 2020-1-IT02-KA204-079491

Ονομασία Έργου

HOOD – Homeless’s Open Dialogue
Ανοικτός Διάλογος για τους Άστεγους

Συμφωνία
επιχορήγησης No.

2020-1-IT02-KA204-079491

Διάρκεια Έργου

Σεπτέμβριος 2020- Αύγουστος 2023

Website Έργου

www.hoodproject.org

Συντονιστής Έργου

Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo - ONLUS

Εταίροι Έργου

UNITO (IT) | Ufficio Pio (IT) | Sant Joan de Déu (ES) | Projekt
UDENFOR (DK) | KLIMAKA (GR)

Πνευματικό Προϊόν

IO1 – Μελέτη Προφίλ

Διάρκεια

Νοέμβριος 2020- Μάιος 2023

Τίτλος παραδοτέου

Χαρτογράφηση συστήματος – έκθεση κυρίων ευρημάτων

IO Επικεφαλή
Εταίρου

CESIS (PT)

Επίπεδο διάδοσης

Σύμπραξη

Αναγνώριση & Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών
Αυτό το έγγραφο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Έργου HOOD: Homeless’s Open Dialogue (Ανοιχτός
Διάλογος για τους Αστέγους) και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης εκφράζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και είναι της
αποκλειστικής τους ευθύνης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επιφέρει καμία ευθύνη χρήσης των
πληροφοριών που περιέχει.

2
Project No. 2020-1-IT02-KA204-079491

www.hoodproject.org

Πίνακας Περιεχόμενων
Εισαγωγή ............................................................................................................................................... 4
Ο ρόλος της πρώιμης προσέγγισης / πρώιμης παρέμβασης εντός των οργανισμών ....................... 5
Ο ρόλος της προσέγγισης του ανοικτού διαλόγου/ Συν-σχεδιασμού εντός των οργανισμών. ........ 6
Τρέχουσες παρεμβάσεις των επιχειρησιακών εταίρων του HOOD ............................................................. 7
Οι υποστηριζόμενοι τομείς ............................................................................................................ 11
Χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων .............................................................................................. 14
Τα υφιστάμενα δίκτυα των επιχειρησιακών εταίρων του HOOD............................................................... 17
Η γεωγραφική εμβέλεια των παρεμβάσεων................................................................................... 17
Είδος του φορέα ............................................................................................................................. 17
Είδος της συνεργασίας ................................................................................................................... 18
Πρόστιθέμενη αξία του υπάρχοντος δικτύου................................................................................. 21
Τα δυνητικά δίκτυα των επιχειρησιακών εταίρων τoυ Hood ..................................................................... 22
Ufficio Pio ...................................................................................................................................... 22
Κλίμακα ......................................................................................................................................... 22

3
Project No. 2020-1-IT02-KA204-079491

www.hoodproject.org

Εισαγωγή
Οι τέσσερεις επιχειρησιακοί εταίροι που εμπλέκονται στο Έργο HOOD, δηλ.: Ufficio Pio (ΙΤΑΛΙΑ),
Sant Joan de Déu (ΙΣΠΑΝΙΑ), Projekt Udenfor (ΔΑΝΙΑ) και Κλίμακα (ΕΛΛΑΔΑ) απάντησαν σε ένα
συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο που εκπονήθηκε από το CESIS (Center for Studies and Social
Intervention- Κέντρο Μελετών & Κοινωνικών Παρεμβάσεων) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
του Τορίνο - UNITO (ΙΤΑΛΙΑ).
Οι εταίροι είχαν ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωση και επικύρωση του ερωτηματολογίου, το
οποίο είχε σα στόχο:
-

-

Να καταγράψει τις υπάρχουσες υπηρεσίες πρώιμης προσέγγισης των επιχειρησιακών
εταίρων του HOOD.
Να καταγράψει τα υπάρχοντα δίκτυα των εταίρων (χαρτογράφηση κοινωνικών υπηρεσιών
/ γιατρών / οργανισμών…) που έρχονται σε επαφή με άστεγους για χρονικό διάστημα όχι
μεγαλύτερο του 1 έτους και τους παραπέμπει σε υπηρεσίες πρώιμης προσέγγισης.
Να καταγράψει φορείς, δυνητικά συναφείς για τη διεύρυνση των δικτύων των εταίρων
ή/και τη δημιουργία νέων δικτύων με σκοπό να θέσει σε εφαρμογή μια διαδικασία πρώιμης
προσέγγισης.

Το ερωτηματολόγιο περιλαβάνει έξι τομείς: i) Κατηγοριοποίηση των οργανισμών, ii)
Κατηγοριοποίηση των παρεμβάσεων/προγραμμάτων ή/και των υπηρεσιών, iii) Κατηγοριοποίηση
των υποστηριζόμενων αστέγων, iv) Κατηγοριοποίηση των παρεμβάσεων, v) Υπάρχον δίκτυο των
οργανισμών και vi) Δυνητικό δίκτυο των οργανισμών.
Όλοι οι επιχειρησιακοί εταίροι έχουν μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων και την
παροχή υπηρεσιών στον πληθυσμό των αστέγων: στην Ισπανία, ο εταίρος «Sant Joan de Déu», έχει
εμπειρία 40 έτη, στην Ελλάδα, ο εταίρος «Κλίμακα», εργάζεται με αστέγους τα τελευταία 21
χρόνια, στην Ιταλία, ο εταίρος «Ufficio Pio», έχει εμπειρία 15 ετών και ο εταίρος «Projekt Udenfor»,
στη Δανία, αναπτύσσει πρωτοβουλίες που απευθύνονται στους αστέγους τα τελευταία 24 χρόνια.
Τόσο ο εταίρος Κλίμακα όσο και ο εταίρος «Projekt Udenfor» παρεμβαίνουν σε εθνικό επίπεδο και
υλοποιούν επίσης συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο. Οι πρωτοβουλίες των εταίρων
από την Ισπανία και την Ιταλία υλοποιούνται σε περιφερειακό επίπεδο.
Οι εθελοντές καταλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος της εκπροσώπησης σχεδόν σε όλους τους
οργανισμούς, εκτός από τον εταίρο «Κλίμακα», ο οποίος έχει το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων
και το χαμηλότερο ποσοστό εθελοντών.
Πίνακας 1. Αριθμός εργαζόμενων ανά οργανισμό, υπαλλήλων ή εθελοντών

Υπάλληλοι

Εθελοντές
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Κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι και εκπαιδευτικοί είναι οι επαγγελματίες που
αναφέρουν πιο συχνά οι φορείς ότι συμμετέχουν σε προγράμματα /πρωτοβουλίες με ομάδα στόχο
τους άστεγους.

Ο ρόλος της πρώιμης προσέγγισης / πρώιμης παρέμβασης εντός των
οργανισμών
Οι 4 επιχειρησιακοί εταίροι ανέφεραν διαφοροποιημένες εμπειρίες σχετικά με την πρώιμη
προσέγγιση/πρώιμη παρέμβαση. Δύο οργανισμοί ανέφεραν καμία ή μικρή εμπειρία, ενώ δύο
άλλοι ανέφεραν συγκεκριμένη εμπειρία στον τομέα αυτό. Πρόκειται για τον εταίρο «Ufficio Pio»
από την Ιταλία, που ανέπτυξε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με τίτλο “Stop and Start” για
ανθρώπους που πρόσφατα έμειναν άστεγοι ή αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο να μείνουν άστεγοι
και το οποίο βασίζεται στην προσέγγιση της πρώιμης παρέμβασης. Βασική σε αυτήν του είδους
την παρέμβαση είναι η αμεσότητα για αποφυγή του κινδύνου μακροχρόνιας αστεγίας. Όλοι οι
εργαζόμενοι του προγράμματος αναφέρεται ότι διαθέτουν εξειδικευμένη κατάρτιση /εμπειρία
στην πρώιμη παρέμβαση. Σύμφωνα με τον εταίρο «Κλίμακα», μεταξύ 10% και 70% των
εργαζομένων και των εθελοντών του, ανάλογα με το πρόγραμμα/πρωτοβουλία, διαθέτουν
εξειδικευμένη
κατάρτιση/εμπειρία
στην
πρώιμη
παρέμβαση.
Και
τα
έξι
προγράμματα/πρωτοβουλίες του εταίρου «Κλίμακα» επικεντρώνονται σε αυτούς που
αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο να μείνουν άστεγοι.
Οι δύο άλλοι οργανισμοί («Projekt Udenfor» και «Sant Joan de Déu») ανέφεραν ότι κανένας από
τους εργαζομένους ή τους εθελοντές τους δεν διαθέτει εξειδικευμένη κατάρτιση ή εμπειρία στην
πρώιμη προσέγγιση / πρώιμη παρέμβαση. Ωστόσο, ο εταίρος «Sant Joan de Déu», από την Ισπανία,
ανέφερε ότι και τα έξι προγράμματα/πρωτοβουλίες της :
“έχουν ως αποστολή να συνοδεύουν τους άστεγους σε διαδικασίες αποκατάστασης. Προκειμένου
να εκπληρώσουν την αποστολή αυτή η παρεχόμενη φροντίδα έχει ως επίκεντρο την κοινότητα και
το άτομο μέσω της διαχείρισης των υπηρεσιών για αστέγους”.
Επίσης, ο εταίρος «Projekt Udenfor» υπογραμμίζει ότι ενδιαφέρεται κυρίως για την καταπολέμηση
των προβλημάτων των αστέγων με ψυχικές ασθένειες που είναι άστεγοι για μεγάλο χρονικό
διάστημα και που έχουν βιώσει κάποιο είδος ευαλωτότητας από την παιδική ηλικία. Οι
παρεμβάσεις του εταίρου Κλίμακα απευθύνονται επίσης σε αστέγους με ψυχικές ασθένειες.
Ανεξάρτητα από την προηγούμενη τους εμπειρία και οι τέσσερις οργανισμοί συμφωνούν ομόφωνα
οτι η διαδικασία της πρώιμης προσέγγισης / πρώιμης παρέμβασης θα δώσει τη δυνατότητα μιας
πιο έγκαιρης υποστήριξης, λειτουργώντας προληπτικά στην επιδείνωση της κατάστασης των
αστέγων, ιδιαίτερα όσον αφορά την υγεία, τις εξαρτητικές συμπεριφορές, την αυτοεκτίμηση και
τις κοινωνικές σχέσεις. Ο εταίρος «Ufficio Pio» προσδοκά το Πρόγραμμα HOOD:
“να είναι το σημείο εκκίνησης για μια συζήτηση για εκείνες τις υπηρεσίες που έχουν στο επίκεντρο
του προβληματισμού τη Στέγαση (Housing Led) και για παρεμβάσεις σε διάφορα επίπεδα: Μέσω
της συνεργασίας με τους ευρωπαίους εταίρους αναμένουμε να πειραματιστούμε σε αυτή τη νέα
προσέγγιση σε διαφορετικά εθνικά πλαίσια και στη συνέχεια να μοιραστούμε τα αποτελέσματα με
άλλους επαγγελματίες σε τοπικό επίπεδο ”.
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Ο ρόλος της προσέγγισης του ανοικτού διαλόγου/ Συν-σχεδιασμού εντός
των οργανισμών
Μόνο ο εταίρος «Κλίμακα» ανέφερε εξειδικευμένη εμπειρία στην προσέγγιση του Ανοικτού
Διαλόγου /Συν-σχεδιασμού, κυρίως σε προγράμματα ψυχικής υγείας. Ανάλογα με τα
προγράμματα/πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, ποσοστό 15% έως 50% τόσο των εργαζομένων όσο
και των εθελοντών στον εταίρο «Κλίμακα» αναφέρθηκε ότι διαθέτει εξειδικευμένη κατάρτιση/
εμπειρία στο αντικείμενο.
Οι άλλοι τρεις οργανισμοί δεν ανέφεραν εξειδικευμένη εμπειρία των επαγγελματιών στον Ανοικτό
Διάλογο / Συμμετοχικό Συν-σχεδιασμό. Ωστόσο, αναμένουν ότι οι προσεγγίσεις αυτές θα
συμβάλουν στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας τους, βελτιώνοντας τελικά την υποστήριξη προς τους
άστεγους.
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Τρέχουσες παρεμβάσεις των επιχειρησιακών εταίρων του HOOD
Οι τέσσερις οργανισμοί προσδιόρισαν συνολικά 17 έργα /πρωτοβουλίες που απευθύνονται σε
αστέγους: 16 είναι τα εν εξελίξει προγράμματα και ένα έχει ήδη λήξει. Οι οργανισμοί δεν
προσδοκούν να ξεκινήσει κάποιο νέο πρόγραμμα ή πρωτοβουλία στο εγγύς μέλλον.
ΣΧέδιο 2.Αριθμός των προγραμμάτων/ έργων / πρωτοβουλιών που απευθύνονται σε
αστέγους ανα οργανισμό.
Klimaka

6

Projekt Udenfor

1

3

Sant Joan de Déu

6

Ufficio Pio

1
0

1
1

2
περατωμένα

3

4
εν εξελίξει

5

6

7

μελλοντικά

Οι εταίροι «Sant Joan de Déu» and «Projekt Udenfor» λειτουργούν τα προγράμματα/πρωτοβουλίες
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δύο από τα τρία εν εξελίξει προγράμματα/ πρωτοβουλίες του
εταίρου «Projekt Udenfor», το ‘The mobile cafe’ και το ‘Outreach’, πραγματοποιούνται τα
τελευταία 19 και 24 χρόνια, αντίστοιχα. Το πρόγραμμα του εταίρου «Sant Joan de Déu» , ‘Creu
de Molers, πραγματοποιείται τα τελευταία 40 χρόνια και το ‘Housing Led’ τα τελευταία 10 χρόνια.
Ο οργανισμός αυτός έχει επίσης δύο από τα πιο πρόσφατα έργα που πραγματοποιούνται εδώ και
ένα έτος (‘Folre’ και ‘La llavor’). Τα υπόλοιπα προγράμματα έχουν τεθεί σε εφαρμογή από 5 έως
7 έτη, όπως το ‘Stop and Start’ από τον εταίρο «Ufficio Pio», το ‘Locker room’ από τον εταίρο
«Projekt Udenfor» και το ‘Hort de la Vila’ από τον εταίρο «Sant Joan de Déu».
Πίνακας 1 Πρόγραμμα/ έργο/ πρωτοβουλία που λειτουργούν στους οργανισμούς
από τότε που ιδρύθηκαν
Οργανισμός

Πρόγραμμα/ έργο/ πρωτοβουλία

Ufficio Po

Sant Joan de Déu

Projekt Udenfor

Κλίμακα

Stop & Start
Gruppo Classe
Creu de Molers
Hort de la Vila
La Llavor
Housing led
Housing First
Folre
Outreach
The mobile café
Locker room
Street work
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες
Κέντρο Ημέρας Προσφύγων
Κέντρο Ημέρας Roma
Οικοτροφεία
Klimax Plus Κοινωνικός Συνεταιρισμός
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7
1
10
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10
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Τα περισσότερα προγράμματα/ πρωτοβουλίες αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο. Ορισμένα έργα
υλοποιούνται σε περιφερειακό επίπεδο όπως το ‘Housing Led’ και το ‘Housing First’ από τον
οργανισμό «Sant Joan de Déu». Τα έργα: ‘Υποστηρικτικές υπηρεσίες αστέγων’, ‘Κέντρο Ημέρας
Προσφύγων-Ιόλαος’, ‘Κέντρο Ημέρας για Ρομά’ και ‘Οικοτροφεία’ που υλοποιούνται από την
«Κλίμακα», εφαρμόζονται τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Οι ανθρώπινοι πόροι που διατίθενται για τα έργα / πρωτοβουλίες που απευθύνονται σε άστεγους
διαφέρουν μεταξύ των οργανισμών αλλά και το είδος της παρέμβασης. Τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά ορισμένων έργων/πρωτοβουλιών φαίνεται να απαιτούν περισσότερους
ανθρώπινους πόρους, ιδίως εθελοντές, όπως στην περίπτωση των έργων ‘Creu de Molers’ και
‘Hort de la Vila’ του οργανισμού «Sant Joan de Déu» και στην περίπτωση των ‘Οικοτροφείων’ και
του ‘Κοινωνικού Συνεταιρισμού Klimax Plus’ του οργανισμού «Κλίμακα». Στο πρόγραμμα ‘Mobile café’
του οργανισμού «Projekt Udenfor» και στο ‘Folre’ του οργανισμού «Sant Joan de Déu»
χρησιμοποιούν κυρίως εθελοντές.
Πίνακας 2. Ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στα έργα/ πρωτοβουλίες, εργαζόμενοι και εθελοντές
Επαγγελματίες
Οργανισμός

Πρόγραμμα / έργο / πρωτοβουλία

Ufficio Pio

Sant Joan de Déu

Projekt Udenfor

Κλίμακα

Stop & Start
Gruppo Classe
Creu de Molers
Hort de la Vila
La Llavor
Housing led
Housing First
Folre
Outreach
The mobile café
Locker room
Street work
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες
Κέντρο Ημέρας Προσφύγων
Κέντρο Ημέρας για Ρομά
Οικοτροφεία
Klimax Plus Κοινωνικός Συνεταιρισμός

Υπάλληλοι

Εθελοντές

3
3
14
19
12
6
6
6
4
2
1
7
12
8
8
120
32

1
2
28
26
1
4
4
22
0
40
0
3
2
1
3
24
4

Κύρια χαρακτηριστικά των υποστηριζόμενων αστέγων
Oι τέσσερεις οργανισμοί που συμμετέχουν στο HOOD καλύπτουν συνολικά 5.598 αστέγους, οι
περισσότεροι από τους οποίους ζουν μόνοι. Οι περισσότεροι είναι άνδρες. Ωστόσο, σε ορισμένα
έργα, το ποσοστό των γυναικών είναι σημαντικό, ιδίως στο ‘La llavor’ του οργανισμού «Sant Joan
de Déu» που αφορά μόνο σε γυναίκες ή σε τρία από τα προγράμματα του οργανισμού «Κλίμακα»,
όπου περίπου το 40% είναι γυναίκες.
Τα προγράμματα που υλοποιούνται από τους εταίρους του HOOD καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
ηλικιών. Στα περισσότερα προγράμματα, τα παιδιά δεν καλύπτονται, εκτός από τα προγράμματα
του οργανισμού Κλίμακα: ‘Κέντρο Ημέρας για Ρομά’ και ‘Street work’ και το πρόγραμμα ‘Housing
Led’ του οργανισμού «Sant Joan de Déu». Η μέση ηλικία είναι η συχνότερη ηλικιακή ομάδα.
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Οι ωφελούμενοι των διαφορετικών προγραμμάτων παρουσιάζουν και διαφορετικά
χαρακτηριστικά. Το πρόγραμμα ‘Stop&Start’ εργάζεται με ανθρώπους που ‘έχασαν’ πρόσφατα το
σπίτι τους, δηλ. είναι άστεγοι εδώ και έξι μήνες. Τρία από τα έξι προγράμματα του οργανισμού
«Κλίμακα» καλύπτουν άτομα που έχουν μείνει άστεγα από ένα έως δύο έτη και τα άλλα τρία
καλύπτουν ανθρώπους που είναι σε αστεγία για τρία ή τέσσερα χρόνια. Οι ωφελούμενοι του
οργανισμού «Sant Joan de Dé» είναι άστεγοι εδώ και ενάμισι έτος.
Κατά την εξέταση του τύπου της αστεγίας σύμφωνα με την τυπολογία ETHOS, είναι προφανές, ότι
οι περισσότερες περιπτώσεις, αφορούν έλλειψη κατοικίας και στέγης. Ένα υψηλό ποσοστό των
ατόμων που καλύπτονται από τα προγράμματα/πρωτοβουλίες είναι άτομα που ζουν στο δρόμο ή
άτομα που ζουν σε καταλύματα έκτακτης ανάγκης. Σε όλα τα προγράμματα/πρωτοβουλίες του
οργανισμού «Projekt Udenfor» πραγματοποιούνται παρεμβάσεις και σε καταφύγια γυναικών.
Οι παρεμβάσεις των οργανισμών «Sant Joan de Déu» και «Projekt Udenfor» φαίνονται πιο
περιορισμένες ενώ οι παρεμβάσεις που αναπτύσσονται από τους οργανισμούς «Ufficio Pio» και
«Κλίμακα», φαίνονται ευρύτερες και αφορούν σε πολλές κατηγορίες της τυπολογίας ETHOS,
ανάλογα με τα έργα/πρωτοβουλίες.
Τουλάχιστον ένα από τα προγράμματα/ πρωτοβουλίες του οργανισμού «Κλίμακα» εστιάζει σε
διαφορετικές κατηγορίες της τυπολογίας ETHOS: i) έλλειψη στέγης (χωρίς κανενός είδους
κατάλυμα, στο δρόμο), ii) έλλειψη οικίας (υπάρχει ένα μέρος για να κοιμηθούν αλλά προσωρινά,
σε ιδρύματα ή καταφύγιο), iii) σε καθεστώς επισφαλούς στέγασης (απειλούνται με σοβαρό
αποκλεισμό λόγω επισφαλών μισθώσεων, εξώσεων, ενδοοικογενειακής βίας), iv) σε ακατάλληλα
καταλύματα (σε τροχόσπιτα ή σε παράνομους καταυλισμούς, σε συνθήκες ακραίου
υπερπληθυσμού) με εμφανή διαφορά στον αριθμό των ωφελουμένων κάθε κατάστασης.
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Πίνακας 5.Κατηγοριοποίηση των ωφελουμένων των προγραμμάτων/πρωτοβουλιών σύμφωνα με την τυπολογία Ethos

Sant Joan de Déu

Projekt Udenfor

Κλίμακα

Stop & Start
Gruppo Classe
Creu de Molers
Hort de la Vila
La Llavor
Housing Led
Housing First
Folre

√

√

√

Διαμονή υπερβολικά μεγάλου
αριθμού ανθρώπων στον ίδιο
χώρο

Άτομα που ζουν σε ακατάλληλα
καταλύματα

Ακατάλληλη στέγη

Άτομα που ζουν σε προσωρινά ή
πρόχειρα καταλύματα

Άτομα που ζουν υπό την απειλή
έξωσης

Άτομα που ζουν σε επισφαλή
κατοικία

Άτομα που λαμβάνουν
μακροχρόνια υποστήριξη

Άτομα που φεύγουν από
ιδρύματα

√
√

Διαμονή σε κέντρα για
μετανάστες/πρόσφυγες

√
√

Φιλοξενία σε ξενώνες γυναικών

Διαμονή σε ξενώνες για
άστεγους

Ufficio Pio

Πρόγραμμα/έργο/π
ρωτοβουλία

Επισφαλής
στέγη

Έλλειψη κατοικίας

Διαμονή σε χώρους για
επείγουσες περιπτώσεις

Οργανισμός

Άνθρωποι που ζουν στο δρόμο

Άστεγοι στο
δρόμο

√

√
√
√
√
√

Outreach
The mobile café
Locker room
Build Outisde /
The living
community

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√

√

√

√

Street work
Υποστηρικτικές
Υπηρεσίες
Κέντρο Ημέρας
Προσφύγων
Κέντρο Ημέρας
για Ρομά
Οικοτροφεία
Klimax Plus
Κοινωνικός
Συνεταιρισμός

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√
√

√

√
√

√

√

Οι άστεγοι που καλύπτονται από τα διαφορετικά προγράμματα/πρωτοβουλίες των οργανισμών
του HOOD παρουσιάζουν πολλαπλά προβλήματα, τα οποία συχνά συσσωρεύονται. Όλα τα
προγράμματα/ πρωτοβουλίες ασχολούνται, άμεσα ή έμμεσα, με αυτά τα προβλήματα, με στόχο
την παροχή στήριξης προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους ωφελουμένους να τα ξεπεράσουν.
Όλα τα προγράμματα/ πρωτοβουλίες εργάζονται με άστεγους με προβλήματα υγείας, ιδίως
προβλήματα ψυχικής υγείας. Σχεδόν όλα τα προγράμματα/πρωτοβουλίες ασχολούνται με άτομα
«εξαρτημένα από το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά» ή που είναι «άνεργα». Η έλλειψη υποστήριξης σε
οικογενειακό ή/και φιλικό επίπεδο αποτελεί επίσης πρόβλημα για τους άστεγους που είναι
ενταγμένοι σε 13 από τα προγράμματα/ πρωτοβουλίες των οργανώσεων του HOOD.
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Προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας, εξάρτηση από το αλκοόλ και τα
ναρκωτικά, χαμηλό εισόδημα, ανεργία και έλλειψη οικογένειας ή/και φίλων είναι τα κύρια
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ωφελούμενοι των οργανισμών και των προγραμμάτων/
πρωτοβουλιών τους.
Ο εντοπισμός των προβλημάτων που πλήττουν τους άστεγους, προκειμένου να υπάρξει
εξειδικευμένη παρέμβαση, είναι σημαντική παράμετρος. Ωστόσο, ο προσδιορισμός των
δεξιοτήτων και των δυνατών σημείων των αστέγων, που μπορούν να οδηγήσουν σε μια πιο
στοχευμένη, αποτελεσματική και αποδοτική παρέμβαση, είναι ζωτικής σημασίας.
Η ύπαρξη ήπιων δεξιοτήτων, όπως η αυτονομία, η συμμετοχή, η ακρίβεια και η υπευθυνότητα, η
επαγγελματική εμπειρία και το τακτικό εισοόδημα, είναι τα πλεονεκτήματα/ικανότητες που
επισημαίνονται συχνότερα από τους οργανισμούς και που καλύπτουν υψηλότερο ποσοστό
ωφελουμένων. Οι οργανισμοί «Ufficio Pio» και «Sant Joan de Déu» αναφέρουν επίσης ως
πλεονέκτημα την καλή υγεία, και σε αυτήν συμπεριλαμβάνουν ως δυνατό σημείο την απουσία
εξαρτητικών συμπεριφορών.

Οι υποστηριζόμενοι τομείς
Οι οργανώσεις-εταίροι του HOOD παρέχουν ένα ευρύ και ποικίλο φάσμα υπηρεσιών. Η στέγαση,
η υγειονομική περίθαλψη, η απασχόληση, η πληροφόρηση και η συμβουλευτική / ψυχολογική
υποστήριξη είναι υπηρεσίες προσφερόμενες από όλους τους οργανισμούς. Ωστόσο, το ποσοστό
των αστέγων που επωφελούνται από κάθε μορφή υποστήριξης ποικίλλει ανάλογα με το είδος του
οργανισμού και την ιδιαιτερότητα κάθε έργου / πρωτοβουλίας που υλοποιούν.
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Creu de Molers

√

√

√

√

Hort de la Vila

√

√

√

√

La Llavor

√

√

Housing Led

√

√

√

Housing First

√

√

√

Folre
Outreach
Projekt
Udenfor

Klimaka

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

The mobile café
Locker room
Build Outisde / The living
community

√

√

√

Street work

√

√

Support Services
Day Center refugees
Day Center for the Roma
Residential Care Units
Klimax Plus Social
Cooperative

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√

√
√
√
√

√

√

√

√

√

Οικονομική βοήθεια

√

Είδη ατομικής υγιεινής

√
√

√
√

Iπληροφόρηση και
υποστήριξη

√
√

Stop & Start
Gruppo Classe

Βασικά αγαθά

Απασχόλσηη

√

Πρόγραμμα /έργο /
πρωτοβουλία

Νομική συμβουλευτική και
υποστήριξη

Εκπαίδευση / κατάρτιση

Sant Joan de
Déu

Υγειονομική περίθαλψη

Ufficio Pio

Στέγαση

Οργανισμός

Συμβουλευτική /
ψυχολογική υποστήριξη

Πίνακας 3. Είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο κάθε προγράμματος / έργου / πρωτοβουλίας

√

Στο πλαίσιο των έργων/πρωτοβουλιών που υλοποιούνται από τους οργανισμούς, η στήριξη σε
επίπεδο «στέγασης» έχει ιδιαίτερη σημασία, καλύπτοντας πολύ σημαντικό αριθμό δικαιούχων του
κάθε οργανισμού.
Σε γενικές γραμμές, η απάντηση που δόθηκε από τους εταίρους στην ερώτηση: «στέγαση σε
χώρους για επείγουσες περιπτώσεις» φαίνεται ότι καλύπτει λιγότερους άστεγους. Ο
συγκεκριμένος τομέας καλύπτεται κυρίως από τους οργανισμούς «Κλίμακα» και «Projekt
Udenfor» και αφορά ποσοστά αστέγων της τάξεως του 50%.
Η στήριξη σε επίπεδο «προσωρινής στέγασης» και «μόνιμης στέγασης» είναι σημαντική σε
ορισμένα ειδικά έργα/πρωτοβουλίες, ιδίως στον οργανισμό «Κλίμακα» μέσω των ‘Κέντρου Ημέρας
για Ρομά’, των ‘Οικοτροφείων’ και του ‘Κοινωνικού Συνεταιρισμού Κλίμαξ Plus’ καθώς και στις
πρωτοβουλίες ‘Housing First’ και ‘Housing Led’ του οργανισμού «Sant Jose de Déu».
Τα δύο έργα του οργανισμού «Ufficio Pio» που αναφέρθηκαν, εξασφαλίζουν ειδική οικονομική
στήριξη: “Είναι μια μορφή μεταφοράς χρημάτων, εξατομικευμένη ως προς το ποσό και ως προς
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την κατάσταση του καθενός. Το άτομο μπορεί να επιλέξει πώς να χρησιμοποιήσει τα χρήματα και
δεν είναι ένα "υπό όρους" μέτρο, δηλαδή δεν συνδέεται με την επίτευξη στόχων».
Πίνακας 4. Στεγαστική στήριξη ανά οργανισμό
Στέγαση
Ufficio Pio

Επείγουσα
√

Sant Joan de Déu
Projekt Udenfor
Κλίμακα

√
√

Προσωρινή
√

Μόνιμη

√

√

√
√

√
√

Ο πίνακας 4 δείχνει ότι, στα περισσότερα έργα / πρωτοβουλίες, οι επιχειρησιακοί εταίροι του
HOOD παραπέμπουν σε άλλους φορείς, δημόσιους ή/και ιδιωτικούς. Υπάρχουν όμως ορισμένες
εξαιρέσεις, όπως τα έργα ‘Stop & Start’, ‘Build Outside / the living community’ και τα ‘Οικοτροφεία’,
τα οποία παρέχουν στέγαση με κάλυψη σχεδόν όλων των χρηστών. Στα υπόλοιπα έργα/
πρωτοβουλίες, η στεγαστική υποστήριξη συνίσταται κυρίως στην παραπομπή σε δημόσιους
φορείς, ιδίως όταν απαιτείται «προσωρινή στέγαση». Αυτή η κατάσταση φαίνεται ιδιαίτερα
εμφανής σε σχέση με τα διάφορα έργα του οργανισμού «Sant Joan de Déu».
Όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη, ο εταίρος «Κλίμακα» ξεχωρίζει από τον μεγάλο αριθμό
έργων / πρωτοβουλιών που παρέχουν υποστήριξη σε αυτόν τον τομέα τόσο στους εσωτερικούς
όσο και στους εξωτερικούς ωφελούμενους. Ωστόσο, παραπέμπει επίσης πολλές υποθέσεις σε
άλλους φορείς, ιδίως σε δημόσιους.
Οι τομείς «Συμβουλευτική /ψυχολογική υποστήριξη», «βασικά αγαθά», «πληροφόρηση &
υποστήριξη» και «είδη ατομικής υγιεινής» παρέχονται ως επί το πλείστον από τους ίδιους τους
οργανισμούς. Για παράδειγμα, τουλάχιστον τέσσερα από τα έξι έργα/ πρωτοβουλίες του
οργανισμού Κλίμακα παρέχουν υπηρεσίες σε αυτούς τους τομείς.
Τέσσερα από τα έξι έργα του οργανισμού «Sant Joan de Déu» παρέχουν συγκεκριμένη
υποστήριξη για τους τομείς: «βασικά αγαθά», «πληροφόρηση & υποστήριξη» και «είδη ατομικής
υγιεινής». Δεν γίνεται παραπομπή σε άλλους οργανισμούς. Επίσης, ο οργανισμός «Projekt
Udenfor», παρέχει ο ίδιος υπηρεσίες υποστήριξης. Μόνο σε λίγες περιπτώσεις υπάρχει
παραπομπή σε άλλους οργανισμούς.
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Χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων
Μεταξύ των οργανισμών που προωθούν την ενεργό συμμετοχή σε θέματα που αφορούν sτους
άστεγους, η παρέμβαση καθορίζεται κυρίως με βάση τους ειδικούς στόχους των υπηρεσιών και τις
αξίες και επιλογές των ίδιων των αστέγων, με τη σύμφωνη γνώμη του επαγγελματία.
Εξαίρεση είναι ο οργανισμός «Projekt Udenfor»: Στα έργα/πρωτοβουλίες του οργανισμού, στις
περισσότερες περιπτώσεις (80% των ωφελούμενων), οι στόχοι της παρέμβασης βασίζονται κυρίως
στις αξίες και την επιλογή των αστέγων χωρίς να απαιτείται σύμφωνη γνώμη του επαγγελματία. Η
αξιολόγηση των επαγγελματιών σχετικά με την έλλειψη στέγης είναι δευτερευούσης σημασίας στα
έργα/πρωτοβουλίες αυτού του οργανισμού.
Στις παρεμβάσεις τους, οι οργανισμοί «Ufficio Pio» και «Κλίμακα» αναπτύσσουν συγκεκριμένες
διαδικασίες, δράσεις ή/και ρυθμίσεις προκειμένου να ενισχυθούν στοιχεία που προκύπτουν από
το βιογραφικό του ωφελούμενου είτε αυτά αφορούν στο περιεχόμενο είτε και σε ανθρώπους
(τωρινούς ή παλιούς). Μια άλλη προσέγγιση χρησιμοποιείται από τον οργανισμό «Sant Joan de
Déu», όπου η παρέμβαση επικεντρώνεται στην αυθόρμητη ενθάρρυνση στοιχείων που
προκύπτουν από το βιογραφικό του ωφελούμενου είτε αυτά αφορούν στο περιεχόμενο είτε και σε
ανθρώπους. Σε αυτή την περίπτωση ο επαγγελματίας είναι εκπαιδευμένος στο να ‘ενθαρρύνει’. Ο
οργανισμός «Projekt Udenfor» συμμερίζεται και τις δύο προσεγγίσεις στις διάφορες πρωτοβουλίες
που αναπτύσσει.
Σημαντικοί άνθρωποι (παρόντες ή μη στην καθημερινή ζωή, που ορίζονται με βάση το ποιους
θεωρεί το άτομο σημαντικούς) εμπλέκονται «πάντα» στην πλειοψηφία (5 στα 6 έργα) των
παρεμβάσεων του οργανισμού «Sant Joan de Déu» ενώ «περιστασιακά» στους υπόλοιπους
οργανισμούς και στα αντίστοιχα έργα/πρωτοβουλίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, εμφανίζεται
με τους όρους «συγκεκριμένη ή συναισθηματική υποστήριξη» & «στόχοι ζωής». Το έργο
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‘Stop&Start’ του οργανισμού «Ufficio Pio» αποτελεί αξιοσημείωτη εξαίρεση, καθώς στο 90% των
περιπτώσεων, οι σημαντικοί άνθρωποι, «ποτέ» δεν συμμετέχουν όσον αφορά στην υποστήριξη ή
τους στόχους ζωής.
Η δυνατότητα επιλογής θεραπείας και υπηρεσιών ποικίλλει μεταξύ των οργανισμών. Τα
περισσότερα έργα / πρωτοβουλίες δίνουν τη δυνατότητα στους άστεγους να επιλέξουν υπηρεσίες
και θεραπεία ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται κόστος (οικονομικό κόστος, κόστος σε σχέση με τον
επαγγελματία κλπ.). Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στους οργανισμούς «Κλίμακα» και «Ufficio
Pio». Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, αν και οι ωφελούμενοι δεν έχουν τη δυνατότητα επιλογής,
ερωτώνται πάντα εάν συμφωνούν με την απόφαση, όπως στην περίπτωση των
έργων/πρωτοβουλιών του οργανισμού «Sant Joan de Déu». Ο οργανισμός «Projekt Udenfor»
έκρινε ότι η διάσταση αυτή δεν επηρεάζει την παρέμβαση που αναπτύσσει.
Εάν οι άστεγοι δεν συμμορφώνονται με την παρέμβαση/τους κανόνες/τις απαιτήσεις που
καθορίζονται από τα έργα/πρωτοβουλίες, έχουν διαφορετικού τύπου συνέπειες. Ο οργανισμός
«Sant Joan de Déu» αναφέρει ότι σε τρία από τα έξι έργα/πρωτοβουλίες που υλοποιεί, ο άστεγος
μπορεί να αποβληθεί από το πρόγραμμα.
Η παραπομπή σε άλλες υπηρεσίες είναι μια δυνατότητα που δίνεται σε τρία έργα/πρωτοβουλίες
που υλοποιούνται από τον οργανισμό «Ufficio Pio» και σε δύο που υλοποιούνται από τον
οργανισμό «Κλίμακα».
Η δυνατότητα του έργου / πρωτοβουλίας να συνεχιστεί για τους χρήστες αναφέρεται σε τρία από
τα έργα του οργανισμού «Κλίμακα». Σε έξι έργα/πρωτοβουλίες, η διάσταση αυτή δεν θεωρείται
σχετική με την παρέμβαση, ιδίως όσον αφορά τον οργανισμό «Projekt Udenfor».
Πίνακας 6. Τύπος των συνεπειών εάν οι άστεγοι δεν συμμορφώνονται με την παρέμβαση/ τους κανόνες/τις απαιτήσεις ανά οργάνωση
και ανά έργο/πρωτοβουλία
Παραπομπή σε
άλλο
Παραπομπή
Συνέχιση του
Πρόγραμμα / έργο /
Αποβολή από το
Μη σχετικό για
Οργανισμός
πρόγραμμα
σε άλλες
προγράμματος
πρωτοβουλία
πρόγραμμα
την παρέμβαση
(στον ίδιο
υπηρεσίες
για τον άστεγο
οργανισμό)
Stop & Start
√
Ufficio Pio
Gruppo Classe
√

Sant Joan de
Déu

Projekt
Udenfor

Klimaka

Creu de Molers
Hort de la Vila
La Llavor
Housing Led
Housing First
Folre

√
√
√
√
√
√

Outreach
The mobile café
Locker room
Build Outisde / The living
community

√
√
√
√

Street work
Υποστηρικτικές
Υπηρεσίες
Κέντρο Ημέρας
Προσφύγων
Κέντρο Ημέρας για Ρομά
Οικοτροφεία
Klimax Plus Κοινωνικός
Συνεταιρισμός

√
√
√
√
√
√
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Η συμμετοχή των αστέγων στις αποφάσεις σχετικά με την κατάστασή τους προωθείται από όλους
τους επιχειρησιακούς εταίρους του HOOD και εμπεριέχεται σχεδόν σε όλα τα έργα/ πρωτοβουλιες
που υλοποιούνται, εκτός από τρία από τα έργα του οργανισμού «Sant Joan de Déu».
Ο οργανισμός «Κλίμακα», προσπαθεί πάντα να διασφαλίσει ότι τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι
άστεγοι συμμετέχουν στις αποφάσεις. Στις πρωτοβουλίες του οργανισμού «Projekt Udenfor» αυτό
συμβαίνει στο 80% των περιπτώσεων. Στα προγράμματα του οργανισμού «Sant Joan de Déu», αυτό
συμβαίνει λιγότερο συχνά, δηλ. στο 25% των περιπτώσεων. Σε αυτόν τον οργανισμό τις
περισσότερες φορές στη συζήτηση για την κατάσταση των αστέγων συμμετέχουν μόνο οι
επαγγελματίες.
Όσον αφορά την ενθάρρυνση σε σχέση με το feedback για το έργο/πρωτοβουλία, οι περισσότεροι
οργανισμοί το απαιτούν στη διαδικασία της επιλογής. Εξαίρεση αποτελεί ο οργανισμός «Projekt
Udenfor», ο οποίος δηλώνει ότι δεν το θεωρούν σχετικό με την παρέμβαση.
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Τα υφιστάμενα δίκτυα των επιχειρησιακών εταίρων του HOOD
Η γεωγραφική εμβέλεια των παρεμβάσεων
Τα υφιστάμενα δίκτυα των εταίρων του HOOD είναι διαφορετικά ως προς τους οργανισμούς που
συμμετέχουν και ως προς το είδος του έργου/πρωτοβουλίας που αναπτύσσουν. Για όλους τους
εταίρους, τα υφιστάμενα δίκτυα αποτελούνται κυρίως από φορείς με τοπική εμβέλεια σε ποσοστό
που κυμαίνεται μεταξύ 60% και 100%. Η τοπική εμβέλεια είναι ιδιαίτερα εμφανής σε τέσσερις από
τις έξι πρωτοβουλίες που υλοποιεί ο οργανισμός «Sant Joan de Déu» (‘Creu dels molers’, ‘Hort de
la Vila’, ‘La llavor’ και ‘Folre’), στο έργο ‘Gruppo Classe’ του οργανισμού «Ufficio Pio» και στο έργο
‘Locker room’ του οργανισμού «Projekt Udenfor» με ποσοστό 90% έως100%.
Ο οργανισμός «Κλίμακα» είναι επίσης ο μόνος φορέας του εταιρικού σχήματος, του οποίου οι
περισσότεροι φορείς στο δίκτυο έχουν περιφερειακή εμβέλεια σε ποσοστό μεταξύ 70% έως 95%.
Οι εταίροι «Ufficio Pio» και «Projekt Udenfor» έχουν στο δίκτυό τους φορείς με περιφερειακή
εμβέλεια σε ποσοστό 10%, και ο εταίρος Sant Joan de Déu σε ποσοστό 20%.
Οι φορείς εθνικής εμβέλειας απουσιάζουν από τα υφιστάμενα δίκτυα του οργανισμού «Sant Joan
de Déu» και αντιπροσωπεύουν μόνο το 10% των δικτύων των «Ufficio Pio», «Projekt Udenfor» και
του ‘Κοινωνικού Συνεταιρισμού Κλίμαξ Plus’/«Κλίμακα». Στα περισσότερα προγράμματα που
υλοποιούνται από τον εν λόγω φορέα, το 20% είναι φορείς εθνικής εμβέλειας. Πρέπει όμως να
αναφερθεί ότι για τα ‘Οικοτροφεία’ η διάσταση της εθνικής εμβέλειας αντιπροσωπεύει το 100%
του υφιστάμενου δικτύου.
Η διεθνής εμβέλεια υπολείπεται ακόμη περισσότερο στο υπάρχον δίκτυο των συνεργατών του
HOOD. Σε κάθε περίπτωση, αντιπροσωπεύει το 5-10% σε τρεις από τις έξι πρωτοβουλίες που
συντονίζει ο οργανισμός «Sant Joan de Déu», σε δύο από τις έξι πρωτοβουλίες του οργανισμού
«Κλίμακα» και σε μία από τις δύο πρωτοβουλίες του οργανισμού «Projekt Udenfor».
Αντιπροσωπεύει το πολύ το 20% στην πρωτοβουλία του οργανισμού «Sant Joan de Déu» ‘Housing
First’ και στον ‘Κοινωνικό Συνεταιρισμό Κλίμαξ Plus’ . Αντιθέτως, απουσιάζει σε τρεις από τις έξι
πρωτοβουλίες που υλοποιεί αυτός ο φορέας, σε δύο από τις έξι πρωτοβουλίες του οργανισμού
«Sant Joan de Déu», στην πρωτοβουλία ‘Locker room’ του οργανισμού «Projekt Udenfor» και στις
πρωτοβουλίες του οργανισμού «Ufficio Pio».

Είδος του φορέα
Φορείς με εθνική, περιφερειακή ή/και τοπική εμβέλεια δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, ως εταίροι,
στα υπάρχοντα δίκτυα των οργανισμών «Sant Joan de Déu» και «Ufficio Pio», αλλά είναι
σημαντικοί για το πρόγραμμα ‘Outreach’ του οργανισμού «Projekt Udenfor» και πολύ σημαντικοί
για τον οργανισμό «Κλίμακα», αντιπροσωπεύοντας το 40% με 50% των υφιστάμενων δικτύων και
το 80% στην περίπτωση των ‘Οικοτροφείων’. Οι δημόσιοι οργανισμοί αντιπροσωπεύουν το 20%
έως 50% των φορέων στα υφιστάμενα δίκτυα συνεργατών του HOOD, με αξιοσημείωτες
εξαιρέσεις την πρωτοβουλία ‘Folre’ του οργανισμού «Sant Joan de Déu» και το πρόγραμμα ‘Locker
room’ του οργανισμού «Projekt Udenfor.» Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το 100% των φορέων
του υφιστάμενου δικτύου είναι ΜΚΟ που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον άστεγο πληθυσμό. Η
εκπροσώπηση αυτού του είδους φορέων ποικίλλει μεταξύ των εταίρων του HOOD και των
πρωτοβουλιών που αναπτύσσουν (Πίνακας 7).
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Πίνακας 7. Εκπροσώπηση των ΜΚΟ με ιδιαίτερη έμφαση στον άστεγο πληθυσμό
στα υφιστάμενα δίκτυα των εταίρων του Hood, ανά φορέα και είδος πρωτοβουλίας

Οργανισμός

Klimaka

Ufficio Pio

Sant Joan de Déu

Projekt Udenfor

πρόγραμμα / έργο / πρωτοβουλία

%

Κέντρο Ημέρας για Ρομά

---

Οικοτροφεία

---

Klimax Plus Κοινωνικός Συνεταιρισμός

---

Street work

20

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

20

Κέντρο Ημέρας Προσφύγων

20

Stop & Start

30

Gruppo classe

35

Creu dels Molers

30

Hort de la Vila

30

La Llavor

30

Housing led

10

Housing First

10

Folre

50

Outreach

60

Locker room

100

Άλλες οργανώσεις που ασχολούνται με τους άστεγους, αναφέρθηκαν μόνο από τον οργανισμό
«Sant Joan de Déu» σε τέσσερις από τις έξι πρωτοβουλίες του. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι
εν λόγω οργανώσεις αντιπροσωπεύουν το 10%-20%, αλλά στην πρωτοβουλία ‘Folre’
αντιπροσωπεύουν το 50%. Άλλες οργανώσεις που δεν ασχολούνται ειδικά με τους άστεγους
αναφέρθηκαν από όλους τους εταίρους, εκτός από τον εταίρο «Projekt Udenfor». Η σχετική
υπεροχή τους στα υφιστάμενα δίκτυα των εταίρων του Hood είναι υψηλότερη στο ήμισυ των
πρωτοβουλιών που ανέπτυξε ο εταίρος «Sant Joan de Déu» (40 έως 50%) και χαμηλότερη στις
υπόλοιπες περιπτώσεις 0% έως 20%. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι οι εταίροι «Sant Joan de Déu»
και «Κλίμακα» ανέφεραν μεγαλύτερη διακύμανση μεταξύ των διαφόρων πρωτοβουλιών που
αναπτύσσουν σε αντίθεση με τον εταίρο «Ufficio Pio» (μόνο μία πρωτοβουλία) και τον εταίρο
«Projekt Udenfor» που τόνισαν:
“Συνεργαζόμαστε πάντα με το δημόσιο σύστημα καθώς και με οργανισμούς, επαγγελματίες υγείας
και ούτω καθεξής σε κάθε πρωτοβουλία”.

Είδος της συνεργασίας
Το είδος της συνεργασίας που αναπτύσσουν οι εταίροι του Hood με άλλους οργανισμούς κατά τη
διάρκεια υλοποίησης των πρωτοβουλιών τους φαίνεται να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το
είδος της πρωτοβουλίας. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι όλες οι πρωτοβουλίες αναπτύσσουν και
επίσημη και άτυπη συνεργασία. Η μόνη εξαίρεση αφορά στην πρωτοβουλία ‘Locker room’
(«Projekt Udenfor»). Σε τέσσερις πρωτοβουλίες ‘Outreach’/ «Projekt Udenfor» και ‘Creu dels
molers’ , ‘Hort de la Vila’ και ‘La llavor’ /«Sant Joan de Déu»), υπερισχύει η άτυπη συνεργασία
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(70%-80% των υφιστάμενων δικτύων), ενώ σε τρεις άλλες υπερισχύει η επίσημη συνεργασία
(‘Folre’ / «Sant Joan de Déu», ‘Gruppo classe’ / «Ufficio Pio» και ‘Locker room’ / «Projekt Udenfor»).
Στις πρωτοβουλίες: ‘Stop and Start’ / «Ufficio Pio» και ‘Housing Led’ and ‘Housing First’ / «Sant
Joan de Déu», το ποσοστό των επίσημων και άτυπων τρόπων συνεργασίας είναι ισοδύναμο.
Μια «τουλάχιστον σε εβδομαδιαία ή σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση» ήταν η συχνότητα
συνεργασίας που αναφέρθηκε συχνότερα από τον εταίρο «Ufficio Pio» σχετικά με την
πρωτοβουλία ‘Stop and start’ (60% των περιπτώσεων) και από τον εταίρο «Projekt Udenfor» (70%
και 100% των περιπτώσεων). Όσον αφορά τους εταίρους «Sant Joan de Déu» και «Κλίμακα», οι
περισσότερες επαφές με τα υφιστάμενα δίκτυά τους φαίνεται να λειτουργούν σε «τουλάχιστον
μηνιαία ή σχεδόν μηνιαία βάση». Η πρωτοβουλία ‘Folre’ / «Sant Joan de Déu» και ‘Gruppo classe’
/ «Ufficio Pio» είναι εξαιρέσεις, καθώς οι επαφές 3 έως 9 φορές το χρόνο χαρακτηρίζουν τη σχέση
με το 90% και το 40% των οργανισμών, αντίστοιχα. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι, όσον
αφορά την τελευταία περίπτωση, υπήρξε ακόμη πιο σπάνια επαφή (λιγότερο από 3 φορές το
χρόνο) με περίπου 60% των εταίρων.
Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που πραγματοποιεί ο εταίρος «Sant Joan de Déu», υπάρχει
ισορροπία μεταξύ των οργανισμών με τους οποίους αναπτύσσει κοινές δράσεις και παραπομπή
υποθέσεων. Αυτό φαίνεται να ισχύει και στις πρωτοβουλίες «Υπηρεσίες Υποστήριξης Αστέγων» /
Κλίμακα και ‘Outreach’ / «Projekt Udenfor». Οι πρωτοβουλίες των ίδιων οργανισμών ‘Κέντρο
Ημέρας για Ρομά’ and ‘Locker room’ αντίστοιχα , όπως επίσης η «Stop and Start» / Ufficio Pio’s
βασίζονται αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά σε συνεργασίες. Αντιθέτως τα ‘Κέντρο Ημέρας
προσφύγων-Ιόλαος’/ «Κλίμακα» και ‘Gruppo Class’ / «Ufficio Pio» βασίζονται κυρίως στην
παραπομπή.

Υπάρχουν εννέα διαφορετικές παράμετροι που απαντώνται στις συνεργασίες που αναπτύσσουν οι
εταίροι με τα υφιστάμενα δίκτυά τους στο πλαίσιο διαφορετικών πρωτοβουλιών. Ο πίνακας 8
κατωτέρω στοιχειοθετεί ποιες παράμετροι απαντώνται συχνότερα σε κάθε οργανισμό και σε κάθε
είδος πρωτοβουλίας. Είναι σαφές ότι, σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από τέσσερις, πιο σημαντικοί
είναι τουλάχιστον τέσσερις παράμετροι. Μόνο σε δύο πρωτοβουλίες (‘Οικοτροφεία’ και
‘Κοινωνικός Συνεταιρισμός Κλίμαξ Plus’ του οργανισμού «Κλίμακα») μια μόνο παράμετρος, η
υγειονομική περίθαλψη στην πρώτη περίπτωση και η εκπαίδευση/κατάρτιση στην τελευταία, είναι
ο στόχος συνεργασίας.
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Projekt
Udenfor

Klimaka

√
√

√

Creu de Molers

√

√

√

√

√

√

Hort de la Vila

√

√

√

√

√

√

La Llavor

√

√

√

√

√

√

√

Housing Led

√

√

√

Housing First

√

√

√

√

√

√

Folre

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Outreach

√

√

Locker room
Street work
Υποστηρικτικές
Υπηρεσίες
Κέντρο Ημέρας
Προσφύγων
Κέντρο Ημέρας για Ρομά

Οικοτροφεία

√
√

√
√

√

√
√

Reporting

√
√

Personal Hygiene

√
√

Information and
basic related
support

√
√

Basic goods

Stop & Start
Gruppo classe

Programme / project /
initiative

Counselling /
Psychological
support

Employment

Sant Joan de
Déu

Education / training

Ufficio Pio

Healthcare

Organisation

Housing

Πίνακας 8. Παράμετροι που περιλαμβάνονται στη συνεργασία μεταξύ των εταίρων του Hood και των υφιστάμενων δικτύων τους,
ανά εταίρο και είδος πρωτοβουλίας

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

Klimax Plus Κοινωνικός
Συνεταιρισμός

√

Όσον αφορά την προστιθέμενη αξία για τους ωφελούμενους που προκύπτει από τη συνεργασία, ο
οργανισμός Κλίμακα τόνισε ότι η συνεργασία με τα υφιστάμενα δίκτυά τους, ενίσχυσε τη
δυνατότητα των ωφελούμενων να λάβουν (μη ολιστική) στήριξη σε άλλες παραμέτρους ενώ ο
οργανισμός «Projekt Udenfor» υπογράμμισε ότι παρέχεται μια πιο ολοκληρωμένη/ολιστική
παρέμβαση. Για τον «Ufficio Pio» το υφιστάμενο δίκτυο της πρωτοβουλίας ‘Stop and Start’ δίνει
τη δυνατότητα να επωφεληθούν από μια πρώιμη και μια πιο ολοκληρωμένη/ ολιστική παρέμβαση
ισότιμα για ευκολότερη ή/και ταχύτερη πρόσβαση σε μόνιμη στέγαση (μέσω ενός προγράμματος
‘Housing First’). Όσον αφορά τον «Sant Joan de Déu», η δυνατότητα των ωφελουμένων να
επωφελούνται από (μη ολιστική) στήριξη σε άλλες παραμέτρους είναι πάντα πολύ σημαντική όσον
αφορά όλες τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν. Η δυνατότητα να επωφεληθούν από μια πρώιμη
παρέμβαση είναι σχετικά πιο εμφανής όσον αφορά τα υφιστάμενα δίκτυα των πρωτοβουλιών
‘Creu dels molers’, ‘La llavor’ και ‘Housing Led’ ενώ μια πιο ολοκληρωμένη/ ολιστική παρέμβαση
είναι πιο ενισχυμένη στα υφιστάμενα δίκτυα της πρωτοβουλίας ‘Housing First’ και η
ευκολότερη/ταχύτερη πρόσβαση σε μόνιμη στέγαση είναι ενισχυμένη στις πρωτοβουλία ‘Folre’ &
‘Gruppo classe’ του «Ufficio Pio». Στην τελευταία περίπτωση, αναφέρθηκε επίσης η ευκολότερη
πρόσβαση στην εργασία.
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Προστιθέμενη αξία του υπάρχοντος δικτύου
Η μεγάλη διαφορά μεταξύ των εταίρων του Hood και των πρωτοβουλιών τους είναι για μια ακόμη
φορά εμφανής. Η δυνατότητα υλοποίησης μιας πιο ολιστικής/ολοκληρωμένης παρέμβασης
αναφέρθηκε ως αποτέλεσμα της συνεργασίας με το 40%-50% των φορέων στα δίκτυα των: «Ufficio
Pio», «Sant Joan de Déu» (στις πρωτοβουλίες ‘Housing led’ και ‘Housing first’) και «Κλίμακα» (στις
πρωτοβουλίες ‘Streetwork’, ‘Κοινωνικός Συνεταιρισμός Κλίμαξ Plus’). Η δυνατότητα διεύρυνσης
της πρωτοβουλίας (π.χ. με την προσέγγιση περισσότερων ατόμων, σε άλλο τόπο, για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα κ.λπ.) αναφέρθηκε κυρίως από τον οργανισμό «Sant Joan de Déu» σχετικά με τις
μισές από τις πρωτοβουλίες του (‘Creu dels molers’, ‘Hort de la Vila’, ‘La llavor’), με δικτύωση 60%
των συνεργατών της. Σε σχέση με την οικονομική δικτύωση αναφορά έγινε από τους: «Sant Joan
de Déu» και «Κλίμακα». Αντίστοιχα ο οργανισμός «Projekt Udenfor» δεν έκανε καμία αναφορά.
Όλοι οι εταίροι του Hood αναφέρθηκαν στην πρόσθετη τεχνογνωσία που έφερε το 10%-30% των
φορέων στα υφιστάμενα δίκτυά τους, ενώ η δυνατότητα πιο εύκολης ταυτοποίησης των αστέγων
αναφέρθηκε μόνο σε λίγες περιπτώσεις.
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Τα δυνητικά δίκτυα των επιχειρησιακών εταίρων τoυ Hood
Εκτός από τα δίκτυα που έχουν ήδη δημιουργήσει οι εταίροι σύμφωνα με τις πρωτοβουλίες που
αναπτύσσουν, οι οργανισμοί μπόρεσαν να εντοπίσουν την ανάγκη επέκτασης των υφιστάμενων ή
τη δημιουργία νέων δικτύων προκειμένου να αξιοποιήσουν καλύτερα την παρέμβασή τους στον
άστεγο πληθυσμό. Στην περίπτωση των εταίρων «Projekt Udenfor» και «Sant Joan de Déu», δεν
αναγνωρίστηκε μια τέτοια ανάγκη, ενώ οι εταίροι «Ufficio Pio» και «Κλίμακα» την αναγνώρισαν.
Για το λόγο αυτό, τα δυνητικά δίκτυα αναλύονται στο πλαίσιο του ειδικού πεδίου εφαρμογής του
κάθε οργανισμού.

Ufficio Pio
Για τον εταίρο «Ufficio Pio», το δίκτυό του θα ενισχυόταν κυρίως από την ένταξη εταίρων που
δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο (70%) και δευτερευόντως από εταίρους με περιφερειακή
(15%), εθνική (10%) και διεθνή εμβέλεια (5%). Ομοίως, οι δημόσιοι οργανισμοί, το 50% και οι ΜΚΟ
που απευθύνονται ειδικά στους άστεγους θα αντιπροσωπεύαν το 20%. Άλλες οργανώσεις που
απευθύνονται στους άστεγους το 5%. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι για τον εταίρο «Ufficio
Pio» άλλες οργανώσεις που δεν απευθύνονται στους άστεγους (π.χ. ενορίες) θα αντιπροσώπευαν
το 25% των νέων εταίρων.
Η προστιθέμενη αξία αυτού του δυνητικού δικτύου θα ήταν η πρόσθετη τεχνογνωσία, η
δυνατότητα υλοποίησης μιας πιο ολιστικής/ολοκληρωμένης πρωτοβουλίας και, ειδικότερα, η
δυνατότητα πιο εύκολης ταυτοποίησης των αστέγων.
Όσον αφορά το είδος της συνεργασίας προτείνονται τόσο επίσημοι όσο και άτυποι τρόποι
συνεργασίας (50%) με τους νέους εταίρους. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις (80%), ο
εταίρος «Ufficio Pio» θα πρόκρινε μια στενή σχέση /και μια από κοινού εκπόνηση εργασίας και
συνεργασία σε τουλάχιστον εβδομαδιαία ή σχεδόν εβδομαδιαία βάση (60%). Η συνεργασία θα
μπορούσε να αφορά στην Απασχόληση, την Εκπαίδευση/Κατάρτιση και τις Αναφορές
περιπτώσεων, ενώ η συνεργασία, σε επίπεδο παροχής ειδών ατομικής υγιεινής και βασικών
αγαθών, δεν συμπεριλαβάνεται σε αυτό το νέο δυνητικό δίκτυο.
Η αναμενόμενη προστιθέμενη αξία για τους ωφελούμενους θα συνίστατο στην αυξημένη
δυνατότητα να επωφεληθούν από μια πρώιμη παρέμβαση και από μια (μη ολιστική) στήριξη σε
άλλες παραμέτρους αλλά ιδίως από μια πιο ολιστική/ολοκληρωμένη παρέμβαση.

Κλίμακα
Σε αντίθεση με τον εταίρο «Ufficio Pio», ο εταίρος «Κλίμακα» θεωρεί ότι το δίκτυό του θα
ενισχυόταν κυρίως με την ένταξη εταίρων διεθνούς εμβέλειας. Στις μισές από τις πρωτοβουλίες
του:‘Streetwork’, ‘Κέντρο Ημέρας για Ρομά’, ‘Κοινωνικός Συνεταιρισμός Κλίμαξ Plus’, φορείς
εθνικής εμβέλειας θα ήταν επίσης σημαντικοί. Σε τρεις πρωτοβουλίες (‘Κέντρο Ημέρας για τους
Ρομά’, ‘Οικοτροφεία’, ‘Κοινωνικός Συνεταιρισμός Κλίμαξ Plus’) οι πιθανοί εμπλεκόμενοι φορείς θα
μπορούσε να είναι δημόσιοι οργανισμοί αλλά και άλλοι οργανισμοί που δεν απευθύνονται σε
αστέγους. Σε δύο άλλες πρωτοβουλίες: ‘Streetwork’, ‘Υπηρεσίες Υποστήριξης Αστέγων’, θεωρείται
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επωφελής η ένταξη (στο δυνητικό δίκτυο) ΜΚΟ και άλλων οργανώσεων που απευθύνονται στους
άστεγους. Και οι τέσσερις τύποι οργανώσεων θεωρούνται απαραίτητοι όσον αφορά το ‘Κέντρο
Ημέρας για τους πρόσφυγες-Ιόλαος’.
Η προστιθέμενη αξία σε πέντε από αυτά τα έξι δυνητικά δίκτυα θα συνδύαζε την πρόσθετη
τεχνογνωσία και τη δυνατότητα υλοποίησης μιας πιο ολοκληρωμένης/ολιστικής πρωτοβουλίας. Η
εξαίρεση αφορά στα ‘Οικοτροφεία’ σχετικά με τα οποία διαφαίνεται μόνο πρόσθετη τεχνογνωσία.
Όσον αφορά το είδος της συνεργασίας με νέους εταίρους, προτείνονται τόσο επίσημοι όσο και
άτυποι τρόποι συνεργασίας. Το πως θα διαρθρωθούν, θα διαφοροποιείται, αλλά σε περισσότερες
από τις μισές περιπτώσεις θα αφορά μια στενή σχέση/και μια από κοινού εκπόνηση εργασίας.
Παρ' όλα αυτά, η συνεργασία δεν θα ήταν πολύ συχνή. Όσον αφορά τέσσερις από τις έξι
πρωτοβουλίες, η συνεργασία μεταξύ τριών έως εννέα φορών, ετησίως ή ακόμη λιγότερο συχνά,
κρίνεται επαρκής. Μόνο όσον αφορά στις ‘Υπηρεσίες Υποστήριξης Αστέγων’ και το ‘Κέντρο Ημέρας
για τους Ρομά’ μια συχνότερη συνεργασία, σε μηνιαία ή σχεδόν μηνιαία βάση θεωρείται επωφελής
περίπου με το ένα τρίτο των δυνητικών νέων εταίρων. Οι παράμετροι που πρέπει να
περιλαμβάνονται στη συνεργασία ποικίλλουν ανάλογα με την πρωτοβουλία (Πίνακας 9).
Πίνακας 9. Παράμετροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στα πιθανά δίκτυα της Κλίμακας, ανά είδος πρωτοβουλίας

Programme / project / initiative
Street work
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες
Κέντρο Ημέρας Προσφύγων

Housing

Healthcare

√
√
√

√
√
√

Κέντρο Ημέρας για Ρομά

√

Οικοτροφεία

√

Education /
training

Employment

√
√

√
√

Basic goods

Personal
Hygiene

√
√

√
√

√

Klimax Plus Κοινωνικός
Συνεταιρισμός

√

√

Η αναμενόμενη προστιθέμενη αξία για τους αποδέκτες ποικίλλει επίσης ανάλογα με την
πρωτοβουλία. Θεωρείται ευρύτερη όσον αφορά τις πρωτοβουλίες ‘Street work’ και ‘Υπηρεσίες
υποστήριξης’ και πιο περιορισμένη όσον αφορά τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες (Πίνακας 10).
Πίνακας 10. Αναμενόμενη προστιθέμενη αξία για τους αποδέκτες των πρωτοβουλιών της Κλίμακας ανά είδος πρωτοβουλίας
Possibility of benefitting from

Programme / project / initiative

More
comprehensive/
integrated
intervention

early
intervention

non-integrated
support in other
dimensions

Street work
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

Κέντρο Ημέρας
Προσφύγων
Κέντρο Ημέρας για Ρομά
Klimax Plus Κοινωνικός
Συνεταιρισμός

√

√
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