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Ακρογωνιαίοι λίθοι του HOOD:
Προώθηση της πρώιμης παρέμβασης
και συμμετοχής
Η πρώιμη παρέμβαση είναι θεμελιώδης για το έργο HOOD. Ολόκληρο το «Πνευματικό Προϊόν 1»
έχει εστιάσει στην πρώιμη παρέμβαση. Στο παρόν ενημερωτικό δελτίο η πρώιμη παρέμβαση
εξετάζεται ακόλουθα με την γνώση που αποκτήθηκε κατά την διάρκεια του πρώτου έτους του έργου.
Επιπλέον το ενημερωτικό δελτίο ανιχνεύει μερικές διασυνδέσεις μεταξύ της πρώιμης παρέμβασης
και άλλων στοιχείων του Hood, όπως η συμμετοχή του ωφελούμενου και η ανακατανομή της
εξουσίας στην κοινωνική εργασία.

Πραγματεύοντας την πρώιμη παρέμβαση
Η προώθηση της σημασίας της πρώιμης παρέμβασης και της ανάπτυξης μιας νέας μεθοδολογίας βασισμένης στις
«Πρακτικές Διαλόγου» και στην «Ενεργοποίηση της Προσέγγισης του Συν-σχεδιασμού» που αναπτύχθηκαν κατά
την εργασία με άτομα που πρόσφατα έμειναν άστεγα είναι θεμελιώδεις λίθοι του προγράμματος Hood. Το
«Πνευματικό Προϊόν 1» του προγράμματος HOOD έχει εστιάσει καθ’ ολοκληρίαν στην πρώιμη παρέμβαση και
επίσης έχει ενσωματωθεί σε άλλες δραστηριότητες του προγράμματος όπως στη μεθοδολογία της «Ενεργοποίησης
της Προσέγγισης του Συν-Σχεδιασμού».
Η πρώιμη παρέμβαση είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση της αστεγίας. Όπως
υπογραμμίζεται σε μια πρόσφατη αναφορά «οι υπηρεσίας αστέγων στην Ευρώπη δεν είναι
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προοπτικές που θέτουν την πρόληψη

παρέμβαση περιλαμβάνει πολιτικές,
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«Υπάρχει η ανάγκη να προωθηθούν
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σταδιακά να βρίσκονται σε ολοένα και πιο ευάλωτη κατάσταση. Πέρα από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
διαβίωσης στους δρόμους οι άνθρωποι τείνουν να τυποποιούν τις συμπεριφορές τους, Προκειμένου να αναπτύξει
στρατηγικές ανταποκρινόμενες στην κατάσταση που αντιμετωπίζει, ο/η άστεγος τείνει να χάνει ικανότητες, να μειώνει
τα κοινωνικά του δίκτυα και να περιορίζει τις μελλοντικές προοπτικές του, και τελικά να παγιδεύεται στην παρούσα
κατάσταση του. Όπως επισήμανε η Αντονέλα Μέο (2000) σε μια ποιοτική έρευνα που έλαβε χώρα στο Τορίνο για
τους αστέγους και για τα άτομα που ζουν στον δρόμο και για την επίδραση που έχει το χρονικό διάστημα που
παραμένουν στο δρόμο, «το χρονικό διάστημα καθώς και οι βασικές υπηρεσίες τονίζουν τη σπουδαιότητα της
έγκαιρης παρέμβασης καθώς αυτά καθοριζουν τον τρόπο επιβίωσης και τη δημιουργία ταυτότητας».
Έτσι είναι αναγκαίο να αναλύεται η αστεγία
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άμεσου κινδύνου έλλειψης στέγης μέσω της
παροχής πληροφοριών, αξιολόγησης και
πρόσβασης στην απαραίτητη υποστήριξη.
Η πρώιμη παρέμβαση μπορεί επίσης να
είναι μια στρατηγική που να διευκολύνει την

αλλαγή από μια επικεντρωμένη στην επείγουσα κατάσταση προσέγγιση σε μια προσέγγιση επικεντρωμένη στην
πρόληψη. Αυτή μπορεί να είναι μέρος του «χάρτη για την αντιμετώπιση της αστεγίας» όπως προσδιορίστηκε από
τον Pleace et all, για τον οποίον μια αποδεδειγμένα αποτελεσματική αντιμετώπιση υφίσταται και «μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε στρατηγικό επίπεδο για να «μειώσει τους αριθμούς προς τα κάτω αλλά και τον κίνδυνο του να
μείνει κάποιος άστεγος και συγκεκριμένα του να μείνει άστεγος για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ή σε
επαναλαμβανόμενη βάση. (Plece et al 2018: 97). Ευρήματα από τον Καναδά δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση.
Οι Stephen Gaetz and Erin Dej (2017) επίσης, αναγνωρίζουν την προοπτική της πρώιμης παρέμβασης σαν μια
πρακτική που θα μπορούσε να υποστηρίξει την προοδευτική αλλαγή από μια προσέγγιση επικεντρωμένη στην
επείγουσα κατάσταση σε μια προσέγγιση επικεντρωμένη στην πρόληψη. Αναλύουν τη σημασία των στρατηγικών
πρώιμης παρέμβασης και της στόχευσης σε άτομα και οικογένειες που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο ή που μόλις
έχουν μείνει άστεγοι. Ειδικότερα εστιάζουν στην αποτελεσματικότητα της πρώιμης παρέμβασης σε νεαρά άτομα
που είναι άστεγα ή που βρίσκονται σε κίνδυνο αστεγίας. Τα άτομα αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτα στον κίνδυνο
τραύματος αλλά και εκμετάλλευσης εάν περάσουν και άλλο χρόνο ως άστεγα.
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Αντίκτυπος της επαγγελματικής κουλτούρας και της ανακατανομής
εξουσίας
Επιπρόσθετα, πρέπει να αναγνωρίζεται η ετερογένεια του άστεγου πληθυσμού όπως και η πολυπλοκότητα της
σύνδεσης μεταξύ δομικών και ατομικών παραγόντων. Οι παρεμβάσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους πόρους,
τα ενδιαφέροντα, τις προσωπικές αξίες κλπ. Η εμπλοκή των χρηστών, η εξατομικευμένη προσέγγιση με εστίαση
στις θετικές σχέσεις, η δημιουργία του αισθήματος ανήκειν στην κοινότητα, ο αυτοπροσδιορισμός και η αναγνώριση
των προοπτικών τους.Όλα τα παραπάνω είναι σημαντικές παράμετροι.
Οι παραδοσιακές πρακτικές των επαγγελματιών τείνουν να περιορίζουν αυτές τις πιθανότητες επειδή θεωρούν ότι
οι επαγγελματίες πρέπει να έχουν τον έλεγχο ώστε η
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κοινωνικές δομές ή οι κοινωνικοί θεσμοί βλάπτουν ανθρώπους, εμποδίζοντας τους από το να καλύψουν τις βασικές
τους ανάγκες. (π.χ. Galtung 1969, Lee 2019). Πράγματι, η βιβλιογραφία έχει συχνά δώσει έμφαση στο ότι τα
εφαρμοζόμενα κοινωνικά συστήματα αντί να βοηθούν κοινωνικά αποκλεισμένους ανθρώπους είναι παράγοντας
αποκλεισμού. Οι απαιτήσεις, οι τιμωρίες και οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους ωφελούμενους συχνά γίνονται
αντιληπτές σαν μια υπενθύμιση ατομικής αδυναμίας, οδηγώντας σε περεταίρω αυτοστιγματισμό και αποκλεισμό
(Maini-Thorsen 2018, Ramsdahl et al 2018).

Αυτό, επίσης, συμβαίνει εξαιτίας πολιτισμικών αντιλήψεων

διάσπαρτων στην κοινωνία που διαπερνούν τις κοινωνικές υπηρεσίες για τους αστέγους. Όπως οι Curto και Stefani
έχουν υπογραμμίσει, η ντροπή/το φταίξιμο είναι βασική πτυχή της συλλογικής θεώρησης για την αστεγία κατά έναν
τρόπο που περιορίζει τους αστέγους από τις πιθανότητες να επιτύχουν πρόοδο των αναγκών, των προτιμήσεων,
των ονείρων και των απόψεων τους σε σχέση με τις κοινωνικές υπηρεσίες. Πίσω από την δομή του φταιξίματος/της
ντροπής, η συμπόνια είναι μια άλλη βασική πτυχή στην κοινωνική δομή που αποτυγχάνει να λάβει υπόψη της ότι οι
άνθρωποι που διαβιούν σε καθεστώς ακραίας φτώχειας έχουν και δικαιώματα. Η ευαισθητοποίηση σε αυτές τις
πολιτισμικές ρίζες που είναι εγγεγραμμένες στις παρούσες κοινωνικές δομές και υπηρεσίες, θα είναι ένα σημαντικό
βήμα προς μια, βασισμένη στα δικαιώματα, πρόνοια, στοχευμένη στην ενδυνάμωση των ωφελούμενων.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η πρώιμη παρέμβαση επίσης στοχεύει στην προώθηση της ενδυνάμωσης, είναι
απαραίτητο ο επαγγελματίας να υιοθετεί μια θέση διαλόγου. Δεν θα θεωρεί πλέον ότι γνωρίζει καλύτερα τόσο το
στόχο όσο και το πώς θα επιτευχθεί και θα υιοθετεί μια θέση όχι προσανατολισμού αλλά υποστήριξης. Μόνο με
αυτό τον τρόπο μπορεί το άτομο να ονειρεύεται το επιθυμητό του μέλλον που θα αναπτυχθεί σιγά σιγά στο μυαλό
του.
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Για τον σκοπό αυτό μεθοδολογίες και πρακτικές που υιοθετούνται από τους κοινωνικούς
λειτουργούς μπορούν να αναθεωρηθούν. Οι Διαλογικές Πρακτικές και η Ενεργοποίηση της
Προσέγγισης του Συν-Σχεδιασμού που εφαρμόζονται στο έργο HOOD, στοχεύουν να
προσφέρουν αζντίστοιχα μια καινοτόμο προοπτική καθώς και εργαλεία. Εντός του πλαισίου των
Διαλογικών Πρακτικών και της Ενεργοποίησης της Προσέγγισης του Συν- Σχεδιασμού, πράγματι η σχέση εξουσίας
αλλάζει και ανακατανέμεται. Η δυναμική όπου ο κοινωνικός λειτουργός ορίζει το καλύτερο μονοπάτι για το άτομο και
προσδοκά την αφοσίωση του ατόμου σε αυτό, παύει να ισχύει. Το άτομο έχει την δύναμη να κατευθύνει την
παρέμβαση και οι κοινωνικοί λειτουργοί γίνονται εργαλεία για τη διατήρησή της. Σε κάθε δραστηριότητα διαλόγου,
το αντικείμενο του διαλόγου, (το πρόβλημα, η ανάγκη, η παρέμβαση… ) δεν ορίζεται από μια μόνο φωνή αλλά από
πολυφωνία. Υπάρχει μια ισότιμη σχέση μεταξύ τους: κανένας τους δεν δικαιούται να παρέχει μια μοναδική, απόλυτη
γνώμη για το γεγονός ήτ την κατάσταση. Πράγματι, κάθε άτομο έχει την ανάγκη των άλλων για τον συλλογικό
σχηματισμό νοημάτων. Το άνοιγμα του πλαισίου χωρίς προκαθορισμένες απαντήσεις, η πραγματοποίηση
γεγονότων που δεν έχουν σχεδιαστεί, η επανεξέταση και η αλλαγή του οδικού χάρτη από το άτομο είναι
καλοδεχούμενα στοιχεία. Όλα είναι μέρος της διαδικασίας επανακαθορισμού του νοήματος που οι επαγγελματίες
πρέπει να προωθούν και όχι να περιορίζουν.
Μια αποτελεσματική ανακατανομή εξουσίας επίσης τερματίζει τις στρατηγικές που στοχεύουν στο να αλλάξουν το τι
βλέπει, σκέφτεται και κάνει το άτομο και ανοίγει χώρο προκειμένου να χτιστούν αυθεντικές σχέσεις. Την ίδια στιγμή
όταν ο επαγγελματίας απελευθερωθεί από τα εργαλεία αξιολόγησης που βασίζονται στην υπόθεση ότι αυτός/ή
κατέχει τον ορισμό της κατάστασης, τότε θα χρειαστεί μια πραγματική συμπερίληψη όλων των ατόμων που
εμπλέκονται.
Μεθοδολογικοί προβληματισμοί στην ανακατανομή εξουσίας και στην πρώιμη παρέμβαση
πρέπει επιθυμητά να συμπλέουν. Πράγματι, η ανακατανομή εξουσίας πρέπει να εφαρμόζεται
από την πρώτη επαφή με άτομα σε κατάσταση αστεγίας, ώστε να αναπτυχθεί μια συνεκτική
εκπαιδευτική διαδρομή, στοχευμένη στην ενδυνάμωση των ωφελούμενων και στη διεύρυνση ων
επιλογών και των δυνατοτήτων της ζωής τους.
Περισσότερες πληροφορίες για το HOOD είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο: www.hoodproject.org, όπου παρέχεται η
δυνατότητα εγγραφής στη λίστα αλληλογραφίας του έργου. Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το έργο, στον
ιστότοπο θα υπάρχει μια δεύτερη ενότητα δίπλα στα «factsheets», που ονομάζεται «bites» Όπως υποδηλώνει το
όνομα, τα bites είναι πιο άτυπες και πιο σύντομες σκέψεις που προέρχονται από την ομάδα ανάπτυξης του
HOOD που θα μπορούσαν να βοηθήσουν άλλους επαγγελματίες, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ερευνητές,
πολίτες να κατανοήσουν τη δουλειά μας. Επιπλέον, καθώς η διαλογική προσέγγιση οδηγεί το έργο μας,
χαιρόμαστε να μοιραζόμαστε τα επόμενα βήματά μας με όλους τους ενδιαφερόμενους: επικοινωνήστε μαζί μας!
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