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Εισαγωγή
Το παρόν εργαλείο αξιολόγησης αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ERASMUS+ «STRENCO» που
θα εστιάσει στην ανάπτυξη ικανοτήτων συλλογικής εργασίας στο πεδίο της ψυχικής υγείας. Το έργο
αποβλέπει στη συνεργασία φοιτητών που εργάζονται στο πεδίο της ψυχικής υγείας με
ακαδημαϊικούς, χρήστες υπηρεσιών και επαγγελματίες του κλάδου για την προαγωγή της
συλλογικής εργασίας και συνεργατικότητας στην ψυχική υγεία.
Η αξιολόγηση αυτή αποτελεί καρπό εντατικής συνεργασίας μεταξύ 6 πανεπιστημίων
(εφαρμοσμένων επιστημών) από 5 Ευρωπαϊκές χώρες. Αναπτύχθηκε με συλλογική εργασία
φοιτητών, εκπαιδευτικών, επαγγελματιών και εμπειρογνωμόνων βάσει προσωπικής εμπειρίας, υπό
την αιγίδα του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων
Επιστημών VIVES, Σχολή Φροντίδας Υγείας του Kortrijk (Βέλγιο).
Από την αρχή της διαδικασίας, πρόθεση δεν ήταν η ανάπτυξη ενός εργαλείου αξιολόγησης, αλλά
ενός εργαλείου ανατροφοδότησης για την ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ των διαφόρων
εταίρων. Ενός μέσου το οποίο λειτουργεί προτρεπτικά για τον αναστοχασμό των ικανοτήτων του
καθενός στον τομέα της συμπαραγωγής.
Σκοπός είναι να διαπιστωθεί ποιες είναι οι δεξιότητες που έχουν ήδη αποκτηθεί και ποιες είναι
εκείνες που χρήζουν βελτίωσης. Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί τον βέλτιστο καρπό ολοκλήρωσης
μιας δραστηριότητας στο πλαίσιο της οποίας η συνεργασία αποτελούσε σημαντική συνιστώσα.
Θα ξεκινήσουμε από την περιγραφή των όρων οι οποίοι χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο
διότι η ερμηνεία των όρων αυτών είναι ορισμένες φορές διαφορετική μεταξύ των Ευρωπαϊκών
χωρών. Κατόπιν αυτού θα προσδιοριστούν τα διαδοχικά βήματα για τον τρόπο χρήσης του
εργαλείου αυτού. Περιλαμβάνεται επίσης μια περιγραφή των 12 διαφόρων ικανοτήτων και των
αντίστοιχων δεικτών (γνώση, δεξιότητες και στάση). Στο παρόν έχει επίσης επισυναφθεί ως
παράρτημα ένα δελτίο ανατροφοδότησης.

2

Εγχειρίδιο Εργαλείου Αξιολόγησης Ικανοτήτων του STRENCO για Συμπαραγωγή στην
Ψυχική Υγεία, Δεκ. 2019

Γλωσσάρι όρων

Πάροχος φροντίδας: Μέλη οικογένειας και άτομα που στηρίζουν, πατέρας, μητέρα, φίλος, me
φυσική στήριξη, στήριξη της ανάκτησης (recovery), συνοδοιπόρος στην ανάκτηση (Craze, 2016).
Συμπαραγωγή: Σχέση κατά την οποία επαγγελματίες και πολίτες μοιράζονται τις αρμοδιότητες
οργάνωσης και παροχής από κοινού στήριξης, αναγνωρίζοντας ότι αμφότεροι οι εταίροι έχουν
συνεισφορά ζωτικής σημασίας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής για τα άτομα και τις κοινότητες
(Slay & Stephens, 2013).
Εμπειρογνώμων βάσει προσωπικής εμπειρίας: Άτομο με βιωματική εμπειρία προβλημάτων
ψυχικής υγείας (Craze, 2016).
Συμμετοχικότητα: Η ικανότητα συμπερίληψης πολλών και διαφόρων ατόμων στις διαδικασίες και
η διαχείριση αυτών με όρους δικαιοσύνης και ισότητας (Cambridge Dictionary, 2019) Το
συγκεκριμένο πλαίσιο αναφέρεται στους χρήστες υπηρεσιών και στους φροντιστές (οικογένεια,
φίλοι, γείτονες) μέσω διαφόρων επιπέδων (βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο, μακροπρόθεσμο).
Βιωματική εμπειρία: Η εμπειρία που διαθέτουν τα άτομα από τη δική τους ή άλλων ψυχική
ασθένεια, συναισθηματική δυσφορία ή συμβίωση με ψυχική ασθένεια, και εμπειρία ανάκτησης,
καθώς επίσης και εμπειρία των επιπτώσεων και συνεπειών συναισθηματική ή ψυχικής νόσου, δικής
τους ή άλλων. (Craze, 2016)
Ομότιμος: Άτομο με βιωματικές εμπειρίες προβλημάτων ψυχικής υγείας το οποίο υποστηρίζει την
ανάκτηση ομότιμων. Εναλλακτικά, υπάρχουν και άλλες ονομασίες που μπορούν να
χρησιμοποιούνται, όπως πάρoχος υπηρεσιών, εμπειρογνώμων βάσει προσωπικής εμπειρίας,
ειδικός παροχής υπηρεσιών σε ομότιμους και σύμβουλος βοηθούμενων ατόμων (Gillard, Edwards,
Gibson, Holley, & Owen, 2014).
Ομότιμοι εργαζόμενοι: Άτομο το οποίο απασχολείται με βάση την προσωπική του βιωματική
εμπειρία ψυχικής νόσου και ανάκτησης ή με βάση την εμπειρία του στην υποστήριξη μελών της
οικογενείας ή φίλων με ψυχική νόσο (Craze, 2016).
Επαγγελματίας: Μέλη ενός επαγγελματικού κλάδου που απασχολούνται σε μονάδα παροχής
φροντίδας για την υποστήριξη ατόμων που πάσχουν από ψυχικές νόσους και των οικογενειών τους.
Χρήστης υπηρεσίας: Άτομο το οποίο έχει ή είχε πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας
(Chambers, et al., 2017).
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Σχέδιο βήμα-βήμα

1.

Στο δελτίο ανατροφοδότησης θα βρείτε έναν κατάλογο με όλους τους δείκτες (δεύτερη στήλη)
που συλλέγονται ανά ικανότητα (πρώτη στήλη). Στην τρίτη στήλη θα βρείτε την επίδοση
(βαθμό) ανά δείκτη που σημειώνεται με πέντε αστέρια. Ο αριθμός αστεριών υποδηλώνει το
επίπεδο του δείκτη. Το ελάχιστο επίπεδο είναι εκείνο με μηδέν αστέρια, το οποίο εκφράζει την
ολική απουσία. Το ανώτερο επίπεδο είναι εκείνο με πέντε αστέρια και εκφράζει την αριστεία.
Για να είναι απλούστερη η συμπλήρωση του εντύπου είναι καλύτερο να μη χρησιμοποιούνται
μισά αστέρια.

2. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε επίσης μια επισκόπηση όλων των δεικτών και τους ορισμούς
τους. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο στην υπόδειξη του επιπέδου του δείκτη, αλλά και κατά τη
διάρκεια της συζήτησης μεταξύ των διαφόρων εταίρων στο πλαίσιο της συνεργασίας τους.
3. Εστιάστε στην κατάσταση ή στο περιβάλλον στο οποίο έχετε εργαστεί μαζί με άλλους στη
συμπαραγωγή (επαγγελματίες, χρήστες υπηρεσιών, σπουδαστές, ακαδημαϊκούς, κλπ) και που
αποτελούν το αντικείμενο της συγκεκριμένης διαδικασίας. Βεβαίως, μπορείτε να λάβετε υπόψη
διάφορες περιστάσεις κατά τις οποίες συνεργαστήκατε με άλλα άτομα. Η συμπαραγωγή είναι
μια σχέση στο πλαίσιο της οποίας επαγγελματίες και πολίτες μοιράζονται τη δύναμη της
συλλογικής παροχής υποστήριξης, αναγνωρίζοντας ότι αμφότεροι οι εταίροι μπορούν να έχουν
συνεισφορές ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής διαφόρων ανθρώπων και
κοινοτήτων (Slay & Stephens, 2013).
4. Ξεκινήστε με την πρώτη ικανότητα και τους δείκτες της. Διαβάστε την περιγραφή κάθε δείκτη
και αναστοχαστείτε κατά πόσο έχετε αντιληφθεί πλήρως τον συγκεκριμένο δείκτη. Αν δεν είστε
σίγουροι, μπορείτε να λάβετε ανατροφοδότηση από άτομα με τα οποία έχετε συνεργαστεί στο
παρελθόν.
5. Αυτό να το κάνετε για κάθε ικανότητα και τους σχετικούς δείκτες.
6. Μπορείτε κατόπιν αυτού να αναφέρετε τον μέσο όρο για κάθε ικανότητα. Είναι καλύτερο να
στρογγυλοποιείται η μέση τιμή. Για παράδειγμα ≥3.5 είναι 4 αστέρια,<3.5 θα είναι 3 αστέρια.
7. Αφού έχετε δει όλες τις ικανότητες, μεταφέρατε τις μέσες επιδόσεις (βαθμολογίες) στο
αραχνοειδές διάγραμμα. Τώρα μπορείτε να συνδέσετε όλα τα σημεία σε έναν αριθμό.
8. Στην επόμενη αξιολόγηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα διαφορετικό χρώμα και να τη
συγκρίνετε με την προγενέστερη.
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9. Τα σχεδιαγράμματα που προκύπτουν στο αραχνοειδές διάγραμμα αποτελούν την αφετηρία
ενός διαλόγου μεταξύ των συνεργαζόμενων εταίρων σχετικά με τις ικανότητες συμπαραγωγής.
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Ικανότητες
1. Αξίες +
Δεοντολογία
(Thistlethwaite,
et al., 2014;
Brabban,
McGonagle, &
Brooker, 2006;
Suter, et al.,
2009; Debyser,
et al., 2017)

Στάση/δεξιότητες/γνώση
Δεν είμαστε επικριτικοί (IP
2018)

Ορισμός / Περιγραφή / Ερμηνεία
 Με άνευ όρων θετική θεώρηση (IP 2018).
 Προώθηση και υποστήριξη του ατομικού δικαιώματος συμμετοχής στην κοινωνία (COP
Belgium, 2019).
 Αναγνώριση και σεβασμός του ατομικού δικαιώματος για οικογένεια, την κοινωνική ομάδα
και το φυσικό περιβάλλον (COP Belgium, 2019).
 Εστίαση στις ευκαιρίες και στα δυνατά σημεία των ατόμων και των κοινοτήτων και προαγωγή
της ενδυνάμωσής τους (COP Belgium, 2019).
 Διευκόλυνση του ατόμου ώστε να ενδυναμωθεί χωρίς προκαταλήψεις, και να γίνει ενεργό
μέλος της κοινωνίας και ίσος έναντι ίσων μέσα στην οικογένεια (IP 2019).

Δείχνουμε σεβασμό (IP
2018)



Σεβασμός των αξιών, της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων του ατόμου χωρίς
προκαταλήψεις (IP 2019).

Ευαισθητοποίηση της
κοινωνίας (COP Belgium,
2019)



Προώθηση και υποστήριξη της κοινωνικής δικαιοσύνης σχετικά με τα άτομα και την
κοινότητα (IP 2019).
Αντιπαράθεση στις διακρίσεις και τον στιγματισμό, σεβασμός της διαφορετικότητας (COP
Belgium, 2019).
Ετοιμότητα να θέσουμε σε συναγερμό την κοινωνία και την κυβέρνηση για τις αδικίες που
παρατηρούνται (IP 2019).




Τήρηση των
κατευθυντήριων οδηγιών
για τις βέλτιστες
πρακτικές (Thistlethwaite,
et al., 2014) και της
νομοθεσίας (IP 2019)






Eνήμεροι για τη νομοθεσία σχετικά με την πολιτισμική ευαισθησία (Suter, et al., 2009, IP
2018).
Εργασία σε νόμιμο πλαίσιο (Brabban, McGonagle, & Brooker, 2006).
Παροχή τεκμηριωμένων παρεμβάσεων για την υγεία και την κοινωνική πρόνοια
(Brabban, McGonagle, & Brooker, 2006).
Χρήση κατευθυντήριων οδηγιών για τις βέλτιστες πρακτικές (για παράδειγμα, σχέδια
παροχής φροντίδας, μητρώα φαρμακευτικής αγωγής, σχέδια πρόληψης, δομές και
διεργασίες της ομάδας, τεκμηριωμένη προαγωγή υγείας) (Debyser, et al., 2017; Suter, et al.,
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2009).
2. Ταυτότητα +
στάση +
πολυπαραγοντ
ική προσέγγιση
(COP Belgium
2018)

Επίγνωση του ρόλου σας
(IP 2018)

Αυτεπίγνωση (IP 2018)

Δεν είμαστε επικριτικοί (IP
2018)










Έχουμε ανοικτό πνεύμα,
καθώς επίσης και γνώση
του πλαισίου αναφοράς
του καθενός (IP 2018)






3. Προσέγγιση
επικεντρωμένη
στον χρήστη

Εστίαση σε (άλλους)
χρήστες υπηρεσιών
(Wood, Flavell, Vanstolk,




Ανάπτυξη κατανόησης των σημαντικών σημείων προσωπικής και επαγγελματικής στάσης,
ταυτότητας και απόψεων (Αντίληψη του ρόλου) (IP 2018).
Αποφυγή επικαλύψεων με ρόλους άλλων ατόμων (Διαφοροποίηση ρόλου - οι διακριτοί ρόλοι
πρέπει να είναι ευδιάκριτοι) (COP Belgium, 2019).
Αναγνώριση της εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τον δικό σας ρόλο (COP Belgium, 2019)
Ικανότητα αναστοχασμού σχετικά με το ιστορικό1 σας με παραγωγικό τρόπο και κατανόηση
του τρόπου με τον οποίο το ιστορικό σας μπορεί να επηρεάσει τις (θεραπευτικές) σχέσεις
σας (IP 2019).
Αναγνώριση του βαθμού κατά τον οποίο οι ενέργειες άλλων ατόμων σας επηρεάζουν και του
τρόπου με τον οποίο συνειδητά ή ασυνείδητα χρησιμοποιείτε αυτή την εμπειρία σε σχέση με
το άτομο (COP Belgium, 2019).
Με άνευ όρων θετική θεώρηση (IP 2018).
Εκδήλωση ειλικρινούς σεβασμού για το υπόβαθρο, τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τον
χαρακτήρα ενός ατόμου (IP 2019).
Προσέγγιση και κατανόηση μιας κατάστασης ή ενός προβλήματος κάτω από πολλές οπτικές
γωνίες (IP 2018).
Κατανόηση και σεβασμός της μοναδικότητας και της/ατομικότητας του καθενός (IP 2019).
Εκμάθηση από τις εμπειρίες του καθενός και χρήση των εμπειριών αυτών ως πρόσθετους
πόρους (IP 2019).
Αξιολόγηση καταστάσεων με επίγνωση του υπόβαθρου του κάθε ατόμου και των κινδύνων
που ενυπάρχουν (IP 2019).
Ανταπόκριση με σεβασμό στις ανάγκες του χρήστη υπηρεσιών και οποιουδήποτε άλλου
εμπλέκεται με εκείνον (IP 2019).
Εστίαση σε παρεμβάσεις και υπηρεσίες για τον χρήστη υπηρεσιών (Wood, Flavell, Vanstolk,

1

Ορισμός: Το υπόβαθρο ορίζεται ως η πείρα από το παρελθόν, οι εμπειρίες, τα αισθήματα, οι προκαταλήψεις, οι πεποιθήσεις, οι αξίες τα δυνατά και αδύνατα σημεία,
όπως επίσης και οι γνώσεις (IP2019)
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υπηρεσιών
(Thistlethwaite,
et al., 2014;
Brabban,
McGonagle, &
Brooker, 2006;
Wood, Flavell,
Vanstolk,
Bainbridge, &
Nasmith, 2009)

4. Αποτελεσματικ
ή Επικοινωνία
(Suter, et al.,
2009;
Thistlethwaite,
et al., 2014;
Chambers, et
al., 2017;
Chambers, et
al., 2017)

Bainbridge, & Nasmith,
2009)

Bainbridge, & Nasmith, 2009).

Δείχνουμε σεβασμό (IP
2018)



Σεβασμός των αξιών, της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων του χρήστη υπηρεσιών χωρίς
προκαταλήψεις (IP 2019).

Ενεργή ακρόαση (IP 2018)





Πλήρης επικέντρωση σε όσα λέγονται και όχι ‘παθητική’ ακρόαση του μηνύματος (IP 2018).
Ενεργή συμμετοχή στη συζήτηση/στον διάλογο (IP 2019).
Δήλωση παρουσίας με τη ‘στάση μας’, όχι μόνο ως τεχνική (COP Belgium, 2019).

Δείχνουμε ευελιξία (IP
2018)



Ανταπόκριση και προσαρμογή σε αλλαγές των περιστάσεων (IP 2018) (COP Belgium, 2019).

Ολιστική επισκόπηση των
θεμάτων (IP 2018)




Επίγνωση της ψυχικής, κλινικής, κοινωνικής και πνευματικής υγείας του ατόμου στο πλαίσιο
του υποβάθρου του και των εμπειριών του (IP 2018).
Ικανότητα προσέγγισης του κάθε ατόμου με ολιστικό τρόπο (COP Belgium, 2019).

Ενεργή ακρόαση (IP 2018)





Πλήρης επικέντρωση σε όσα λέγονται και όχι ‘παθητική’ ακρόαση του μηνύματος (IP 2018).
Ενεργή συμμετοχή στη συζήτηση/στον διάλογο (IP 2019).
Δήλωση παρουσίας με τη ‘στάση μας’, όχι μόνο ως τεχνική(COP Belgium, 2019).

Χρήση απλής γλώσσας (IP
2018)




Προσαρμογή της γλωσσικής έκφρασης στο επίπεδο κατανόησης του ατόμου (IP 2018).
Γνώση της χρήση των κλινικών όρων και εξασφάλιση ότι θα γίνονται κατανοητοί (COP
Belgium 2019).

Ανοικτός και ειλικρινής
διάλογος (IP 2018)



Συνέπεια (αντιστοίχιση προφορικού και μη προφορικού λόγου στην επικοινωνία (γλώσσα του
σώματος) (COP Belgium, 2019)).
Τήρηση αυθεντικότητας (COP Belgium, 2019).
Επίγνωση του ότι η επικοινωνία δεν είναι πάντα εύκολη και ότι μπορεί επίσης να χρειαστεί η
να επικοινωνήσουμε ‘δύσκολες’ πληροφορίες. (COP Belgium, 2019).
Επίγνωση του ότι η επικοινωνία φέρει και το φορτίο της ερμηνείας (IP 2019).
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5. Προαγωγή
Υγείας +
πρόληψη
(IP 2018)



Επίγνωση του ότι οι αλλαγές είναι ευπρόσδεκτες (IP 2019).

Στάση συνδυασμένης
ενσωμάτωσης της
πρόληψης και της
προαγωγής της υγείας (IP
2018)



Ενσωμάτωση της φιλοσοφίας προαγωγής/πρόληψης προσαρμοσμένη στις ανάγκες των
ατόμων και των ομάδων στο πλαίσιο του περιβάλλοντος, της κοινότητας και της πολιτικής (IP
2018).
Διαμόρφωση επίγνωσης για την ανάγκη/τη σημασία προαγωγής της ψυχικής υγείας (COP
Belgium, 2019).

Ικανότητα ενημέρωσης ή
εκπαίδευσης σχετικά με
τους κινδύνους, την
υγιεινή ζωή και τον τρόπο
ζωής (IP 2018)



Διευκόλυνση της
αυτοδιαχείρισης2 (IP
2018).



Βελτίωση δεξιοτήτων
εγγγραμματισμού σε
θέματα υγείας3 (IP 2018)



Αντιμετώπιση των
κοινωνικών ανισοτήτων











Δεξιότητες επικοινωνίας στην εκπαίδευση των ατόμων σχετικά με τις θετικές επιλογές υγείας
(COP Belgium, 2019).
Ικανότητα προσαρμογής της προαγωγής της υγείας στις ανάγκες της κοινότητας, της
οικογένειας και του χρήστη υπηρεσιών (COP Belgium, 2019).

Καθοδήγηση για τη δημιουργία ευκαιριών σταθερότητας/αντιμετώπισης προβλημάτων (COP
Belgium, 2019).
Διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση για τη δημιουργία
σταθερότητας/αντιμετώπισης των προβλημάτων (COP Belgium, 2019).
Ικανότητα εξήγησης των κλινικών όρων, των σχεδίων φροντίδας και των διαδικασιών με
ξεκάθαρο τρόπο (COP Belgium, 2019).
Εξασφάλιση του ότι τα άτομα κατανοούν όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν.
Επίγνωση και αντιμετώπιση των ανισοτήτων υγείας και κοινωνικών ανισοτήτων (ισότητα και
συμμετοχικότητα). Στον όρο αντιμετώπιση περιλαμβάνεται ο εντοπισμός, η αναγνώριση, η

2

Ορισμός: Αυτοδιαχείριση είναι η ανάληψη ευθύνης ενός ατόμου για τη συμπεριφορά και την ευεξία του (Oxford Dictionary, 2018).
Ορισμός: Εγγραμματισμός υγείας είναι η δεξιότητα απόκτησης, κατανόησης, παραγωγής και χρήσης πληροφοριών υγείας για την ανάπτυξη των
γνώσεων ενός ατόμου (Sassen, 2018).
3
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και ανισοτήτων υγείας (IP
2018)
6. Ενδυνάμωση +
προαγωγή της
ανάκτησης
(recovery)
(Brabban,
McGonagle, &
Brooker, 2006)

αποκατάσταση και η πρόληψη (ατομική και δομική) των ανισοτήτων υγείας και των
κοινωνικών ανισοτήτων (COP Belgium, 2019).
Γνώση της αξίας, της εμπειρογνωμοσύνης, των αναπτυξιακών ευκαιριών, των προκλήσεων
και των δυνατών σημείων του καθενός (COP Belgium, 2019).
Ικανότητα αναγνώρισης του σημείου στο οποίο βρίσκεται το άτομο στην πορεία της ζωής του
και αναγνώριση των αναγκών και των δυνατών του σημείων.
Σεβασμός και απόδοση της δέουσας αξίας στις γνώσεις, στην εμπειρία, στο ιστορικό και στα
δυνατά σημεία ενός ατόμου και συνοπτική περιγραφή των προκλήσεων που μπορεί να
αντιμετωπίσει στη ζωή του.

Αναγνώριση των αναγκών
και των δυνατών σημείων
των ατόμων (Brabban,
McGonagle, & Brooker,
2006)



Προώθηση της
ανεξαρτησίας και της
αυτοδιαχείρισης (IP 2018)
Ικανότητα δημιουργίας
ελπιδοφόρου
περιβάλλοντος (IP 2018)



Ενθάρρυνση και υπεράσπιση της ανεξαρτησίας. Διευκόλυνση και ανάπτυξη δεξιοτήτων
αυτοδιαχείρισης.




Πίστη στη δυνατότητα διαμόρφωσης ενός μέλλοντος με νόημα (COP Belgium, 2019).
Διατήρηση και μεταβίβαση της πεποίθησης ότι υπάρχει πράγματι ένα μέλλον με νόημα (IP
2019).

Εστίαση στα δυνατά
σημεία και ικανότητες και
ενσωμάτωσή τους στη
διαδικασία (IP 2018)



Ανοικτό πνεύμα για να βιώσουμε θετικά αισθήματα (δυνατά σημεία) και θάρρος για να
κάνουμε αυτό που κάνουμε καλά (ικανότητες) (COP Belgium, 2019; IP 2019).
Ενθάρρυνση του ατόμου να αναστοχαστεί τα δυνατά του σημεία και τις ικανότητές του (IP
2019).
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7. Συνεργατική
από κοινού
λήψη
αποφάσεων
(Brabban,
McGonagle, &
Brooker, 2006;
Wood, Flavell,
Vanstolk,
Bainbridge, &
Nasmith, 2009;
Thistlethwaite,
et al., 2014;
Suter, et al.,
2009)

Να είμαστε ομαδικοί
παίκτες4 (Thistlethwaite,
et al., 2014; Brabban,
McGonagle, & Brooker,
2006)






Δείχνουμε σεβασμό (IP 2018).
Ανάθεση καθηκόντων και εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του καθενός (IP 2019).
Αποδοχή διαφορετικών απόψεων (COP Belgium, 2019).
Αναστοχασμός σχετικά με τη συμμετοχή σας στην ομάδα (IP 2019).

Αυτεπίγνωση στη
συνεργασία5 (IP 2018)




Κατανόηση των κανόνων της ομάδας (Suter, et al., 2009).
Επίγνωση του ότι η άποψή σας ‘χρωματίζεται’ από το δικό σας υπόβαθρο, την επαγγελματική
σας ιδιότητα, κλπ. (COP Belgium, 2019).

Ικανότητα λήψης
συνεργατικών
αποφάσεων
(IP 2018)



Διαπραγμάτευση και διαχείριση των συγκρούσεων (Wood, Flavell, Vanstolk, Bainbridge, &
Nasmith, 2009).
Χρήση του σωστού χρονισμού για παρέμβαση σε συγκρούσεις/για την επίλυσή τους.
Ικανότητα ανοχής για τις διαφορές, απόδειξη της προθυμίας για συνεργασία (Suter, et al.,
2009).
Ικανότητα να μη δίνετε σημασία στην παρουσία ή απουσία του ρόλο σας στην ομαδική
εργασία ή στη λήψη αποφάσεων (COP Belgium, 2019).





8. Θετική
ανάληψη
κινδύνου

Αποφασιστικότητα (IP
2018)



Θάρρος να επιμείνετε υποστηρίζοντας την άποψή σας ενώ ταυτόχρονα σέβεστε εκείνη των
άλλων (IP 2018).

Ικανότητα πραγματικής
αξιολόγησης κινδύνου
(άτομα και περιβάλλον).



Θετικός υπολογισμός κινδύνου για χρήστες υπηρεσιών, μέλη οικογενειών, ομάδες,
οργανισμούς και κοινωνικό σύνολο (COP Belgium, 2019).

4

Ορισμός: Η ομαδική εργασία αντικατοπτρίζεται στη συντροφικότητα, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ισότητα και εργασία για κοινούς στόχους
(εξασφάλιση ότι κάθε μέλος της ομάδας έχει τον ίδιο στόχο) (IP 2018).
5
Ορισμός: Η επίγνωση στη συνεργασία αντικατοπτρίζεται στο κίνητρο, την επίγνωση της ομαδικής λειτουργίας, παροχή συμβουλών και καθοδήγηση (IP
2018).
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(Brabban,
McGonagle, &
Brooker, 2006;
Debyser, et al.,
2017)

9. Διαφορετικότη
τα6 +
πολιτισμική
ευαισθησία +
συνηγορία
(Brabban,
McGonagle, &

(Debyser, et al., 2017)
Ικανότητα να
διασφαλιστεί η ασφάλεια
και ο έλεγχος (Debyser, et
al., 2017)
Ικανότητα δημιουργίας
εναλλακτικών λύσεων με
το άτομο και το πλαίσιο
λειτουργίας του
(φροντιστές) (IP 2018)
Ικανότητα να
εμπιστεύεστε ο ένας τον
άλλο / ικανότητα
δημιουργίας κλίματος
εμπιστοσύνης (IP 2018)
Δείχνουμε σεβασμό (IP
2018)



Εξασφάλιση ότι ο θετικός κίνδυνος αναλαμβάνεται μέσα σε συμφωνημένα και ασφαλή όρια
(COP Belgium, 2019).



Δημιουργικότητα, συνεργατική διαμόρφωση εναλλακτικών λύσεων (IP 2018).



Οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης όπου μπορεί να αναλαμβάνονται θετικοί κίνδυνοι (IP
2019).



Σεβασμός των αξιών, της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων του ατόμου χωρίς
προκαταλήψεις (IP 2019).

Αυτεπίγνωση




Ανοικτό πνεύμα, καθώς
επίσης και γνώση του
πλαισίου αναφοράς του
καθενός




Ικανότητα αναστοχασμού σχετικά με το ιστορικό σας με παραγωγικό τρόπο.
Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το ιστορικό σας μπορεί να επηρεάσει τις (θεραπευτικές)
σχέσεις σας (IP 2019).
Παρατήρηση των ομοιοτήτων και αποδοχή των διαφορών (IP 2018).
Ικανότητα προσαρμογής της συμπεριφοράς σας για την αποδοχή της διαφορετικότητας (COP
Belgium, 2019).

6

Ορισμός: Η διαφορετικότητα αναφέρεται στην ηλικία, στη φυλή, στον πολιτισμό, στη σεξουαλικότητα, στο φύλο, στην κοινωνικοοικονομική
κατάσταση και στην αναπηρία (Brabban, McGonagle, & Brooker, 2006, IP 2018).
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Brooker, 2006;
Suter, et al.,
2009)

Αντιμετώπιση ανισοτήτων
(Brabban, McGonagle, &
Brooker, 2006)



Προώθηση της
συνηγορίας












10. Αναστοχασμός
+ ανάπτυξη
(Brabban,
McGonagle, &
Brooker, 2006;
Suter, et al.,
2009; Wood,
Flavell,
Vanstolk,
Bainbridge, &
Nasmith, 2009)

Να υποστηρίζετε/συνηγορείτε για την εξασφάλιση του ότι οι υπηρεσίες θα είναι
προσβάσιμες σε όλους (IP 2019).
Να έχετε επίγνωση των φραγμών που τίθενται στην ισότητα (COP Belgium, 2019).
Ενστερνιστείτε τη διαφορετικότητα (COP Belgium, 2019).
Δημιουργία, ανάπτυξη και/ή συντήρηση του σημαντικών κοινωνικών ρόλων (για παράδειγμα
γονικός ρόλος, ρόλος πολότη της κοινωνίας) (Hicks, Keeble, & Fulford, 2015; Brabban,
McGonagle, & Brooker, 2006) (COP Belgium, 2019).
Υποστήριξη, ακρόαση, κατανόηση. Ικανότητα να διαβλέπετε την (άλλη) οπτική γωνία του
χρήστη υπηρεσιών (IP 2018, IP 2019).
Σεβασμός όλων των απόψεων ως ισότιμων (IP 2018, IP 2019).
Ακρόαση του ενδιαφέροντος και της ανησυχίας του κάθε άτομο (IP 2018, IP 2019).
Υποστήριξη του ατόμου ώστε αυτό να μπορεί να εκφράσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του.
Εκτίμηση της αξίας, της εμπειρογνωμοσύνης και των δυνατών σημείων του καθενός κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων (COP Belgium, 2019;IP 2019).

Αυτεπίγνωση (IP 2018)



Ικανότητα αναστοχασμού σχετικά με το ιστορικό σας με παραγωγικό τρόπο και κατανόηση
του τρόπου με τον οποίο το ιστορικό σας μπορεί να επηρεάσει τις (θεραπευτικές) σχέσεις
σας (IP 2019).

Συνεργατική εκτίμηση της
ατομικής ευημερίας και
της συνολικής θεραπείας
του χρήστη υπηρεσιών (IP
2018)
Συνεχής προσωπική
ανάπτυξη και μάθηση
(Brabban, McGonagle, &
Brooker, 2006)



Χρήση της διεργασίας συνεχούς αναστοχασμού σε μια συνεργατική αξιολόγηση (COP
Belgium, 2019).
Αναστοχασμός και επικαιροποίηση σχετικά με τις ανάγκες και τους σκοπούς της θεραπείας
και της φροντίδας (IP 2019).








Συνεχής ανάπτυξη τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο (IP 2019).
Επισήμανση των αναπτυξιακών αναγκών σας και ενεργή επιμόρφωσή σας (IP 2019).
Επίγνωση του ότι χρειάζεστε επιπλέον κατάρτιση/επιμόρφωση και αποτελεσματικός
σχεδιασμός της (IP 2018).
Διατηρείτε κίνητρα της προσωπικής σας ανάπτυξης (IP 2018; IP 2019).
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11. Κατανόηση
ρόλου +
ευθύνες
(Wood, Flavell,
Vanstolk,
Bainbridge, &
Nasmith, 2009;
Suter, et al.,
2009;
Thistlethwaite,
et al., 2014)

Ικανότητα συνεχούς
αναστοχασμού (Suter, et
al., 2009)





Να είστε ενημερωμένοι /
να ευαισθητοποιείτε τους
άλλους για τις νέες
εξελίξεις στην πρακτική
(IP 2018)
Επίγνωση του ρόλου σας
(Suter, et al., 2009;
Thistlethwaite, et al.,
2014)
Γνώση και κατανόηση του
ρόλου άλλων (Suter, et al.,
2009; Thistlethwaite, et
al., 2014)




Ικανότητα να λαμβάνετε και να παρέχετε εποικοδομητική ανατροφοδότηση.
Ικανότητα να αναστοχάζεστε και να προσαρμόζετε ανάλογα τις ενέργειές σας (IP 2019).
Ανάπτυξη της κατανόησης μέσω αναστοχασμού, ανατροφοδότησης, επίλυσης προβλημάτων,
δια βίου μάθησης και αμοιβαίας εποπτείας (Suter, et al., 2009).
Κοινοποίηση των εμπειριών βέλτιστων πρακτικών (εσωτερικά/εξωτερικά) και θάρρος ώστε
να προσαρμόζετε αναλόγως τη συμπεριφορά σας
Αναστοχασμός σχετικά με τον τρόπο που οι βέλτιστες πρακτικές επηρεάζουν εσάς τους
ίδιους, την πρακτική σας και τα άτομα (IP 2018) (COP Belgium, 2019).





Ικανότητα να εξηγείτε τον ρόλο σας και τις ικανότητές σας (COP Belgium, 2019).
Ευρεία αντίληψη για τις εμπειρίες άλλων ατόμων (IP 2019).
Χρήση αυτο-αναστοχασμού για να αναπτύξετε την επίγνωση του ρόλου σας (IP 2019).




Σεβασμός και επικύρωση της εμπειρογνωμοσύνης των άλλων μελών της ομάδας (IP 2018).
Σεβασμός του ρόλου του καθενός και ανάλογη δράση (COP Belgium, 2019).
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12. Ικανότητα να
χρησιμοποιείτε
την εμπειρία
ζωής (του
ομότιμου
εργαζόμενου)
(Debyser, et al.,
2017)

Παροχή ευκαιριών στους
χρήστες υπηρεσιών, στους
φροντιστές και στους
επαγγελματίες για να
εκφράζουν τις εμπειρίες
τους, κάτι που προσφέρει
καλύτερη κατανόηση για
όλους τους
συμβαλλόμενους και
μειώνει την προσχηματική
υποστήριξη (tokenism)7.
(IP 2018)
Συστηματική χρήση της
εμπειρίας (του άλλου)
χρήστη υπηρεσιών (IP
2018)
Ικανότητα προσαρμογής
του συστήματος
φροντίδας υγείας με
τρόπο ελκυστικό για τους
χρήστες υπηρεσιών και
τους φροντιστές (IP 2018)




Ενστερνιστείτε τη συμμετοχικότητα (IP 2019).
Χρήση προσεγγίσεων που περιλαμβάνον τις εμπειρίες ομότιμων, οικογενειών και
επαγγελματιών με μη προσχηματικούς τρόπους (IP 2019).



Εργασία σε σύμπραξη με χρήστες υπηρεσιών κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας
συμπαραγωγής (IP 2018).



Απαίτηση από το σύστημα υγείας για μεγαλύτερη συνεργασία με εμπειρογνώμονες βάσει
προσωπικής εμπειρίας
Παροχή ευκαιριών για τη συμπαραγωγή αλλαγών στη φροντίδα ψυχικής υγείας (IP 2019).
Προώθηση και αύξηση της γνώσης για τον ρόλο και την αξία των εμπειρογνωμόνων βάσει
προσωπικής εμπειρίας (IP 2019).




7

Ορισμός: Ο όρος ‘tokenism’ αναφέρεται σε προσχηματικές πρακτικές, όπως για παράδειγμα στην πρόσληψη ενός ατόμου που ανήκει σε μειονοτική
ομάδα, μόνο και μόνο για να μην υπάρχουν επικρίσεις και για να δοθεί η εντύπωση δίκαιης μεταχείρισης όλων των ατόμων (Learner's dictionary, 2018).
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Ικανότητα να
δημιουργήσετε ή να
εκμεταλλευτείτε την
ευκαιρία για μετακίνηση
ανάληψη ηγετικού ρόλου
ομότιμων8 (IP 2018)



Παροχή ευκαιριών σε άτομα ώστε να περάσουν σε ρόλο επικεφαλής ομότιμων (IP 2019).

8

Ορισμός: Οι επικεφαλής ομότιμων είναι άτομα που διαθέτουν ήδη τα προσωπικά χαρακτηριστικά καθοδήγησης άλλων ατόμων και τα οποία ορίζονται για
την κατάληψη ηγετικής θέσης ώστε να αναλάβουν έναν πιο καθοδηγητικό ρόλο και τη διευκόλυνση των διαδικασιών (MY PEER Toolkit, 2018).
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Ικανότητες
1. Αξίες +
Δεοντολογία

2. Ταυτότητα +
στάση +
πολυπαραγοντικ
ή προσέγγιση

3. Προσέγγιση
επικεντρωμένη
στον χρήστη
υπηρεσιών

Δείκτες
Στάση/δεξιότητες/γνώση
Μη επικριτικός (-ή)

Επίδοση

Μέση
επίδοση

Με σεβασμό
Ανάπτυξη της κοινωνικής
συνείδησης
Τήρηση των οδηγιών καλής
πρακτικής
Επίγνωση του ρόλου σας
Αυτεπίγνωση
Μη επικριτικός (-ή)
Ανοικτό πνεύμα, καθώς επίσης και
γνώση του πλαισίου αναφοράς
του καθενός
Εστίαση σε (άλλους) χρήστες
υπηρεσιών
Δείχνουμε σεβασμό
Ενεργή ακρόαση
Ευελιξία

4. Αποτελεσματική
επικοινωνία

Ολιστική επισκόπηση των θεμάτων
Ενεργή ακρόαση
Χρήση απλής γλώσσας
Ανοικτός και ειλικρινής διάλογος

5. Προαγωγή
Υγείας +
πρόληψη

Στάση συνδυασμένης
ενσωμάτωσης της πρόληψης και
της προαγωγής της υγείας
Ικανότητα ενημέρωσης ή
εκπαίδευσης σχετικά με τους
κινδύνους, την υγιεινή ζωή και τον
τρόπο ζωής
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Διευκόλυνση αυτοδιαχείρισης
Βελτίωση δεξιοτήτων
εγγραμματισμού σε θέματα υγείας
Αντιμετώπιση των κοινωνικών
ανισοτήτων και ανισοτήτων υγείας
6. Ενδυνάμωση +
προαγωγή της
ανάκτησης

Επισήμανση των αναγκών και των
δυνατών σημείων των ατόμων
Προώθηση της ανεξαρτησίας και
της αυτοδιαχείρισης
Ικανότητα δημιουργίας
ελπιδοφόρου περιβάλλοντος
Εστίαση στα δυνατά σημεία και
ικανότητες και ενσωμάτωσή τους
στη διαδικασία
7. Συνεργατική από Να είμαστε ομαδικοί παίκτες
κοινού λήψη
Αυτεπίγνωση στη συνεργασία
αποφάσεων
Ικανότητα λήψης συνεργατικών
αποφάσεων
Αποφασιστικότητα
8. Θετική ανάληψη
κινδύνου

Ικανότητα πραγματικής
αξιολόγησης κινδύνου
Ικανότητα να διασφάλισης
ασφάλειας και ελέγχου
Ικανότητα δημιουργίας
εναλλακτικών λύσεων σε
συνεργασία με το άτομο και
σύμφωνα με το πλαίσιο
λειτουργίας του
Δείχνουμε σεβασμό

9. Διαφορετικότητα Αυτεπίγνωση
+ πολιτισμική
Ανοικτό πνεύμα, καθώς επίσης και
ευαισθησία +
γνώση του πλαισίου αναφοράς
συνηγορία
του καθενός
Αντιμετώπιση ανισοτήτων
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Προώθηση της συνηγορίας
10. Αναστοχασμός + Αυτεπίγνωση
ανάπτυξη
Συνεργατική εκτίμηση της
ατομικής ευημερίας και της
συνολικής θεραπείας του χρήστη
υπηρεσιών
Συνεχής προσωπική ανάπτυξη και
μάθηση
Ικανότητα συνεχούς
αναστοχασμού
Να είστε ενήμεροι / να βελτιώνετε
την επίγνωση για νέες εξελίξεις
στην πρακτική
11. Κατανόηση
Επίγνωση του ρόλου που έχετε
ρόλου + ευθύνες αναλάβει
Γνώση και κατανόηση του ρόλου
άλλων ατόμων
12. Ικανότητα να
Παροχή ευκαιριών στους χρήστες
χρησιμοποιείτε
υπηρεσιών, στους φροντιστές και
την εμπειρία
στους επαγγελματίες για να
ζωής σας
εκφράζουν τις εμπειρίες τους, κάτι
που προσφέρει καλύτερη
κατανόηση για όλους τους
συμβαλλόμενους και μειώνει την
προσχηματική υποστήριξη
(tokenism)
Συστηματική χρήση της εμπειρίας
(του άλλου) χρήστη υπηρεσιών
Ικανότητα προσαρμογής του
συστήματος φροντίδας υγείας με
τρόπο ελκυστικό για τους χρήστες
υπηρεσιών και τους φροντιστές
Ικανότητα να δημιουργήσετε ή να
εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία για
μετακίνηση ανάληψη ηγετικού
ρόλου ομοτίμων
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Αραχνοειδές διάγραμμα
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