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Εισαγωγή
Η Δέσμη εργαλείων για τη Διαφορετικότητα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης Υποστηριζόμενης Εργασίας (EUSET) αποτελεί μια
σύμπραξη 12 συνεργατών.
Ιστορικό Δέσμης Εργαλείων για τη Διαφορετικότητα της EUSE
Σκοπός του έργου Δέσμη εργαλείων για τη Διαφορετικότητα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Υποστηριζόμενης Εργασίας (EUSET) είναι η
μεταφορά και η προσαρμογή των Εργαλείων Υποστηριζόμενης
Εργασίας της EUSE που έχουν σχεδιαστεί μέσω ενός
προγράμματος Leonardo σε τέσσερις Ευρωπαϊκούς τομείς
περιφέρειας (κεντρικό, νότιο, βόρειο και Ηνωμένου
Βασιλείου/Ιρλανδίας), βελτιώνοντας ένα καλά προσαρμοσμένο υλικό
σε ειδικές καταστάσεις και περιστάσεις.
Στόχοι του έργου
Οι στόχοι του έργου είναι οι εξής:
 Η διενέργεια μιας ανάλυσης αναγκών αναφορικά με τον
οικονομικό αποκλεισμό των ατόμων σε μειονεκτούσες
καταστάσεις (π.χ., νέοι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή
κατάρτισης, κατάδικοι και αποφυλακισθέντες και άτομα πρώην
χρήστες ουσιών) στις τέσσερις περιοχές ομάδων τομέων.
 Η επανεξέταση των Εργαλείων Υποστηριζόμενης Εργασίας,
με προσαρμογή του υλικού έτσι ώστε να πληροί τις ανάγκες
των τεσσάρων Ευρωπαϊκών τομέων περιφέρειας και η
μετάφρασή τους σε 9 γλώσσες.
 Η επανεξέταση των Εργαλείων Υποστηριζόμενης Εργασίας
έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμοσιμότητά τους σε
συγκεκριμένες μειονεκτούσες ομάδες-στόχος σε κάθε περιοχή
περιφέρειας, εκτός των ατόμων με αναπηρία, π.χ., νέοι εκτός
εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, πρώην κατάδικοι
και πρώην χρήστες ουσιών.
 Η δόκιμη της προσαρμοσμένης δέσμης εργαλείων σε
διαμορφωτική βάση σε τουλάχιστον 48 οργανισμούς που
ενδιαφέρονται ή παρέχουν υπηρεσίες υποστηριζόμενης
εργασίας σε χώρες συνεργατών.
 Η παροχή εκπαίδευσης ανάπτυξης ικανοτήτων σε όλους τους
συνεργάτες έτσι ώστε να μπορούν να παράσχουν εκπαίδευση
αναφορικά με τη χρήση της δέσμης εργαλείων σε εθνικό
επίπεδο σε τουλάχιστον 24 οργανισμούς.
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 Συμφωνία αναφορικά με τα ελάχιστα πρότυπα παροχής και
συστήματος έλεγχου ποιότητας για την εκπαίδευση στη δέσμη
εργαλείων.
Το έργο καθοδηγείται από την Northern Ireland Union of Supported
Employment (NIUSE) κα οι συνεργάτες του εργάζονται σε τέσσερις
τομείς περιφέρειας.

Οι συνεργάτες της EUSET είναι οι εξής:Northern Ireland of Supported Employment (κύριος
συνεργάτης), Βόρεια Ιρλανδία
2. Dabei, Αυστρία
3. Rytmus, Τσεχία
4. Kiipula, Φιλανδία
5. Ίδρυμα Θεοτόκος, Ελλάδα
6. Irish Union of Supported Employment, Ιρλανδία
7. Skinner, Ιταλία
8. Associacai Portuguesa de Emprego Apoiado (APEA),
Πορτογαλία
9. Asociacion Espanola de Emploe con Apoyo (ASES), Ισπανία
10.
Activa, Σουηδία
11. Supported Employment Schweiz, Ελβετία
12.
Status Employment Ltd, Αγγλία, Ηνωμένο Βασίλειο
1.

Αυτή η αναφορά σχετίζεται με τον πρώτο στόχο του έργου:
 Η διενέργεια μιας ανάλυσης αναγκών αναφορικά με τον
οικονομικό αποκλεισμό των ατόμων σε μειονεκτούσες
καταστάσεις (νέοι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή
κατάρτισης, κατάδικοι και αποφυλακισθέντες και πρώην
χρήστες ουσιών) στις τέσσερις ομάδες τομέων.
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Ιστορικό της Δέσμης Εργαλείων για τη
Διαφορετικότητα της EUSE
Το μοντέλο υποστηριζόμενης εργασίας (ΥΕ) αναπτύχτηκε αρχικά για
τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. Λόγω της επιτυχίας της, η
υποστηριζόμενη εργασία επεκτάθηκε έτσι ώστε να περιλαμβάνει
όλους τους τομείς αναπηριών και πιο πρόσφατα εφαρμόστηκε σε
άτομα που ανήκουν σε άλλες μειονεκτούσες ομάδες. Ωστόσο, η
εφαρμογή της ΥΕ σε άλλες ομάδες δεν είναι διαδεδομένη και
υπάρχουν περιορισμένοι πόροι για επαγγελματική ανάπτυξη και
εκπαίδευση.
Διάφορες ευρωπαϊκές μελέτες αναφέρουν την ανάγκη για
περισσότερο εκπαιδευτικό και μορφωτικό υλικό για τους
επαγγελματίες υποστηριζόμενης εργασίας, όπως για παράδειγμα η
Μελέτη Ευρωπαϊκής Ένωσης Υποστηριζόμενης εργασίας του 2011
(http://ec.europa.eu/) προτείνει ως μια από τις κύριες συστάσεις της
την “επίσημη εκπαίδευση των Εκπαιδευτών Εργασίας
Υποστηριζόμενης Εργασίας”.
Ένας πολύτιμος πόρος αναπτύχτηκε μέσω ενός προηγούμενου
έργου σύμπραξης Leonardo da Vinci, τον οποίο το παρόν έργο θα
προσαρμόσει και θα μεταφέρει στους επαγγελματίες που εργάζονται
με άτομα σε μειονεκτούσες καταστάσεις.
Η σύμπραξη θα εργαστεί σε τέσσερις τομείς περιφέρειας,
στοχεύοντας σε συγκεκριμένες μειονεκτούσες ομάδες:
Τομέας

Συνεργάτες

Κεντρικός





Βόρειος




Νότιος




Dabei - Αυστρία
Rytmus - Τσεχία
Supported Employment
Schweiz – Ελβετία
Activa - Σουηδία
Kiipula - Φιλανδία

Ίδρυμα Θεοτόκος - Ελλάδα
Skinner - Ιταλία
 Associacai Portuguesa de
Emprego Apoiado –
Πορτογαλία
 Asociacion Espanola de
Emploe con Apoyo – Ισπανία
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Ομάδα-στόχος
Νέοι εκτός
εκπαίδευσης,
απασχόλησης ή
κατάρτισης
Νέοι εκτός
εκπαίδευσης,
απασχόλησης ή
κατάρτισης
Πρώην χρήστες
ουσιών

Ηνωμένο
Βασίλειο/Ι
ρλανδία







Irish Association of
Supported Employment –
Ιρλανδία
Northern Ireland of
Supported Employment –
Βόρεια Ιρλανδία
Status Employment – Αγγλία

Κατάδικοι και
αποφυλακισθέντες

Η προσαρμοσμένη δέσμη εργαλείων υποστηριζόμενης εργασίας θα
δοκιμαστεί και θα μεταδοθεί στους επαγγελματίες υποστηριζόμενης
εργασίας, αυξάνοντας την ικανότητά τους στην αξιολόγηση και
διατήρηση ευκαιριών απασχόλησης για τους πελάτες τους.
Εκπληρώνοντας αυτούς τους στόχους, οι συνεργάτες της Δέσμης
Εργαλείων για τη Διαφορετικότητα της EUSE θα παράγουν έναν
προσαρμοσμένο πόρο για τους επαγγελματίες που εργάζονται για
την οικονομική ένταξη των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων σε
μειονεκτούσες καταστάσεις, όπως νέοι εκτός εκπαίδευσης,
απασχόλησης ή κατάρτισης, κατάδικοι και αποφυλακισθέντες και
πρώην χρήστες ουσιών.
Η περαιτέρω διάδοση και εκμετάλλευση της προσαρμοσμένης
δέσμης εργαλείων και της εκπαίδευσης θα προάγουν την τήρηση
των βέλτιστων πρακτικών στην υποστηριζόμενη εργασία και την
απόκτηση των κύριων ικανοτήτων υποστηριζόμενης εργασίας σε
πρόσθετους οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης (ΕΕΚ).
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Δέσμη Εργαλείων Υποστηριζόμενης Εργασίας της EUSE
Αυτή η πρόταση βασίζεται στο αποτέλεσμα μιας προηγούμενης
σύμπραξης Leonardo da Vinci που ξεκίνησε από την EUSE (με
κύριο συνεργάτη το Dundee City Council) την περίοδο 2008 – 2010.
Η Δέσμη Εργαλείων Υποστηριζόμενης Εργασίας της EUSE
βασίζεται στα 5 στάδια υποστηριζόμενης εργασίας: Δέσμευση πελάτη
 Σύνταξη επαγγελματικού προφίλ
 Εύρεση εργασίας
 Δέσμευση εργοδότη
 Υποστήριξη εντός και εκτός της θέσης εργασίας
Η δέσμη εργαλείων αποτελείται από μια σειρά Εγγράφων θέσης (11)
και Οδηγών διαδικασίας (5) και διατίθενται στον ιστότοπο της EUSE
( www.euse.org).
Τα Έγγραφα θέσης παρέχουν απαραίτητες και σχετικές
πληροφορίες όχι μόνο για τους παρόχους υπηρεσιών αλλά επίσης
για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τους γονείς, τους φροντιστές, τους
εργοδότες και τους φορείς χάραξης πολιτικής.
Οι Οδηγοί διαδικασίας, παρόλο που είναι συνεπείς με τα Έγγραφα
θέσης, παρέχουν περισσότερο καθοδήγηση και πρακτικές οδηγίες
προσφέροντας πλήθος βασικών και ειδικών πληροφοριών καθώς
και χρήσιμες συμβουλές αναφορικά με τις μεθόδους διενέργειας μιας
συγκεκριμένης δραστηριότητας εντός της υποστηριζόμενης
εργασίας.
Η δέσμη εργαλείων αποτελεί έναν εξαιρετικά πολύτιμο πόρο και
εφόσον εφαρμοστεί πιστά θα επιφέρει υψηλότερα πρότυπα στην
εφαρμογή της υποστηριζόμενης εργασίας για όλες τις μειονεκτούσες
ομάδες, θα παρέχει ένα μέσο διασφάλισης ποιότητας και θα
εξασφαλίζει τη συνοχή της προσέγγισης σε όλη την Ευρώπη.
Το παρόν έργο θα το επιτύχει αυτό μέσω της επίλυσης των
παραπάνω περιορισμών αντιμετωπίζοντας τα κενά στο εκπαιδευτικό
υλικό για άλλες μειονεκτούσες ομάδες, προσθέτοντας αξία στους
υπάρχοντες πόρους όσον αφόρα την εφαρμοσιμότητας ανά
περιφέρεια (συμπεριλαμβάνοντας μετάφραση) και παρέχοντας μια
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συνεπή προσέγγιση στην παροχή υποστηριζόμενης εργασίας σε
άλλες μειονεκτούσες ομάδες.
Η Δέσμη Εργαλείων Υποστηριζόμενης Εργασίας της EUSE
δημιουργήθηκε από ευρωπαίους ειδικούς σε θέματα
υποστηριζόμενης εργασίας και σχεδιάστηκε με σκοπό την αύξηση
των γνώσεων και των ικανοτήτων των επαγγελματιών, οι οποίοι
είναι υπεύθυνοι για την παροχή υπηρεσιών υποστηριζόμενης
εργασίας. Στοχεύει κυρίως στους παρόχους υπηρεσιών και κατά
συνέπεια αποτελεί την ιδανική βάση για τους στόχους της παρούσας
πρότασης.
Το έργο Δέσμης Εργαλείων για τη Διαφορετικότητα της EUSE
προσθέτει αξία στα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα της
προηγούμενης σύμπραξης Leonardo ως εξής:
 Η δέσμη εργαλείων θα προσαρμοστεί έτσι ώστε να ικανοποιεί
τις ανάγκες των ατόμων προερχόμενα από τρεις άλλες
μειονεκτούσες ομάδες.
 Η δέσμη εργαλείων θα προσαρμοστεί έτσι ώστε να συνάδει με
τα πλαίσια των τεσσάρων τομέων περιφερειών.
 Η δέσμη εργαλείων θα διατίθεται σε εννέα πρόσθετες
γλώσσες.
 Η δέσμη εργαλείων θα μεταδοθεί προληπτικά σε τουλάχιστον
12 χώρες ανά την Ευρώπη μέσω της παροχής εκπαίδευσης
σχετικά με τη δέσμη εργαλείων και της στρατηγικής μετάδοσης
Συνεδρίων της EUSE / Δέσμης Εργαλείων για τη
Διαφορετικότητα της EUSE.
Διασφαλίζεται μια συνεπής προσέγγιση υψηλής ποιότητας
αναφορικά με την υποστηριζόμενη εργασία σε όλη την Ευρώπη.
Αυτό με τη σειρά του βελτιώνει την παροχή της υπηρεσίας σε άτομα
από μειονεκτούσες ομάδες και αυξάνει τις ευκαιρίες τους να
αποκτήσουν πρόσβαση σε έμμισθη απασχόληση στην ανοικτή
αγορά εργασίας.
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Μεθοδολογίες
Η δράση ανάλυσης αναγκών περιλαμβάνει ποσοτικές και ποιοτικές
πληροφορίες που προέρχονται από τα εξής:
• Έρευνα – για την ταυτοποίηση των κυβερνητικών πολιτικών και
πρακτικών σε κάθε κράτος, των στατιστικών και δημογραφικών
πληροφοριών κάθε κράτους, των κυβερνητικών στρατηγικών και την
εξέταση της βιβλιογραφίας ερευνών και αναφορών.
• Συγκεκριμένη ανάλυση μέσω ομάδας εστίασης. Κάθε ομάδα
εστίασης που συντονίζεται από κάποιον συνεργάτη ή άλλες
παρόμοιες προσεγγίσεις (συνεντεύξεις), περιλαμβάνουν:
 άτομα από τη μειονεκτούσα ομάδα στόχος
 επαγγελματική εκπαίδευση και απασχόληση ή άλλοι
οργανισμοί που εργάζονται με τις μειονεκτούσες ομάδες
στόχος / ΜΚΟ
 κυβερνητικές υπηρεσίες/οργανισμοί και φορείς χάραξης
πολιτικής
Έχουν προετοιμαστεί οδηγίες και ερωτήσεις από τον κύριο
συνεργάτη αναφορικά με την διαχείριση της ομάδας εστίασης για να
διασφαλιστεί η συνέχεια σε όλους τους συνεργάτες και τα κράτη.
Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από κάθε συνεργάτη
αντιπαραβλήθηκαν με τις ομάδες τομέων και οι αναφορές των
ομάδων τομέων συγκεντρώθηκαν σε αυτή την τελική αναφορά.
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Αναφορές ομάδων τομέων
Βόρειος τομέας
Συνεργάτες: Kiipula, Φιλανδία
 Activa, Σουηδία
Ομάδα στόχος – νέοι σε κίνδυνο εγκατάλειψης / νέοι που
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο / νέοι εκτός εκπαίδευσης,
απασχόλησης ή κατάρτισης (NEETS)
Στατιστικά στοιχεία
Απασχόληση και μετεκπαίδευση
Οι νέοι στη Σουηδία και τη Φιλανδία εισέρχονται στον εργασιακό βίο
σχετικά αργά. Παρά τις συνεχείς και μακροπρόθεσμες στρατηγικές
από επίσημους φορείς σχετικά με την ανάπτυξη των ευκαιριών των
νέων για λήψη μετεκπαίδευσης και εισαγωγή στην αγορά εργασίας,
τα στατιστικά στην περιφέρεια βόρειου τομέα δεν είναι πολύ θετικά.
Στη Φιλανδία κάθε χρόνο περίπου 4/5.000 νέοι από κάθε ηλικιακή
ομάδα δεν βρίσκουν θέση σε προγράμματα μετεκπαίδευσης.
Επίσης, η έλλειψη πιστοποιήσεων παρακολούθησης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα
που ευθύνεται για τον αποκλεισμό των νέων από την αγορά
εργασίας και την κοινωνία.
Επί του παρόντος στην Φιλανδία ο αριθμός των νέων χωρίς
πιστοποίηση ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι περίπου
40.000. Στη Σουηδία ένας στους τέσσερις μαθητές λυκείου
αποχωρεί πρόωρα ή εγκαταλείπει πριν το πτυχίο.
Τα πιο πρόσφατα δεδομένα που δημοσιεύτηκαν από το Υπουργείο
Απασχόλησης και Οικονομίας της Φιλανδίας από τον Οκτώβριο του
2012 δείχνουν ότι ο αριθμός των ανέργων νέων κάτω των 25 ετών
ήταν 30.600, κατά 3.800 μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο του
Οκτωβρίου του 2011. Ο αριθμός των ανέργων νέων αυξήθηκε κατά
900 περισσότερους από τον προηγούμενο μήνα.1

1

http://www.tem.fi/files/34997/LOKA12.pdf
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Στη Σουηδία το ποσοστό ανεργίας είναι δύο έως τρεις φορές
υψηλότερο στους νέους σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό.
Ενώ το ποσοστό ανεργίας για τα άτομα στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ
15 και 74 ετών κυμαίνεται κάτω ή γύρω από το 10%, το ποσοστό
ανεργίας στους νέους μεταξύ 15 και 24 ετών κυμαίνεται μεταξύ του
20-30%. Για τους νεότερους, το ποσοστό μπορεί να είναι ακόμα
μεγαλύτερο (Statistiska Central Byrån).
Από το 1991 το ποσοστό ανεργίας για τα άτομα μεταξύ 20 έως 24
ετών αυξήθηκε από το 6,2% στο 14%. Επίσης, γύρω στο 9% των
κοριτσιών μεταξύ 18 και 25 ετών ζουν σε νοικοκυριά που λαμβάνουν
οικονομική βοήθεια. Ο αντίστοιχος αριθμός για τις ενήλικες γυναίκες
είναι 3%. Για παράδειγμα, από το 2007 έως το 2008 υπήρχε
σημαντική αύξηση του αριθμού των νέων μεταξύ 16 και 25 ετών που
ούτε εργάζονται ούτε σπουδάζουν.
Το 2007 υπήρχαν 85.000 άτομα τα οποία δεν εργάζονταν, εκ των
οποίων το 52% αφορά αγόρια και το 48% κορίτσια. Το 2008 ο
αριθμός αυξήθηκε στα 102.000 άτομα. Αυτή η αύξηση δεν εξηγείται
ούτε λόγω της οικονομικής ύφεσης ούτε λόγω δημογραφικών
παραλλαγών.
Συνολικά στην περιφέρεια βόρειου τομέα ένα κρίσιμο
πρόβλημα αποτελεί ο αριθμός των νέων που δεν
περιλαμβάνονται στα επίσημα στατιστικά:


Για τη Φιλανδία αυτός ο αριθμός είναι περίπου 25.000.
Στη Σουηδία υπάρχουν περίπου 7.000 άτομα μεταξύ 16 και 19
ετών τα οποία ήταν δύσκολο να εντοπιστούν και περίπου
19.000 άτομα μεταξύ 20 και 25 ετών.

Αυτοί οι νέοι αποτελούν το αποκαλούμενο «σκληροπυρηνικό» τμήμα
των περιθωριοποιημένων νέων, επειδή δεν συμμετέχουν στην
εκπαίδευση ή στον εργασιακό βίο και δεν έχουν καν εγγραφεί ως
ζητούντες εργασία. Η θέση αυτών των νέων περιπλέκεται λόγω του
ασαφούς καταμερισμού ευθυνών αναφορικά με την δράσεις εκτός
δομών και τη βοήθεια των νέων για πρόσβαση σε υπηρεσίες.
Τα στατιστικά αυτά υποδεικνύουν ότι οι νέοι είναι περισσότερο
ευάλωτοι στην αγορά εργασίας από την πρεσβύτερη γενιά.
Στη Σουηδία σχετική έρευνα δείχνει ότι η κατάσταση αυτών των
νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο εγκατάλειψης μιας
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μακροπρόθεσμης προοπτικής έχει επιδεινωθεί και υπάρχει μια
αναμενόμενη συνεχή τάση.
Αυτό αποτελεί μια δομική και όχι μια συνδυαστική ή παροδική
κατάσταση 2

ΜΚΟ/Πολιτικές ενέργειες (περιπτώσεις από Φιλανδία)
Έχουν αναπτυχτεί υπηρεσίες και προγράμματα με σκοπό την
αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος τόσο από την κυβέρνηση όσο
και από τους τομείς ΜΚΟ, όπως για παράδειγμα:1. Εγγυήσεις για τη νεολαία (Youth guarantee, ΦΙΛΑΝΔΙΑ) 3
Η πιο σημαντική πολιτική ενέργεια εκ μέρους της φιλανδικής
κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων αποτελούν
οι λεγόμενες Εγγυήσεις για τη νεολαία. Η υλοποίηση του σχεδίου
εγγυήσεων για τη νεολαία για την προώθηση της απασχόλησης και
την αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί ένα από τα
έργα αιχμής της φιλανδικής κυβέρνησης. Το πρόγραμμα «Εγγυήσεις
για την νεολαία» ξεκίνησε την 1 Ιανουαρίου 2013.
Οι Εγγυήσεις για τη νεολαία απαιτούν την προσφορά εργασίας,
πρακτικής άσκησης ή μια θέση αποκατάστασης στην εκπαίδευση,
σε εργαστήριο ή στην αγορά εργασίας σε κάθε άτομο κάτω των 25
ετών και σε κάθε πρόσφατο απόφοιτο κάτω των 30 ετών εντός
τριών μηνών από τη μέρα που έμειναν άνεργοι. Σε κάθε απόφοιτο
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα διασφαλίζεται μια θέση στην
ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή σε άλλη βαθμίδα
εκπαίδευσης και κατάρτισης, στη δευτερεύουσα επαγγελματική
εκπαίδευση (μαθητεία), σε εργαστήρι νεολαίας ή επανένταξης.
Ο κύριος στόχος την Εγγυήσεων για την νεολαία θεωρείται ως μέσο
πρόληψης. Η φιλανδική κυβέρνηση έχει διαθέσει 60 εκατομμύρια
ευρώ ετησίως για το πρόγραμμα Εγγυήσεων για τη νεολαία. Οι
σημαντικότερες και μεγαλύτερες προκλήσεις αποτελούν οι
2

Nilsson & Wadeskog, 2008, Det är bättre att stämma i bäcken än i ån - lönsamheten att värdera de
ekonomiska effekterna av tidiga och samordnade insatser kring barn och unga, SEE & Skandia Idéer för
livet.
3http://www.tem.fi/files/34215/Nuorisotakuu_1.1.2013_alkaen.pdf;

www.nuoristotakuu.fi
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ανεπαρκείς παροχές κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών
υγειονομικής περίθαλψης, η έλλειψη προορισμών εκπαίδευσης, τα
ζητήματα εντός του εκπαιδευτικού συστήματος, η ανεπαρκής
υποστήριξη αναφορικά με τα εκπαιδευτικά επιδόματα, οι
συμβουλευτικές υπηρεσίες εκπαιδευτικού προσανατολισμού και
σχεδιασμού σταδιοδρομίας, καθώς και οι ανεπάρκειες στον
καθορισμό των ευθυνών μεταξύ των αρχών. Το φιλανδικό
πρόγραμμα εγγυήσεων για τη νεολαία θεμελιώνεται με βάση την
προσέγγιση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ατόμου,
βάσει της οποίας οι ίδιοι οι νέοι είναι ενεργοί συμμετέχοντες σε αυτό
το φόρουμ.
Με βάση το πρόγραμμα Εγγυήσεων για την νεολαία που
ξεκίνησε στη Φιλανδία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε ένα
περιεκτικό πρόγραμμα Εγγυήσεων για την νεολαία το οποίο θα
χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και θα
ενσωματωθεί στις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών.
4

2. Παραδείγματα άλλων κυβερνητικών πρωτοβουλιών:
-

Η λύση συμπεριφοράς (Asenne meininki) αποτελεί μια
πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από το Υπουργείο
Εσωτερικών της Φιλανδίας) 5 . Η λύση συμπεριφοράς
αποτελεί μια καμπάνια στα μέσα ενημέρωσης η οποία
διευκολύνει τη συνάντηση μεταξύ εργοδοτών και νέων από
μειονεκτούσες καταστάσεις. Η καμπάνια ξεκίνησε από τον
Πρόεδρο της Φιλανδίας (Κ. Sauli Niinistö) και εστιάζει στην
πρόληψη της εγκατάλειψης των νέων: “Φρόντισε να
διαθέτεις καλές συνήθειες και θα σε φροντίζουν”6

Ομάδα εστίασης και συνεντεύξεις επαγγελματιών – κύρια
ευρήματα
Οι ομάδες στόχος έχουν πρόβλημα αναφορικά με τη συσχέτισή τους
με τους ενήλικες, χαμηλή αυτοεκτίμηση και έλλειψη
αυτοπεποίθησης, καθώς και ανεπαρκείς σχέσεις με το κράτος.
4

Ανακοινωθέντα τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: MEMO/12/938 Ημερομηνία: 05/12/2012

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-938_en.htm
5
http://www.yhdenvertaisuus.fi/welcome_to_equality_fi/campaigns/asenne-meininkiattitude-solutio/
6 http://www.tavallisia.fi/
http://www.tavallisia.fi/themes/site_themes/asioita/pdf/inenglish.pdf
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Πολλοί από αυτούς χρειάζονται πρακτική υποστήριξη και
καθοδηγητική βοήθεια αναφορικά με την επίλυση συνολικών
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στη ζωή τους, καθώς και μια
χείρα βοηθείας σε περίπτωση ανάγκης.
Το κενό μεταξύ εγκατάλειψης του σχολείου και λήψης βοήθειας είναι
υπερβολικά μεγάλο και αυτό μπορεί να οδηγήσει στην
περιθωριοποίησή τους στην κοινωνία.
Υπάρχουν σημάδια σε αυτή την περιφέρεια τομέα ότι πολλοί γονείς
δεν διαθέτουν επαρκείς γονικές ικανότητες και έχουν χάσει την
επαφή τους με τους νέους. Αυτό συνεπάγεται ότι αυτή η ομάδα
στόχος χρειάζεται πολύ συχνά βασική προσωπική βοήθεια.

Ανάγκες πελάτη:










Ολιστική προσέγγιση
Ατομική υποστήριξη
Εμπιστοσύνη σε κάποιο ενήλικο
Υποστήριξη από ομότιμα μέλη – ομάδες που βρίσκονται σε
παρόμοια κατάσταση
Κάποιον που να πιστεύει στις ικανότητες και δυνατότητές τους
Εργαζόμενοι με δυνατότητες και όνειρα για τη δημιουργία
οραμάτων ζωής
Ευέλικτη και μεστή συνεργασία που να ταυτίζεται με τις
ανάγκες του συμμετέχοντα
Λογικές και εφικτές προϋποθέσεις
Κατάλληλη βοήθεια από διάφορες πηγές, όπως για
παράδειγμα ιδιωτικού/δημόσιου τομέα και ΜΚΟ

Επαγγελματικές προκλήσεις:
 Τρόποι παρότρυνσης του πελάτη.
 Τρόποι αντιμετώπισης πραγματικών καταστάσεων που βιώνει
ο πελάτης με κατάλληλο σεβασμό και συμπεριφορά.
 Πραγματική σύνδεση μεταξύ πελάτη και εργαζόμενου.
 Μέθοδος εμπλοκής του πελάτη σε κατάλληλες συμπεριφορές
στην εργασία και την κοινωνία.
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Τρόπος εύρεσης κατάλληλων χώρων εργασίας για πελάτες με
ειδικές ανάγκες.
 Τρόπος συνεργασίας με την οικογένεια του πελάτη.
 Μέθοδοι διασφάλισης βιωσιμότητας της πρόσληψης του
πελάτη.


Πρωταρχικά ευρήματα – η δικτύωση των κύριων εμπλεκομένων
είναι απαραίτητη για την επιτυχία αυτής της ομάδας στόχος. Κύριοι
παράγοντες είναι οι γονείς, τα σχολεία και οι κοινωνικές υπηρεσίες.
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Ομάδα κεντρικού τομέα
Συνεργάτες: Dabei - Αυστρία,
 Rytmus - Τσεχία
 Supported Employment Schweiz – Ελβετία
Ομάδα στόχος – νέοι σε κίνδυνο εγκατάλειψης / νέοι που
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο / νέοι εκτός εκπαίδευσης,
απασχόλησης ή κατάρτισης (NEETS).
Στατιστικά στοιχεία
Το ποσοστό ανεργίας στην Αυστρία είναι στο χαμηλότερο επίπεδο
από τις περισσότερες χώρες της ΕΕ, ωστόσο οι νέοι, οι ηλικιωμένοι
καθώς και οι μετανάστες και τα άτομα με αναπηρία είναι πιθανότερο
να παραμείνουν σε ανεργία από άλλες ομάδες. Σε οικονομικά
δύσκολες συγκυρίες, αυτές οι ομάδες είναι πιθανότερο να χάσουν
την εργασία τους και για αυτούς είναι δυσκολότερο να
επανενταχθούν στην αγορά εργασίας εφόσον είναι άνεργοι.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας
(Federal Statistical Office, (FSO)), ο αριθμός των ανέργων στην
Ελβετία αυξήθηκε κατά 0,9% μεταξύ του 2ου τριμήνου του 2011 και
του 2ου τριμήνου του 2012.
Την ίδια περίοδο το ποσοστό ανεργίας όπως αυτό ορίζεται από τον
Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) αυξήθηκε ελαφρά στην Ελβετία
από το 3,6% στο 3,7%.
Υπάρχουν δύο επίπεδα ανεργίας στην Ελβετία: Το ατομικό επίπεδο το οποίο συχνά αποτελεί πρόβλημα
ανεπάρκειας εκπαίδευσης (μετανάστευση, έλλειψη γλώσσας).
 Το δομικό μακροπρόθεσμο επίπεδο το οποίο συχνά προκαλείται
λόγω του εξορθολογισμού ή της παγκοσμιοποίησης (αλλαγή των
χώρων εργασίας/εργοστασίων σε μια χώρα με υψηλούς
μισθούς).
Στην Τσεχία η ανεργία των νέων έχει καταστεί ένα σοβαρό
πρόβλημα. Περισσότεροι από τους μισούς νέους (κάτω των 24
ετών) παραμένουν άνεργοι για μεγαλύτερο διάστημα από 6 μήνες
και η πλειοψηφία εξ αυτών αναζητά εργασία για μεγαλύτερο
διάστημα του ενός έτους. Το 25% των νέων είναι άνεργοι για 6 έως
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11 μήνες, ενώ περίπου το 32% εξ αυτών παραμένουν άνεργοι για
12 μήνες ή περισσότερο.

Οι πιο πρόσφατες στατιστικές (Οκτώβριος 2012) από την Τσεχία
δείχνουν ότι υπάρχουν 35.000 νέοι χωρίς εργασία. Τον Ιανουάριο
του 2013 ο αριθμός αυξήθηκε κατά 10.000 άτομα. Το συνολικό
ποσοστό ανεργίας ανέρχεται στο 7%.
Οι εργοδότες είναι διστακτικοί να προσφέρουν εργασία σε νέους
εξαιτίας των παρακάτω:Έλλειψη εμπειρίας
Απρεπής εμφάνιση
 Ανεπαρκής ικανότητα λήψης αποφάσεων
 Έλλειψη δυνατότητας για εργασία ως μέρος ομάδας



Ειδικά ζητήματα για την ομάδα στόχος - νέοι εκτός
εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης
Σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο δράσης, είναι απαραίτητες ειδικές
ενέργειες για τη μείωση του ποσοστού ανεργίας των νέων και τη
μείωση του ποσοστού εγκαταλείψεων από τα σχολεία και την
επαγγελματική εκπαίδευση.
Στην Αυστρία υπάρχει πολιτική δέσμευση για παροχή εκπαίδευσης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης σε κάθε νέο
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(Ausbildungsplatzgarantie). Από την άλλη, διαπιστώνεται ένα
σχετικά υψηλό ποσοστό ανεργίας στους νέους με αναπηρία, οι
οποίοι δυσκολεύονται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Το ποσοστό ανεργίας των νέων μεταξύ 15 και 24 ετών ήταν 7,6% το
2012. Το ποσοστό ανεργίας της ομάδας 20 έως 24 ετών ήταν 9% το
2012 και επιπρόσθετα αυτών:





14,6% των νέων μεταξύ 20 και 24 ετών δεν διαθέτουν κάποια
επιπλέον προσόντα πέραν της παρακολούθησης του
υποχρεωτικού σχολείου.
8,6% ολοκλήρωσαν το υποχρεωτικό σχολείο και δεν συνέχισαν
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
8,2% ήταν εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης ή απασχόλησης
(NEETS).

Οι νέοι με μεταναστευτικό ιστορικό είναι πιθανότερο να διαθέτουν
λιγότερο επίσημες πιστοποιήσεις.
Σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο δράσης του Ομοσπονδιακού
συμβουλίου, είναι απαραίτητες και στην Ελβετία ειδικές ενέργειες για
τη μείωση του ποσοστού ανεργίας των νέων και τη μείωση του
ποσοστού εγκαταλείψεων από τα σχολεία και την επαγγελματική
εκπαίδευση.
Η Ελβετία διαθέτει υψηλό ποσοστό ανεργίας στην ηλικιακή ομάδα
15-24 ετών.
Το ποσοστό ανεργίας των νέων μεταξύ 15 και 24 ετών ήταν 8,2% το
2009, ενώ το 9% των νέων από 18 έως 24 ετών δεν διέθεταν κάποια
επιπλέον πιστοποίηση πέραν του υποχρεωτικού σχολείου.
Οι νέοι με μεταναστευτικό ιστορικό είναι πιθανότερο να διαθέτουν
λιγότερο επίσημες πιστοποιήσεις. Συνεπώς, το 25% των νέων με
μεταναστευτικό ιστορικό, που έχουν γεννηθεί στην χώρα καταγωγής
τους, διαθέτουν μόνο μια τελική εξέταση σε υποχρεωτικό σχολείο: 7
Στην Τσεχία δεν υπάρχουν ειδικά προγράμματα για τους νέους που
αποχωρούν από το σχολείο. Οι νέοι που έχουν ολοκληρώσει το
σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να
7

BFS. Statistischer Sozialbericht Schweiz 2011:32.
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συνεχίσουν τις εκπαίδευσή σε σχολές μαθητείας (διετές
επαγγελματικό πρόγραμμα) ή σε δευτεροβάθμιο επαγγελματικό
σχολείο ή σε δευτεροβάθμιο σχολείο γενικής κατεύθυνσης (με
σκοπό τη συνέχιση των σπουδών στο πανεπιστήμιο).
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Ενέργειες

ΜΚΟ/πολιτικές

ενέργειες

/

ΕΕΚ

και

εθελοντικός τομέας
Έχουν αναπτυχτεί υπηρεσίες και προγράμματα με σκοπό την
αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο
όσο και στον τομέα των ΜΚΟ:Στην Αυστρία συστάθηκε μια νέα υπηρεσία: Η προπαίδευση
νεολαίας (Jugendcoaching) που στοχεύει στους νέους μεταξύ 15 και
24 ετών στα σχολεία και έξω από αυτά, με αναπηρίες ή σε
μειονεκτούσες καταστάσεις, νέοι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης
ή κατάρτισης (NEETS).
Πώς λειτουργεί η προπαίδευση νεολαίας: Κατά την «αρχική
συζήτηση» παρέχεται μια επισκόπηση του τι μπορεί να αναμένει ο
νέος από την προπαίδευση νεολαίας, τη διάρκειά της, κτλ.
Στάδιο 1 - Δέσμευση πελάτη, συνάντηση με κάποιον σύμβουλο και
ταυτοποίηση των τομέων υποστήριξης.
Στάδιο 2 - Καθοδήγηση σταδιοδρομίας, αναλυτικές συμβουλές στο
θέμα του προσανατολισμού σταδιοδρομίας, καθώς και
βοήθεια στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την
κατεύθυνση της “διαδρομής” - δευτερεύουσα
επαγγελματική εκπαίδευση (μαθητεία) ή σχολείο.
Στάδιο 3 - Εργασία από κοινού πάνω στα πλεονεκτήματα και τις
ικανότητες, απόκτηση πρακτικής εμπειρίας, κτλ.
Η διάρκεια της προπαίδευσης νεολαίας μπορεί να είναι περίπου
ενός έτους. Στο τέλος οι νέοι λαμβάνουν μια αναφορά με τις
συγκεκριμένες προτάσεις για το μέλλον τους. Μπορούν επίσης να
επιστρέψουν στην προπαίδευση νεολαίας οποιαδήποτε στιγμή,
εφόσον χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, καθώς η υπηρεσία διατίθεται σε
όλη την επικράτεια μόνο από τις αρχές του 2013.
Όσον αφόρα την Τσεχία δεν υπάρχουν ειδικά προγράμματα για τους
νέους που αποχωρούν από το σχολείο.
Συμπεράσματα
Οι υπηρεσίες υποστηριζόμενης εργασίας διατίθενται σε όλη την
Αυστρία με την ίδια ποιότητα, τόσο στις αγροτικές όσο και τις
αστικές περιοχές.
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Υπάρχει δυνατότητα και υποστήριξη για ατομικές διαδρομές προς
την αγορά εργασίας. Οι υπηρεσίες βασίζονται στις ανάγκες.
Η νέα υπηρεσία προπαίδευσης νεολαίας (Jugendcoaching)
διατίθεται επίσης σε όλη την επικράτεια και ορίζει μια νέα ευρύτερη
ομάδα στόχο. Ο σκοπός είναι η μείωση του ποσοστού
εγκαταλείψεων και η αύξηση των ευκαιριών στην αγορά εργασίας
για τους νέους.
Η διαδικασία τριών σταδίων μπορεί να αποτελέσει ένα καλό μέσο
διασφάλισης εξατομικευμένης και ατομοκεντρικής υποστήριξης
βάσει των αναγκών για τους νέους. Η εμπειρία και ο χρόνος θα
δείξουν τον αντίκτυπο στην ομάδα στόχο. Η πρόκληση αποτελεί η
εφαρμογή στην ομάδα NEET.
Οι υπηρεσίες υποστηριζόμενης εργασίας δεν διατίθενται σε όλη την
επικράτεια της Ελβετίας. Εξαρτάται από το επίπεδο της πόλης και
την παράδοση στην υποστηριζόμενη εργασία. Η παράδοση στην
Ελβετία ακολουθεί το διττό σύστημα (Berufsbildung) αναφορικά με
την επαγγελματική κατάρτιση μεταξύ της εταιρείας και του τεχνικού
κολλεγίου (Berufsschule).
Συνήθως υπάρχει δυνατότητα και υποστήριξη για ατομικές
διαδρομές προς την αγορά εργασίας. Η νέα υπηρεσία
υποστηριζόμενης εκπαίδευσης που ακολουθεί τη μέθοδο της
υποστηριζόμενης εργασίας διατίθεται μόνο σε πιλοτικά έργα, ειδικά
στις μεγάλες πόλεις.
Κύρια ευρήματα από τις συνεντεύξεις με τις ομάδες εστίασης
Τα ευρήματα από τις ομάδες εστίασης και τις συνεντεύξεις
διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Αυτό ενδέχεται να οφείλεται στη
διαφορετική κατάσταση της αγοράς εργασίας, το νομικό πλαίσιο και
τα διαθέσιμα προγράμματα για την ομάδα στόχο.
Ωστόσο, υπάρχουν πολλά κοινά ζητήματα για όλους τους
συνεργάτες ομάδων τομέων τα οποία επισημάνθηκαν κατά τη
διάρκεια των ομάδων εστίασης:

ΕΙΣΟΔΟΣ στην αγορά εργασίας: απαιτείται πολύς χρόνος. Η
πρόοδος σε καλύτερη, πλήρη απασχόληση διευκολύνεται
εφόσον υπάρχει προηγούμενη σχετική εμπειρία
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Οι χαμηλότερης διαβάθμισης επίσημες πιστοποιήσεις για τα
άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο ή αποχωρούν
από την δευτερεύουσα επαγγελματική εκπαίδευση (μαθητεία)
χωρίς να λάβουν επίσημη πιστοποίηση – πρέπει να
ανταγωνιστούν με άλλες ομάδες που διαθέτουν καλή
εκπαίδευση για τις ίδιες θέσεις εργασίας.
 Οι νέοι που εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς να έχουν λάβει
επαρκείς βασικές γνώσεις (για παράδειγμα, βασικές
αριθμητικές πράξεις, ανάγνωση και κατανόηση κειμένου)
δυσκολεύονται να κάνουν αίτηση για εργασία, να λάβουν
ευκαιρίες για συνέντευξη ή να βρουν θέση εργασίας/μαθητείας
 Διάφορα προσωπικά και κοινωνικά προβλήματα όπως χρέη,
κατάχρηση ουσιών/αλκοόλ,
 Μεταναστευτικό ιστορικό (π.χ., έλλειψη ευχέρειας λόγου στα
Γερμανικά, έλλειψη γραπτού Γερμανικού λόγου)
 Προσωπική εικόνα έναντι της δημόσιας εικόνας αναφορικά με
τα πλεονεκτήματα, τα ενδιαφέροντα εργασίας, τις ικανότητες,
τις κοινωνικές ικανότητες, τους μισθούς, κτλ.


Σύμφωνα με την άποψη της μειονεκτούσας ομάδας, αναφερόμαστε
στα ευρήματα της πρόσφατης κοινωνικής έρευνας που διεξήχθη
από το Αυστριακό Ινστιτούτο, Institut für Jugendkulturforschung: Οι νέοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει πιθανότητα εύρεσης καλής
θέσης εργασίας ώστε να καλύπτονται οι ίδιοι βιοποριστικά
 Οι νέοι πιστεύουν ότι όταν κάνουν αίτηση για εργασία, ο
εργοδότης απαιτεί προϋπηρεσία αλλά κανένας δεν προσφέρει
δυνατότητα για προϋπηρεσία (πώς μπορεί κανείς να
αποκτήσει προϋπηρεσία χωρίς εργασία).
 Από την άλλη, δυσκολεύονται να βρουν έμμισθη εργασία – τις
περισσότερες φορές απλά μετακινούνται από τη μια
πρόσληψη για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στην επόμενη
και συχνά άμισθη.
 Οι νέοι πιστεύουν ότι θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη
υποστήριξη για αυτούς έτσι ώστε να ανακαλύψουν τις
ικανότητες και τις ανάγκες τους, καθώς και να βρουν τη σωστή
κατεύθυνση για αυτούς (ποιο επάγγελμα να διαλέξουν, ποιος
τομέας τους ταιριάζει καλύτερα)
 Οι νέοι μετανάστες συχνά αντιμετωπίζουν προκαταλήψεις
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Ομάδα νότιου τομέα
Συνεργάτες: Ίδρυμα Θεοτόκος - Ελλάδα
 Skinner - Ιταλία
 Associacai Portuguesa de Emprego Apoiado – Πορτογαλία
 Asociacion Espanola de Emploe con Apoyo – Ισπανία
Ομάδα στόχος:- πρώην χρήστες ουσιών
Στατιστικά στοιχεία
Ανεργία/οικονομικος αποκλεισμός
Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης η ανεργία στο γενικό πληθυσμό της
Ελλάδας είναι εξαιρετικά υψηλή και για τους νέους μέχρι 25 ετών
αγγίζει το 56%. Στην Ισπανία η κατάσταση είναι πολύ παρόμοια.
Στην Πορτογαλία και την Ιταλία αυτοί οι αριθμοί δεν είναι τόσο
δυσμενείς αλλά η ύφεση προκαλεί πολλά προβλήματα στα άτομα σε
μειονεκτούσες καταστάσεις που θέλουν να εισέλθουν στην αγορά
εργασίας.
Η διαφορά μεταξύ των Κρατών μελών της ΕΕ αναφορικά με τα
ποσοστά ανεργίας συνεχίζει να διευρύνεται και βρίσκεται στις 20,4
μονάδες μεταξύ του μικρότερου ποσοστού (3,9% στην Αυστρία) και
του υψηλότερου (24,3% στην Ισπανία). Αυτή αποτελεί και την
ευρύτερη διαφορά που έχει διαπιστωθεί την τελευταία δεκαετία. Οι
διαφορές μεταξύ των Κρατών μελών της ΕΕ βρίσκονται στο
υψηλότερο σημείο τους, με μια τυπική απόκλιση του ποσοστού τον
Απρίλιο του 2012 που κυμαίνεται κοντά στις 5 μονάδες (βλ.
Γράφημα 1). Το ποσοστό ανεργίας των νέων που καταγράφηκε τον
Απρίλιο του 2012 στο 22,4% παραμένει εξαιρετικά υψηλό σε σχέση
με το μέσο όρο, όπως επιβεβαιώνει η παρακάτω ενότητα για τη
νεολαία.
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Γράφημα 1: Ποσοστό ανεργίας σε επιλεγμένα κράτη μέλη Ιαν. 2006-Απρ. 2012 (Lhs) και τυπική
απόκλιση στο μηνιαίο ποσοστό ανεργίας των κρατών μελών (Rhs)

Κατά τη διάρκεια του έτους μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2012 η
απασχόληση σε λίγα κράτη μέλη συνέχισε να αυξάνεται. Στη
Γερμανία, την Πολωνία και την Αυστρία καταγράφηκε σημαντική
αύξηση κατά τη διάρκεια του έτους μέχρι το πρώτο τρίμηνο του
2012, κατά 620.000 (+1,5%), 300.000 (+2,5%) και 70.000 (+1,8%)
αντίστοιχα. Από την άλλη, τα κράτη μέλη στο νότιο τομέα υφίστανται
μια δραματική συνεχή πτώση στην απασχόληση τα τελευταία
τέσσερα τρίμηνα. Στην Ισπανία η απασχόληση έπεσε ξανά απότομα
κατά 660.000 άτομα (-3,7%), ενώ στην Ελλάδα σημειώθηκε πτώση
κατά 400.000 άτομα (-8,7%), στην Πορτογαλία κατά 210.000 άτομα
(-4,2%) και στην Ιταλία κατά 180.000 άτομα (-0,8%).
Τους τελευταίους 13 μήνες μέχρι τον Απρίλιο 2012, η ανεργία στην
ΕΕ συνέχισε να αυξάνεται κατά 0,9 μονάδες (βλ. Γράφημα 2). Τους
τελευταίους τρεις μήνες μέχρι τον Απρίλιο 2012, η τάση παρέμεινε
με μια αύξηση από 0,2 μονάδες έως και 10,3%. Όσον αφόρα τον
αριθμό των ανέργων, περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι
έγιναν άνεργοι τους τελευταίους 13 μήνες μέχρι τον Απρίλιο του
2012.
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Γράφημα 2. Μηνιαίο ποσοστό ανεργίας (%) των νέων (15-24), των ενηλίκων (25-74), ανδρών,
γυναικών και σύνολο από Ιαν. 06–Απρ. 12 στην ΕΕ

Αναφορικά με την ανεργία των νέων, η κατάσταση στις νότιες χώρες
είναι πολύ χειρότερη. Το ποσοστό ανεργίας των νέων κυμαινόταν
πάντα γύρω στις 2,5 φορές υψηλότερο από το ποσοστό των
ενηλίκων. Αυτά τα στοιχεία είναι δραματικά για την Ισπανία και την
Ελλάδα. Η ανεργία των νέων έχει καταστεί μια μείζονα πρόκληση
σχεδόν σε κάθε κράτος μέλος.
Η οικονομία των νότιων χωρών εξαρτάται κυρίως από μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες κλείνουν συνεχώς. Επίσης, πολλές
επιχειρήσεις έχουν μετακινηθεί και συνεχίζουν να μετακινούνται σε
άλλες χώρες, συμβάλλοντας κατά συνέπεια σε απώλεια θέσεων
εργασίας και μείωση της διαθεσιμότητας των ευκαιριών
απασχόλησης. Ωστόσο, ελπίζουμε ότι αυτή η κατάσταση θα αλλάξει
τα επόμενα χρόνια και εν τω μεταξύ οι κυβερνήσεις πρέπει να
εφαρμόσουν νέα κοινωνικά μέτρα για την προστασία των ατόμων σε
μειονεκτούσα κατάσταση.
Συγκεκριμένα ζητήματα για τα άτομα πρώην χρήστες ουσιών
Η βελτίωση της ικανότητας του ατόμου να κερδίσει και να διατηρήσει
μια θέση απασχόλησης (απασχολησιμότητα) αποτελεί κύριο
στοιχείο για την κοινωνική επανένταξη των χρηστών ουσιών. Οι
παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα αναγνωρίζουν το γεγονός ότι η

26

χρήση ουσιών και τα προβλήματα που σχετίζονται με αυτή μπορεί
να θέσουν σε κίνδυνο όχι μόνο την είσοδο και την επανείσοδο στην
αγορά εργασίας, αλλά επίσης και την ικανότητα διατήρησης της
θέσης εργασίας. Η επαγγελματική κατάρτιση στην Ευρώπη
περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος προγραμμάτων που στοχεύουν
στην βελτίωση των απαιτούμενων ικανοτήτων και χαρακτηριστικών
για την εύρεση και εξασφάλιση απασχόλησης, όπως ικανότητες
συνέντευξης και παρουσίασης, διαχείριση χρόνου, ικανότητα
χρήσης υπολογιστή, αυτάρκεια και δέσμευση για εργασία.
Επιπρόσθετα, μπορεί να προσφερθούν προγράμματα για την
ανάπτυξη συγκεκριμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων και
προσόντων από τις υπηρεσίες θεραπείας ουσιοεξάρτησης και από
εξειδικευμένους παρόχους, όπως εθνικές υπηρεσίες κατάρτισης και
υπηρεσίες απασχόλησης (EMCDDA, 2011a).

Γράφημα 3. Χρήστες ουσιών στον γενικό πληθυσμό μεταξύ 15-64 ετών τους τελευταίους 12
μήνες. Έτη 2001-2012

Στην Πορτογαλία η Εθνική συντονιστική επιτροπή για τις ναρκωτικές
ουσίες, την τοξικομανία και την επιβλαβή χρήση αλκοόλ (National
Coordinating Committee for Drugs, Drug Addictions and Harmful
Use of Alcohol) διασφαλίζει το συντονισμό και την ευκρίνεια μεταξύ
των διαφόρων κυβερνητικών υπηρεσιών που εμπλέκονται σε αυτά
τα ζητήματα. Μέσω του Νομοθετικού διατάγματος αρ. 17/2012, της
26ης Ιανουαρίου, δημιουργήθηκε η θέση του γενικού διευθυντή για
την επέμβαση αναφορικά με τις εξαρτησιογόνες συμπεριφορές και
τις εξαρτήσεις (SIDAC), διακόπτοντας τη λειτουργία του Institute for
Drugs and Drug Addictions, Public Institute (IDT, I.P.) και εισάγοντας
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μια σημαντική καινοτομία με βάση την ενδυνάμωση του στοιχείου
σχεδιασμού και παρακολούθησης των προγραμμάτων αναφορικά με
τη μείωση της κατανάλωσης ψυχοδραστικών ουσιών, την πρόληψη
εξαρτησιογόνων συμπεριφορών και την μείωση των εξαρτήσεων.
Οι κύριες αρχές είναι οι εξής:
Εστίαση στο άτομο – οι παρεμβάσεις αναφορικά με την
τοξικομανία δεν θεωρούνται πλέον ως ο τελευταίος στόχος,
οποιαδήποτε παρέμβαση πρέπει να αναφέρεται όχι στις ουσίες αλλά
στο άτομο και να καλύπτει τις αντικειμενικές και υποκειμενικές
ανάγκες του.
Εδαφικότητα – για την καλύτερη κατανόηση, παρέμβαση και
σχεδιασμό, είναι απαραίτητη μια αυξημένη εστίαση στην τοπική και
περιφερειακή διαχείριση και σχεδιασμό.
Ενοποιημένες προσεγγίσεις και αντιδράσεις σε εσωτερικό και
εξωτερικό επίπεδο – οι προσεγγίσεις και οι ευθύνες πρέπει να
δομηθούν με τρόπο ενοποιημένο, χωρίς διαχωρισμό από το άτομο
και την κοινωνική πραγματικότητα. Οι υπηρεσίες πρέπει να ορίσουν
τις λειτουργικές τους παρεμβάσεις χρησιμοποιώντας τους
περιεκτικούς μηχανισμούς αντίδρασης, με βάση ένα συναφές δίκτυο
το οποίο να μπορεί να ανταποκριθεί στην πολυπλοκότητα και την
οριζόντια φύση των φαινομένων και των ζητημάτων που σχετίζονται
με τις ναρκωτικές ουσίες και το αλκοόλ.
Στην Ισπανία σημειώθηκε μείωση στην κατανάλωση κοκαΐνης στους
νέους μεταξύ 15 έως 34 ετών αλλά παραμένει στην κορυφή των
ευρωπαϊκών χωρών για το 2012. Η Ισπανία προηγείται στην
ευρωπαϊκή κατάταξη όσον αφόρα τις κατασχέσεις κοκαΐνης και
χασίς. Το Εθνικό σχέδιο δράσης κατά των ναρκωτικών (National
Action Plan on Drugs) παρουσίασε μια έρευνα σχετικά με την
κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών στην Ισπανία τα έτη
2011-2012. Η κατανάλωση υπνωτικών και ηρεμιστικών αυξήθηκε,
ενώ οι γυναίκες καταναλώνουν δυο φορές περισσότερο από τους
άνδρες. Εκτός των υπνωτικών και των ηρεμιστικών, οι άνδρες
έχουν τετραπλάσια μεγαλύτερη κατανάλωση από τις γυναίκες σε
κοκαΐνη και τριπλάσια σε κάνναβη (με τους νέους μεταξύ 15-17 ετών
να καταναλώνουν περισσότερο κάνναβη).
Η Ιταλία αποτελεί την τέταρτη χώρα στην ΕΕ των 27 αναφορικά με
το μέγεθος πληθυσμού μετά τη Γερμανία (περίπου 82 εκατομμύρια),
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τη Γαλλία (65 εκατομμύρια) και το Ηνωμένο Βασίλειο (πάνω από 62
εκατομμύρια). Το 2011 στην Ιταλία καταγράφηκαν συνολικά
59.464.644 κάτοικοι. Το επίπεδο του κοινωνικού αποκλεισμού
μεταξύ των προβληματικών χρηστών ναρκωτικών ουσιών είναι
γενικά υψηλό, ειδικά μεταξύ των χρηστών οπίου. Τα δεδομένα
σχετικά με τις κοινωνικές συνθήκες των ατόμων που ξεκίνησαν
θεραπεία απεξάρτησης για 2010 δείχνουν ότι περισσότεροι από
τους μισούς σε ποσοστό 56% ήταν άνεργοι και τα τελευταία πέντε
χρόνια αυτό το ποσοστό αυξήθηκε στις 15 από τις 24 χώρες που
αναφέρουν αυτή την τάση δεδομένων. Τα χαμηλά εκπαιδευτικά
επιτεύγματα αποτελούν κοινό στοιχείο μεταξύ των πελατών που
ξεκινούν θεραπεία, με το 38% εξ αυτών να έχουν ολοκληρώσει μόνο
τη βασική πρωτοβάθμια εκπαίδευση και το 2% να μην έχουν καν
ολοκληρώσει αυτό το επίπεδο. Πολλοί από αυτούς είναι άστεγοι,
ενώ το 10% των πελατών σε θεραπεία απεξάρτησης δεν αναφέρουν
κάποια σταθερή κατοικία.

Βέλτιστες πρακτικές – ΕΕΚ και εθελοντικός τομέας
Στην Πορτογαλία η απασχολησιμότητα των ατόμων με ιστορικό
κατανάλωσης ουσιών πραγματοποιείται μέσω μια κοινής ενέργειας
μεταξύ του CIDAC, του πορτογαλικού ινστιτούτου επαγγελματικής
κατάρτισης και απασχόλησης (Portuguese Vocational Training and
Employment Institute (IEFP)) και των οργανισμών που εμπλέκονται
στην επαγγελματική κατάρτιση και την απασχόληση. Η σχέση
μεταξύ του CIDAC και του IEFP, IP είναι μεγάλης σημασίας, καθώς
όλες οι πρωτοβουλίες του IEFP, IP, υπό την επαγγελματική
καθοδήγηση είτε της επαγγελματικής κατάρτισης είτε της
απασχόλησης, σχετίζονται με τον σχεδιασμό του βίου και την
επανένταξη στην θεραπεία των ατόμων που καταναλώνουν
ψυχοδραστικές ουσίες. Επιπλέον, είναι χρήσιμο για την επίτευξη
των στόχων οι εκπαιδευτές και των δύο υπηρεσιών να συντονίζονται
και να συνεργάζονται μαζί. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία από κοινού
πρωτοποριακών στρατηγικών με σκοπό την ενσωμάτωση νέων
ατόμων, την παρέμβαση στη γραμμή πρόληψης της κατανάλωσης
και την αποτροπή υποτροπής. Τέλος, αυτός ο συνδυασμός
επιτρέπει την υιοθέτηση νέων στρατηγικών για αντιμετώπιση της
δυναμικής πραγματικότητας. Η κοινή ενέργεια στοχεύει στην
ανάπτυξη ενός κοινού σχεδίου δράσης μεταξύ των δυο υπηρεσιών
με παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται στις αισθανόμενες ανάγκες
επιτόπου.
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Το Εθνικό σχέδιο δράσης κατά των ναρκωτικών του Υπουργείου
υγείας, κοινωνικών υπηρεσιών και ισότητας στην Ισπανία λαμβάνει
υπόψη του τον εορτασμό μιας διεθνούς ημέρας για την έναρξη μιας
νέας καμπάνιας πρόληψης. Επίσης υιοθετήθηκε ένα νέο σχέδιο
δράσης κατά των ναρκωτικών 2013-2016, στο οποίο περιέχονται
προτάσεις που περιλαμβάνουν την υιοθέτηση ενός νέου συνόλου
κανονισμών με σκοπό την πρόληψη της κατανάλωσης αλκοόλ από
ανήλικους και την εντατικοποίηση της πρόληψης και την βελτίωση
της έρευνας σχετικά με την κατανάλωση κάνναβης.
Στην Ελλάδα η κύρια υπηρεσία προώθησης απασχόλησης είναι ο
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) αλλά δεν
διαθέτουν συγκεκριμένες διαδικασίες ή μεθοδολογίες για αυτή τη
μειονεκτούσα ομάδα. Ο ΟΚΑΝΑ διαθέτει Εξειδικευμένα Κέντρα
Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ) στην Αθήνα και
τη Θεσσαλονίκη αλλά αυτά παρέχουν μόνο συμβουλευτικές
υπηρεσίες και ψυχολογική υποστήριξη στους πελάτες. Σκοπός των
προγραμμάτων αυτών είναι η αύξηση της αυτοπεποίθησης, έτσι
ώστε οι πελάτες να μπορούν να βρουν μόνοι τους εργασία στην
ανοικτή αγορά εργασίας.
Μια υποσχόμενη προσέγγιση στην Ιταλία περιλαμβάνει την
ενσωμάτωση διαφόρων ειδών υποστήριξης, όπως επαγγελματικός
προσανατολισμός, εκπαίδευση ικανοτήτων και πρόσληψη για
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, εντός των προγραμμάτων
θεραπείας απεξάρτησης από τα ναρκωτικά. Μεταξύ των μοντέλων
που μελετήθηκαν είναι και η παροχή εκπαίδευσης ικανοτήτων σε
άνεργους χρήστες ουσιών που λαμβάνουν ψυχοκοινωνική θεραπεία
σε κέντρα εξωτερικής παραμονής. Αξιολογήθηκε επίσης η
αποτελεσματικότητα εξατομικευμένου επαγγελματικού
προσανατολισμού, υποστήριξης για αναζήτηση εργασίας,
υποστηριζόμενης εργασίας, διαχείρισης περίπτωσης και άλλες
παρεμβάσεις για θεραπείες υποκατάστασης πελατών. Ένα πλήθος
ερευνών δείχνει ενθαρρυντικά αποτελέσματα αναφορικά με
μετρήσεις συμπεριλαμβανόμενου του ποσοστού απασχόλησης, του
εισοδήματος και των υπηρεσιών πρόνοιας (EMCDDA, 2012b).
Ωστόσο, οι παρεμβάσεις που παράγουν κατά κόρον θετικά
αποτελέσματα δεν έχουν ταυτοποιηθεί και οι διαφορές στην
προσέγγιση, οι υπό μελέτη πληθυσμοί, τα αποτελέσματα που
εξετάστηκαν και η έλλειψη δυνατότητας αναπαραγωγής αποτρέπουν
την εξαγωγή οποιωνδήποτε αξιόπιστων συμπερασμάτων σχετικά με
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τη συνολική αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων (Foley et al.,
2010). Επιπρόσθετα, οι διαθέσιμες ενδείξεις εστιάζουν σχεδόν
αποκλειστικά στις παρεμβάσεις για την κοινωνική επανένταξη των
χρηστών οπίου, ενώ οι ανάγκες των πελατών υπό θεραπεία που
χρησιμοποιούν άλλες ναρκωτικές ουσίες δεν έχουν ακόμα
αντιμετωπιστεί συστηματικά.
Συγκεκριμένα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί στην Πορτογαλία
αναφορικά με την υποστήριξη της κοινωνικής και επαγγελματικής
επανένταξης είναι τα εξής α) Διαμεσολάβηση στην επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση
– αφόρα την υποστήριξη πρόσληψης διαμεσολαβητών οι οποίοι
συνοδεύουν τη διαδικασία επαγγελματικής επανένταξης των
τοξικομανών που έχουν ολοκληρώσει ή κοντεύουν να
ολοκληρώσουν τη θεραπεία τους.
β) Απόκτηση εμπειρίας μέσω εργασίας – στάδιο κοινωνικής και
επαγγελματικής επανένταξης – στοχεύει στην προώθηση
πρόσβασης στην εργασία, στον εργασιακό βίο για τους τοξικομανείς
που έχουν ολοκληρώσει ή κοντεύουν να ολοκληρώσουν τις
διαδικασίες θεραπείας στη θεραπευτική κοινότητα, σε κέντρο
εξωτερικής παραμονής ή εντός του σωφρονιστικού συστήματος,
μέσω πρακτικών εκπαιδευτικών μαθημάτων στον έμμισθο χώρο
εργασίας (εταιρείες).
γ) Ανάθεση κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης – μέτρο
υποστήριξης των εργοδοτών που δέχονται τοξικομανείς, κατά
προτίμηση η εφαρμογή ενός άλλου από τα μέτρα του
προγράμματος, με συμβόλαιο αορίστου διάρκειας, σε κατάλληλα
πλαίσια με σύναψη σύμβασης εργασίας. Αυτή η υποστήριξη
αντανακλάται στην αποζημίωση τους κόστους αμοιβής, κοινωνικής
ασφάλισης και άλλων.
δ) Υποστήριξη απασχόλησης – προορίζεται για την υποστήριξη
φορέων που απασχολούν τοξικομανείς με την απονομή
επιχορηγήσεων για την υποστήριξη ορισμένων εξόδων όπως
κοινωνική ασφάλιση, μισθοδοσία και άλλα.
ε) Υποστήριξη αυτοαπασχόλησης – περιλαμβάνει τη συμμετοχή στο
κόστος επένδυσης, έναρξης λειτουργίας και αρχικού λειτουργικού
κόστους τον μονάδων επιχείρησης που λειτουργούνται από πρώην
τοξικομανείς, στα κατάλληλα πλαίσια από αναγνωρισμένους φορείς.
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Κύρια ευρήματα από συναντήσεις και συνεντεύξεις με τις ομάδες
εστίασης
Αδυναμίες
Σχόλια των χρηστών ομάδας εστίασης: τα περισσότερα άτομα σε
αυτήν την ομάδα διαθέτουν ελλιπή εκπαίδευση και κατάρτιση,
καθώς και έλλειψη εξειδίκευσης, γι αυτό δεν μπορούν να
συναγωνιστούν στη σημερινή αγορά. Η συναισθηματική τους
ευαισθησία και η ανικανότητά τους να ελέγξουν αντιδράσεις υπό
πίεση και έντονες καταστάσεις επιφέρει επιπλέον μειονεκτήματα και
τους θέτει σε κίνδυνο υποτροπής. Η εκπαιδευτική τους κατάρτιση
είναι πολύ βασική, όλοι διαθέτουν μόνο τη βασική πρωτοβάθμια
εκπαίδευση και κατά συνέπεια η κατάστασή τους καθιστά πιο
δύσκολο να βρουν εργασία. Εκτός από αυτό, δεν διαθέτουν
αυτοπεποίθηση και δεν πιστεύουν ότι θα επιτύχουν στην εύρεση
εργασίας επειδή έχουν μια χαμηλή εικόνα του εαυτού τους.
Υπάρχει πολύ λίγη βοήθεια αναφορικά με την εύρεση και τη
διατήρηση εργασίας στην ανοικτή αγορά εργασίας. Οι πελάτες
βοηθούνται εν μέρει στην αναζήτηση εργασίας όσον αφόρα τις
ενέργειες εγγραφής σε δημόσια υπηρεσία απασχόλησης,
συμπλήρωσης βιογραφικού, αναζήτησης στο διαδίκτυο, κ.ά. Αλλά
εκτός από αυτές τις ενέργειες, καμία πραγματική δραστηριότητα δεν
ομοιάζει της υποστηριζόμενης εργασίας.
Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση στις χώρες του Νότου, και το
ποσοστό ανεργίας έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην κατάσταση
των εταιρειών, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση στην
απασχόληση.
Οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα και οι
οικογένειες έχουν αντίκτυπο στην αυτοεκτίμησή τους.
Σχόλια επαγγελματιών ομάδας εστίασης: υπάρχουν διάφορες
υποομάδες ατόμων που είναι πρώην τοξικομανείς, η ομάδα με το
μεγαλύτερο κίνδυνο περιθωριοποίησης είναι αυτή όπου τα
περισσότερα άτομα είναι εκτός εργασίας για μεγάλο χρονικό
διάστημα, έχουν χάσει τις ικανότητες αναζήτησης εργασίας,
προετοιμασίας βιογραφικού, ευπρεπούς παρουσίασης, διεξαγωγής
συνέντευξης, κοκ.
Στο παρελθόν είχαν υπάρξει συγκεκριμένα μέτρα
χρηματοδοτούμενα από την κυβέρνηση ή την περιφέρεια τα οποία
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επέτρεπαν την πραγματοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης μαζί με
πρακτική άσκηση και επακόλουθη πρόσληψη για απόκτηση
εργασιακής εμπειρίας σε ιδιωτικές εταιρείες. Δυστυχώς τα έργα αυτά
είναι συνήθως περιορισμένης διάρκειας και δεν διατίθενται επί του
παρόντος.
Από την οπτική γωνία του προσωπικού, η πρόσληψη εργασίας για
άτομα πρώην χρήστες ουσιών αποτελεί μια πολύ δύσκολη
πρόκληση. Το κύριο πρόβλημα αποτελεί τις περισσότερες
περιπτώσεις ότι μετά την περίοδο επανένταξης οι πελάτες
επιστρέφουν στο αρχικό περιβάλλον από το οποίο προέρχονται.
Συχνά το αποτέλεσμα είναι η αναπαραγωγή των αιτιών που
οδήγησαν στην τοξικομανία και ο κίνδυνος επιστροφής στον ίδιο
δρόμο είναι πολύ υψηλός
Η συμπεριφορά των τοξικομανών σε σχέση με την πραγματικότητα
είναι συχνά λίγο ‘ανώριμη’, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε από την
ομάδα εστίασης. Τα όνειρα προηγούνται της αρχής της
πραγματικότητας και δείχνουν ουσιαστικά μια γενικευμένη
καχυποψία (νομίζω θα φύγω στο εξωτερικό, θέλω να ζήσω σε πλοίο,
στην Αγγλία είσαι ευτυχισμένος ακόμα κι αν δουλεύεις πλένοντας
πιάτα, ...).
Δυνατά σημεία
Σχόλια των χρηστών ομάδας εστίασης: όλοι δήλωσαν ότι
αναγνωρίζουν την σημασία της απασχόλησης για τον
επαναπροσανατολισμό της ζωής τους, μετά από αρκετές αποτυχίες
δεσμεύονται να ορθοποδήσουν, είναι αποφασισμένοι να μην
ψεύδονται πλέον στον εαυτό τους και τους άλλους.
Σχόλια επαγγελματιών ομάδας εστίασης: τα άτομα που ακολουθούν
διαδικασίες επανένταξης βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από
τους υπόλοιπους που βρίσκονται εκτός θεραπείας, πρέπει να
συμμορφώνονται με τους όρους και τους κανόνες και να
αποδέχονται την παρακολούθηση, την παροχή συμβουλών και την
αξιολόγηση. Εκπαιδευτικά μαθήματα και απόκτηση κοινωνικών
ικανοτήτων είναι πιθανό να λάβουν χώρα επίσης.
Τα άτομα σε αυτή τη μειονεκτούσα ομάδα διαθέτουν ισχύ, επιμονή,
αφοσίωση και αυτοπειθαρχία, εφόσον έχουν καταφέρει να
μετατρέψουν τις πολλές αρνητικές εμπειρίες τους σε θετικές σε
σύντομο χρονικό διάστημα. Έχοντας ζήσει μέσω ακραίων
εμπειριών και έχοντας ακολουθήσει τα προγράμματα αποτοξίνωσης
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και ψυχοθεραπείας, έχουν αποκτήσει ένα πλούτο εμπειριών,
γνώσεων και έχουν αποκτήσει ωριμότητα. Η επιθυμία τους να
αλλάξουν τη ζωή τους αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα
παρότρυνσης.
Κίνδυνοι
Στις μέρες μας η οικονομική κρίση έχει προκαλέσει αύξηση της
ανεργίας, το οποίο συνεπάγεται ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία στην
εύρεση εργασίας για αυτή τη μειονεκτούσα ομάδα. Υπήρχε ανέκαθεν
έλλειψη υπηρεσιών και εξειδίκευσης σε αυτόν τον τομέα και πλέον η
κρίση έχει προσθέσει σε αυτά τη μείωση χρηματοδότησης και του
προσωπικού. Οι κοινωνικές προκαταλήψεις και ο στιγματισμός
αποτελούν πρόσθετα εμπόδια τα οποία θέτουν επιπλέον
προκλήσεις σε αυτή την ομάδα.
Πλέον είναι πιο δύσκολη η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, παρόλο
που τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης
συνεχίζονται.
Σχόλια των χρηστών ομάδας εστίασης: εκφράζουν φόβο
αποκλεισμού για πάντα από την αγορά εργασίας, το τρέχον υψηλό
ποσοστό ανεργίας στις χώρες του νότου αποτελεί σημαντική απειλή
για το μέλλον τους. Ο παλαιός κύκλος γνωστών και φίλων θεωρείται
επίσης ως απειλή, καθώς ενδέχεται καμιά φορά να οδηγήσει σε
παλαιές συμπεριφορές.
Σχόλια επαγγελματιών ομάδας εστίασης: η τρέχουσα οικονομική
ύφεση και το υψηλό ποσοστό ανεργίας αποτελούν τη χειρότερη
κατάσταση που αυτή η ομάδα ατόμων πρέπει να υπερβεί.
Επιπλέον, η επίτευξη μιας θέσης εργασίας συνεπάγεται κτήση
οικονομικών περιουσιακών στοιχείων, κάτι που μπορεί να θέσει σε
κίνδυνο το άτομο εάν η διαχείριση των οικονομικών δεν γίνει με
κατάλληλο τρόπο.
Ευκαιρίες
Σχόλια των χρηστών ομάδας εστίασης: για τη διατήρηση της
διαδικασίας επανένταξης τους προσφέρεται η δυνατότητα να
προχωρήσουν μπροστά και να αναζητήσουν εργασία με τη βοήθεια
ενός επαγγελματία. Υπάρχει η ευκαιρία να αναγνωριστούν οι
ικανότητες και δυνατότητές τους να αναζητήσουν την κατάλληλη
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εργασία που τους ταιριάζει. Θέλουν να είναι ρεαλιστές και να
προσαρμόσουν την αναζήτησή τους σε μια αγορά όπου οι
περισσότερες ευκαιρίες βρίσκονται επί του παρόντος στον τομέα
υπηρεσιών.
Σχόλια επαγγελματιών ομάδας εστίασης: η αυτοαπασχόληση μπορεί
να αποτελέσει ευκαιρία που πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη, το ίδιο
το έργο της EUSET αποτελεί μια ευκαιρία εξέτασης της
υποστηριζόμενης εργασίας και της εργασιακής ένταξης ως κύρια
στοιχεία της διαδικασίας επανένταξης.
Συμπεράσματα
 Τα άτομα σε διαδικασία επανένταξης για να ξεπεράσουν μια
περίοδο τοξικομανίας, κυρίως οι μακροχρόνια άνεργοι,
χρειάζονται υποστήριξη κατά την φάση αναζήτησης εργασίας
και τις επόμενες φάσεις της διαδικασίας εργασιακής ένταξης,
με σκοπό την απόκτηση και τη διατήρηση μιας θέσης εργασίας
στην ανοικτή αγορά εργασίας.
 Υπάρχει ένα κενό μεταξύ του κόσμου των εργοδοτών και του
κόσμου του συστήματος υγείας και των κέντρων επανένταξης.
 Η προσαρμογή του μοντέλου υποστηριζόμενης εργασίας σε
αυτή την ομάδα ατόμων θα πρέπει να είναι πολύ
αποτελεσματική για την επίτευξη της εργασιακής ένταξης. Ο
εκπαιδευτής εργασίας μπορεί να αποτελεί έναν κύριο
επαγγελματία για την υποστήριξη του εργοδότη και του
υποψηφίου για εργασία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
εργασιακής ένταξης.
 Το σχέδιο υποστηριζόμενης εργασίας πρέπει να υιοθετηθεί
από τις μονάδες επανένταξης για να εξασφαλιστεί ότι
λαμβάνεται υπόψη ως κύρια πτυχή του τελευταίου τμήματος
της θεραπευτικής διαδικασίας.
 Η εργασία αποτελεί κύριο τμήμα της διαδικασίας επανένταξης.
Η δέσμευση εργασίας στην πραγματικότητα βοηθάει στην
ενδυνάμωση του ατόμου και στην επανάκτηση της
αυτοεκτίμησης, η οποία είναι απαραίτητη για την απαλλαγή
από την εξάρτηση. Επί του παρόντος, ωστόσο, η πρόσληψη
για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας δεν επιδιώκεται μέσω
κάποιας συγκεκριμένης μεθοδολογίας αλλά ακολουθεί
διάφορες διαδρομές σύμφωνα με την κάθε ειδική περίπτωση
 Είναι εμφανές ότι η μεγαλύτερη ανησυχία για τα άτομα πρώην
χρήστες ναρκωτικών ουσιών αποτελεί η έλλειψη εμπιστοσύνης
από τα άτομα, ειδικότερα στον χώρο εργασίας. Η ανάγκη
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βοήθειας σχετίζεται ειδικότερα με μια επαγγελματική
φυσιογνωμία που μπορεί να λειτουργήσει ως χορηγός,
κάποιος που μπορεί να εγγυηθεί για τη συμπεριφορά παρά για
τις επαγγελματικές ικανότητες του ατόμου.
Μια άλλη ξεκάθαρη ανάγκη αποτελεί η ψυχολογική
υποστήριξη που θα επιτρέψει στους πελάτες να
αντιμετωπίσουν και να αντισταθούν στην άρνηση.
Η προώθηση ενός στενού δεσμού μεταξύ των προγραμμάτων
επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης, ειδικότερα με
την μεθοδολογία της υποστηριζόμενης εργασίας.
Η προώθηση εκπαίδευσης των τεχνικών στις μεθοδολογίες
της υποστηριζόμενης εργασίας
Η προώθηση εκπαίδευσης των οργανωτικών συντονιστών στη
δικτύωση (τοπικά δίκτυα) και στις μεθοδολογίες της
υποστηριζόμενης εργασίας.
Η μετάδοση των εμπειριών των τοπικών δικτύων σε
οργανισμούς απασχολησιμότητας.
Είναι σημαντικό να υπάρχουν περισσότερα προγράμματα και
μαθήματα αναφορικά με την προώθηση ικανοτήτων.
Απαιτείται περισσότερη κοινωνική υποστήριξη.
Εν συντομία, απαιτείται περισσότερη υποστήριξη σχετικά με
την πρόσβαση και τη διατήρηση εργασίας για τα άτομα πρώην
χρήστες ουσιών.
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Ομάδα τομέα Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας
Συνεργάτες: Irish Association of Supported Employment (Ιρλανδία)
 Northern Ireland of Supported Employment (Βόρεια Ιρλανδία)
 Status Employment Ltd (Αγγλία, Ηνωμένο Βασίλειο)
Ομάδα στόχος:- Κατάδικοι και αποφυλακισθέντες Για το παρόν
έγγραφο ο όρος του κατάδικου και του αποφυλακισθέντα ορίζεται ως
άτομο που έχει προηγούμενα καταδικαστεί για κάποιο έγκλημα.
Στατιστικά ομάδας-στόχος
Βόρεια Ιρλανδία:
Ο πληθυσμός κρατουμένων στην Βόρεια Ιρλανδία δεν είναι μεγάλος,
καθώς αριθμεί 1.465 άτομα (2009), σε σχέση με πολλές άλλες
ευρωπαϊκές χώρες. Η Βόρεια Ιρλανδία διαθέτει τρία σωφρονιστικά
καταστήματα, ένα υψίστης ασφαλείας (Maghaberry Prison) και δύο
μεσαίας ασφαλείας (Magilligan και Hydebank Prison). Το
σωφρονιστικό κατάστημα Hydebank Prison αφορά άτομα από 16-21
ετών και γυναίκες σε προφυλάκιση ή εγκλεισμό.
Περίπου 30.000 άτομα καταδικάζονται στη Βόρεια Ιρλανδία κάθε
χρόνο. Πολλοί από αυτούς έχουν λάβει καταδικαστικές αποφάσεις
για ελάσσονα παραπτώματα και λίγοι αποτελούν σοβαρό κίνδυνο
αλλά όλοι μπορούν να αντιμετωπίσουν διακρίσεις κατά την αίτηση
για εργασία.
Το Συμβούλιο αναστολών της Βόρειας Ιρλανδίας (Probation Board
for Northern Ireland) επιβλέπει περισσότερους από 4.600*
παραβάτες βάσει διαφόρων δικαστικών αποφάσεων και ποινών ανά
πάσα στιγμή (*τα στοιχεία προέρχονται από την έκδοση του PBNI
Corporate Plan 2011-2014). Οι περισσότεροι παραβάτες δεν
οδηγούνται σε φυλάκιση και όσοι οδηγούνται συχνά βιώνουν
πολλαπλά εμπόδια στην ένταξή τους.
Στην Βόρεια Ιρλανδία υπάρχουν επίσης πρόσθετες δυσκολίες
αναφορικά με τους αποφυλακισθέντες όπως αυτοί θεωρούνται από
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την κοινωνία, λόγω της πρόσφατης ιστορίας της χώρας, ένα πλήθος
αποφυλακισθέντων είναι γνωστοί ως “πολιτικοί κρατούμενοι” οι
οποίοι δίνουν μια νέα πρόσθετη διάσταση στην πρόκληση
απασχόλησης. Η μελέτη “A Review off literature on republican
and loyalist ex—prisoners” του καθηγητή Bill Roulston, Transitional
Justice Institute, University of Ulster (May 2011) επισημαίνει ότι “οι
αποφυλακισθέντες είναι τέσσερις φορές πιθανότερο να παραμείνουν
άνεργοι σε σχέση με άλλες ομάδες στην Βόρεια Ιρλανδία, καθώς
διάφοροι παράγοντες συμβάλλουν ενάντια στην απασχόληση: η
γενική οικονομική κατάσταση, η άρνηση των εργοδοτών να
προσλάβουν προσωπικό, ζητήματα ασφαλείας, η περιορισμένη
πρόσβαση στην κατάρτιση και οι διακρίσεις σε βάρος της τρίτης
ηλικίας, καθώς και η νομοθεσία σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται
η νόμιμη διάκριση ενάντια των αποφυλακισθέντων αναφορικά με
ορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης”.
Δημοκρατία της Ιρλανδίας
 Ο τρέχων πληθυσμός των σωφρονιστικών καταστημάτων
ανέρχεται στους 4.262 (15 Φεβρουαρίου 2013)
 Το ποσοστό φυλακίσεων στην Ιρλανδία ανέρχεται στου 96
ανά 100.000 κατοίκους (Μάιος 2012)
 Ο πληθυσμός των σωφρονιστικών καταστημάτων αυξήθηκε
κατά 400% από το 1970.
 Το 60% των ατόμων που εκτίουν ποινές έως 6 μηνών είναι
άποροι και συχνά άστεγοι.
 Τα τελευταία 14 χρόνια ο αριθμός προσωρινών κρατήσεων
αυξήθηκε κατά περίπου 100%.
 Οι κρατούμενοι στην Ιρλανδία είναι 25 φορές πιθανότερο να
προέρχονται από (και να επιστρέψουν σε) μια σημαντικά
υποβαθμισμένη περιοχή.
 Το 85% των οφειλετών προστίμων επιστρέφουν σε
προφυλάκιση εντός 4 ετών.
 Το 90,3% των καταδικαστικών εγκλεισμών το 2009 αφορούσε
μη βίαια παραπτώματα.
 Το 82,4% των γυναικών που καταδικάστηκαν σε φυλάκιση το
2009 αφορούσε μη βίαια παραπτώματα.
 Το 57% των καταδικαστικών εγκλεισμών το 2011 ήταν
διάρκειας έως 6 μηνών.
 Πάνω από το 70% των κρατουμένων είναι άνεργοι κατά τον
εγκλεισμό τους και ένα παρόμοιο ποσοστό αναφέρει ότι δεν
εξασκούν κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα ή εμπορική
δραστηριότητα.
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(*Εδώ δεν συμπεριλαμβάνονται τα τροχαία αδικήματα τα οποία θα
μπορούσαν να υπαχθούν στις επικίνδυνες ενέργειες ή τις ενέργειες
από αμέλεια.)
Αγγλία
Ο πληθυσμός των σωφρονιστικών καταστημάτων στην Αγγλία και
την Ουαλία στις 7 Οκτωβρίου 2011 ανερχόταν στους 87.673 και ο
πληθυσμός των γυναικών κρατουμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο
ανερχόταν στις 4.635.
Τα επίσημα στοιχεία για την Αγγλία και την Ουαλία δείχνουν ότι οι
μισοί από τους αποφυλακισθέντες λάμβαναν επιδόματα ανεργίας για
δύο χρόνια μετά την αποφυλάκισή τους το 2008.
Ένα ποσοστό περίπου 86–90% των ατόμων με θέματα ψυχικής
υγείας τα οποία δεν απασχολούνται θέλουν να εργαστούν. Η
ανεργία που σχετίζεται με θέματα ψυχικής υγείας τείνει να διαρκεί
περισσότερο από την ανεργία που οφείλεται σε άλλα θέματα υγείας:
Το 86% των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα υγείας για ζητήματα
ψυχικής υγείας συνεχίζουν να τα λαμβάνουν για περισσότερο από
τρεις μήνες, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός δικαιούχων για άλλα
επιδόματα υγείας είναι 76%.
Τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο αυξάνεται η αναγνώριση
των επιδομάτων εργασίας για την υγεία και την ευημερία του
ατόμου.
Ανεργία/οικονομικός αποκλεισμός/απασχόληση – κατάδικοι και
αποφυλακισθέντες σε αντιδιαστολή με τον γενικό πληθυσμό
Το ποσοστό απασχόλησης στην περιφέρεια του Ηνωμένου
Βασιλείου και της Ιρλανδίας είναι περίπου 70%, ενώ το ποσοστό
ανεργίας ανέρχεται περίπου στο 10%. Σε αυτά τα στοιχεία
περιλαμβάνεται και ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν επίδομα
αναζήτησης εργασίας, οι οποίοι θεωρούνται ως ενεργά
αναζητούντες εργασία.
Το ποσοστό ανεργίας των αποφυλακισθέντων είναι υψηλό. Τα
αποτελέσματα του έργου συσχετισμού μεταξύ παράνομης
συμπεριφοράς, απασχόλησης και επιδομάτων δείχνει ότι το 75%
των αποφυλακισθέντων έχουν αιτηθεί επιδόματα ανεργίας κάποια
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στιγμή μέσα στα 2 χρόνια από την αποφυλάκισή τους, ενώ το 47%
των αποφυλακισθέντων αιτούνται ακόμα επιδόματα ανεργίας 2
χρόνια μετά την αποφυλάκισή τους (Ministry of Justice and
Department for Work & Pensions publication, 2011).
Ειδικά ζητήματα για κατάδικους και αποφυλακισθέντες
Η ομάδα εστίασης κατάδικων και αποφυλακισθέντων ξεχώρισε τα
παρακάτω κύρια σημεία τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο των
ανησυχιών τους:
 έλλειψη εκπαίδευσης
 άσχημες εμπειρίες με καθιερωμένα εκπαιδευτικά
προγράμματα
 κανένα ή λίγα προσόντα
 δυσκολία στην λήψη αξιόπιστων και αποδεκτών
συστατικών επιστολών
 ποινικό μητρώο
 έλλειψη ικανοτήτων ή δεξιοτήτων
 ανταγωνισμός με άλλα άτομα τα οποία έχουν καλύτερα
προσόντα, εμπειρία και δεν έχουν συμμετάσχει σε
αναταραχές
 πίεση από ομότιμα μέλη για αποχή από την εργασία και
συνέχιση στη λήψη επιδομάτων
 πίεση από ομότιμα μέλη για μη συμμέτοχη σε εκπαίδευση
κατά τον εγκλεισμό σε σωφρονιστικό κατάστημα
 αλκοόλ και άλλες εξαρτήσεις
 έλλειψη φιλοδοξιών, έλλειψη πίστης στις δυνατότητές τους
 αποδοχή από τους άλλους
 συμπλήρωση αιτήσεων εργασίας
 ο εγκλεισμός σε σωφρονιστικό κατάστημα θεωρείται
μέρος τιμωρίας παρά μέρος επανένταξης και εκπαίδευσης
 λήψη ευκαιριών από εργοδότες
 σχετικότητα της εκπαίδευσης/κατάρτισης και της παροχής
εργασίας εντός του σωφρονιστικού καταστήματος
 έλλειψη υποστήριξης και καθοδήγησης για τους
κρατούμενους και τους αποφυλακισθέντες
 έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών
Η αντιμετώπιση των βασικών αναγκών εκπαίδευσης των
κρατουμένων μπορεί να αποτελεί το πρώτο βήμα για τη διασφάλιση
ότι οι κρατούμενοι προοδεύουν και αποκτούν προσόντα. Υπάρχει
επίσης η ανάγκη διασύνδεσης με εξωτερικές υπηρεσίες έτσι ώστε οι
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κρατούμενοι να μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους μετά την
αποφυλάκισή τους.
Κοινοποίηση
Στο κράτος κάθε συνεργάτη υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία και
κανονισμοί αναφορικά με την κοινοποίηση ποινικών παραβάσεων,
για παράδειγμα το διάταγμα Northern Ireland Rehabilitation of
Offenders (NI) του 1978 αποτελεί το μόνο τμήμα της νομοθεσίας
που στοχεύει συγκεκριμένα στην προστασία των δικαιωμάτων των
επανενταγμένων αποφυλακισθέντων. Σύμφωνα με το Διάταγμα, οι
αποφυλακισθέντες που απέχουν από την παραβατική συμπεριφορά
για σημαντικό χρονικό διάστημα έχουν το δικαίωμα να μην
κοινοποιήσουν το ποινικό τους μητρώο κατά την αίτηση των
περισσότερων εργασιών. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα οι
καταδίκες μπορούν να θεωρηθούν ως “παραγραμμένες”
καθιστώντας νόμιμο το δικαίωμα αρνητικής απάντησης στην
ερώτηση “έχετε ποινικό μητρώο;”.
Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να αρνηθεί να προσλάβει κάποιον ή να
απολύσει κάποιον επειδή φέρουν παραγραμμένη καταδίκη.
Επιπλέον, η παραγραφή καταδίκης δεν συνεπάγεται και διαγραφή
της από το ποινικό μητρώο, αλλά συνεπάγεται μη υποχρέωση
δήλωσής της.
Το χρονικό διάστημα (π.χ., περίοδος επανένταξης) εξαρτάται από
την ηλικία του ατόμου κατά την καταδίκη και το είδος της ποινής που
επιβλήθηκε. Η Northern Ireland Association for the Care and
Resettlement of Offenders (NIACRO) συνέταξε ένα συνοπτικό
οδηγό καταδίκων:-
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Ποινή

18 ετών και
Κάτω των 18
άνω κατά την
ετών κατά την
καταδίκη
καταδίκη
Πλήρης απαλλαγή
6 μήνες
Απόφαση αναστολής,
Ημερομηνία παύσης της εντολής ή
δεσμευτική διαταγή, απαλλαγή 1 έτος, όποιο είναι μεγαλύτερης
υπό όρους, ένταλμα
διάρκειας
επιμέλειας/επιτήρησης
Εντολή κέντρου
1 έτος μετά τη λήξη της εντολής
παρακολούθησης, εντολή
κέντρου δικαιοσύνης για
ανήλικους, εντολή συνεδρίας
νεολαίας, εντολή
προετοιμασίας, εντολή
υπεύθυνου μέλους κοινότητας
Εντολή νοσηλείας
5 έτη ή 2 έτη μετά τη λήξη της
εντολής, όποιο είναι μεγαλύτερης
διάρκειας
Πρόστιμο ή εντολή
5 έτη
2½ έτη
κοινωφελούς εργασίας,
συνδυαστική εντολή
Φυλάκιση – (άμεση ή σε
10 έτη
5 έτη
αναστολή) ή κέντρο ανήλικων
εγκληματιών για 6 μήνες –
λιγότερο από 2½ έτη
Περίοδος κράτησης διάρκειας Δ/Υ
3 έτη
λιγότερο από 6 μήνες βάσει
του Άρθρου 45 του
Διατάγματος CJ (Children) (NI)
του 1998
Περίοδος κράτησης διάρκειας Δ/Υ
5 έτη
μεγαλύτερης από 6 μήνες
αλλά μικρότερης από 30 μήνες
βάσει του Άρθρου 45 του
Διατάγματος CJ (Children) (NI)
του 1998
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Η ΠΟΙΝΗ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ
ΑΠΟ 2½ ΕΤΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΙ


Αλλεπάλληλες φυλακίσεις προσμετρούνται ως μια μοναδική
καταδίκη φυλάκισης μεγαλύτερης διάρκειας
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Αν έχουν επιβληθεί περισσότερες από μια ποινές φυλάκισης,
ισχύει αυτή με τη μεγαλύτερη διάρκεια
 Αν κάποιος καταδικαστεί εκ νέου κατά τη διάρκεια περιόδου
επανένταξης, ενδέχεται να επιβληθεί επέκταση


Το Διάταγμα Rehabilitation of Offenders (Exceptions) (NI) του 1979
(τροποποιημένο τα έτη 1987, 2001, 2003 και 2009) επεκτείνει τη
νομοθεσία σε ορισμένα είδη απασχόλησης/δραστηριότητας τα οποία
εξαιρούνται από τη νομοθεσία, γεγονός που συνεπάγεται ότι όλες οι
καταδίκες, συμπεριλαμβανομένων των καταδίκων που έχουν
παραγραφεί, πρέπει να δηλωθούν και μπορούν να ληφθούν υπόψη
κατά την αξιολόγηση της καταλληλότητας ενός ατόμου για εργασία.
Το εύρος των εξαιρουμένων επαγγελμάτων υπό τη νομοθεσία
συνεχίζει να εκτείνεται. Οι πληροφορίες σχετικά με τις ποινικές
καταδίκες μπορούν να επαληθευτούν, ανάλογα με τη φύση της
θέσης εργασίας.
Μολονότι αυτή η νομοθεσία προοριζόταν να υποστηρίξει και να
προστατέψει τους παραβάτες, έχει συσχετιστεί με πολλές δυσκολίες,
συγκεκριμένα: Οι περίοδοι επανένταξης είναι μεταξύ των μεγαλύτερων σε
διάρκεια στην Ευρώπη
 Η λίστα των εξαιρέσεων είναι εκτεταμένη (και συνεχίζει να
μεγαλώνει)
 Προκαλεί σύγχυση
Γενικά ζητήματα για κατάδικους και αποφυλακισθέντες
 Οι παραβάτες είναι 13 φορές πιθανότερο να ήταν υπό την
κηδεμονία της πρόνοιας ως παιδιά
 Είναι επίσης 10 φορές πιθανότερο να αποτελούσαν τακτικοί
απόντες στο σχολείο
(Μονάδα κοινωνικού αποκλεισμού, Ιούλιος 2008)
Υπάρχει επίσης η αντίληψη ανάμεσα στους παραβάτες ότι τα
ποινικά μητρώα αποτελούν εμπόδιο για την εύρεση εργασίας. Από
όσους δεν είχαν κάποια έμμισθη απασχόληση 4 εβδομάδες πριν τη
σύλληψη, το 16,2% κατονόμασε τα προηγούμενα ποινικά μητρώα
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ως εμπόδιο για την αναζήτηση και την απόκτηση εργασίας.
(αποτελέσματα κύματος 1 της έρευνας σε κρατούμενους για τη
μείωση της εγκληματικότητας, 2010)
Ένα σημαντικό στατιστικό στοιχείο που επισημάνθηκε από την
Υπηρεσία σωφρονιστικού συστήματος της Βόρειας Ιρλανδίας ήταν
ότι το 60% των κρατουμένων διαθέτουν κάποια κρυφή αναπηρία
(συμπεριλαμβανομένων των μαθησιακών δυσκολιών) όπως
δυσλεξία, ελλειμματική προσοχή-υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ),
διαταραχή του αυτιστικού φάσματος (ASD) καθώς και ζητήματα
ψυχικής υγείας.
Επίσης, τα στατιστικά στοιχεία επισημαίνουν ότι οι κρατούμενοι είναι
πιθανότερο να είναι άνεργοι τόσο πριν την διάπραξη της
παράβασης όσο και μετά την αποφυλάκισή τους. Αυτό
συνεπάγεται ότι υπάρχει κάποιος φαύλος κύκλος παραβατικότητας,
ο οποίος πρέπει να διαρρηχθεί, καθώς έρευνες έχουν αποδείξει ότι
η απασχόληση αποτρέπει την επανάληψη της παραβατικής
συμπεριφοράς.
Άλλα γενικά ζητήματα που προήρθαν από τα ίδια τα άτομα
περιλαμβάνουν τα εξής:
 ο φόβος της απόρριψης
 ζητήματα χαμηλής αυτοπεποίθησης
 έλλειψη κινήτρων
 ο φόβος κοινοποίησης
 το άγχος για πιθανή απώλεια των κοινωνικών παροχών
 η πεποίθηση ότι η εργασία δεν αποτελεί πλέον μια επιλογή για
αυτούς
Κρατούμενοι και δυσκολίες ψυχικής υγείας
Η διαχείριση των ευάλωτων κρατούμενων, ειδικά αυτών με
δυσκολίες ψυχικής υγείας, εντός του σωφρονιστικού συστήματος
έχει αποτελέσει το αντικείμενο προβληματισμού και κριτικής για
πολλά χρόνια.
Η έρευνα καταδεικνύει την αξία μιας αντίδρασης με συνεργασία
πολλών και διεπιστημονικών υπηρεσιών σε αυτόν τον τομέα της
ποινικής δικαιοσύνης και εξετάζει τις επιπλοκές για την υπηρεσία
επιμελητών κοινωνικής αρωγής κατά την εργασία με παραβάτες που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες ψυχικής υγείας.
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Έχει αναγνωριστεί ότι υπάρχουν υψηλότερα επίπεδα ψυχικών
ασθενειών και δυσκολίες ψυχικής υγείας εντός του σωφρονιστικού
καταστήματος και ανάμεσα στον πληθυσμό των κρατουμένων στην
κοινωνία παρά στον γενικό πληθυσμό (Danesh,2002; Brinded,
2001; Meltzer, 2008; Duffy et al., 2006).
Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού των φυλακών
δείχνουν επίσης ότι υπάρχουν τάσεις για υψηλότερα επίπεδα
κατάχρησης αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών εντός των
σωφρονιστικών καταστημάτων παρά στον γενικό πληθυσμό (Fazel,
2006).
Βέλτιστες πρακτικές – ΕΕΚ και εθελοντικός τομέας
Κυβερνητικά προγράμματα
Αναγνωρίζοντας ότι οι παραβάτες και οι αποφυλακισθέντες που
βρίσκουν σταθερή απασχόληση ελαττώνουν την παραβατική
συμπεριφορά τους κατά 30% έως 50%, η Υπηρεσία σωφρονιστικού
συστήματος της Βορείου Ιρλανδίας (Northern Ireland Prison
Service (NIPS)) αναπτύσσει μια στρατηγική απασχολησιμότητας για
τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ των διαθέσιμων ευκαιριών στους
κρατούμενους, μέσω της παροχής ενός εύρους υπηρεσιών της
NIPS (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων υπηρεσιών
εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων), και των τάσεων και
ευκαιριών της αγοράς απασχόλησης.
Τον Ιούνιο του 2012 η NIPS συνέταξε μια δημόσια διαβούλευση σε
σχέση με τη στρατηγική απασχολησιμότητας των κρατουμένων. Η
κύρια ώθηση αυτής της στρατηγικής αποτελεί η διασφάλιση ότι
μέσω της παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, κατάρτισης και
απασχόλησης στους κρατούμενους παραβάτες μπορεί να επιτευχτεί
μείωση της πιθανότητας επανάληψης της παραβατικής
συμπεριφοράς.
Πριν την πρόσφατη αναμόρφωση σωφρονιστικού συστήματος, ένας
αριθμός πρωτοβουλιών σχετικά με την εκπαίδευση, την
επαγγελματική κατάρτιση και την απασχόληση αναπτύχτηκαν εντός
των σωφρονιστικών υπηρεσιών στοχεύοντας στην παροχή των
κρατούμενων κατάλληλης εργασιακή εμπειρίας, γνώσεων και
επαγγελματικών δεξιοτήτων για τη βελτίωση των προοπτικών
απασχόλησής τους κατά την επιστροφή τους στην κοινότητα.
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Επιπλέον, κάθε σωφρονιστικό κατάστημα διαθέτει ειδικό πρόγραμμα
απασχολησιμότητας, όπως για παράδειγμα στο σωφρονιστικό
κατάστημα Magilligan Prison το οποίο συνεργάζεται με μια τοπική
ΜΚΟ αναφορικά με έργα κηπουρικής και ευκαιρίες εργασιακής
εμπειρίας.
Ένα σημαντικό τμήμα της στρατηγικής απασχόλησης της NIPS για
παραβάτες είναι η καθιέρωση ενός Κέντρου μάθησης και
δεξιοτήτων (3/11/2011) στο σωφρονιστικό κατάστημα Maghaberry
Prison με στόχο την έναρξη της των ενεργειών μετάβασης των
ατόμων στην απασχόληση και τον ελεύθερο βίο.
Η NIPS έχει επίσης δημιουργήσει μια ομάδα καθοδήγησης
πολλαπλών υπηρεσιών, της οποίας οι εργασίες αφορούν την
ανάπτυξη και τη βελτίωση της παροχής κατάλληλων υπηρεσιών
εκπαίδευσης και δεξιοτήτων σε παραβάτες υπό κράτηση και στην
κοινότητα με μαθησιακές αναπηρίες ή/και μαθησιακές ή
επικοινωνιακές δυσκολίες.
Υπηρεσία επιτήρησης
Ο ρόλος του Συμβουλίου αναστολών σε κάθε μια από τις
περιφέρειες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας αφόρα τη
συνδρομή με σκοπό την αποτροπή επανάληψης παραβατικής
συμπεριφοράς μέσω της αξιολόγησης των παραβατών,
αντιμετωπίζοντας την παραβατική τους συμπεριφορά, αλλάζοντας
την στάση και τη συμπεριφορά τους και κατά συνέπεια
προστατεύοντας το κοινό.
Συνεργάζεται με ένα πλήθος ΜΚΟ, όπως NIACRO, Extern,
Opportunity Youth, Youth Action κ.ά., με σκοπό την παροχή
υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης μέσω της
κοινότητας.
Διεύθυνση απασχόλησης και μάθησης (Department for
Employment and Learning (DEL)) – η DEL είναι υπεύθυνη για την
δευτεροβάθμια και ανώτερη εκπαίδευση, την επαγγελματική
κατάρτιση και απασχόληση.
Το κύριο τρέχον κρατικά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα παροχής
βοήθειας σε αποφυλακισθέντες ονομάζεται Local Employment
Intermediary Service (LEMIS) http://www.nidirect.gov.uk/lemis
Το LEMIS αποτελεί μια πρωτοβουλία που σχεδιάστηκε με σκοπό
την συνδρομή των άνεργων ατόμων στην κοινότητα να ξεπεράσουν
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αυτά τα ζητήματα που ενδέχεται να τους αποτρέπουν από την
εύρεση και διατήρηση εργασίας σε ορισμένες περιοχές με υψηλό
δείκτη ανεργίας και οικονομικής αδράνειας.
Οι σύμβουλοι απασχόλησης διαθέτουν εκτεταμένες γνώσεις σχετικά
με την αγορά εργασίας και παρέχουν 'επαγγελματικές υπηρεσίες
απασχόλησης κατ’ ιδίαν' στα γραφεία τους και σε κέντρα παροχής
κοινωνικών υπηρεσιών στην κοινότητα. Ένας σύμβουλος
απασχόλησης μπορεί να υποστηρίξει και να βοηθήσει τους πελάτες
να βρουν εργασία παρέχοντας πληροφορίες, συμβουλές,
καθοδήγηση και πρακτική βοήθεια.
Μη κυβερνητικές οργανώσεις
Υπάρχει ένα πλήθος περισσότερο εξειδικευμένων ΜΚΟ οι οποίες
παρέχουν υπηρεσίες απασχόλησης σε παραβάτες και
αποφυλακισθέντες, όπως οι NIACRO, Extern, Opportunity Youth,
Youth Action και πολλές άλλες.
Northern Ireland Association for the Care and Resettlement of
Offenders (NIACRO www.niacro.co.uk). Η NIACRO ιδρύθηκε το
1968 και στοχεύει στην μείωση της εγκληματικότητας και του
αντίκτυπού της στα άτομα και την κοινότητες.
Η NIACRO παρέχει ένα πλήθος προγραμμάτων για να βοηθήσουν
τους αποφυλακισθέντες ή τα άτομα που μπορεί να παρουσιάσουν
παραβατική συμπεριφορά να αναπτύξουν έναν πιο σταθερό τρόπο
ζωής και να ενσωματωθούν στις κοινότητές τους. Στα τρέχοντα
προγράμματα της NIACRO περιλαμβάνονται τα εξής:
 APAC (Assisting People and Communities) – αντικείμενο
εργασίας της αποτελεί η μείωση της αντικοινωνικής και
παραβατικής συμπεριφοράς.
 Base 2 – αποτελεί μια υπηρεσία παρέμβασης κρίσεων,
διευκρίνησης και υποστήριξης για τα άτομα και τις οικογένειες
που ενδέχεται να βρίσκονται σε κίνδυνο βίας ή αποκλεισμού από
την κοινότητα. Η Base 2 προσφέρει στα άτομα πρακτικές
συμβουλές και υποστήριξη αναφορικά με τη στέγαση, τα
επιδόματα και μπορεί να βοηθήσει και στην οργάνωσης ταξιδίου.
 Η Jobtrack αποτελεί μια σύμπραξη μεταξύ της NIACRO, του
Probation Board for Northern Ireland (PBNI) και της Northern
Ireland Prison Service (NIPS) με στόχο την αύξηση της
απασχολησιμότητας των κατάδικων και αποφυλακισθέντων.
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Εργασία με εργοδότες – η NIACRO συνεργάζεται με εργοδότες
με σκοπό την ενθάρρυνση της δίκαιας μεταχείρισης για τους
αιτούντες εργασία που κοινοποιούν τις ποινικές τους καταδίκες.

Η NIACRO συμπράττει με ένα εύρος θεσπισμένων οργανισμών
(π.χ., το Υπουργείο δικαιοσύνης, την Υπηρεσία σωφρονιστικού
συστήματος Βορείου Ιρλανδίας, την Υπηρεσία επιτήρησης της
Βορείου Ιρλανδίας, την Δικαιοσύνη για ανήλικους και το Τμήμα
απασχόλησης και κατάρτισης, τη Διεύθυνση υγείας και κοινωνικών
υπηρεσιών) και άλλες ΜΚΟ.
Extern – (www.extern.org ) παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας
και υποστήριξης σε παιδιά, οικογένειες, ενήλικες και κοινότητες σε
όλη την Βόρεια Ιρλανδία και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Σε αυτούς
περιλαμβάνονται και οι αποφυλακισθέντες. Η Extern Βορείου
Ιρλανδίας ξεκίνησε το 1978 και αριθμεί 258 υπαλλήλους, ενώ η
Extern Ιρλανδίας ξεκίνησε το 2004 και αριθμεί 95 υπαλλήλους. Η
Extern παράγει ένα πλήθος έργων απασχολησιμότητας για
κατάδικους και αποφυλακισθέντες, μεταξύ άλλων:Extern Works: παρέχει προγράμματα υποστηριζόμενης κατάρτισης
και απασχόλησης, τα οποία προσφέρουν εργασιακή εμπειρία και
διαπιστευμένη κατάρτιση σε ενήλικες που είναι άστεγοι και εκτός
εκπαίδευσης, ή απασχόληση σε ενήλικες που είχαν εμπλακεί στο
παρελθόν ή είναι επί του παρόντος ενπεπλεγμένοι με το σύστημα
ποινικής δικαιοσύνης.
Extern Recycle: Παρέχει ένα εύρος διαπιστευμένων μαθημάτων,
συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων με θέμα βασικές ικανότητες,
κοινωνικές ικανότητες και επαγγελματικές δεξιότητες –
πληροφορική, διαχείριση απορριμμάτων, τροφοδοσία, υπηρεσίες
αποθήκευσης και ανακύκλωση ΑΗΗΕ (απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού)
Το μοντέλο απασχολησιμότητας που χρησιμοποιείται από την
Extern περιλαμβάνει προετοιμασία για εργασία και επαγγελματικές
δεξιότητες, καθώς και προσωπική ανάπτυξη. Στις επαγγελματικές
δεξιότητες περιλαμβάνεται η τροφοδοσία, η διαχείριση
απορριμμάτων, η υγεία και ασφάλεια, η πληροφορική και η
αναζήτηση εργασίας.
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Η Extern συμπράττει με ένα εύρος θεσπισμένων οργανισμών (π.χ.,
το Υπουργείο δικαιοσύνης, την Υπηρεσία σωφρονιστικού
συστήματος Βορείου Ιρλανδίας, την Υπηρεσία επιτήρησης της
Βορείου Ιρλανδίας, την Δικαιοσύνη για ανήλικους και το Τμήμα
απασχόλησης και κατάρτισης, τη Διεύθυνση απασχόλησης και
μάθησης) και άλλες ΜΚΟ.

Ιρλανδία
Community Return
Το Community Return αποτελεί ένα πρόγραμμα παροχής κινήτρων
που παρέχει προσωρινή αποφυλάκιση με βάση την οποία
προσφέρεται στους κατάδικους που αξιολογούνται από την
Υπηρεσία σωφρονιστικού συστήματος της Ιρλανδίας νωρίτερα
προσωρινή αποφυλάκιση με αντάλλαγμα επιβλεπόμενη κοινωφελή
εργασία. Το Community Return προσφέρει στους
αποφυλακισμένους υπό όρους κατάδικους μέσω της παροχής
άμισθης εργασίας μια ευκαιρία αποκατάστασης των επιβλαβών
συνεπειών που έχουν προκληθεί από της παραβατική συμπεριφορά
τους στην κοινότητα. Η ανταπόδοση στην κοινότητα ισχύει για
εργασίες οι οποίες δεν θα εκτελούνταν καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο
προς όφελος των κοινοτήτων, των γειτονιών, των
εθελοντικών/κοινοτικών/φιλανθρωπικων οργανισμών, των τοπικών
σχολείων και ένα πλήθος ιδιωτών μελών της κοινότητας.
Οργανισμοί που εκπροσωπούν τοπικές κοινότητες και
λαμβάνουν χρηματοδότηση υπηρεσιών
Η Διεύθυνση δικαιοσύνης και ισότητας μέσω της Υπηρεσίας
επιτήρησης παρέχει χρηματοδότηση σε 46 οργανισμούς που
εκπροσωπούν τοπικές κοινότητες (CBO) για την ανάπτυξη και
παροχή υπηρεσιών σε ενήλικες στις κοινότητές τους. Αυτές οι
πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχτεί και υποστηριχτεί με σκοπό την
ικανοποίηση των τοπικών αναγκών και τη βελτίωση της εργασίας
της Υπηρεσίας επιτήρησης αναφορικά με την μεταβολή της
παραβατικής συμπεριφοράς.
Το δίκτυο των CBO και των έργων διαδραματίζει ένα σημαντικό
ρόλο για την Υπηρεσία επιτήρησης, προσθέτοντας μια επιπλέον
διάσταση στις υπηρεσίες και την υποστήριξη που μπορεί να
προσφέρει η Υπηρεσία επιτήρησης στους κατάδικους και τις
κοινότητές τους μειώνοντας την πιθανότητα επανάληψης της
παραβατικής συμπεριφοράς και αυξάνοντας τη δημόσια ασφάλεια.
Ηνωμένο Βασίλειο
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Apex Scotland
Η Apex Scotland συνεργάζεται με εργοδότες στον δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα με σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικών πρόσληψης με
έμφαση στη μείωση κινδύνου. Παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και
κατάρτισης σε εργοδότες οι οποίες τους επιτρέπουν να εισάγουν και
να διατηρήσουν πολιτικές πρόσληψης μειωμένου κινδύνου χωρίς
διακρίσεις. Αυτές οι υπηρεσίες προωθούνται με βάση τα αμοιβαία
οφέλη αυτών των πολιτικών πρόσληψης για εταιρείες και
αποφυλακισθέντες.
Επίλογος
Οι κατάδικοι και οι αποφυλακισθέντες αντιμετωπίζουν πολλά
εμπόδια στην πρόσβαση ευκαιριών απασχόλησης και οι ποινικές
τους καταδίκες δεν αποτελούν το μόνο εμπόδιο. Οι κατάδικοι και οι
αποφυλακισθέντες διαθέτουν ένα πολύ πολύπλοκο σύνολο
ζητημάτων τα οποία έχουν αντίκτυπο στις ευκαιρίες απασχόλησής
τους, όπως έλλειψη στοιχειωδών ικανοτήτων, έλλειψη δεξιοτήτων,
έλλειψη επαγγελματικών και εργασιακών ικανοτήτων, αλλά επίσης ο
τρόπος ζωής τους (προσωπικός και κοινωνικός) έχει αντίκτυπο στις
ικανότητες απασχολησιμότητάς τους.
Το μεγαλύτερο εμπόδιο αποτελεί η αντίληψη που επικρατεί στο
γενικό κοινό και τους εργοδότες ότι οι κατάδικοι δεν αλλάζουν.
Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλοί κρατούμενοι διαθέτουν
χαμηλή αυτοεκτίμηση υποδηλώνει ότι η μεταφορά της καινοτόμου
Δέσμης εργαλείων για την υποστηριζόμενη εργασία θα μπορούσε σε
μεγάλο βαθμό να βοηθήσει τις υπηρεσίες που εργάζονται με
κρατούμενους να βρουν απασχόληση στην ανοικτή αγορά εργασίας.
Είναι σημαντικό αντί να απευθυνθεί κανείς στην κοινωνική
συνείδηση των εργοδοτών, να απευθυνθεί στην εμπορική λογική
τους και στην αξία της επίδειξης του τρόπου με τον οποίο οι
πολιτικές πρόσληψης μειωμένου κινδύνου που περιλαμβάνουν την
απασχόληση αποφυλακισθέντων αποτελούν μια εμπορικά λογική
επιλογή.
Η προσέγγιση σύμπραξης που περιλαμβάνει εργοδότες,
νομοθετημένες υπηρεσίες και εθελοντικούς και κοινοτικούς
οργανισμούς θα βοηθήσει στην επίτευξη αυτού του στόχου. Κατά
συνέπεια, το μοντέλο υποστηριζόμενης εργασίας θα βοηθήσει σε
αυτήν τη διαδικασία.
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Επίλογος και συστάσεις
Τα κύρια ευρήματα των συνεδριών εργασίας με άτομα που
αντιμετωπίζουν μειονεκτούσες καταστάσεις, άτομα προερχόμενα
από επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση ή άλλους
οργανισμούς που εργάζονται με τις μειονεκτούσες ομάδες στόχος /
ΜΚΟ και κυβερνητικές διευθύνσεις /υπηρεσίες και φορείς χάραξης
πολιτικής, ήταν τα εξής:
Πρωταρχικά ευρήματα για νέους σε κίνδυνο εγκατάλειψης /
νέους που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο / νέους εκτός
εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (NEETS):
• απαιτείται πολύς χρόνος για την εύρεση εργασίας
• χαμηλά τυπικά προσόντα
• ανεπαρκείς βασικές γνώσεις
• δυσκολίες στην ενασχόληση με τη διαδικασία πρόσληψης
• διάφορα προσωπικά και κοινωνικά προβλήματα όπως χρέη,
κατάχρηση ουσιών/αλκοόλ
• οι εργοδότες απαιτούν προϋπηρεσία αλλά είναι διστακτικοί στο
να επιτρέψουν στους νέους τη δυνατότητα να αποκτήσουν
προϋπηρεσία
• οι νέοι πιστεύουν ότι θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη
υποστήριξη για αυτούς έτσι ώστε να ανακαλύψουν τις
ικανότητες και τις ανάγκες τους, καθώς και να βρουν τη σωστή
κατεύθυνση για αυτούς
• οι νέοι μετανάστες συχνά αντιμετωπίζουν προκαταλήψεις
• οι νέοι σε ορισμένες χώρες (π.χ., στη Φιλανδία) εισέρχονται
στον εργασιακό βίο σχετικά αργά
• αυτοί οι νέοι αποτελούν το αποκαλούμενο «σκληροπυρηνικό»
τμήμα των περιθωριοποιημένων νέων, επειδή δεν
συμμετέχουν στην εκπαίδευση ή στον εργασιακό βίο και δεν
έχουν καν εγγραφεί ως ζητούντες εργασία
• Στη Σουηδία οι δήμοι φέρουν την ευθύνη των τελειόφοιτων, και
των εφήβων που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο και δεν έχουν
συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους. Έχει επιβεβαιωθεί
ότι υπάρχουν ελαττώματα σε αυτό το σύστημα και ότι πολλοί
νέοι δεν συμμετέχουν σε καμία μορφή δραστηριότητας.
• Ένα μεγάλο τμήμα των νέων που δεν εργάζονται ήταν
δύσκολο να αναζητηθεί στα δημόσια μητρώα.
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• Ένας στους τέσσερις μαθητές λυκείου αποχωρεί πρόωρα ή
εγκαταλείπει πριν το πτυχίο.
• Μια μορφή περιθωριοποίησης αποτελεί ο αποκλεισμός από
την αγορά εργασίας.
Πρώην χρήστες ουσιών
Πρωταρχικά ευρήματα: έλλειψη ικανοτήτων απασχολησιμότητας
 έλλειψη επιτευγμάτων βασικής εκπαίδευσης
 έλλειψη αυτοπεποίθησης και πίστης στον εαυτό τους
 χαμηλή εικόνα του εαυτού τους
 έλλειψη εμπειρίας απασχόλησης
 έλλειψη ικανοτήτων απασχολησιμότητας για την εύρεση
απασχόλησης, όπως τρόπος προετοιμασίας βιογραφικού,
παρουσίασης σε εργοδότη και συμπεριφοράς σε συνέντευξη
 μη ολοκλήρωση του υποχρεωτικού σχολείου
 έλλειψη κατάρτισης ή/και ειδίκευσης σε κάποιο συγκεκριμένο
τομέα
 δυσκολία στη διαχείριση άγχους και πίεσης
 συναισθηματική ευαισθησία
 αύξηση της πιθανότητας υποτροπής
 έλλειψη επαγγελματιών ειδικά εκπαιδευμένων στον τομέα της
απασχόλησης
 συμμέτοχη στην εγκληματικότητα
 αδυναμία στην αλλαγή κοινωνικού περιβάλλοντος
Πέρα αυτών των εμπειριών, υπάρχει πολύ λίγη βοήθεια αναφορικά
με την εύρεση και τη διατήρηση εργασίας στην ανοικτή αγορά
εργασίας. Οι πελάτες βοηθούνται εν μέρει στην αναζήτηση εργασίας
όσον αφόρα τις ενέργειες εγγραφής σε κέντρο απασχόλησης,
συμπλήρωσης βιογραφικού, αναζήτησης στο διαδίκτυο, κ.ά. Αλλά
εκτός από αυτές τις ενέργειες, καμία πραγματική δραστηριότητα δεν
ομοιάζει της υποστηριζόμενης εργασίας.
Από την οπτική γωνία του προσωπικού, η πρόσληψη εργασίας για
άτομα πρώην χρήστες ουσιών αποτελεί μια πολύ δύσκολη
πρόκληση. Το κύριο πρόβλημα αποτελεί τις περισσότερες
περιπτώσεις ότι μετά την περίοδο επανένταξης οι πελάτες
επιστρέφουν στο αρχικό περιβάλλον από το οποίο προέρχονται.
Συχνά το αποτέλεσμα είναι η αναπαραγωγή των αιτιών που
οδήγησαν στην τοξικομανία και ο κίνδυνος επιστροφής στον ίδιο
δρόμο είναι πολύ υψηλός

52

Κατάδικοι και αποφυλακισθέντες
Οι κατάδικοι και οι αποφυλακισθέντες αντιμετωπίζουν πολλαπλά
εμπόδια σχετικά με την πρόσβαση στο χώρο απασχόλησης, για
παράδειγμα:
έλλειψη απαραίτητων ικανοτήτων
ελλιπή προσόντα
έλλειψη επαγγελματικών και εργασιακών ικανοτήτων
χαμηλή αυτοεκτίμηση
έλλειψη κινήτρων
άγχος αναφορικά με την στάση της κοινωνίας
άγχος αναφορικά με τις κοινωνικές παροχές
άλλα ζητήματα όπως αλκοολισμός, ψυχική υγεία κ.ά.
 πίεση από ομότιμα μέλη του κύκλου τους
 ποινικό μητρώο









Συμπερασματικά, όλες οι μειονεκτούσες ομάδες που ρωτήθηκαν
αντιμετωπίζουν παρόμοια εμπόδια για την ένταξή τους στο εργατικό
δυναμικό και για αυτό θα μπορούσαν να ωφεληθούν από το μοντέλο
της υποστηριζόμενης εργασίας.
Προτάσεις και συστάσεις:
Νέοι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης: Πολλά
άτομα χρειάζονται πρακτική υποστήριξη και καθοδηγητική βοήθεια
αναφορικά με την επίλυση προβλημάτων. Αντιμετωπίζονται
θεμελιώδεις ατομικές ανάγκες βοήθειας και υπογραμμίζεται η
ατομική κατάσταση του καθενός.
Κύρια σημεία / ανάγκες βάσει των ευρημάτων:









Ολιστική προσέγγιση
Ατομική υποστήριξη
Εμπιστοσύνη σε κάποιο ενήλικο
Ομάδα υποστήριξης με άτομα που βρίσκονται σε παρόμοια
κατάσταση
Κάποιον που να πιστεύει στις ικανότητες και δυνατότητές τους
Ικανότητα για όνειρα και για τη δημιουργία οραμάτων ζωής
Μη προκαθορισμένη ατζέντα
Μια λειτουργία υψηλότατης βαθμίδας που να είναι ευέλικτη και
να ακολουθεί τις ανάγκες του συμμετέχοντα
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Λογικές και εφικτές προϋποθέσεις
Βοήθεια όταν αυτή είναι απαραίτητη και με τα απαραίτητα μέλη
(ιδιωτικός τομέας, δημόσιος τομέας, κρατικοί φορείς κ.ά.)
Πρακτική βοήθεια

Οι οργανισμοί λειτουργούν με διαφορετικές μεθόδους και αξίες. Είναι
σημαντικό να αυξάνεται η αυτεξουσιότητα και τα κίνητρά τους.
Η απασχόληση σε βραχυπρόθεσμη μαθητεία αποτελεί ένα χρήσιμο
εργαλείο για την καθοδήγησή τους στην ανοικτή αγορά εργασίας και
την δυνατότητά τους να αναζητήσουν εργασία η οποία τους
ενδιαφέρει.
Είναι απαραίτητο να εργαστούμε περισσότερο αποτελεσματικά
αναφορικά με τη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία. Αν
υπάρχει η δυνατότητα καθοδήγησης ενός μαθητή στην εργασία όσο
το δυνατόν νωρίτερα, τα αρνητικά αποτελέσματα της αδράνειας θα
μειωθούν.
Είναι επίσης σημαντικό το εκπαιδευτικό σύστημα να αναπτύξει μια
περισσότερο εξατομικευμένη προσέγγιση. Μια αύξηση στην ποικιλία
εξατομικευμένων λύσεων στο σχολείο αποτελεί θετική εξέλιξη.
Για να αναδειχτεί η χρησιμότητα της δέσμης εργαλείων, πρέπει να
συνοδεύεται από εγχειρίδια / κείμενα σχετικά με την εργασία που
βασίζεται στα κίνητρα. Τρόποι παρότρυνσης και σε τι συνίσταται το
κίνητρο.
Χρειαζόμαστε στρατηγικές για ενεργή συνεργασία με το δίκτυο και
ανάδειξη της σημασίας της.
Η εργασία βάσει κινήτρων, τα οποία συνήθως για τους νέους
αφορούν μισθούς και για τις νέες αφορούν τις κοινωνικές πτυχές της
εργασίας, απαιτούν την έγκαιρη εύρεση ενδιαφερόμενων
εργοδοτών.
Πρώην χρήστες ουσιών
Η προσαρμογή του μοντέλου υποστηριζόμενης εργασίας σε αυτή
την ομάδα ατόμων θα πρέπει να είναι πολύ αποτελεσματική για την
επίτευξη της εργασιακής ένταξης.
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Ενίσχυση της πολιτικής επιχορηγήσεων για εργοδότες και
αυτοαπασχολούμενους. Υπάρχουν κρατικές επιχορηγήσεις για
θέσεις εργασίας που αποτελούν σημαντικό παράγοντα και κίνητρο
για τους εργοδότες.
Δημιουργία υπηρεσιών υποστηριζόμενης εργασίας.
Παράδειγμα από την Πορτογαλία – το πρόγραμμα VIDA-EMPREGO
(LIFE-JOBS Program) περιλαμβάνει:
α) Διαμεσολάβηση στην επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση:
αφόρα την υποστήριξη πρόσληψης διαμεσολαβητών οι οποίοι
συνοδεύουν τη διαδικασία επαγγελματικής επανένταξης των
τοξικομανών που έχουν ολοκληρώσει ή κοντεύουν να
ολοκληρώσουν τη θεραπεία τους.
β) Απόκτηση εμπειρίας μέσω εργασίας
γ) Ανάθεση κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης
δ) Υποστήριξη απασχόλησης
ε) Υποστήριξη αυτοαπασχόλησης.

Κατάδικοι και αποφυλακισθέντες
Για αυτή την ομάδα μειονεκτούντων ατόμων, το μοντέλο
υποστηριζόμενης εργασίας μπορεί να αντιμετωπίσει πολλά από τα
διαφαινόμενα εμπόδια ως εξής:Διασφάλιση ρεαλιστικών στόχων
Λήψη ανθρωποκεντρικής προσέγγισης
Πρακτική εκπαίδευση στη θέση εργασίας
Δέσμευση εργοδότη
 Αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτοπεποίθησης και
αυτοεκτίμησης
 Προσέγγιση πολλαπλών φορέων
 Εργατικό δυναμικό ειδικευμένο σε ζητήματα
απασχολησιμότητας
 Συνεχής υποστήριξη
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