Σοφία Κούπκε

Η Επαγγελµατική Αποκατάσταση και η Υποστηριζόµενη Απασχόληση για
ανθρώπους µε αναπηρία στην Ελλάδα – Μία ποιοτική έρευνα µε ειδικούς της
πράξης, της πολιτικής και της επιστήµης
Εισαγωγή
Ο αποκλεισµός των ανθρώπων µε ειδικές ανάγκες από την ελεύθερη αγορά εργασίας
µειώνει την συµµετοχή τους στη κοινωνική ζωή. Το σύνταγµα της Ελλάδας
εξασφαλίζει την συµµετοχή των ανθρώπων µε αναπηρία στην κοινωνία και την
επαγγελµατική τους ένταξη (Σύνταγµα αρθ. 21, παρ. 6). Η εργασία αποτελεί δικαίωµα
όλων των πολιτών (Σύνταγµα αρθ. 22, παρ. 1).
Όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες το ποσοστό απασχόλησης των ατόµων µε
αναπηρία είναι χαµηλό. Στην Ελλάδα µόνο 6,5% των ανθρώπων µε αναπηρία είναι
εργαζόµενοι (EUROSTAT 2003, 2). Η χαµηλή εργατική απασχόληση των ανθρώπων
µε αναπηρία δείχνει, ότι η µετάβαση από τα σχολεία στην εργασιακή ζωή δεν είναι
εύκολη.
Στην Ελλάδα υπάρχει έλλειψη υπηρεσιών υποστήριξης µε την αρµοδιότητα της
µετάβασης στην ελεύθερη αγορά εργασίας και της υποστήριξης στο χώρο εργασίας.
Επίσης,

δεν

υπάρχει

νοµοθετικό

πλαίσιο

για

ειδικούς

χώρους

εργασίας

(ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ 2007, 182; ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΟΤΗΣ 2008, 59). Μόνο κάποιοι ιδιωτικοί
φορείς διαθέτουν σχετικές προσφορές (ΠΑΠΑΝΗΣ/ΓΙΑΒΡΙΜΗΣ/ΒΙΚΗ 2007, 187).
Η Υποστηριζόµενη Απασχόληση (Supported Employment) έχει ως σκοπό την ένταξη
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες σε κανονικές, αµειβόµενες θέσεις εργασίας, στην
ελεύθερη αγορά, παρέχοντας επαγγελµατική κατάρτιση και συνεχή υποστήριξη χωρίς
χρονικούς περιορισµούς. Η Υποστηριζόµενη Απασχόληση έχει τις ακόλουθες αρχές
που αναφέρονται στον πίνακα 1.
Πίνακας 1: Οι αρχές της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης






Πραγµατική, αµειβόµενη εργασία σε περιβάλλον ίσων ευκαιριών.
Η Υποστηριζόµενη Απασχόληση αντιστρέφει τη συνήθη διαδικασία της
κατάρτισης και τοποθέτησης µε την εκµάθηση µέσω της εργασίας, δηλαδή
τοποθέτηση και κατάρτιση.
Κανένας αποκλεισµός λόγω είδους και βαθµού αναπηρίας.
Ατοµική υποστήριξη: το είδος, ο βαθµός και η διάρκεια της υποστήριξης

Η Υποστηριζόµενη Απασχόληση στην Ελλάδα




καθορίζεται από τις ανάγκες και τις επιθυµίες του ατόµου.
Επιλογή διάρκειας: η υποστήριξη είναι διαθέσιµη όσο τη χρειάζεται το άτοµο.
Πραγµατική ενσωµάτωση και ένταξη των ανθρώπων µε αναπηρίες σε δικό
τους κοινωνικό περιβάλλον, σύµφωνα µε τις επιλογές τους.

Σήµερα η Υποστηριζόµενη Απασχόληση εφαρµόζεται µε συνέχεια σε δύο µόνο
φορείς αποκατάστασης στην Αθήνα. Επιπλέον, ένα άλλο σωµατείο µε το πρόγραµµα
της Πολυδιάστατης Συνοδείας υποστηρίζει ανθρώπους µε αναπηρία να βρούν δουλειά
στην ελεύθερη αγορά εργασίας και να τη διατηρήσουν. Άρα, υπάρχει αναγκαιότητα
ανάπτυξης στον τοµέα αυτό. Μία αύξηση των προσφορών της υποστήριξης στην
ελεύθερη αγορά εργασίας είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα επειδή δεν προβλέπονται
ειδικές δυνατότητες απασχόλησης και οι ανάλογοι φορείς έχουν ως σκοπό να
εκπαιδεύουν τους µαθητές µε αναπηρία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ελεύθερης
αγοράς εργασίας. Για την απασχόληση των ανθρώπων µε αναπηρία υπάρχουν ήδη
νοµικά ευνοϊκές συνθήκες και (οικονοµικές) παροχές υποστήριξης του Ο.Α.Ε.∆.
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Η Υποστηριζόµενη Απασχόληση θα µπορούσε να αλλάξει το γεγονός, ότι πολλοί
άνθρωποι µε αναπηρία είναι αποκλεισµένοι από την εργασιακή ζωή και εποµένως κι
από την κοινωνία. Ο κεντρικός στόχος της διπλωµατικής µου εργασίας, στην οποία
βασίζεται αυτό το άρθρο, είναι να ερευνήσω, τι µπορεί να προσφέρει η
Υποστηριζόµενη Απασχόληση στη λύση των ανεπαρκών σηµείων του ελληνικού
συστήµατος αποκατάστασης και εάν είναι ένα κατάλληλο εργαλείο για την ελληνική
πραγµατικότητα. Θα εξηγήσω ποιές προοπτικές προσφέρει και ποιοί κίνδυνοι
προκύπτουν την Υποστηριζόµενη Απασχόληση. Επιπλέον, θα ερευνήσω ποιές
συνθήκες εµποδίζουν την εφαρµογή της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης και πώς θα
µπορούσε να εφαρµοστεί σ΄ όλη την Ελλάδα.
Σ΄ αυτό το άρθρο θα παρουσιάσω τα αποτελέσµατα της διπλωµατικής µου εργασίας
τα οποία βασίζονται στην έρευνα της σχετικής βιβλιογραφίας και σε συνεντεύξεις µε
ειδικούς της πράξης, της πολιτικής και της επιστήµης.
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Οργανισµός Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναµικού

2

Η Υποστηριζόµενη Απασχόληση στην Ελλάδα

Τα ερωτήµατα της έρευνας
Στο ξεφύλλισµα της βιβλιογραφίας πάνω σ΄ αυτό το θέµα είναι προφανές, ότι
ελάχιστοι επιστήµονες ασχολούνται µε το ελληνικό σύστηµα αποκατάστασης.
Συνήθως αναφέρουν µόνο εν συντοµία τους υπάρχοντες φορείς µε κέντρο βάρους το
σχολικό σύστηµα. Επιπλέον δεν εξετάζεται, εάν οι νοµικές διατάξεις ανταποκρίνονται
στα γεγονότα της πραγµατικότητας και ποιές δυνατότητες έχουν οι άνθρωποι µε
αναπηρία µετά το δηµοτικό σχολείο ή την επαγγελµατική εκπαίδευση. Γι΄ αυτό ένας
στόχος της έρευνας της διπλωµατικής µου εργασίας είναι να εξετάσω τα επαρκή και
ανεπαρκή σηµεία του ελληνικού σύστηµατος αποκατάστασης από την άποψη των
ειδικών της πράξης, της πολιτικής και της επιστήµης για να µπορέσω να αναθεωρήσω
και να συµπληρώσω τα αποτελέσµατα της έρευνας της βιβλιογραφίας.
Η κεντρική ερώτηση της έρευνας είναι τι µπορεί να προσφέρει η Υποστηριζόµενη
Απασχόληση για την λύση των ανεπαρκών σηµείων του ελληνικού συστήµατος
αποκατάστασης. Επειδή δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου βιβλιογραφία για το θέµα αυτό,
ρώτησα ειδικούς της πράξης (8 άτοµα), πολιτικής (2 άτοµα) και της επιστήµης (3
άτοµα) για να µπορέσω να απαντήσω στην ερώτηση αυτή. Τα συγκεκριµένα
ερωτήµατα της έρευνας αναφέρονται παρακάτω:
Πίνακας 2: Τα ερωτήµατα της έρευνας.

1. Ποιά επαρκή και ανεπαρκή σηµεία χαρακτηρίζουν το ελληνικό σύστηµα
αποκατάστασης;
2. Ποιές ευκαιρίες προσφέρει η Υποστηροζόµενη Απασχόληση;
3. Ποιοί κίνδυνοι προκύπτουν από την εφαρµογή της Υποστηριζόµενης
Απασχόλησης;
4. Μπορεί να συµβάλλει η Υποστηριζόµενη Απασχόληση στην λύση των
προβληµάτων του ελληνικού συστήµατος για ανθρώπους µε αναπηρία· κατά
πόσο είναι αυτή ένα κατάλληλο εργαλείο για την ελληνική πραγµατικότητα;
5. Ποιές συνθήκες θα έπρεπε να αλλάξουν για να καταστεί επιτυχής η
Υποστηριζόµενη Απασχόληση;
6. Πώς θα µπορούσε να εφαρµοστεί η Υποστηριζόµενη Απασχόληση σε όλη την
Ελλάδα;
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Μέθοδoς
Τα ερωτήµατα απαιτούν την χρήση ποιοτικών ερευνητικών µεθόδων, επειδή θα
διερευνηθεί ένας τοµέας για τον οποίον υπάρχουν ελάχιστες θεωρητικές εργασίες,
δηλαδή πρέπει να βρεθούν καινούργιες πληροφορίες και σχέσεις. Ως κατάλληλο
εργαλείο ενδείκνυνται συνεντεύξεις ειδικών - µία µορφή ποιοτικής συνέντευξης. Τo
συγκεντρωµένo υλικό ερµηνεύεται µε την ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου.
Ειδικός θεωρείται όποιος έχει ένα αξίωµα σε διοργανωτικό και θεσµικά πλαίσια,
δηλαδή όποιος έχει αρµοδιότητες, καθήκοντα, δραστηριότητες, εµπειρίες ή γνώσεις οι
οποίες είναι σηµαντικές για τα ερωτήµατα της έρευνας (MEUSER/NAGEL 1991,
444).
Θα ερωτηθούν άτοµα τα οποία λόγω της επαγγελµατικής τους θέσης διαθέτουν ειδικές
γνώσεις του ελληνικού συστήµατος αποκατάστασης και της Υποστηριζόµενης
Απασχόλησης. Οι ειδικοί προέρχονται από την πράξη, την πολιτική και την επιστήµη,
έτσι ώστε οι διάφορες απόψεις µπορούν να διερευνηθούν.
Συνολικά συµµετέχουν 13 ειδικοί: τέσσερις απ΄ αυτούς κατέχουν διευθυντικές θέσεις
σε φορείς αποκατάστασης οι οποίοι εφαρµόζουν την Υποστηριζόµενη Απασχόληση,
τέσσερις εργάζονται σε φορείς αποκατάστασης οι οποίοι δεν εφαρµόζουν ή δεν
εφαρµόζουν πλέον την Υποστηριζόµενη Απασχόληση, τρεις είναι επιστήµονες του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας, και δύο είναι πολιτικοί αρµόδιοι για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και
θέµατα εργασίας και απασχόλησης.

Τα αποτελέσµατα
Ακολοθούν οι απαντήσεις που προέκυψαν από την βιβλιογραφική έρευνα και τις
συνεντεύξεις των ειδικών.
1. Ποιά επαρκή και ανεπαρκή σηµεία χαρακτηρίζουν το ελληνικό σύστηµα
αποκατάστασης;
Βάσει των συνεντεύξεων µε τους ειδικούς έγινε σαφές, ότι πολλοί ερωτηθέντες
(ιδιαίτερα της πράξης) έχουν την άποψη, ότι το ελληνικό σύστηµα αποκατάστασης
χαρακτηρίζεται µάλλον ανθρώπινα και όχι δοµικά. Ως „ανθρώπινα“ επαρκή σηµεία
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της Ελλάδας αναφέρονται ιδιαίτερα η κινητοποίηση των συνεργατών, σταθερές
οικογενειακές δοµές και η εξυπηρετική κοινωνία.
Βάσει των συνεντεύξεων µπορούν να εντοπιστούν πολλά ανεπαρκή σηµεία του
συστήµατος αποκατάστασης. Γενικά σε δοµικό και νοµικό επίπεδο οι ειδικοί της
πράξης και της επιστήµης κριτικάρουν:


την οργάνωση και τη χρηµατοδότηση του συστήµατος αποκατάστασης,



την έλλειψη συνεργασίας των αρµοδίων υπουργείων,



την ανεπαρκή εφαρµογή των νόµων και



την έλλειψη νοµοθεσίας για προστατευµένα εργαστήρια και για την
Υποστηριζόµενη Απασχόληση.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται και άλλα ουσιώδη επαρκή και ανεπαρκή
σηµεία του ελληνικού συστήµατος αποκατάστασης:
Πίνακας 3: Επαρκή και ανεπαρκή σηµεία του ελληνικού συστήµατος αποκατάστασης

επαρκή σηµεία

ανεπαρκή σηµεία

Περισσότεροι
µαθητές
µε
ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες στη πρωτοβάθµια
εκπαίδευση πηγαίνουν σε τµήµατα
ένταξης παρά σε ειδικά σχολεία (Γ.Γ.
ΕΣΥΕ 2009α, 1).

Υπάρχουν µόνο λίγα ειδικά σχολεία στην
δευτεροβάθµια εκπαίδευση και αυτά
κυρίως στις µεγαλουπόλεις (Γ.Γ. ΕΣΥΕ
2009β, 2).

Τα άτοµα µε αναπηρίες µπορούν να
συµµετέχουν
στην
τριτοβάθµια
εκπαίδευση χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις
(∆ΕΛΛΑΣΟΥ∆ΑΣ 2004, 52).

Η ανάγκη θέσεων επαγγελµατικής
εκπαίδευσης για τα άτοµα µε αναπηρίες
δεν καλύπτόνται προς το παρόν µε τις
υπάρχουσες προσφορές. Παρουσιάζεται
έλλειψη δυνατοτήτων ιδιαίτερα στην
επαρχία (Γ.Γ. ΕΣΥΕ 2009β, 1-2).

Ο Ο.Α.Ε.∆. παρέχει πρόσβαση σε γενικά
προγράµµατα
εκπαίδευσης
και Η πρόσβαση στο γενικό σύστηµα
κατάρτισης για άτοµα µε αναπηρίες και εκπαίδευσης χρήζει βελτίωσης.
διαθέτει ειδικά κέντρα κατάρτισης.
Κάποια κέντρα ειδικής επαγγελµατικής
Υπάρχουν ειδικά επαγγελµατικά σχολεία.. εκπαίδευσης δεν εκπαιδεύουν σύµφωνα
Σε µερικά απ’ αυτά οι τελειόφοιτοι µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και
παίρνουν δίπλωµα ισότιµο µ’ αυτό των οι µαθητές δεν παίρνουν δίπλωµα ή
τεχνικών σχολών.
απολυτήριο.
Οι εργοδότες
προσλαµβάνουν

έχουν
άτοµα

καθήκον να Κανένα δηµόσιο και µόνο λίγα ιδιωτικά
µε αναπηρία κέντρα αποκατάστασης υποστηρίζουν
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(νόµος 2643/1998) και ο Ο.Α.Ε.∆. παρέχει και συνοδεύουν ανθρώπους µε αναπηρία
για να βρούν δουλειά στην ελεύθερη
οικονοµική υποστήριξη (ΥΠΕΚΑ 2007).
αγορά εργασίας και να τη διατηρήσουν .
Σ΄ έξι πόλεις διαθέτει ο Ο.Α.Ε.∆. Γραφεία
Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων, Οι υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆. δεν
τα οποία έχουν το στόχο να προσαρµόζονται στο βαθµό αναπηρίας,
καταπολεµήσουν την ανεργία των ατόµων δεν λαµβάνονται υπόψην τα προσωπικά
µε αναπηρία και παράλληλα εφαρµόζουν ενδιαφέροντα και οι επιθυµίες του
και διαχειρίζονται τα προγράµµατα του ατόµου. Επίσης δεν ανταποκρίνονται στις
Ο.Α.Ε.∆. (ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 2003, ανάγκες των εργοδοτών.
74).
Συνολικά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν
Οι άνθρωποι µε αναπηρία οι οποίοι αρκετά κέντρα για ανθρώπους µε
θέλουν
να
γίνονται
ελεύθεροι αναπηρία και απουσιάζουν φορείς για
επαγγελµατίες
έχουν
οικονοµική ανθρώπους µε αυτισµό, µε πολλαπλές
υποστήριξη από τον Ο.Α.Ε.∆. (ΥΠΕΚΑ αναπηρίες και άτοµα µε αναπηρία στα
γεράµατα.
Επιπλέον
λείπουν
2007, 21-22).
συµβουλευτικά
γραφεία
και
Εργαζόµενοι µε αναπηρία έχουν την προγράµµατα κατοικίας.
απαίτηση για επιπλέον διακοπές. Υπάρχει
επίσης µία ειδική προστασία εργαζοµένων Θέµατα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης
σε
περίπτωση
απόλυσης
(νόµος και αποκατάστασης των ανθρώπων µε
αναπηρία
αναφέρονται
στην
2643/1998).
πανεπιστηµιακή
διδασκαλία
µόνο
Οι πανεπιστηµιακές σπουδές των ειδικών παρεµπιπτόντως.
δασκάλων περιλαµβάνουν θέµατα που
αφορούν όλες τις οµάδες αναπηριών, έτσι ∆εν υπάρχει πανεπιστηµιακή ειδικότητα
ώστε οι φοιτητές να προετοιµάζονται για εκπαιδευτικών
για
την
ειδική
εργασία σε τµήµατα ένταξης.
δευτεροβάθµια εκπαίδευση.

2. Ποιές ευκαιρίες προσφέρει η Υποστηριζόµενη Απασχόληση
Τα αποτελέσµατα των συνεντεύξεων µε τους ειδικούς και αυτά της θεωρητικής
ανάλυσης του θέµατος δείχνουν, ότι η Υποστηριζόµενη Απασχόληση προσφέρει
ευκαιρίες για τους ίδιους τους ανθρώπους µε αναπηρία, έχει πλεονεκτήµατα σε
σύγκριση µε τα Γραφεία Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων του Ο.Α.Ε.∆. και
προσφέρει ευκαιρίες στο κοινωνικό περιβάλλον (γονείς, δασκάλους, εργοδότες).
Αυτές οι ευκαιρίες αναφέρονται παρακάτω.
Η Υποστηριζόµενη Απασχόληση προσφέρει στους ανθρώπους µε αναπηρία την
ευκαιρία να οφεληθούν από τα πλεονεκτήµατα της εργασιακής απασχόλησης
(DOOSE 2007, 65-66). Σ΄ αυτή την έρευνα οι ειδικοί τονίζουν ότι µε την βοήθεια της
απασχόλησης στην ελεύθερη αγορά εργασίας των ανθρώπων µε αναπηρία θα
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βελτιωθεί η συµµετοχή και η ενσωµάτωσή τους στην κοινωνία, η αυτονοµία τους, η
οικονοµική ανεξαρτησία τους, το αίσθηµα αυτοεκτίµησης και η αναγνώρισή τους
στην κοινωνία.
Από την Υποστηριζόµενη Απασχόληση θα οφελούνταν – εν αντιθέσει µε τα Γραφεία
Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων του Ο.Α.Ε.∆. – ιδιαίτερα άτοµα µε αναπηρία
τα οποία είναι µάλλον αδύνατα και δεν έχουν καλή (επαγγελµατική) εκπαίδευση.
Συνολικά έχουν περισσότερα άτοµα ευκαιρία πρόσβασης στην ελεύθερη αγορά
εργασίας. Αντίθετα µε τη µέθοδο του Ο.Α.Ε.∆. επίκεντρο της προσοχής στην
Υποστηριζόµενη Απασχόληση είναι ο άνθρωπος µε τις ικανότητές του και τα δυνατά
του σηµεία. Οι απαιτήσεις της δουλειάς προσαρµόζονται στις δυνατότητες του κάθε
ανθρώπου (THIELICKE 2009, 6-7). Επιπλέον η Υποστηριζόµενη Απασχόληση
παρέχει υποστήριξη τόσο εντός όσο και εκτός χώρου εργασίας (BAG UB 2007, 19).
Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία και τους ειδικούς η Υποστηριζόµενη Απασχόληση έχει
περισσότερα πλεονεκτήµατα εν συγκρίσει µε την προσφορά του Ο.Α.Ε.∆. Οι
ερωτηθέντες τονίζουν, ότι η Υποστηριζόµενη Απασχόληση βοηθάει το άτοµο όχι
µόνο µε οικονοµικές και εργονοµικές παροχές όπως ο Ο.Α.Ε.∆., αλλά προσφέρει
κατάρτιση και υποστήριξη στο χώρο εργασίας ώστε να είναι δυνατή η µόνιµη
ενσωµάτωση των ατόµων µε αναπηρία στην εργασιακή ζωή.
Επιπλέον η έρευνα µε τους ειδικούς δείχνει, ότι όλη η κοινωνία θα µπορούσε να
αλλάξει και να κερδίσει από τις ευκαιρίες της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης. Το
όλο σύστηµα αποκατάστασης θα µπορούσε να αναπτυχθεί όσο αφορά την
ενσωµάτωση των ατόµων µε αναπηρία. Κάθε πετυχηµένη ενσωµάτωση θα ήταν
απόδειξη για τους ειδικούς δασκάλους, ότι ο κόπος τους άξιζε. Κατά την γνώµη των
ερωτηθέντων η Υποστηριζόµενη Απασχόληση θα ευαισθητοποιούσε την κοινωνία, αν
αυτή γνώριζε τους ανθρώπους µε αναπηρία σαν εργαζοµένους µε αποτέλεσµα. Εκτός
τούτου η µεγαλύτερη αυτονοµία των ανθρώπων µε αναπηρία θα αποτελούσε
πλεονέκτηµα και για τις οικογένειές τους.
3. Ποιοί κίνδυνοι προκύπτουν από την εφαρµογή της Υποστηριζόµενης
Απασχόλησης
Οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν επιδόσεις και να εκπληρούν καθήκοντα. Γιά το λόγο
αυτό η εργασιακή απασχόληση αντιλαµβάνεται κι ως βάρος και ταλαιπωρία τους
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εργαζοµένους (BIEKER 2001, 13). Μία θέση εργασίας εµπεριέχει και τον κίνδυνο της
απόλυσης. Η ανεργία µπορεί να προκαλέσει οικονοµικά, σωµατικά και ψυχολογικά
προβλήµατα (∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 2002, 89).
Οι συνεντεύξεις µε τους ειδικούς δείχνουν, ότι οι συνθήκες στο χώρο έργασίας µπορεί
να έχουν αρνητικές επιπτώσεις: Ένας εργαζόµενος µπορεί να µην είναι
ευχαριστηµένος µε την δουλειά του, µπορεί να δηµιουργούνται προβλήµατα µε τους
συναδέλφους, ή µπορεί οι επαφές µε τους συναδέλφους να περιορίζονται µόνο στο
ωράριο εργασίας.
Πολλοί ειδικοί αναφέρουν επιπλέον, ότι υπάρχουν κίνδυνοι στην εφαρµογή της
Υποστηριζόµενης Απασχόλησης, όταν το προσωπικό δεν έχει επαρκή εκπαίδευση και
δεν γνωρίζει καλά τις αρχές της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης. Το υποστηριζόµενο
άτοµο µπορεί π.χ. να ‚υπερπροστατεύεται’, µπορεί να είναι εξαρτηµένο από το
προσωπικό της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης ή οι απαιτήσεις της δουλειάς µπορεί
να είναι χαµηλότερες από τις ικανότητες του υποστηριζόµενου ατόµου.
Τα άτοµα µε αναπηρία και ιδιαίτερα τα διανοητικώς καθυστερηµένα διακινδυνεύουν
µε την ανάληψη εργασίας την απώλεια των παροχών και της σύνταξής τους διότι δεν
καλύπτονται πλήρως από την υπάρχουσα νοµοθεσία. Αυτός ο προβληµατισµός
εκλαµβάνεται ως µεγάλος κίνδυνος και κώλυµα από τους ειδικούς της πράξης.
Ιδιαίτερα πρέπει να πειστούν οι γονείς των ατόµων µε διανοητική καθυστέρηση να
επιτρέψουν στα παιδιά τους να εργάζονται. Μακροπρόθεσµα όµως δεν θα έπρεπε να
πειστούν µόνο οι γονείς, αλλά να αλλάξουν και οι αρµόδιοι νόµοι.
Επιπλέον υπό τις υπάρχουσες συνθήκες µπορούν να εµφανιστούν και τα ακόλουθα
προβλήµατα:


Η κατάσταση στην αγορά εργασίας προσφέρει περιορισµένες ευκαιρίες
εύρεσης απασχόλησης σε ανθρώπους µε αναπηρία.



Τα ικανότερα άτοµα µε αναπηρία προτιµούνται από τους εργοδότες, επειδή οι
παροχές του Ο.Α.Ε.∆. είναι ανεξάρτητες από τις ικανότητες του ατόµου. Έτσι
τα λιγότερο ικανά σχεδόν δεν έχουν ευκαιρίες πρόσληψης.



Οι άνθρωποι µε σοβαρές αναπηρίες δεν υποστηρίζονται ανάλογα µε τις
ανάγκες τους στο χώρο εργασίας, εάν δεν υπάρχει χρηµατοδότηση για τις
υπηρεσίες της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης και για βοηθούς στο χώρο
εργασίας.
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4. Μπορεί να συµβάλλει η Υποστηριζόµενη Απασχόληση στην λύση των
προβληµάτων του ελληνικού συστήµατος για ανθρώπους µε αναπηρία· κατά
πόσο είναι αυτή ένα κατάλληλο εργαλείο για την ελληνική πραγµατικότητα;
Οι πιο πολλοί ερωτηθέντες ειδικοί καταλήγουν στο συµπέρασµα, ότι οι ευκαιρίες της
Υποστηριζόµενης Απασχόλησης υπερισχύουν των κινδύνων, επειδή αυτοί δεν
δηµιουργούνται από την ίδια την Υποστηριζόµενη Απασχόληση, αλλά από τα γενικά
µειονεκτήµατα της εργασιακής απασχόλησης και από την διάρθρωση. Η
Υποστηριζόµενη Απασχόληση θα µπορούσε να αποτελέσει µια λύση στο πρόβληµα
των ανθρώπων µε αναπηρία όσον αφορά τις προοπτικές τους στην ελεύθερη αγορά
εργασίας. Ιδιαίτερα οι άνθρωποι µε διανοητική καθυστέρηση και ψυχολογικά
προβλήµατα θα οφελούνταν από την Υποστηριζόµενη Απασχόληση. Οι άνθρωποι µε
αναπηρία δεν θα ήταν πια κοινωνικά αποκλεισµένοι, θα είχαν επαφές µε άτοµα χωρίς
αναπηρία και η κοινωνία θα ευαισθητοποιόταν. Η αποκτώµενη αυτονοµία του
εργαζοµένου µε αναπηρία ανακουφίζει τους γονείς του και τους δίνει περισσότερη
ευελιξία. Επιπλέον η Υποστηριζόµενη Απασχόληση θα µπορούσε να συµβάλλει στη
µείωση εξόδων, επειδή περισσότερα άτοµα µε αναπηρία εργάζονται ενώ έξοδα για
θεραπείες και φροντίδα εξοικονοµούνται.
Οι ερωτηθέντες της έρευνας αξιολογούν την Υποστηριζόµενη Απασχόληση ως
κατάλληλο

εργαλείο

για

την

λύση

των

προβληµάτων

του

συστήµατος

αποκατάστασης. Κάποια εµπειρογνώµων της πράξης έχει αµφιβολίες κατά πόσο η
Υποστηριζόµενη Απασχόληση µπορεί να εφαρµοστεί επιτυχώς, λόγω της κατάστασης
στην αγορά εργασίας.. Επιπλέον έχει την άποψη, ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση
των ατόµων µε αναπηρία θα έπρεπε να βελτιωθεί και η απασχόλησή τους σε ειδικά
εργαστήρια θα έπρεπε να είναι δυνατή πριν από την εφαρµογή της Υποστηριζόµενης
Απασχόλησης.
5. Ποιές συνθήκες θα έπρεπε να αλλάξουν για να καταστεί επιτυχής η
Υποστηριζόµενη Απασχόληση;
Προς το παρόν υπάρχουν νοµικές και οικονοµικές συνθήκες, οι οποίες δυσκολεύουν
την εφαρµογή της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των
ερωτηθέντων θα έπρεπε να αλλάξουν και οι αντιλήψεις και προκαταλήψεις της
κοινωνίας κατά των ανθρώπων µε αναπηρία.
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Οι ειδικοί της πράξης απαιτούν την εξασφάλιση κοινωνικών παροχών για
εργαζόµενους µε διανοητική καθυστέρηση. Επιπλέον απαιτούν για την διευκόλυνση
της ευρέσεως εργασίας να είναι ορισµένα επαγγέλµατα µε νοµική κατοχύρωση
αποκλειστικά για άτοµα µε διανοητική καθυστέρηση.
Από τις προκατακτικές σκέψεις και την κριτική των ερωτηθέντων συµπεραίνεται, ότι
οι υποστηρικτηκές παροχές του Ο.Α.Ε.∆. θα έπρεπε να αλλάξουν.
Πίνακας 4: Προτάσεις για την αλλαγή των παροχών του Ο.Α.Ε.∆.



Το πρόγραµµα Επιδότησης Νέων Θέσεων Εργασίας θα έπρεπε να γίνει
ευέλικτο, έτσι ώστε ούτε ο εργοδότης ούτε ο εργαζόµενος να είναι
υποχρεωµένοι να τηρήσουν τα τέσσερα χρόνια του προγράµµατος.



Το ύψος των παροχών θα έπρεπε να εξαρτάται από τις ικανότητες των
ατόµων µε αναπηρία για να προσλαµβάνονται και οι λιγότερο ικανοί.



Ενεργοποίηση θέσεων βοηθών στο χώρο εργασίας.



Αύξηση των παροχών για εργοδότες, έτσι ώστε να είναι αυτοί πρόθυµοι
και σε θέση να προσλαµβάνουν και λιγότερο ικανά άτοµα µε αναπηρία.



Χρηµατοδότηση της περιόδου εξοικείωσης για ανθρώπους µε διανοητική
καθυστέρηση.

Για να έχει επιτυχία και συνέχεια η Υποστηριζόµενη Απασχόληση οι ειδικοί της
πράξης απαιτούν κρατική χρηµατοδότηση των ανάλογων υπηρεσιών της. Οι ειδικοί
της επιστήµης προτείνουν την αποκέντρωση του κρατικού συστήµατος. Τότε θα
µπορούσαν οι δήµοι να διαθέσουν περισσότερα χρήµατα για τις πρωτοβουλίες των
φορέων της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης.
Από την έρευνα µε τους ειδικούς προέκυψε ότι θα έπρεπε να αλλάξει και η στάση της
κοινωνίας, των εργοδοτών και των γονέων έναντι των ανθρώπων µε αναπηρία.
Ταυτόχρονα τα άτοµα µε αναπηρία θα έπρεπε να δείχνουν µεγαλύτερη πρωτοβουλία,
να βελτιωθεί η εργασία µε τους γονείς τους και να υπάρχουν προγράµµατα
επιµόρφωσης µε θέµατα αναπηρίας για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.
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6. Πώς θα µπορούσε να εφαρµοστεί η Υποστηριζόµενη Απασχόληση σε όλη την
Ελλάδα;
Όπως προέκυψε από την βιβλιογραφία λείπουν νοµικές ρυθµίσεις και χρηµατοδότηση
για υπηρεσίες της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των
ειδικών η εφαρµογή της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης σε όλη την Ελλάδα θα ήταν
δυνατή έαν υπήρχαν ανάλογο νοµικό πλαίσιο και κρατική χρηµατοδότηση. Οι
ερωτηθέντες επιστήµονες συνιστούν τη συνεργασία των Υπουργείων Απασχόλησης,
Υγείας και Εκπαίδευσης όσο αφορά ένα νοµοσχέδιο για την Υποστηριζόµενη
Απασχόληση. Επίσης θα έπρεπε να δηµιουργηθεί µία επιτροπή, η οποία θα συντονίζει
τα τρία υπουργεία και θα είναι αρµόδια για την οργάνωση και την χρηµατοδότηση
των υπηρεσίων της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης.
Στην Ελλάδα λείπει ένας αρµόδιος φορέας µε επαρκή δίκτυο που θα µπορούσε να
αναλάβει την Υποστηριζόµενη Απασχόληση. Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 5, οι
ειδικοί έχουν διαφορετικές απόψεις πάνω σ΄ αυτό το θέµα, δηλαδή ποιοί φορείς θα
έπρεπε να αναλάβουν την Υποστηριζόµενη Απασχόληση:
Πίνακας 5: ∆υνατοί φορείς για την Υποστηριζόµενη Απασχόληση.

Ειδικοί της...

∆υνατοί φορείς για την Υποστηριζόµενη Απασχόληση

Πράξης

 Κρατικές υπηρεσίες, π.χ.
 τα Γραφεία Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων του Ο.Α.Ε.∆.
 κοινωνικές υπηρεσίες του δήµου
 Ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης, τα οποία πρέπει να είναι
αρµόδια για συγκεκριµένες περιοχές.
 Υπηρεσίες, οι οποίες θα έπρεπε να οργανώνονται από την
παραπάνω προτεινόµενη συντονιστική επιτροπή και άρα ανήκουν
στα Υπουργεία Απασχόλησης, Υγείας και Εκπαίδευσης.
Προδιαγράφονται δυσκολίες, εάν τα Γραφεία Ειδικών
Κοινωνικών Οµάδων του Ο.Α.Ε.∆. αναλάµβαναν την
Υποστηριζόµενη Απασχόληση, επειδή θα ανήκε µόνο στην
αρµοδιότητα του Υπουργείου Απασχόλησης.
 Τα Γραφεία Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων του Ο.Α.Ε.∆., επειδή η
απασχόληση των ατόµων µε αναπηρία ανήκει στην αρµοδιότητα
του Υπουργείου Απασχόλησης.
 Ιδιωτικές υπηρεσίες: θα έπρεπε να οριστούν κριτήρια για την
Υποστηριζόµενη Απασχόληση σύµφωνα µε τα οποία θα
πιστοποιήται το ύψος της χρηµατοδότησής τους.

Επιστήµης

Πολιτικής
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Επιπλέον θα έπρεπε να υπάρξουν εκπαιδευτικά προγράµµατα για το προσωπικό της
Υποστηριζόµενης Απασχόλησης, π.χ. οι σπουδές της Ειδικής Αγωγής και της
Ψυχολογίας θα έπρεπε να περιλαµβάνουν την Υποστηριζόµενη Απασχόληση.
Επιπλέον η Ελληνική Εταιρία Υποστηριζόµενης Εργασίας στην Αθήνα (έτος ίδρυσης
1997) και άλλοι φορείς, οι οποίοι έχουν ανάλογες εµπειρίες, θα έπρεπε να
συνδιοργανώνουν την εκπαίδευση του προσωπικού.
Κάποια εµειρογνώµων της πράξης προτείνει αντιθέτως, ότι η Υποστηριζόµενη
Απασχόληση θα έπρεπε να συµπεριληφθεί στο σύστηµα της ορθόδοξης εκκλησίας,
επειδή αυτή έχει σε σύγκριση µε το κράτος τους ανάλογους οικονοµικούς πόρους. Η
δική µου γνώµη είναι ότι η ορθόδοξη εκκλησία σε συνεργασία µε το κράτος θα
µπορούσαν να έχουν πολύ καλό αποτέλεσµα για το λόγο ότι η εκκλησία µπορεί να
βοηθήσει από ανθρωπιστικής πλευράς εφόσον βλέπει τον άνθρωπο ως πρόσωπο και
εικόνα του θεού και το κράτος να αναλάβει τα οικονοµικά µέσα. ∆ηλαδή η εκκλησία
να αναλάµβανε την επιµόρφωση µε βάση το ευαγγέλιο και το κράτος να διέθετε πέραν
των οικονοµικών πόρων και τους ανθρώπους εκείνους που θα µπορούσαν να
ανταποκριθούν λόγω εµπειρίων και γνώσεων σε συνάρτηση µε το ευαγγέλιο.
Προοπτικές
Με την έρευνα αυτή καταγράφηκαν για πρώτη φορά οι απόψεις των ειδικών της
πράξης, της πολιτικής και της επιστήµης επί των επαρκών και ανεπαρκών σηµείων
του ελληνικού συστήµατος αποκατάστασης και των ευκαιρίων και κινδύνων της
Υποστηριζόµενης Απασχόλησης.
Ενδιαφέρον θα είχαν κι οι απόψεις των εργοδοτών πάνω στο θέµα αυτό, επειδή για
την επιτυχή εφαρµογή της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης αυτοί πρέπει να είναι
πρόθυµοι και σε θέση να προσλαµβάνουν ανθρώπους µε αναπηρία.
Επιπλέον θα έπρεπε να ερευνηθούν η διάρκεια της απασχόλησης, η ικανοποίηση των
εργαζοµένων µε αναπηρία και η συµµετοχή τους στην κοινωνική ζωή. Με αυτόν τον
τρόπο η αποτελεσµατικότητα και τα πλεονεκτήµατα της Υποστηριζόµενης
Απασχόλησης θα µπορούσαν να τεκµηριωρθούν.
Οι παρουσιαζόµενες συνθήκες και προτάσεις που προέκυψαν από την έρευνα θα
έπρεπε να εφαρµοστούν από την πολιτική για την εφαρµογή και κοινολόγηση της
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Υποστηριζόµενης Απασχόλησης σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που έγινε σαφές κατά την
αναζήτηση ειδικών της πολιτικής είναι, ότι η Υποστηριζόµενη Απασχόληση είναι σε
µεγάλο βαθµό άγνωστη στους πολιτικούς. Θα έπρεπε η Ελληνική Εταιρία
Υποστηριζόµενης Απασχόλησης και οι φορείς που εφαρµόζουν την Υποστηριζόµενη
Απασχόληση να είναι πιο δραστήριοι.
Κλείνω µε την ελπίδα, ότι στο µέλλον η Υποστηριζόµενη Απασχόληση θα κεντρίσει
το ενδιαφέρον των πολιτικών, έτσι ώστε η επαγγελµατική και κοινωνική συµµετοχή
των ανθρώπων µε αναπηρία να γίνει εφικτή.
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