ΑΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Π. Παπανικολοπούλου
Όλες οι υπηρεσίες μας πρέπει να διέπονται από θετικές αξίες, όσον αφορά στην
στήριξη των ανθρώπων με επιπρόσθετες ανάγκες. Μερικές από τις αξίες και στόχους
μας πρέπει να είναι:
•

•

•
•

•

•

•
•

ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ: να μοιράζονται τους απλούς καθημερινούς χώρους
με όλους τους συμπολίτες τους, όποτε είναι δυνατόν. Αν δεν κάνουμε ειδικές
προσπάθειες τότε είναι πολύ πιθανό να συναθροίζονται τα άτομα με
ιδιαιτερότητες σε ομαδικές δραστηριότητες και να απομονώνονται από το
κοινωνικό σύνολο.
ΕΠΙΛΟΓΕΣ: να έχουν, όσο γίνεται, περισσότερες επιλογές μετά από
σφαιρική ενημέρωση. Η ενημέρωση να γίνεται με τέτοιο τρόπο και έκταση,
ανάλογης της κατανόησης του κάθε ανθρώπου. Όσο περισσότερες επιλογές
έχει τόσο λιγότερο θα είναι και τα προβλήματα επικοινωνίας, αλλά και
συμπεριφοράς.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: να τους δίνονται ευκαιρίες να αναπτύσσουν, όσο γίνεται
περισσότερες δεξιότητες, ώστε να αυξάνεται η λειτουργικότητά τους και η
προσαρμοστική τους συμπεριφορά.
ΣΕΒΑΣΜΟΣ: να σεβόμαστε την χρονολογική τους ηλικία και να
ενθαρρύνουμε νέους ρόλους στην καθημερινή τους ζωή. Να γίνονται
προσπάθειες, ώστε να μην έχουν περιορισμένους και στερεότυπους ρόλους,
λόγω της δυσκολίας τους.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: να ενθαρρύνονται για κοινωνική
συμμετοχή, ώστε να αποκτούν πραγματικές σχέσεις στην κοινότητα, όπου
ζουν. Να μην παραμένουν μόνον αποδέκτες της φιλανθρωπίας, αλλά να
προσφέρουν και οι ίδιοι, αν το θελήσουν.
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ: να προωθούμε την θετική
εικόνα των ατόμων αυτών, ενθαρρύνοντάς τους για σωστή περιποίηση του
εαυτού τους, για ωραίο και καθαρό ντύσιμο, για υγιεινή των δοντιών και για
γενικότερη υγεία.
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ: να ενθαρρύνουμε την ενδυνάμωση και την αυτενέργεια
των ιδίων και των οικογενειών τους.
ΒΕΛΤΙΩΣΗ: Να ρωτάμε πάντα τους εαυτούς μας αν αυτό που προτείνεται
θα βελτιώσει την προσωπική ζωή των παιδιών και νέων που εξυπηρετούμε,
διδάσκουμε και στηρίζουμε.
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