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Το μοντέλο της «Υποστηριζόμενης Εργασίας» προσφέρει στήριξη σε
ανθρώπους με αναπηρίες και σε άτομα που ανήκουν σε άλλες ευπαθείς
ομάδες ώστε να βρίσκουν και να διατηρούν έμμισθη εργασία στην
αγορά. Το μοντέλο της «Υποστηριζόμενης Εργασίας» είναι το πιο
σύγχρονο μοντέλο εργασιακής αποκατάστασης για ανθρώπους με
επιπρόσθετες ανάγκες. Ξεκίνησε η «Υποστηριζόμενη Εργασία» στη
Βόρειο Αμερική και μεταφέρθηκε στην Ευρώπη την δεκαετία του 80’. Τα
τελευταία οκτώ χρόνια έχει εφαρμοστεί το μοντέλο αυτό από νέες
υπηρεσίες εργασιακής αποκατάστασης στον τομέα της πρόνοιας στην
Αττική. Με το μοντέλο αυτό έχουν προσληφθεί πάνω από 150 άτομα
στην Αττική. Το μοντέλο αυτό αξιοποιεί τα επιδοτούμενα προγράμματα
του Ο.Α.Ε.Δ. αλλά αυτή η επιδότηση δεν αποτελεί μέρος της κεντρικής
του φιλοσοφίας. Λέγοντας Υποστηριζόμενη Εργασία» εννοούμε το
ακριβώς αντίθετο από τον όρο «Προστατευμένη Εργασία». Στην
Προστατευμένη Εργασία τα ευπαθή άτομα συναθροίζονται ή εργάζονται
σε ομάδες ευπαθών μαζί με «μη ευπαθή άτομα». Στην «Υποστηριζόμενη
Εργασία» αντιμετωπίζεται ο άνθρωπος ατομικά στην αγορά εργασίας.

Η «Ελληνική Εταιρεία Υποστηριζόμενης Εργασίας» (Ελ.Ετ.Υπ.Ε.) είναι
μία εθνική οργάνωση η οποία προωθεί το μοντέλο στην Ελλάδα. Η
Ελ.Ετ.Υπ.Ε. είναι επιστημονική, μη κερδοσκοπική οργάνωση που
εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την
Υποστηριζόμενη Εργασία – European Union for Supported Employment.
Στόχοι της Ελ.Ετ.Υπ.Ε. είναι να εκπαιδεύσει επαγγελματίες οι οποίοι
ασχολούνται με ανθρώπους με αναπηρίες και άλλες ιδιαιτερότητες καθώς
επίσης να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει εργοδότες και το κοινό
για την προσφορά των ανθρώπων στην εργασιακή δύναμη της χώρας.
Μέχρι σήμερα η Ελ.Ετ.Υπ.Ε. έχει εκπαιδεύσει δεκάδες επαγγελματίες
και συνεργάζεται με πολλούς φορείς ώστε να προωθείται η κοινωνική
ένταξη των συνανθρώπων μας μέσω της εργασίας. Για πληροφορίες
μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 210-2319767 για τα μέλη του Δ.Σ. της
Ελ.Ετ.Υπ.Ε.

Βασικές αξίες διέπουν το μοντέλο της «Υποστηριζόμενης Εργασίας»
αλλά γενικότερα την Κοινωνική Ένταξη των συνανθρώπων μας. Ο κάθε
άνθρωπος είναι μοναδικός με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, προτιμήσεις και
ιστορία. Όσο και να απέχει ένας άνθρωπος από το «φυσιολογικό» πρέπει
πάντα να σεβόμαστε τη χρονολογική του ηλικία και να του προσφέρουμε
αξιοπρεπείς και βελτιωτικές προτάσεις για τη ζωή του. Η προώθηση της
προσωπικής επιλογής μετά από πλήρη ενημέρωση για τις πραγματικές
ευκαιρίες είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να κατανοήσουν τις
συνέπειες των επιλογών τους. Μέσω της προσωπικής ενδυνάμωσης
μαθαίνουμε όλοι να παίρνουμε υπεύθυνες αποφάσεις και να
συμμετέχουμε στην κοινότητα μας.

