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Πνευματικό έργο: «Συγκριτική Έρευνα»
Διεξαγωγή διεθνικής συγκριτικής έρευνας με θέμα
Κοινωνική Πολιτική των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τον Αυτισμό.
Συντονιστής
National Autistic Society του Λονδίνου

Συγκριτική έρευνα για την κοινωνική πολιτική
στην Ευρώπη και για την ανίχνευση καινοτόμων
πρωτοβουλιών, εργαλείων και μεθόδων για
τους εφήβους με αυτισμό.

• Αναζήτηση των δομών υποστήριξης και
προσδιορισμός των καινοτόμων πρακτικών που
θα επιτρέψουν τον σχεδιασμό μηχανισμών
στήριξης των εφήβων με αυτισμό για μια ομαλή
πρόσβαση στην ενήλικη ζωή.

Σκοπός της
συγκριτικής
έρευνας

Επισκόπηση των ευρωπαϊκών κοινωνικών πολιτικών για
τους εφήβους με αυτισμό στο στάδιο της μετάβασης στην
ενήλικη ζωή (ηλικιακό εύρος 14-25)

Αναζήτηση των αναγκών των επαγγελματιών για την
υποστήριξη των εφήβων με αυτισμό στις χώρες των
εταίρων του Σχεδίου TRAIL
Επισκόπηση των διαφόρων τύπων υποστήριξης που
παρέχονται στους εφήβους με αυτισμό, - καλές πρακτικές
και κενά στην παροχή υποστήριξης
Αναζήτηση των αναγκών των εφήβων με αυτισμό και των
οικογενειών τους στις χώρες των εταίρων του Σχεδίου
TRAIL

Μεθοδολογία –

Μεθοδολογί
Δείγμα
α

Τομείς επαγγελματιών
Σύλλογοι γονέων και φίλων ατόμων με αυτισμό
Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Ειδικά Σχολεία Α/θμιας εκπ/σης
Ειδικά Σχολεία Β/θμιας εκπ/σης
Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια & Λύκεια
Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Ειδικοί επιστήμονες και ερευνητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ειδικοί παιδαγωγοί και επαγγελματίες των ΚΕΔΔΥ
Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ειδικοί Επαγγελματίες Ιδιωτικού Τομέα (Παιδαγωγοί, Ψυχολόγοι, Λογοθεραπευτές,
Ψυχίατροι, Εργοθεραπευτές, Νοσοκόμοι)

Μεθοδολογία –

Μεθοδολογί
Διαδικασία
α

Οι έρευνες δημιουργήθηκαν & διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά
μέσω του εργαλείου SurveyMonkey.

Οι σύνδεσμοι με τις ηλεκτρονικές έρευνες διαδόθηκαν
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δελτίων τύπου,
κοινωνικών μέσων δικτύωσης και του ιστότοπου του
TRAIL.

Ο φάκελος περιλάμβανε γραπτό μήνυμα με πληροφορίες
και τον σύνδεσμο για την ηλεκτρονική απάντηση και
συνημμένα το δελτίο τύπου, το ενημερωτικό φυλλάδιο
του προγράμματος και το ερωτηματολόγιο στα ελληνικά.

Μεθοδολογία
Ερωτηματολόγια

• Αυτισμός-Θεωρητικό
πλαίσιο
• Εθνική Πολιτική
• Υποστήριξη εφήβων
με αυτισμό
• Υποστήριξη διαβίωσης
• Επιστημονική γνώση
και προσεγγίσεις του
Οργανισμού
Τα ερωτηματολόγια
εστιάζουν στους
τομείς (60
ερωτήσεις κλειστού
& ανοικτού τύπου):

Εξετάστηκαν
παράγοντες
όπως:

• Μέθοδοι υποστήριξης στη μετάβαση
στην ενήλικη ζωή
• Υποστήριξη γονέων/οικογενειών
• Βιοποριστική υποστήριξη
• Κοινοτική υποστήριξη
• Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Εργασία
• Υγειονομική περίθαλψη
• Οικονομική υποστήριξη

Έρευνα

Ομάδα-στόχος

Μεθοδολογί
α

Υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων/Υπεύθυνοι υπηρεσιών για
άτομα με αυτισμό
Έρευνα 1
Ερευνητές/Πανεπιστημιακοί/Επαγγελματίες που
υποστηρίζουν νέους με αυτισμό (14-25)
Έρευνα 2

Ερευνητές/Επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων/Ειδικοί
εκπαιδευτικοί που υποστηρίζουν νέους με αυτισμό (14-25)

Έρευνα 3 Οικογένειες και νέοι με αυτισμό (14-25 ετών)

Έρευνα 4 Υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων για άτομα με αυτισμό

Μεθοδολογί
α

Έρευνα 1: Εθνική Κοινωνική Πολιτική
Κατανόηση του πλαισίου της κοινωνικής πολιτικής για
την υποστήριξη των εφήβων με αυτισμό σε κάθε χώραεταίρο του Σχεδίου TRAIL (Ελλάδα, Γαλλία, Σουηδία,
Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο).
Περιλάμβανε δύο φάσεις:
• 1. Μελέτη για την Εθνική Κοινωνική Πολιτική
• 2. Ερωτηματολόγιο

Αποτελέσματα
Χώρα
Ισπανία

Ελλάδα

Γαλλία

Σουηδία

Ενωμένο
Βασίλειο

Αποτελέσματ
α

Εθνική Κοινωνική Πολιτική για τον Αυτισμό
 Ισπανική στρατηγική για τον αυτισμό
 Εθνική πολιτική για τη διαταραχή του φάσματος του αυτισμού
 Κοινωνική ενσωμάτωση στο σχολείο και μετάβαση στην εργασία για άτομα στο
φάσμα του αυτισμού: Θεωρητικά θέματα και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
 Σχέδιο για τον αυτισμό 1: 2005-8 Εθνική καθοδήγηση
 Σχέδιο για τον αυτισμό 2: 2008-10
 Σχέδιο για τον αυτισμό 3: 2013-17
 Συντονισμός, εκπαίδευση και θεραπευτικές παρεμβάσεις σε παιδιά και εφήβους
Διάγνωση και αξιολόγηση ενηλίκων 2011
 Αυτισμός και άλλες Αναπτυξιακές Διαταραχές: γνώση και βασική έρευνα 2010
 Νόμος σχετικά με την υποστήριξη και τις υπηρεσίες για άτομα με συγκεκριμένες
λειτουργικές διαταραχές (LSS)
 Εθνική Στρατηγική για τον αυτισμό 2009 και 2014 (Αγγλία)
 Νομοθετικό Διάταγμα 2015 (Αγγλία)
 Στρατηγική για τον αυτισμό (Σκωτία)
 Στρατηγική και σχέδιο δράσης για τον αυτισμό για το 2013-20 (Βόρεια Ιρλανδία)
 Στρατηγικό σχέδιο δράσης για το αυτισμό 2008 (Ουαλία)

Αποτελέσματ
α

Αποτελέσματα
Ενδυνάμωση των
ατομικών
δικαιωμάτων

Ίση συμμετοχή στην
κοινωνία και την
απασχόληση

Έμφαση στην
Εκπαίδευση

Σεβασμός στην
ανεξάρτητη
διαβίωση

Ισχυρή πολιτική για την
υποστήριξη ίσων
ευκαιριών και την
ελαχιστοποίηση των
διακρίσεων. Ευρωπαϊκή
Σύμβαση για την
προάσπιση των
Δικαιωμάτων του
ανθρώπου.

Συμμετοχή των
γονέων και των
ατόμων με αυτισμό
στο σχεδιασμό της
υποστήριξης

Αποτελέσματ
α

Αποτελέσματα

Ο αυτισμός αναγνωρίζεται ως
μια νευροαναπτυξιακή
διαταραχή σε όλες τις χώρες.

Ορισμένες χώρες διαθέτουν
συγκεκριμένη πολιτική για τους
νέους με αυτισμό στην
εκπαίδευση, την υγεία & την
κοινωνική φροντίδα.

Αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν
διαφορετικά επίπεδα
υποστήριξης για τα παιδιά και
τους ενήλικες.

Υπάρχει διαφορά μεταξύ των
χωρών ως προς την ηλικία
μετάβασης των εφήβων στις
υπηρεσίες ενηλίκων και ως
προς τον τρόπο υποστήριξης:

Έως 21 ετών Ισπανία – έως 25
ετών Ελλάδα, Αγγλία, Γαλλία.

Η Σουηδία είναι η πιο συνεπής
χώρα στην κοινωνική μέριμνα
σε όλη την ηλικιακή κλίμακα.

Παρά την ύπαρξη κάποιας
υποστήριξης για εκπαίδευση &
κοινωνική μέριμνα, η εστίαση
στις ανάγκες των νέων 18 ετών
τείνει να είναι γύρω από την
εργασία και την υγεία.

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες
κοινωνικής μέριμνας μετά την
ηλικία των 18 ετών είναι πολύ
πιο περιορισμένη.

Το μεγαλύτερο κενό για τους
ενήλικες αφορά στις
κοινωνικές και τις δεξιότητες
καθημερινής διαβίωσης αλλά
και την προάσπιση της
αυτονομίας.

Αποτελέσματα

Αποτελέσματ
α

Υπάρχει παρόμοια εστίαση σε όλες τις στρατηγικές που καλύπτουν τη διάγνωση, την
ευαισθητοποίηση, την κατάρτιση, την ανεξάρτητη διαβίωση, την εκπαίδευση, την απασχόληση
• Ισπανία: ευαισθητοποίηση, προσβασιμότητα, έρευνα, επαγγελματική κατάρτιση, ανίχνευση
και διάγνωση, πρώιμη υποστήριξη, ειδική και ολοκληρωμένη παρέμβαση, υγεία και
υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, απασχόληση, ανεξάρτητη διαβίωση, κοινωνική ένταξη
και συμμετοχή των πολιτών, προστασία δικαιωμάτων, οικογενειακή υποστήριξη καθώς και η
βιωσιμότητα της ποιότητας, της ισότητας και των υπηρεσιών.

• Ελλάδα: επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, εργασία και απασχόληση, υγεία και
κοινωνική πρόνοια.
• Γαλλία: διάγνωση και έγκαιρη παρέμβαση, υποστήριξη διαβίωσης, στήριξη οικογενειών,
συνεχιζόμενη έρευνα, εκπαίδευση και κατάρτιση.
• Σουηδία: δικαίωμα παροχής συμβουλευτικής και προσωπικής υποστήριξης, προσωπική
βοήθεια και άλλη συνοδευτική υποστήριξη, προσωπική επικοινωνία για την υποστήριξη
στην κοινότητα, βοήθεια στο σπίτι, παιδική μέριμνα, ειδικά κέντρα διαβίωσης για ενήλικες.
• Ηνωμένο Βασίλειο: ευαισθητοποίηση σχετικά με τον αυτισμό, διευκολύνσεις για τους
ενηλίκους διάγνωσης αυτισμού, επιλογής του τρόπου ζωής, βοήθεια εύρεσης απασχόλησης
και πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και λήψης υποστήριξης στον τόπο διαμονής.

Καλές Πρακτικές
Στρατηγική στοχευμένη στον αυτισμό:
• Στην Μ. Βρετανία, υπάρχει ειδικό νομοσχέδιο (Children and Families Act 2014) που
προβλέπει ειδικά μέτρα από τις τοπικές διοικητικές αρχές για την υποστήριξη των παιδιών με
αυτισμό κατά την μετάβασή τους στην ενήλικη κι ανεξάρτητη ζωή (εφαρμόζεται ήδη από την
ηλικία των 13-14 ετών)

Εκπαίδευση:
• Στην Ελλάδα, επενδύουν στην εκπαίδευση των νέων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες μέχρι
και την ηλικία των 25 ετών. Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια και Κέντρα επαγγελματικής
κατάρτισης παρέχουν υποστήριξη, ακόμη και μέχρι την απόκτηση πτυχίου.

Εργασία:
• Στην Ισπανία, η κυβέρνηση καθορίζει το ελάχιστο, υποχρεωτικό ποσοστό ατόμων με ειδικές
ανάγκες, πρέπει να ανέρχεται στο 2% του συνολικού εργατικού δυναμικού. Οι επιχειρήσεις
που δεν συμμορφώνονται, πρέπει να καταβάλλουν δωρεά σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς.

Βιοποριστική υποστήριξη:
• Στη Σουηδία, οι ενήλικες με αναπηρίες (συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αυτισμό),
εκτός από τις υποχρεωτικές παροχές κοινωνικής πρόνοιας, έχουν το συμπληρωματικό
δικαίωμα στην παροχή συμβουλών και προσωπικής υποστήριξης.

Καλές Πρακτικές

Γαλλία
• Εφαρμόζεται σύσταση ορθής πρακτικής
μέσω του TRAIL ως μέρος της δράσης
"Αυτισμός και άλλες Διάχυτες Αναπτυξιακές
Διαταραχές: παρεμβάσεις και
εξατομικευμένα προγράμματα για
ενήλικες". Ο σκοπός αυτής της σύστασης
είναι «να εξασφαλιστεί η συνέχεια των
παρεμβάσεων που πρέπει να υλοποιηθούν
με τα παιδιά και τους εφήβους κατά τη
μετάβαση στην ενηλικίωση και καθ'όλη τη
διάρκεια της ζωής τους και να
προσαρμοστούν οι μέθοδοι παρέμβασης
και οργάνωσης για την υποστήριξη των
ενηλίκων». (Marie-Arlette Carlotti,
Υπουργός για άτομα με ειδικές ανάγκες και
καταπολέμηση του αποκλεισμού, Μάιος
2013).

Ισπανία
• Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση
ενός συστήματος συντονισμού
μεταξύ των βασικών τομέων
(εκπαίδευση, υγεία, απασχόληση
κ.λπ.) για την επίτευξη της
εφαρμογής αποτελεσματικών
παρεμβάσεων για τα άτομα με
αυτισμό και για τη διευκόλυνση της
υποστήριξης καθ 'όλη τη διάρκεια
ζωής των ατόμων με αυτισμό.

Σουηδία
• Οι μαθητές ηλικίας άνω των 12 ετών, οι
οποίοι δεν καλύπτονται πλέον από τις
υπηρεσίες παιδικής μέριμνας λαμβάνουν
εποπτεία πριν και μετά το σχολείο και
κατά τη διάρκεια σχολικών διακοπών.

Ηνωμένο Βασίλειο:
• Ο προγραμματισμός για την ενηλικίωση ξεκινάει από την ηλικία 13-14

Ισπανία
• Η κατάσταση για τα άτομα με αυτισμό επηρεάζεται από το σύστημα
αυτόνομης διακυβέρνησης, καθώς η διαθέσιμη υποστήριξη εξαρτάται από
την περιφέρεια.
• Η κεντρική κυβέρνηση είναι ο κύριος νομοθέτης των σχετικών πολιτικών και
νόμων, αλλά κάθε περιοχή λαμβάνει τις δικές της αποφάσεις γύρω από την
εκπαίδευση, τις κοινωνικές υπηρεσίες, την υγεία κλπ. Αυτό σημαίνει ότι
μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές προτεραιότητες σε κάθε περιφερειακή
διοίκηση.
• Από το 2015 η Ισπανία έχει ένα πολύ πρωτοποριακό και καινοτόμο σχέδιο
γύρω από τον αυτισμό. Το σχέδιο αυτό καθορίζει τις κατευθυντήριες
γραμμές που πρέπει να θεσπιστούν σε όλη την επικράτεια και αναφέρεται
στην έγκαιρη φροντίδα/περίθαλψη, την εκπαίδευση, τη μετάβαση στην
ενήλικη ζωή, την απασχόληση κ.λπ., καθώς και στην προώθηση όλων των
σημαντικών τομέων της ζωής ενός ατόμου.
• Το γεγονός ότι κάθε περιοχή είναι εντελώς ελεύθερη να το εφαρμόσει όπως
κρίνει κατάλληλα αλλά και η τρέχουσα έλλειψη οικονομικών πόρων και
περικοπών του προϋπολογισμού στις κοινωνικές υπηρεσίες το καινοτόμο
σχέδιο περιμένει την εφαρμογή.

Γαλλία
• Τα άτομα με αυτισμό έχουν ατομικές ανάγκες που απαιτούν εξατομικευμένη
υποστήριξη. Η γαλλική κυβέρνηση στηρίζει την αντιμετώπιση της διαταραχής και θα
καταρτίσει το τέταρτο νομοθετικό σχέδιο για τον αυτισμό για το 2018/2021.
• Προωθούνται εθνικές συστάσεις, προκειμένου να βοηθηθούν επαγγελματίες από
διάφορους ιατρικούς και κοινωνικούς τομείς. Η πολιτική για τον αυτισμό αποτελεί
σημαντικό μέρος μεταξύ άλλων πολιτικών για την αναπηρία.
• Παρόλο που υπάρχουν πολλές υπηρεσίες υποστήριξης στη Γαλλία, κατανέμονται
άνισα στις διάφορες περιοχές. Ενέργειες των οικογενειών που ανησυχούν για τις
ανάγκες του παιδιού τους οδηγούν στη δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας
υποστήριξης.

• Οι οικογένειες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη του παιδιού τους
κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου και συχνά στερούνται βοήθειας.
• Υπάρχουν Κέντρα Πόρων για τον Αυτισμό σε κάθε περιοχή και αποτελούν σημαντική
πηγή πληροφοριών, ωστόσο οι οικογένειες δεν είναι πάντα ενήμερες για αυτά.
• Οι απαντήσεις των επαγγελματιών καταδεικνύουν την έλλειψη γνώσης, επικοινωνίας
και εργαλείων.

Ηνωμένο Βασίλειο
• Ύπαρξη εθνικής πολιτικής για τον αυτισμό, αλλά η εφαρμογή της
ποικίλλει ανάλογα με την περιφέρεια. Αυτό σημαίνει ότι η πρόσβαση
στην υποστήριξη και τις υπηρεσίες μπορεί να διαφέρει.
• Η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση θεωρούνται πολύ σημαντικές για
την αύξηση της κατανόησης του αυτισμού.

• Ενώ υπάρχουν γνώσεις σχετικά με τις δομές που μπορούν να
βοηθήσουν και να υποστηρίξουν τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού και
τις οικογένειές τους, οι περικοπές του προϋπολογισμού για αρκετά
χρόνια έχουν επηρεάσει την ποικιλία των διαθέσιμων υπηρεσιών. Τα
κενά καλύπτονται από εθελοντικές και φιλανθρωπικές ομάδες.
• Ενώ η πολιτική και η νομοθεσία επιδιώκουν την αντιμετώπιση των κενών
στις υπηρεσίες, η εφαρμογή της πολιτικής είναι αποσπασματική και
απαιτεί περαιτέρω εργασία για να εξασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση σε
ένα ευρύ φάσμα υποστήριξης.

Μεθοδολογί
α

Έρευνα 2: Επαγγελματίες και
καινοτομίες

Σχεδιάστηκε για να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο
παρέχεται σήμερα στήριξη στους εφήβους με αυτισμό από
τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς οργανισμούς σε όλες
τις χώρες εταίρους του Σχεδίου TRAIL.
Η έρευνα 2 αποσκοπούσε επίσης να συλλέξει πληροφορίες
σχετικά με τις καινοτομίες και τις καλές πρακτικές που
μπορεί να υπάρχουν σε κάθε χώρα μέσω ανοικτών
ερωτήσεων.

Από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν
φαίνεται ότι υπάρχουν σημαντικές
διαφορές μεταξύ των χωρών όσον αφορά
τους τομείς που εμπλέκονται στην
υποστήριξη των εφήβων με αυτισμό.
• Στην Ελλάδα ένας συντριπτικός αριθμός
ερωτηθέντων εργάζεται στον δημόσιο
τομέα 95%. Αυτό πιθανότατα οφείλεται
στην πλειοψηφία των ερωτηθέντων που
εργάζεται στην εκπαίδευση.
• Υπήρξε ένας παρόμοιος υψηλός αριθμός
στη Σουηδία (60%) και στο Ηνωμένο
Βασίλειο (61%).
• Αντίθετα στη Γαλλία κυριάρχησε ο
ιδιωτικός τομέας (52%).
• Οι ερωτηθέντες από την Ισπανία
προέρχονταν κυρίως από τον εθελοντικό
τομέα (66%).

Μεθοδολογί
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Δυσκολία στην εξαγωγή συμπερασμάτων
ως προς τους τομείς των επαγγελματιών
που εργάζονται με τους εφήβους.
• Ερμηνεία των δεδομένων για τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
επαγγελματίες στους συγκεκριμένους
τομείς.

Δεδομένα σχετικά με τον τύπο του
οργανισμού.
• Οι ποικίλοι τύποι οργανισμών που
εκπροσωπούνται σε όλες τις χώρες
καταδεικνύουν την πολιτισμικά
διαφορετική οργάνωση της παροχής
υπηρεσιών, των αρμοδιοτήτων και της
χρηματοδότησης.

• Οι τρεις τομείς με τη μεγαλύτερη
εκπροσώπηση είναι η εκπαίδευση
(Ισπανία, Σουηδία και Ελλάδα), η κοινωνική
μέριμνα (Ηνωμένο Βασίλειο) και η υγεία
(Γαλλία).
• Ερμηνεία: βασικές διαφορές μεταξύ των
χωρών εταίρων όσον αφορά τους τομείς
που φαίνεται να κυριαρχούν στην παροχή
υπηρεσιών για τους εφήβους με αυτισμό.
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Όλες οι ηλικιακές ομάδες (0-25
ετών +) καλύφθηκαν από όλες
τις χώρες.
Αυτό καταδεικνύει ότι οι
ερωτηθέντες γνωρίζουν τα
διάφορα στάδια της ζωής των
παιδιών και των ενηλίκων.

Η πλειοψηφία των οργανισμών
παρέχει άμεση υποστήριξη
στους νέους. αυτό δείχνει
ομοιότητα στον τρόπο με τον
οποίο οι υπηρεσίες υλοποιούν
την υποστήριξη για τους νέους

Μεθοδολογί
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Είδη υποστήριξης
• Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία παρέχουν ελαφρώς περισσότερη υποστήριξη στο σπίτι /
κοινότητα. Αντίθετα, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Σουηδία δείχνουν προτίμηση για περισσότερη
υποστήριξη στο σχολείο / κέντρο.

Πηγές κατάρτισης εργαζομένων
• Όλες οι μέθοδοι κατάρτισης προσφέρονται (Ενδοϋπηρεσιακή, Επαγγελματική,
Διαδικτυακή εκπαίδευση, Μεταπτυχιακά προγράμματα).
• Στη Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο η κατάρτιση των επαγγελματιών είναι
κυρίως ενδοϋπηρεσιακή.
• Στην Ελλάδα και τη Σουηδία οι επαγγελματίες προτιμούν την ηλεκτρονική εκπαίδευση.

Πηγές χρηματοδότησης
• Όλες οι πηγές χρηματοδότησης εκπροσωπούνται (Κρατική χρηματοδότηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση,
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Ιδιωτική χρηματοδότηση, Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις
• Στην Ελλάδα η χρηματοδότηση είναι κυρίως κρατική αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η πλειονότητα
των Ελλήνων ερωτηθέντων προέρχονταν από τον τομέα της εκπαίδευσης, παρακωλύοντας έτσι τα διαθέσιμα
δεδομένα.
• Η κρατική / περιφερειακή / τοπική χρηματοδότηση καλύπτει τουλάχιστον το 50% μεταξύ των οργανισμών ενώ
η ιδιωτική είναι η λιγότερο προσβάσιμη πηγή. Η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία είχαν υψηλότερα
επίπεδα χρηματοδότησης από φιλανθρωπικές / μη κερδοσκοπικές επιχορηγήσεις.

Υπηρεσίες για την υποστήριξη των εφήβων και νέων ανθρώπων
με αυτισμό ως προς την ανεξάρτητη διαβίωση

• Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες των εταίρων (Σχεδιασμός
συνεδρίων με επαγγελματίες, γονείς / φροντιστές και νέους ανθρώπους, τυπικό
επίσημο σχέδιο, φυλλάδια και βιβλία, ψηφιακά και διαδικτυακά εργαλεία, ειδικά
πρόσωπα αναφοράς για τους αυτιστικούς εφήβους).
• Όπου οι υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες, υπάρχει η επιθυμία να προσφερθούν
αυτές στο μέλλον, υποδηλώνοντας μια προσπάθεια αλλαγής και επέκτασης.
• Η πιο κοινή υπηρεσία που προσφέρεται σε όλες τις χώρες είναι παραπομπή σε
άλλους οργανισμούς και συνεδριάσεις προγραμματισμού - μια θετική απόδειξη της
ενεργού συμμετοχής των νέων και των επαγγελματιών για περαιτέρω πηγές
υποστήριξης.
• Στη Σουηδία η κύρια προσφερόμενη υπηρεσία που προσφέρεται είναι η
εξατομικευμένη εργασία (73%), υποδεικνύοντας την ευρύτερη προτεραιότητα της
εξατομικευμένης, πρακτικής υποστήριξης στη χώρα.
• Οι λιγότερο προσφερόμενες υπηρεσίες είναι τα ψηφιακά εργαλεία και τα σχέδια.

Υπηρεσίες για την υποστήριξη των
εφήβων και νέων ανθρώπων με αυτισμό
ως προς την ανεξάρτητη διαβίωση –
Ελλάδα
• Σχεδιασμός συνεδρίων με
επαγγελματίες, γονείς / φροντιστές
και νέους ανθρώπους

Υποστήριξη στο οικογενειακό
περιβάλλον των εφήβων και των
νέων ανθρώπων – Ελλάδα

•
•
•
•
•
•
•
•

Υποστήριξη στο οικογενειακό περιβάλλον των
εφήβων και των νέων ανθρώπων
Συμμετοχή σε συνεδριάσεις προγραμματισμού
Υπηρεσίες περίθαλψης – κοινωνικές ομάδες,
συμβουλευτική, τηλεφωνική υποστήριξη, κλπ.
Καθοδήγηση σχετικά με υπηρεσίες περίθαλψης
Ψηφιακά και διαδικτυακά εργαλεία
Ενημερωτικές πηγές – φυλλάδια και βιβλία
Εξατομικευμένη υποστήριξη
Παραπεμπτικές συστάσεις σε άλλους οργανισμούς
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Έρευνα 3: Οικογένειες και άτομα με
Αυτισμό
Σχεδιάστηκε για να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο
παρέχεται στήριξη σε εφήβους και νέους με αυτισμό από
τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς οργανισμούς σε όλες
τις χώρες εταίρους του TRAIL.

Απευθυνόταν μόνο στους νέους με αυτισμό και στις
οικογένειές τους.

Αποτελέσματα

Τα ίδια τα άτομα με διαταραχή του αυτισμού επιθυμούν την προσωπική και
κοινωνική τους ανάπτυξη και αυτονομία.
Αναδύθηκαν οι ανάγκες των γονέων για την υποστήριξη των παιδιών τους και
για περισσότερη ευαισθητοποίηση και κατανόηση σχετικά με τον αυτισμό.
Ανάγκη για υποστήριξη αναφορικά με την αύξηση των ευκαιριών για την
απασχόληση και κατάρτιση που μπορεί να οδηγήσει στην αυτόνομη διαβίωση
των ενηλίκων με αυτισμό.
Η παροχή υποστήριξης και συμβουλευτικής αναφορικά με τη μετάβαση στην
ενήλικη ζωή και τον μελλοντικό προγραμματισμό μπορεί να αυξήσει την
εμπιστοσύνη, την κατανόηση, τη γνώση και την ελπίδα στους νέους με αυτισμό
και το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Αποτελέσματα

Ειδικότερα
Δύσκολο για έναν νεαρό ενήλικα ή έναν έφηβο να μιλήσει για τις δυσκολίες και τις ανάγκες του.
Χρόνος αναμονής για να ξεκινήσει η διαγνωστική διαδικασία / Ανάγκη διάγνωσης και ενίσχυσης για
οποιαδήποτε ηλικία.
Σε όλους τους τομείς (επαγγελματική κατάρτιση, αναζήτηση εργασίας, διαχείριση του προϋπολογισμού,
πρακτική ζωή, υγεία και την ευημερία) η οικογένεια διαδραματίζει το σημαντικότερο ρόλο.
Οικονομικές απώλειες - συχνά ο γονέας σταματά να εργάζεται.
Ανάγκη για κατάρτιση εκπαιδευτικών, προσαρμογή διδακτικών μεθόδων και υλικών
Βοήθεια για τις κοινωνικές δεξιότητες και αυτονομία / Δυσκολίες διαπροσωπικές σχέσεις
Για την καθημερινή διαβίωση υπάρχει ανάγκη συνοδού
Ανάγκη κατανόησης της μη λεκτικής επικοινωνίας.
Δυσκολίες σε περίπλοκες ιατρικές εξετάσεις
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Έρευνα 4:
Υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων
Δύο ερωτήματα:
Γνωρίζετε τις ανάγκες των εφήβων με αυτισμό στην Ελλάδα;
Ποιες οι ενέργειές σας για την υποστήριξη των νέων με αυτισμό;

Συμπεράσματα

Συμπεράσματ
α

Η ευρεία κάλυψη θεμάτων των τεσσάρων ερευνών επέτρεψε τη συλλογή
ευρέος φάσματος πληροφοριών και εμπειριών από όλες τις χώρες των
εταίρων.
Οι δύο πρώτες έρευνες των επαγγελματιών παρείχαν ενθαρρυντικά
ευρήματα με επίκεντρο τον άνθρωπο και εστίαση στην κοινωνική
επικοινωνία και την αυτο-φροντίδα/προώθηση της ανεξαρτησίας. Ωστόσο,
καμία χώρα δεν προσφέρει ένα υποδειγματικό μοντέλο υποστήριξης.
Η έρευνα εντόπισε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που πρέπει να
αντιμετωπιστούν. Η ανάγκη για μεγαλύτερη κατανόηση και για την
ποιότητα ζωής των ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους αποτελεί
κοινό τόπο διερεύνησης για όλες τις χώρες.

Συμπεράσματα

Συμπεράσματ
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Η τέταρτη έρευνα από οργανισμούς και φορείς λήψης αποφάσεων έδειξε
μεγάλη έμφαση στις μεταρρυθμίσεις κάτι που είναι ευπρόσδεκτο για την
επιτυχή κάλυψη των αναγκών.
Συνοπτικά, οι έρευνες επέτρεψαν μια θετική συλλογή πληροφοριών από
όλους τους εταίρους και αποκάλυψαν καινοτόμα στοιχεία καλής
πρακτικής. Παρότι παρουσιάζουν σημαντικά κενά, υπάρχει η προθυμία
από τους νέους και τις οικογένειες να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.
Η καρδιά της διαδικασίας είναι η συμμετοχή και η συμβολή των ατόμων με
αυτισμό και η αναζήτηση χρηματοδότησης για να γίνουν οι ιδέες
πραγματικότητα.

Περιορισμοί της έρευνας
• Τα δεδομένα των αποτελεσμάτων αντανακλούν μόνο τις απόψεις των επαφών που είχε
ο κάθε εταίρος (ορισμένοι εταίροι συνδέονται περισσότερο με έναν τομέα παροχής
υπηρεσιών π.χ. εκπαίδευση).
• Οι έρευνες αναπτύχθηκαν στην αγγλική γλώσσα (εκτός από την έρευνα 3 για τις
οικογένειες η οποία αναπτύχθηκε στη γαλλική γλώσσα) και στη συνέχεια
μεταφράστηκαν στη γλώσσα του κάθε εταίρου.
• Στην Ελλάδα για να αποφευχθεί ο παραπάνω περιορισμός χρησιμοποιήθηκε η αγγλική
έρευνα για τη συλλογή των δεδομένων. Συμπληρωματικά, για την καλύτερη κατανόηση
της αντιστοίχησης των δομών, η έρευνα μεταφράστηκε με μεγάλη προσοχή και
επιμέλεια ως προς τη διατύπωση των όρων. Στο έργο αυτό ήταν σημαντική η συμβολή
εκπροσώπων του συλλόγου ατόμων και φίλων με αυτισμό του Ν. Λάρισας.
• Κάποιες κατηγορίες επαγγελματιών δεν είναι οι ίδιες σε όλες τις χώρες.
• Μια ηλεκτρονική έρευνα μπορεί να μην είναι προσβάσιμη σε όλα τα άτομα με αυτισμό.

Συμπερασματικά
Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν τα
ισχύοντα ευρωπαϊκά και εθνικά πλαίσια στο πεδίο
του αυτισμού, τις ανάγκες των επαγγελματιών, τις
βέλτιστες πρακτικές και μεθόδους στον τομέα της
παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας,
προκειμένου να υποστηριχθεί η περίοδος
μετάβασης των εφήβων με αυτισμό στην ενήλικη
ανεξάρτητη ζωή.

Η διεύρυνση των γνώσεων και ο εντοπισμός
των αναγκών των ενδιαφερόμενων φορέων
μπορεί να οδηγήσει στην ενίσχυση των
επαγγελματιών με διαδικασίες κατάρτισης,
παρέμβασης και πρόσβασης σε δίκτυα με
καινοτόμα εργαλεία.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας!
euprojects@thess.pde.sch.gr
http://thess.pde.sch.gr/jn/index.php/trail/315-trail

http://trail-project.org/
https://www.facebook.com/groups/270753833314654/?ref=ts&fref=ts
https://mcesculier.wixsite.com/projet-trail/colloque
http://learn.trail-project.org/

