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          Ψυχίατρος / Επιστημονικά Υπεύθυνος «ΚΛΙΜΑΚΑ» 

Η δυναμική 

προσέγγιση 

του Οικοτροφείου 

 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
& Κοινωνικού Κεφαλαίου 



 Ο χρόνιος εγκλεισμός 

των ψυχιατρικών ασθενών 
στα ασυλικού τύπου 

νοσοκομεία 

 
 

 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
& Κοινωνικού Κεφαλαίου 

κάθε άλλο παρά ωφέλησε τους 
ίδιους και την ψυχιατρική 

επιστήμη 

αφού δημιούργησε 
τα δευτερογενή 

προβλήματα του 

ιδρυματισμού 

και ό,τι αυτό 
συνεπάγεται... 

(χαμηλή ποιότητα ζωής, 
καταπάτηση των ατομικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων κ.λ.π) 
 



 

 

 Το πέρασμα από την ασυλική Ψυχιατρική 

σε μια διαφορετική – συνολική- προσέγγιση του 
ψυχικά πάσχοντα, στην Κοινωνική - Κοινοτική 

Ψυχιατρική και στην Ψυχοκοινωνική 

Αποκατάσταση αποτελεί σήμερα παγκοσμίως  
παραδεκτή εξέλιξη στον χώρο της Ψυχικής 

Υγείας. 

 

 

 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
& Κοινωνικού Κεφαλαίου 

Από το άσυλο στην κοινότητα 



 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
& Κοινωνικού Κεφαλαίου 

•Η επανένταξη στην κοινότητα  

αποτελεί  πλέον  
το θεμέλιο  της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης  
αλλά και μέρος της εθνικής πολιτικής  

ψυχικής υγείας των περισσοτέρων χωρών  
στον πολιτισμένο χώρο.  
 

Από το άσυλο στην κοινότητα 



Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση  
στην Ελλάδα 

 Στην Ελλάδα τα τελευταία 25 χρόνια επιχειρείται 
ψυχιατρική μεταρρύθμιση και αποασυλοποίηση 
μέσω του προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩ»   (του 

Υπουργείου Υγείας και της  Δ/νση Ψυχικής 
Υγείας), δίνοντας τη δυνατότητα  της 

αποΐδρυματοποίησης και της κοινοτικής 

φροντίδας σε ένα μεγάλο αριθμό χρόνιων 
νοσηλευομένων.   

 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
& Κοινωνικού Κεφαλαίου 



 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
& Κοινωνικού Κεφαλαίου 

Στο πλαίσιο της αποασυλοποίησης δημιουργήθηκαν και 
λειτουργούν  Στεγαστικές Δομές 

Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης όπως είναι:  
 
 

Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση  
στην Ελλάδα 

        Ξενώνες 

Οικοτροφεία 

  Προστατευμένα    

Διαμερίσματα 



 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
& Κοινωνικού Κεφαλαίου 

Περίπου 3.000 ψυχικά ασθενείς  
(από τους περίπου 5.000 εγκλείστους στη δεκαετία 

του ’90)  
έχουν μεταφερθεί τα τελευταία  

χρόνια από τα δημόσια ψυχιατρεία  
σε 400 στεγαστικές μονάδες στην κοινότητα,  
στον δημόσιο και στον ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό 

τομέα.  

Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση  

στην Ελλάδα 



 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
& Κοινωνικού Κεφαλαίου 

Η M.K.O «ΚΛΙΜΑΚΑ» συμμετέχει στο 
εθνικό πρόγραμμα αποασυλοποίησης  
και από το 2000 λειτουργεί δίκτυο 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας  

στην Αθήνα και στην περιφέρεια 
 καλύπτοντας όλες τις βαθμίδες 

φροντίδας  



 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
& Κοινωνικού Κεφαλαίου 

 Στο πλαίσιο λειτουργίας  ανοικτών δομών 
στην κοινότητα έχει εγκαθιδρύσει τη 

λειτουργία  13 Μονάδων Ψυχικής 

Υγείας μεταξύ των οποίων είναι 
 

 9 Στεγαστικές Μονάδες 

Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 



 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
& Κοινωνικού Κεφαλαίου 

 7 Οικοτροφεία  
(3 Αττική, 1 Αίγινα, 1 Πάτρα,2 Κέρκυρα) 

1 Ξενώνας (Αθήνα) 

     1 Προστατευμένο Διαμέρισμα (Αθήνα) 

      Πρώην χρόνιοι νοσηλευόμενοι Ψυχιατρικών Νοσοκομείων -Χρονίως 
Πάσχοντες 

      Ψυχογηριατρικά περιστατικά,  
       Περιστατικά με Βαριά Νοητική Υστέρηση και  Δευτερογενείς Ψυχικές 

Διαταραχές 
 



   Τρόπος Λειτουργίας των Οικοτροφείων 

 

 

 Η δυναμική προσέγγιση  

 

 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
& Κοινωνικού Κεφαλαίου 



 Τα Οικοτροφεία της «ΚΛΙΜΑΚΑ» λειτουργούν 
βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας ο οποίος διαμορφώθηκε 
σύμφωνα με τις αρχές  της Ψυχιατρικής 

Μεταρρύθμισης και σε εναρμόνιση με τις  
Κοινοτικές Οδηγίες και τις σχετικές Υπουργικές 

Αποφάσεις.  

 

 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
& Κοινωνικού Κεφαλαίου 

    

 

 

 

 

Τρόπος Λειτουργίας των Οικοτροφείων 



 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
& Κοινωνικού Κεφαλαίου 

Τρόπος Λειτουργίας των Οικοτροφείων 

Ωστόσο, ο τρόπος όμως με το οποίο 
λειτουργούν  τα Οικοτροφεία  της 

«ΚΛΙΜΑΚΑ» είναι άμεσα επηρεασμένος 
και συνδεδεμένος με τις αρχές,  τη 

φιλοσοφία και τους στόχους του 
φορέα 



Φιλοσοφία 
Αρχές  

 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
& Κοινωνικού Κεφαλαίου 

στόχοι  
Η «ΚΛΙΜΑΚΑ», φορέας ανάπτυξης 
ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου, 
πιστεύει και υποστηρίζει έμπρακτα ότι η 
ουσιαστικότερη και αποδοτικότερη 

επένδυση είναι η επένδυση στον 
ανθρώπινο παράγοντα και η επένδυση 
στην  αξιοποίηση του κοινωνικού 

κεφαλαίου. 



Φιλοσοφία 

Αρχές  
 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  

& Κοινωνικού Κεφαλαίου 

στόχοι  Για την «ΚΛΙΜΑΚΑ» η εργασία &  
η προσφορά υπηρεσιών είναι 
και πρέπει να είναι αναπτυξιακή 
για τον άνθρωπο.  

να αναπτύσσει και να απελευθερώνει 

την ανθρώπινη δημιουργικότητα και 
κοινωνικότητα και ως έτσι επιδιώκεται. 



Φιλοσοφία Αρχές  
 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  

& Κοινωνικού Κεφαλαίου 

στόχοι  
Η «ΚΛΙΜΑΚΑ» πιστεύει, στηρίζει και αξιοποιεί 
την εταιρική της κουλτούρα.  

Στους αναπτυξιακούς στόχους της είναι η 
συνεχής ανάπτυξη των ικανοτήτων των 

μελών της αλλά και η συνεχής βελτίωση των 
ικανοτήτων για τη συλλογική δράση των 

μελών της.  

επιδιώκει κάθε ατομική ιστορία, πορεία, 
εμπειρία, και συνείδηση να μετουσιώνεται σε 

συλλογική. 
 



Φιλοσοφία 
Αρχές   Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  

& Κοινωνικού Κεφαλαίου 

στόχοι  
H φιλοσοφία της “ΚΛΙΜΑΚΑ”  διαπνέεται  
από την αρχή που υποστηρίζει  
την εναρμόνιση των διαφορών.  

Είτε ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες είτε 
ανάμεσα στα μέλη της ίδιας της ομάδας.  
 

Η ομάδα δεν τείνει να καταργεί, να ισοπεδώνει, 
να συνθλίβει την διαφορά, αλλά αντίθετα  
προσπαθεί να αριστοποιεί την ιδιαιτερότητα και 

την εναρμόνισή της στο σύνολο. 



 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
& Κοινωνικού Κεφαλαίου 

Η «ΚΛΙΜΑΚΑ» στηρίζει και επιδιώκει 
συνεχώς την  οργάνωση, λειτουργία 

και ανάπτυξη των Οικοτροφείων  όχι 

ως στατικά ιδρύματα αλλά  
 
 
 
 

με πολλαπλά κοινωνικά οφέλη. 

ως δυναμικά μοντέλα 

αποασυλοποίησης 



 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
& Κοινωνικού Κεφαλαίου 

Το Δυναμικό Μοντέλο Οικοτροφείου συνδυάζει: 
 

  ποιότητα  υπηρεσιών,  
 προσαρμοστικότητα και ευελιξία,  
 φροντίδα και ανάπτυξη δυνατοτήτων   
     των  ενοίκων              

 αλλά και 

 ανάπτυξη των δυνατοτήτων     
    των εργαζομένων.  

 
 

 

 Ταυτότητα    
Δυναμικού 

Οικοτροφείου 



 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
& Κοινωνικού Κεφαλαίου 

   Όλες οι δραστηριότητες γίνονται με 
συμμετοχική διαδικασία,  
 
  με ανάληψη ατομικής &  συλλογικής 

ευθύνης 

 

Στο Δυναμικό 
Οικοτροφείο: 



 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
& Κοινωνικού Κεφαλαίου 

   Το ανθρώπινο δυναμικό, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ο 
περιβάλλον χώρος, κ .λ.π δεν ακολουθούν 

αναγκαστικά παγιωμένα πρότυπα που προκύπτουν από 
τη στατική θεώρηση των πραγμάτων. 
 
 

   Η προσέγγιση των ενοίκων και η οργάνωση όλου του 
φάσματος της ζωής τους μέσα και έξω από τον  χώρο του 

Οικοτροφείου προσπαθούν να συνδυάζουν την 

ποιότητα με την προσαρμοστικότητα και την 

ευελιξία.  

Στο Δυναμικό Οικοτροφείο: 



 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
& Κοινωνικού Κεφαλαίου 

Στο Δυναμικό Οικοτροφείο: 

οι αρμοδιότητες αναθεωρούνται και να 
επαναορίζονται ανάλογα γα με την περίσταση 
και τις ανάγκες , 
 
 το αποκαταστασιακό πρόγραμμα έχει 
ευελιξία και προσαρμοστικότητα ανάλογα με τις 
προσωπικές ανάγκες και ικανότητες των 
ενοίκων  



 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
& Κοινωνικού Κεφαλαίου 

Στο Δυναμικό Οικοτροφείο: 

ο χώρος του Οικοτροφείου αλλάζει μορφή 
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες ή επιθυμίες των 
ενοίκων του,   
η διατροφή  έχει ποικιλία,    
οι εποχές βιώνονται διαφορετικά και όχι ως 
ρουτίνα ενός ευθύγραμμου χρόνου  
κ.λ.π 



 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
& Κοινωνικού Κεφαλαίου 

Στο Δυναμικό Οικοτροφείο: 

ο χώρος του Οικοτροφείου αλλάζει μορφή 
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες ή επιθυμίες των 
ενοίκων του,   
η διατροφή  έχει ποικιλία,    
οι εποχές βιώνονται διαφορετικά και όχι ως 
ρουτίνα ενός ευθύγραμμου χρόνου  
κ.λ.π 



 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
& Κοινωνικού Κεφαλαίου 

ο ρόλος του προσωπικού είναι πολυδιάστατος 

και απαλλαγμένος από την αντίληψη της καθιερωμένης 
επαγγελματικής ιεραρχίας και του τυπικού 
καθηκοντολόγιου.  

 
Δομημένος σύμφωνα με την αρχή του ανοικτού 

πλαισίου.  
 
Είμαστε ανοικτοί σε νέες ιδέες, νέες προκλήσεις, 

νέες μορφές δράσης και λειτουργίας με ισότιμη 
συμμετοχή και συνεργασία για την υλοποίηση των 
στόχων του Οικοτροφείου 

Στο Δυναμικό 
Οικοτροφείο 



 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
& Κοινωνικού Κεφαλαίου 

Στο Δυναμικό 
Οικοτροφείο 

 Όλοι μπορούν ισότιμα να διευκολύνουν και να 
προάγουν τον αποϊδρυματισμό και την ψυχοκοινωνική 
αποκατάσταση 

 Όλοι έχουν τα εργαλεία του αποϊδρυματισμού 

στη διάθεσή τους 

Η συμβολή του μάγειρα και της 

καθαρίστριας μπορούν να είναι εξίσου 

σημαντικές με αυτές του ψυχιάτρου ή του 

ψυχολόγου. 

Η κοινή ενασχόληση στην κουζίνα ή 

στη διακόσμηση του χώρου μπορεί να 

διαμορφώσει αυτοπεποίθηση, 

αυτάρκεια και αυτοέκφραση πολύ πιο 

αποτελεσματικά από ό,τι μια συνεδρία, 

όσο ικανός κι αν είναι ο θεραπευτής. 



 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
& Κοινωνικού Κεφαλαίου 

Στο Δυναμικό 

μοντέλο 
Οικοτροφείου 

Δίνει  τη δυνατότητα στους ενοίκους  να αναπτύξουν : 
τις δεξιότητές τους,  
το ομαδικό και συντροφικό πνεύμα,  
τη δημιουργική έκφραση,  
την καλύτερη επικοινωνία με τον εαυτό,  
 

μέσα σε ένα περιβάλλον που σέβεται την ιδιαιτερότητα 

και την ελευθερία έκφρασης του κάθε ατόμου και 

κατά συνέπεια προάγει την αυτονομία  καταργώντας τον 

ρόλο του ψυχικά ασθενή με τον οποίο έχουν ταυτιστεί οι 

ένοικοι βιώνοντας την ιδρυματική λογική 



 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
& Κοινωνικού Κεφαλαίου 

στο Δυναμικό 

μοντέλο 
Οικοτροφείου 

Οι ένοικοι…  

 

δεν είναι απλά αποδέκτες υπηρεσιών.  
δεν ταυτίζονται με το ρόλο του ψυχικά ασθενή και του 
αδύναμου.  
Είναι άτομα που έχουν μπει δυναμικά και ενεργητικά 
στην διαδικασία για την ψυχοκοινωνική τους 
αποκατάσταση και επανένταξη.  
 



 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
& Κοινωνικού Κεφαλαίου 

στο Δυναμικό 

μοντέλο 
Οικοτροφείου 

 Οι ένοικοι  

 

μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τις επιθυμίες και τις 
επιλογές τους για τη δημιουργία του δικού τους 
περιβάλλοντος και τρόπο ζωής  
 
Π.χ μπορούν οι ίδιοι να επιλέξουν το όνομα του 
Οικοτροφείου, το γεύμα της αρεσκείας τους, τα χρώματα 
στους τοίχους ή ακόμα να απαιτήσουν το δικαίωμα για 
ιδιωτική ζωή (να μην είναι αντικείμενο παρατήρησης από άλλους όταν δεν το 
επιθυμούνε.)  



 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
& Κοινωνικού Κεφαλαίου στο Δυναμικό 

μοντέλο 
Οικοτροφείου 

μπορούν να εξελίσσονται ως άτομα και ως 
προσωπικότητες, να είναι όχι μόνο λειτουργικοί και 
αυτόνομοι αλλά και χρήσιμοι ,  
 
κάνοντας πράγματα για άλλους ανθρώπους, πράγματα τα 
οποία οι άλλοι εκτιμούν και ανταμείβουν ή και μπορούν να 

συμβάλλουν στην ζωή της γειτονιάς και της 

κοινότητας στην οποία ζουν. 

  Οι ένοικοι  



 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
& Κοινωνικού Κεφαλαίου Στο Δυναμικό 

μοντέλο 
Οικοτροφείου 

 οι εργαζόμενοι… 

 

  δεν  είναι απλά διεκπεραιωτές σε ό,τι 
αφορά στις αρμοδιότητές τους  αλλά  
μπορούν να δημιουργούν τις προϋποθέσεις 
τόσο για την ανάπτυξη νέων δράσεων 

όσο και τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας.  



 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
& Κοινωνικού Κεφαλαίου 

Στο Δυναμικό 

μοντέλο 
Οικοτροφείου 

Η εργασία  

για το προσωπικό δεν είναι ρουτίνα…  

 

Δεν είναι η8ωρη υποχρέωσή τους για  εκτέλεση 
των καθηκόντων τους μέσα σε ένα αυστηρά 
καθορισμένο πλαίσιο.  
 
Το προσωπικό δεν έχει πελατειακή σχέση με τον 
ένοικο όπου απλά δίνει τις κατευθύνσεις ή τις 
εντολές. 



 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
& Κοινωνικού Κεφαλαίου 

Στο Δυναμικό 

μοντέλο Οικοτροφείου 

Διαθέτουν  πέρα από την γνώση & 
εξειδίκευση χαρακτηριστικά 

που απαιτούνται για την 

διαδικασία της 

αποασυλοποίησης , 
 μια διαδικασία που δεν έχει 
τέλος…  

 οι εργαζόμενοι… 

,  

 

 

  

 

 

 

σεβασμό και αγάπη για τον συνάνθρωπο,  

επιμονή 

θέληση 

ευελιξία 

ευρηματικότητα 

φαντασία 
ομαδικό 
πνεύμα 



 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
& Κοινωνικού Κεφαλαίου στο Δυναμικό 

μοντέλο 
Οικοτροφείου 

Παίρνουν  

ικανοποίηση   

από την δουλειά τους,  

Οι εργαζόμενοι 

Μπορούν  να μετουσιώνουν 

την ματαίωση ή την κούραση 
σε θετική σκέψη και 
δημιουργικότητα.  

έχουν όραμα και φιλοσοφία 
που μπορεί και  αποτυπώνεται 

μέσα από την δουλειά του, 
δίνοντάς του το αίσθημα της 

αυτοεκπλήρωσης. νιώθουν 

υπερήφανοι  

για τα 
αποτελέσματά 
της,   



 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
& Κοινωνικού Κεφαλαίου 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ… 

Το Δυναμικό 

μοντέλο 
Οικοτροφείου 



 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
& Κοινωνικού Κεφαλαίου 

προάγει την ψυχοκοινωνική εξέλιξη του κάθε 
ατόμου ως μονάδα αλλά και ως μέλος της ομάδας 

είτε είναι ένοικος είτε ανήκει στο προσωπικό του 
Οικοτροφείου.  
 
Αυτό απαιτεί από το ανθρώπινο δυναμικό τη δυνατότητα 
για συνεργασία, επικοινωνία,  

 
δυνατότητα να αναλαμβάνει ευθύνες και ρίσκα, να 
μπορεί να μετουσιώνει την αποτυχία σε επιτυχία.  

Το Δυναμικό 

μοντέλο 
Οικοτροφείου 
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Η αποασυλοποίηση  

είναι…  

μια εσωτερική  

και εξωτερική  

διεργασία 

μια συνεχής διαδικασία να 
ενδυναμώνουμε  τους ενοίκους των 

δομών προκειμένου να κερδίσουν 
και να επανακτήσουν τον έλεγχο της 

ζωής τους, ως πλήρως ενεργοί 
πολίτες.  
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.  

Η αποασυλοποίηση   

είναι…  

μια δύσκολη αλλά και ενδιαφέρουσα 

δουλειά που απαιτεί επένδυση όχι μόνο 
χρημάτων αλλά και χρόνου, πολλών 

ικανοτήτων, οργάνωσης,  ευρηματικότητας, 
επαγρύπνισης  και συνεχούς  

δραστηριοποίησης για να μην λειτουργήσουν 
οι  δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης με 
την λογική, την οπτική και την αντίληψη του 

ιδρύματος 



 Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
& Κοινωνικού Κεφαλαίου Στόχος της 

«ΚΛΙΜΑΚΑ» 

παραμένει η προσπάθεια να λειτουργούν τα Οικοτροφεία ως 

παράγοντες αλλαγής και προόδου για 

τους ανθρώπους που ζουν μέσα σε αυτά, για τους ανθρώπους 

που εργάζονται για αυτά, για την γειτονιά και την κοινότητα 

μέσα στην οποία λειτουργούν.  
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          οραματίζεται το Οικοτροφείο 
 

  

 

 

ως φορέα αλλαγής  στην  κοινωνική 

αντίληψη και  

εθνική πολιτική & στρατηγική 

που διαμορφώνει την δράση της 

αποασυλοποίησης και τη 

συνέχιση της ψυχιατρικής 
μεταρρύθμισης. 



Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ στις ΜΨΑ 
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ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΟΧΟΣ: 
Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης να 

αποτελέσουν φορέα αλλαγής  

στην κοινωνική αντίληψη,  

στην κοινωνική πολιτική, 

στην πολιτική της υγείας, 

στην κοινωνία και τα δυναμικά της.  

Με πυρήνα την 
 προαγωγή της ψυχικής υγείας 
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Σας ευχαριστώ 
για την 
προσοχή 

    Κυριάκος Κατσαδώρος 

          Ψυχίατρος / Επιστημονικά Υπεύθυνος «ΚΛΙΜΑΚΑ» 


