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Δελτίο Τφπου

Αποιδρυματοποίηςη Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) - Ανεξάρτητη διαβίωςη
Θεςμοθζτηςη του «Προςωπικοφ Βοηθοφ» για ΑμεΑ
Μερικοί από τουσ ςτόχουσ ενόσ ςφγχρονου κράτουσ Πρόνοιασ και Αλλθλεγγφθσ είναι:
θ ιςότιμθ διαβίωςθ των ατόμων με αναπθρία (ΑμεΑ), που δεν ζχουν ανάγκθ από
ενδονοςοκομειακι φροντίδα, εντόσ τθσ κοινωνίασ,
θ πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ και τα αγακά τθσ κοινωνίασ και
θ πρόςβαςθ και διατιρθςθ μιασ κζςθσ εργαςίασ ι μιασ επιχειρθματικισ πρωτοβουλίασ.
Όλοι ζχουμε μια εικόνα για τισ δυςκολίεσ που μπορεί να ςυναντιςει ζνα άτομο που ζχει
οποιαδιποτε μορφι αναπθρίασ, είτε αυτι είναι κινθτικι, αιςκθτθριακι, νοθτικι ι ακόμα και
ψυχοκοινωνικι, ς’ όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ τθσ κακθμερινότθτασ του.
Όπωσ προκφπτει και από τισ διατάξεισ τθσ Σφμβαςθσ για τα Δικαιϊματα των ΑμεΑ του Ο.Η.Ε., τα
άτομα με αναπθρία ζχουν το ίδιο δικαίωμα ςυμμετοχισ, ςτο ίδιο φάςμα επιλογϊν και ελευκερίασ
και αυτό κα πρζπει να λαμβάνετε ωσ δεδομζνο. Η ανεξάρτθτθ διαβίωςθ αφορά το δικαίωμα των
ΑμεΑ να μποροφν να επιλζγουν και να αποφαςίηουν για το που κα ηιςουν, με ποιον και για το πϊσ.
Στθν χϊρασ μασ, δεν υπάρχει ικανό νομοκετικό πλαίςιο για τθ ςτιριξθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διαβίωςθσ
και καμία ουςιαςτικι κρατικι παροχι προςανατολιςμζνθ ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ.
Παρόλο που το 2012 θ χϊρα μασ, επικφρωςε το αντίςτοιχο άρκρο τθσ ςφμβαςθσ των ανκρωπίνων
δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ςτο οποίο προτείνεται ο «Προςωπικόσ Βοηθόσ» και επιχορθγείται από το
κράτοσ, όπωσ γίνεται εδϊ και δεκαετίεσ, ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, δεν ζχει
εφαρμοςτεί ακόμθ, αλλά τον ρόλο τουσ τον αναλαμβάνει το ςτενό οικογενειακό περιβάλλον,
προκαλϊντασ ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ τεράςτιο κοινωνικό και οικονομικό κόςτοσ.
Η μοναδικι λφςθ που παρζχει το ελλθνικό κράτοσ πρόνοιασ, είναι οι ςτζγεσ υποςτθριηόμενθσ
διαβίωςθσ που όμωσ δεν δίνουν τθν ανεξαρτθςία οφτε τθσ προςωπικισ ηωισ, οφτε τθ δυνατότθτα
του αυτοκακοριςμοφ, και είναι απλά μία ιπια μορφι ιδρυματιςμοφ.
Είμαςτε πεπειςμζνοι ότι ο ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ενόσ Εθνικοφ Προγράμματοσ
Αποιδρυματοποίηςησ και ςτήριξησ τησ Ανεξάρτητησ Διαβίωςησ με πλιρεσ πλάνο για τθ
χρθματοδότθςθ, τισ δομζσ, τον «Προςωπικό Βοηθό» και τθ διαβίωςθ ςτθ κοινωνία με
υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ, κεμελιϊνει ζνα ςφςτθμα Ανεξάρτθτθσ διαβίωςθσ, κάνει ζνα ακόμθ βιμα
προσ τθν αποιδρυματοποίθςθ και εξαςφαλίηει ςυνκικεσ ηωισ ανάλογεσ με αυτζσ που υπάρχουν
χρόνια τϊρα ςε άλλεσ Ευρωπαϊκζσ και όχι μόνο, χϊρεσ. Επιπλζον, δθμιουργία Εθνικήσ βάςησ
δεδομζνων που να περιλαμβάνει ολοκλθρωμζνα και αναλυτικά ςτοιχεία ςχετικά με τα Άτομα με
Αναπθρία, ζτςι ϊςτε να διαμορφωκεί πλιρθσ εικόνα ςχετικά με τον αρικμό των ΑμεΑ, τθν

γεωγραφικι κατανομι τουσ, τθν κοινωνικισ τουσ διαςτρωμάτωςθ, τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν
αγορά εργαςίασ και το βακμό ανάγκθσ υποςτθρικτικισ διαβίωςθσ. Τζλοσ επζκταςθ,
διαςφνδεςθ με τθ βάςθ δεδομζνων και ουςιαςτικι λειτουργία τθσ Κάρτασ Αναπηρίασ
(Νόμοσ 2430/96 άρκρο 4).
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