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Υγιή και δραστήρια
γηρατειά

Τι είναι υγιή και δραστήρια γηρατειά;

Τα τελευταία χρόνια οι γνώσεις μας για
θέματα υγείας έχουν αναπτυχθεί σε
τέτοιο βαθμό που καταλαβαίνουμε ότι
όσο περισσότερο οι άνθρωποι μπορούν
να διατηρήσουν τη σωματική, ψυχική
και συναισθηματική τους υγεία καθώς
γερνάνε τόσο καλύτερη θα είναι η γενική
υγεία και ευρωστία τους.

Συνεχίστε να είστε σωματικά δραστήριοι
Γνωρίζουμε ότι αυτό είναι λογικό – «αν κάτι
δεν το χρησιμοποιείς, το χάνεις», αλλά οι
άνθρωποι καθώς γερνάνε συχνά είναι λιγότερο
σωματικά δραστήριοι. Υπάρχουν πολλοί λόγοι
γι’ αυτό: μπορεί να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε
ότι «γεράσαμε τώρα για τέτοια πράγματα», ή
ο τρόπος ζωής μας άλλαξε οπότε δεν είμαστε
τόσο πολυάσχολοι όπως κάποτε. Ίσως επίσης
να σκεφτόμαστε ότι μετά από σκληρή δουλειά
τόσα χρόνια, είναι καιρός για λίγη ξεκούραση!
Χωρίς να το συνειδητοποιήσουμε, οι καθημερινές
δραστηριότητές μας έχουν μειωθεί.
Αν συνεχίσετε να είστε δραστήριοι είναι επίσης
ένας θαυμάσιος τρόπος για να βελτιώσετε την
ψυχική διάθεση. Δεν χρειάζεται να γραφτείτε σε
γυμναστήριο – το περπάτημα ή η ασχολία στον
κήπο είναι θαυμάσιοι τρόποι για να διατηρήσετε
τη φυσική σας κατάσταση. Για ηλικιωμένους,
η σωματική δραστηριότητα μπορεί να έχει
πολλά οφέλη:
• η σωματική δραστηριότητα αυξάνει τη
δύναμη και μπορεί να βοηθήσει στην
πρόληψη των πεσιμάτων
• η διατήρηση της σωματικής δύναμης μπορεί να
βοηθήσει στην πρόληψη ή στην καθυστέρηση
της οστεοπόρωσης στους ηλικιωμένους
• ένα ιατρικά εγκεκριμένο πρόγραμμα
σωματικής δραστηριότητας μπορεί να
βοηθήσει να αντεπεξέλθετε χρόνιες παθήσεις,
όπως ο διαβήτης
• τα καλά επίπεδα καλής φυσικής κατάστασης
μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να
αναρρώσουν πιο γρήγορα μετά από εγχείρηση
ή ασθένεια.

Συνεχίστε να είστε πνευματικά δραστήριοι
Ακριβώς όπως αν συνεχίσουμε να είμαστε
σωματικά δραστήριοι μπορεί να βοηθήσει την
ψυχική διάθεση και την γενική κατάσταση της
υγείας μας, η πνευματική δραστηριότητα μπορεί
επίσης να έχει μακροπρόθεσμα οφέλη.
Η πνευματική δραστηριότητα μπορεί να
περιλαμβάνει:
• διάβασμα
• να κάνετε μια συζήτηση
• να μάθετε κάτι καινούργιο – ανεξάρτητα
αν είναι μια καινούργια γλώσσα, μια νέα
ικανότητα όπως το μαγείρεμα ή πώς να
χρησιμοποιείτε ένα iPad
• να κάνετε πάζλ ή να παίζετε παιχνίδια.
Ενώ οι ηλικιωμένοι μερικές φορές μπορεί να
έχουν περιορισμένες κινήσεις, η διατήρηση της
πνευματικής εγρήγορσης είναι ζωτική για τη γενική
ευρωστία. Όπως όλοι οι άλλοι, οι ηλικιωμένοι
μπορεί να είναι επιρρεπείς στην κατάθλιψη ή
άσχημη ψυχική διάθεση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει
σε αδυνάτισμα του ανοσοποιητικού συστήματος ή
άλλα προβλήματα υγείας.
Η διατήρηση της πνευματικής εγρήγορσης
έχει αποδειχτεί ότι καθυστερεί ή προλαμβάνει
τη σοβαρότητα των παθήσεων όπως η Νόσος
Αλτζχάιμερς.
Η διατήρηση ενός δραστήριου νου είναι ένας
θαυμάσιος τρόπος για την πρόληψη των
ασθενειών και τη διατήρηση της ευρωστίας.

Κύρια μηνύματα
Η διατήρηση της σωματικής και
ψυχικής δραστηριότητας είναι ζωτικό
για την υγεία και ευρωστία των
ηλικιωμένων.
Η διατήρηση των κοινωνικών
σχέσεων είναι το ίδιο σημαντικό
όπως η σωματική και η ψυχική
υγεία. Μπορεί να βοηθήσει να
ανεβάσει την ψυχική διάθεση των
ανθρώπων, τη χαρά της ζωής και
γενικά την ευζωία τους.

Η φροντίδα της συναισθηματικής
μας ευρωστίας
Η διατήρηση της συναισθηματικής ευρωστίας
είναι το ίδιο σημαντική στους ηλικιωμένους
όπως και σε κάθε ηλικία. Η συναισθηματική
υγεία και ευρωστία μπορεί να επηρεάσει
άμεσα τη σωματική μας υγεία. Όταν οι
άνθρωποι αισθάνονται καταβεβλημένοι, είναι
πιο επιρρεπείς στις μολύνσεις. Έχουν επίσης
λιγότερο ενδιαφέρον στη ζωή τους και λιγότερες
πιθανότητες να ξεκινήσουν κάτι καινούργιο ή να
βγαίνουν έξω.
Η διατήρηση των σχέσεων με άλλους ανθρώπους
είναι ένας θαυμάσιος τρόπος να διατηρήσετε
τη συναισθηματική ευρωστία. Οι ηλικιωμένοι
μπορεί να διατρέχουν κίνδυνο να απομονωθούν
κοινωνικά. Αν είναι δύσκολο να βγαίνουν
απ’ το σπίτι λόγω υγείας, αν έχουν χάσει
σύντροφο, φίλους ή γείτονες και δυσκολεύονται
περισσότερο να διατηρήσουν την επαφή τους με
την οικογένεια, οι ηλικιωμένοι μπορεί να δουν να
μειώνεται ο κοινωνικός τους κύκλος. Αυτό μπορεί
να γίνει αφορμή για μελαγχολία και διάφορες
άλλες συναισθηματικές και ψυχικές αντιδράσεις
που μπορεί να επηρεάσουν τη σωματική
τους υγεία.
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Υποστήριξη υγιών και
δραστήριων γηρατειών

Πώς οι υπηρεσίες Οικιακής και Κοινοτικής Φροντίδας στηρίζουν τα υγιή και
δραστήρια γηρατειά;
Οι υπηρεσίες HACC στηρίζουν αδύναμους
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες για
να ζουν στην κοινότητα. Στόχος μας είναι
να βοηθάμε τους ανθρώπους να είναι όσο
γίνεται πιο δραστήριοι και ανεξάρτητοι
στο σπίτι τους. Στηρίζουμε επίσης τους
φροντιστές στο ρόλο της φροντίδας που
προσφέρουν.

Στηρίζουμε την καλή υγεία και
ανεξαρτησία
Η ευζωία σε οποιαδήποτε ηλικία στηρίζεται
καλύτερα με έναν συνδυασμό:
• καλής σωματικής υγείας
• καλής ψυχικής υγείας
• υγιών, στοργικών κοινωνικών δικτύων.
Ο οργανισμός μας προάγει την καλή υγεία των
ανθρώπων για τους οποίους εργαζόμαστε με τους
εξής τρόπους:
• παροτρύνοντάς τους να είναι σωματικά
δραστήριοι στο μέτρο που μπορούν
• παροτρύνοντάς τους να είναι πνευματικά
δραστήριοι και να συμμετέχουν στο μέτρο
που μπορούν
• παροτρύνοντάς τους να συμμετέχουν και
να είναι δραστήριοι κοινωνικά στο μέτρο
που μπορούν.
Πρακτικά, αυτό σημαίνει:
• δεν θα παρέμβουμε για να κάνουμε κάτι για
κάποιον αν μπορεί να το κάνει μόνος του
• θα περιμένουμε λίγο περισσότερο αν
χρειάζεται το άτομο για να τελειώσει ένα
πράγμα μόνο του

Αυτό που λέμε είναι ότι ‘κάνουμε
κάτι με τους ανθρώπους’, όχι ‘να το
κάνουμε’ γι’ αυτούς.

Συνεργασία

Όταν κάνουμε ένα σχέδιο – το σχέδιο
φροντίδας

• την οικογένεια και τους φροντιστές τους

Όταν έχουμε έναν νέο πελάτη, διεκπεραιώνουμε
ορισμένα πολύ σημαντικά θέματα για να βρούμε
πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε καλύτερα για
να ζει ανεξάρτητα στο σπίτι του.
• Ένας αξιολογητής συναντιέται με το άτομο
για να μάθει τι θέλει να κάνει το άτομο ή τι
μπορεί να κάνει. Ο αξιολογητής παροτρύνει το
άτομο να μιλήσει για τα πράγματα που είναι
σημαντικά σ’ αυτό. Αυτό μας επιτρέπει να
βοηθήσουμε το άτομο να θέσει στόχους για
τους οποίους θα προσβλέπει.
• Παράλληλα μιλάμε στο στενό οικογενειακό
κύκλο ή φροντιστές του ατόμου.
• Παροτρύνουμε τους ανθρώπους να θέτουν
στόχους που θα τους βοηθήσουν να είναι όσο
το δυνατόν πιο ανεξάρτητοι.
• Ελέγχουμε με το άτομο για να βεβαιωθούμε
ότι έχουμε καταγράψει σωστά τους
στόχους του.
• Συγκεντρώνουμε όλες αυτές τις πληροφορίες
στο ‘σχέδιο φροντίδας’ του ατόμου. Το σχέδιο
φροντίδας δίνει σε όλους – προσωπικό,
εθελοντές, ο οργανισμός μας – μια
κατεύθυνση για να συνεργαζόμαστε με τον
κάθε πελάτη για να πετύχει τους στόχους του.

Για περαιτέρω συζήτηση
Θα θέλατε να δείτε ένα παράδειγμα
σχεδίου φροντίδας (ανώνυμα
βέβαια);
Ποιοι είναι μερικοί στόχοι που έχετε
για να στηρίξετε την υγεία και την
ευρωστία σας;
Πώς βλέπετε τον εθελοντισμό να
ταιριάζει με τους στόχους που έχετε
για τη δική σας υγεία και ευρωστία;

Όταν συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας,
εργαζόμαστε συνεργατικά με:
• άλλες υγειονομικές ή κοινοτικές υπηρεσίες
που συνεργάζονται με το ίδιο άτομο, όπως
ο οικογενειακός γιατρός ή μια Κοινοτική
Υπηρεσία Υγείας.
Το προσωπικό και οι εθελοντές αποτελούν
ένα βασικό μέρος της συνεργασίας μας με
τους πελάτες.
Αναπτύσσουμε σχέσεις με τους πελάτες μας
και με την πάροδο του χρόνου τους γνωρίζουμε
καλύτερα. Καθοδηγούμαστε από το κάθε άτομο –
μερικοί άνθρωποι είναι ομιλητικοί, άλλοι μπορεί
να είναι πιο επιφυλακτικοί.
Καθόλη τη διάρκεια αυτής της σχέσης, το
προσωπικό καταγράφει τις αλλαγές ή εξελίξεις
στο σχέδιο φροντίδας του πελάτη. Τα σχέδια
φροντίδας και οι στόχοι μπορεί να αλλάξουν
ή η προσωπική κατάσταση κάποιου μπορεί να
αλλάξει. Μερικές φορές οι άνθρωποι μπορεί
απλά να έχουν μια άσχημη μέρα και μπορεί να
χρειάζονται ένα διάλειμμα από το πρόγραμμα ή
τις δραστηριότητές τους. Ωστόσο, είναι σημαντικό
να καταγράφουμε τις τυχόν αλλαγές ώστε
να έχουμε ένα ακριβές αρχείο της υγείας και
ευρωστίας του πελάτη.
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Μέλημα είναι το
μεμονωμένο άτομο – ο
πελάτης σας
Άνθρωποι κάθε κοινωνικού στρώματος χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Οικιακής και
Κοινοτικής Φροντίδας (HACC)
Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τις
υπηρεσίες HACC προέρχονται από
διάφορες καταγωγές, κουλτούρες,
περιστάσεις και επίπεδα ικανοτήτων.
Όπως όλοι οι άλλοι στην κοινωνία, τα
άτομα που χρησιμοποιούν αυτές τις
υπηρεσίες έχουν διάφορα ενδιαφέροντα,
ικανότητες και ελπίδες. Οι υπηρεσίες
HACC παρέχουν υποστήριξη που
βασίζεται στις δυνατότητες, ανάγκες και
ενδιαφέροντα του κάθε ατόμου.

Ποιοι είναι οι άνθρωποι που μπορεί
να συναντήσετε;
Ακριβώς όπως οι εθελοντές μας αποτελούνται
από διαφορετικούς ανθρώπους, από διαφορετικά
κοινωνικά στρώματα, οι άνθρωποι που μπορεί να
συνεργαστείτε θα προέρχονται από διαφορετικές
περιστάσεις. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει
ένα άτομο:
• που είναι νεαρό και έχει κάποια αναπηρία
• που δεν μιλάει καθόλου αγγλικά
• που έχει άνοια
• που ζει σε μια σχέση ίδιου φύλου
• που είναι άστεγο
• που πιστεύει σε κάποια θρησκεία που είναι
καινούργια για σας
• που έχει περάσει εμπειρίες της ζωής όπως
πόλεμο ή μετανάστευση.
Παράλληλα, θα συναντήσετε ανθρώπους που
θα σας θυμίζουν άτομα που γνωρίζετε – φίλοι,
γείτονες, συνάδελφοι ή μέλη της οικογένειάς σας.

Πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι η
υποστήριξή μας είναι κατάλληλη για
άτομα κάθε κατηγορίας;
Το πρόγραμμα HACC έχει κάνει πολλές βελτιώσεις
για να διασφαλίσει ότι η υποστήριξη που
προσφέρεται έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις
ανάγκες του ατόμου, αντί να προσπαθούμε να
«ταιριάξουμε τις ανάγκες ενός ατόμου με μια
υπηρεσία». Συζητούνται με το άτομο οι ατομικές
περιστάσεις του και οι τυχόν ειδικές απαιτήσεις
κατά την ανάπτυξη του σχεδίου φροντίδας του.
Μερικές από τις ατομικές απαιτήσεις που μπορεί
να συμπεριληφθούν στο σχέδιο φροντίδας είναι:
• τυχόν ειδικές ανάγκες στην προετοιμασία του
φαγητού για να ταιριάζουν στις θρησκευτικές
πρακτικές του ατόμου
• ο καλύτερος τρόπος για το άτομο να κατανοεί
και να λαβαίνει πληροφορίες, εάν δεν
μιλάει αγγλικά
• πώς να σέβονται τους τυχόν κανόνες των
νοικοκυριών - για παράδειγμα, να μην φοράνε
παπούτσια μέσα στο σπίτι
Το σχέδιο φροντίδας ενός ατόμου μπορεί να
περιλαμβάνει υποστήριξη που παρέχεται μέσω
διάφορων ανθρώπων και υπηρεσιών. Οικογένεια,
φίλοι, ομάδες της τοπικής κοινότητας, γιατροί
και άλλοι επαγγελματίες υγείας μπορεί όλοι να
συνεργάζονται για να παρέχουν την καλύτερη
δυνατή υποστήριξη. Οι εθελοντές αποτελούν
σημαντικό μέρος αυτής της συνεργασίας.

Τα σχέδια φροντίδας ποικίλλουν ανάλογα τις
περιστάσεις του κάθε ατόμου αλλά επίσης και στο
τι μπορεί να διατίθεται στην τοπική κοινότητα.
Μπορεί επίσης να αλλάξουν όταν αλλάζουν οι
ανάγκες του ατόμου.

Πώς μπορώ να βοηθήσω όλους τους
ανθρώπους που συναντώ ως εθελοντής;
Για να μπορέσετε να προσφέρετε εθελοντική
εργασία αποτελεσματικά σε όλους τους πελάτες,
είναι σημαντικό:
• να έχετε μια ανοιχτή και ευπρόσδεκτη
προσέγγιση για όλους
• να κατανοήσετε ότι οι ατομικές πεποιθήσεις
και πρακτικές μπορεί να διαφέρουν από τις
δικές σας - ή μπορεί να είναι οι ίδιες - και σε
κάθε περίπτωση, αυτό δεν θα επηρεάσει τις
υπηρεσίες που θα λαβαίνουν οι πελάτες μας
• να βλέπετε τον πελάτη σας ως άτομο και να
μην κάνετε υποθέσεις για το άτομο με βάση
τα στερεότυπα
• να βλέπετε τις ‘διαφορές’ που έχει το άτομο
με εσάς ως μια ευκαιρία για να γνωρίσετε
νέους τρόπους και νέους ανθρώπους
• να συζητάτε οποιεσδήποτε ανησυχίες με τον
προϊστάμενό σας
• να εκμεταλλευτείτε τις τυχόν ευκαιρίες
επιμόρφωσης που θα σας βοηθήσουν στο
ρόλο σας.

Κύρια μηνύματα
Όλοι είναι διαφορετικοί – αυτό είναι
που το κάνει τόσο ενδιαφέρον όταν
εργάζεσαι με ανθρώπους.
Τα σχέδια φροντίδας λαμβάνουν υπόψη
τις ειδικές ανάγκες και περιστάσεις
τωνανθρώπων.

Κάθε σχέδιο φροντίδας επικεντρώνεται
στις ανάγκες του κάθε ατόμου.
Να σέβεστε τον κάθε πελάτη γι’ αυτό
που είναι, το πώς ζει, τι είναι σημαντικό
γι’ αυτόν, τι θέλει να πετύχει και
ως άτομο με τη δική του μοναδική
εμπειρίαζωής.
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Πρακτικές ιδέες για
εθελοντές HACC

Πώς μπορούν οι εθελοντές να βοηθήσουν τους πελάτες να παραμείνουν
δραστήριοι και ανεξάρτητοι;
Όχι και πολύ καιρό πριν, ο ρόλος των
εθελοντών στην Οικιακή και Κοινοτική
Φροντίδα (HACC) ήταν να «φροντίζουν»
και να «κάνουν πράγματα» για τους
ανθρώπους που χρησιμοποιούν τις
υπηρεσίες. Σήμερα, με την καλύτερα
ενημερωμένη άποψη για τα υγιή και
δραστήρια γηρατειά, ενθαρρύνουμε τους
πελάτες να κάνουν μόνοι τους όσο το
δυνατόν περισσότερα πράγματα.

Με την καθοδήγηση από τον προϊστάμενό σας
και σύμφωνα με τους στόχους του πελάτη,
υπάρχουν πολλοί σημαντικοί ρόλοι για
τους εθελοντές.

Ο ενθαρρυντικός ρόλος
Με μια προσέγγιση στις υπηρεσίες HACC που λέει
«Θέλουμε οι πελάτες να κάνουν όσο το δυνατό
περισσότερα πράγματα μόνοι τους ...», υπάρχουν
πολλά περιθώρια για τους εθελοντές να είναι εκεί
ως άτομα που ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να
κάνουν πράγματα μόνοι τους. Το προσωπικό είναι
διαθέσιμο όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά
θα έχει πάντα λιγότερο χρόνο από ό, τι θα ήθελε.
Έχοντας έναν εθελοντή που μπορεί να είναι μαζί
με τους ανθρώπους και να τους ενθαρρύνει να
προσπαθούν μόνοι τους είναι μια μεγάλη πηγή
βοήθειας για τους οργανισμούς

Ο διαμεσολαβητικός ρόλος

Τι ρόλους μπορούν να αναλάβουν οι
εθελοντές HACC;
Ενώ σήμερα υπάρχει μικρότερη ανάγκη για να
κάνουν πράγματα για τους πελάτες, οι εθελοντές
πάντα θα αποτελούν ένα ζωτικό τμήμα για το
πρόγραμμα HACC.

Οι εθελοντές συχνά έχουν περισσότερες
δυνατότητες από το προσωπικό να είναι «δίπλα»
στους πελάτες, ειδικά σε ένα ομαδικό περιβάλλον
όταν μπορούν να διατηρήσουν μια δραστηριότητα
ή μια συζήτηση. Ίσως να μπορούν να παρέχουν
τα σωστά σχόλια, να συμβάλουν στη συμμετοχή
κάποιου που έχει προβλήματα ακοής, ή απλά να
δώσουν μια χείρα βοήθειας σε κάποιον για να τον
βοηθήσει να συμμετέχει.

Ο ρόλος του παρατηρητή

Ο ρόλος του καθοδηγητή

Οι εθελοντές μπορεί να είναι τα «μάτια και τα
αυτιά» μιας υπηρεσίας. Ένα βασικό μέρος του
ρόλου τους είναι να παρακολουθούν τι συμβαίνει
με τους πελάτες. Για παράδειγμα οι εθελοντές
που διανέμουν γεύματα μπορεί να είναι τα μόνα
άτομα από τον οργανισμό που βλέπει το άτομο
τακτικά στο σπίτι. Ανεξάρτητα αν οι εθελοντές
αποτελούν μέρος μιας ομαδικής υπηρεσίας ή
εργάζονται ατομικά με πελάτες, μπορεί να είναι
θαυμάσιοι παρατηρητές.

Οι άνθρωποι που λαβαίνουν υπηρεσίες HACC
μπορεί να μην είναι τόσο γρήγοροι όσο ήταν
κάποτε, είτε διανοητικά ή σωματικά. Συχνά, απλά
αν υπάρχει κάποιος εκεί για να καθοδηγήσει
το άτομο απαλά και υπομονετικά σε μια
δραστηριότητα μπορεί να κάνει τη διαφορά
του να λάβει μέρος ή όχι. Έχοντας εσάς εκεί
- τον εθελοντή - μπορεί να δώσει στο άτομο
που λαβαίνει υπηρεσίες την αυτοπεποίθηση
γνωρίζοντας ότι έχει κάποιον στο πλευρό του να
τον υποστηρίξει.

Πράγματα που πρέπει να παρακολουθείτε
μπορεί να είναι αλλαγές στο άτομο που σας
κάνει να πιστεύετε ότι μπορεί να δυσκολεύεται
λίγο. Ή να δίνετε προσοχή σε σχόλια του πελάτη
όπως:-«μπόρεσα να δέσω τα κορδόνια μου
σήμερα» - κάτι που σας κάνει να καταλάβετε
ότι έχει κάνει ένα σημαντικό επίτευγμα. Με τις
παρατηρήσεις των εθελοντών, το προσωπικό έχει
πολύ περισσότερες πληροφορίες στη διάθεσή του
για να σχεδιάσει τις κατάλληλες υπηρεσίες για τα
συγκεκριμένα άτομα.

Ο διαγενεαλογικός σύνδεσμος
Οι εθελοντές διαφορετικών ηλικιών μπορούν να
παίξουν σημαντικό ρόλο στις υπηρεσίες HACC.
Οι νεότεροι εθελοντές μπορούν να κάνουν τους
πελάτες να συμμετέχουν σε ωραίες συζητήσεις,
να συγκρίνουν ‘το σήμερα’ με ‘τα παλιά’.
Μαζί, μικροί και μεγάλοι μπορούν να έχουν
φανταστικές συνομιλίες - μπορεί να είναι
συναρπαστικό να ακούς εμπειρίες της ζωής των
ηλικιωμένων. Παρομοίως, οι ηλικιωμένοι μπορεί
να ενδιαφέρονται πολύ να ακούν για το πώς είναι
διαφορετική η ζωή για τους νέους - και για τα
πράγματα που έχουν παραμείνει το ίδιο σε όλες
τις γενιές.

Για περαιτέρω συζήτηση
Τι προσεγγίσεις ή ρόλους βλέπετε
τον εαυτό σας να αναλαμβάνει ως
εθελοντής HACC;
Διαφέρει αυτό πάρα πολύ για τους
εθελοντές – ανάλογα κατά πόσο
προσφέρετε εθελοντική εργασία σε
μια ομαδική υπηρεσία, όπως Ομάδα
Προγραμματισμένων Δραστηριοτήτων,
ή αν εργάζεστε με έναν πελάτη την κάθε
φορά, όπως Διανομή Γευμάτων;

Πώς νομίζετε ότι οι προσεγγίσεις
σας βοηθάνε τα άτομα με τα οποία
εργάζεστε; Να θυμάστε ότι οι άνθρωποι
που λαβαίνουν υπηρεσίες HACC ο
καθένας τους έχει τους δικούς του
στόχους, που είναι καταγραμμένοι στο
σχέδιο φροντίδας του.
Ευχαριστούμε τον ανεξάρτητο εκπαιδευτή HACC Kim
Repcak για μερικές από τις ιδέες που αναλύονται σε
αυτές τις σημειώσεις.
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Ιστορίες ενεργητικού
εθελοντισμού

Κοινοτική μεταφορά

Οι εθελοντές είναι μια ζωτική πηγή
υπηρεσιών κοινοτικής μεταφοράς. Οι
υπηρεσίες μεταφορών μπορούν να
κάνουν μια τεράστια διαφορά σε πολλούς
ηλικιωμένους ή άτομα με αναπηρίες που
μπορεί να είναι απομονωμένοι στο σπίτι.

Πώς μπορούν οι εθελοντές να βοηθήσουν
τους πελάτες κοινοτικής μεταφοράς να
παραμείνουν δραστήριοι και ανεξάρτητοι;
Αυτή μπορεί να ακούγεται σαν μια περίεργη
ερώτηση. Συχνά, οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν
την κοινοτική μεταφορά έχουν περιορισμούς
στην κινητικότητα – μπορεί να χρησιμοποιούν
περπατούρα ή μπαστούνι. Μπορεί να έχουν
περιορισμένη όραση ή ακοή. Σε τελική ανάλυση - γι
‘αυτό το λόγο μερικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τις
υπηρεσίες κοινοτικής μεταφοράς.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι υπάρχουν
πολλοί τρόποι για να βοηθήσετε τους ανθρώπους
να παραμείνουν δραστήριοι και ανεξάρτητοι.
Με τη μεταφορά, μερικές απλές ιδέες είναι:
• να επιτρέπετε στους επιβάτες να βάζουν τις
ζώνες τους αντί να το κάνετε εσείς γι’ αυτούς
• να βοηθάτε να γίνονται ενδιαφέρουσες
συζητήσεις με όλους τους επιβάτες ως μέρος
της διαδρομής
• κάντε ένα γρήγορο κουίζ κατά της διάρκεια
της διαδρομής
• να παροτρύνετε τους επιβάτες να παρατηρούν
το περιβάλλον καθοδόν.

• αν ένας πελάτης είναι λιγάκι βραδύς, αντί να
βάζετε εσείς τα πόδια του μέσα στο όχημα εκ
μέρους του, δώστε του λίγο χρόνο να γυρίσει
τα πόδια μόνος του, αν βέβαια μπορεί.

Γιατί αυτές οι ενέργειες είναι σημαντικές;

• τι μπορεί να κάνει αυτό το άτομο;
• σε τι πράγματα χρειάζεται βοήθεια αυτό
το άτομο;
• ποιοι είναι οι στόχοι του στο σχέδιο
φροντίδας του;

Σε κάθε περίπτωση, αυτές οι ενέργειες:

• Όταν εργάζεστε με έναν πελάτη, ρωτήστε τον:

• επιτρέπουν στους ανθρώπους να έχουν οι
ίδιοι περισσότερο έλεγχο – αυτό βοηθάει στην
αυτοπεποίθησή τους

• πώς μπορώ να σε βοηθήσω να κάνεις …
μόνος σου;

• μπορείς να κάνεις….

• επιτρέπουν στους ανθρώπους να συνεχίσουν
να συμμετέχουν και να διασυνδέονται με τους
άλλους – τόσο η πνευματική διέγερση όσο
και οι κοινωνικές σχέσεις είναι ζωτικές για
την υγεία

• πώς θα ήθελες να σε βοηθήσω με …(αυτό το
πράγμα ή δραστηριότατα);

• επιτρέπουν στους ανθρώπους να συνεχίσουν
να ασχολούνται στην φροντίδα του
εαυτού τους. Αν οι άνθρωποι μπορούν να
διατηρήσουν την ικανότητά τους να μπαίνουν
στο όχημα, πιθανόν να είναι ευκολότερο γι’
αυτούς να μετακινούνται με αυτοκίνητο μαζί
με την οικογένεια ή φίλους.

Τι άλλο μπορούν να κάνουν οι εθελοντές;

Μερικές ερωτήσεις που μπορούν να
κάνουν οι εθελοντές
Είναι σημαντικό να είστε σαφείς για το ποιο
είναι ασφαλές ή όχι για τους πελάτες. Αυτό θα
είναι καταγραμμένο στο σχέδιο φροντίδας κάθε
πελάτη. Ρωτήστε τον προϊστάμενό σας:

Για περαιτέρω συζήτηση
Ποια είναι μερικά άλλα πράγματα
που μπορείτε να παροτρύνετε να
κάνουν μόνοι τους οι πελάτες της
κοινοτικής μεταφοράς;
Ποια είναι μερικά θέματα με τα
οποία μπορείτε να ξεκινήσετε μια
συζήτηση με τους επιβάτες του
κοινοτικού λεωφορείου;

• μπορείς να το κάνεις άνετα αυτό;

Οι εθελοντές μπορούν να προσφέρουν στους
ανθρώπους θαυμάσια υποστήριξη δίνοντάς τους
χρόνο να κάνουν κάτι μόνοι τους.
Οι εθελοντές είναι εξαιρετικοί παρατηρητές – τα
καταφέρνει καλύτερα το άτομο τώρα απ’ ότι
παλιά; Πέστε στο άτομο ότι το παρατηρήσατε!
Φαίνεται το άτομο να δυσκολεύεται λιγάκι
σήμερα; Μιλήστε μαζί του για να δείτε αν υπάρχει
κάποια εξήγηση. Ενημερώστε τον προϊστάμενό
σας πώς τα πάει το άτομο.
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Ιστορίες ενεργητικού
εθελοντισμού

Ομάδες Προγραμματισμένων Δραστηριοτήτων (Planned Activity Groups -PAGs)

Περίπου 470 οργανισμοί στη Βικτώρια
παρέχουν υπηρεσίες Οικιακής και
Κοινοτικής Φροντίδας στις τοπικές τους
κοινωνίες. Οι περισσότερες υπηρεσίες
περιλαμβάνουν προγράμματα PAG. Οι
εθελοντές διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στα
PAG σε ολόκληρη τη Βικτώρια.

Τι κάνουν τα PAG για να βοηθήσουν τους
ανθρώπους να παραμείνουν δραστήριοι
και ανεξάρτητοι;
Ο στόχος των PAG ήταν πάντοτε να παρέχουν μια
κοινωνική εμπειρία στους πελάτες - μια ευκαιρία
για να βγουν έξω, να πιουν ένα καφεδάκι ή να
φάνε με γνωστούς φίλους.
Οι μακροπρόθεσμοι εθελοντές μπορεί να έχουν
παρατηρήσει μερικές νέες κατευθύνσεις στα PAG
τα τελευταία χρόνια. Με μεγαλύτερη έμφαση
στην παροχή βοήθειας στους ανθρώπους για
να είναι όσο το δυνατόν πιο δραστήριοι και
ανεξάρτητοι, τα PAG έχουν κάνει μερικές αλλαγές
- «μικρές» αλλαγές, όπως η ενθάρρυνση των
ανθρώπων να παίρνουν μόνοι τους το φλιτζάνι
τσάι αντί να τους σερβίρουν και «μεγάλες»
αλλαγές, όπως νέες δραστηριότητες ή τάξεις.

Πώς μπορούν οι εθελοντές να βοηθήσουν
πελάτες PAG να παραμείνουν δραστήριοι
και ανεξάρτητοι;
Οι εθελοντές στα προγράμματα PAG μπορούν:
• να δαπανούν χρόνο σε ενεργό συνομιλία
με τους ανθρώπους της ομάδας – να
μαθαίνουν πραγματικά για τη ζωή και τα
ενδιαφέροντά τους

• Να βρίσκονται στο ‘πλευρό’ των ατόμων – να
τους δίνουν αυτοπεποίθηση για να κάνουν
κάτι που διαφορετικά δεν θα έκαναν.
• Να παροτρύνουν τα άτομα όταν τα βλέπουν
να προσπαθούν να κάνουν κάτι.
• Να συνομιλούν με ανθρώπους που μπορεί
να φαίνονται απομονωμένοι – η μοναξιά
είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για τους
ηλικιωμένους κι αν έχουν έναν φιλικό
εθελοντή να κουβεντιάζουν μαζί μπορεί να
κάνει μια τεράστια διαφορά.
• Να είστε υπομονετικοί - εάν το άτομο
χρειάζεται λίγο χρόνο για να κάνει κάτι,
περιμένετε λιγάκι και αφήστε το άτομο να
τελειώσει – ανεξάρτητα αν αυτό είναι να λύσει
ένα σταυρόλεξο ή να τελειώσει μια πρόταση.

Ποιες είναι μερικές χρήσιμες οδηγίες για
τους εθελοντές;
• Καταρχάς σταματήστε και κοιτάξτε! Πριν
επέμβετε για να κάνετε κάτι για κάποιον στην
ομάδα, κάντε ερωτήσεις όπως: Είσαι εντάξει
να το κάνεις ...; Θα ήθελες να βρίσκομαι ...
κοντά σου; Να σου δώσω το χέρι μου να
στηριχθείς;

• Προσέχετε τα λόγια σας. Ο τρόπος που
κάνουμε ερωτήσεις μπορεί να είναι πολύ
σημαντικός. Αλλάξτε τις ερωτήσεις από: «θα
ήθελες να το κάνω αυτό για σένα;» στην
ερώτηση «Θα ήθελες να το κάνεις αυτό;
Χρειάζεσαι βοήθεια από μένα; ή «ας το
κάνουμε μαζί».
• Παρατηρήστε τους ανθρώπους στην ομάδα
και πείτε τη γνώμη σας. Μπορεί να είστε ένας
από τους λίγους ανθρώπους που βλέπει το
άτομο αυτό σε τακτική βάση. Πέστε τους ότι
τους βλέπετε ότι προσπαθούν. Απλά να τους
αναγνωρίζετε ότι υπάρχουν ως άτομο.
• Βρείτε κοινά ενδιαφέροντα ή εμπειρίες έτσι
ώστε οι άνθρωποι στην ομάδα να μπορούν
να κάνουν νέες σχέσεις. «Έχεις καινούργιο
εγγόνι... το ίδιο και η Μαρία...» «Θανάση έχει
πάει και συ σε οικοτροφείο;», «Δε δούλευες
στη βιβλιοθήκη Γιώργο;»
• Μιλήστε με το συντονιστή σας και άλλο
προσωπικό. Τι συστήνουν αυτοί σε κάθε μέλος
της ομάδας;
• Παρατηρήστε τι κάνει το προσωπικό – ποια
είναι μερικά από τα πράγματα που λέει το
προσωπικό στα μέλη της ομάδας;

Κύρια μηνύματα
Ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που
προσφέρουν οι εθελοντές είναι ο χρόνος
τους δίπλα στον πελάτη. Μη βιάζεστε και
προσφέρετε πραγματική στήριξη για να
μπορούν τα άτομα να κάνουν πράγματα
μόνοι τους.
Στηρίξτε τους ανθρώπους να κάνουν
αυτά που μπορούν.

Να βοηθάτε τους ανθρώπους στα
πράγματα που δεν μπορούν να κάνουν.
Να είστε υπομονετικοί!
Να είστε θετικοί!

HACC Σημειώσεις Εθελοντών αρ. 7

Ιστορίες ενεργητικού
εθελοντισμού

Ομάδες Προγραμματισμένων Δραστηριοτήτων (PAG) – περιπτωσιολογικές μελέτες

Οι ομάδες PAG μπορεί να λειτουργούν στον
ίδιο χώρο κάθε εβδομάδα, ή οι ομάδες
μπορεί να πηγαίνουν σε τακτικές εκδρομές
ή μπορεί να είναι ένας συνδυασμός
εκδρομών και συναντήσεων σε κέντρο.

Οι τάξεις ‘Μαγειρεύω για έναν’ στοχεύει
ηλικιωμένους άντρες. Πολλοί άντρες σ’ αυτή
την ηλικιακή ομάδα ζουν μόνοι τους μετά την
απώλεια της συζύγου και δεν έχουν μάθει ποτέ
να μαγειρεύουν.
Άλλοι θέλουν να δοκιμάσουν κάτι καινούργιο
και ίσως να θέλουν να υπερηφανευτούν
στην οικογένειά τους ότι μπορούν να μάθουν
κάτι καινούργιο!
Στην τάξη μαγειρικής μαγειρεύουν όλοι μαζί
κάποιο φαγητό. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν νέες
δεξιότητες, απολαμβάνουν ένα ωραίο γεύμα μαζί
κι όταν φεύγουν παίρνουν μια μερίδα φαγητού
για το σπίτι.
Οι συμμετέχοντες είναι χαρούμενοι που
μαθαίνουν νέες δεξιότητες και μετά τις
μοιράζονται με την οικογένειά τους εντυπωσιάζοντας τα παιδιά τους, ακόμα και τα
εγγόνια τους.

Νέες δραστηριότητες στο κέντρο
Το Κέντρο Evergreen στο Balwyn ξεκίνησε μια
κοινοτική κουζίνα. Αυτή η πρωτοβουλία έχει δύο
πτυχές: ένας λαχανόκηπος και φρέσκα αρωματικά
φυτά που καλλιεργούνται σε υπερυψωμένο
παρτέρι καθώς και μαθήματα μαγειρικής.

Ενώ οι άνδρες παροτρύνονται να κάνουν όσο το
δυνατόν περισσότερα πράγματα, οι εθελοντές
εξασφαλίζουν ότι οι τάξεις λειτουργούν ομαλά.
Οι εθελοντές του Κέντρου Evergreen φροντίζουν
τον κήπο, βοηθάνε στις τάξεις και στο τέλος της
ημέρας βοηθάνε στον καθαρισμό της κουζίνας.
Αν θέλετε να δείτε περισσότερα για την Κοινοτική
Κουζίνα Evergreen μπορείτε να δείτε μια ταινία
στο YouTube:
www.youtube.com/watch?v=CAvPOFxXXfI

Επισκέψεις στην κοινότητα
Ο Δήμος Brimbank διοργανώνει μια μηνιαία
Ομάδα Κοινοτικών Γευμάτων. Η ομάδα
επισκέπτεται ένα τοπικό εμπορικό κέντρο, όπου
τα μέλη τρώνε μεσημεριανό και κάνουν λίγα
ψώνια. Το προσωπικό και οι εθελοντές βοηθάνε
τα άτομα όταν χρειάζεται. Μερικοί χρειάζονται
βοήθεια για να περπατήσουν, άλλοι απλά θέλουν
να ξέρουν ότι υπάρχει κάποιος δίπλα τους.
Η ομάδα αυτή παλιά συναντιόταν σε μια
κοινοτική αίθουσα και έτρωγαν μεσημεριανό που
το διένεμε ο Δήμος. Ήταν μια κοινωνική εμπειρία
για τους πελάτες - αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα
συναρπαστική!
Κατά τη διάρκεια συζητήσεων, ένας αριθμός των
μελών της ομάδας ανέφερε ότι δεν είχε πάει
ποτέ στο τοπικό εμπορικό κέντρο. Το προσωπικό
πρότεινε να επισκέπτονται το εμπορικό κέντρο και
αυτό έλαβε ενθουσιώδη ανταπόκριση. Ο Δήμος
Brimbank αποφάσισε να «το δοκιμάσει» και από
τότε όλα πάνε θαυμάσια.

Κλειδί για την επιτυχία αυτής της εκδρομής ήταν
ότι υπήρχαν αρκετοί εθελοντές έτσι ώστε όλα
τα μέλη της ομάδας να αισθάνονται ασφαλή και
να υποστηρίζονται.
Μερικοί άνθρωποι θέλουν να παραμείνουν με
την ομάδα, άλλοι θέλουν να γυρίζουν μόνοι τους
και άλλοι θέλουν να κοιτάνε τις βιτρίνες των
καταστημάτων με κάποιον στο πλευρό τους. Με
εθελοντές που βοηθούν, όλες αυτές οι επιλογές
είναι δυνατές.
Στο κέντρο, οι εθελοντές είχαν σαφή καθήκοντα
και μια ρουτίνα ώστε ο Συντονιστής Εθελοντών
δεν ήταν βέβαιος για το πώς θα προσαρμοστούν
οι εθελοντές στο εμπορικό κέντρο. Ωστόσο, ο
Συντονιστής Εθελοντών ανέφερε ότι οι εθελοντές
«το έπιασαν με το πρώτο».
«Ήξεραν ότι οι περισσότεροι πελάτες δεν είχαν
πάει στο εμπορικό κέντρο. Μπορούσαν να δουν
πόσο χαρούμενοι και περήφανοι ήταν ... και
μπορούσαν να φανταστούν τις συζητήσεις με
τους φίλους και την οικογένειά τους... Ήξεραν ότι
χωρίς αυτή την ομάδα, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα
μπορούσαν να πάνε σε αυτή την εκδρομή».

Κύρια μηνύματα
Οι εθελοντές μπορούν να κάνουν τη
διαφορά μεταξύ μιας ομάδας να κάνει
‘τα ίδια και τα ίδια’ ή να δοκιμάσει
καινούργιες δραστηριότητες.
Αν υπάρχουν κοντά εθελοντές, το
προσωπικό μπορεί να έχει μεγαλύτερη
εμπιστοσύνη ότι υπάρχει υποστήριξη
για όλους τους πελάτες.

Μπορεί επίσης να σημαίνει ότι
υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι να
μοιραστούν τη διασκέδαση!
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Ιστορίες ενεργητικού
εθελοντισμού

Διανομή γευμάτων

Κάθε εργάσιμη μέρα της εβδομάδας,
σε πολλές περιοχές της τοπικής
αυτοδιοίκησης σε ολόκληρη τη Βικτώρια,
υπάρχει μια στρατιά εθελοντών που
διανέμουν γεύματα σε ηλικιωμένους που
ζουν στο σπίτι.

• Η Εθνική Ημέρα Διανομής Γευμάτων
γιορτάζεται την τελευταία Τετάρτη του
Αυγούστου κάθε χρόνο. Αυτός ο ετήσιος
εορτασμός αναγνωρίζει τη δουλειά των 78.700
εθελοντών σε πάνω από 740 παραρτήματα σε
όλη τη χώρα.

Κάτι περισσότερο από ένα απλό γεύμα
Συνεχώς από την πρώτη Διανομή Γευμάτων πριν
σχεδόν 60 χρόνια, η υπηρεσία θεωρείται ότι
προσφέρει περισσότερα απ’ ότι ένα απλό γεύμα.
‘…τη βλέπουμε σαν μια υπηρεσία που παρέχει
πολύ περισσότερα απ’ ότι γεύματα. Είναι ένας
ζωτικός κοινωνικός σύνδεσμος. Για μερικούς
ηλικιωμένους, το μόνο άτομο που βλέπουν είναι
το άτομο που τους διανέμει τα γεύματα’.
Francis Donovan,
Κοινωνική Λειτουργός στο Δήμο

Γνωρίζετε ότι…
• Η πρώτη Διανομή Γευμάτων με μηχανικά μέσα
έγινε στο South Melbourne το 1953. Η κ. Watts
από την κοινοτική υπηρεσία South Melbourne
Community Chest, διένειμε με τρίκυκλο που
είχε κουτί διανομής, γεύμα με σούπα, ψητό
αρνί και γλύκισμα με δαμάσκηνα στην κ.
Meehan στο Dorcas St.
• Κάθε χρόνο 15.000 εθελοντές στη
Βικτώρια διανέμουν πάνω από 3,5
εκατομμύρια γεύματα.

South Melbourne, 1954-1959

Το σλόγκαν της εθνικής συνομοσπονδίας των
οργανισμών Διανομής Γεμάτων Αυστραλίας είναι
‘Κάτι περισσότερο απ’ ότι ένα απλό γεύμα’.
Οι λόγοι για την ανάγκη διανομής
γευμάτων ποικίλουν:
• Οι άνθρωποι μπορεί να χρειάζονται γεύματα
όταν αναρρώνουν μετά το νοσοκομείο. Η
υπηρεσία διανομής γευμάτων δίνει την
ευκαιρία στους ανθρώπους να ξεκουραστούν
και να αναρρώσουν.

• Ένας απ’ το ζευγάρι μπορεί να χρειάζεται
συνεχώς φροντίδα και ο άλλος σύντροφος δεν
έχει το χρόνο να μαγειρεύει.
• Κάνα δυο γεύματα την εβδομάδα μπορεί
να βοηθήσει κάποιον που τα καταφέρνει να
μαγειρεύει τις περισσότερες αλλά όχι όλες
τις μέρες.
Πολλοί άνθρωποι που τους διανέμουν γεύματα
στο σπίτι μπορεί να έχουν σωματικούς
περιορισμούς. Άλλοι μπορεί να έχουν παροδικές
αλλαγές. Ανεξάρτητα την περίσταση, η διανομή
γευμάτων βοηθάει τους ανθρώπους να
διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους στο σπίτι.

Πώς μπορούν οι εθελοντές διανομής
γευμάτων να βοηθήσουν τους
ανθρώπους να παραμείνουν δραστήριοι
και ανεξάρτητοι;
Οι εθελοντές διανομής γευμάτων μπορούν να
στηρίξουν την ανεξαρτησία με πολλούς τρόπους:
• Μέσω φιλικής κουβέντας. Να κουβεντιάζετε
για τον καιρό όπως μιλάτε με τους γείτονες
ή συναδέλφους σας. Με αυτή τη κουβέντα
οι άνθρωποι διατηρούν την επαφή τους με
τον κόσμο.
• Γνωρίζετε ανθρώπους, τη γενική συμπεριφορά
τους και την εμφάνιση του σπιτιού τους.
Παρατηρείτε τυχόν αλλαγές που μπορεί
να υποθέτουν ότι κάποιος βελτιώνεται
ή δυσκολεύεται.

Για περαιτέρω συζήτηση
Ποια είναι μερικά ‘σημάδια’ που σας
λένε ότι κάποιος τα καταφέρνει καλά;
Τι σας λέει ότι δεν τα καταφέρνει καλά;
Ποιοι νομίζετε ότι είναι οι καλύτεροι
τρόποι για να αρχίσετε μια συζήτηση;

• Ρωτήστε τους πελάτες πώς αισθάνονται.
Έχετε τα μάτια σας ανοιχτά για τυχόν
σημάδια που μπορεί το άτομο να μην
αισθάνεται καλά. Επίσης, να είστε έτοιμοι να
ανταποκριθείτε όταν οι άνθρωποι σας λένε ότι
αισθάνονται ωραία.
• Να υπενθυμίζετε στους ανθρώπους να
προσέχουν στις άσχημες καιρικές συνθήκες να πίνουν άφθονα υγρά το καλοκαίρι, να είναι
προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούν θερμάστρες
το χειμώνα.
• Να ενθαρρύνετε τους ανθρώπους να βγαίνουν
έξω όταν είστε εκεί. Αν είστε κοντά τους
μπορεί να έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση
να περπατήσουν μέχρι το γραμματοκιβώτιο
για παράδειγμα.
• Οι εθελοντές Διανομής Γευμάτων είναι
θαυμάσιοι παρατηρητές για τον οργανισμό.
Ενημερώστε τον προϊστάμενό σας για
οποιεσδήποτε ανησυχίες, έτσι ώστε ο
οργανισμός να λάβει μέτρα. Η έγκαιρη
παρέμβαση μπορεί να βοηθήσει να
αποτρέψει ένα πέσιμο ή την επιδείνωση της
κατάστασης κάποιου.
• Όταν οι εθελοντές διανέμουν τακτικά
γεύματα, δίνει μεγάλη σιγουριά στο άτομο
που λαβαίνει το γεύμα και στην οικογένειά
του, γνωρίζοντας ότι κάποιος θα περάσει από
το σπίτι. Εάν το άτομο δεν ανοίξει την πόρτα,
οι διαδικασίες έκτακτης ανάγκης μπορούν να
ξεκινήσουν γρήγορα.
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Ιστορίες ενεργητικού
εθελοντισμού

Όταν εργάζεστε σε ατομικό επίπεδο (ένας προς έναν)

Μερικοί εθελοντές εργάζονται ατομικά
με πελάτες. Αυτές οι ατομικές (ένας
προς έναν) δραστηριότητες μπορούν να
περιλαμβάνουν επισκέψεις στο σπίτι του
ατόμου, ο εθελοντής βγάζει το άτομο έξω ή
απλά κουβεντιάζει μαζί του στο τηλέφωνο
μια τακτική ώρα.

Μερικά θέματα για συζήτηση
Για να γνωρίσετε τον πελάτη σας, σκεφτείτε για
το πώς να τον κάνετε να μιλήσει. Μερικά καλά
θέματα για να εξερευνήσετε περιλαμβάνουν:
• Η παιδική ηλικία του – Πού γεννήθηκε;
Πού μεγάλωσε και πού πήγε σχολείο; Πόσα
αδέρφια έχει;
• Τα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης – Δούλεψε;
Σπούδασε; Ταξίδεψε; Πώς συγκρίνει τα
δικά του χρόνια όταν ήταν νέος με τους
σημερινούς νέους;
• Η οικογενειακή ζωή του – Έχει κάποια
μακροχρόνια σχέση; Έχει παιδιά; Έχει εγγόνια;
• Οι ικανότητες και τα χόμπι του – Του
άρεσε να κάνει πράγματα; Τι έκανε για να
χαλαρώσει; Ασχολείται ακόμα με αυτές στις
δραστηριότητες; Εάν όχι, γιατί όχι; Θα ήθελε;

Πώς μπορούν οι εθελοντές να βοηθήσουν
τους πελάτες να παραμείνουν δραστήριοι
και ανεξάρτητοι;
Οι εθελοντές που εργάζονται ατομικά με
πελάτες έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν
μια ιδιαίτερη σχέση. Ο επιπλέον χρόνος που
περνάνε μαζί επιτρέπει και στους δυο σας να
γνωριστείτε καλύτερα.

• Τα ενδιαφέροντα και οι επιδιώξεις του - Τι του
αρέσει πάρα πολύ; Πόσο σημαντική είναι η
οικογένεια για αυτόν; Του αρέσουν τα ταξίδια
ή η τέχνη; Κηπουρική ή αντίκες; Πώς διατηρεί
το ενδιαφέρον του σε αυτούς τους τομείς;

Να θυμάστε να σας καθοδηγεί το άτομο και η
προθυμία του να μιλάει για προσωπικά θέματα.
Μπορεί να υπάρχουν ευαισθησίες ή απλά
θλιβερές αναμνήσεις ή σχέσεις, αλλά οι άνθρωποι
μπορεί επίσης να εκτιμήσουν την ευκαιρία να
μιλήσουν για προσωπικά και ουσιαστικά θέματα.
Καθοδηγηθείτε από το άτομο.
Από τις πληροφορίες που μοιράζεται μαζί σας
ο πελάτης:
• Ανοίξετε θέματα για συζήτηση που
ενδιαφέρουν το άτομο.
• Μιλήστε για βιβλία, άρθρα σε εφημερίδες ή
ταινίες που ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα
και εμπειρίες της ζωής του ατόμου. Αυτό
μπορεί να γίνει αφορμή να διαβάζει ή να δει
κάτι καινούργιο.
• Συνδέστε τα ενδιαφέροντα του ατόμου με
επίκαιρα συμβάντα – εκθέσεις, φεστιβάλ ή
θεατρικά έργα.
• Εάν βγάζετε το άτομο έξω, καθοδηγηθείτε
από αυτές οι πληροφορίες για τα πράγματα
που μπορείτε να κάνετε έξω. Εάν ο πελάτης
σας αγαπάει την κηπουρική, αντί να πάτε
σε εμπορικό κέντρο μπορείτε να τον πάτε
σε τοπικούς κήπους ή φυτώριο; Ή απλά
πηγαίνετε έναν περίπατο εκεί κοντά, ειδικά
την άνοιξη.

Για περαιτέρω συζήτηση
Ποια είναι μερικά ενδιαφέροντα
πράγματα που συζητήσατε με
τους πελάτες;
Ποια είναι μερικά απ’ τα πιο
ενδιαφέροντα πράγματα που
μοιράστηκε μαζί σας ένας πελάτης; (όχι
προσωπικές πληροφορίες)
Τι μάθατε απ’ αυτές τις συζητήσεις;

Η σημασία της λήψης αποφάσεων
Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι για τους
ανθρώπους να παίρνουν αποφάσεις μόνοι τους
για τη ζωή τους – για να έχουν κάποιον έλεγχο.
Καθώς οι άνθρωποι γερνούν ή γίνονται
αδύναμοι, μπορεί να γίνει πιο δύσκολο γι’
αυτούς να παίρνουν αποφάσεις για ορισμένα
θέματα, γεγονός που καθιστά πιο σημαντικό να
υποστηρίζονται και να τους δίνονται ευκαιρίες να
παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις σε κοινωνικό
επίπεδο. Όταν βγαίνετε έξω με τον πελάτη σας,
φροντίστε να του δίνετε αρκετό χρόνο για να
παίρνει αποφάσεις και να κάνει επιλογές - ακόμα
και απλές, όπως τι θέλει να φάει, ή πότε να πιεί
έναν καφέ και μεγαλύτερες επιλογές, όπως πού
θα πάτε ή για ποια πράγματα θα μιλήσετε.
Αν αναπτύξετε μια σχέση με κάποιον, με την
πάροδο του χρόνου σάς φέρνει επίσης σε μια
σημαντική θέση για να παρατηρείτε «πώς τα
πάει το άτομο» και να του λέτε τη γνώμη σας. Να
θυμάστε ότι μπορεί να είναι αρκετά κοινωνικά
απομονωμένος κι αν έχει κάποιον να του πει
«φαίνεσαι μια χαρά», ή να παρατηρήσει κάτι στην
εμφάνισή του, είναι ένα απλό πράγμα που μπορεί
να βοηθήσει πραγματικά την αυτοεκτίμηση και
την αυτοπεποίθησή του, ειδικά εάν πλέον δεν του
λένε πολλά θετικά σχόλια τέτοιου είδους.
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Ιστορίες ενεργητικού
εθελοντισμού

Όταν εργάζεστε με νεαρά άτομα

Συνήθως, όταν οι εθελοντές εργάζονται
με τους νέους και νεαρούς ενήλικες
με αναπηρία, είναι για να μπορέσει η
οικογένεια ή ο φροντιστής να έχει ένα
διάλειμμα. Η υπηρεσία αυτή λέγεται
«ανάπαυλα». Οι εθελοντές μπορεί
να εργαστούν με ένα νεαρό άτομο, ή
μπορεί να είναι ένας μεταξύ πολλών
εθελοντών που εργάζονται με μια ομάδα
νέων ανθρώπων.

Τι είναι σημαντικό όταν προσφέρετε
εθελοντική εργασία με νέους;
Οι υπηρεσίες Οικιακής και Κοινοτικής
Φροντίδας (HACC) στοχεύουν να βοηθήσουν
τους ανθρώπους να είναι όσο το δυνατόν πιο
ανεξάρτητοι και δραστήριοι. Οι υπηρεσίες αυτές
είναι για νέους και ενήλικες με αναπηρίες και
για αδύναμα ηλικιωμένα άτομα που χρειάζονται
υποστήριξη για να συνεχίσουν να ζουν στο σπίτι.
Όταν εργάζεστε με νέους, είναι σημαντικό
να καταλάβετε κάτι σχετικά με την αναπηρία
τους και, το πιο σημαντικό, για τις ικανότητές
τους. Μάθετε περισσότερα πράγματα για τους
ανθρώπους που εργάζεστε από το προσωπικό ή
από μέλη της οικογένειας και φροντιστές αν έχετε
επαφή μαζί τους.
Μερικοί νέοι άνθρωποι για τους οποίους
εργάζεστε μπορεί να χρειάζονται υπηρεσίες
υποστήριξης σε όλη τους τη ζωή. Άλλοι μπορεί
να χρειάζονται υποστήριξη όταν είναι σε νεανική
ηλικία, αλλά θα μπορούν να ζουν ανεξάρτητα
καθώς ενηλικιώνονται.
Και στις δύο περιπτώσεις, ο ρόλος σας στην
ενίσχυση των ικανοτήτων και της ανεξαρτησίας
του νεαρού ατόμου είναι πραγματικά σημαντικός
στην πορεία της ζωής του.

Πώς μπορούν οι εθελοντές να στηρίξουν
την ανεξαρτησία των νέων;
• Αναγνωρίστε και επαινείστε όταν βλέπετε
το νεαρό άτομο να προσπαθεί να κάνει κάτι.
Μπορεί το νεαρό άτομο να είναι ικανό να
κάνει μόνο ένα μέρος της εργασίας, αλλά
πέστε του ότι τον είδατε να προσπαθεί «μάζεψες αυτά τα παιχνίδια πολύ καλά και
πολύ γρήγορα όταν στο ζήτησα» - ακόμη και
αν δεν μπορεί πραγματικά να τα βάλει μέσα
στο καλάθι των παιχνιδιών.
• Ως εθελοντής, μπορεί να νομίζετε ότι βοηθάτε
το νεαρό άτομο κάνοντας κάτι γι’ αυτό, αλλά
αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν μαθαίνει πώς
να λύνει προβλήματα μόνο του ή να αναπτύξει
τις ικανότητές του. Φυσικά, θα πρέπει να
γνωρίζετε τις δυνατότητες του νεαρού
ατόμου για το οποίο εργάζεστε, αλλά να είστε
προετοιμασμένοι να περιμένετε και να του
δώσετε χρόνο να κάνει πράγματα μόνος του.
Να είστε εκεί για καθοδήγηση και υποστήριξη
καθώς προσπαθεί να κάνει κάτι.
• Η χρήση προτροπών είναι ένας πολύ καλός
τρόπος για να αφήνετε το νεαρό άτομο να
κάνει πράγματα μόνο του ενώ θα βρίσκεστε
εκεί για να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλής και
τα καταφέρνει.

• Οι προτροπές μπορεί να είναι προφορικές,
εξηγώντας στο νεαρό άτομο μια εργασία βήμα
προς βήμα. Είναι σημαντικό να του δίνετε
χρόνο για να ολοκληρώσει κάθε εργασία, πριν
προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
• Οι κινήσεις με τα χέρια μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να δείξετε στο νεαρό
άτομο αυτό που του ζητάτε να κάνει.
Βεβαιωθείτε να συνεργάζεστε μαζί του, και
με την οικογένεια και τους φροντιστές, για να
αναπτύξετε ένα κοινό σύνολο από κινήσεις
χεριών που καταλαβαίνει το νεαρό άτομο.
• Οι σωματικές προτροπές μπορεί να είναι
όπως να βάλετε το χέρι σας πάνω στο χέρι
του νεαρού ατόμου για να το καθοδηγήσετε
σε μια εργασία. Είναι σημαντικό αν
χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε σωματική
επαφή να ενημερώνετε το νεαρό άτομο, για
παράδειγμα, ότι θα βάλετε το χέρι σας πάνω
στο χέρι του και, όπου είναι δυνατόν, να
ρωτήσετε αν αυτό είναι εντάξει να το κάνετε.
Μπορείτε να κάνετε αυτό το άγγιγμα πιο
απαλό απλά αγγίζοντας στο πίσω μέρος του
χεριού ή κρατώντας τον αγκώνα.
• Προσπαθήστε να μη χρησιμοποιήσετε
πάνω από μία προτροπή κάθε φορά για να
αποφύγετε τη σύγχυση του νεαρού ατόμου.

Για περαιτέρω συζήτηση
Ποιες είναι μερικές προτροπές και
μέθοδοι που έχετε χρησιμοποιήσει με
επιτυχία όταν εργάζεστε με νεαρά άτομα
με αναπηρίες;
Τι καταλαβαίνετε για την αναπηρία ή
αναπηρίες που έχει το νεαρό άτομο για
το οποίο εργάζεστε;
Παραπομπές:

Ποιες είναι μερικές επιτυχίες που έχετε
δει στα νεαρά άτομα για τα οποία
εργάζεστε;
Πώς βλέπετε πίσω από την αναπηρία και
αρχίζετε να γνωρίζετε το κάθε άτομο για
το οποίο εργάζεστε;

specialed.about.com/od/autismandaspergers/a/Prompts-That-Support-Instruction-And-Independence.htm
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Τι είναι το πρόγραμμα
HACC;

Σύνοψη του προγράμματος Οικιακής και Κοινοτικής Φροντίδας (HACC)

Το πρόγραμμα HACC παρέχει φροντίδα
στην κοινότητα σε ηλικιωμένους,
νέους και ενήλικες με αναπηρίες και
τους φροντιστές τους σε ολόκληρη την
Αυστραλία από το 1985.

Τι είναι οι υπηρεσίες HACC;
Εθελοντές συχνά εργάζονται με υπηρεσίες
HACC όπως:
• κοινωνική υποστήριξη, εργασία με ένα άτομο
ή ομάδα ανθρώπων
• Κατ’ Οίκον Διανομή Γευμάτων

Ποια άτομα χρησιμοποιούν υπηρεσίες
HACC;

• Ομάδες Προγραμματισμένων Δραστηριοτήτων
(ή PAG). Άλλες υπηρεσίες HACC είναι:

Πάνω από 290.000 άνθρωποι έλαβαν κάποια
υπηρεσία HACC το 2011-2012 και ο αριθμός
των ατόμων που λαβαίνουν υπηρεσίες HACC
αυξάνεται κατά 10.000 περίπου κάθε χρόνο.

• βοήθεια στο σπίτι

Από τα άτομα που λαβαίνουν υπηρεσίες HACC:
• 63% είναι ηλικίας 70 χρονών και άνω
• 37% κυμαίνονται στην ηλικία από τη γέννηση
έως 70 χρονών
• 63% είναι γυναίκες
• 42% ζουν μόνοι τους.
Ένα τοις εκατό των ατόμων που λαβαίνουν
υπηρεσίες HACC είναι Αβορίγινες ή Νησιώτες των
Στενών Τόρες. Περίπου 23% των πελατών HACC
γεννήθηκαν στο εξωτερικό σε μη αγγλόφωνη
χώρα, συμπεριλαμβανομένων πελατών από 85 μη
αγγλόφωνες χώρες.

• νοσηλευτική στο σπίτι
• προσωπική φροντίδα για άτομα που
χρειάζονται βοήθεια με πράγματα όπως ντους
και ντύσιμο
• συντήρηση ακινήτου που βοηθάνε τον
κόσμο με δουλειές του σπιτιού όπως
αλλαγή γλόμπων
• υπηρεσίες ανάπαυλας που δίνουν την
ευκαιρία στους φροντιστές να έχουν
λίγο ελεύθερο χρόνο από το ρόλο της
φροντίδας τους
• παραϊατρική υγεία όπως φυσιοθεραπεία
και ποδιατρική.

Οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν
μόνο μία υπηρεσία HACC, μερικοί δύο και
ένας μικρός αριθμός ατόμων λαβαίνει τρεις ή
περισσότερες υπηρεσίες.

Ποιοι οργανισμοί παρέχουν υπηρεσίες
HACC;
Περίπου 470 οργανισμοί παρέχουν υπηρεσίες
HACC στη Βικτώρια. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται
δήμοι, η Βασιλική Περιφερειακή Νοσηλευτική
Υπηρεσία και μη κρατικοί οργανισμοί.

Πώς λαβαίνουν οι άνθρωποι υπηρεσίες
HACC;
Οι υπηρεσίες HACC είναι για ανθρώπους που
χρειάζονται βοήθεια για να συνεχίσουν να μένουν
στο σπίτι.
Ο καθένας μπορεί να επικοινωνήσει με οργανισμό
HACC για να ρωτήσει σχετικά με τη λήψη
υπηρεσιών. Συχνά μέλη της οικογένειας ή γιατροί
παραπέμπουν τα άτομα.
Για να λάβουν κάποια υπηρεσία HACC, τα άτομα
πρέπει να αξιολογηθούν. Ένας εκπαιδευμένος
αξιολογητής επισκέπτεται το άτομο στο σπίτι για
να δει πως τα καταφέρνει, τι θα ήθελε και ποιοι
είναι οι στόχοι του. Ο αξιολογητής εξετάζει αν το
άτομο δικαιούται να λάβει υπηρεσίες. Μπορεί να
χρεώνεται μια μικρή αμοιβή για τις υπηρεσίες,
αλλά οι αμοιβές διατηρούνται όσο το δυνατόν
πιο χαμηλές.

Για περαιτέρω συζήτηση
Ποιους όρους και ακρωνύμια έχετε
συναντήσει από τότε που αρχίσατε τον
εθελοντισμό;
Το γνωρίζατε πόσοι διαφορετικοί
οργανισμοί παρέχουν υπηρεσίες
HACC; Ποιοι είναι μερικοί καινούργιοι
οργανισμοί που έχετε συναντήσει ως
εθελοντής στο HACC;

Λέξεις και όροι που χρησιμοποιούνται στο
πρόγραμμα HACC
Υπάρχουν πολλοί όροι και ακρωνύμια που
χρησιμοποιούνται στο HACC. Παρακάτω είναι
μερικοί όροι που ίσως να έχετε ακούσει:
Αξιολόγηση ή Αξιολόγηση Διαβίωσης στο Σπίτι
(Assessment or Living at Home Assessment - LAHA)
– Αυτό είναι όταν ένας αξιολογητής επισκέπτεται
κάποιον στο σπίτι για να δει αν το άτομο δικαιούται
να λάβει υπηρεσίες HACC. Οι περισσότεροι
άνθρωποι υποβάλλονται σε αξιολόγηση πριν
γίνουν αποδεκτοί σε μια υπηρεσία HACC.
Φροντιστής – Αυτό είναι το άτομο που στηρίζει
τον πελάτη. Πολύ συχνά φροντιστές είναι μέλη
της οικογένειας. Συχνά ζουν με τον πελάτη
ή μπορεί όχι. Περίπου 30% των πελατών
έχουν φροντιστή.
Πελάτης – Αυτό είναι το άτομο που λαβαίνει την
υπηρεσία HACC.
Χρησιμοποιούνται πολλά ακρωνύμια
στο πρόγραμμα HACC. Παρακάτω
αναφέρονται μερικά:
ATSI Αβορίγινες και Νησιώτες των Στενών Τόρες
CALD	Πολιτισμικά και γλωσσικά ποικιλόμορφη
κοινότητα (ή κοινότητα μεταναστευτικής
καταγωγής)
CHC Κοινοτικό Κέντρο Υγείας
HACC Οικιακή και Κοινοτική Φροντίδα
PAG	Ομάδα Προγραμματισμένων
Δραστηριοτήτων

Εκτός από τον οργανισμό που
προσφέρετε εθελοντική εργασία, πόσοι
άλλοι οργανισμοί στην περιοχή σας
παρέχουν υπηρεσίες HACC;

