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The material on the Disability Resource Hub is for reference only. No claim or 
representation is made or warranty given, express or implied, in relation to any of the 
material. You use the material entirely at your own risk. 

The material is provided as point-in-time reference documents. FACS does not 
maintain the material and does not undertake to ensure that it is accurate, current, 
suitable or complete. 

Where conditions and warranties implied by law cannot be excluded, FACS limits its 
liability where it is entitled to do so. Otherwise, FACS is not liable for any loss or 
damage (including consequential loss or damage) to any person, however caused 
(including for negligence), which may arise directly or indirectly from the material or the 
use of such material. 



Ενεργή Υποστήριξη με Επίκεντρο το Άτομο
Συμμετοχή και ένταξη ατόμων με αναπηρία

Για πολλά άτομα με αναπηρία οι δραστηριότητες γίνονται ΓΙΑ αυτά, όχι ΜΕ αυτά.  
Αυτό μπορεί να οδηγήσει τα άτομα να αισθάνονται μοναξιά, απομόνωση, εγκατάλειψη, 

θλίψη, φόβο, πλήξη και ανημποριά.

Τι είναι η Ενεργή Υποστήριξη;
  Ενεργή υποστήριξη είναι ένας τρόπος 

εφαρμογής μιας ανθρωποκεντρικής 
προσέγγισης.

  Αποβλέπει στην υποστήριξη των 
ατόμων προκειμένου να ζουν ενεργά και 
ουσιαστικά τη δική τους ζωή, ανεξάρτητα 
από το επίπεδο αναπηρίας τους. 

  Τα άτομα μπορούν να συμμετέχουν σε 
οποιαδήποτε δραστηριότητα κάνοντας 
όλη τη δραστηριότητα ή ένα μέρος της 
με τη σωστή ποσότητα στήριξης.

  Η ενεργή υποστήριξη είναι ένας τρόπος 
συμμετοχής και σύνδεσης των ανθρώπων 
με τους άλλους.

  Η ενεργή υποστήριξη που 
χρησιμοποιείται τακτικά οδηγεί σε καλά 
αποτελέσματα για τα άτομα με αναπηρία, 
τις οικογένειές τους, τους φροντιστές και 
το προσωπικό υποστήριξης αναπηρίας.

Ποια είναι τα εμπόδια;
«Δεν έχω χρόνο»
«Απλά δεν μπορούν να το κάνουν»
«Αλλά είναι πολύ δύσκολο άτομο»
«Είναι απλά ευκολότερο και πιο γρήγορο 
αν το κάνω εγώ»
«Το επόμενο μέλος του προσωπικού θα 
ενοχληθεί αν δεν το έχω κάνει»

Τα στοιχεία δείχνουν ότι 
η ενεργή υποστήριξη
  Βελτιώνει την ποιότητα ζωής των 

ατόμων με αναπηρία 

  Μειώνει τις ανησυχητικές 
συμπεριφορές

  Μειώνει τις ανησυχίες ψυχικής υγείας, 
όπως η κατάθλιψη και το άγχος

  Αυξάνει την επαγγελματική 
ικανοποίηση για το προσωπικό 
υποστήριξης δημιουργώντας έναν 
πιο ευχάριστο εργασιακό χώρο*

Πώς μπορώ να ξεπεράσω τα 
εμπόδια; 
«Δεν έχω χρόνο» – «Τα ενημερωτικά μας 
φυλλάδια θα βοηθήσουν δείχνοντάς σας πώς». 
Υποστηρίξτε τον επικεφαλής της ομάδας 
σας, δημιουργήστε καθήκοντα βάρδιας για 
αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου.
«Απλά δεν μπορούν να το κάνουν» – 
«Ναι, μπορούν», κάθε δραστηριότητα έχει 
ευκολότερες, μικρότερες συνιστώσες και ο 
καθένας μπορεί να συνεισφέρει πολύ ή λίγο.
«Αλλά είναι πολύ δύσκολο άτομο» –  
Η Ενεργή Υποστήριξη βοηθά στη μείωση 
των ανησυχητικών συμπεριφορών.*
«Είναι απλά ευκολότερο αν το κάνω εγώ» – 
«Πρέπει να ξοδέψεις χρόνο για να γλιτώσεις 
χρόνο», ευκολότερο για ποιον;
«Το επόμενο μέλος του προσωπικού θα 
ενοχληθεί αν δεν το έχω κάνει» – Κατανομή 
καθηκόντων, αποτελεσματική επικοινωνία 
και αλλαγή νοοτροπίας από την επίρριψη 
ευθυνών και το ντρόπιασμα στην υποστήριξη 
και την εμπιστοσύνη.

Όλοι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά 
Δείτε και μοιραστείτε τα βίντεο ενεργής υποστήριξης και το ενημερωτικό μας υλικό στο: 
adhc.nsw.gov.au/activesupport. Απολαύστε την εμπειρία και το θετικό αντίκτυπο που έχει 
η προσέγγιση ενεργής υποστήριξης στα άτομα με αναπηρία. 
«Η Καρίσα και η Φραν συμμετέχουν περισσότερο τώρα, ξυπνούν ενθουσιασμένες που έχουν ενεργή 
συμμετοχή στη ζωή τους»  
«Ο φόρτος εργασίας μου έχει μειωθεί, και κάνω ταυτόχρονα τη διαφορά στη ζωή τους»

*(Jim Mansell and Julie Beadle-Brown et al. 2012)
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