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Η πλειοψηφία των ανθρώπων έχει σχηματίσει μια εκλαϊκευμένη και κατά

πολύ λανθασμένη άποψη σχετικά με το τι είναι τύφλωση. Αυτό συμβαίνει διότι οι

πηγές ενημέρωσής τους βασίζονται στις προσωπικές τους εμπειρίες και απόψεις,

καθώς και στις αντιλήψεις του κοινωνικού τους περίγυρου. Αυτό οδηγεί σε

λανθασμένες ιδέες και στάσεις περί τύφλωσης. Χαρακτηριστικό γεγονός είναι η

αντίληψη που κυριαρχεί ότι τα άτομα που είναι τυφλά δεν βλέπουν απολύτως τίποτα.

Στην πραγματικότητα. όμως. μόνο το 10% των ατόμων που ονομάζονται τυφλοί

ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Στο σημείο αυτό θα καταγραφούν οι βασικοί

ορισμοί, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν παρανοήσεις. Ο αριθμός των ορισμών που

αφορούν στην τύφλωση είναι σχετικά μεγάλος. Οι διαφορές που εντοπίζονται μεταξύ

αυτών των ορισμών οφείλονται στις διαφορετικές προσεγγίσεις και τα διαφορετικά

επιστημονικά πεδία που εκπροσωπούν τα άτομα που συντάσσουν κάθε φορά τον

ορισμό.

Ένας ορισμός που συντάχθηκε αρχικά για κοινωνικούς και νομικούς

σκοπούς είναι η νομική τύφλωση. Η νομική τύφλωση συνδέεται άμεσα με την

οπτική οξύτητα και για το λόγο αυτό απαιτεί κλινική εξέταση. Η πιο συνήθης

εξέταση αφορά στο τεστ Snellen, το οποίο αποτελεί τεστ μακρινής όρασης. καθώς

επίσης και το τεστ του καθορισμού του εύρους του οπτικού πεδίου. Πιο

συγκεκριμένα. ως νομική τύφλωση ορίζουμε την κατάσταση εκείνη κατά την οποία η

«Κεντρική οπτική οξύτητα είναι 201200 ή λιγότερο στο καλύτερο μάτι με διορθωτικά

γυαλιά, ή το οπτικό πεδίο είναι περιορισμένο σε τόξο μικρότερο των 20 μοιρών»

(Koestler, 1976, σ.45) Επιπλέον, ως μερικώς βλέπων ορίζεται το άτομο που έχει

«οπτική οξύτητα μεγαλύτερη από 201200 αλλά μικρότερη από 20170 στο καλύτερο

μάτι με διόρθωση.» (Hathaway, 1979, σ.17) Οταν ένα άτομο έχει οπτική οξύτητα

201200 σημαίνει ότι το άτομο αυτό βλέπει στα 20 μέτρα ό,τι βλέπει στα 200 μέτρα

ένα άτομο με φυσιολογική όραση. Ο ορισμός αυτός υιοθετήθηκε και από τον

Αμερικανικό Ιατρικό Σύλλογο το 1934, από την κίνηση Aid to the Blind Act το 1935

καθώς και από διάφορες κυβερνήσεις τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής όσο

και από διαφορές κυβερνήσεις ανά τον κόσμο πάντα με ορισμένες μικρές

διαφοροποιήσεις. Ωστόσο, ο ορισμός αυτός έχει κάποια βασικά μειονεκτήματα, αφού

δεν περιλαμβάνει άτομα που παρουσιάζουν διακυμάνσεις στην όραση τους ή

μειωμένη όραση κάτω από ορισμένες συνθήκες ή που έχουν οπτική οξύτητα

μεγαλύτερη από 201200 αλλά αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν την όραση τους αυτή

αποτελεσματικά, ή απλά άτομα που πάσχουν από επιδεινούμενες ασθένειες των
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ματιών. Σήμερα ο ορισμός αυτός χρησιμοποιείται ιcυρίως από ορισμένες ιcυβερνήσεις

στις Η.π.Α. καθώς και από ανεξάρτ/τους ιδιωτικούς οργανισμούς σχετικά με τ/

δωρεάν παροχή ορισμένων εκπαιδευτικών υλικών ή αλλού τύπου εmδομάτων.

Όσον αφορά στον τομέα τ/ς εκπαίδευσης, οι προσπάθειες για έναν ευρέως

αποδεκτό ορισμό κράτησε αρκετό καιρό. Πριν τ/ν δεκαετία του 1960 οι

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούσαν τους όρους «νομικά τυφλός» και «μερικώς

βλέποντας)) στην οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, χωρίζοντας τα παιδιά

σε δύο τάξεις και παρέχοντας τους διαφορετική εκπαίδευση. Μετά τα μέσα της

δεκαετίας του 1960, οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνοντας ότι οι παραπάνω όροι δεν είναι

πλέον κατάλληλοι, αφού παιδιά με νομική τύφλωση και μερικώς βλέποντα παιδιά

μπορούν να βρίσκονται στ/ν ίδια τάξη και να χρησιμοποιούν ίδια ή παρόμοια

εκπαιδευτικά υλικά, οδηγήθηκαν στον εξής ορισμό. Παιδιά με οπτική αναπηρία

ορίζονται τα παιδιά των οποίων η «αναπηρία αυτή, ακόμα και με διόρθωση,

επηρεάζει δυσμενώς την απόδοση του παιδιού στο σχολείω) (DHEW, 1977, 121a.5,

b, 11). Παρατηρείται, λοιπόν, ότι ενώ ο ορισμός της νομικής τύφλωσης βασίζεται

καθαρά σε κλινικές εξετάσεις, ο ορισμός τ/ς οπτικής αναπηρίας στην εκπαίδευση

αφορά περισσότερο στ/ν λειτουργικότητα τ/ς όρασης του παιδιού. Για την

διευκόλυνση στο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, υπάρχουν τρεις

κατηγορίες για την οπτική αναπηρία: άτομα τυφλά, η διδασκαλία των οποίων γίνεται

μόνο με τη βοήθεια απτικών και ακουστικών μέσων (Caton, 1981, σ. 219), άτομα με

χαμηλή όραση, οι οποίοι έχουν σοβαρά προβλήματα όρασης μετά από διόρθωση

α'Μά μπορούν να αυξήσουν τις οπτικές τους λειτουργίες (Com. 1980, σ. 3), και

τέλος, άτομα με περιορισμένη όραση, οι οποίοι παρουσιάζουν δυσκολίες σε

συγκεκριμένες μόνο συνθήκες περιβάλλοντος (Baπaga, 1983, σ. 23).

Ένας εξειδικευμένος οργανισμός που υπάγεται στις υπηρεσίες των Ηνωμένων

Εθνών (ΟΗΕ) και λειτουργεί ως συντονιστική αρχή για τ/ διεθνή δημόσια υγεία είναι

ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organisation, WHO). Σύμφωνα με

αυτόν, τα άτομα με προβλήματα όρασης χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες τα

άτομα με τύφλωση και τα άτομα με χαμηλή όραση. Στα άτομα με τύφλωση

περιλαμβάνονται τα άτομα που δεν αντιλαμβάνονται καθόλου το φως και τα άτομα τα

οποία αδυνατούν να στηριχτούν στ/ν όραση τους για την υλοποίηση απλών έργων.

Στα άτομα με χαμηλή όραση συναντάμε άτομα με σημαντική δυσκολία στην
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ολοκλήρωση οπτικών δοκιμασιών και άτομα που ολοκληρώνουν οπτικές δοκιμασίες

με χαμηλό συντελεστή επιτυχίας.

Σήμερα και ειδικά στον τομέα της εκπαίδευσης άτομα με Σοβαρά

Προβλήματα Όρασης (Σ.Π.Ο.) ορίζονται τα άτομα που παρουσιάζουν σοβαρές

δυσκολίες στη διαδικασία μάθησης μέσω των οπτικών αισθητηριακών διαύλων, και

τα οποία μπορεί να παρουσιάζουν ταυτόχρονα σωματικά, ψυχολογικά, γνωστικά

ή/και κοινωνικό-συναισθηματικά προβλήματα. Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό,

επομένως, θα χρησιμοποιείται ο όρος «Άτομα με Σοβαρά Προβλήματα Όρασης» στο

εξής.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου των σωματείων

ατόμων με Σ.Π.ο. και το πώς οι σύλλογοι επηρεάζουν τις ζωές των μελών τους,

μέσα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Επίσης, γίνεται μια προσπάθεια να ορισθεί

σε συγκεκριμένα πλαίσια, μέσα από μια μελέτη περίπτωσης, αν ένας σύλλογος

συμβάλλει στην κοινωνική, επαγγελματική, συναισθηματική και ψυχολογική εξέλιξη

ενός ατόμου με Σ.Π.Ο., καθώς επίσης και με ποιους τρόπους το επιτυγχάνει αυτό. Η

δομή της παρούσας εργασίας απαρτίζεται από κεφάλαια όπου το περιεχόμενο του

καθενός περιγράφεται ως ακολούθως:

Στο Ι ο κεφάλαω παραθέτεται και περιγράφεται σύντομα ένας αριθμός

συλλόγων ατόμων με Σ.nο. από όλο τον κόσμο, σε ομάδες ανάλογα με την ήπειρο

στην οποία εδρεύουν. Στη συνέχεια, γίνεται μία σύγκριση και σχολιασμός σχετικά με

τις τάσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζονται ανάμεσα στους συλλόγους

αναφορικά με την γεωγραφική τους θέση. Στο τέλος του κεφαλαίου, γίνεται μια

συγκριτική μελέτη μεταξύ των συλλόγων ανάλογα με τη σύσταση τους (σύλλογοι

από και για άτομα με Σ.Π.Ο.).

Το 20 κεφαλαίο αποτελεί μια παρουσίαση όσον αφορά στα μεθοδολογικά

ζητήματα της παρούσας εργασίας. Συγκεκριμένα, περιγράφεται εκτενώς το σχέδω και

οι στόχοι της έρευνας, τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς επίσης

και τους λόγους που οδήγησαν στις επιλογές αυτές.

Στο 30 κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Η παρουσίαση

γίνεται με βάση δύο ομάδες συμμετεχόντων. Η πρώτη αφορά άτομα με ολική

απώλεια όρασης και η δεύτερη άτομα με μερική απώλεια όρασης. Στο τέλος του
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κεφαλαίου γίνεται μια κριτική σύνοψη των αποτελεσμάτων παρουσιάζοντας τις

συγκλίσεις και τις αποκλίσεις των δεδομένων που προέκυψαν από τις δύο ομάδες των

συμμετεχόντων.

Στο 40 κεφάλαto, δηλαδή στο κεφάλαιο της συζήτησης, εmχειρείται η

ερμηνεία των αποτελεσμάτων του ερευνητικού μέρους της παρούσας εργασίας. Η

ερμηνεία βασίζεται στα δεδομένα της παρούσας έρευνας καθώς και σε βιβλtoΎραφικά

δεδομένα έτσι όπως παρατίθενται στο πρώτο κεφάλαιο. Μέσα στα πλαίσια αυτού του

κεφαλαίου αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος των σωματείου στην ενίσχυση της

ολοκλήρωσης του ατόμου με Σ.Π.Ο., αλλά και στη διαμόρφωση γενικότερα της

κοινωνικής συνείδησης απέναντι σε ζητήματα ανα1ΠΊρίας.

Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο κατατίθενται συμπεράσματα και σχολιάζονται

διάφοροι προβληματισμοί, οι οποίοι δημιουργήθηκαν κατά την πορεία της

συζήτησης. Το παρόν ΙCΕφάλαto καταλήγει στη διατύπωση προτάσεων για την

βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υ1ΠΊρεσιών τόσο από τους συλλόγους, όσο και την

πολιτεία.
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Κεφάλαιο 10: Σύλλογοι και

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
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1.1 Εισαγωγή

Γενικά, δεν υπάρχει ένας μονοσήμαντος ορισμός του όρου «σύλλογος» διότι

εξαρτάται από τον τομέα ή τους τομείς στους οποίους κάθε σύλλογος

δραστηριοποιείται. Γενικά, πάντως, σύλλογος ορίζεται η «ένωση ατόμων που

επιδιώκουν έναν κοινό σκοπό», Σε νομικό επίπεδο, όμως, σύλλογος ή σωματείο

θεωρείται «η προαιρετική ένωση φυσικών προσώπων τα οποία, υπό νομική

συλλογική προσωπικότητα, επιδιώκουν κοινούς, μη κερδοσκοπικούς σκοπούς»,

(Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικο, 1993).

Η ιστορία των συλλόγων και σωματείων είναι μεγάλη. Ενώ η γενική

επικρατούσα πεποίθηση είναι ότι πρωτοεμφανίστηκαν κατά τη βιομηχανική

επανάσταση, μερικοί ερευνητές θεωρούν ότι η ιστορία τους ξεκινά πολύ νωρίτερα.

Σύμφωνα με τον πολιτικό επιστήμονα Robert Patnam. η μεγάλη ιστορία των

συλλόγων οφείλεται να αναγνωριστεί, αφού η μεγάλη τους σημασία εντοπίζεται στη

βόρεια Ιταλία κατά τις μεσαιωνικές κοινότητες αλλά και νωρίτερα. Ωστόσο, οι

σύλλογοι και τα σωματεία αποτελούν προϊόν της κοινωνικής και οικονομικής

ανάπτυξης της Αγγλίας, την περίοδο μεταξύ της Αγγλικής Επανάστασης και του

τέλους του lΒ0
υ
αιώνα (Peter Clark, 200 ι).

Οι στόχοι του εκάστοτε συλλόγου εκπληρώνονται μέσω των υπηρεσιών και

των δράσεών του. Παρακάτω, γίνεται μια προσπάθεια παράθεσης των υπηρεσιών

που παρέχονται, καθώς και διερεύνησης της σχέσης του χαρακτήρα και της ποιότητας

των υπηρεσιών αυτών με nς κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες τ/ς περιοχής, όπου

ενεργοποιείται ο σύλλογος. Παράλληλα, αναδεικνύεται η σχέση της ποιότητας των

παρεχομένων υπηρεσιών με τη σύσταση του κάθε συλλόγου, δηλαδή με το αν η

διοίκηση του συλλόγου απαρτίζεται από άτομα με Σ.Π.Ο. (σύλλογοι ατόμων με

Σ.Π.Ο.) και απευθύνεται σε αυτά ή αν η διοίκηση του συλλόγου απαρτίζεται από

βλέποντα και μη άτομα και απευθύνεται μόνο σε άτομα με Σ.Π.Ο, (σύλλογοι για

άτομα με Σ.Π,Ο,). Στη συνέχεια, παρατίθενται μία λίστα συλλόγων τυφλών από

διάφορες περιοχές του κόσμου και μια σύντομη περιγραφή αυτών. Η επιλογή των

συλλόγων είναι τυχαία και παρατίθενταισε αλφαβηηκή σειρά.
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1.2 Αμερική

1.2.1 Σύλλογοι για άτομα με Σ.Π.Ο.

1.2.1.1 Αμερικανικός Σύλλογος για τους Τυφλούς

Ένας από τους σημαντικότερους συλλόγους τυφλών σε παγκόσμιο επίπεδο

είναι ο Αμερικανικός Σύλλογος για τους Τυφλούς (American Foundation for the

Blίnd) (http://www.afb.orgl). Ο σύλλογος αυτο-προσδιορίζεται ως εθνικός μη

κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος διευρύνει τις δυνατότ/τες περισσότερων από

25.000.000 ατόμων με Σ.Π.Ο. στις ΗΠΑ. Στις προτεραιότητες τους συλλόγου

περιλαμβάνονται: Ι. Η άμεση πρόσβαση των ατόμων με Σ.Π.Ο. στην τεχνολογία, 2.

Η συνεχής αναβάθμιση και εξέλιξη της ενημέρωσης, εκπαίδευσης και υλικού των

ειδικών επαγγελματιών που συνεργάζονται με άτομα με Σ.Π.Ο., και 3. Η προώθηση

της ανεξαρπισίας ,αυτονομίας και υγείας των ατόμων με Σ.Π.Ο. και των οικογενειών

τους, μέσω της παροχής υπηρεσιών. Η έδρα του συλλόγου βρίσκεται στη Νέα Υόρκη.

Επίσημα γραφεία λειτουργούν παράλληλα στην Ατλάντα και στο Σαν Φραντσίσκο.

Ωστόσο, στ/ν Ουάσιγκτον ο σύλλογος διατηρεί ένα Κέντρο Δημόσιας Πολιηκής

(http://www.afb.orglSection.asp?SectionID=3), το οποίο είναι αρμόδιο για την

υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με Σ.Π.Ω. και ικανοποίηση των

συμφερόντων τους. Μέσω του κέντρου αυτού τα άτομα με Σ.Π.Ο. εκπροσωπούνται

ενώπιον του κράτους, καθώς φροντίζει έτσι ώστε οι αρχές και οι προτεραιότητες του

συλλόγου να διέπουν τους νόμους του κράτους και τις τροποποιήσεις αυτών. Πιο

συγκεκριμένα, το τμήμα αυτό ασχολείται με θέματα πρόσβασης στην πληροφορία,

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκπαιδευτικών και επαγγελμαηκών πολιτικών, που

ακολουθούνται από την κυβέρνηση, κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης υγείας,

καθώς διατηρεί και μια υπηρεσία παροχής συμβουλών για όποιον ενδιαφέρεται.

Επιπλέον, στα πλαίσια του συλλόγου λειτουργεί και ένα Κέντρο Απώλειας Όρασης

(http://www.atb.orglSection.asp?SectionID=52), το οποίο εδρεύει στο Ντάλας. Το

κέντρο αυτό είναι «κέντρο πληροφοριών ειδικά αφιερωμένο στη βοήθεια των ατόμων

με Σ.π.ο. να βρουν τους πόρους, βοήθεια και υποστήριξη που απαιτείται για να

συνεχίσουν να ζουν μια υγιή και ανεξάρτητη ζωή»

(http://www.afb.orglSection.asp?SectionID=52). Στο κέντρο υπάρχει ένα ειδικά

διαμορφωμένο σπίη προς επίδειξη, όπου οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότ/τα να δουν
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σύγχρονες συσκευές υποστηρικτικής τεχνολογίες και φρέσκες ιδέες που καθιστούν

ένα σπίτι εξαιρετικά λειτουργικό για ένα άτομο με Σ.Π.Ο. Όλες οι συσκευές που

παρουσιάζονται είναι διαθέσιμες στον «ιστότοπο για τους ηλικιωμένους»

(http://www.afb.org!seniorsitehome.asp). Ο ιστότοπος αυτός είναι αφιερωμένος στη

βοήθεια των υπερηλίκων, έτσι ώστε να είναι σε θέση οι ίδιοι να ανταπεξέλθουν στις

δυσκολίες των προβλημάτων όρασης. Επιπροσθέτως, ο σύλλογος λειτουργεί και

Κέντρο Τεχνολογίας (http://www.afbtech.org/) στο Xάvτιγκτoν, το οποίο αφορά σε

μεγαλύτερο βαθμό επιχειρήσεις, αφού εκτιμά την προσβασιμότητα ενός παραγόμενου

προϊόντος και παρέχει τις ανάλογες συμβουλές για τον τρόπο που θα μπορέσει αυτό

να κατασταθεί προσβάσιμο. Ακριβώς επειδή η προσβασιμότητα της πληροφόρησης,

των προϊόντων και των υπηρεσιών είναι μείζονος σημασίας, ο σύλλογος παρέχει

εξατομικευμένες υπηρεσίες συμβουλών για προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και

εκτιμήσεις για την κάθε περίπτωση (http://www.afb.org!section.asp?SectionID=57).

Ένας από τους κύριους λόγους της αναγνωσιμότητας του συλ/όγου αυτού αποτελεί

το γεγονός ότι λειτουργεί και ως Εκδοτικός Οίκος. Οι εκδόσεις του AFB δέχονται

μεγάλη αναγνωσιμότητα σε παγκόσμιο επίπεδο ,καθώς περιλαμβάνουν βιβλία,

περιοδικά, βίντεο σε προσβάσιμη μορφή. τα οποία είναι διαθέσιμα στο ηλεκτρονικό

βιβλιοπωλείο του συλλόγου. Παρόλο που οι εκδόσεις απευθύνονται σε όλα τα άτομα

με Σ.Π.Ο., ο ΑΡΒ είναι ιδιαιτέρως γνωστός για τις εκδόσεις πανεπιστημιακών

συγγραμμάτων και ερευνητικών συγγραμμάτων και βιβλίων που απευθύνονται σε

ειδικούς επαγγελματίες. οι οποίοι ασχολούνται με θέματα τύφλωσης και γενικότερων

προβλημάτων όρασης. Πιο συγκεκριμένα, ο AFB είναι εκδότης του Journal of Visual

Impairment and Blindness (JVIB), του σημαντικότερου επιστημονικού περιοδικού

για Σ.Π.ο.. του Access World , ενός ηλεκτρονικού περιοδικού με κύριο θέμα την

τεχνολογία και τα Σ.Π.Ο., και του AFB Direcιory of Services & Visual lmpairment ίn

the υ.5. and Canada, της κύριας πηγής πληροφοριών για υπηρεσίες προς τα άτομα με

Σ.Π.Ο. (http://www.afb.org!5ection.asp?SectionID=46). Για τους ειδικούς

επαγγελματίες ο σύλλογος λειτουργεί ακόμα και μία ειδική ιστοσελίδα, όπου

πληροφορίες και συμβουλές είναι διαθέσιμες. Ως ειδικοί επαγγελματίες θεωρούνται

εδώ οι εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι του συστήματος γραφής και ανάγνωσης braille,

εκπαιδευτές μπαστουνιού νοσηλευτές,

ψυχολόγοι(http://www .afb.org!section.asp?SectionID=44). Επίσης, ο σύλ/ογος

λειτουργεί μία ιστοσελίδα για γονείς, όπου υπάρχει η δυνατότητα δικτύωσης,

ανταλλαγής πληροφοριών και συμβουλών (http://www.t·amίΙΥcοnnecιοrg!). Στην ίδια

λογική δικτύωσης. λειτουργεί και μια ακόμα ιστοσελίδα με θέμα την επαγγελματική
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αποκατάσταση. Η ιστοσελίδα αποτελεί πηγή πληροφοριών για την ποικιλία των

επαγγελμάτων που ακολουθούν άτομα με Σ.η.Ο. στις Η.Π.Α και στον Καναδά,

καθώς επίσης φέρνει σε επαφή άτομα -φοιτητές ή μη- που αναζητούν εργασία,

εργοδότες και επαγγελματίες που απλά συνεργάζονται με άτομα με Σ,η.ο.

(http://www,atb.org/Section.asp?SectionID=7). Τέλος, στην ιστοσελίδα του συλ/όγου

παρέχονται εκτεταμένες πληροφορίες για την ορολογία που σχετίζεται με τα

προβλήματα όρασης, την υπάρχουσα υπoστηρικnκή τεχνολογία, την εκπαίδευση των

ατόμων με Σ.Π.Ο., το σύστημα γραφής και ανάγνωσης braίlle, καθώς και

πληροφορίες για τη λειτουργία και τις υπηρεσίες του συλ/όγου.

1.2.1.2 Εθνικός Σύλλογος για τους Γονείς Παιδιών με Σ.Π.Ο

Ο Εθνικός Σύλλογος για τους Γονείς Παιδιών με Σ.Π.Ο. , NatίonaI

Association for Parents οΙ Chίldren with Visual Impairments (NAPVI)

(http://www.spedex.com/napvil) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός από και

για γονείς, και έχει δεσμευτεί να παρέχει υποστήριξη και πληροφόρηση στους γονείς

παιδιών με Σ.Π.Ο. Από τους κυριότερους σκοπούς του συλλόγου είναι η

συναισθηματική στήριξη και η δημιουργία και παροχή ανάλογων προγραμμάτων που

συμβάλλουν στην αποδοχή της κατάστασης και των δυσκολιών. Επίσης, ο σύλ/<:Υγος

στοχεύει και στη δικτύωση των γονέων και την μεταξύ τους συνεργασία,

διατηρώντας επικοινωνία, υποστήριξη και ενημέρωση σε εθνικό επίπεδο, μέσω

τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ακόμα, υπερασπίζεται τις εκπαιδευτικές

ανάγκες και την υψηλή ποιότητα ζωής των παιδιών με Σ,Π.Ο. Για την προώθηση και

παροχή πληροφοριών ο σύλλ<:Υγος οργανώνει εργαστήρια για γονείς. Με τον τρόπο

αυτό και μέσω ειδικών συγγραμμάτων βοηθά τους γονείς να γνωρίσουν σε βάθος τις

ανάγκες του παιδιού τους, Επιπλέον ο σύλλογος στηρίζει την ανάπτυξη πολιτειακών

ή/και μικρότερων τοπικών οργανισμών και συ)J,f,γων από και για γονείς παιδιών με

Σ.Π.Ο. Ο Εθνικός Σύλλογος για τους Γονείς Παιδιών με Σ.Π.Ο βοηθάει οικονομικά,

παρέχοντας τα αρχικά κεφάλαια, στη σύσταση νέων τοπικών παραρτημάτων. Επίσης,

ο σύlJ..ι:Jγoς δημοσιεύει μια τριμηνιαία έκδοση με τίτλο Awareness. Προτεραιότητα

δίνεται και στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινή γνώμης για τα

προβλήματα όρασης. Για το σκοπό αυτό οργανώνονται εργαστήρια και συνέδρια τα

οποία απευθύνονται και σε ειδικούς επαγγελματίες. ( http://www.spedex.com/napvi/ )
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1.2.1.3 Σύλλογος για την Εκπαίδευση και Αποκατάσταση των

τυφλών και των ατόμων με Σ.Π.Ο.

Ο Σύλλογος για την Εκπαίδευση και Αποκατάσταση των τυφλών και των

ατόμων με Σ.Π.Ο. (Association for Education and Rehabίlitation of the Blind

and Visually Impaired)

(http://aerbvi.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=3) είναι

διαφορετικός από τους υπόλοιπους συλλόγους, αφού δεν στοχεύει στην άμεση

υποστήριξη των ατόμων με Σ.Π.Ο., αλ/ά στην στήριξη και βοήθεια <<των ειδικών

επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευση και αποκατάστασης σε άτομα με

Σ.π.ο.. προσφέροντας ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης. σχετικές εκδόσεις και

δημόσια υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους»

(http://aerbνi.org/modules.php?name=CoDtent&pa=showpage&pid=3). Ό σύλλογος

ιδρύθηκε το J984 από την ένωση του Αμερικάνικου Συλλόγου Εργατών για τους

Τυφλούς (American Association of, the Workers for the Blind ) και του Συλλόγου για

την Εκπαίδευση των Ατόμων με Σ.ΠΩ. (Association for the Education of the

Visually Handicapped). Στα πλαίσια του συλλόγου έχουν χωριστεί τμήματα ανάλογα

με τις πολιτείες και κάποιες περιοχές του Καναδά για την ευκολότερη δικτύωση και

συνεργασία των μελών. Ο σύλλογος οργανώνει εθνικά και τοπικά συνέδρια, ενώ

παράλληλα προωθεί την περαιτέρω εξειδίκευση -ψυχολογική στήριξη, τεχνολογία

και Σ.Π.Ο., Μειωμένη Όραση- των ειδικών, παρέχοντας ευκαφίες εκπαίδευσης.

Επίσης, για την επαγγελματική εξέλιξη των μελών, ο σύ'λ/..ογος δίνει πρόσβαση σε

μία λίστα διαθέσιμων θέσεων εργασίας στον τομέα των προβλημάτων όρασης.

Παράλληλα, ο σύλλογος λειτουργεί και ως Εκδοτικός Οίκος. Έτσι, εκδίδεται το AER

Report, το οποίο παρέχει πληροφορίες και νέα του συλλόγου. α"λ/.ά και το AER

Journal: Research and Practice ίη Visual lmpairment and Blindness. Το περιοδικό

αυτό περιλαμβάνει πρόσφατες έρευνες, των οποίων τα αποτελέσματα παρέχουν τη

δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής. παραδείγματα και εμπεφίες άλλων επαγγελματιών

που εύκολα υιοθετούνται. Ακόμα, περιλαμβάνει πληροφορίες για ειδικές στρατηγικές

και τεχνικές, καθώς θέτει ακόμα αμφιλεγόμενα θέματα προς συζήτηση.

Εmπροσθέτως, ο σύλλογος προσφέρει εκπαιδευτικές υποτροφίες σε δύο άτομα που

έχουν διαγνωσθεί και χαρακτηριστεί ως «νομικά τυφλά άτομα» και θέλουν να

εργαστούν στον τομέα της παροχής υπηρεσιών για άτομα με Σ.Π.Ο. Τέλος, ο

σύλλογος συμμετέχει σε καμπάνιες και προσπάθειες ευαισθητοποίησης και

ενημέρωσης της κοινής γνώμης για τη σημασία των υπηρεσιών που παρέχονται σε

17



άτομα με

(http://aerbvi.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=3).

1.2.1.4 Φάρος Τυφλών του Σηάτλ

Σ.Π.Ο.

Ο Φάρος Τυφλών του Σηάτλ (Seattle Lighthouse for the Blind),

(http://www.seattlelighthouse.org/). είναι ένας ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός

οργανισμός, ο οποίος παρέχει ευκαιρίες εργασίας, εκπαίδευσης και στήριξης σε

άτομα με Σ.Π.Ο.. τυφλοκωφά, καθώς και σε άτομα με Σ.Π.Ο. και άλλες αναπηρίες

(http://www .seattlelighthouse.orglfact_sheetslindex.html). Όταν πρωτοεμφανίστηκε

το 1910 ο Φάρος του Σηάτλ είχε την ονομασία Σύλλογος Τυφλών του Σηάτλ,

διατηρώντας τότε έναν κοινωνικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα μόνο. Το 1918

αποτελεί την κύρια αφετηρία της δράσης του συλλόγου. Τότε μετονομάστηκε και σε

Φάρο για του Τυφλούς του Σηάτλ, μιας και η ονομασία ήταν πλέον συνήθης και

γνωστή τότε για συλλόγους τυφλών

(http://www.seaιιlelighthouse.orglnewsletters/horiz_archives/history.html). Ο

σύλλογος δίνει σαφή προτεραιότητα στην επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων

με Σ.Π.Ο., γεγονός που διακρίνεται και στον χαρακτήρα των υπηρεσιών που παρέχει.

Ο σύλλογος προσπαθεί να εξασφαλίσει οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει στον χώρο

εργασίας. Αυτό το επιτυγχάνει με το πρόγραμμα υποστήριξης, όπου ο κάθε

εργαζόμενος έχει έναν βοηθό-υποστηρικτή, ο οποίος συμβάλλει στην επιτυχία του

ατόμου στην συγκεκριμένη θέση. Επιπλέον, στα πλαίσια του συλλόγου εργάζονται

πάνω από 200 άτομο με Σ.Π.Ο. ή!και άλλες αναπηρίες σε τομείς όπως η παραγωγή, η

εξυπηρέτηση πελατών, η πληροφορική, η λογιστική. Για την επαγγελματική

κατάρτιση των μελών, ο σύλλογος οργανώνει μαθήματα Η/Υ, καθώς και μαθήματα

που αφορούν στην χρήση τ/ς υποστηρικτική τεχνολογίας. Τα μαθήματα είναι

διαθέσιμα και διαδικτυακά. Επίσης, λειτουργούν ειδικά προγράμματα μαθημάτων

που απευθύνονται σε τυφλοκωφούς. Όσον αφορά στην κινητικότητα και τον

προσανατολισμό, παρέχονται μαθήματα από ειδικούς επαγγελματίες για την χρήση

μπαστουνιού, καθώς και οδηγών-σκύλων. Ακόμα, στα πλαίσια του συλλόγου

λειτουργεί και ένα πρόγραμμα εντοπισμού κατάλληλης κατοικίας. Στο πρόγραμμα

αυτό δίνονται συμβουλές για τη διατήρηση της κατοικίας και τ/ν αύξηση της

λειτουργικότητας των αντικειμένων σε αυτήν. Ο σύλλογος διατηρεί forum

επικοινωνίας για τυφλοκωφούς, όπου τα άτομα με τη βοήθεια ειδικών μεταφραστών
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επικοινωνούν, μοιράζονται εμπειρίες και μαθαίνουν το ένα από το άλλο. Παράλληλα,

ο σύλλογος οργανώνει ανοιχτά μαθήματα, καθώς και επισκέψεις σε δημοτικά σχολεία

για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμη για θέματα τύφλωσης, τις

ανάγκες των τυφλών (hnp://www.seattlelighthouse.orglfact_sheets/index.html).

Τέλος, στην ιστοσελίδα του συλλόγου είναι διαθέσιμη μια λίστα με όλες τις

προσβάσιμες υm,ρεσίες που παρέχονται στο Σηάτλ, καθώς και άλλους οργανισμούς

και συλλόγους όπου μπορεί κανείς να απευθυνθεί

(htιp://www.seattlelighthouse.orglresources.html).

1.2.1.5 Φάρος Τυφλών και Ατόμων με Σ.Π.Ο.

Ό Φάρος Τυφλών και Ατόμων με Σ.Π.Ο. (the Lighthouse for the Blind

and Visually Impaired) (http://Jighthouse-sf.org/) είναι ένας σύλλογος για άτομα με

Σ.Π.Ο. , εδρεύει στο Σαν Φραντσίσκο και αποτελεί «ένα μέρος, όπου η τύφλωση

είναι η νόρμα και όχι η εξαίρεση» (http://lighthouse-sf.org/abouιl). Ο σύλλογος

εμφανίστηκε στις αρχές του 200U
αιώνα, όπου το 1902 η Josephine Rowan, της οποίας

ο αδερφός ήταν τυφλός, ίδρυσε το Reading Room, μία ομάδα ανάγνωσης βιβλίων. Η

ομάδα συναντιόνταν στο υπόγειο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Σαν Φραντσίσκο

και βασικός της στόχος ήταν να παρέχει πρόσβαση στο έντυπο υλικό. Η ομάδα αυτή

μετεξελίχθηκε στον ({Σύλλογο για τους Τυφλούς» το 1914, αφού η δράση του είχε

διευρυνθεί και σε άλλους τομείς. Το 1950 πήρε την ονομασία {(Φάρος Τυφλών», ενώ

πρόσφατα προστέθηκε η φράση «και Ατόμων με Σ.Π.Ο.». Σήμερα ο σύλλογος

παρέχει υm,ρεσίες σε όλη τη Βόρεια Καλιφόρνια και εξυπηρετεί χιλιάδες παιδιά,

ενήλικες και υπερήλικες με Σ.Π.Ο. (http://Jighthouse-sf.orglaboutJhistory/). Στα

πλαίσια του συλλόγου ένας σημαντικός αριθμός υπηρεσιών είναι διαθέσιμος.

Δίνοντας έμφαση στην σημασία της ανεξαρτησίας και αυτονομίας των ατόμων με

Σ.Π.Ο., ο σύλλογος οργανώνει μαθήματα κινητικότητας και προσανατολισμού με τη

χρήση μπαστουνιού, μαθήματα για την οργάνωση των αντικειμένων στο σπίτι, καθώς

επίσης και μαθήματα εκπαίδευσης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης. Διαθέσιμο είναι

και ένα πρόγραμμα που απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα τυφλοκωφά, όπου

γίνεται προσπάθεια έτσι ώστε τα άτομα αυτά να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία

και να ζουν μία ανεξάρτητη και παραγωγική ζωή. Παράλληλα, ο σύλλογος οργανώνει

μαθήματα μαγειρικής , a).J,A παρέχει εκπαίδευση σχετική με την επιλογή και χρήση

υποστηρικτικής τεχνολογίας (htιp:/IJighιhouse-sf.orglprogramslstrategies-for-
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independence/). Εκτός από τα μαθήματα braille, ο σύλλογος λειτουργεί ένα

πρόγραμμα μετάφρασης και παραγωγής έντυπου υλικού σε braille, καθώς επίσης και

ένα πρόγραμμα παραγωγής χαρτών αφής, εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου

(htΙP:lllighthouse-sf.orglbraillel). Όσον αφορά την επαγγελματική εξέλιξη των

μελών, ο σύλλογος εξοπλίζει με αυτοπεποίθηση και εκπαίδευση τα άτομα, έτm ώστε

να επιτύχουν τους προσωπικούς επαγγελματικούς τους στόχους. Επιπροσθέτως, ο

σύλλογος σε συνεργασία με το UC Berkeley School of Optometry, προσφέρει

δωρεάν οπτομετρικές εξετάσεις κάθε Παρασκευή στα γραφεία του συλλόγου. Ακόμα,

λειτουργεί μία τηλεφωνική γραμμή , όπου ο καθένας μπορεί να απευθυνθεί για

πληροφορίες σχετικά με τον σύλλογο, αλλά και γενικώς με θέματα τύφλωσης

(http://1ighthouse-sf.orglprograms/). Τέλος, στα πλαίmα του συλλόγου οργανώνονται

διάφορες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, αλλά και εξορμήσεις/εκδρομές , όπου τα

άτομα που συμμετέχουν επικοινωνούν, κοινωνικοποιούνται και διασκεδάζουν

(http://lighthouse-sf.org/programs/weIIness-and-enrichmentl). Σημαντικότερη από τις

δραστηριότητες αυτές είναι η συμμετοχή στην κατασκήνωση του συλλόγου, που

πραγματοποιείται κάθε χρόνο (http://lighthouse-sf.org/programs/).

1.2.2 Σύλλογοι Ατόμων με Σ.Π.Ο.

1.2.2.1 Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών

Ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος οργανισμός στις Η.Π.Α. , ο οποίος

συνίσταται από περισσότερα από 50.000 μέλη είναι η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών

(N.lional Feder.lion of Ihe Blind ) (http://www.nfb.org/nfb/default.asp). Ο

οργανισμός αυτός έχει ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με

Σ.Π.Ο. μέσω της υπεράσπισης, εκπαίδευσης, έρευνας, τεχνολογίας και παράλληλης

προώθησης της ανεξαρτησίας και αυτονομίας των ατόμων με Σ.Π.Ο.

(http://www.nfb.orglnfb/AbouUhe_NFB.asp?SnID=196446?748). Η Εθνική

Ομοσπονδία Τυφλών στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της Κοινής Γνώμης,

αφού οργανώνει την καμπάνια Rαce for lndependence, με την οποία ενισχύεται και

οικονομικά ο σύλλογος (http://www.raceforindependence.org/site!PageServer).

Επίσης, διαθέmμο είναι ένα κέντρο ενημέρωσης, όπου οποιοσδήποτε έχει την
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δυνατότητα να ενημερωθεί για θέματα σχετικά με τα προβλήματα όρασης. Ακόμα,

στο κέντρο αυτό παρέχεται συμβουλευτική σχετική με την ακαδημαϊκή εξέλιξη του

παιδιού, καθώς και τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την εύρεση εργασίας

(http://www.nfbΙίnk.οrg/).Στα πλαίσια του συλλόγου, παρέχονται συγκεκριμένες

συσκευές υποστηρικτικής τεχνολογίας, ενώ διατίθεται λίστα με τις νέες προσβάσιμες

ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και αξιολόγηση των συσκευών αυτών. Για τον

ευκολότερο εντοmσμό των προσβάσιμων ιστοσελίδων, ο σύλλογος παρέχει ένα

πρόγραμμα Η/Υ, το οποίο διευκολύνει τον εντοπισμό αυτό. Ακόμα, η Εθνική

Ομοσπονδία φιλοξενεί συσκευές ψηφοφορίας για άτομα με Σ.Π.Ο., δίνοντας τη

δυνατότητα σε άτομα με Σ.Π.Ο. να διατηρήσουν την ψήφο τους μυστική για πρώτη

φορά (http://www.nfb.org/nfbfΓechnology_Center.asp?SnID=1964467748).

Εmπροσθέτως, διαθέσιμη είναι και μία βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει αφενός βιβλία

σε προσβάσιμη μορφή, καθώς επίσης επιστημονικά βιβλία απευθυνόμενα σε ειδικούς

επαγγελματίες. Παράλληλα, η ομοσπονδία αναπαράγει τις σημαντικότερες

εφημερίδες σε ηχητική μορφή, στην οποία έχει κανείς πρόσβαση μέσω τηλεφώνου

(hltp://www.nfb.org/nfb/Programs.asp?SnID=1964467748). Η Εθνική Ομοσπονδία

Τυφλών παρέχει σημαντικό αριθμό υπηρεσιών αποκλειστικά σε νέους και παιδιά. Για

την στήριξη των παιδιών με Σ.Π.Ο. και την προώθηση της ακαδημαϊκής τους

εξέλιξης, οργανώνεται ένα τετραήμερο ακαδημαϊκό κατασκηνωτικό πρόγραμμα για

νέους (hnp://www.blindscience.org/ncbysIYouth_Slam.asp). Επίσης, κάθε χρόνο

δίνεται μια εκπαιδευτική υποτροφία, με μόνη προϋπόθεση ο νέος να είναι νομικά

τυφλός και έχει δεσμευτεί ότι εmθυμεί να παρακολουθήσει και ολοκληρώσει κάποιο

εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε πανεπιστήμιο των Η.Π.Α.

(hnp://www.nfb.org/nfblPrograms.asp?SnID=l964467748). Στα πλαίσια του

συλλόγου παρατίθενται μαθήματα εκμάθησης γραφής braille, σε άτομα με Σ.Π.Ο. ή

μη. Ειδικά προγράμματα οργανώνονται για άτομα που έχουν καθυστερήσει να

εκπαιδευτούν στη γραφή και τις οικογένειες τους. Ακόμα, ο σύλλογος οργανώνει

εθνικό διαγωνισμό μεταξύ των ατόμων που γνωρίζουν braille

(hnp://www.ntb.org/nfblBraille_Readers_Are_Leaders_Overview.asp?SnID=196446

7748). Τέλος, είναι διαθέσιμα ειδικά προγράμματα για άτομα που χάνουν την όραση

τους σε ηλικία μεγαλύτερη των 55 χρόνων

(hnp://www.nfb.org/nfb/Programs.asp?SnID=1964467748).
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Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τους συλλόγους της Αμερικής που

περιγράφτηκαν παραπάνω, καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτούς. Οι

σύλλογοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στους συλλόγους ατόμων με Σ.Π.Ο. και

στους συλλόγους για άτομα με Σ.Π.Ο., όπως προκύπτει από τον τίτλο ή/και τη δομή

του εκάστοτε συλλόγου.
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1.3 Ασία

1.3.1 Σύλλογοι για άτομα με Σ.Π.Ο.

1.3.1.1 Κοινωνία για τους Τυφλούς του Χονγκ Κονγκ

Η Κοινωνία για τους Τυφλούς του Χονγκ Κονγκ (the Hong Kong Society

for the Blίnd) είναι ένας σύλλογος που χρηματοδοτείται από το κράτος και η

λειτουργία του βασίζεται σε εθελοντές. Ιδρύθηκε το 1956 και είναι αφιερωμένος στην

ευημερία των ατόμων με Σ.Π.ο..

(http://www.hksb.org.hk!en/inctex.php?option=COffi_content&νiew=article&id=2&Ite

mid=3). Κύριος στόχος του συγκεκριμένου συλλόγου είναι η ισότιμη συμμετοχή των

ατόμων με Σ.Π.Ο. σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, παρέχοντας υπηρεσίες

ενημέρωσης και στήριξης, έτσι ώστε τα άτομα με Σ.Π.ο. να αναπτύξουν όλες τις

δυνατές δεξιότητες τους. Παράλληλα προωθούν τις ίσες ευκαιρίες στην κοινωνία του

XoryK Κονγκ, καθώς και ενημερώνουν για τις ανάγκες και τις ικανότητες των

ατόμων με Σ.Π.Ο .. Επιπλέον, το προσωπικό του συλλόγου είναι εφοδιασμένο με

γνώση, δημιουργικότητα και βασίζεται στη διεπιστημονικότητα. Ο σύ),λογος διατηρεί

στενή σχέση με άλλους κυβερνητικούς και μη οργανισμούς και συ),λόγους, με σκοπό

τη μεταξύ τους συνεργασία, α),ληλοενημέρωση και α),ληλοϋποστήριξη.

(http://www.hksb.org.hk/enJindex.php?option=com_content&view=article&id=13&Iι

emid=14). Αρχικά, ο σύλλογος είχε μία συγκεκριμένη κατεύθυνση και οι υπηρεσίες

που παρείχε αφορούσαν μόνο την επαγγελματική κατάρτιση του ατόμου

(http://www.hksb.org.hk/en/index.php?opιίon=com_content&view=article&id=28&Iι

emid=15). Σήμερα, ωστόσο, διαθέσιμη είναι μία μεγάλη γκάμα από υπηρεσίες. Ο

συγκεκριμένος σύλλογος διαθέτει ένα κέντρο (General Eye and Ιo~ν Vision Center),

στο οποίο παρέχονται πλήρεις οφθαλμολογικές και οπτομετρικές υπηρεσίες για την

πρόληψη της τύφλωσης, μέσω της πρώιμης ανίχνευσης και θεραπείας των ασθενειών

του ματιού, καθώς και μια οπτικομετρική υπηρεσία για τα άτομα με μειωμένη όραση,

για να ενισχυθεί η υπολειπόμενη όραση τους. Η χρέωση για τις επεμβάσεις και

θεραπευτικές αγωγές είναι αρκετά πιο χαμηλές από τις αντίστοιχες σε κάποια κλινική

(hHp://www.hksb.org.hk/en/index.php?opιίon=com_content&view=article&id=39&It

emid=33). Επίσης, ο σύλλογος λειτουργεί και ένα κέντρο αποκατάστασης, στόχος του

οποίου είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, έτσι ώστε να ενισχυθεί η
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αυτοπεποίθηση και η αυτoειcτίμηση των ατόμων που συμμετέχουν. Στις υπηρεσίες

συμπεριλαμβάνονται μαθήματα που αφορούν στον προσανατολισμό και στην

κινητικότητα, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, στην εκμάθηση braiIIe

(καντονέζικη και αγγλική), στην εκμάθηση χρήσης HλειcτρoνΙKoύ Υπολογιστή, και

τέλος στην εκμάθηση δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης. Στα πλαίσια του κέντρου

αυτού λειτουργούν και ομάδες ψυχαγωγίας για μουσική, φυσική αγωγή, με

αντίστοιχες δράσεις που έχουν πολιτιστικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα

(http://www.hksb.org.hkJen/index.php?option=com_content&view=article&id=42&1t

emid=36). Ο σύλλογος λειτουργεί ακόμα και έναν σημαντικό αριθμό σπιτιών όπου

ηλικιωμένοι άνθρωποι με Σ.Π.Ο., αlJ..ά και άτομα με Σ.Π.Ο. και άλλες αναπηρίες

μπορούν να μείνουν. Η χρέωση για τη διαμονή και περίθαλψη είναι καθορισμένη από

την αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία για τα μερικώς εmδοτούμενα από το κράτος σπίτια

(http://www.hksb.org.hk/en/index.php?option=com_content&view=article&id=23&lt

emid=25). Ο εν λόγω σύλ/ογος οργανώνει μαθήματα braille, ενώ παράλληλα παρέχει

τα αναγκαία σύγχρονα μέσα, έτσι ώστε η μάθηση braille να καθίσταται ποιοτική και

αποτελεσματική. Επιπλέον, στη διάθεση του συλλόγου υπάρχει μια βιβλιοθήκη με

βιβλία, παιχνίδια, κασέτες και βίντεο πλήρως προσβάσιμα σε άτομα με Σ.Π.Ο .. Στα

πλαίσια της λειτουργίας του συλλόγου τίθενται διάφοροι εκπαιδευτικοί στόχοι για το

παιδί. Επίσης, υπάρχει και ένα κέντρο παροχής υπηρεmών που απευθύνεται

αποκλειστικά σε άτομα τυφλοκωφά. Όσον αφορά τους γονείς, μία ανοιχτή

τηλεφωνική γραμμή είναι διαθέσιμη για την ενημέρωση, συμβουλευτική και

συναισθηματική τους στήριξη, ενώ υπάρχουν προγράμματα για την εκπαίδευση τους

σχετικά με το πως θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αυτοεξυπηρέτησης και

ανεξαρτησίας των παιδιών τους. ΆJJ...α προγράμματα εκπαίδευσης που προσφέρονται,

απευθύνονται σε εθελοντές ανεξάρτητα αν είναι μέλη του συλλόγου τους ή οχι. Ένα

κέντρο ~(δημόσιας εκπαίδευση9> είναι υπεύθυνο και ασχολείται με την ενημέρωση

και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, οργανώνοντας ομιλίες, προβολές ή

καμπάνιες

(http://www.hksb.org.hklen/index.php?option=com_content&view=article&id=25&It

emid=27). Ο σύλλογος διαθέτει και ένα λεωφορείο (Vision Screening Bus ), σκοπός

του οποίου είναι η ενημέρωση για τα προβλήματα όρασης, μέσω συζητήσεων και

προβολών

(http://www.hksb.org.hk/en/index.php?option=com_content&view=article&id=40

&Itemid=34). Για την επαγγελματική αποκατάσταση των μελών του συλλόγου

λειτουργεί ένα κέντρο συμβουλευτικής, όπου τα άτομα με Σ.Π.Ο. λαμβάνοντας
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τις δεξιότητες τους απευθύνονται στις κατάλληλες για αυτούς θέσεις εργασίας,

έχοντας στη διάθεση τους τον τεχνολογικό εξοπλισμό που τους είναι απαραίτητος

στην εκάστοτε περίπτωση. Επιπλέον, ο σύλλογος λειτουργεί ένα κέντρο μασάζ.

ένα εμπορικό κατάστημα και ένα εργοστάσιο. στα οποία εργάζονται μέλη του

συλλόγου αφού πρωτίστως έχουν εκπαιδευτεί στα πλαίσια του ίδιου του

συλλόγου

(http://www.hksb.org.hk/en/index.php?option=com_content&νiew=article&id=4

&ltemid=5). Επιπροσθέτως, ο σύλλογος λειτουργεί ένα κέντρο πληροφόρησης

και συμβουλευτικής σχετικά με την προσβασιμότητα χώρων και υπηρεσιών

απευθυνόμενο σε άλλους συλλόγους, ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς

και σε κάποια κυβερνητικά προγράμματα

(http://www.hksb.org.hkJen/index.php?option=eoffi_content&νiew=article&id=57

&Jtemid=52).

1.3.1.2 ΣύλλογοςΑτόμων με Σ.Π.Ο. της Σιγκαπούρης

Ο Σύλλογος Ατόμων με Σ.Π.Ο. της Σιγκαπούρης (Singapore

Association of the Visually Handicapped), παλιότερα γνωστός ως Σύλλογος για

Άτομα με Σ.Π.Ο. (Singapore Associationfor the Blind), ιδρύθηκε το 1951 είναι

ένας σύλλογος κρατικού χαρακτήρα και λειτουργεί με εθελοντές. Αποστολή του

είναι η βοήθεια και στήριξη των ατόμων με Σ.Π.Ο. να βοηθήσουν τον εαυτό τους.

Ο σύλλογος προωθεί την ευημερία, την πρόσβασιμότητα σε όλες τις κοινωνικές

δομές και χώρους, καθώς και την ίση συμμετοχή τους στην κοινωνία. Τα άτομα

στα οποία απευθύνεται είναι όλοι οι κάτοικοι της Σιγκαπούρης που έχουν

διάγνωση μειωμένης όρασης ή τύφλωσης. Τα άτομα αυτά μπορεί να είναι πελάτες

ή μέλη του συλλόγου. Οι τελευταίοι δίνουν κάποια συνδρομή. ενώ έχουν το

δικαίωμα να συμμετέχουν στις διαδικασίες, κατά τις οποίες παίρνονται οι

αποφάσεις. καθώς και στην εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου.

(http://www.saνh.org.sg/about.php#mission). Στα πλαίσια του συλλόγου

λειτουργεί μία Κλινική Μειωμένης Όρασης (Low Vision Clinic ), η οποία

αποτελεί ένα εξειδικευμένο κέντρο περίθαλψης και αντιμετώπισης των

προβλημάτων όρασης. Μέσω της Κλινικής παρέχονται ολοκληρωμένες κλινικές

αξιολογήσεις και υπηρεσίες συμβουλευτικής που πραγματοποιούνται από μια

ομάδα εξειδικευμένων οφθαλμιάτρων. καθώς και ειδικές συσκευές που
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μεγιστοποιούν την υπολειπόμενη όραση. Για τα μέλη του συλλόγου υπάρχουν

ειδικές τιμές, ενώ οι υπόλοιποι χρεώνονται περισσότερο για την κάλυψη των

διοικητικών υπηρεσιών (hnp://www.savh.org.sglserv_Ivc.php). Μεταξύ των

άλλων υπηρεσιών που παρέχει ο σύλλογος προσφέρεται ένα Πρόγραμμα

Αποκατάστασης της Όρασης (Vision Rehabilitation Programme ). Στόχος του

προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, της αυτοπεποίθησης, καθώς

και της αυτονομίας των ατόμων με Σ.Π.Ο. Στις υπηρεσίες που παρέχονται,

περιλαμβάνονται η πληροφόρηση των ατόμων για τα δικαιώματα τους και τις

εκάστοτε ευκαιρίες. η παραπομπή τους στις αρμόδιες αρχές και η συμβουλευτική

πάνω σε οποιοδήποτε θέμα. Στα πλαίσια των δράσεων του συλλόγου

συγκαταλέγονται και τα εξής: καλλιέργεια δεξιοτήτων που αφορούν στον

προσανατολισμό και στην κινητικότητα, εκμάθηση δεξιοτήτων καθημερινής

διαβίωσης, διαμόρφωση του περιβάλλοντος έτσι ώστε να γίνει προσβάσιμο,

καθώς και εκπαίδευση ατόμων που προσφέρουν βοήθεια σε εθελοντική βάση.

(http://www.savh.org.sg/serv_vru.php). Επιπροσθέτως, ο σύλλογος διαθέτει ένα

Τμήμα Προσβασιμότητας, στόχος του οποίου είναι η πρόσβαση των ατόμων με

Σ.Π.Ο. στον ίδιο βαθμό πληροφόρησης με τα όλα τα άτομα της κοινωνίας. Το

τμήμα αυτό περιλαμβάνει μία βιβλιοθήκη με έντυπο και ακουστικό υλικό. καθώς

επίσης τυπώνει βιβλία σε braille. ενώ ταυτόχρονα μετατρέπει βιβλία και σε

ηχητική μορφή. Τέλος, ο σύλλογος προωθεί την υποστηρικτική τεχνολογία

παρέχοντας μερικές συσκευές στα πλαίσια του τμήματος αυτού

(http://www.savh.org.sg/serv_vru.php).

1.3.2 Σύλλογοι ατόμων με Σ.Π.Ο.

1.3.2.1 Σύλλογος Τυφλών Βοηθούμενων από Οδηγούς-Σκύλους στο

Ισραήλ

Ο Σύλλογος Τυφλών Βοηθούμενων από Οδηγούς.Σκύλους στο Ισραήλ

(<<the Association of the Blind ίη Israel Assisted by Guide Dogs») ιδρύθηκε το

1953 για άτομα με Σ.π.ο. που χρησιμοποιούσαν οδηγούς-σκύλους ή ενδιαφέρονται

για οδηγούς-σκύλους. Ο σύλλογος εκπροσωπεί και υπερασπίζεται τα δικαιώματα των
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ατόμων με Σ.π.ο. που χρησιμοποιούν οδηγούς-σκύλους στο Ισραήλ. Επίσης, ο

σύλ/ογος αγωνίζεται για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα όλης της κοινότητας και

προωθεί την γενική ευημερία των ατόμων με Σ.Π.Ο. (h((p:/lblind

guίdedogs.org.il/?lang=I). Πιο συγκεκριμένα, ο σύλλογος υπερασπίζεται το δικαίωμα

των ατόμων με οδηγούς-σκύλους πρόσβασης σε όλους τους κοινοτικούς χώρους και

όλιJ. τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, καθώς επίσης καταδικάζουν και επεμβαίνουν σε

περιπτώσεις που η ύπαρξη οδηγού-σκύλου αποκλείει τα άτομα από συγκεκριμένες

εργασίες. ΠαράλληλιJ., παρέχει μαθήματα και εντατική εκπαίδευση σε όσους

ενδιαφέρονται να αποκτήσουν οδηγό-σκύλο, καθώς επίσης συντονίζει τις

συναντήσεις ιδιοκτητών και εκπαιδευτών για την περαιτέρω εκπαίδευση των

ιδιοκτητών αλλά και των οδηγών-σκύλων. Τέλος, παρέχει πληροφορίες σχετικά με

τους οδηγούς-σκύλους σε όποιον ενδιαφέρεται και οργανώνει ενημερωτικές

καμπάνιες για την ευαισθητοποίηση της Κοινής Γνώμης επί του θέματος (h(tp:/lblind

guίdedogs.org.ίl/?Iang= Ι &item=8).

1.3.2.2 Σύλλογος Τυφλών Γυναικών στην Ινδία

Ο Σύλλογος Τυφλών Γυναικών στην Ινδία (Blind Women's Association)

συνίσταται από 250 γυναίκες με Σ.Π.Ο. και είναι ο μοναδικός στο είδος του στην

δυτική Ινδία. Ιδρύθηκε στις 24 Δεκεμβρίου του 1995 από την Shrί Savjibhai Korat.

Μεταξύ των κύριων στόχων του συλλόγου είναι η άνοδος της κοινωνικής και

οικονομικής κατάσταση των γυναικών με Σ.Π.Ο. στην Ινδία, η βελτίωση στον τομέα

της εκπαίδευσης και της εργασιακής απασχόλησης, καθώς και η ενημέρωση της

κοινής γνώμης για τα Σ.Π.Ο. αλλά και τα δικαιώματα των ατόμων με Σ.Π.Ο .. Για το

σκοπό αυτό ο σύλλογος οργανώνει ενημερωτικά προγράμματα και καμπάνιες. Ο

σύλλογος ενθαρρύνει τις γυναίκες με Σ.Π.Ο. να διατηρούν συχνή επικοινωνία, να

μοιράζονται τους προβληματισμούς τους και να οργανώνουν κοινές δράσεις.

Επιπλέον, ο σύλ/ογος παρέχει δωρεάν εκπαιδευτικές υποτροφίες, βιβλία, σχολικές

στολές σε παιδιά γυναικών με Σ.π.ο. που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες,

καθώς και είδη πρώτης ανάγκης όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Επίσης, ο σύλλογος

συνεισφέρει και παρέχει το αρχικό κεφάλαιο, έτσι ώστε να ενθαρρύνει τις γυναίκες

να ασχοληθούν με μικροεπιχειρήσεις. Στα πλαίσια του συλλόγου λειτουργεί και ένα

γραφείο συνοικεσίων. Τέλος, ο σύλ/ογος διαθέτει εργαστήριο δημιουργίας και
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οργανώνει εκθέσεις με αντικείμενα που έχουν δημιουργηθεί για αυτό. Η λέσχη

ψυχαγωγίας του συλλόγου οργανώνει γιορτές και συγκεντρώσεις, δίνοντας ιδιαίτερη

σημασία στη Γιορτή της Σημαίας της Ινδίας (14 Σεπτεμβρίου) αλ/ά και στη

Παγκόσμια Μέρα Λευκού Μπαστουνιού (15 Οκτωβρίου)

(http://www.bpaindia.org/Blind%20Woιnen.htrn).

1.3.2.3 ΣύλλσΥος Τυφλών της Ινδίας

Ο Σύλ/ογος Τυφλών της Ινδίας ( Blίnd People Association) έχει ως βασικό

τη στόχο την προώθηση της ουσιαστικής αποκατάστασης ατόμων με κάθε είδους

αναπηρία. Παρά το όνομα του, ο σύλλογος δεν απευθύνεται μόνο σε άτομα με Σ.Π.Ο.

Ο σύλλογος στηρίζει και ενθαρρύνει τα άτομα με αναπηρία να έχουν ως στόχο την

αυτονομία και την ανεξαρτησία τους. Συμβάλ/ει στην ιατρική πρόληψη της

τύφλωσης, στην εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με Σ.π.α.

(http://www.bpaindia.org/rnission.htrn). Πιο συγκεκριμένα, ο σύλλογος σχεδιάζει

εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα ένταξης σε χωριά και αστικά κέντρα.

Έχει στη διάθεσή του μία συλλογή 300 βιβλίων braille, ενώ συμμετέχει σε σχολεία

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, παρέχει πληροφορίες και

συμβούλευση για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και επαγγελματικής

κατάρτισης. Ο σύλλογος έχει εκδώσει και προωθήσει βιβλία που έχουν ως

θεματολογία τους τα Σ.Π.Ο, αλ/.ά και άλλες αναπηρίες. Τέλος, ο σύλ/.ογος λειτουργεί

Κέντρα Παρέμβασης και Αποκατάστασης, τα όποια έχουν έναν προσανατολισμό

περισσότερο ψυχαγωγικό στοχεύοντας στη δικτύωση και την ανάπτυξη κοινωνικής

αλληλεγγύης μεταξύ των μελών, κυρίως, του συλλόγου αλ/.ά και των γονέων και

φίλων τους (http://www.bpaindia.org/About%20Us.htrn

http://www.bpaindia.orglSCHOOΙS%20AND%20ACADEMIC%20PROGRAMMΕ

S.htm).

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τους συλλόγους της Ασίας που

περιγράφτηκαν παραπάνω, καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτούς. Οι

σύλλογοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στους συλλόγους ατόμων με Σ.Π.Ο. και

στους συλλόγους για άτομα με Σ.Π.Ο., όπως προκύπτει από τον τίτλο ή/και τη δομή

του εκάστοτε συλ/.όγου..
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1.4 Αυστραλία

1.4.1 Σύλλογοι για άτομα με Σ.Π.Ο.

1.4.1.1 Βασιλική Κοινωνία για Τυφλούς

Η Βασιλική Κοινωνία για Τυφλούς (RoyaI Society for the Blind) είναι

ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος συμβουλεύει και στηρίζει άτομα με

Σ.Π.Ο να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις δυσκολίες της κατάστασης της όρασης

τους συμμετέχοντας στην κοινωνία ως ανεξάρτητα και αυτόνομα μέλη

(hnp://www.rsb.org.au/About_Us/About_the_RSB.aspx). Ο σύλλογος παρέχει έναν

σημαντικό αριθμό υπηρεσιών. Αρχικά, στα πλαίσια λειτουργία τους συλλόγου

παραδίδονται μαθήματα που αφορούν στην εξοικείωση με την ιατρική ορολογία των

προβλημάτων όρασης, αλλά και γενικότερα με τις διάφορες παθήσεις του ματιού. Για

τα μαθήματα αυτά υπεύθυνο είναι το «Κέντρο Μειωμένης Όρασης» (Low ν ision

Center ) του Συλλόγου, κύριος σκοπός του οποίου είναι η βέλτιστη δυνατή χρήση της

υπολειπόμενης όρασης όλων των ατόμων με Σ.Π.ο.

(http://www.rsb.org.aulOur_Services/Low_Vision/Low_Vision_Awareness_Sessions.

aspx). Επίσης, ο σύλλογος λειτουργεί και ένα Κέντρο Υποστηρικτικής Τεχνολογίας

(Adaptive Technology Center), όπου μπορεί κανείς να ενημερωθεί για την διαθέσιμη

υποστηρικτική τεχνολογία ή να εmλέξει με την βοήθεια ειδικών ποια συσκευή είναι

κατά)ιληλη για την περίπτωσή του. Επίσης. στα πλαίσια του συλλόγου είναι δυνατή η

πρόσβαση σε εναλλακτικούς τύπους εκτύπωσης, σε μεγεθυντικούς φακούς 

ηλεκτρονικούς ή μη. σε συσκευές ηχητικής σάρωσης και εκτύπωσης καθώς και σε

αντίστοιχο λογισμικό. Ακόμα. στο σύJJ...oγο προσφέρονται μαθήματα εκμάθησης

braille και Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (http://www.rsb.org.au/Our_Services.aspx).

Όσον αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση των μελών. προσφέρεται

συμβουλευτική για τον επαγγελματικό προσανατολισμό με αντίστοιχη εκπαίδευση.

Αν κριθεί απαραίτητο ο σύJJ...oγος διαπραγματεύεται με την εκάστοτε εργοδοσία για

τις συνθήκες εργασίας και παρέχει συμβουλές για την κατά)ιληλη διαμόρφωση του

χώρου, ενώ φροντίζει και για την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού. Παρά)ιληλα

στηρίζει ψυχολογικά και πρακτικά τους εργαζομένους με πρωτεύοντα σκοπό τη

διατήρηση της δουλειάς και της αυτονομίας τους

(http://www.rsb.org.au/Our_ServiceslEmployment_Services llEmployment_Services.

aspx). Επιπλέον, ο σύλλογος έχει το ρόλο του υπερασπιστή των δικαιωμάτων των
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ατόμων με Σ.Π.Ο. σε ορισμένες περιπτώσεις. Παράλληλα, παρέχει πρακτική στήριξη

στα σπίτια. αλλiJ. και συμβουλές για την καταλληλότερη διαρρύθμιση των επίπλων

και αντικειμένων. Ακόμα. ιδιαίτερες υπηρεσίες παρέχονται σε παιδιά και νέους, οι

οποίες είναι εξατομικευμένα διαμορφωμένες για το κάθε παιδί ή έφηβο.

Προγράμματα και ομάδες αυτοβοήθειας οργανώνονται, ενώ είναι διαθέσιμη μεγάλη

συλλογή βιβλίων και μερικών εφημερίδων σε προσβάσιμη μορφή

(http://www.rsb.org.au/Our_Services.aspx). Τέλος, ο συγκεκριμένος σύλλογος δίνει

τη δυνατότητα εκπαίδευσης χρήσης σκύλου-οδηγού τόσο σε άτομα με Σ.Π.Ο. όσο και

σε βλέποντα που εmθυμούν στο μέλλον να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτές

(http://www.rsb.org.au/Our_ServicesIRSB_Guide_DogslBecome_a_Puppy_Educator.

aspx).

1.4.1.2 Σύλλογος για τους Τυφλούς της Δυτικής Αυστραλίας

Ο Σύλλογος για τους Τυφλούς της Δυτικής Αυστραλίας (Association

ΙΟΓ the Blind οΙ WA· Guide Dogs WA) ιδρύθηκε το 1913 και λειτουργεί μέχρι

και σήμερα, παρέχοντας άμεσα και εξατομικευμένα υπηρεσίες στήριξη και

παρέμβασης σε άτομα με Σ.Π.Ο. Σήμερα, ο σύλλογος συνεργάζεται και στηρίζει

πάνω από 4000 άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας, τις οικογένειές τους και τα άτομα

που τους φροντίζουν. Ο εν λόγω σύλλογος στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των

συνεπειών της απώλειας της όρασης. στην πλήρη συμμετοχή των ατόμων με

Σ.Π.Ο. σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής -λαμβάνονταςσαφώς υπόψη

τις προσδοκίες. ικανότητες και επιθυμίες του καθενός, και τέλος, στις αλλαγές

των δομών της κοινωνίας έτσι ώστε η ένταξη να είναι εφικτή

(hnp:IIwww.guidedogswa.com.au/about-us/. Όλα τα μέλη της κοινωνίας της

Αυστραλίας έχουν την δυνατότητα να γίνουν μέλη του συλλόγου. Αυτό

προϋποθέτει μία συνδρομή της τάξης των 20$ τον χρόνο, ενώ ταυτόχρονα δίνει

δικαίωμα ψήφου και εκλογής της διοικητικής επιτροπής του συλλόγου, καθώς και

συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση και επομένως στις δράσεις του συλλόγου.

Ταυτόχρονα τα μέλη ενημερώνονται για ό,τι νεότερο υπάρχει σε επιστημονικό

επίπεδο για θέματα τύφλωσης και υποστηρικτικής τεχνολογίας. μέσω διαφόρων

εκδόσεων σε έντυπη ή ηχητική μορφή, σε braille ή μέσω ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου. Παράλληλα, τα μέλη έχουν πρόσβαση και σε κάποιες προσφορές

σε προ'ίόντα του συλλόγου ή σε προϊόντα καθημερινής χρήσης
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(hHp://www.guidedogswa.com.au/about-us/membership/). Όσον αφορά στις

υπηρεσίες, ο σύλλογος παρέχει έναν αρκετά μεγάλο αριθμό από αυτές. Στα

πλαίσια του συλλόγου, μπορεί κανείς να αντλήσει πληροφορίες σχετικές με τις

συνέπειες και τον χειρισμό της απώλειας της όρασης, καθώς και πληροφορίες

σχετικές με την υποστηρικτική τεχνολογία που είναι κατάλληλη στην κάθε

περίπτωση και στη χρήση αυτής. Επίσης, υπάρχει υπηρεσία συμβούλευσης για

την οργάνωση των πραγμάτων στο σπίτι αλλά και για τη ρύθμιση του φωτός σε

αυτό, έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή χρήση της υπολειπόμενης

όρασης (αύξηση λειτουργικής όρασης). Οι συμβουλές αυτές παρέχονται είτε

μέσα από ομάδες ατόμων με Σ.Π.Ο., φίλων και συγγενών τους, , είτε μέσω

επισκέψεων ειδικών επαγγελματιών στο σπίτι του ενδιαφερόμενου. Ομάδες

αυτοβοήθειας υπάρχουν και για τις οικογένειες, φίλους και κηδεμόνες των

ατόμων με Σ.Π.Ο., με σκοπό την ανταλλαγή γνώσης, εμπειρίας αλλά και την

επίτευξη της μεταξύ τους συναισθηματικής στήριξης. Ακόμα, μέσω του συλλόγου

τα άτομα έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο επαφών

άλλων ατόμων με Σ.Π.Ο., οι οποίοι είτε συναντώνται είτε επικοινωνούν

τηλεφωνικώς. Στο σύλλογο παρέχονται κι άλλες υπηρεσίες που στοχεύουν στην

κοινωνική δικτύωση και εξέλιξη των ατόμων με Σ.Π.Ο.

(http://www.guidedogswa.com.aulhow-we·can-help-you/daily-livinglmanaging-your

visionl). Ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής των ατόμων με Σ.Π.Ο. αφορά στον

προσανατολισμό τους στο χώρο και στην κινητικότητα. Για το λόγο αυτό ο

σύλλογος διαθέτει υπηρεσία ενημέρωσης για τον τρόπο και τις τεχνικές που

οφείλει ν ακολουθήσει ένας οδηγός-βλέποντας. Επιπλέον, ο σύλλογος παρέχει

οδηγούς σκύλους εντελώς δωρεάν σε όποιον κρίνεται απαραίτητα. Παράλληλα,

πραγματοποιεί μαθήματα χρήσης μπαστουνιού, καθώς προσφέρει και διάφορες

υποστηρικτικές συσκευές και συμβουλές για τη χρήση αυτών.

(hnp:llwww.guidedogswa.com.aulhow-we-can-helρ-youldail Υ-Ιίvinglgetting

aroundl). Ο σύλλογος παρέχει σε όποιον επιθυμεί μία λίστα από υπηρεσίες,

χώρους, εγκαταστάσεις που είναι προσβάσιμοι για αυτούς στην κοινωνία της

Δυτική Αυστραλίας (http://www.guidedogswa.com.aulhow-we-can-help-youJdailΥ

livinglbeing-part-of-the-community/). Ο σύλλογος λειτουργεί και ένα κέντρο

Ψυχαγωγίας και Φυσικής Αγωγής, το οποίο διαθέτει γυμναστήριο, εγκαταστάσεις

goalball, καλαθοσφαίρισης, πολεμικών τεχνών. Όλες οι εγκαταστάσεις

συνοδεύονται με τον εκάστοτε κατάλληλο εξοπλισμό, ο οποίος τις καθιστά

πλήρως προσβάσιμες για ένα άτομο με Σ.Π.Ο. Στα πλαίσια του συλλόγου
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λειτουργεί ένα πρόγραμμα goalbalI. καθώς και μία Ακαδημία Golf για παιδιά

(hnΡ :lIwww.guidedogswa.cOffi.aulhow-we-can-heIp-YOu/dail Υ-Ι ί νίng/recreation-and

sports/). Με σκοπό την ομαλότερη έκφραση του εαυτού την πλήρη συμμετο-χή και

προσφορά στην κοινωνία, ο σύλλογος προσφέρει μαθήματα χρήσης

Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. λέσχη επιτραπέζιων παιχνιδιών, λέσχη δημιουργικής

γραφής, μαθήματα μουσικής, ομάδα χειροτεχνίας και αγγειοπλαστικής,

ξυλογλυπτικής και μαγειρικής, καθώς και οργανωμένες εξόδους σε εστιατόρια ή

μουσεία καθώς και οργανωμένες εκδρομές και ταξίδια

(http://www.guidedogswa.com.au/how-we-can-helρ-you/dai ΙΥ-liνίηg/leisure

programs/). Τα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης τους συλλόγου βοηθούν και

στηρίζουν άτομα που αντιμετωπίζουν αυτής της φύσεως δυσκολίες και

προβλήματα (http://www.guidcdogswa.com.aulhow-we-can-help-you/dailΥ

living/financiaI-entitlements!). Για τους γονείς και τα παιδιά παρέχονται

προγράμματα πληροφόρηση και στήριξης, ενώ λειτουργεί παιδότοπος πλήρως

προσβάσιμος (http://www.guidedogswa.com.aulhow-we-can-hclp-you/growing-up

with-vision-impairment/). Στα πλαίσια του συλλόγου λειτουργεί μία βιβλιοθήκη, η

οποία περιλαμβάνει βιβλία τυπωμένα σε brailIe, αλλά παράλληλα υπάρχουν και

ηχογραφημένα βιβλία. ταινίες με ηχητική περιγραφή, ενώ για τα παιδιά υπάρχουν

διάφορα παιχνίδια ειδικά προσαρμοσμένα ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιούν

και να ψυχαγωγούνται. Στην βιβλιοθήκη του συλλόγου μπορεί κανείς να βρει

μεγεθυντή εικόνας και βίντεο, καθώς και προγράμματα φωναισθησίας. Μέσω του

συλλόγου έχει οργανωθεί ένα δίκτυο δανεισμού βιβλίων που εξυπηρετεί τα μέλη

τους συλλόγου σε όλη την Αυστραλία. Απώτερος σκοπός τους συλλόγου είναι η

παροχή βιβλίων σε mp3 , braille ή ηχητικά διαμορφωμένα σε όλο τον κόσμο.

Παράλληλα ο σύλλογος λειτουργεί και ως Εκδοτικός Οίκος

(http://www.guidedogswa.com.au/how-wc-can-helρ-you/l ίbrary-servicesl). Για την

ακαδημαϊκή και επαγγελματική εξέλιξη των ατόμων με Σ.Π.Ο. , ο σύλλογος

παρέχει τη δυνατότητα εκμάθησης brailIe γραφής σε βλέποντες ή μη, τη

δυνατότητα απόκτησης διπλώματος γνώσης χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ,

καθώς και δίπλωμα Γενικών Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων

(http://www.guidedogswa.com.aulhow-we-can-help-you/training-and-skills/courses/).

Παράλληλα. ο σύλλογος παρέχει συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη σε

όσους εργάζονται ή βρίσκονται στη διαδικασία αναζήτησης κάποιας θέσης

εργασίας (http://www.guidedogswa.com.aulhow-we-can-help-you/employmentl).
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1.4.1.3Όραση Αυστραλία

Ο σύλλογος Όραση Αυστραλία (Vision Australia) δημιουργήθηκε από την

αρχική συγχώνευση πέντε άλλων συλλόγων και οργανισμών, της Βασιλικής

Κοινωνίας Τυφλών (Royal Blind Society, RBS) , του Βασιλικού Βικτωριανού

Ινσπτούτου για Τυφλούς (Royal Victorian Ιnstίtute for the Blind, RVlB ) • του

Ιδρύματος Όρασης της Αυστραλίας (Vision Australia Foundation, νAF) και του

συλλόγου Υπηρεσίες Εθνικών Πληροφοριών και Βιβλιοθήκης (Nationa1 Information

Library Services, NILS ) το 2004. Στα επόμενα χρόνια οι σύλλογοι Royal Blind

Foundation Queensland και Seeing Eye Dogs Australia ανακοίνωσαν και αυτοί τη

συμμετοχή τους. Η επίσημη συγχώνευση και ίδρυση του συλλόγου έγινε τον Ιούλιο

του 2006 (http://www.visionaustralia.org.au/info.aspx?page=645). Ο σύλλογος αυτός

αποτελεί μία σημαντική ένωση ατόμων με Σ.Π.Ο. που απαιτούν και προσπαθούν την

πλήρη πρόσβαση σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής που ο καθένας εmλέγει

να ακολουθήσει (http://www.visionaustralia.org.au/info.aspx?page=674). Στα πλαίσια

της λειτουργίας τους συλλόγου. παρέχεται μία σημαντική συλλογή υπηρεσιών.

Κατάλληλα διαμορφωμένες υπηρεσίες για παιδιά είναι διαθέσιμες και αφορούν στις

ανάγκες στο σπίτι, στο σχολείο και στην οικογένεια

(hnp:/lwww.visionaustralia.org.au/info.aspx?page=629). Επίσης, παρέχονται ειδικές

υπηρεσίες για άτομα τυφλοκωφά, που είναι μεγαλύτερα από 16 χρονών και

κατοικούν στο Σύδνεϋ ή στις κοντινές περιοχές

(http://www.visionaustralia.org.au/info.aspx?page=690). Για την υποστηρικτική

τεχνολογία, μια ειδική ομάδα συμβουλεύει και εκτιμά ποιες είναι οι κατάλληλες

συσκευές για το κάθε άτομο. Οι συσκευές είναι διαθέσιμες στο κατάστημα του

συλλόγου, αλλά και διαδικτυακά

(http://www.visionaustralia.org.au/info.aspx?page=677). Πληροφορίες και συμβουλές

προσφέρονται και για την αυτονομία και ανεξαρτησία των ατόμων με Σ.Π.Ο. στη

δουλειά στο σπίτι καθώς και στη κοινωνική τους ζωή

(http://www.visionaustralia.org.au/info.aspx?page=584). Πληροφορίες, όμως, ιδέες

και εμπεφίες μοφάζονται τα μέλη μεταξύ τους σε ομάδες που λειτουργούν και

συναντώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα

(http://www.visionaustralia.org.au/info.aspx?page=2013). Ο σύλλογος οργανώνει και

μαθήματα εκμάθησης γραφής braille, ενώ προσφέρει σε ορισμένο αριθμό ατόμων τον

απαραίτητο εξοπλισμό για την ακαδημαϊκή τους εξέλιξη στην Ανώτατη Εκπαίδευση,

όπου βέβαια η οικονομική δυνατότητα της οικογένειας δεν το εmτρέπει
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(http://www.visionaustraIia.org.au/info.aspx?page=1161). Παράλληλα. ο σύλλογος

εκπαιδεύει και ενημερώνει τα άτομα εκείνα που συνεργάζονται ή συζούν με άτομα με

Σ.Π.Ο. (http://www.visionaustraIia.org.au/info.aspx?page=730). Στα πλαίσια του

συλλόγου λειτουργεί μία βιβλιοθήκη (FeeIix Library) , πρωτοβουλία της οικογένειας

της δασκάλας HeIIen Smith. που συμμετείχε στο σύλAιJγo

(hnp://www.visionaustraJia.org.au/info.aspx?page= Ι063#history). Επίσης υπάρχει και

συλAιJγή βιβλίων η οποία είναι διαθέσιμη σε ηχητική μορφή. Ο σύλAιJγoς οργανώνει

αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, ενώ είναι υπεύθυνος για την λειτουργία

ενός ραδιοφωνικού σταθμού

(hnp://www.visionaustralia.org.au/info.aspx?page=1982). Όσον αφορά την

επαγγελματική αποκατάσταση, ο σύλλογος παρέχει συμβουλές και εκπαίδευση, έτσι

ώστε κάθε άτομο με Σ.Π.Ο. να βρει και να διατηρήσει την εργασία του

(hnp://empIoymentserνices.visionaustralia.org/index.php). Η συνεργασία των 7

αυτών συλ/όγων έχει εmφέρει πολύ θετικά αποτελέσματα στη λειτουργία του

συλλόγου και στ/ν ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έτσι, στον τομέα του

προσανατολισμού και της κινητικότητας. παρέχεται ολοκληρωμένη εκπαίδευση. με

τη βοήθεια ή όχι οδηγού σκύλου

(http://www.visionaustralia.org.au/info.aspx?page=2038).

1.4.2 Σύλλογοι ατόμων με Σ.Π.Ο.

1.4.2.1 Βασιλικός Σύλλογος Τυφλών της Νέας Ζηλανδίας

Ο Βασιλικός Σύλλογος Τυφλών της Νέας Ζηλανδίας (Royal New Zealand

Foundation οΙ the Blind) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος

διοικείται πλήρως από τα μέλη του και αποτελεί την κύρια δομή παροχής υπηρεσιών

σε άτομα με Σ.Π.Ο. στην Νέα Ζηλανδία. Λειτουργεί από το 1890 και αυτή τη στιγμή

στηρίζει και συνεργάζεται με πάνω από 11.500 μέλη. Όλα αυτά τα μέλη στηρίζονται

μέσω παροχής κατάλληλης εκπαίδευσης. συμβουλών και εξοπλισμού. Βασικός τους

στόχος είναι η αντιμετώπιση της τύφλωσης στην καθημερινότητα των μελών και η

επίτευξη των στόχων τους (http://www.mzfb.org.nzlabout). Πλήρη μέλη γίνονται

μόνο άτομα με Σ.Π.Ο., τα οποία τηρούν και κάποια εmπλέον κριτήρια. Μόνο τα
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πλήρη μέλη έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν και να εκλέΥουν το Διοικητικό

Συμβούλιο του συλλόγου. Οι σιryγενείς ή φίλοι των μελών έχουν το δικαίωμα να

μόνο να προτείνουν έναν υποψήφιο (http://www.rnzfb.org.nzJmembers/become-a

member/types-of-membership). Ο σύλλογος αυτός παρέχει έναν σημαντικό αριθμό

υπηρεσιών, βοηθώντας τα άτομα με Σ.Π.Ο. να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν την

ανεξαρτησία τους και την αυτονομία τους. Πιο συγκεκριμένα, παρέχονται υπηρεσίες

που αφορούν στην καθημερινότ/τα των ατόμων, στην προσαρμοστικότητα στις

απλές καθημερινές απαιτήσεις, στ/ν τεχνολογία, στην ψυχαγωγία, στην αμοιβαία

στήριξη των μελών, στην στήριξη και συμβουλευτική για επαγγελματική

απασχόληση, αΧλά και για όλα τα θέματα που μπορούν να απασχολούν κάποιον.

Επιπλέον, μαθήματα σχετικά με την κινητικότητα και τον προσανατολισμό είναι

διαθέσιμα, ενώ οδηγοί-σκύλοι ή κάποιου είδους εξοπλισμός προσφέρονται όταν αυτό

κρίνεται απαραίτητο. Επειδή, ο σύλλογος , θεωρώντας ότι η πρόσβαση στ/ν

πληροφορία είναι από τα σημαντικότερα αγαθά του ανθρώπου, διαθέτει πλούσια

βιβλιοθήκη με προσβάσιμης μορφής έγγραφα και εκδόσεις. Ιδιαίτερες υπηρεσίες

παρέχονται σε σιryKεKριμένες ομάδες μελών, όπως τα παιδιά και οι νέοι, οι τυφλό

κωφοί καθώς και οι ντόπιοι Πολυνήσιοι, γνωστοί και ως Μαορί

(http://www.rnzfb.org.nzJaboutlmember-serνices). Επιπλέον, ο σύλλογος διαθέτει

υπηρεσίες για εmχειρήσεις. Έτσι, οι επιχειρήσεις έχουν τ/ δυνατότ/τα να

ενημερώνονται για τη διαμόρφωση τους χώρου έτσι ώστε να είναι προσβάσιμος σε

άτομα με Σ.Π.Ο., καθώς και για τη διαμόρφωση ενός προσβάσιμου ιστότοπου.

Ακόμα, ο σύλλογος μπορεί να μετατρέψει έΎγραφα ή άλλες εκδόσεις σε προσβάσιμη

μορφή. Τέλος, υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης και εκπαίδευσης για άτομα που

συνεργάζονται ή δουλεύουν για άτομα με Σ.Π.Ο.

(http://www.rnzfb.org.nzJaboutlbusiness-services).

1.4.2.2 Σύλλογος Τυφλοί Πολίτες της Αυστραλίας

Ο Σύλλογος Τυφλοί Πολίτες της Αυστραλίας (BIind Citizens Australίa)

είναι μία ένωση ατόμων με Σ.Π.Ο. που στοχεύουν στ/ν ισότ/τα και ισονομία,

στηρίζοντας με κάθε τρόπο τα μέλη τους συλλόγου τους, προωθώντας θετικές

αντιλήψεις για θέματα τύφλωσης στην κοινωνία και, τέλος, παλεύοντας για

προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στις

ανάγκες των ατόμων με Σ.Π.Ο. (http://www.bca.org.au/). Η ανάγκη για δημιουργία
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ενός συλλόγου, του οποίου η λειτουργία θα βασίζεται στην συμμετοχή ατόμων και

όχι συλλόγων ή άλλων οργανισμών, καθώς και η έντονη δυσαρέσκεια για τον εθνικό

φορέα, οδήγησε στην ίδρυση του συγκεκριμένου συλλόγου τον Ιούνιο του 1975. Από

τότε ο σύλλογος γνωρίζει σταθερή αύξηση και σήμερα συμμετέχουν σε αυτόν πάνω

από 3.000 μέλη. Ανάμεσα στους στόχους του συλλόγου είναι η αυτό-οργάνωση των

ατόμων με Σ.Π.Ο. σε εθνικό επίπεδο και η λειτουργία ενός δικτύου σύνδεσης μεταξύ

όλων των μελών στην Αυστραλία, με σκοπό την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της

εμπιστοσύνης προς τα υπόλοιπα μέλη αλλά και την υπεράσπιση των κοινών τους

συμφερόντων. Επιπλέον, ο σύλλογος «Τυφλοί Πολίτες της Αυστραλίας» προσπαθεί

συνεχώς για την βελτίωση των κρατικών παρεχόμενων υπηρεσιών και ελέγχει τις

σχετικές νομοθετικές τροποποιήσεις. Σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ή δράση στην οποία

έχει πρόσβαση, προωθεί του στόχους του συλλόγου και της Παγκόσμιας Ένωσης

Τυφλών, αντιπροσωπεύοντας τα συμφέροντα των ατόμων με Σ.Π.Ο. Ο σύλλογος

συνεργάζεται με άλλους συλλόγους ή οργανισμούς που συμφωνούν με τους στόχους

του, ενώ παράλληλα επιδιώκει και άλλες τέτοιες συνεργασίες, απαραίτητη

προϋπόθεση των οποίων είναι η σύμπνοια στους στόχους. Τέλος, ο σύλλογος

αναλαμβάνει πλήρως ή στηρίζει δράσεις που αφορούν στην πρόληψη της τύφλωσης,

λαμβάνοντας υπόψη, όμως, την διατήρηση της αξιοπρέπειας των ατόμων με Σ.Π.Ο.

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με τον ατομικό αγώνα του κάθε μέλους, με ομαδικούς

αγώνες, με πληροφόρηση της κοινής γνώμης αJ.λά και με αμοιβαία υποστήριξη

μεταξύ των μελών. Πλήρη μέλη του συλλόγου είναι ενήλικα άτομα νομικά τυφλά.

Μέλη του συλλόγου θεωρούνται και άτομα με Σ.Π.Ο. μικρότερης ηλικίας, φίλοι ή

συγγενείς των μελών που αναγνωρίζουν και συμφωνούν με τις αρχές του συλλόγου,

σύλλογοι που διοικούνται από άτομα με Σ.Π.Ο. ή/και συηενείς τους και, τέλος,

συλλόγους που απλά συμφωνούν με τους στόχους, αλλά η δομή της διοίκησης τους

είναι εντελώς διαφορετική

(hnp://www.bca.org.au/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid

=66). Τα πλήρη μέλη του συλλόγου λαμβάνουν ενημερωτικό υλικό για τις κινήσεις

τους συλλόγου αΛλά και γενικότερες πληροφορίες, καθώς και ένα ηχητικό περιοδικό.

Ακόμα, έχουν πλήρη πρόσβαση στις ατομικές ή ομαδικές υπηρεσίες του συΛλόγου,

αλλά και στο δίκτυο του συΛλόγου κατά μήκος της ηπείρου. Τέλος, για οποιαδήποτε

θέματα που επηρεάζουν ή προσβάλουν τα δικαιώματα ή τον τρόπο ζωής των ατόμων

με Σ.Π.Ο., ο σύλλογος είναι εκείνος που αντιπροσωπεύει και υπερασπίζεται το άτομο

αΛλά και τις θεμελιώδεις αρχές του συλλόγου
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(http://www.bca.org.au/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Iιemid

=27).

Ο παρακάτω πίνακας περtλαμβάνει τους συλλόγους της Αυστραλίας που

περιγράφτηκαν παραπάνω, καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτούς. Οι

σύλλογοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στους συλλόγους ατόμων με Σ.Ω.Ο. και

στους συλλόγους για άτομα με Σ.Ω.Ο., όπως προκύπτει από τον τίτλο ή/και τη δομή

του εκάστοτε συλλόγου.
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Πίνακας 3: Σύλλογοι της Αυστραλίας και Παρεχόμενες Υπηρεσίες

ΣiιλMηoι

Ατόμων με Σ.Π.Ο. Για Άτομα με Σ.Π.Ο.

~

~ .- ~

~. ...
~ • ·.- ~~• ~ ο;;: ~ ••Παρεχόμενες ΥπηρεσΙες ~~

:Η ·"~ .S.S s ~ • • ~·~
" ~.;:, 'Ζ 'Ζ e-< ·~ - ~v... ~- ·~- .. . J=-V'cι

i~·g3 ίο- f'~ "'$ :;ι-Ξ;< ~~
:f~. '~.~ eV"....:.~ < 11,..";:, c

-3~1:1 ~~~ -.. e e ~ .. :;~~ ~ ~
.,~ ....:...: .. Ι:>

J ~!~
.. e- ...: e- Ι:> ;:> • •

ί.1~<O( • • 1.1Ι:~~ 5<"' ...
Υλική YπoCf1'ήριξη

παρo~~~oστηριιml(ής • • • •Τεrνoλo ας

Ιατρική Υποστήριξη
~iε~αλμOλOγll(tς
Ε τάσεις

Β λlOΟ" • • • •
Εκδόσεις ΒlλΙωνΙ •Περιοδικών

Εκμάθ Γ α Braille • • •
Εκμάθηση Δεξιοτήτων • • •AUTOf".t~ •

[κπαίδευση
Εκμάθηση Δεξιοτήτων

Κινητικότητας και • • • •
Προσανατολιcn.οό

EιrnαιδΕUτtKές

Υποτοοφίει.::

Σχεδιασμός

EιrnαιδευΤΙKών

ΠnΟΎΩΠuu{ιτων

Ενημέρωση/Πληροφόρηση • • • • •
Ιό
c:: Κατά , •... ΕπαΥγελματική

Εύρεση ΕΡγασία, • •
" Αποκατάσταση

Πα ό.λ/ λ Σ' , • •~..
Οικονο ΙΚ' Ενί ~α • •~..

Κοινωνική Δικτύ • • • • •"<
Ψυχαγωγία Οργάνωση- • •:g Δραστηριοτήτων

• Ψυχολογική Υποστήριξη • •ι:::

EKπαίδΕUση

Κοινωνική ΔΙΚΤίιωσn • • ••• Ψυχαyωyiα Οργάνωση
>

Δοαστηοιοτήτων •·ω

•
δ Ψυχολογική Υποστήριξη • •
•• Εκδόσεις Εmστημονικών

~ Βιλίων/nεριοδικών
~

Εκπαιδευτικές-• Υποτοοφίει:::~ Εκπαίδευση

• Ενημέρωση για•
'" Εκπαιδευτικά Θέματα.-..

Οργάνωση Συνεδ ίων•..
ΨUΧολοΥtκή Υποστήριξη

'"
Ενημέρωση Ι Ευαισθητοποίηση Κοινής Γνώμης •

•• Συμμουλευηκή σε επtxειρήσεtς ••
"~

Συνεργασία με Αρχές=-
~
~ Υπεράσπιση Δικαιωμάτων • •..
'"

40



1.5 Αφρική

1.5.1 Σύλλογοι για άτομα με Σ.Π.Ο.

1.5.1.1 Ίδρυμα Σκοτάδι και Φως

Το Ίδρυμα Σκοτάδι και Φως (Foundation Dark and Light) είναι ένας μη

κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος στηρίζει άτομα με Σ.Π.Ο. αλλi1 και άτομα με

άλλου τύπου αναπηρία, ανεξάρτ/τα από τ/ χώρα καταγωγής, προέλευσης ή των

θρησκευτικών τους πεποιθήσεων. Η δράση του εντοπίζεται σε Ασία και Αφρική. Οι

υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν προγράμματα ενημέρωσης και

πρόληψης, προγράμματα αποκατάστασης. εκπαιδευτικής παρέμβασης,

επαγγελματικής κατάρτισης και παροχής εισοδήματος όπου κρίνεται αυτό

απαραίτητο. Αυτά πραγματοποιούνται μέσω των συλλόγων και συνεργατών που

συνιστούν τον οργανισμό. Ο οργανισμός αυτός ιδρύθηκε το 1982 από τον Ολλανδό

οφθαλμίατρο Martien Cozijnsen (hnp://darkandlightoeul). Παραδοσιακά σκοπός του

οργανισμού ήταν η παροχή υπηρεσιών μόνο σε άτομα με Σ.Π.Ο. Σήμερα όμως σε

συνεργασία με άλλους οργανισμούς προωθούν τ/ν ένταξη σε όλα τα άτομα με

αναπηρία. Σε όλη τ/ διάρκεια τ/ς λειτουργίας του ο οργανισμός Dark and Light έχει

τ/ δυνατότ/τα να προσφέρει οφθαλμιατρική περίθαλψη και άλλες υπηρεσίες σε

περιοχές που άλλοι οργανισμοί αδυνατούν. Οι χώρες στις οποίες συναντάται η δράση

του είναι: Αιθιοπία, Σουδάν, Τανζανία, Νιγηρία, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Καμπότζη,

Μπαγκλαντές, Νεπάλ, Πακιστάν και Αφγανιστάν. Οι στόχοι του οργανισμού για το

μέlJ...ον είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση της τύφλωσης σε Ασία και

Αφρική και η βελτίωση της ποιότ/τα και της ποσότητας των υπηρεσιών που

παρέχονται, μέσα από ενημέρωση και έγκαιρη παρέμβαση

(http://darkandlight.eu/Con'entl4121/Introduction.html).

1.5.1.2 Κοινωνία για Τυφλούς του Γιοχάνεσμπουργκ

Η Κοινωνία για Τυφλούς του Γιοχάνεσμπουργκ (Johannesburg Society

for the Blίnd, JSB) λειτουργεί πάνω από 70 χρόνια και έχει έδρα του το

Γιοχάνεσμπουργκ. Η JSB διαθέτει εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα

στήριξης σε άτομα με Σ.Π.Ο.. Υλοποιούνται μαθήματα κινητικότ/τας και
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προσανατολισμού καθώς και μαθήματα που αφορούν στην απόκτηση και καλλιέργεια

δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης. Ειδικοί εκπαιδευτές με πλήρη κατάρτιση και

εμπειρία διδάσκουν δεξιότητες κινητικότητας, χρήσης μπαστουνιού και γυαλιών,

καθώς και ένα μεγάλο αριθμό μικρών και σημαντικών τεχνικών για την καλύτερη

ποιότητα ζωής αναφορικά με την καθημερινότητα του ατόμου με Σ.Π.Ο.

(hnp://www.icon.co.zal-jhbblindsoc/page5.html). Η JSB δημοσιεύει ανά τακτά

χρονικά διαστήματα όλες τις δράσεις και παράλληλα κοινοποιεί και τις πραγματικές

ανάγκες παιδιών με Σ.Π.Ο. προωθώντας έτσι την ανάγκη και τη σημαντικότητα

αποδοχής των ατόμων με Σ.Π.Ο. εξασφαλίζοντας σημαντικές προοπτικές των

παιδιών στην κοινωνία. Επιπλέον, παρέχεται ενημέρωση για θέματα της ίδιας της

αναπηρίας, της θεραπείας, εφόσον υπάρχει, καθώς και του τρόπου πρόληψης.

Παράλληλα η Κοινωνία Τυφλών του Γιοχάνεσμπουργκ διαθέτει εκπαιδευτικά

προγράμματα που αφορούν στην συγκατοίκηση με άτομα με Σ.Π.Ο.. Επιπλέον

υλοποιούνται και προγράμματα εκπαίδευσης σχετικά με τους τρόπους που μπορεί ένα

παιδί με Σ.Π.Ο. να βοηθηθεί στην καθημερινότητα του. Η Κοινωνία Τυφλών του

Γιοχάνεσμπουργκ διαθέτει εργαστήρι, όπου τα μέλη χρησιμοποιούν για τη

δημιουργία μικρών χειροτεχνιών που αργότερα εκτίθενται σε χορούς ή σε εκδηλώσεις

πολιτιστικών γεγονότων. Ακόμα, η JSB περιλαμβάνει στις εγκαταστάσεις της εκτός

από το εργαστήρι γυμναστήριο, μικρή πισίνα και εξαιρετικό κήπο

(http://www.icon.co.zal-jhbblindsoc/page7.html). Τέλος, η επίσημη ιστοσελίδα της

JSB είναι ιδιαίτερα εμπλουτισμένη με πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με την

ανατομία του ματιού, τις ασθένειες, τα στάδια απώλειας της όρασης, τον τρόπο που

περπατάς με έναν βλέποντα, πως οδηγείς ένα παιδί με Σ.Π.Ο., τον ευγενικό και

ασφαλές τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται τα άτομα με Σ.Π.Ο.

1.5.2 Σύλλογοι ατόμων με Σ.Π.Ο.

1.5.2.1 Αφρικανική Ένωση Τυφλών

Η Αφρικανική Ένωση Τυφλών (African υηίοη of the BIind, AUB) είναι

ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, υπό την σκέπη του οποίου λειτουργούν σύλλογοι

για και από άτομα με Σ.π.ο. στην αφρικανική ήπειρο. Ιδρύθηκε στην Τυνησία το
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1987 και αποτελεί μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης Τυφλών (World Blind υπίοπ).

Σκοπός τους είναι η ενδυνάμωση και ο συντονισμός των οργανισμών μελών της

ένωσης. Ακόμα στηρίζουν και προωθούν αναπτυξιακά προγράμματα για την

βελτίωση των συνθηκών ζωής των ατόμων με Σ.Π.Ο. στις 30 από τις 33 χώρες της

Αφρικής (http://www.afub·uafa.org/pages/aboutohtml). Πέρα από την προάσπιση των

δικαιωμάτων που σχετίζονται άμεσα με τα προβλήματα όρασης, η Αφρικανική

Ένωση Τυφλών ασχολείται έντονα και με πολιτικές που εφαρμόζονται (ή

προτείνονται να εφαρμοστούν) σχετικές με την ένταξη γενικότερα. Για παράδειγμα, η

υπεράσπιση για σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα ή δικαιώματα που

σχετίζονται με το AIDS/HIV ή γενικότερα με τα ανθρώπινα δικαιώματα του παιδιού,

περιλαμβάνονται στις δράσεις του συλλόγου. Η Αφρικανική Ένωση Τυφλών

συμμετέχει και προωθεί την εκπαίδευση των παιδιών με Σ.Π.Ο., μέσω μαθημάτων

εκμάθησης raille και την ύπαρξη βιβλιοθήκης με προσβάσιμο υλικό. Η AFUB

διαθέτει τμήμα πληροφόρησης και στήριξης για τους φίλους και συγγενείς των

μελών. Περιλαμβάνονται μαθήματα για εξάσκηση ως συνοδού ενός παιδιού με

Σ.Π.Ο., οργανωπκή ανάπτυξη και παροχή κάποιου εισοδήματος όταν αυτό κρίνεται

απαραίτητο (hnp://www.afub-uafa.orglpages/ourprograms.html).

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τους συλλόγους της Αφρικής που

περιγράφτηκαν παραπάνω, καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτούς. Οι

σύλλσγοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στους συλλόγους ατόμων με Σ.Π.Ο. και

στους συλλόγους για άτομα με Σ.Π.Ο., όπως προκύπτει από τον τίτλο ή/και τη δομή

του εκάστοτε συλλόγου.
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Πίνακας 4: Σύλλογοι της Αφρικής και Παρεχόμενες Υπηρεσίες
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1.6 Ευρώπη

1.6.1 Σύλλογοι για άτομα με Σ.Π.Ο.

1.6.1.1 Ελβετική Ομοσπονδία Τυφλών

Η Ελβετική Ομοσπονδία Τυφλών ( Swiss Federation of the Blίnd,SFD)

παρέχει μία σημαντική πσΙKtλία υπηρεσιών. Καταρτισμένοιειδικοί κάνουν μαθήματα

πρακτικών δεξιοτήτων για την ολοκλήρωση απλών καθημερινών έργων, τα οποία

συμβάλλουνστ/ν εδραίωση τ/ς αυτοπεποίθησηςτων παιδιών με Σ.Π.Ο. αα/ και την

ανεξαρτησία τους μέσα στο σπίτι. Επίσης, παρέχονται ανάλογα μαθήματα με θέμα

την κινητικότητα και τον προσανατολισμό. Οι ειδικοί στηρίζουν τα παιδιά τόσο σε

πρακτικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο, ωθώντας έτσι τις προσπάθειές τους στο

μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο και επομένως επιφέροντας και τα θετικότερα

αποτελέσματα. Η SFD διαθέτει οργανωμένη υπηρεσία παροχής πληροφοριών για τα

παιδιά με Σ.Π.Ο. αλλά και για τις οικογένειές τους. Επίσης, άτομα που

συναναστρέφονται με άτομα με Σ.Π.Ο. μπορούν να απευθύνονται στη συγκεκριμένη

υπηρεσία για σχεηκές πληροφορίες σε τακτά χρονικά διαστήματα (hnp://www.sbv

fsa.ch/sbv-news/portrait/JeίtbίJd~e.htm).

1.6.1.2 ΕΖίο Galiano Foundation

Το ΕΖίο Galiano Foundation είναι ένας σύλλογος της Ιταλίας, ιδρυτής του

οποίου είναι ο ΕΖίο Galiano ο οποίος στόχευε να αποτελέσει ο συγκεκριμένος

σύλ/.ογος σημείο αναφοράς για ό'λα τα άτομα με προβλήματα όρασης στην Ευρώπη.

Η δράση του περιορίζεται και αφορά κυρίως σε άτομα που έχουν και γνωρίζουν να

χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή (http://www.galίano.it/english/homee.htm). Ο

ΕΖίο Galiano γεwήθηκε το 1923 στην Ιταλία και σε ηλικία 18 χρόνων έχασε την

όραση του μέσα σε λίγους μήνες. Παρά την έλλειψη υποστηρικτικής τεχνολογίας της

εποχής και τον 20 Παγκόσμιο Πόλεμο κατάφερε να ολοκληρώσει σπουδές Ιστορίας

και Φιλοσοφίας και να γίνει αργότερα ο πρώτος διευθυντής σχολικής μονάδας με

Σ.π.ο. στην Ιταλία. Ο ΕΖίο Galίano για την προσωπική του ανάπτυξη και εξέλιξη

χρησιμοποιούσε την εκάστοτε διαθέσιμη τεχνολογία, ηχογραφήσεις και βινύλια
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αρχικά και στη συνέχεια Ηλεκτρονικόύ Υπολογιστή, μετά τ/ν εμφάνιση του στις

αρχές του 1980. Το 1994 με τη βοήθεια ενός scanner άρχισε να μεταφέρει σε

ηλεκτρονική μορφή τ/ν μέχρι τότε προσωπική του βιβλιοθήκη και τρία χρόνια

αργότερα είχε στην κατοχή του περισσότερα από 6000 βιβλία, τα περισσότερα από τα

οποία ήταν σχολικά. Τότε ήταν που συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να τα μοιραστεί με

όλη την ιταλική Κοινωνία Τυφλών. Ακόμα το Ι 997 ξεκίνησε, μαζί με τη βοήθεια

της γυναίκας του να μετατρέπει σε προσβάσιμες μορφές τις σημαντικότερε

εφημερίδες σε καθημερινή βάση και να τις προωθεί μέσω του διαδικτύου

(hrtp:/lwww.galίano.ίt/english/ebiogra.htm). Σήμερα, λοιπόν, το ΕΖίο Galiano

Foundation προσφέρει στα άτομα με προβλήματα όρασης που έχουν Ηλεκτρονικό

Υπολογιστή τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μια εξαιρετικής πολιτιστικής

σημασίας βιβλιοθήκης, της Διεθνούς Βιβλιοθήκης του Gallano Foundation καθώς

και πρόσβαση σε μία μεγάλη συλλογή ιταλικών κυρίως (αλλά όχι μόνο) πηγών

πληροφόρησης, όπως εφημερίδες και περιοδικά, τα οποία λαμβάνονται καθημερινά

από τους επίσημους ιστοτόπους τους, στη συνέχεια προσαρμόζονται στις ανάγκες

των ατόμων με ΣΠΟ και τέλος αναρτώνται στο διαδίκτυο. Το ΕΖίο Galίano

Foundation, στα πλαίσια τ/ς προώθησης τ/ς πολιτιστικής και κοινωνικής ένταξης

των ατόμων με Σ.Π.Ο., προσφέρει πληροφορίες, καθώς και προγράμματα για

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή σχετικά με τις διαθέσιμες νέες τεχνολογίες που αφορούν

στα προβλήματα όρασης. Η ιστοσελίδα του ΕΖίο Galiano Foundation λειτουργεί σαν

σημείο συνάντησης ενός σημαντικού αριθμού ατόμων με Σ.Π.Ο., οι οποίοι

αναπτύσσουν σχέσεις μεταξύ τους σχηματίζοντας ένα δίιcτυo αλληλο-πληροφόρησης

και αλληλοϋποστήριξης (http://www.galiano.ίt/engIish/homee.htm).

1.6.1.3 Grambian Society

Η Grambian Society προσφέρει υποστήριξη και συμβουλευτική σε

περισσότερα από 2500 άτομα με ΣΠΟ στις περιοχές Aberdeen, Aberdeenshire και

Moray της Αγγλίας. Η Grambian Socίety παρέχει διαφόρου τύπου υπηρεσίες στα

άτομα είτε στα σπίτια τους, είτε στο Κέντρο που διαθέτει, το οποίο είναι πλήρως

προσβάσιμο σε άτομα με Σ.Π.Ο .. Διαθέτει πλούσια βιβλιοθήκη με ηχητικά βιβλία,

ηχητικά περιγραφόμενα βίντεο, μουσικά CD και μεγεθυμένα στην εκτύπωση βιβλία.

Η Grambίan Socίety έχει στην διάθεση της ένα γυμναστήριο μερικώς προσβάσιμο,

όπου εθελοντές στηρίζουν τα άτομα με Σ.Π.Ο. και τα βοηθούν στη χρήση του
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αθλητικού εξοπλισμού. Επίσης, λειτουργούν και κάποιες ομάδες ψυχαγωγίας ή

αλληλοβοήθειας, όπως ομάδα χειροτεχνίας , ομάδα συζήτησης, ομάδα ντόμινο

(httρ :11gramρίanbl ind.co.uk/).

1.6.1.4 Συμβούλιο για τους Τυφλούς της Ουαλίας

το Συμβούλιο για τους Τυφλούς της Ουαλίας (Wales Councίl for the

Blίnd) αποτελεί ένα κέντρο παροχής υπηρεσιών που συνεργάζεται με μικρότερους

συλλόγους και οργανισμούς, ενημερώνοντας, στεγάζοντας και υποστηρίζοντας την

ανάπτυξη των υπηρεσιών για τα άτομα με Σ.Π.Ο.. Πιο συγκεκριμένα, στηρίζει και

οργανώνει τις δράσεις των τοπικών κοινωνιών της Ουαλίας, αγωνίζεται για την

ανάπτυξη του επιπέδου των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες για τα άτομα με Σ.Π.Ο.

και συμβάλλει στην εξέλιξη των ικανοτήτων των ατόμων με Σ.Π.Ο. στις θέσεις

εργασίας που βρίσκονται (hnp://www.wcb-ccd.org.uklindex2.php). Επιπροσθέτως, η

συνεργασία με τους μικρότερους τοπικούς συλλόγους οδηγεί στην ανάπτυξη των

παρεχόμενων υπηρεσιών και στην βαΟύτερη κατανόηση της αναπηρίας στην όραση.

Παράλληλα, ο σύλλογος συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές της Ουαλίας και παρέχει

συμβουλές, συμβάλλοντας στην εξέλιξη υπηρεσιών όπως η εκπαίδευση και η

πληροφόρηση. Συμμετέχει, ακόμα, στην ανάπτυξη της εκπαίδευση σε νέες

τεχνολογίες, ενώ συνεργάζεται παράλληλα με την τοπική κυβέρνηση της Ουαλίας για

την προώθηση ενισχυτικών διατάξεων για τα άτομα με Σ.Π.Ο.. Επίσης, παρέχει

πληροφόρηση από ειδικούς, καθώς και συστηματική εκπαίδευση επαγγελματιών που

σχετίζονται με την εκπαίδευση ή την φροντίδα ατόμων με Σ.Π.Ο .. Τέλος, στηρίζει και

οργανώνει συνέδρια. στα οποία οι ειδικοί επαγγελματίες έρχονται σε επαφή,

ανταλλάσουν πληροφορίες και γνώσεις ενώ ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία σχετικά με τις τεχνολογίες ,

εκπαιδευτικά προγράμματα και ιατρική αντιμετώπιση για τα προβλήματα όρασης

(hnp://www.wcb-ccd.org.uk/our_work!our_work.php)

1.6.1.5 Valentίn Hauy

Ο σύλλογος V.len!in H.uy (Y.lentίn H.uy Associ.!ion) ιδρύθηκε το 1889

από τον Maurice de La Sizeranne, ο οποίος έχασε το φως του σε ηλικία 9 χρονών και

47



υποστήριξε σθεναρά τον αγώνα για την πρόσβαση των ατόμων με Σ.Π.Ο. στην

κουλτούρα της κοινωνίας και τον χώρο της δουλειάς. Ο σύλλογος λειτουργεί με τη

βοήθεια εθελοντών. Στις υπηρεσίες που προσφέρονται συμπεριλαμβάνεται μια

πλούσια βιβλιοθήκη πολυμέσων, με βιβλία σε braiIIe , καθώς και ηχητικά

ηχογραφημένα βιβλία. Επίσης, διαθέτει το μεγαλύτερο κατάστημα βιβλίων braiIIe

στην Γαλλία. Επιπλέον, ο σύλλογος παρέχει τη δυνατότητα εκμάθησης braiIIe δια

αλληλογραφίας. Η συνεργασία του με κέντρα που είναι ενεργά σε τοπική κλίμακα

δίνει τη δυνατότητα μαθημάτων εκμάθησης braiIIe και χρήσης υπολογιστών στα

πλαίσια πάντα του συλλόγου. Ακόμα, ο σύλλογος Valentin Hauy φρονήζει για την

βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων με Σ.Π.Ο., τόσο στη δουλειά τους όσο

και στην κοινωνία γενικότερα με την ενημέρωση και εκμάθηση τεχνικών αυτόνομης

διαβίωσης και χρήσης του απαραίτητου εξοπλισμού. Όσον αφορά τα δικαιώματα των

ατόμων με Σ.Π.Ο., η δράση του συλλόγου VaIentin Hauy διακρίνεται στον αγώνα του

για απόκτηση ή διατήρηση της πρόσβασης των ατόμων με Σ.Π.ο. σε όλες τους τομείς

της ζωής. Αρχικά, ενημερώνει συστηματικά τα μέλη του για τα δικαιώματα τους και

τα κρατικά προνόμια που δικαιούνται (επιδόματα, ακαδημαϊκή εκπαίδευση,

επαγγελματική εκπαίδευση, εργοδοσία). Ακόμα βεβαιώνει και εξασφαλίζει την

προσβασιμότητα περιοχών, εγκαταστάσεων, υπηρεσιών παροχής πληροφοριών,

ιδιαίτερα όταν αυτές αφορούν σε νέες τεχνολογίες. Ο σύλλογος Valentin Hauy

προωθεί, στηρίζει και παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση, βοηθά στην εύρεση

δουλειάς , αλλά στηρίζει τα άτομα και σε όσες δυσκολίες προκύψουν κατά τη

διάρκεια της δουλειάς. Στον τομέα της ψυχαγωγίας, ο σύλλογος VaIentin Hauy

διαθέτει μια συλλογή προσβάσιμων βίντεο χάρη στην τεχνική ακουστικής

περιγραφής από τον Σύλλογο Τυφλών της Γαλλίας και τα οποία διατίθενται για

δανεισμό. Ακόμα, οργανώνονται διάφορες δραστηριότητες με πολιτιστικό, αθλητικό

ή απλά ψυχαγωγικό χαρακτήρα.

1.6.2 Σύλλογοι ατόμων με Σ.Π.Ο.

1.6.2.1 Εθνική Κοινωνία Τυφλών Παιδιών

Η Εθνική Κοινωνία Τυφλών Παιδιών (National Blind ChiIdren Society)

ιδρύθηκε το ]995 από τον Roderick Came, ο οποίος θεωρούσε ότι τα παιδιά με

Σ.Π.Ο. και οι γονείς τους, αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες της αναπηρίας του παιδιού
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τους δεν θα έπρεπε να βρίσκουν εμπόδια στην εύρεση βοήθειας και υποστήριξης.

Δεκαπέντε χρόνια αργότερα ο σύλλογος είναι πρωτοπόρος στην παροχή

πληροφοριών και στήριξης των ατόμων με Σ.Π.Ο. και των οικογενειών τους σε

ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο (http://nbcs.org.uklaboutus/History/I94). Κεντρικός

στόχος του συλλόγου είναι να διευκολύνει τα παιδιά με Σ.Π.Ο. να επιτυγχάνουν τους

εκπαιδευτικούς τους στόχους καθώς και να συμβάλλει στην ψυχαγωγία τους. Οι

υπηρεσίες που προσφέρονται από τον σύλλογο περιλαμβάνουν πέντε κύριους άξονες,

την στήριξη και πληροφόρηση της οικογένειας, την υπεράσπιση των εκπαιδευηκών

δικαιωμάτων των ατόμων με Σ.Π.Ο., την προσβασιμότητα στην πληροφορία και την

βιβλιογραφία, την προώθηση της υποστηρικτικής τεχνολογίας, καθώς και τις

ψυχαγωγικές δραστηριότητες Η πληροφόρηση από ειδικούς και η συναισθημαηκή

στήριξη των γονέων είναι άμεση και συνεχής από την πρώτη στιγμή της διάγνωσης.

Επίσης, ο σύλλογος παρέχει πληροφορίες, συμβουλεύει και διασφαλίζει ότι τα παιδιά

με Σ.Π.Ο. λαμβάνουν την κατάλληλη για αυτά εκπαίδευση στα πλαίσια του

καταλληλότερου για τις ανάγκες τους περιβάλλον. Παράλληλα, Ο σύλλογος παρέχει

σχολικά, γνωστά λογοτεχνικά βιβλία. αλλά και διάφορα βιβλία οδηγιών κατάλληλα

διαμορφωμένα στις ατομικές ανάγκες κάθε παιδιού. Επιπροσθέτως, Στις υπηρεσίες

του συλλόγου περιλαμβάνεται και η ύπαρξη αισθητηριακού εξοπλισμού, έτσι ώστε τα

παιδιά με Σ.Π.Ο. να έχουν πλήρη πρόσβαση στον σύγχρονο κόσμο και να επιτύχουν

τους στόχους τους σε κάθε τομέα της ζωής τους. Τέλος, Ο σύλλογος οργανώνει

γιορτές και κοινωνικά γεγονότα, που συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση καθώς και

εκπαιδευηκές ή καθαρά ψυχαγωγικές εκδρομές (http://nbcs.org.uklaboutus/Our

Workll95).

1.6.2.2 Λιθουανικός Σύλλογος Τυφλών και Οπτικά Αναπήρων

Ο Λιθουανικός Σύλλογος Τυφλών και Οπτικά Αναπήρων (Lithuanian

Association of the Blίnd and Visually Handicapped , LASS) είναι ένας

ανεξάρτητος και δημόσιος σύλλογοςγια τα άτομα με Σ.Π.Ο., η λειτουργία του οποίου

βασίζεται σε εθελοντές. Ιδρύθηκε το 1926 και είναι ο παλιότερος σύλλογος Τυφλών

στην Λιθουανία. Οι κύριοι σκοποί του είναι η οργάνωση και η συνάθροιση ατόμων

με Σ.Π.Ο. για κοινές ενέργειες, καθώς και η αντιπροσώπευσή των δικαιωμάτων τους

και η προάσπιση των συμφερόντων τους. Ο LASS είναι μέλος της Παγκόσμιας

Ένωσης Τυφλών (WorId Biηd υnίοη, W.B.u.) , όπως και της Ευρωπα'ίκής Ένωση
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Τυφλών ( European BIind υηίοη , Ε.Β.υ.). Συνεργαζόμενος, λοιπόν, με τη Βουλή,

την Κυβέρνηση και τους Δημοτικούς Θεσμούς της Λιθουανίας, ο LASS

πληροφορείται για Νόμους και κάνει προτάσεις, διαβεβαιώνοντας έτσι ότι όλλJ. τα

πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα των ατόμων με Σ.Π.Ο.

προστατεύονται. Ακόμα και σε ατομικό επίπεδο, ο LASS προσπαθεί έτσι ώστε ό'λα τα

άτομα με Σ.Π.Ο. να έχουν τη δυνατότητα, όπως κάθε άλλο μέλος της λιθουανικής

κοινωνίας, να έχουν πρόσβαση σε όλα τα αγαθά, όπως υπηρεσίες, πηγές

πληροφόρησης, που τους παρέχονται τόσο από το κράτος όσο και από κάποιες

ιδιωτικές δομές. Επιπροσθέτως, ο LASS αγωνίζεται για τη δυνατότητα εμπλοκής των

ατόμων με Σ.Π.Ο. σε κάθε είδους προτιμώμενη δραστηριότητα- εκπαίδευση, δουλειά,

ψυχαγωγία, αθλητισμός. Σε συνεργασία με Δήμους και Κοινότητες ο LASS

οργανώνει προγράμματα στήριξης και φροντίδας στα ηλικιωμένα και μόνα με μέλη.

Ο LASS συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς εκτός Λιθουανίας, σχεδιάζοντας και

πραγματοποιώντας κοινά προγράμματα ένταξης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και

εκμάθησης της χρήσης των νέων τεχνολογιών. Ο LASS στηρίζει τα μέλη του ηθικά

και υλικά, φροντίζοντας να αποκτήσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ακόμα,

βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με εκπαιδευτικά ιδρύματα για άτομα με Σ.Π.Ο. ,

συνεισφέροντας στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ατόμων με

Σ.Π.Ο., στην ανάπτυξή τους και στην προσωmκή τους έκφραση. Πιο συγκεκριμένα,

στηρίζει τις συγκεκριμένες δομές με διάφορους τρόπους, όπως στην βελτίωση της

υποστηρικτικής τεχνολογίας που διαθέτουν, παρέχοντας στα παιδιά τον απαραίτητο

τεχνικό εξοπλισμό. Τέλος, ο LASS ενθαρρύνει την εκπαίδευση των ενηλίκων,

παρέχοντας κίνητρα στα άτομα με Σ.Π.Ο. να αποκτήσουν όσο το δυνατόν

περισσότερες γνώσεις. Ο LASS έχει αναπτύξει ένα δίκτυο, το οποίο εξυπηρετεί την

εύρεση δουλειάς σε άτομα με Σ.Π.Ο. και βρίσκει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την

επαγγελματική εκπαίδευση των παιδιών καθώς και τον απαραίτητο για την ίδια τη

δουλειά εξοπλισμό. Παράλληλα ενημερώνει τόσο τους εργοδότες όσο και τους

εργαζόμενους με Σ.Π.Ο. για τα προνόμια που παρέχονται από την λιθουανική

κυβέρνηση όταν εργοδοτεί κάποιο άτομο με Σ.Π.Ο. ή ανανεώνεται η συνεργασία μαζί

του. Ο LASS υποστηρίζει όλες τις νέες εκπαιδευτικές πολιτικές που αφορούν στην

ένταξη. Βασισμένοι στην εμπειρία των σκανδιναβικών χωρών, ο LASS συγκεντρώνει

τους γονείς ατόμων με Σ.Π.Ο., τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν ενεργά στην

εκπαίδευση των παιδιών τους και τους ωθεί στην ίδρυση οργανισμών και συΊλόγων

γονέων. Παρέχει συμβουλευτική και πληροφόρηση σε άτομα με Σ.ΠΩ. και τις

οικογένειες τους σχετικά με τη φύση της αναπηρίας, τα ατομικά τους δικαιώματα και

50



,

τα προνομία από το κράτος. Όσον αφορά την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση

της κοινωνίας ο LASS εκδίδει μηνιαίο περιοδικό με το όνομα «ο Κόσμος Μας»

("Musu zodis"). Το περιοδικό εκδίδεται εδώ και 40 χρόνια και πλέον σε τέσσερις

μορφές: έντυπη, ηχογραφημένη σε CD, braille και σε ηλεκτρονική μορφή στο

Διαδίκτυο. Επιπροσθέτως, ο LASS είναι υπεύθυνος για εκδόσεις βιβλίων και

συλλογής ερευνών σχετικών με τα προβλήματα όρασης, τα δικαιώματα και τα

προνόμια των ατόμων με Σ.Π.Ο., καθώς και τους τρόπους ή τα εργαλεία με τα οποία

μπορεί κάποιος να τους βοηθήσει. Ο LASS οργανώνει κατασκηνώσεις για παιδιά με

Σ.Π.ο., τους γονείς και τους δασκάλους τους. Ακόμα προωθεί την καλλιτεχνική

έκφραση των μελών του, καθώς αφενός παροτρύνει τα μέλη του να ασχοληθούν

επαγγελματικά με την τέχνη και αφετέρου" οργανώνει καλλιτεχνικά φεστιβάλ με

εκθέσεις έργων που έχουν δημιουργηθεί από τα μέλη του συλλόγου. Το

σημαντικότερο μονοήμερο φεστιβάλ για το οποίο είναι υπεύθυνος είναι « Η Τυφλή

Μέρα» στις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους. Σκοπός της ημέρας εκείνης είναι η ενημέρωση

της κοινωνίας ή μια υπενθύμιση για το πώς είναι η καθημερινή ζωή ενός ατόμου με

Σ. Π.ο. (http://www.1 055.1ιJοπlabout_u5/#h ί5ΙΟΙΥ).

1.6.2.3 Εθνικός Σύλλογος Τυφλών από και για Τυφλούς της Ελβετίας

Ο Εθνικός Σύλλογος Τυφλών από και για Τυφλούς της Ελβετίας ( Swiss

National Association 0(. and for the Blind, SNAB ) ιδρύθηκε το 1903. Ένας αριθμός

60 συλλόγων που είναι ενεργοί στον τομέα της τύφλωσης, συνιστούν και απαρτίζουν

τον Εθνικό Σύλλογο Τυφλών από και για Τυφλούς. Ο σύλλογος αγωνίζεται, έτσι

ώστε τα άτομα με Σ.Π.Ο. να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν οι ίδιοι για τους

εαυτούς τους τον τρόπο ζωής που θέλουν να ακολουθήσουν

(hnp://www.szb.ch/en/home.html). Ο σύλλογος συντονίζει όλες τις προσπάθειες που

γίνονται από και για τα άτομα με Σ.Π.Ο., προωθεί τις διεθνείς σχέσεις με άλλους

συλλόγους, ανταλλάσσει και διαδίδει πληροφορίες. Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες

και άμεση ενίσχυση σε άτομα με ή χωρίς Σ.Π.Ο. ή σε άτομα που έχουν

τυφλοκώφωση. Επίσης δραστηριοποιείται και στον τομέα της ευαισθητοποίησης και

ενημέρωσης σε οργανισμούς/ συλλόγους, σε δημόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτικά

ιδρύματα και γενικότερα σε όποιο μέλος της ελβετικής κοινωνίας θέλει να

ενημερωθεί. (hΙΙΡ://www.sΖb.ch!en/whο-we-are.html).Πιο συγκεκριμένα, παρέχει

έναν μεγάλο αριθμό συσκευών τεχνολογικής υποστήριξης. Ο σύλλογος έχει στην
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κατοχή του περίπου 500 αντικείμενα μερικά από τα οποία εισήγαγε από το

εξωτερικό, ενώ κάποια σχεδίασε και κατασκεύασε ο ίδιος στην Ελβετία.

(httΡ:lΙwww.sΖb.chlen/οur-serνίces/technical-aίds.hιml). Επίσης, το Κέντρο

Πληροφόρησης Οπτικής Ενίσχυσης του SNAB, που λειτουργεί από το 1984,

προσπαθεί να διασφαλίσει ότι ό'λιJ. τα άτομα με Σ.Π.Ο. λαμβάνουν σωστή

πληροφόρηση και επαγγελματικές συμβουλές. Πληροφορίες και συμβουλές δίνονται

και σε επαγγελματίες οπτικούς και οφθαλμιάτρους. Ακόμα στις υπηρεσίες του

Κέντρου περtλαμβάνoνται εκπαίδευση προσωπικού και άλλων επαγγελματιών,

ανάπτυξη διδακτικών τεχνικών, εγγράφων και εκδόσεων αλλά και υποστήριξη

επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα της τύφλωσης (hnp://www.szb.chlen/our

servicesJoptical-aidslow-vision.html). Μία από τις σημαντικότερες υπηρεσίες που

προσφέρει ο σύλλογος είναι η οργάνωση μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

Κάθε χρόνο περίπου 70 εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια προσφέρονται

(hΙΙΡ://www.SΖb.ch/enlοur-serνίces/ιraίnίngdeνeIΟΡmenιhιmΙ).Επιπλέον, ο σύλλογος

διαθέτει βιβλιοθήκη και κέντρο πληροφόρησης. Η συλλογή περι'λιJ.μβάνει άρθρα από

ειδικά περιοδικά και βιβλία (μόνο σε απλή έκδοση) , βίντεο, διαφάνειες και

ακουστικά βιβλία (σε Γαλλικά, Γερμανικά ή/και Αγγλικά). Μια μικρή συλλογή από

βιβλία με ανάγλυφες εικόνες είναι επίσης διαθέσιμη. (http://www.szb.ch/enlour

serνίces/ΙίbrarΥ-resοurce·cenιre.hιml ) Τέλος, η βιβλιοθήκη παιχνιδιών του SNAB

διαθέτει περισσότερα από 500 παιχνίδια αφής και βιβλία με ανάγλυφες εικόνες

(http://www.szb.chlen/our-services/games-Iibrary.hιmΙ ).

1.6.2.4 Σύλλογος Τυφλών και Μερικώς Βλεπόντων της Νορβηγίας

Ο Σύ)J.ογος Τυφλών και Μερικώς Βλεπόντων της Νορβηγίας

(Norwegian Association οΙ the BIind and PartiaIIy Sighted, ΝΑΒΡ) ιδρύθηκε το

1900 με το όνομα De B1indes Se1vhj;e1psforening. δηλαδή Σύλλογος

αυτοεξυπηρέτησης Τυφλών και μετονομάστηκε σε σύλλογο Τυφλών και Μερικώς

Βλεπόντων το 1909. Ο σύλλογος αυτός είναι ο παλιότερος σύλλογος ατόμων με

αναπηρία στη Νορβηγία. Ο σύλλογος αγωνίζεται να επιτύχει την ύπαρξη ίσων

ευκαιριών και κοινωνικού γοήτρου για τα άτομα με Σ.π.ο., αλλά και με άλλου τύπου

αναπηρίες. Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου αποτελεί το ανώτατο όργανο λήψης

αποφάσεων, συνεδριάζει κάθε 2 χρόνια και συμμετέχουν σε αυπΊν μέλη από όλη την

Νορβηγία. Η συνέλευση επιλέγει κάθε φορά και τον Γενικό Διευθυντή, καθώς και τον
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αναπληρωτή του, οι οποίοι πρέπει έχουν Σ.π'Ο .. Επίσης, η πλειοψηφία των

επιτροπών που παίρνουν αποφάσεις πρέπει να είναι άτομα με Σ.Π.ο.. Ο σύλλογος

προσφέρει μια ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:

εκπαίδευση για οδηγό-σκύλο, οργάνωση καλοκαιρινών κατασκηνώσεων για παιδιά

και νέους με Σ.Π.Ο., προγράμματα αποκατάστασης για άτομα που πρόσφατα

εμφάνισαν Σ.Π.Ο., καθώς και ηχογραφήσεις μεγάλου αριθμού βιβλίων και

εφημερίδων (https:IIwww.blindeforbundet.nolinternett/english-info).

1.6.2.5 Σύλλογος Τυφλών της Κροατίας

Ο Σύλλογος Τυφλών της Κροατίας (Croatian Associatίon for the Blίnd)

συνίσταται από 27 τοπικούς και δημοτικούς συλλόγους και οργανισμούς, που

αντιστοιχεί σε 6.100 άτομα με Σ.Π.Ο .. Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1946 στο Ζάγκρεμπ,

όταν μερικές δεκάδες ατόμων με Σ.Π.Ο. συγκεντρώθηκαν σε κεντρικό δρόμο της

πόλης και αποφάσισαν την δημιουργία του συλλόγου με μοναδικό τότε αίτημα

,<τυφλοί για τους τυφλούς», σε μια προσπάθεια να καθορίζουν μόνοι τους τον τρόπο

ζωής τους. Μέχρι τότε, η πρόνοια για τα άτομα με Σ.Π.ο. ήταν ευθύνη

φιλανθρωπικών οργανισμών (http://www.savez-slijepih.hr/en/category/about-cab~21).

Στα πλαίσια του συλλόγου λειτουργούν 4 επιτροπές : η επιτροπή γυναικών, η

επιτροπή νέων, η επιτροπή για την εκπαίδευση και την εργασία και η επιτροπή

πληροφορικής, κάθε μία από τις οποίες ασχολείται με τα αντίστοιχα θέματα

(http://www.savez-slijepih.hr/en/category/comissions-651). Από τους βασικούς

στόχους του συλλόγου είναι η διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων και η εξάλειψη κάθε είδους διάκρισης εναντίον των ατόμων με Σ.Π.Ο ..

Παράλληλα, ο σύλλογος προωθεί, στηρίζει και συμμετέχει στον σχεδιασμό μιας

καλύτερης πολιτικής σχετικής με την κοινωνική ευημερία των ατόμων με Σ.Π.ο., ενώ

αγωνίζεται για την πρακτική εφαρμογή των πιο πρόσφατων επιτευγμάτων στον τομέα

της εκπαίδευσης, αποκατάστασης και επαγγελματικής απασχόλησης των ατόμων με

Σ.Π.Ο .. Ακόμα, ο σύλλογος κινείται για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης

σχετικά με τα δικαιώματα και την καθημερινότητα των ατόμων με Σ.π'Ο ..

(hnp://www.savez-slijepih.hr/en/category/vision-and-mission-265/). Στην επίσημη

ιστοσελίδα του συλλόγου περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικές με τις

υποβοηθητικές και υποστηρι1Ct1.κές συσκευές που υπάρχουν, τις νέες τεχνολογίες

αλλά και πληροφορίες για άτομα χωρίς Σ.Π.Ο. σχετικές με τον τρόπο προσέγγισης
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και κατεύθυνσης στο χώρο των ατόμων με Σ.Π.Ο. (http://www.savez-slijepih.hr/en/).

Όλες οι δράσεις και οι προσπάθειες του συλλόγου προσανατολίζονται προς την

πλήρη ένταξη των ατόμων με Σ.π.ο. στην κοινωνία της Κροατίας, ως διαφορετικά

αJJ..ά ίσα μέλη (http://www.savez-slijepih.hr/en/category/vision-and-mission-265/).

1.6.2.6 Σύλλογος Τυφλών της Ρωσίας

Ο Σύλλογος Τυφλών της Ρωσίας ( Russia Association of the Blίnd, VOS)

είναι ένας εθελοντικός οργανισμός που φέρνει σε επαφή 274 χιλιάδες άτομα με

Σ.Π.Ο. στη Ρωσία. Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1925 και βρίσκεται ακόμα σε

λειτουργία. Στον σύΙJ..ογο συμμετέχουν 74 περιφερειακοί και 932 πρωτογενείς

τοπικοί οργανισμοί, οι οποίοι διαχειρίζονται 42.7 χιλιάδες ιστοσελίδες από τις οποίες

οι 23 χιλιάδες είναι ειδικά διαμορφωμένες για άτομα με Σ.Π.Ο .. Η φράση που

χαρακτηρίζει όλες τις δράσεις του συλλόγου, καθώς και όλων των συλλόγων τυφλών

της Ρωσίας, είναι «ίσα δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες». Γι' αυτό στις βασικές

δραστηριότητες του συλλόγου περιλαμβάνεται η εύρεση ατόμων με Σ.Π.ο. και η

εγγραφή τους στον σύλλογο, καθώς και η δημιουργία όλων των απαραίτητων

συνθηκών για τα άτομα με Σ.Π.Ο., έτσι ώστε να ασκούν τα ανθρώπινα και κοινωνικά

δικαιώματά τους. Σε συνεργασία με ομοσπονδιακές και τοπικές αρχές στηρίζουν την

προστασία των κοινωνικών τους δικαιωμάτων. Προωθεί τα ενδιαφέροντά τους και

την πλήρη πρόσβαση στην κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Επίσης, ο

σύλλογος λειτουργεί 3 κέντρα αποκατάστασης στη Μόσχα, στο VoIoIamsk και στο

Bijsk, ενώ είναι διαθέσιμα τα τεχνικά μέσα που είναι απαραίτητα για την

αποκατάσταση των ατόμων με Σ.Π.Ο.. Ο σύλλογος λειτουργεί και 3 Κέντρα

Διακοπών και Ψυχαγωγίας στο Gelendzhik, στο Pietigorsk και στο Bykono. Τα

κέντρα αυτά είναι όλι:J. προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ατόμων με Σ.Π.Ο., ωστόσο,

άτομα χωρίς Σ.Π.Ο. είναι ευπρόσδεκτα. Επιπροσθέτως, ο σύλλογος προσφέρει

στήριξη και εκπαίδευση σε ενήλικα άτομα που πρόσφατα εμφάνισαν Σ.Π.Ο.,

παρέχοντας τους για παράδειγμα μαθήματα braille. Στην ιστοσελίδα του συλλόγου

διατίθεται λίστα 300 επαγγελματιών που ασχολούνται με Σ.Π.ο.. ΠαράΙJ..ηλα, ο

σύλλογος έχει στη διάθεσή του 2 Εκδοτικά Κέντρα, ενώ στεγάζει και ένα μουσείο.

Στον σύλλογο ανήκουν και 180 εργοστάσια, που παράγουν 3.500 διαφορετικά

προϊόντα και συνεργάζεται με εμπορικές μονάδες λιανικής ή/και χονδρικής πώλησης.

Οι εργάτες, αλλά και όλο το προσωπικό είναι πλήρως και κατάλληλα καταρτισμένοι,
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ενώ όλες οι εργοστασιακές μονάδες διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και είναι

διαμορφωμένα και για άτομα με Σ.π.ο.. Ο σύλλογος συμβάλλει και στην υλοποίηση

της επαγγελματικής αποκατάστασης των ατόμων με Σ.π.ο., αφού προσφέρουν

βοήθεια στην εύρεση εργασίας τόσο στα εργοστάσια που ανήκουν στον σύ'λ/σγο ,

όσο και σε θέσεις εργασίας που δεν υπάγονται στο σύστημα του συλλόγου. Τέλος, ο

συγκεκριμένος σύ'λ/ογος ανταλλάσει πληροφορίες, γνώσεις και εμπειρίες με άλλους

οργανισμούς και συλλόγους ατόμων με αναπηρία της Ρωσίας αλλά και του

εξωτερικού, καθώς συμμετέχει και στις δραστηριότητες διεθνών σωματείων

(http;//WWW.vos.org.ru/index. php?option=eom30ntent&view=article&id= Ι JO&Itemi

d=J07).

1.6.3 Ελλάδα

1.6.3.1 Πανελλήνως Σύνδεσμος

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών ιδρύθηκε το Ι 932 και είναι ο πρώτος

φορέας αυτό-οργάνωσης των τυφλών στην Ελλάδα oJJ.ά και όλων των ατόμων με

αναπηρίες. Κύριος στόχος του είναι, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και η

ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής ό'λων των ατόμων με προβλήματα όρασης,

στην Ελλάδα. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών έχει εκπροσώπηση και έκφραση

Πανελλαδική με 9 Περιφερειακές Ενώσεις σε όλη την Ελλάδα; Κεντρικής

Μακεδονίας, Ηπείρου, Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας, Αργολίδας, ΑχαΊας,

Μεσσηνίας, Τρικάλων και Ξάνθης. Τα εγγεγραμμένα μέλη είναι περίπου 5.000. Ο

Π.Σ.Τ. διοικείται από 9μελές διοικητικό συμβούλιο και είναι αποκλειστικός

εκπρόσωπος των Ελλήνων τυφλών στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με

Αναπηρίες, (ΕΣΑμΕΑ) και σε όλες τις διεθνείς επίσημες οργανώσεις των τυφλών,

όπως η Διαβαλκανική Συνεργασία, (BCC), η Ευρωπαϊκή ·Ενωση Τυφλών (EBU) και

η Παγκόσμια Ένωση Τυφλών (WBU)

(httρ://www.Ρsι.gr/central.asρχ?sld=971260174716461396252). Από το 1965

λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη ομιλούντων βιβλίων. Αρχικός στόχος της

υπηρεσίας αυτής ήταν η ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών και σπουδαστών,

αλ/.ά και όλων των ατόμων με Σ.Π.Ο. που επιθυμούσαν να έχουν πρόσβαση στην

λογοτεχνία και γνώση. Το 1987 η δανειστική βιβλιοθήκη λειτουργεί υπό την αιγίδα
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του Κέντρου Αποκατάστασης Τυφλών. Στην συλλογή περιλαμβάνονται πάνω από

4.000 τίτλοι, ενώ εκδίδεται και μηνιαίο περιοδικό γενικού ενδιαφέροντος. Σήμερα

εκδίδονται και άλJ...α ομιλούντα περιοδικά για ειδικά θέματα που ενδιαφέρουν τα μέλη

του συλλόγου (http://www.pst.gr/central.aspx?sld=95125317 101646(387834). Ο

σύλλογος διαθέτει ένα τμήμα που αφορά στην Κινητικότητα και τον

Προσανατολισμό, καθώς και τις Δεξιότητες Καθημερινή Διαβίωσης και λειτουργεί

από το 1994. Στόχος της υπηρεσίας, είναι η εκπαίδευση ατόμων με Σ.Π.Ο. στην

κινητικότητα, στις δεξιότητες και ειδικές τεχνικές καθημερινής διαβίωσης, τεχνικές

για την αξιοποίηση των άλλων αισθήσεων που συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση

για την ανεξαρτητοποίησή τους και την ομαλή τους ένταξη στο κοινωνικό σύνολο. Η

εκπαίδευση στους ανωτέρω τομείς παρέχεται δωρεάν σε όλJ:J. τα μέλη του Π.ΣΤ και

γενικότερα σε όλα τα άτομα με προβλήματα όρασης. Παράλληλα, το τμήμα αυτό

συλλέγει και παρέχει πληροφορίες σχετικές με τεχνικά βοηθήματα, τεχνικές και

τρόπους επικοινωνίας. ενώ οργανώνονται και ομάδες αυτοβοήθειας,

αλληλοενημέρωσης μεταξύ των μελών. Ακόμα, οργανώνονται εκθέσεις τεχνικών

βοηθημάτων και παράλληλη ενημέρωση για αυτά. Γίνονται σημαντικές προσπάθειες

παρέμβασης, έτσι ώστε όλοι οι εξωτερικοί χώροι να είναι προσβάσιμοι για τα άτομα

με Σ.Π.Ο. (http://www.pst.gr/central.aspx?sld=95I2541711I6461387852). Στα πλαίσια

του συλλόγου είναι δυνατή η ενημέρωση τόσο των εργοδοτών όσο και των

εργαζόμΕVων~ατόμων με Σ.Π.Ο. για θέματα τυφλότητας, αλλά και για το νομοθετικό

πλαίσιο που προστατεύει τα δικαιώματά τους. Εκ μέρους του συλλόγου παρέχεται

ψυχολογική υποστήριξη κατά την προσπάθεια ανεύρεσης εργασίας, κατά τη διάρκεια

της εργασίας α'λ/ά και σε περιπτώσεις όπου κάποιος επιθυμεί να αλλάξει δουλειά.

Ακόμα, είναι διαθέσιμες ομάδες ανάπτυξης τεχνικών ανεύρεσης εργασίας, οι οποίες

βοηθούν σημαντικά τα άτομα με Σ.Π.Ο. να βρουν τη θέση εργασίας που του αρμόζει.

Ο σύλλογος συνεργάζεται ενημερώνει και ενημερώνεται από διάφορες αρμόδιες

αρχές που σχετίζονται με τη επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με Σ.Π.ο.,

όπως Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Παιδείας,

εργοδοτικούς φορείς, συνδικαλιστικές οργανώσεις, πανεπιστήμια και ανώτερα

εκπαιδευτικά ιδρύματα

(http://WWw.pst.gr/central .aspx?sld=951255I7 Ι 21646(387870). Παράλληλα. ο

σύλλογος συνεργάζεται και διατηρεί επικοινωνία με διάφορους διεθνείς οργανισμούς

και συλλόγους, καθώς επίσης συμμετέχει και σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα

(http://www.pst.gr/central.aspx?sld=95125617 1316461387888). Στα πλαίσια του

συλλόΥου λειτουργεί μια κοινωνική υπηρεσία, όπου οι Κοινωνικοί Λειτουργοί
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«παρεμβαίνουν όταν προβλήματα που ενδεχομένως οφείλονται σε ατομική παθολογία

παρεμποδίζουν την κοινωνική λειτουργικότητα των ανθρώπων και επίσης, όταν

κοινωνικά προβλήματα επηρεάζουν ανασταλτικά την κοινωνική λειτουργικότητα

ενός ανθρώπου. Εκτός από την λύση ατομικών προβλημάτων αντιμετωπίζονται και

δύσκολες κοινωνικές καταστάσεις με τρόπο που να εξασφαλίζεται για τους

ενδιαφερόμενους πιο ικανοποιητική ζωή, προσωπική ωρίμανση και ισότιμη ένταξη

στο κοινωνικό σύνολο.» Η υπηρεσία αυτή συνεργάζεται άμεσα με το τμήμα

κινητικότητας/ προσανατολισμού και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης

(http://www.pst.gr/central.aspx?sld=951257I71416461387906). Βεβαίως, α σύλλογας

οργανώνει διάφορες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, καθώς και συναυλίες,

ενώ έχει πλέον καθιερωθεί ο ετήσιος πανελλήνιος λογοτεχνικός διαγωνισμός. Από το

1994 το μουmκό συγκρότημα νέων με τίτλο "Καλλιτεχνικό συγκρότημα ΤΡΙΚ",

συμμετέχει σε διάφορες μουσικές δραστηριότητες τόσο στο χώρο των τυφλών όσο

και στον ευρύτερο χώρο σε συνεργασία με άλλους φορείς

(htlp:!!www.pst.gr!cenlral.aspx?sld=951258171516461387924).

1,6.3.2 Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν. Μαγνησίας

«Μάγνητες Τυφλοί»

Το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν. Μαγνησίας «Μάγνητες

Τυφλοί» ιδρύθηκε 6 Φεβρουαρίου 2007. Ο κυριότερος σκοπός του σωματείου είναι η

υπεράσmση των δικαιωμάτων των ατόμων με Σ.Π.Ο. σε νομικό επίπεδο. Ωστόσο,

στα πλαίσια του συλλόγου παρέχονται και άλλου τύπου υπηρεσίες και οργανώνονται

διάφορες δραστηριότητες. Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό

συμβούλιο και ελέγχεται από τριμελή ελεγκτική επιτροπή. Επίσης οι εmμέρους

δράσεις του σωματείου συντονίζονται από τις αρμόδιες επιτροπές που έχουν

συσταθεί για το λόγο αυτό (http://www.maty.gr/). Ο σύλλογος λειτουργεί τη λέσχη

maty.gr. όπου λειτουργεί αναψυκτήριο και εκθετήριο ειδικών προϊόντων,

βοηθημάτων για τυφλούς και εποπτικών μέσων διδασκαλίας. Στον ίδιο χώρο είναι

διαθέσιμοι 12 ηλεκτρονικοί υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ

παραδίδονται μαθήματα εκμάθησης ΗΙΥ και παρέχεται πιστοποιητικό ECDL, μιας

και ο σύλλογος αποτελεί mστοποιημένο κέντρο εκμάθηση και εξέτασης. Εmπλέον, ο

σύλλογος αποτελεί mστοποιημένο φορέα εκμάθησης του συστήματος γραφής και
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ανάγνωσης braille, καθώς επίσης λειτουργεί και τυπογραφείο, το οποίο εμπλουτίζει

την ήδη υπάρχουσα δανειστική βιβλιοθήκη. Στην βιβλιοθήκη έχει κανείς πρόσβαση

σε βιβλία σε brailIe , καθώς και σε άλλες προσβάσιμες μορφές. Παράλληλα,

λειτουργούν τμήματα χορού ειδικά για άτομα με Σ.Π.Ο., aJ.J...iJ. και τμήμα

ξυλογλυπτικής, μαρμαρογλυπτικής και πηλοπλαστικής σε συνεργασία με τον

καλλιτεχνικό οργανισμό Δήμου Βόλου. Όσον αφορά στον αθλητισμό, υπάρχει

γυναικεία και ανδρική ομάδα goalball, καθώς και ομάδες σκακιού. Ο σύλλογος

οργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές εκδρομές,

χοροεσπερίδες και συχνές συνεστιάσεις, έτσι ώστε τα μέλη του σωματείου να

αναπτύξουν κοινωνικές σχέσεις μεταξύ του. Ο σύ).)nyος για την αποτελεσματικότερη

επικοινωνία των μελών λειτουργεί ένα forum , ενώ παράλληλα ενημερώνει τον κόσμο

για θέματα αναπηρίας μέσω τακτική εβδομαδιαίας εκπομπής. Τέλος, διοργανώνονται

δράσεις για την καταπολέμηση του κοινωνικού ρατσισμού, καθώς και για την

καταπολέμηση συλλογικής ή ατομικής επαιτείας της μάστιγας των ΑμεΆ. Όπως

δηλώνει και το μότο της συγκεκριμένης καμπάνιας του συλλόγου «οι τυφλοί δεν

επαιτούν, απαιτούν» (http://www.maty.gr/). Στην ιστοσελίδα του συλλόγου μπορεί

κανείς αν αντλήσει πληροφορίες σχετικές με την νομοθεσία που αφορά στους

τυφλούς τόσο σε κρατικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπροσθέτως, στην

ιστοσελίδα μία πλούσια συλλογή πληροφοριών για θέματα τύφλωσης, άλλες

ηλεκτρονικές υπηρεσίες, προτάσεις ψυχαγωγίας είναι διαθέσιμα.

1.6.3.3 Φάρος Τυφλ<όν της Ελλάδος

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος είναι σωματείο ειδικώς ανεγνωρισμένο, μη

κερδοσκοπικό, επιχορηγούμενο και εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας και

Πρόνοιας. Ιδρύθηκε το 1946, με στόχο την υποστήριξη των τυφλών ατόμων, την

μείωση των συνεπειών από την απώλεια της όρασης και την ευαισθητοποίηση του

κοινού και της Πολιτείας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Οι δράσεις και

υπηρεσίες του συλλόγου αφορούν στην ενημέρωση, εκπαίδευση και επαγγελματική

αποκατάσταση των ατόμων με Σ.Π.Ο. Στις εγκαταστάσεις του συλλόγου εντοπίζεται

μια δανειστική βιβλιοθήκη βιβλίων braiIIe και ομιλούντων βιβλίων, ένα εκτυπωτικό

κέντρο παραγωγής βιβλίων στη braille, καθώς και ένα στούντιο ηχογράφησης

ομιλούντων βιβλίων. Ο καθένας έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων του συλλόγου,

58



ανεξάρτητα αν είναι μέλος ή όχι. Τα μέλη ωστόσο έχουν τη δυνατότητα να

παραγγείλουν βιβλία σε braiIle , ομιλούντα βιβλία, ψηφιακά βιβλία και τεχνικό

εξοπλισμό.(httΡ://www.fte.οrg.gr/html/serν.htm). Ο ΦΤΕ δε διαθέτει αυτόνομο

τμήμα κινητικότητας και προσανατολισμού. Παρόλα αυτά, οργανώνει

δραστηριότητες στο γυμναστήριο του συλλόγου που συμβάλλουν στην εκπαίδευση

των ατόμων με Σ.Π.Ο. , όσον αφορά στις δεξιότητες κινητικότητας και

προσανατολισμού (http://www.fte.org.gr/hunl/mobiI.hun). Σημαντικές προσπάθειες

γίνονται για την επαγγελματική αποκατάσταση των μελών. Από το 1946 λειτουργούν

τα εργαστήρια Βουρτσών Σκουπών, τα οποία απασχολούν επαγγελματικά σημαντικό

αριθμό ατόμων με Σ.Π.Ο., ενώ από το 1984 ο σύλλογος λειτουργεί τη Μονάδα

Κατεργασίας Μετάλλων, όπου επίσης απασχολούνται άτομα με Σ.Π.Ο.

(http://www.fte.org.gr!html/work.htm). Όπως σημειώνεται και στην ιστοσελίδα του

συλλόγου, «Η προσήλωση του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος στην ανάπruξη

παραγωγικών δραστηριοτήτων δεν αφορά ρητά και μόνο την δημιουργία θέσεων

απασχόλησης, όπως πιστεύουν πολλοΙ Και αυτό διότι η παραγωγική δράση βοηθά

στην ανάδειξη των δικών τους ιδιαίτερων δεξιοτήτων και οδηγεί στην κοινωνική τους

ένταξη, αίτημα κατά πολύ σπουδαιότερο από την στενή επαγγελματική τους

αποκατάσταση.» (http://www.fte.org.gr!htmJ/prod.htm). Ο σύλλογος διαθέτει ακόμα

εργαστήριο κεραμικής (http://www.fte.org.gr/html/dcer.htm). συμβάλλοντας στην

ανάπτυξη της ευαισθησίας και δημιουργικότητας των μαθητών, καθώς επίσης και

τμήμα κομποδετικής (http://www.fte.org.gr/html/dcrnb.htrn). Οι δημιουργίες των

μαθητών είναι διαθέσιμα σε εκθέσεις λαϊκής τέχνης, καθώς επίσης και στις

εκδηλώσεις του ΦΤΕ. Επιπλέον, στα πλαίσια του συλλόγου λειτουργεί μια

πολιτιστική λέσχη, τα μέλη της οποίας συναντιούνται κάθε 15 μέρες στα γραφεία του

Φορέα και ασχολούνται με θέματα πολιτιστικού ενδιαφέροντος, την διοργάνωση

πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και ημερήσιων περιηγητικών εκδρομών

(http://www.fte.org.gr!htrnI/dciv.htrn). Ο σύλλογος διαθέτει επίσης τμήμα χορωδίας

και μουσικής (http://www.fte.org.gr/html/dxor.htm). καθώς και τμήμα άθλησης και

χορού (http://www.fte.org.gr!htrnl/dgyrn.htrn). Από το 2004 ο σύλλογος αποτελεί

Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο DL για χρήστες H/V με πρόβλημα όρασης, ενώ

από το 2005 έχει ξεκινήσει πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για την απόκτηση του

πιστοποιητικού ECDL σε χρήστες με προβλήματα όρασης

(http://www.fte.org.gr/html/dcs.htm). Επιπλέον ο σύλλογος παρέχει μαθήματα ξένων

γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και αραβικά). Τα μαθήματα

απευθύνονται σε άτομα με Σ.Π.Ο. και πραγματοποιούνται από άτομα με Σ.Π.Ο. τα
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μαθήματα συνοδεύονται από σημειώσεις σε braille , ενώ τα βιβλία είναι διαθέσιμα

στην δανειστική βιβλιοθήκη του συλλόγου (http://www.fte.org.gr/htmVdfl.htm). Στα

πλαίσια του συλλόγου λειτουργεί και ένα τμήμα για παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες.

Στις δραστηριότητες του τμήματος περιλαμβάνονται χειροτεχνίες, κατασκευή

παιχνιδιών, πλάσιμο πλαστελίνης και πηλού, χρωμάτισμα - κολλάζ παιχνίδια

μνήμης, παιχνίδια με λέξεις και αριθμούς (http://www.fte.org.grlhtml/dpol.htm).

Στον σύλ/σγο Φάρο Τυφλών Ελλάδας ανήκει και το μοναδικό στην Ελλάδα και ένα

από τα πέντε παγκοσμίως Μουσείο Αφής με εκθέματα από όλες τις περιόδους της

πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να αγγίζουν τα

εκθέματα, τα οποία είναι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων που εκτίθενται σε άλλα

Μουσεία της χώρας μας (http://www.tactualmuseum.grlhtml/mus.htm).

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τους συλλόγους της Ευρώπης που

περιγράφτηκαν παραπάνω, καθώς και ης υπηρεσίες που παρέχονται από αυτούς. Οι

σύλ/σγοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. στους συλλόγους ατόμων με Σ.Π.Ο. και

στους συλλόγους για άτομα με Σ.Π.Ο .• όπως προκύπτει από τον τίτλο ή/και τη δομή

του εκάστοτε συλλόγου.
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Πίνακας 5: Σύλλογοιτης Ευρώπης και Παρεχόμενες Υπηρεσίες
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Ι.7 Σύνοψη

Σε γενικές γραμμές οι υπηρεσίες που παρέχονται από όλους τους συλλόγους

που μέχρι τώρα έχουν αναφερθεί, μπορούν να διακριθούν σε τέσσερις κυρίως

κατηγορίες: (α) στις υπηρεσίες που απευθύνονται στα ίδια τα παιδιά/ άτομα με

Σ.Π.Ο. , (β) σης υπηρεσίες που απευθύνονται στην οικογένεια και φίλους των

ατόμων με Σ.Π.Ο., (γ) στις υπηρεσίες που απευθύνονται στους ειδικούς

επαγγελματίες που ασχολούνται με θέματα τύφλωσης ή συνεργάζονται με άτομα με

Σ.Π.ο., (δ) και , τέλος, στις υπηρεσίες που σχετίζονται με την κοινωνία γενικότερα

και την πολιτεία.

Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνοντα, αρχικά, όλες οι υπηρεσίες που

αφορούν στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση των παιδιών με Σ.Π.Ο. Εδώ περιλαμβάνονται

η εκμάθηση γραφής braille, η εκμάθηση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, καθώς και η

εκμάθηση δεξιοτήτων προσανατολισμού και κινητικότητας, η παροχή

εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς και η διαθεσιμότητα

βιβλιογραφίας σε προσβάσιμη μορφή. Οι περισσότεροι σύλλογοι διαθέτουν αυτού

του τύπου τις υπηρεσίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατή η παροχή συσκευών

υποστηρικτικής τεχνολογίας. Επιπροσθέτως, ένας σημαντικός αριθμός συλλόγων

ενημερώνει και συμβουλεύει τα άτομα με Σ.Π.Ο., ενώ είναι πιθανό να τα στηρίζει και

σε ψυχολογικό επίπεδο. Όσον αφορά την επαγγελματική τους αποκατάσταση, πολύ

συχνά συναντάται η ύπαρξη προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης,

συμβουλευτικής σε θέματα εύρεσης εργασίας, καθώς και η στήριξη των ατόμων με

Σ.Π.Ο. κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Τέλος, αρκετοί σύλλογοι οργανώνουν

διάφορες δραστηριότητες με εκπαιδευτικό ή ψυχαγωγικό χαραΙCΤΉρα, όπως εκδρομές,

αθλητικές εκδηλώσεις και καλλιτεχνικά φεστιβάλ.

Οι υπηρεσίες που απευθύνονται στους συγγενείς και φίλους των ατόμων με

Σ.Π.Ο. αφορούν κυρίως στην εκπαίδευση τους, στην ψυχαγωγία και στην

ψυχολογική τους υποστήριξη. Σε αρκετούς συλ/όγους διαθέσιμες είναι και υπηρεσίες

που απευθύνονται αποκλειστικά στους ειδικούς επαγγελματίες. Αρκετοί σύλλογοι

λειτουργούν και ως εκδοτικοί οίκοι επιστημονικών συγγραμμάτων, ενώ παράλληλα

διαθέτουν και ενημερωτικά ή συμβουλευτικά προγράμματα. Ταυτόχρονα, είναι

δυνατή η οργάνωση συνεδρίων. Σε μικρότερο αριθμό συλλόγων συναντάται η

παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε ειδικούς επαγγελματίες.
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Όσον αφορά τον τομέα της κοινωνίας, η πλειοψηφία των συλλόγων είτε

συμμετέχει, είτε οργανώνει ενημερωτικές καμπάνιες για την ευαισθητοποίηση της

κοινή γνώμης για θέματα τύφλωσης. Επίσης, ένας σημαντικός αριθμός συ'λ/.όγων

καταβάλει προσπάθειες για την διασφάλιση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των

ατόμων με Σ.Π.Ο., και την πλήρη και ολόπλευρη ένταξη τους σε όλες τις εκφάνσεις

της κοινωνίας. Αρκετοί από τους συ'λ/.όγους συνεργάζονται με την πολιτεία για την

εξέλιξη και βελπστοποίηση της ασκούμενης πολιτικής, ενώ πολύ μικρότερος αριθμός

συλλόγων συνεργάζεται με επιχειρήσεις, δίνοντας συμβουλές σχετικά με τη

χωροταξική και πληροφοριακή προσβασιμότητα των ατόμων με Σ.Π.Ο. που

εργάζονται σε αυτές.

1.8 Σύλλογοι ανά ήπειρο και παρεχόμενες υπηρεσίες

Με βάση την συλλογή των παραπάνω δεδομένων, είναι εφικτή η δημιουργία

συγκεντρωτικού πίνακα με μοναδικές μεταβλητές τις υπηρεσίες που παρέχουν οι

σύλλογοι και τις ηπείρους στις οποίες οι σύλλογοι αυτοί δραστηριοποιούνται. Τα

ποσοστά που παρουσιάζονται στον Πίνακα 6 δεν καλύπτουν με ακρίβεια όλους τους

συλλόγους ανά τον κόσμο. Οι σύλλογοι που παρουσιάστηκαν για κάθε ήπειρο

επtλέχτηKαν με βάση το πλήθος των μελών τους και την ενεργό δράση τους σύμφωνα

με διαδικτυακές πληροφορίες. Επίσης ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να

αναφερθεί είναι και ο περιορισμένος χρόνος που είχε η ερευνήτρια στη διάθεση της

για τη συλλογή αυτών των πληροφοριών. Κατά συνέπεια στα πλαίσια της παρούσας

εργασίας δεν καλύπτονται όλοι οι σύλλογοι.. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι δίνεται μια

επαρκής και αξιόπιστη εικόνα για την ποιότητα και τον χαρακτήρα των υπηρεσιών

που παρέχονται από τους συλλόγους σε διεθνές επίπεδο. Τα ποσοστά αντιστοιχούν

στους συλλόγους που εξεταστή καν, δηλαδή σε συλλόγους της α. Αμερικής, β. Ασίας,

γ. Αυστραλίας, δ. Αφρικής, και ε. Ευρώπης αντίστοιχα. Στο σημείο αυτό αξίζει να

σημειωθεί ότι γενικεύοντας τα παρακάτω ποσοστά σε όλο τον πληθυσμό των

συ'λ//Jγων ανά ήπειρο είναι δυνατό να οδηγήσει σε παραπλανητικά συμπεράσματα,

αφού όπως αναφέρθηκε και παραπάνω τα ποσοστά αφορούν τους συλλόγους που

εξετάστηκαν.
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Πίνακας 6: Σύλλογοι ανά Ήπειρο και Παρεχόμενες Υπηρεσίες
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1.8.1 Κριτική θεώρηση - Συζήτηση

Ο παραπάνω πίνακας αποτελεί ένα είδος ενδεικτικής χαρτογράφησης των

προσφερόμενων υπηρεσιών και δράσεων των συλλόγων σε παγκόσμιο επίπεδο. Από

τα στοιχεία του Πίνακα 6, φαίνεται η έμφαση που δίνεται από στους διάφορους

τομείς παρεχομένων υπηρεσιών σε σχέση με τη γεωγραφική θέση όπου εδρεύει ο

κάθε σύλλογος. Οι διαφορές παρουσιάζονται άλλοτε μεγαλύτερες και άλλοτε

μικρότερες.

Με βάση τον παραπάνω πίνακα, παρατηρούμε ότι ιδιαίτερα το ζήτημα της

τεχνολογίας διαφοροποιείται αρκετά ως προσφερόμενη υπηρεσία από τους

συλλόγους ανά τον κόσμο. Παραπφείται ότι ένας στους δύο συλλόγους στην

Αμερική παρέχει υπηρεσίες σχετικές με θέματα υποστηρικτικής τεχνολογίας, ενώ

στην Αυστραλία η πλειοψηφία των συλλόγων (80%) δίνει τη δυνατότητα αυτή στα

μέλη τους. Στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο (36,7%). Όμως σε Ασία

και Αφρική τα ποσοστά είναι πολύ μικρά και μηδενικά αντίστοιχα. Στο σημείο αυτό

θα μπορούσε να υποστηριχτεί η άποψη ότι στις χώρες που δίνεται ιδιαίτερη έμφαση

στην υποστηρικτική τεχνολογία υπάρχει αυξημένη ευαισθητοποίηση από πλευράς της

κοινωνίας σε θέματα προσβασιμότητας και ίσων ευκαιριών για τα άτομα με Σ.Π.Ο.

Αντίστροφα είναι τα ποσοστά για την παροχή οφθαλμολογικών εξετάσεων.

Περισσότεροι σύλλογοι έχουν την τάση να προσφέρουν υπηρεσίες παροχής ιατρικών

εξετάσεων στα μέλη τους σε Ασία (40%) και Αφρική (33%), σε σχέση με τις

υπόλοιπες ηπείρους. Στην Αμερική το ποσοστό αυτό είναι σχετικά υψηλό (33,4%),

ενώ σε Ευρώπη και Αυστραλία κανένας σύλ/ογος δε διεξάγει εξετάσεις. Αυτό

ενδεχομένως οφείλεται στο γεγονός ότι σε ορισμένες περιοχές τα άτομα με Σ.π.ο.

δεν έχουν πρόσβαση σε Κέντρα Διάγνωσης, είτε εξαιτίας της οικονομικής τους

κατάστασης και της υπάρχουσας ή μη ασφάλισής τους, είτε εξαιτίας της απουσίας

Κέντρων Διάγνωσης.

Ένα σημαντικό μέρος της ζωής όλων των ατόμων είναι η εκπαίδευση και η

μόρφωση. Το ζήτημα αυτό στην εκπαίδευση των ατόμων με Σ.π.ο. αποτελεί

ιδιαίτερα «ευαίσθητω> θέμα αφού εξαρτάται άμεσα από το βαθμό προσβασιμότητας

των ατόμων αυτών στην πληροφορία. Για παράδειγμα, πολλά χρόνια στην Ελλάδα

αUά και στο εξωτερικό τα άτομα με Σ.Π.Ο. αποκλείονταν από την γενική

εκπαίδευση για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Τα σωματεία και οι σύλλογοι έπαιξαν και

εξακολουθούν να παίζουν σημαντικό ρόλο στον τομέα αυτό. Έτσι, η πλειοψηφία των

66



συλλόγων σε Ασία, Αυστραλία και Ευρώπη διαθέτουν βιβλιοθήκες σε προσβάσιμη

μορφή, ενώ σε Αμερική και Αφρική τα ποσοστά είναι πολύ μικρότερα, 16,7% και

33% αντίστοιχα. Περίπου το 20 % των συλλόγων λειτουργούν και ως εκδοτικοί οίκοι

σε όλες τις ηπείρους με μοναδική εξαίρεση την Αφρική, όπου κανένας σύλλογος από

όσους εξεταστήκαν δεν εκδίδει βιβλία. Στα ίδια περίπου ποσοστά κυμαίνεται και η

εκμάθηση του συστήματος γραφής και ανάγνωσης braille. Τέλος, ορισμένοι σύλλογοι

από Ασία και Ευρώπη - ένα πολύ μικρό ποσοστό - αναλαμβάνουν σχεδιασμούς

εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Όσον αφορά την ανεξαρτησία και αυτονομία των ατόμων με Σ.π.ο., η οποία

υλοποιείται μέσω των δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, κινητικότητας και

προσανατολισμού, καθώς και μέσω της επαγγελματικής τους αποκατάστασης, οι

σύλλογοι έχουν γενικώς την τάση να δίνουν έμφαση στον τομέα αυτό. Με διπλάσιο

ποσοστό από τις υπόλοιπες περιοχές (60%), οι σύλλογοι σε Ασία και Αυστραλία

φαίνεται να έχουν την τάση να παρέχουν εκπαίδευση στα μέλη σχετική με την

κινητικότητα και τον προσανατολισμό. Όσον αφορά στις δεξιότητες

αυτοεξυπηρέτησης, τα ποσοστά των συλλόγων που παρέχουν σχετικά εκπαιδευτικά

προγράμματα κυμαίνεται από 20% έως 40%, με μικρότερο ποσοστό αυτό της

Ευρώπης και μεγαλύτερο αυτό της Ασίας και της Αυστραλίας. Γενικά, όπως φαίνεται

και από τον πίνακα, οι σύλλογοι έχουν την τάση να προσφέρουν υπηρεσίες που

συμβάλλουν στην επαγγελματική αποκατάσταση των μελών. Μοναδική εξαίρεση η

Αφρική, όπου κανένας σύλλογος από αυτούς που περιγράφτηκαν παραπάνω, δεν

διέθετε κάποια σχετική υπηρεσία. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οφείλεται στο γεγονός

ότι τα άτομα με Σ.Π.Ο. δεν έχουν καθόλου πρόσβαση στην εργασία στην Αφρική ή

απλά ότι η εκπαίδευση δεν είναι απαραίτητη για την εύρεση εργασίας. Αντίθετα,

ιδιαίτερη έμφαση στην επαγγελματική αποκατάσταση και εύρεση εργασίας των

ατόμων με Σ.Π.Ο., φαίνεται να δίνεται σε Αμερική (50%), Ασία (40%) και

Αυστραλία (40%), ενώ το 35,7% των ευρωπαϊκών συλλόγων συμβάλλουν στην

εύρεση εργασίας των μελών.

Μερικοί σύλλογοι στηρίζουν και συμβάλλουν οικονομικά τα άτομα με Σ.π.ο.

που αντιμετωπίζουν προβλήματα τέτοιας φύσεως. Κανένας σύλλογος της Ευρώπης

και της Αμερικής δεν παρέχει τέτοια υπηρεσία, ενώ το 20% των ασιατικώνσυλλόγων

και το 40% των συλ/όγων στην Αυστραλία παρέχει οικονομική ενίσχυση σε

συγκεκριμένο αριθμό ατόμων. Σε ποσοστό 66%, οι σύλλογοι της Αφρικής που
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εξετάστηκαν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας διαθέτουν τέτοια υπηρεσία. Εάν

ληφθεί υπόψη και η απουσία των εκπαιδευτικών επαγγελματικών προγραμμάτων

στους συλλόγους της Αφρικής, θα μπορούσε να υποστηριχτεί η θέση ότι ενδεχομένως

ο χαρακτήρας των αφρικανικών συλλόγων έχει την τάση να είναι περισσότερο

φιλανθρωπικός.

Η επικοινωνία αποτελεί πρωταρχικής σημασίας θέμα στη ζωή όλων των

ατόμων. Σύμφωνα με τον McGurk (1983) το τυφλό παιδί «ακολουθεί το ίδιο

μονοπάτι προς την επικοινωνιακή επάρκεια όπως και οι βλέποντες συνομήλικοι του»

και «το δε επίπεδο ικανότητας το οποίο τελικώς επιτυγχάνει βρίσκεται σαφώς εντός

των αντιδράσεων που αποδεχόμαστε ως φυσιολογική κατάσταση». Ωστόσο,

σημειώνει ότι <<τΟ τυφλό παιδί χρειάζεται περισσότερο χρόνο» για να φτάσει στο

επίπεδο αυτό. Το γεγονός αυτό επηρεάζει και τη λειτουργία των συ').J..όγων, αφού, οι

περισσότεροι οργανώνουν δραστηριότητες που στοχεύουν ακριβώς στην επικοινωνία

μεταξύ των μελών και στην κοινωνικοποίηση τους. Σε Αυστραλία (100%) και

Ευρώπη ( 49,98%) , οι σύλλογοι φαίνεται να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα

αυτό, όπως συμβαίνει και στην Αμερική και την Ασία με ποσοστά 33,34% και 20%

αντίστοιχα. Αντίθετα, ανάμεσα σους αφρικανικούς συλλόγους, κανένας δεν παρέχει

ανάλογη υπηρεσία. Όσον αφορά τώρα στην οργάνωση καθαρά ψυχαγωγικών

εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών συλλόγων

(64,26%) έχει την τάση να οργανώνει τέτοιες εκδηλώσεις σε τακτά χρονικά

διαστήματα, ενώ το ίδιο συμβαίνει και σους υπόλοιπους συλλόγους, αλ/ά σε

μικρότερο ποσοστό (Αυστραλία 40%, Ασία 40%, Αφρική 33%, Αμερική 16,67%).

Όσον αφορά στις υπηρεσίες που απευθύνονται σε γονείς, συγγενείς και

φίλους των ατόμων με Σ.Π.Ο., τα ποσοστά μειώνονται σημαντικά. Συγκεκριμένα,

κανένας από τους συλλόγους της Ασίας δεν παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία προς τους

οικογένειες των ατόμων με Σ.Π.Ο. Επίσης πολύ χαμηλά είναι και τα ποσοστά στην

Ευρώπη, που μόνο το 7,14% των συ').J..όγων διαθέτουν υπηρεσίες που να αφορούν

στις οικογένειες των μελών . Το 66% των αφρικανικών συλλόγων παρέχει εκπαίδευση

στους γονείς, ενώ το 33% αυτών παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Τέτοιες

υπηρεσίες παρέχονται και στο 40% των συλλόγων της Αυστραλίας. Η τάση των

συλλόγων της Αυστραλίας να δίνουν έμφαση στην κοινωνικοποίηση των ατόμων

είναι εμφανής. Όπως και στα μέλη τους, έτσι και στους γονείς αυτών, παρέχονται

υπηρεσίες που αποβλέπουν στην κοινωνικοποίηση και σε υψηλά ποσοστά,
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συγκρινόμενα με τις υπόλοιπες περιοχές. Οι αμερικάνικοι σύλλογοι φαίνεται να

έχουν την τάση να δίνουν ιδιαίτερη σημασία στις οικογένειες των ατόμων με Σ.Π.Ο.

Ένας στους δύο συλλόγους παρέχουν εκπαίδευση στους γονείς, 16.67% των

συλλόγων παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το 33% αυτών διαθέτει

ξεχωριστή υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης των οικογενειών και φίλων ατόμων

με Σ.Π.Ο. Ένας μικρός αλλά σημαντικός αριθμός συλλόγων παρέχουν υπηρεσίες που

απευθύνονται αποκλειστικά στους ειδικούς επαγγελματίες που συνεργάζονται με

άτομα με Σ.Π.Ο. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 6, οι σύλλογοι σε Ασία,

Αυστραλία και Αφρική έχουν την τάση να μην διαθέτουν υπηρεσίες τέτοιου τύπου.

Αντίθετα, στην Ευρώπη υπάρχει μία μικρή τάση, αφού 7,14% των συλλόγων εκδίδει

επιστημονικά βιβλία που απευθύνονται σε επαγγελματίες, ενώ παράλληλα το 14,28%

οργανώνει και επιστημονικά συνέδρια. Το ίδιο ποσοστό των ευρωπαϊκών συλλόγων

διαθέτει ξεχωριστή υπηρεσία πληροφόρησης και ενημέρωσης που απευθύνεται σε

επαγγελματίες, όπως επίσης διαθέτει και υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης για

όσους ενδιαφέρονται. Τα ποσοστά των συλλόγων που παρέχουν υπηρεσίες προς

επαγγελματίες στην Αμερική είναι εξαιρετικά υψηλότερα. Περίπου το 50% των

συλλόγων της Αμερικής, λειτουργούν ως εκδοτικοί οίκοι επιστημονικών περιοδικών,

οργανώνουν συνέδρια, ενημερώνουν συμβουλεύουν και πληροφορούν τους

επαγγελματίες, ενώ το 16,67% παρέχει και εκπαιδευτικές υποτροφίες. Λαμβάνοντας

υπόψη την έμφαση που δίνουν οι σύλλογοι της Αμερικής, εκτός από τις υπηρεσίες

που αφορούν αποκλειστικά τα άτομα με Σ.Π.Ο., στις υπηρεσίες που απευθύνονται σε

οικογένεια και επαγγελματίες, διακρίνεται η τάση των συλλόγων να αντιμετωπίζουν

τα Σ.Π.Ο. και τις δυσκολίες που προκύπτουν από αυτά, με περισσότερο συστημικό

τρόπο σε σχέση με τους συλλόγους των υπολοίπων περιοχών.

Ο κοινωνικός ρατσισμός, οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα είναι μία σειρά

ιδιαίτερα δυσάρεστων φαινομένων που σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα τα άτομα

με Σ.Π.Ο. καλούνται να αντιμετωπίσουν στην καθημερινότητα τους. Για το λόγο

αυτό τα σωματεία Τυφλών οργανώνουν και διεξάγουν καμπάνιες, ή άλλους τρόπους

παρέμβασης, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.

Μεγάλη έμφαση δίνουν οι σύλλογοι της Αμερικής και της Ασίας στον τομέα αυτό,

αφού το 83,3% και το 80% αντίστοιχα οργανώνουν ανάλογες δράσεις. Χαμηλότερα

ποσοστά συναντώνται στην Αυστραλία (20%), στην Αφρική (33%) και στην Ευρώπη

(28,56%).
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Ένας μικρός αριθμός συλλόγων συνεργάζεται με επιχειρήσεις, παρέχοντας

συμβουλές και συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τον σχεδιασμό των προϊόντων

που αυτές παράγουν. Οι συμβουλές αυτές αφορούν κυρίως σε ηλεκτρονικές

συσκευές. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις οι σύλλογοι συνεργάζονται με ης

αρμόδιες υπηρεσίες για την προσβαmμότητα των δημόmων εξωτερικών και

εσωτερικών χώρων, παρέχοντας και εδώ συμβουλές και πληροφορίες ή ακόμα

παρεμβαίνοντας σε περιπτώσεις, όπου δεν λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες ενός

ατόμου με Σ.Π.Ο. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει σε Αφρική και Ασία, ενώ χαμηλά είναι

τα ποσοστά και στους συλλόγους της Ευρώπης (7,14%). Λίγο υψηλότερα ποσοστά

χαρακτηρίζουν τους συλλόγους της Αμερικής (16,67%) και της Αυστραλίας (20%).

Οι σύλλογοι και τα σωματεία παίζουν σημαντικό ρόλο και στην κεντρική

πολιτική σκηνή, ειδικά όταν οι διάφορες πολιτικές θίγουν συγκεκριμένα δικαιώματα.

Για την αποφυγή αυτού, μερικοί σύλλογοι συνεργάζονται με την κυβέρνηση ή/και τις

αρμόδιες αρχές. Στην Αφρική το 33% των συλλόγων και στην Ευρώπη το 28,56%

των συ'λ/.όγων συνεργάζεται με τις αρχές, στην Ασία το 20%, ενώ στην Αμερική

μόλις το 16,67%. Κανένας από τους συλλόγους της Αυστραλίας που εξετάστηκαν δεν

είχε αναπτύξει συνεργατικές σχέσεις με τους υπευθύνους της ασκούμενης πολιτικής

σε θέματα αναπηρίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, οι πολιτικές που ασκούνται από τις εκάστοτε

κυβερνήσεις θίγουν σημαντικά δικαιώματα των ατόμων με Σ.π.ο. Τότε, η

πλειοψηφία των σωματείων καλείται να παρέμβει, να διαμαρτυρηθεί και να

υπερασπιστεί τα δικαιώματα των ατόμων με Σ.Π.Ο. Το 66% των συλλόγων της

Αφρικής ακολουθεί τέτοιες τακτικές, ενώ ένας στους δύο συλλόγους, τόσο σε

Αμερική όσο και σε Ευρώπη, σχεδιάζει δράσεις διαμαρτυρίας. Στην Ασία και

Αυστραλία τα ποσοστά είναι λίγο μικρότερα (40% και στις δύο ηπείρους), αλ/.ά

εξίσου σημαντικά.

Συμπερασματικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι όντως διακρίνονται διαφορές

ανάμεσα στις τάσεις του χαρακτήρα και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

για τους διάφορους συλλόγους στις ηπείρους. Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτές ης

διαφορές, ενδεχομένως είναι πολιτιστικοί, κοινωνικοί ή/και οικονομικοί. Η ακριβής

παράθεση τους, όμως, στα πλαίσια αυτής της εργασίας είναι αδύνατη. Σε γενικές

γραμμές, πάντως, παρατηρείται μία προσπάθεια των συλλόγων να καλύψουν τις

ανάγκες των ατόμων με Σ.Π.Ο. που δεν μπορεί να καλύψει η πολιτεία.
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1.9 Υπηρεσίες των συλλόγων σε σχέση με την σύσταση τους

Με βάση την συλλογή των παραπάνω δεδομένων, είναι εφικτή η δημιουργία

ενός ακόμα συγκεντρωτικού πίνακα με μεταβλητές τις υπηρεσίες που παρέχουν σι

σύλλογοι. Τα ποσοστά αφορούν στο δείγμα που εξετάστηκε παραπάνω.
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Πίνακας 7: Σύλλογοι Από και Για Άτομα με Σ.Π.Ο. και Παρεχόμενες

Υπηρεσίες

ΣiιλλoΎoι

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Από Ατομα με Για Ατομα με

Σ.Ω.ο. (48,5%) Σ.Ω.Ο. (51,5%)

Υλική Υποστήριξη
Παροχή Υποστηρικτικής 37,50 41.16
ΤεΥνόλΟΎ!ω:

Ιατριιι;ή
ΟφθαλμολογικέςΕξετάσεις Ο 17,64

Υπ

Β. λισΟ' 62.25 47.04
Εκδόσεl ΒιλίωνΙ Πε ωδικών 31,25 11.76
Εκμάθηση ΓοαΟ:ΙΙilC Braille 25.00 29,40
Εκμάθηση Δεξιοτήτων

12,50 52.92
Αυτο

Εκπαίδευση Εκμάθηση Δεξιοτήτων

Κινητικότητας και 18,75 52,92
nιmσανατoλισμoύ

Εκπαιδευτικές Υποτροφίες 12,50 Ο

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών
12,50 Οn άτων

" Ενημέρωση /Πληροφόρηση 81,25 76,44

"'" ΕπαΥγελματική
Κατά τισ 12,50 35,28

ω

Εύι:ιεση Eι:rvασίω: 43.75 29,40~
Αποκατάσταση

~ Πα ω.λ λ Σ . , 12,50 23,52
ο

Οικονο ΙΚ' Ενl 12,50 17,64ω

" Κοινωνική Δlκτίι{ΟΟη 56,25 41,16- ΨυχαΎα/Ύία
~ Ο άνω Δ α ,

'" 56,25 47,04

• Ψυχολογική Υποστήριξη 12,50 23,52"
Εκπαίδευση 12,50 29,40

• Κοινωνική Δικτύωση 18,75 17,64• ΨυΧαΥωγΙα
~ Ο άνωσ Δ α '" .ω' 12,50 11,76-
~

Ψυχολογική Υποστήριξη 12,50 29,40

" Εκδόσεις Επιστημονικών
6,25 17,64

Βιλίωνmεοιοδlκών,.
Εκπαιδευuκtς Υποτροφίες Ο 5,88ω

ω Εκπαίδευση
Ενημέρωση για EκπαιδCΙΠIKά• 12,50 17,64~
Θέματα-'"~ ~ Ο άνω Συνεδ ίων 6.25 17,64.. . Ψυχολογική Υποστήριξη 6,25 5,88

"'''' Ενημερωση Ι Ευαισθητοποίηση Κοινής Γνώμης 50,00 41,16

Συμβουλευτική σε επιχειρήσεις 12,50 5.88-
.Ξι 3 Συνεργασία με Αρχές 25.00 17,64
$ ~
> -
-~ Υπεράσπιση Δικαιωμάτων 68,75 29,40• •
"'''
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1.9.1 Κριτική Θεώρηση - Συζήτηση

Ο χαρακτήρας του κάθε συλλόγου και η ποιότητα, καθώς και τα

χαρακτηριστικά των υπηρεmών που ο κάθε σύλλογος παρέχει επηρεάζονται και

καθορίζονται από διάφορους παράγοντες. Αναμφισβήτητα, ένας από αυτούς είναι η

σύσταση του κάθε συλλόγου. Το μέλος ενός συλλόγου οφείλει να τηρεί ορισμένες

προϋποθέσεις. Είναι δυνατό, για παράδειγμα, η διάγνωση της νομικής τύφλωσης

ή/και των Σ.Π.Ο. να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή ενός

ατόμου στο σύλλογο. Επίσης, σε ένα σύΜογο μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να

συμμετέχουν ως μέλη και άτομα που δεν αντιμετωπίζουν Σ.Π.Ο., ή ο σύλλογος να

συνίσταται μόνο από φίλους και συγγενείς ατόμων με Σ.Π.Ο. Στον παραπάνω πίνακα

εξετάζονται δύο περιπτώσεις: α. σύλλογοι των οποίων τα μέλη είναι άτομα με Σ.Π.Ο.,

και β. σύλλογοι των οποίων τα μέλη είναι είτε άτομα με Σ.Π.Ο. είτε όχι, a'JJ.iJ.

απευθύνονται σε άτομα με Σ.ΠΩ. Από τον πίνακα αυτό διακρίνονται οι τάσεις που

επικρατούν ανάμεσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες και αφορούν στον χαρακτήρα και

στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των συl.λόγων.

Σε ίσο περίπου ποσοστό οι σύλλογοι για και από άτομα με Σ.Π.Ο., 37,5% και

41. Ι 6% αντίστοιχα, διαθέτουν τμήμα παροχής υποστηρικτικής τεχνολογίας. Όσον

αφορά, όμως, στις οφθαλμολογικές εξετάσεις κανένας σύλλογος από άτομα με

Σ.Π.Ο. (φυσικά από όσους εξετάστηκαν εδώ) δε διαθέτει σχετική υπηρεσία, σε

αντίθεση με το μικρό ποσοστό (Ι 7,64%) των συl.λόγων για άτομα με Σ.Π.Ο.

Περισσότερους από τους μισούς συλλόγους από άτομα με Σ.Π.Ο. (62,25%)

διαθέτουν προσβάσιμη βιβλιοθήκη, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ

περίπου ένας στους δύο συλλόγους για άτομα με Σ.Π.Ο. (47,04%) διαθέτουν ανάλογη

υπηρεσία. Σε ποσοστό 31,25%, οι σύλλογοι από άτομα με Σ.Π.Ο. εκδίδουν βιβλία σε

προσβάσιμη μορφή, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των συλλόγων για άτομα με Σ.Π.Ο.

είναι Ι 1,76%. Και οι δύο τύποι συλλόγων διαθέτουν τμήματα εκμάθησης του

συστήματος γραφής και ανάγνωσης braille σε ποσοστό 25% και 29,4% αντίστοιχα.

Για την εκμάθηση δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης και δεξιοτήτων

προσανατολισμού και κινητικότητας, περίπου ένας στους δύο συλλόγους για άτομα

με Σ.Π.Ο. παρέχουν τμήματα εκπαίδευσης, ενώ μόνο το 12,5% των συλλόγων από

άτομα με Σ.Π.Ο. παρέχουν εκμάθηση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και το 18,75%

εκμάθηση δεξιοτήτων κινητικότητας και προσανατολισμού. Επιπλέον, κανένας

σύλλογος για άτομα με Σ.Π.Ο. δεν προσφέρει εκπαιδευτικές υποτροφίες και δεν
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παρεμβαίνει στην σχολική εκπαίδευση των ατόμων με Σ.Π.Ο. αντίθετα, μικρός

αριθμός συλλόγων (12%) παρέχει εκπαιδευτικές υποτροφίες και σχέδια

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Και οι δύο τύποι συλλόγων (81,25% των συλλόγων

από άτομα με Σ.Π.Ο. και 76,44% των συλλόγων για άτομα με Σ.Π.Ο.) ενημερώνουν

και πληροφορούν τα μέλη τους για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με Σ.Π.Ο. προκύψει.

Με βάση τα παραπάνω το ποσοστό των συλλόγων που απαρτίζεται από άτομα με

Σ.Π.Ο. φαίνεται να είναι μεγαλύτερο όσον αφορά τη δημιουργία και συντήρηση

προσβάσιμων βιβλιοθηκών σε σχέση με τους συλλόγους για άτομα με Σ.Π.Ο.

Αντίστοιχα οι σύλλογοι για άτομα με Σ.Π.Ο. εμφανίζονται να δίνουν έμφαση στις

δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης και στις δεξιότητες κινητικότητας και

προσανατολισμού και στην εκπαίδευση των μελών σε αυτές. Την ίδια βαρύτητα

δίνουν οι δύο κατηγορίες συλλόγων σε θέματα ενημέρωσης και πληροφόρησης.

Όσον αφορά στην επαγγελματική αποκατάσταση των μελών, το 35,28% των

συλλόγων για άτομα με Σ.Π.Ο. παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση, το 29,40% αυτών

συμβάλλει στην εύρεση εργασίας, ενώ το 23,52% αυτών στηρίζει τους εργαζόμενους

με Σ.Π.Ο. κατά την εργασία τους. Αντίστοιχα, το 12,50% των συλλόγων από άτομα

με Σ.Π.Ο. παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση, το 43,75% αυτών βοηθά τους

υποψήφιους εργαζομένους στην εύρεση θέσης εργασίας, ενώ το 12,50% αυτών

στηρίζει τους εργαζόμενους κατά την εργασία. Επομένως, παρατηρείται ότι οι

σύλλογοι από άτομα με Σ.Π.Ο. έχουν την τάση να δίνουν έμφαση στην εύρεση

εργασίας. ενώ αντίστοιχα οι σύλλΟΎΟΙ για άτομα με Σ.Π.Ο. δίνουν περισσότερο

έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση των μελών.

Μικρό ποσοστό και των δύο τύπων συλλόγων διαθέτει υπηρεσίες

οικονομικής ενίσχυσης για άτομα σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, 12,50% των

συλλόγων από άτομα με Σ.Π.Ο. και 17,64% των συλλόγων για άτομα με Σ.Π.Ο ..

αντίστοιχα. Ακόμα, το 12,5% των συλλόγων από άτομα με Σ.Π.Ο. διαθέτει υπηρεσία

ψυχολογικής υποστήριξης, ενώ το διπλάσιο περίπου ποσοστό (23,52%) των

συλλόγων για άτομα με Σ.Π.Ο. διαθέτει ανάλΟΎη υπηρεσία. Παράλληλα, μπορεί

κανείς να συμπεράνει ότι τόσο οι σύλλογοι από άτομα με Σ.Π.Ο., όσο και οι

σύλλΟΎΟΙ για άτομα με Σ.Π.Ο. δίνουν μεγάλη έμφαση στην ψυχαγωγία των μελών και

την κοινωνική τους δικτύωση.

Πολύ συχνά, όπως έχει προαναφερθεί, οι σύλλογοι διαθέτουν υπηρεσίες που

απευθύνονται αποκλειστικά σε γονείς, συγγενείς και φίλους ατόμων με Σ.Π.Ο.
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Παρατηρώντας τον Πίνακα 7, προκύπτει ότι οι σύλλογοι για άτομα με Σ.Π.Ο.

παρουσιάζουν μεγαλύτερη τάση να παρέχουν εκπαίδευση και ψυχολογική στήριξη

στον κοινωνικό κύκλο των ατόμων με Σ.Π.Ο. σε σχέση με τους συλλόγους από άτομα

με Σ.Π.Ο. Όσον αφορά στις δραστηριότητες ψυχαγωγίας και κοινωνικής διιcrUωσης

οι δύο τύποι συλλόγων εμφανίζονται να παρέχουν σχετικές υπηρεσίες στον ίδιο

βαθμό.

Παρατηρώντας τα ποσοστά παροχής υπηρεσιών που απευθύνονται σε

ειδικούς επαγγελματίες, γίνεται εμφανές ότι οι σύλλογοι για άτομα με Σ.Π.Ο. έχουν

την τάση να παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι

σύλλογοι από άτομα με Σ.Π.Ο. Πιο συγκεκριμένα, το 17,64% των συλλόγων για

άτομα με Σ.Π.Ο. από εκείνους που στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας

εξετάστηκαν, εκδίδουν επιστημονικά βιβλία οι σύλλογοι για άτομα με Σ.Π.Ο.,

οργανώνουν συνέδρια και διαθέτουν τμήματα ενημέρωσης για εκπαιδευτικά και άλλα

θέματα. Aνnστoιχα, το 6,25% των συλλόγων από άτομα με Σ.Π.Ο διαθέτουν τις ίδιες

υπηρεσίες με μόνη εξαίρεση την ενημέρωση των ειδικών επαγγελματιών, όπου το

ποσοστό ανέρχεται στο 12,50%. Επιπλέον, ένας μικρός αριθμός συλλόγων για άτομα

με Σ.Π.Ο. παρέχουν εκπαιδευτικές υποτροφίες (5, 88%), ενώ κανένας από τους

συλλόγους από άτομα με Σ.Π.Ο. από όσους εξετάστηκαν εδώ, δεν παρέχει ανάλογη

υπηρεσία.

Αναφορικά με τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την πολιτεία και την

κοινωνική ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας, οι τάσεις των συλλόγων

παρουσιάζουν εμφανέστερες αποκλίσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες παρεχόμενες

υπηρεσίες. Το 12,50% των συλλόγων από άτομα με Σ.Π.ο. συνεργάζονται και

ενημερώνουν επιχεψήσεις με θέμα την προσβασιμότητα των παραγόμενων

προϊόντων, ενώ μόλις το 5,88% των συλλόγων για άτομα με Σ.Π.Ο. διαθέτουν

παρόμοια υπηρεσία. Η συνεργασία αυτή έχει την μορφή παροχής συμβουλών και

πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε τα προϊόντα που παράγουν να είναι

προσβάσιμα για τα άτομα με Σ.Π.Ο. Επιπλέον το 25% των συλλόγων από άτομα με

Σ.Π.ο. συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές, ενώ το ανnστoιχo ποσοστό των

συλλόγων για άτομα με Σ.Π.Ο. είναι 17,64%. Επιπροσθέτως, οι σύλλογοι από άτομα

με Σ.Π.Ο. έχουν την τάση να οργανώνουν δράσεις σχετικές με την υπεράσπιση των

δικαιωμάτων των ατόμων με Σ.Π.Ο. σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους

συλλόγους για άτομα με Σ.Π.Ο., αφού εμφανίζουν διπλάσιο ποσοστό (68,75% έναντι
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29,43%). Ωστόσο, και οι δύο τύποι συλ/J:ηων έχουν την ίδια τάση να αναλαμβάνουν

και οργανώνουν καμπάνιες για τη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας

(50% και 41,16% αντίστοιχα)

Καταλήγοντας και λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη θα μπορούσε να

υποστηριχτεί η άποψη ότι οι σύλλογοι για άτομα με Σ.Π.Ο. έχουν την τάση να δίνουν

έμφαση στην εκπαίδευση των μελών τους και πιο συγκεκριμένα στην καλλιέργεια

των δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης, των δεξιοτήτων κινητικότητας και

προσανατολισμού, καθώς και την επαγγελματική κατάρτιση τους. Ακόμα,

παρουσιάζουν την τάση να διαθέτουν υπηρεσίες που απευθύνονται στις οικογένειες

των μελών, αλλά και στους ειδικούς επαγγελματίες που συνεργάζονται με άτομα με

Σ.Π.Ο. Αντίστοιχα, οι σύλλογοι από άτομα με Σ.Π.Ο. δίνουν έμφαση στην πρόσβαση

των μελών στην πληροφορία και γνώση. Όσον αφορά την επαγγελματική

αποκατάσταση τους, μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην εύρεση εργασίας παρά στην

κατάρτιση και εκπαίδευσή τους. Τέλος, οι σύλλογοι που απαρτίζονται από άτομα με

Σ.Π.Ο. εμφανίζουν μια συστηματική τάση να οργανώνουν δράσεις για την

υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους.
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Κεφάλαιο 20: Μεθοδολογικά
Ζητήματα
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2.1 Εισαγωγή

Το ενδιαφέρον των ανθρώπων να κατανοήσουν το περιβάλλον τους, τις

σχέσεις τους με αυτό και μέσα σε αυτό, έχει εκφραστεί αρκετό καιρό πριν. Σαφώς, οι

προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Σύμφωνα

με τον Mouly (1978), τα μέσα που χρησιμοποιούνται για αυτόν τον σκοπό μπορούν

να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες: εμπειρία. λογική και έρευνα.

Ο Dewey ορίζει την επιστημονική έρευνα ως «ενεργητική, επίμονη,

συστηματική εξέταση κάθε μορφής γνώσεως με βάση δύο στοιχεία: α) τα εμπειρικά

δεδομένα τα οποία την επαληθεύουν και β) την γενίκευση, δηλαδή τις γενικές αρχές

προς τις οποίες οδηγεί και τείνει~). Αντίστοιχα, ο Mouly (1978) γράφει ότι: « Ο

καλύτερος τρόπος για την έρευνα είναι να τη συλλάβουμε ως την πορεία επίτευξης

αξιόπιστων λύσεων σε προβλήματα, διαμέσου της προγραμματισμένης και

συστηματικής συλλογής, ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων. Είναι ένα άκρως

σημαντικό εργαλείο, που συμβάλλει στο να προχωρήσει η γνώση, να προωθηθεί η

πρόοδος και να γίνει ικανός ο άνθρωπος να σχετιστεί πιο αποτελεσματικά με το

περιβάλλον του, να πραγματοποιήσει τους σκοπούς του και να αντιμετωπίσει τις

αντιθέσεις του» (Cohen, Manion, & Morrison, 2000).

2.2 Ερευνητικοί Στόχοι

Το πρώτο βήμα για τη διεξαγωγή μιας έρευνας είναι η αναγνώριση και

διατύπωση των σκοπών της, θέτοντας συγκεκριμένες προτεραιότητες και

λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που την διέπουν (Cohen, Manion, &

Morrison, 2(00). Η παρούσα έρευνα πραγματεύεταιτον ρόλο των σωματείωνατόμων

με Σ.Π.Ο. στους διάφορους τομείς της ζωής των μελών τους. Σκοπός της παρούσας

έρευνας είναι η παράθεση και ανάλυση της σημασίας της συμμετοχήςενός ατόμου με

Σ.Π.Ο. σε έναν σύλλογο ή σωματείο και πιο συγκεκριμένατο πώς η συμμετοχή αυτή

επηρεάζει το άτομο στην καθημερινότητα του, στην επιμόρφωση, στην

επαγγελματική αποκατάστασή του, καθώς επίσης και το κατά πόσο η συμμετοχή

αυτή επηρεάζει τις σχέσεις του με την οικογένεια, τους φίλους και την κοινωνία
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γενικότερα. Βασικός περιορισμός της παρούσας εργασίας στάθηκε ο περιορισμένος

χρόνος διεξαγωγής της, αλλά και το μικρό αριθμητικά δείγμα που ήταν διαθέσιμο.

2.3 Είδη έρευνας

Η ταξινόμηση και διάκριση των ερευνών σε είδη έχει επιχειρηθεί πολλές φορές

στο παρελθόν και με διαφορετικά κριτήρια κάθε φορά. Έτσι, οι έρευνες διακρίνονται

σε κοινωνιολογικές, ψυχολογικές, εκπαιδευτικές, Κ.α., ανάλογα με τον χαρακτήρα

του φαινομένου που εξετάζουν. Η παρούσα πτυχιακή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι

εμπίπτει σπιν κατηγορία των κοινωνιολογικών ερευνών, αφού πραγματεύεται τον

τρόπο, με τον οποίο ο σύλλογος επηρεάζει την κοινωνική ζωή ενός ατόμου με Σ.π.ο.

Ένας ακόμα τρόπος διάκρισης των ερευνών είναι η περιγραφική, συσχετισηκή

και πειραματική έρευνα, με κύριο κριτήριο τον σκοπό της έρευνας (Manstead &

Semin, 1988). Λαμβάνοντας υπόψη το θέμα και τους σκοπούς της παρούσας

εργασίας, διαπιστώνεται ότι η ίδια ανήκει στην κατηγορία της περιγραφικής έρευνας,

καθώς σκοπός της είναι να περιγράψει τον ρόλο και τη σημασία του σωματείου.

Τέλος, οι διάφοροι τύποι της έρευνας συναντώνται ως εξής: νατουραλιστική

έρευνα, ιστορική έρευνα, συγχρονικές έρευνες και έρευνες τάσης, μελέτες

περίπτωσης, έρευνα συσχεήσεων, εκ των υστέρων έρευνα, πειράματα, έρευνα-δράση

(Cohen, Manion, & Morrison, 2000). Σε αυτή την περίπτωση, η παρούσα πτυχιακή

ανήκει στην μελέτη περίπτωσης, αφού εξετάζεται ένας μόνο σύλλογος Τυφλών, όπου

ανήκει και δρα στην περιφέρεια εδρεύει σε επαρχιακή πόλη.

2.4 Μεθοδολογία

Μετά την διατύπωση των σκοπών μιας έρευνας ακολουθεί πάντα η συλλογή

των δεδομένων. Ωστόσο, ο τρόπος συλ/ογής των δεδομένων, αλλά και το συνολικό

ερευνητικό σχέδιο διαφέρει σημαντικά στις εκάστοτε έρευνες που διεξάγονται

(Cohen, Manion, & Morrison, 2000). ΟΙ ίδιοι σκοποί της έρευνας είναι εκείνοι που
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καθορίζουν τη μεθοδολογία και το σχεδιασμό της (Cohen, Manion, & Morrison,

2000). Μεθοδολογία είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να γίνει αναφορά σε όλες

τις διαστάσεις της εφαρμογής των μεθόδων, ενώ ως μέθοδοι είναι ΎVωστές οι

διαδικασίες που ακολουθεί ο ερευνητής για τη συλλογή των δεδομένων (Manstead &

Semin, 1988).

Ένας τρόπος διάκρισης των μεθόδων αποτελεί ο διαχωρισμός τους σε

ποιοτικές και ποσοτικές. Σύμφωνα με τον Kνale (βλ. Παρασκευόπουλος

Κόλλια,2(08) , ο όρος ποιοτικές μέθοδοι έρευνας αναφέρεται στις μεθόδους που

εστιάζουν στο είδος του υπό διερεύνηση ζητήματος. Αντίστοιχα, οι ποσοτικές

μέθοδοι εστιάζουν στην ποσότητα εμφάνισης ενός φαινομένου. Παρόλα αυτά,

ορισμένοι ερευνητές ισχυρίζονται ότι η διάκριση δεν είναι απόλυτα ορθή, αφού «ούτε

οι ποσοτικές, ούτε οι ποιοτικές μέθοδοι αποτελούν πράγματι ένα ενιαίο σύνολο

φιλοσοφίας, μεθόδου και τεχνικής, όπως συχνά εμφανίζονται να είναι» (Mason

Ι 996). Ωστόσο, αποδεχόμενοι τη διάκριση αυτή μπορεί να υποστηριχτεί ότι η

παρούσα εργασία, ούσα περιγραφική, εφαρμόζει ποιοτική μεθοδολογία, τόσο στη

διαδικασία συλλογής, όσο και στη διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων.

2.5 Δείγμα

Η ποιότητα μιας ερευνητικής εργασίας δεν ενισχύεται ή αποδυναμώνεται

μόνο από την καταλληλότητα της μεθοδολογίας και τη διαμόρφωση των ερευνητικών

εργαλείων αλλά και από την καταλληλότητα της στρατηγικής δειγματοληψίας η

οποία έχει υιοθετηθεί (Cohen, Manίon & Morrison, 2000). Ως δειγματοληψία

ορίζεται <<11 διαδικασία επιλογής ενός υποσυνόλου μελών του πληθυσμού με σκοπό

να περιγραφεί ο πληθυσμός από τον οποίο επελέγησαν}) (Manstead & Semίn, 1988).

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 8 άτομα, οι οποίοι είναι τακτικά μέλη ενός

συλλόγου τυφλών στην περιοχή της MαΎVησίας. Το ηλικιακό εύρος των

συμμετεχόντων ήταν 17 έως 57. Επειδή σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Waπen, 2005)

οι συνέπειες της απώλειας της όρασης συνδέονται τόσο με το είδος και την έκταση

του οπτικού προβλήματος όσο και με την ηλικία στην οποία εμφανίστηκε, το δείγμα
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της παρούσης έρευνας, αν και μικρό, διακρίθηκε σε δύο ομάδες: α. σε εκείνους που

είχαν μερική απώλεια όρασης (4 άτομα), και β. σε εκείνους που είχαν ολική απώλεια

όρασης (4 άτομα).

2.6 Εργαλεία

Ένα ακόμα σημανηκό στάδιο του ερευνητικού σχεδιασμού είναι η επιλογή

των συγκεκριμένων εργαλείων συλλογής δεδομένων. Τέτοια εργαλεία μπορεί να

είναι: η συνέντευξη, τα ερωτηματολόγια, η παρατήρηση, οι περιγραφές, οι βιογραφίες

και μελέτες περίπτωσης, τα προσωmκά δομήματα. Για τη διεξαγωγή της παρούσας

έρευνας επιλέχθηκε η συνέντευξη.

Ακόμα και για τη συνέντευξη οι κατηγοριοποιήσεις που συναντώνται στην

βιβλιογραφία είναι πολυάριθμες. Στα πλαίσια της εργασίας θα παρατεθούν τέσσερις

βασικοί τύποι συνέντευξης: α) η δομημένη συνέντευξη, β) μη δομημένη συνέντευξη,

γ)η μη κατευθυνόμενη συνέντευξη, και δ) η εστιασμένη συνέντευξη. Στη δομημένη

συνέντευξη το περιεχόμενο και οι διαδικασίες είναι εκ των προτέρων οργανωμένες, η

σειρά και η διατύπωση των ερωτήσεων είναι προκαθορισμένη και ο συνεντευκτής

έχει περιορισμένα περιθώρια ελευθερίας. Ανηθέτως, η μη δομημένη συνέντευξη

χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ελευθερία και ευελιξία, όπου - όπως σημειώνει ο

Kerner (1970) - αν και οι ερευνητικοί σκοποί διαμορφώνουν ης ερωτήσεις, το

περιεχόμενο, η διατύπωση και η σειρά τους βρίσκονται εξ ολοκλήρου στα χέρια του

συνεντευκτή. Στην μη κατευθυνόμενη συνέντευξη, ο συνεντευκτής εmδεικνύει την

ελάχιστη κατεύθυνση και τον ελάχιστο δυνατό έλεγχο, καθώς επίσης δίνεται στον

συνεντευκτή η ελευθερία της υποκειμενικής έκφρασης των συναισθημάτων του με

τον τρόπο που ο ίδιος επιλέγει ή μπορεί. Η ανάγκη εισαγωγής περισσοτέρου ελέγχου

στη μη κατευθυνόμενη συνέντευξη οδήγησε στην διαμόρφωση της εστιασμένης

συνέντευξης, όπου δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις υποκειμενικές απαντήσεις του

συμμετέχοντος για μια γνωστή κατάσταση στην οποία ενεπλάκη και η οποία έχει

αναλυθεί από τον συνεντευκτή πριν από την συνέντευξη (Cohen, Manion, &

Morrison, 2000).
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ο τύπος των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της

παρούσας έρευνας ανήκουν στην κατηγορία της μη κατευθυνόμενης έρευνας. Η

επιλογή αυτή οφείλεται εξ ολοκλήρου στο θέμα και το σκοπό της. Όπως

προαναφέρθηκε, σκοπός της έρευνας είναι η παράθεση και ανάλυση του ρόλου των

σωματείων στις διάφορες εκφάνσεις της ζωής των μελών τους. Η μη κατευθυνόμενη

συνέντευξη δίνει τη δυνατότητα ενός σχετικά δομημένου πλαισίου, όπου η

προσωπική και υποκειμενική έκφραση των συμμετεχόντων, όμως, είναι απολύτως

αποδεκτή. Εξάλ/ου, το ίδιο το θέμα της έρευνας προϋποθέτει την έκφραση απόψεων,

προβληματισμών και συναισθημάτων από τους συμμετέχοντες. Παράλληλα, το

γεγονός ότι ως συνεντευκτές δεν έχουμε τη δυνατότητα ελέγχου και παρέμβασης

στην κατάσταση που τους ζητείται να σχολιάσουν, στη συγκεκριμένη περίπτωση

είναι η λειτουργία των σωματείων, καθιστά αδύνατη τη διεξαγωγή εστιασμένης

συνέντευξης.

Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από συζήτηση των συντελεστών της παρούσας

εργασίας και λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις από την μελέτη των συλλόγων

που μελετήθηκαν στο βιβλιογραφικό μέρος της παρούσας πτυχιακής (βλ. Κεφάλαιο

1), καταλήξαμε σε συγκεκριμένη δομή των ερωτήσεων που θα 'ΧΡησιμοποιούνταν

στις συνεντεύξεις. Στη συνέχεια, υλοποιήθηκε μία πιλοτική δοκιμή, η οποία μας

οδήγησε σε σχετικές διορθώσεις και δίνοντας μια ολοκληρωμένη μορφή στους

άξονες των ερωτήσεων που συνέθεταν τη δομή της συνέντευξης (βλ. Παράρτημα). Η

δομή της συνέντευξης απαρτιζόταν από 6 θεματικούς άξονες: α) εκπαίδευση, β)

κοινωνική ζωή, γ) επαγγελματικός προσανατολισμός/αποκατάσταση, δ)

οικογένεια/φίλοι, ε) KOινωνίαJ δικαιώματα, και τέλος, στ) προσωπική ζωή.

2.7 Ανάλυση Δεδομένων

Σύμφωνα με τον Dey (1993) , η διαδικασία της ανάλυσης δεδομένων μπορεί να

ταξινομηθεί σε τρεις κατηγορίες Ι) την ολιστική προσέγγιση (holistic approach),

κατά την οποία προσπαθούμε να αποσπάσουμε βασικά ζητήματα ή θέματα

παρατηρώντας τα δεδομένα ως σύνολο και όχι αναλύοντας μεθοδικά κάθε λέξη, 2)

την προσέγγιση εντοπισμού μεσαίου τύπου κατηγοριών (middle-order categοήes),

όπου ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να προσεγγίζει τα δεδομένα τόσο με ολιστικό

τρόπο, όσο και με πιο λεπτομερή, ανάλογα με το τι θεωρηθεί χρήσιμο στην κάθε
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περίπτωση, και τέλος 3) την λεπτομερή προσέγγιση (bit-by-bit approach), στην οποία

ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να κατηγοριοποιεί τα δεδομένα και να εστιάζει σε

προτάσεις, λέξεις ή ακόμα και σε μη λεκτικές μορφές επικοινωνίας, όπως εκφράσεις

του προσώπου ή γλώσσα του σώματος.

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας επιλέχθηκε η μέθοδος ανάλυσης που

εντοπίζει τις μεσαίου τύπου κατηγορίες. Οι κατηγορίες που προέκυψαν είναι οι εξής:

α) Επιμόρφωση β) Επαγγελματική αποκατάσταση, γ) Δικαιώματα, δ) Ζητήματα

Προσβασιμότητας, ε) Ψυχαγωγία, στ) Ενημέρωση, ζ) Ζητήματα Αυτονομίας, και η)

Συναισθηματική και Υλική Στήριξη. Στη συνέχεια, ακολουθήθηκε μια αναλυτικότερη

διάκριση των παραπάνω κατηγοριών και καταλήξαμε σε κάποιες υπο-κατηγορίες

όπου επισημαίνονται με πραγματικά δεδομένα συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο

στην πιο ολοκληρωμένη παρουσίασή τους.
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Κεφάλαιο 30: Παρουσίαση
Αποτελεσμάτων
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Όπως έχει προαναφερθεί, το δείγμα των οχτώ ατόμων, αν και μικρό, έχει

χωριστεί σε δύο ομάδες. Στη μία περιλαμβάνονται τα τέσσερα άτομα με μερική

απώλεια όρασης, ενώ στην άλλη τα τέσσερα άτομα με ολική απώλεια όρασης. Αυτό

εmχειρείται για τον εντοmσμό πιθανών σημαντικών διαφορών στις πεποιθήσεις των

μελών σχετικά με τον ρόλο του συλλόγου, ή για τον εντοπισμό πιθανών ομοιοτήτων

μεταξύ των αντιλήψεων των δύο ομάδων, οι οποίες θα ενισχύσουν σημαντικά τις

θέσεις τους.

3.1 Συνεντεύξεις Ατόμων με Μερική Απώλεια Όρασης (Ν=4)

Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν οι παραπάνω

μεσαίου τύπου κατηγορίες με σχετικά αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις.

3.1.1 Επιμόρφωση

Ο σύλλογος, στον οποίο συμμετέχουν οι ερωτηθέντες των συνεντεύξεων,

παρέχει υπηρεσίες που εναπόκεινται στον τομέα της εκπαίδευσης. Μέσα από τις

συνεντεύξεις αναδείχθηκαν δύο κυρίως μορφές παροχής εκπαίδευσης στα πλαίσια

λειτουργίας του συλλόγου, η εκμάθηση του συστήματος γραφής και ανάγνωσης

braille, καθώς επίσης και η εκμάθηση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες ο σύλλογος, οργανώνει ανά τακτά χρονικά

διαστήματα τμήματα εκμάθησης braille. Ένας από τους ερωτηθέντες μιλώντας για

την παρεχόμενη αυτή υπηρεσία του συλλόγου είπε «Κάνουν τμήματα brαille γενικά

για εκπαιδευτικούς, κυρίως για β)iποντες και παράJ.ληλα όσα μέλη του σωματείου

θέλουν να μάθουν, όσα μέλη με τύφλωση θέλουν να μάθουν μπορούν να εντάσσονται

στα τμήματα αυτά και να μάθουν». Από τους τέσσερις συμμετέχοντες με μερική

απώλεια όρασης, οι δύο είχαν παρακολουθήσει μαθήματα. Ωστόσο, κανένας από

αυτούς δεν μπορεί να διαβάσει braille μέσω αφής και χωρίς την βοήθεια της

υπολειπόμενη όρασης τους. Συγκεκριμένα, ο ένας από αδυνατεί να διαβάσει με

braille λόγω κάποιων θεμάτων υγείας.. Επιπλέον, ο άλλος συμμετέχοντας είπε «Κι
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επειδή ακριβώς το να μάθεις braille, εγώ ας πούμε που βλέπω λίγο, το να μάθω να

διαβάζω braille θέλει κάνα J8μηνο , εξάσκηση σύμφωνα με έρευνες δηλαδή, δεν την

έχω δουλέψει τόσο για να πω ξέρω 'γω ότι διαβάζω τη νύχτα χωρίς φως και κάνω

οικονομία στο ρεύμω>. Ο τελευταίος συσχετίζοντας την χρήση braiIIe και

τεχνολογικών βοηΙΠΙμάτων πρόσθεσε όη «[;πειδή εγώ δουλεύω με π;χνολογικά

βοηθήματα, υπολογιστή KαJ τέτοια, (η εκμάθηση braille) δεν έκανε κάποια διαφορά

Οπότε δεν με i;χει βοηθήσει ακόμα κάπου. Μπορεί να με βοηθήσει ενδεχομένως στο

μέΛλον, αν δεν υπάρχει τεχνολογικό βοήθημα ή οτιδήποτε». Γενικά, και οι τέσσερις

συμμετέχοντες δεν χρησιμοποιούν το σύστημα braiIIe ως κύριο μέσο ανάγνιοοης, οι

τρεις από τους οποίους δεν το χρειάζονται, ενώ ο ένας για λόγους υγείας.

Πέρα από τα τμήματα εκμάΙΠΙσης braille, όπως έχει ήδη αναφερθεί. στον

σύλλογο πραγματοποιούνται μαθήματα εκμάΙΠΙσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, ενώ

είναι δυνατή και η απόκτηση πτυχίου ECDL. Τα μαθήματα αυτά έχουν

παρακολουθήσει επιτυχώς και οι τρεις από τους τέσσερις συμμετέχοντες. Οι δύο από

αυτούς τόvtσαν τη δυσκολία να παρακολουθήσουν μαθήματα εκμάθησης

ηλεκτρονικού υπολογιστή σε κάποιο άλλο φορέα πέραν του συλλ&Υου.

Χαρακτηριστικά ο ένας είπε JΊήρα τέσσερα πτυχία του ECDL με την αKoυσrική ...

Που θα το 'κανα με το roφλό το σύστημα; Θα 'τρεχα , θα 'ψαχνα να δω που είναι,

ποιος το κάνει, πως είναι», ενώ ο άλλος δήλωσε «Εγώ ασχολήθηκα με τα κομπιούτερ,

το οποίο στην κατάσταση που είμαι, δεν θα μπορούσα εγώ διαφορετικά, αν δεν ήταν

εδώ ο σύ,uογος».

3.1.2 Επαγγελματική Αποκατάσταση

Κατά τ/ διάρκεια των συνεντεύξεων έγινε αναφορά στ/ν επαγγελμα'WCή

αποκατάσταση των ατόμων με Σ.Π.Ο., καθώς επίσης και στην συμβολή του

συλλόγου στον τομέα αυτό. Στο σημείο αυτό, αξιοσημείωτο είναι όη ο ένας από τους

συμμετέχοντες ήταν ήδη συνταξtOύχος, όταν δημιουργήθηκε ο σύλλογοι;.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος δήλωσε «επειδή ο σύλλογος έχει τρία χρόνια που έχει γίνει ...

Γιατί εγώ είμαι συνταξιούχος από τα 25. οπότε δεν έχει σχέση κάτι με το επάΊΥελμα'Jt.

Επομένως, η συμβολή του συλλόΥου στην περίπτωση αυτή λi:Jγω αντικειμενικών

συνθηκών δεν είναι υπαρκτή. Ένας ακόμα από τους τέσσερις συμμετέχοντες είναι

νεαρός σε ηλικία και φοιτητής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο σύλλογος δεν έχει
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επηρεάσει με κάποιο τρόπο μέχρι στιγμής την επαγγελματική σταδιοδρομία του

τελευταίου. Αναλύοντας τις συνεντεύξεις, παρατηρούμε ότι ο σύλλογος με δύο

κυρίως τρόπους μπορεί να συμβάλλει στην επαγγελματική αποκατάσταση των μελών,

μέσω της παροχής επαγγελματικής κατάρτισης και μέσω της εύρεσης εργασίας. Τα

τελευταία χρόνια και με στόχο την επαγγελματική κατάρτιση και μετέπειτα

αποκατάσταση των μελών, λειτουργεί στον σύλ/σΥΟ [ΕΚ Τηλεφωνικής. Ένας εκ των

συμμετεχόντων δήλωσε «ο πρόεδρος το έφερε εδώ το ΙΕΚ Κάνουμε. Τα παιδιά

κάνουν. Και τελικά δεν μπόρεσα εγώ να μπω στο ΙΕΚ Χωρίς το χαρτί αυτό δεν μπορείς

να πας να εργαστείς». Ωστόσο. κανένας από τους τέσσερις συμμετέχοντες δεν έχει

συμμετάσχει σε αυτό. Επιπλέον. ένας από τους ερωτηθέντες στο παρελθόν είχε

προσπαθήσει να παρακολουθήσει το ΙΕΚ αυτό, αλλά εξαιτίας κάποιων

αντικειμενικών δυσκολιών δεν πραγματοποίησε την επιθυμία αυτή. Ο ίδιος εξηγεί

«αλλά το θέμα είναι ότι έκανα τα χαρτιά μου. Έτρεχα ένα χρόνο, έπρεπε να είχα

οπωσδήποτε συνοδό, ... να πηγαίνω Θεσσαλονίκη γιατί εδώ δεν υπήρχε ΙΕΚ για

τηλεφωνητή, υπήρχε μόνο Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Αποφάσισα να πηγαίνω για 6

μήνες... Να τη μάθω και να μπορώ να μπω σε δουλειά. Τελείωσα. Έβγαλα την κάρτα

ανεργίας. Έβαλα ξανά τα χαρτιά μου εκεί μέσα. Βγήκα κι από κει με 80% και μόλις

πήγα και τα κατέθεσα μου λένε το ΙΕκ. δεν είναι εξάμηνο. Έγινε κανονικό ΙΕκ. 2,5

χρόνια. Κι έχω μείνει άφωνη. Evιάξει. Δεν έχω άλλα κουράγιω>.

Επιπλέον. με βάση τα δεδομένα ήταν εμφανές και το αδιέξοδο που

αντιμετωπίζουν τα άτομα με Σ.Π.Ο. Όσον αφορά την αποκατάστασή τους, αλ/ά και

οι προσδοκίες που εκφράζονται αναφορικά με τη βοήθεια του συλλόγου στον

επαγγελματικό τομέα. Για παράδειγμα ένας από τους συμμετέχοντες δήλωσε <<Εγώ

κάνω μια δουλειά τώρα, αλλά θέλω να ξεκινήσω μια άλλη. Ο σύλλογος δεν έχει (Τ/έση

με την προηγούμενη, αλλά θα με βοηθήσει τώρα με τη νέα», εκφράζοντας με τον τρόπο

αυτό την προσμονή και τις προσδοκίες που έχει από το σύλλογο. Όσον αφορά στο

επαγγελματικό αδιέξοδο, ένας εκ των συμμετεχόντων το ανέδειξε σε ένα από τα

σημαντικότερα θέματα που απασχολεί ένα άτομο με Σ.Π.Ο. Χαρακτηριστικάδήλωσε

«Το να υπάρχει ένα αφεVΙΙKό και να πάρει ένα άτομο που έχει πρόβλημα, έστω και για

τηλεφωνητή είναι δύσκολο. Εδώ δεν έχουν τα φυσιολογικά παιδιά δουλειά, θα πάρει

τέτοιο άτομο;» , και συνεχίζει λέγοντας «Ασ' το αυτό πονάει ... Εγώ είμαι 42. Εγώ

τώρα έπρεπε ήδη να είμαι στη δουλειά. ... ποιος θα με έπαιρνε για δουλειά; Μιλάμε

λογικά. Μιλάμε λογικά. Ασ' το να πάνε τα πιο νέα παιδάκια (αναφερόμενος στο ΙΕΚ

Τηλεφωνικής). Είμαι με το επίδομα, αλλά αν κοπεί αυτό, αν μου βρουν δουλειά πάω» ..
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3.1.3 Δικαιώματα

Τα δικαιώματα των ατόμων με Σ.Π.Ο. αποτελούν ένα ακόμα θέμα που

συζητήθηκε κατά την διεξαγωγή των συνεντεύξεων. Το θέμα των δικαιωμάτων

αναπτύχθηκε σε δύο κυρίως διαστάσεις, η μία αφορούσε στη στάση του κράτους. ενώ

η άλλη στη δράση του ίδιου του συλλόγου για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων

αυτών.

Όσον αφορά στην δράση του συλλόγου για την υπεράσmση των δικαιωμάτων

τους, και σι τέσσερις ερωτηθέντες υποστήριξαν ότι ο σύλλογος κάνει σημαντικές

προσπάθειες και αγώνες για το σκοπό αυτό. Ένας από αυτούς δήλωσε <<Πάρα πολλά

πράγματα, συνεχώς και να σήμερα τα επιδόματα ή όπως είμαστε. τα οφείλουμε στο

σύλλoγo>~. Μιλώντας για το τι μπορεί να προσφέρει ο σύλλογος σε αυτόν τον τομέα

ένας συμμετέχοντας είπε «σε όποιον έχει τέτοιο πρόβλημα και να διεκδικήσουν και

κάποια πράγματα τα οποία είναι δικαιώματα τους να τα πάρουν, όπως βλεπε

επιδόματα. ειδικό δάσκαλο και τετοια, που μπορεί να μην τα ξέρουν}}. Ο ίδιος

αναφερόμενος στον τρόπο που πραγματοποιούνται οι προσπάθειες για την

υπεράσπιση των δικαιωμάτων πρόσθεσε «Μπορεί να διεκδικεί με εναν πολύ καλό

προγραμματισμό κάποια πράγματα. Ξερει πως να διεκδικήσει με ποια σειρά, πόσα,

πώς}}. Ενώ ένας άλλος συμπλήρωσε «όταν θα πούμε ότι θα κατεβούμε (στην Αθήνα)

για να μιλήσουμε για αυτό, πρεπει να πάμε όλοι. Αν πουν να πάμε 50 άτομα, ποιος θα

τους δώσει σημασία. Τρεις του μηνός που είπαμε ότι θα κατέβουμεμαζί. ήμασταν 4.500

άτομα. Από παντού. Από όλη την Ελλάδα. Έτσι άνοιξαν την πόρτω}. Τέλος, ένας από

τους συμμετέχοντες τονίζοντας τη σημασία του συνεχούς αγώνα προς αυτήν την

κατεύθυνση δήλωσε «Ώάντα χρειάζεται περισσότερο. Δηλαδή ό,τι γίνεται, κάνουμε.

Ό, τι περνάει από το χέρι μας δηλαδή και όχι μόνω}.

3.1.4 Ζητήματα Προσβασιμότητας

Αρχικά, αξίζει να σημειωθεί ότι στο σχεδιασμό των αξόνων της συνέντευξης

και στις ερωτήσεις που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν, δεν γινόταν εκτενής

αναφορά στην προσβασιμότητα. Ωστόσο, μέσα από τις συνεντεύξεις αναδείχθηκε ως

ένα από τα κυριότερα --αν όχι το κυριότερο- θέμα, το οποίο απασχολεί σε μεγάλο

βαθμό όλους όσους συμμετείχαν. Η προσβασιμότητα αναφέρθηκε και σχολιάστηκε
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κυρίως σε σχέση με τον χώρο, και mo συγκεκριμένα με τον εξωτερικό χώρο, αλλά

και το μαθησιακό περιβάλλον. 'Erm, οι συνεντευξιαζόμενοι αναφέρθηκαν είτε στην

προσβασιμότητα των εξωτερικών χώρων, είτε στη μαθησιακή προσβασιμότητα.

Αναφορικά με την προσβαmμότητα σε εξωτερικούς χώρους. δύο εκ των

συμμετεχόντων σχολίασαν την δυσκολία κυκλοφορίας στην πόλη, αλλά και τα

αποτελέσματα δράσεων του συλλόγου. Ένας από τους συμμετέχοντες υποστήριξε

«<<Αλλά δεν υπάρχει κράτος πρόνοια στην Ελλάδα. Έξω υπάρχει κράτος πρόνοιας; Έξω

υπάρχουν άλλοι δρόμοι; Έξω προχωράνε τα παιδιά άνετα, μόνα τους. Έξω ανεβαίνουν

μόνοι τους στα λεωφορεία, έξω πας στην εφορία και υπάρχει ειδική σκάλα για να

ανεβούνε. Υπάρχουν ηχητικά, υπάρχουν 'χίλια δυο πράγματα. Μπαίνεις μέσα και έχει

τόξο. Έχει ακουστική που θα πας. Είναι μια κοπέλα στην Γερμανία που άμα την δεις

να προχωράει, εσύ δεν ξέρεις να προχωρήσεις έτσι. Σφεντόνα. Νομίζεις ότι βλέπει και

σου κάνει πλάκα. Εδώ στην Ελλάδα να έρθει να πάει που; Να πάει στο πεζοδρόμιο και

να χτυπήσει τη στάση; Να περάσει το δρόμο και να πέσει πάνω σε ένα αυτοκίνητο, σε

ένα ποδήλατο, σε ένα μηχανάκι; Να πει συγγνώμη μπορείτε να με βοηθήσετε και να σε

βρίσει ο άλλος;)) Ένας ακόμα δήλωσε «φανάρια, ράμπες και το οτιδήποτε πάει να

μπει, ο σύλλογος το έχει κάνει)), ενώ ο άλλος είπε <<Κάποια στιγμή ζητούσε ο πρόεδρος

μας και το διοικητικό και όλος σύλλογος να βάλουν τα ηχητικά φανάρια. Ναι έλεγε ο

δήμαρχος, ναι έλεγε ο νομάρχης, ναι έλεγε ο άλλος δήμαρχος, ναι της Ν. /ωνίας, ναι

του Βόλου, ναι, ναι . Παίρνει ο πρόεδρος τα μπαστούνια, τα χώνει μπρος την νομαρχία

στην είσοδο και τα αφήνει εκεί. Ε, την άλλη μέρα του λένε, έλα να τα κανονίσουμε)).

Σχετικά τώρα με την μαθησιακή προσβασιμότητα, έγινε αναφορά και από

τους τέσσερις συμμετέχοντες με μερική απώλεια όρασης στην λειτουργία της

βιβλιοθήκης. Ενώ και οι τέσσερις αναγνώρισαν την σημασία της βιβλιοθήκης,

κανένας από αυτούς δεν την χρησιμοποιεί τακτικά. Ένας από αυτούς δήλωσε <<Δεν

είμαι και φανατικός. (είναι) Πολύ σημαντικό, αν έχεις χρόνο» , ενώ ένας άλλος <<Δε θα

έλεγα συχνά. Κανονικά θα 'πρεπε να διαβάζω κάτι ... θα 'πρεπε να τη χρησιμοποιώ)).

Ένας ακόμα συμμετέχοντας αναγνωρίζοντας την σημασία της λειτουργίας της

βιβλιοθήκης είπε «ο σύλλογος έχει πάρα πολλούς τίτλους, χιλιάδες τίτλους σε

προσβάσιμημορφή για τυφλούς και δεν τουςβρίσκεις όλους αυτούςεύκολα μαζεμένους,

δηλαδή και στο internet ακόμα αν ψάξεις, για να βρεις ηχογραφημένο ή σπασμένο σε

doc, σε αρχείο word ένα βιβλίο ... ίσως το βρεις δύσκολα, αν το βρεις και λοιπά. Ενώ

εκεί είναι χιλιάδες τί~λoι μαζεμένοι. Μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις, να διαβάσεις,
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νο τους δονειστείς γιο κάποιους μήνες κω νο το επιστρέψεις πίσω ... το θεωρώ πόρο

πολύ σημΟYrικό γlOτίl. κι εγώ ος πούμε λόγω χρόνου δεν έχω πάει οκόμο ... Γιοτί.

εντάξει σου λέω είνω μοζεμένο εκεί. Γιο μος που δεν υπάρχουν στη βιβλιοθήκη σε

προσβάσιμη μορφή γιο νο το ποίρνουμε. είνω πολύ σημOVΤικό». Εmπροσθέτως, ένας

από τους συμμετέχοντας έκανε αναφορά στο σύστημα braille και στο κατά πόσο αυτό

συμβάλλει στην μαθησιακή προσβασιμότητα. Πιο συγκεκριμένα, είπε «θα με

βοηθήσει στο να έχω πρόσβαση πιθανά σε κάποια λογοτεχνικά βιβλία που δεν έχω

τώρο». Ακόμα, ο σύλλογος αντιμετωπίζει και ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπου

παρουσιάζονται δυσκολίες πρόσβασης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε από έναν

συμμετέχοντα «τώρα που είχαμε ένα πρόβλημα με τη βιβλιοθήκη, τα βιβλία μου για την

εξετοστική την προηγούμενη το έφτιαξα στο σύλλογο, γιατί έχει κω υπολογιστές και έχει

κω μια μεγάλη βιβλιοθήκη».

3.1.5 Ψυχαγωγία

Ανάμεσα σε όλες τις άλλες υπηρεσίες που παρέχει ο σύλλογος, προσφέρει στα

μέλη του διάφορες ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Μετά την παρατήρηση των

δεδομένων, προέκυψε ότι στα πλαίσια λειτουργία τους συλλόγου πραγματοποιούνται

ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να διακριθούν σε δύο βασικές

ομάδες, στα χόμι"tι και τον αθλητισμό.

Για τα χόμm αναφέρθηκε μόνο ένας από τους τέσσερις, λέγοντας «... έκανο

και τον πηλό, κάνω πηλό, κάνουμε εκδρομές, κάνουμε πάρα πολλά πράγματα.» στη

συνέχεια συμπλήρωσε ότι « (στο σύλλογο)... όμως κάνω ουτό που θέλω. Τώρα να

μάθουμε κω τις ξένες γλώσσες να τις τελειώσουμε, να κάνουμε κω κιθόΡο. Πότε;

Θέλω να μάθω ηλεκτρική κιθάρα. Όνεφο ζωής. Φαντάζεσω στα 60 να ποίζω;».

Όσον αφορά στον αθλητισμό και οι τρεις από τους τέσσερις ερωτηθέντες

αναφέρθηκαν στο goalball, οι δύο από τους οποίους είναι μέλη της ομάδας του

συλλόγου. Χαρακτηριστικά, ειπώθηκε από τον έναν <<Ξεκίνησα goalball. Είναι ένα

άθλημα για τυφλούς, που ήθελα κι από καιρό να κάνω». Ένας άλλος είπε <<Είχα

προσποθήσει να μπω κω στο goalball , γιατί είχα κω δυνατό σουτ, αλλά από το

πρόβλημά μου ούτε να σκύβω, ούτε κον να σηκώνω βάρος, δεν πρέπει μο κουράζομαι

νο κάνω απότομες κινήσεις». Γενικότερα για τις αθλητικές δραστηριότητες του
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συλλόγου, ένας ερωτηθέντας δήλωσε ~<Eγώ προσωπικά, επειδή ήμουν αθλητής ... δεν

το απέιcrησα εδώ να, καμιά σφαίρα τέτοια πράγματα τα οποία είναι ειδικά άτομα

που ασχoλoύvται, εξειδικευμένοι προπονητές».

3.1.6 Ενημέρωση

Ένας ακόμα ρόλος τους συλλόγου αποτελεί η ενημέρωση και στήριξη. Ο

σύλλογος ενημερώνει την τοπική κοινωνία για θέματα τύφλωσης, ενώ παράλληλα

ενημερώνει τα ίδια τα μέλη για όλιJ. τα θέματα που πιθανά τα αφορά.

Δύο από τους συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι η τοπική κοινωνία

ενημερώνεται για αυτής της φύσεως τα θέματα μέσω των δράσεων του συλλόγου.

Συγκεκριμένα ο ένας δήλωσε «Τελευταία βγάλαμε σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, πήγαμε

και είπαμε, γιατί έρχονται άτομα που ζητιανεύουνε.... (ενημερώσαμε) όλο το Βόλο, και

όχι μόνο τον Βόλου και όλη την περιφέρεια σε αυτό το θέμα», αναφερόμενος στην

καμπάνια που οργάνωσε ο σύλλογος για την επαιτεία και τον κοινωνικό ρατσισμό.

για μια εκδρομή, για οτιδήποτε και τα ηχογραφούν σε ένα τηλεφωνικό. Σε έναν

τηλεφωνητή και μπαίνεις και τα ακούς

Όσον αφορά την ενημέρωση των μελών, ο σύλλογος παρέχει πληροφορίες

μέσω τηλεφώνου και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως ειπώθηκε από τρεις

από τους τέσσερις συμμετέχοντες. Και οι τρεις έκαναν αναφορά στην τηλεφωνική

ενημέρωση, ενώ μόνο ο ένας από αυτούς στην ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου. Συγκεκριμένα, ένας από αυτούς δήλωσε «Έχουμε ένα τηλέφωνο κάτω

στο Πνευματικό Kέvτρo που αφήνουν τα μηνύματα. Τι γίνεται με την Αθήνα, τι γίνεται

με την ΕΟΤ, τι γίνεται με τους συ)λόγους, τι γίνεται με το κράτος, τι γίνεται με τους

υπουργούς, τι γίνεται μέσα στο σύλλογο, τι γίνεται με τα τρόφιμα. ενημερωνόμαστε για

τα πάντα. Για τα πάvτα», ενώ ένας άλλος είπε «Εγώ ενημερώνομαι με τα ΜΜ.Ε. αυ.ά

και με το τηλέφωνο του συ)λόγου, επικοινωνούμε με τους ά)λους». Ο άλλος είπε

χαρακτηρισηκά «Και καταρχήν μόνο και μόνο που υπάρχει ο σύ)λογος και μαθαίνει ο

κόσμος για τους τυφλούς εδώ, στο Βόλο γιατί είναι ένας ενεργός σύ)λογος, είναι πολύ

σημαντικό .. ι όταν είσαι ένα ενεργός μέλος στην κοινωνία, μετράς ρε παιδί μου, πώς να

το πω», ενώ συμπληρώνει στη συνέχεια <<Από το να μην υπήρχε τίποτα ας πούμε είναι

μεγάλη διαφορά. Ο σύλλογος μας γνωρίζει τους τυφλούς, ότι κάνουν πράγματα,
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αναγνωρίζουν την αναπηρία τους και δουλεύουν με αυτή. Και βλέποντας όλες αυτές τις

δραστηριότητες πιστεύω ότι μπορεί καταλαβαί:vεις σιγά σιγά ότι οι τυφλοί μπορούν να

κάνουν πολλά πράγματα και δεν είναι για λύπηση ή οτιδήποτε ας πούμε. Δηλαδή

βοηθάει και σε αυτό. Πάρα πολύ». Ακόμα, ο τρίτος δήλωσε <<εγώ ο ίδιος ας πούμε

μπορώ να στείλω κάποια πράγματα στο σύλλογο που θεωρώ ότι μπορεί να ενδιαφέρουν

τα άτομα με τύφλωση, εντάξει; ... Το στέλνω με το όνομα μου ... υπάρχει κάποιος

διαχειριστής του emaίl, που τα παίρνει τα mail, τα διαχειρίζεται, β).1πει ποια πρέπει να

προωθηθούν και ποια δεν πρέπει να προωθηθούν και τα προωθεί σε όλους. Όσοι

ασχολούνται με το μέσο δηλαδή μπορούν να ενημερώνονται για κάποια πράγματα, για

την τύφλωση, επιδόματα, συνδικαλιστικά πράγματα. αλλά νέα ας πούμε, και με την

ιατρική, οφθαλμολογία και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Στέλνουν κάποια mαίI πολύ

ωραία και γενικού ενδιαφέροντος» και για την τηλεφωνική ενημέρωση συμπληρώνει

«Επίσης για ανθρώπους που δεν χρησιμοποιούν υπολογιστή υπάρχει ένα νούμερο

τηλεφώνου, το οποίο ... ανά τακτά χρονικά διαστήματα ... ηχογραφούν οι γραμματείς

μας στο σύλλογο νέα, τα οποία πρέπει να τα μάθει ένας τυφλός, οι δράσεις του

συλλόγου και μπαί:vεις και τα ακούρ>.

3.1.7 Ζητήματα Αυτονομίας

Κατά την ανάλυση των δεδομένων η αυτονομία των ατόμων με Σ.Π.Ο.

αναπτύχθηκε βάσει τριών αξόνων, α) τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης, β) την

κινητικότητα και τον προσανατολισμό, γ) την συμβολή της υποστηρικτικής

τεχνολογίας στον τομέα αυτό. Κανένας από τους τέσσερις συμμετέχοντες με μερική

απώλεια όρασης δεν έχει παρακολουθήσει μαθήματα δεξιοτήτων αυτόνομης

διαβίωσης, ένας από αυτούς έχει συμμετάσχει στα μαθήματα

κινητικότητας/προσανατολισμού, ενώ μόνο ο ένας από αυτούς χρηmμοποιεί

συστηματικά τε-χνολογικά βοηθήματα.

Η σημασία της αυτονομίας των ατόμων με Σ.Π.Ο. αναδείχθηκε σε εξαιρετικής

σημασίας θέμα. Ένας από τους ερωτηθέντες υποστήριξε σχετικά με τις ικανότητες

ενός ατόμου με Σ.Π.Ο. ότι «(ένα άτομο με ΣΠ.ο.) Να γράψει μπορεί να διαβάσει

μπορεί. με το brαίlle μιλάμε έτσι; ... μπορεί να μαγειρέψει., μπορεί να καθαρίσει, να

σκουπίσει. Ναι, βέβαια, στα παιδιά που έχουν τελείως την όραση χαμένη, θα υπάρχει

92



και ένα άτομο να βοηθάει. Αλλά κάνουν πάρα πολλά πράγματα». Συγκεκριμένα για την

εκμάθηση δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης, ένας συμμετέχοντας υποστήριξε

«Είδες (στη λiσχη) άμα θες καφέ, θα πας να τον φτιάξεις μόνος σου κι άμα δεν ξέρεις

μπορούν να σου δείξουνε ας πούμε. Δηλαδή βγαίνει και λίγο μόνο του αυτό.

Κατάλαβες» και συμπληρώνοντας για τον ίδιο είπε «Δεν χρειάστηκε να μου δείξουν

κάτι. Ήξερα ήδη από το σπίτι κάποια πράγματα. Τώρα ο σύλλογος σε άλλα μέλη

μικρότερα σε ηλικία ή που δεν είναι τόσο ικανά, δείχνουμε κάποια πράγματα ... ή

γίνονται μαθήματα».Ένας τρίτος σχετικά με το θέμα δήλωσε <<CΎώ είμαι wχερός εντός

εισαγωγικών, τα κάνω όλα μόνος μου. Όλα μόνος μου!». Στο σημείο αυτό αξίζει να

σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, κανένας από αυτούς δεν θεώρησε

απαραίτητο να εκπαιδευτεί περισσότερο στον τομέα της αυτόνομης καθημερινής

διαβίωσης.

Όσον αφορά την εκμάθηση δεξιοτήτων κινητικότητας και προσανατολισμού,

ο ένας από τους τέσσερις έχει παρακολουθήσειμαθήματα. Χαρακτηριστικάδηλώνει

«Έμαθα να μη φοβάμαι, έκανα μαθήματα μια βδομάδα πώς να κυκλοφορώ πιο άνετα,

προσπαθώ να κάνω τα πάντα μόνη μου)) . Επιπλέον, ο ένας από τους τέσσερις ενώ

δεν έχει παρακολουθήσει μαθήματα αναγνωρίζει την ανάγκη και επιθυμεί κάποια

στιγμή να παρακολουθήσει μαθήματα κινητικότητα προσανατολισμού. Ο ίδιος

δηλώνει «κοίτα καλά θα ήταν να κάνω. Εντάξει όταν είσαι και αμβλύωπας, δεν ξέρεις

για πόσο θα βλiπεις, ας πούμε. Είναι ένα ζήτημα. Όταν έχεις ένα μάτι κι αυτό όπως

είναι ας πούμε. Είναι ζήτημα. Δηλαδή γενικά πρέπει να ξέρεις)). Ένα σημαντικό θέμα

που αναδείχθηκε στο σημείο αυτό είναι η έλλειψη ειδικών εκπαιδευτών. Για

παράδειγμα ένας συμμετέχοντας είπε <<Εδώ στην Ε))άδα το να βρεις υπεύθυνο

κινητικότητας είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμω) και συνεχίζει λέγοντας «Οι

εκπαιδευτές κινητικότητας είναι πάρα πολύ λίγοι και το να καταφέρουμε να φέρουμε

κάποιον είναι μεγάλη νίκη ... Κι αυτός θα 'ρθει για κάποιες μέρες. Θα 'ρθει για /0-/5

μέρες. Θα δεfξει πέντε πράγματα. Και καταλαβαίνεις ότι εκεί ας πούμε πήραν

προτεραιότηταοι άνθρωποι που δεν βλέπουν καθόλου. Έτσι; Που εντάξει πραγματικά

έπρεπε να κάνεις σε αυτούς πρώτα... Αυτό για να γίνει σωστά θέλει ολόκληρουςμήνες.

Θέλει 4με 6 μήνες. θέλει πολύ χρόνο. Νομίζω)). Ακόμα, ένας από τους συμμετέχοντες

σχολιάζοντας τις δεξιότητες του στην κινητικότητα και τον προσανατολισμό

υποστήριξε με μια σχετική έμφαση τα παρακάτω <<Απλώς όσο φεύγει η όραση, γίνεται

mo μεγάλη η ακοή. Όταν βγούμε έξω, εσύ μπορεί στα /0 μέτρα να δεις το αμάξι, εγώ

όμως το αμάξι θα το ακούσω στα 25 μέτρα πίσω και θα σου πω έρχεται αμάξ/)). Οι δύο
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από τους τέσσερις υποστήριξαν ότι δεν είναι αναγκαίο να παρακολουθήσουν τέτοιου

είδους μαθήματα.

Τέλος, ένας από τους τέσσερις έκανε αναφορά στην αξία της υποστηρικτικής

τεχνολογίας στον τομέα της κινητικότητας και του προσανατολισμού, λέγοντας

«Μπορεί να κάνει τα πάντα μέσω υπολογιστή Με την ακουστική, μπορεί να γράψει, να

διαβάσει».

3.1.8 Υλική και Συναισθηματική Στήριξη

Λαμβάνοντας υπόψη και αναλύοντας τα δεδομένα, διακρίνουμε ότι ένα μέλος

του συλλόγου δέχεται στήριξη τόσο σε συναισθηματικό όσο και σε υλικό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, ο σύλλογος παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη α) να συμμετέχουν

στις δράσεις του συλλόγου, β) να έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα με Σ.Π.ο. και να

δημιουργούν φιλικές σχέσεις, , γ) να απολαμβάνουν την στήριξη και βοήθεια των

άλλων μελών, δ) να ενδυναμώνουν και να βελτιώνουν τις σχέσεις τους με την

οικογένεια τους και το πώς αυτή αντιμετωπίζει τα προβλήματα όρασης τους, ε) να

δέχονται θετικά ενίσχυση από την συνολική λειτουργία του συλλόγου.

Όπως προκύπτει από τις συνεντεύξεις, στο σύλλογο δίνονται ευκαιρίες και

δυνατότητες στα μέλη, να συμμετάσχουν σε δράσεις και να ασχοληθούν με πράγματα

που δεν είχαν τη δυνατότητα να ασχοληθούν πριν. Χαρακτηριστικά δύο από αυτούς

είπαν «ο σύ)λογος:βγάζει ανθρώπους από τους σπίτι τους». Ο ένας από τους τέσσερις

συμμετέχοντες με μερική απώλεια όρασης δήλωσε «Εγώ τράβηξα κάποια πράγματα

στη ζωή μου, υπέφερα, ενώ τώρα μες στο σύλλογο μπορεί κανείς να μάθει ό, τι θέλει

και να κάνει ό, τι θέλει», ενώ ένας άλλος είπε «... έτυχε φορές που δεν έβγαινα από το

σπίτι. Δηλαδή είχα κλειστείλίγο στον εαυτό μου, δεν ήξερα για τους συλλόγους, δηλαδή

όταν άκουσα ότι θα γίνει κάποιος σύλλογοςεδώ δεν ήξερα τι ήταν. επειδή είχα πάθει

πολλά στη ζωή μου, έλεγα πρόσεξε τι είναι, τι άνθρωποι είναι, τι σόι σύλλογος. Ένα

χρόνο πριν γίνει ο σύ)λογος γνώρισα τον κύριο Παρασκευά. άρχισα και γνώριζα σιγά

σιγά τα παιδιά. Είναι ο καλύτερος σύλλογος μέσα στην Ελλάδα. Το λέω και το

ξαναλέω», φανερώνοντας την καχυποψία που τον χαρακτήριζε εξαιτίας των όσων

είχε βιώσει πριν την δημιουργία του συλλόγου. Επιπλέον, ένας ακόμα δήλωσε

«Κοίτα, σαν μέλος τους σωματείουεδώ στο BόΛC εγώ νιώθω πολύ ευχάριστα που είμαι
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σε έναν τέτοιο σύλλογο. Βοηθάει κόσμο. Βοηθάμε κι εμείς τους εαυτούς μας». Ένας

ακόμα υποστήριξε <<Καταρχήν, πάμε και βοηθάμε. Θα το πάρω γενικώς. Εντάξει αυτό

βοηθάει και εμένα, ότι προσπαθούμε να βγάλουμε τα άτομα έξω από το σπίτι. Είναι

σημαντικό. Το να αρχίσουν να βλέπουν θετικά τη ζωή και πόσο μάλλον τα νέα παιδιά,

γιατί αλλιώς ήταν όταν δεν υπήρχε ο σύλλογος. Από τα άτομα τώρα μέσα που είμαστε

μαζί, ο ένας με τον άλλον, μπορεί να βοηθιόμαστε».

Στα πλαίσια λειτουργίας του συλλόγου άτομα με Σ.π.α. γνωρίζονται μεταξύ

τους και πιθανότατα αναπτύσσονται φιλίες μεταξύ τους. Και οι τέσσερις

συμμετέχοντες αφού αναγνώρισαν τη συμβολή του συλλόγου στην κοινωνικοποίηση

τους, περιέγραψαν τις φιλίες αυτές με παρόμοιο τρόπο. Χαρακτηρισπκά ειπώθηκε

<<Γνωριζόμαστε στο σύλλογο, γινόμαστε φίλοι., ο ένας έχει ο ένας τον άλλο, κάτι που

δεν το είχαμε πριν το σύλλογο», καθώς επίσης λέχθηκε και το εξής, «κάνεις

καινούριους φίλους. Φίλους, που έχουν το ίδιο πρόβλημα με σένα και εντάξει είναι

ωραίο αυτό, είναι καλό. Σε βοηθάει γενικά και ως άνθρωπο.... μπορούσα στη πόλη που

σπουδάζω να βρω ανθρώπους με το ίδιο πρόβλημα με μένα. Μπορούμε να

αστειευτούμε με αυτό και να δουλέψουμε πάνω σε κάποια πράγματα ας πούμε, να

βοηθάμε ο ένας τον άλλον και να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον και τα λοιπά». Η

ειλικρίνεια και η αμεσότητα που χαρακτηρίζει τις σχέσεις αυτές επιβεβαιώνεται και

από όσα ειπώθηκαν από τους συμμετέχοντες. Για παράδειγμα, ένας από αυτούς

υποστήριξε «γνώρισα ανθρώπους κι επειδή έχουμε κάποιο κοινό πρόβλημα και όχι

μόνο στο σύλλογο μας και ... μπορείς συζητάς άνετα, δεν έχεις.... Πώς το λένε.... Δε

φοβάσαι να μιλήσεις, να πεις αυτά που θες να πεις», ενώ ένας άλλος είπε «Έχω μέσα

μου μαζεμένα πολλά, γιατi έχω και πολλές δυσκολίες, πολλές δυσκολίες! ΓιατΙ. λέμε από

προσωπικά, από οικονομικά από ... μέσα από το σύλλογο υπάρχουνε τρία τέσσερα

άτομα, με τα οποία άμα μιλήσω, φεύγεις τελείως}}. Επομένως. γίνεται ευδιάκριτη η

συναισθηματική ασφάλεια που παρέχεται και νιώθουν τα μέλη του συλλόγου.

Και οι τέσσερις συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι στα πλαίσια του συλλόγου

έχει αναπτυχθεί ένα άτυπο σύστημα αλληλοβοήθειας και αλληλοστήριξης, το οποίο

αυτομάτως τους παρέχει είτε συναισθηματική, είτε υλική ασφάλεια. XαραιcrηρισΠKά

ο ένας από αυτούς δήλωσε «CΎώ ας πούμε που είμαι φοιτητής εδώ ciVGl μια σιγουριά,

το να έχω το σύλλογο εδώ, δηλαδή αν πάθω κάτι σοβαρό ρε παιδΙ. μου, ξέρω ότι θα

μπορούσα να πάρω ένα τηλέφωνο σε αυτούς τους ανθρώπους, που ξέρουν που θα με

στείλουν. Και θα ναι μια πολύ σημαντική βοήθεια για μένα που δεν εiναι η πόλη μου
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εδώ», τονίζοντας την υλική διάσταση της βοήθειας αυτής. Ένας άλλος διευκρίνισε

«Τώρα πια δεν είμαι μόνος μου. Ο σύλλογος μπορεί να με βοηθήσει ανά πάσα στιγμή σε

κάθε δυσκολία». Το εξαιρετικό συναισθηματικό δέσιμο και η ασφάλεια που νιώθουν

τα μέλη, δηλώνεται και από το γεγονός ότι 2 από τους συμμετέχοντες αναφερόμενοι

στο σύfJ.JJγo χρησιμοποίησαν την λέξη «οικογένεια». Χαρακτηριστικά ειπώθηκε «Ο

σύλλογος μας είναι η ΟΙΚΟΥοένεια μας πλέον», καθώς επίσης <<Αλλά είναι άλλο πράγμα ο

σύλλογος δεν ξέρω πώς να εκφραστώ. Δεν τον νιώθω σύλλογο, όπως είναι οι άλλοι

σύ)λογοι, το σπίτι μας, το δικό μας οίκημα, το δικό μας σχολείο μπορώ να σου πω

απλά».

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, οι δράσεις του συλλόγου επηρεάζουν τις

στάσεις της οικογένειας προς τα μέλη με Σ.Π.Ο. αλλά και γενικότερα τις αντιλήψεις

της οικογένειας σχετικά με την τύφλωση. Πιο συγκεκριμένα ο σύλλογος ενημερώνει

και βοηθάει τις οικογένειες, όπως μας ενημερώνουν οι δύο από τους τέσσερις

συμμετέχοντες. Ο ένας από αυτούς αναφερόμενος στην προσφορά τους συλλόγου

προς τις οικογένειες δήλωσε «έρχονται Υοονείς παιδιών στο σύλλογο και εκεί

πραγματικά βλέποντας άλλους ανθρώπους μεr.άλoυς με τύφλωση ... , οι οποίοι εντάξει

δεν έμειναν πίσω στη ζωή τους στην τελική. Νομίζω ότι βοηθάει τις ΟΙΚΟΥοένειες, οι

οποίες έχουν πάρει, έχουν σοκαριστεi με το πρόβλημα του παιδιού τους ή οτιδήποτε.

Μπορεί να έρθει στο σύλλογο και είμαστε εμείς εκεί Υοια να τους υποστηρίξουμε και να

πάνε ένα βήμα πιο κάτω». Ο άλλος υποστήριξε «Ήμουνα ήδη σε μεr.άλη ηλικία

(χρονολογική ηλικία απώλειας όρασης) κι οπότε κάποια πράγματα τα εΕχα ήδη

δρομολογήσει ... Κοίταξε, ο σύλλογος, εμένα προσωπικά δεν έχει κάνει, αλλά σε αυτά τα

άτομα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς να βλέπουν οι οικείοι του καθενός ή να

μαθαίνουν κάποια πράγματα, πώς να συμπεριφέρονται».

Εύκολα προβλέπεται ότι η συμμετοχή αυτή στις δραστηριότητες, η ανάπτυξη

ειλικρινών σχέσεων μεταξύ των μελών, αλλά και η στήριξη των οικογενειών επιφέρει

θετικά συναισθήματα στα μέλη, επηρεάζοντας με αυτόν τον τρόπο την αυτοεκτίμησή

τους. Η θετική αυτή ενίσχυση που δέχονται γίνεται εμφανής από τα δεδομένα.

Χαρακτηριστικά ένας από τους συμμετέχοντες υποστήριξε ότι «Γενικά κοίταξε, στο

σύλλογο διαπίστωσα ότι μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Λυτό είναι πολύ θετικό

για μένα. όταν κάνεις πολλές δραστηριότητες, πολλές και διαφορετικές

δραστηριότητες, βλέπεις ότι μπορείς να κάνεις καινούρια πράγματα, να μάθεις κάποια

άΛλα». Παρόλα αυτά ένας από τους συμμετέχοντες διαφοροποιήθηκε,
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υποστηρίζοντας ότι η σχετικά μεγάλη εκτίμηση προς τον εαυτό του αποτελεί

προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον σύλλογο, ενώ αρνήθηκε τη συμβολή του

συλλόγου στην «σιγουριά» που νιώθει για τον εαυτό του. Συγκεκριμένα, υποστήριξε

<<Πάντα νιώθω πιο σίγουρη με τον εαυτό μου. Εγώ έχω καθίσει κω το. έχω βρει με τον

εαυτό μου, γιο. να μπορώ να το. βρω κω με όλους τους άλλους. Εάν δεν τα έχω βρει εγώ

η ίδιο. με τον εαυτό μου, δεν θα μπορούσα ούτε με σένα, ούτε με το πανεπιστήμιο, ούτε

με το σύλλογο».
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3.2 Συνεντεύξεις Ατόμων με Ολική ΑπώλειαΌρασης (Ν=4)

Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν σι μεσαίου τύπου

κατηγορίες. οι οποίες παρουσιάστηκαν στην μεθοδολογία, με σχετικά αποσπάσματα

από τις συνεντεύξεις.

3.2.1 Επιμόρφωση

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι μορφές εκπαίδευσης που παρέχεται στα πλαίσια

λειτουργίας του συλλόγου είναι τα μαθήματα εκμάθησης του συστήματος γραφής και

ανάγνωσης braille, καθώς και τα μαθήματα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Όλοι οι συμμετέχοντες με ολική απώλεια όρασης χρησιμοποιούν το σύστημα

braille. Ωστόσο, κανένας από αυτούς δεν έχει παρακολουθήσει μαθήματα στο

σύλλογο, αφού και οι τέσσερις εκπαιδευτήκαν στην braille από μικρή ηλικία, ενώ ο

σύλλογος γνωρίζει τέσσερα μόλις χρόνια λειτουργίας. Χαρακτηριστικά ειπώθηκε από

έναν από του συμμετέχοντες «Στο σύλλογο όχι, την braίlle την έχω μάθει από την

πρώτη, που ξεκίνησα τη σχολική μου θητεία», ενώ ένας άλλος δήλωσε <<Εγώ έπαθα το

ατύχημα και είχα απώλεια όρασης σε ηλικία 13 ετών Οπότε πήγα στη Σχολή Τυφλών

Θεσσαλονίκης, έμαθα τη γραφή braille, συνέχισα το γυμνάσιο, το λύκειο και μετά πήγα

σχολή τηλεφωνητών».

Όσον αφορά την εκμάθηση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι τρεις από

τους τέσσερις έχουν παρακολουθήσει μαθήματα, ενώ οι δύο από αυτούς τα

ολοκλήρωσαν με επιτυχία. Ο τρίτος αποχώρησε από τα μαθήματα λόγω προσωπικών

υποχρεώσεων και περιορισμένου χρόνο, όπως ο ίδιος δήλωσε «κι εγώ ασχολήθηκα

λίγο με τα κομπιούτερ έτσι. Έκανα κάποια μαθήματα, αλλά λόγω των οικογενειακών

υποχρεώσεων, γιατί ήταν πότε πρωί πότε απόγευμα κι ... κάπου είμαι λιγάκι τ'

απόγευμα λιγάκι πιο δεσμευμένος».
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3.2.2 ΕπάΥγελματική Αποκατάσταση

Αναφορικά με την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με Σ.Π.Ο., ο

σύλλογος συμβάλλει στον τομέας αυτό είτε μέσω της κατάρτισης, αφού λειτουργεί το

ΙΕΚ Τηλεφωνικής, είτε βοηθώντας στην εύρεση εργασίας. Όπως και στα άτομα με

μερική απώλεια όρασης. έτσι κι εδώ, το επαγγελματικό αδιέξοδο ήταν εμφανές κατά

τη διάρκεια των συνεντεύξεων.

Κανένας από τους τέσσερις συμμετέχοντες δεν έχει παρακολουθήσει το ΙΕΚ

Τηλεφωνικής, που διεξάγεται στα πλαίσια λειτουργίας του συλλόγου. Ωστόσο, 1 από

αυτούς είχε παρακολουθήσει αρκετά χρόνια πριν την αντίστοιχη σχολή στην περιοχή

τ/ς Θεσσαλονίκης. Εδώ οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας την μικρή ηλικία ενός εκ

των συμμετεχόντων, ο οποίος είναι μαθητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οπότε η

συμβολή του συλλόγου στην επαγγελματική αποκατάστασή του δεν είναι εφικτή

μέχρι στιγμής. Για τα μαθήματα Τηλεφωνικής που πραγματοποιούνται ένας

ερωτηθέντας δήλωσε <<έχουμε κάνει μαθήματα ΙΕΚ τηλεφωνικής για τα παιδιά τα

οποία θέλουν να ασκήσουν το επάγγελμα του τηλεφωνητή, γιατί φέτος αποφοίτησαν αν

δεν κάνω λάθος, 10-15 άτομα. Δε θυμάμαι ακριβώς ή 10 ή 11 παιδιά)).

Όσον αφορά την συμβολή τους συλλόγου στην εύρεση εργασίας, δύο από

τους τέσσερις υποστήριξαν ότι ο σύλλογος, στον οποίο ήταν μέλη παλιότερα και

εδρεύει στην Αθήνα, είχε παίξει σημαντικό ρόλο στην πρόσληψή τους. Ο ένας από

αυτούς δήλωσε «Έπαιξε ρόλο. Αν και τότε τα επαγγέλματα ήταν κλειστά. Δεν είχαμε

πολλές επιλογές), ενώ ο άλλος είπε <<εμείς δουλεύουμε χρόνια και μετά βγαίνουμε στη

σύνταξη ... γιατί κάποτε ήταν πιο καλές εποχές. Το 83 κι αυτά. Κάνανε μαζικές

προσλήψεις. Ο σύλλογος τότε βοήθησε)). Ένας από τους συμμετέχοντες δήλωσε ότι ο

σύλλογος συνέβαλε και επηρέασε τον επαγγελματικό του προσανατολισμό, αφού

«Βασικά πριν μπω στο σύλλογο ήξερα το Παιδαγωγικό Τμήμα Εδικής Αγωγής

ονομαστικά, δηλαδή ήξερα ότι υπάρχει και το σύλλογο και τα πράγματα που έμαθα να

κάνω στο Ειδικής Αγωγής, είπα στον εαυτό μου και έβαλα στόχο να γίνω ειδική

παιδαγωγός»),

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι ρωτώντας έναν από τους

συμμετέχοντες αν εργάζεται αυτήν την περίοδο, ο ίδιος ενοχλήθηκε, τραβήχτηκε προς

τα πίσω και απέφυγε τελικά να απαντήσει, αποδεικνύοντας τις δυσκολίες και το

γενικότερο το αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν τα άτομα με Σ.Π.ο. στον τομέα αυτό.
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3.2.3 Δικαιώματα

Όπως προέκυψε από τα δεδομένα, το θέμα των δικαιωμάτων των ατόμων με

Σ.Π.Ο αναπτύχθηκε κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων σύμφωνα με δύο

παραμέτρους, την στάση του κράτους ως προ αυτά. αλλά και ης δράσεις που

οργανώνονται από το σύ'>J..λJγO για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων αυτών.

Στη στάση του κράτους σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με Σ.Π.Ο.

αναφέρθηκε ένας από τους τέσσερις συμμετέχοντες, δηλώνοντας «για να γΙνουν όμως

όλα αυτά (εκπαίδευση για αυτόνομη διαβfωση) πρέπει παράJ,ληλα 0.0 να γίνει ας πούμε

η κατωληλη υποδομή. Να υπάρχουν ας πούμε μέτρα, πιο αυστηρή νομοθεσία , να

παρκάρει Q ά.υ.ος ας πούμε το αυτοκίνητο πάνω στις ράμπες, να μην παρκάρει το

αυτοκίνητο πάνω στους οδηγούς όδευσης wφλών, μηχανάκια αυτοκίνητα, να μην ας

πούμε τα αυτοκίνητα στη στάση». Ο ίδιος συνεχίζει μιλώντας για την στήριξη εκ

μέρους του κράτους προς τα άτομα με Σ.π.ο. «όπως γΙνεται και στις πιο ανεπτυγμένες

χώρες αν κάποιος πάθει κάποιο ατύχημα ... να υπάρχει κοινωνική κάλυψη με γιατρούς,

ψυχολόγους που μπορούν να βοηθήσουν και γονείς και συγγενείς του ανθρώπου που

Ι:χει πάθει ατύχημα σε μεγάλη ηλικΙα, στο να δεχτούν αυτό και να τους πει που να

απευθυνθεί, ποια εΙναι τα δικαιώματα του και να βοηθήσει να ξεπεράσουν το πρόβλημα

αυτό που έχουν. Δηλαδή κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη από το κράτος. Εδώ

υπάρχουν άτομα που πριν γραφτούν σων σύλλογο δεν ξέρανε ότι είχαμε κάρτα για τη

μετακΙνηση στα λεωφορεΙα».

Και οι τέσσερις συμμετέχοντες με ολική απώλεια όρασης ισχυρίστηκαν ότι ο

σύλλ<ryOς είναι ιδιαίτερα δραστήριος στον τομέα αυτό. Ένας από αυτός

χαρακτηριστικά είπε (~Iναι δραστήριος γενικά σε αυτό το κομμάτι. Κάνει πάρα πολλά.

Να φανταστεΕτε ότι το Δεκέμβρη κατεβήκαμε Αθήνα και εμεΙς μόνο είχαμε κατεβάσει 3

πούλμαν. που η Αθήνα δεν κατεβάζει ούτε 30 άτομα». Παράλληλα ένας άλλος

συμμετέχοντας τόνισε τη σημασία της κοινής οργανωμένης δράσης, λέγοντας «Κι

εγώ έβγαινα μίλαγα κι αυτά αJλά δεν υπήρχε ανταπόκριση. Και προσπαθούσα έτσι εδώ

μεμονωμένα, αλλά μεμονωμένα δεν μπορείς να κάνεις κάτι». Ο ίδιος συνεχίζει

λέγοντας «Βέβαια ότι θχουν πετύχει (τα σωματεία ατόμων με Σ.π.ο) ... τα έχουν

πετύχει με αγώνες. Δε μας έχει 'χαριστεί. κανένας ... Πρέπει να ί'ΡΧΟνται και άλλοι να

πιέζουν να μην (πιέζουν) μόνο οι σύ)).ογοι».
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3.2.4 Ζητήματα Προσβασιμότητας

Η προσβασιμότητα αναδείχθηκε μέσα από τις συνεντεύξεις ως ένα ακόμα

θέμα, το οποίο απασχολεί σε μεγάλο βαθμό τα μέλη του συλλόγου και πιθανά τα

περισσότερα άτομα με Σ.Π.Ο. Αναλύοντας τα δεδομένα το ζήτημα τις

προσβασιμότητας φάνηκε να παρουσιάζει δύο κύριες διαστάσεις, την

προσβασιμότητα των εξωτερικών χώρων και την μαθησιακή προσβασιμότητα.

Στην προσβασιμότητα εξωτερικών χώρων αναφέρθηκαν εκτενώς δύο από

τους τέσσερις συμμετέχοντες με ολική απώλεια όρασης. Ο ένας από αυτούς δήλωσε

«κάνουμε μεγάλες προσπάθειες και θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά ο κόσμος έχει

καταλάβει ότι και τα άτομα αυτά έχουν δικαίωμα ύπαρξης σε αυτό το χώρο. Τώρα εμείς

κάνουμε προσπάθειες ειδικά στο κυκλοφοριακό. Ελεύθερα πεζοδρόμια. ελεύθερες

μπάρες, τα αυτονόητα). Πιο συγκεκριμένα σχολίασε τη στάση των οδηγών στο δρόμο

λέγοντας <<Να δώσουμε να καταλάβουνε στους οδηγούς που βλέπουν ένα άτομο με

προβλήματα όρασης. Αν όχι να βοηθήσουνε, να βοηθήσουν με τον τρόπο τους μια

στιγμή να μπορέσει να εξυπηρετηθεί. και το άτομο με προβλήματα όρασης ... Στους

οδηγούς αυτοκινήτων να μην παρκάρουν στις στάσεις. Το πιο σημαvτικό! Όταν εγώ

πηγαίνω στη στάση και όχι μόνο εγώ, και ένα άλλο άτομο ή μια κυρία με ένα μωρό, και

τα λοιπά και έχει παρκάρει το αυτοκίνητο στη στάση, το λεωφορείο δε σταματάει.

Σταματάει στη μέση, πως θα εξυπηρετηθεί, το άτομο αυτό. θα πρέπει να φύγει απ' το ...

από το 1Χ και να περάσει στο κέντρο του δρόμου, πράγμα που σημαίνει ότι κινδυνεύει

από διερχόμενο αυτοκίνητο», ενώ στη συνέχεια έκανε αναφορά στα μη ελεύθερα

πεζοδρόμια, που δυσκολεύουν σημαντικά την μετακίνησης ενός ατόμου με Σ.η.Ο.

Χαρακτηριστικά είπε «... στους καταστηματάρχες να μην βάζουν τραπεζοκαθίσματα

στη μέση του πεζοδρομίου». Μία ακόμα σημαντική παράμετρος στο θέμα της

προσβασιμότητας εξωτερικών χώρων αφορά στα ηχητικά φανάρια. Ένας

ερωτηθέντας υποστήριξε «Κάτω από πίεση μας 'βάλαν κάποια ηχητικά φανάρια αλλά

δε λύνει το γενικότερο πράγμα με 5 , 10 συλλόγους αλλά χρειάζεται σε πανελλήνιο

επίπεδο». Ένα ακόμα ζήτημα που θίχτηκε αφορά στην προαναγγελία στάσεων στα

λεωφορεία. Συγκεκριμένα ειπώθηκε «Έχουν μπει σε κάποια λεωφορεία ηχητικές

αναγγελίες, που κι αυτό εντάξει χρειάζεται επέκταση σε όλο το συγκοινωνιακό

συγκρότημω>, ενώ ένας ακόμα δήλωσε «.. .έχουμε κάνει μια προσπάθεια στα
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λεωφορεία και το έχουμε πετύχει. Τα ηχητικά, προαΥΥελία στάσεων. Αυτό είναι πολύ

σημαvτικό! Γιατί δεν εξυπηρετεί μόνο εμάς, αλλά και άλλες ομάδες}). Επιπλέον ένας

από τους συμμετέχοντες αναφέρθηκε στου οδηγούς όδευσης πεζοδρομίων.

Συγκεκριμένα υποστήριξε <ωι οδηγοί όδευσης τυφλών ... να είναι σε όλους τους

δρόμους γιατ[. εδώ (στην πόλη) οι οδηγοί, οι κίτρινες λωρίδες έχουν μπει το 2004 με

προγράμματα τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερο για εντυπωσιασμό το έχει βάλει ο

δήμαρχος, για να πει να! Κάναμε κι εμείς κάτι για τους τυφλούς, αλλά αυτά πριν μπουν

πρέπει πρώτα να υπάρχει συνεννόηση με μας που μας αφορά το θέμα. Πώς να ξεκινάει

ένας οδηγός όδευσης ας πούμε. Ξεκινάει ένας οδηγός, σκοντάφτει πάνω στη στάση ή σε

ένα περίπτερο. Έτσι; Δεν εξυπηρετεί», αναδεικνύοντας την απουσία εδικών κρατικών

φορέων, οι οποίοι είναι σε θέση να αναλαμβάνουν τέτοιας φύσεως ζητήματα. Στη

συνέχεια, προτείνει την συνεργασία όσων αναλαμβάνουν παρόμοιες εργασίες με τον

ίδιο το σύλλογο. Πιο συγκεκριμένα δήλωσε «.Να καλέσει μία ομάδα από εμάς, έτσι

και να βάλει αυτό το σύστημα (οδηγούς όδευσης) και να πει πώς λέτε, ποια είναι η

γνώμη σας, πώς πρέπει να μπει αυτό το σύστημα. Από πού πρέπει να ξεκινάει και πώς

πρέπει να προχωράει. Να πούμε να ξεκινάει έτσι, αρκεί να μη σκοντάφτει πάνω στο

περίπτερο πάνω στη στάση. Δηλαδή να παίρνει τις απόψεις τις δικιές μας, όχι την

απόφαση να την παίρνει ο δήμος, παίρνουμε έναν οδηγό εδώ τον βάζουμε εκεί κι όπως

μπει. Δηλαδή, πρέπει ας πούμε κάπου να υπάρχει μία συνεργασία». Τέλος, ένας

συμμετέχοντας συνδέοντας την αδυναμία των ατόμων με Σ.Π.Ο. να διασφαλίσουν

την αυτονομία τους στους δρόμους αυτούς με την στάση των αρμόδιων φορέων και

τις γενικότερες επικρατούσες αντιλήψεις. υποστήριξε «θα πρέπει το άτομο με

προβλήματα όρασης να μάθει να κυκλοφορεί μόνος του. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε

σε καθημερινή βάση να πείσουμε τους αρμόδιους φορείς για τα ελεύθερα πεζοδρόμια,

για τις στάσεις τις ελεύθερες, γιατ[. θέλουμε να αλλάξουμε νοοτροπία του κόσμου και

πολύ περισσότερο των οδηγών».

Όσον αφορά στην μαθησιακή προσβασιμότητα, και οι τέσσερις

συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στην λειτουργία της βιβλιοθήκης. Ο ένας από αυτούς

δήλωσε «Χρησιμοποιώ βιβλιοθήκη για εργασίες και ψυχαγωγία δικιά μου. Ο σύλλογος

βασικά έχει τυπογραφείο, έχει πάρα πολλά βιβλία. Ελληνική γραμματεία, θεατρικά,

Ευριπίδη και πολύ λογοτεχνία γενικά και βιβλία γενικότερα που δεν έχουμε πρόσβαση

(διαφορετικά) σε αυτά». Ενώ ένας ακόμα συμμετέχοντας είπε «Κι εδώ έχω (πρόσβαση

στην βιβλιοθήκη του συλλόγου) και βιβλία αγοράζω. ... Και στο Φάρο έχω βέβαια

(πρόσβαση), στο Φάρο τα πληρώνω τα βιβλία για δική μου χρήση ... εδώ μαθαίνω έχει
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βιβλία braίlle και τα παίρνω». Ενώ ένας ακόμα είπε «Βεβαίως έχει βιβλιοθήκη. Και

βιβλιοθήκη και τυπογραφείο, που τυπώνει βιβλία. Έχει πάρα πολλά βιβλία». Όπως

δίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, οι δύο από τους τέσσερις σχολίασαν και το

γεγονός ότι στο σύΛλογο λειτουργεί και τυπογραφείο. Εmπροσθέτως, δύο από τους

τέσσερις συμμετέχοντες εξέφρασαν την προτίμηση τους σε βιβλία τυπωμένα σε

σύστημα, παρά σε ηχητική μορφή. Χαρακτηριστικά ειπώθηκε «έχει (στην βιβλιοθήκη

του συλλόγου) κάποια βιβλία σε braille, α)λά δεν έχει τόσο μεγάλη γκάμα Τα

περισσότερα είναι σε ηχητική μορφή. Θα προτιμούσα braille ... Εντάξει το ακουστικό

το καταλαβαίνεις αλλά το βλέπεις καλύτερα όταν είναι στη γραφή τη δική μας. Έχει

γύρω στα 30 βιβλία. Ας πούμε σε λογοτεχνικά και τέτοια. ... υπάρχουν εκατοντάδες

βιβλία ας πούμε. Θα ήταν καλύτερο να είναι όλα τα βιβλία και ο καθένας να έχει την

επιλογή του», ενώ ένας άλλος υποστήριξε «γιατί ο τυφλός εντάξει μπορεί να έχουμε

αυτές τις τεχνολογίες στα κινητά... είδες που μίλησε το ρολόι μου, άμα δε διαβάζει ο

τυφλός braille εiναι λiγο δύσκολα». Ακόμα, δύο από τους τέσσερις τόνισαν τη

σημασία της γνώσης του συστήματος braille σχετικά με την πρόσβαση στην γνώση.

Πιο συγΚΕκριμένα, ο ένας δήλωσε «Με βοήθησε μόνο η braille γιατί προσωπικά μόνο

η braille είναι ο οδηγός μας για την πρόσβαση στην πληροφορία», ενώ ο άλλος είπε

<<Γιατί και στο γυμνάσιο που πήγαινα. και στη και στον τηλεφωνητών και τώρα ακόμα.

Με βοηθάει πολύ. Μπορώ να διαβάζω ότι θέλω και λοιπά. Και να κρατήσω διάφορες

σημειώσεις».

3.2.5 Ψυχαγωγία

Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, ο ψυχαγωγικός ρόλος του συλλόγου

εκφράζεται I(l)ρίως μέσω των χόμπι και των αθλητικών δραστηριοτήτων, στα οποία

αποκτά πρόσβαση το μέλος, αλ/ά και στη λειτουργία της λέσχης, η οποία βρίσκεται

στα γραφεία του συλλόγου.

Όσον αφορά στον αθλητισμό, οι δύο από τους συμμετέχοντες με ολική

απώλεια, οι οποίοι είναι και νεότεροι σε ηλικία συμμετέχουν στην ομάδα goalbaII.

Εκτός του goalball, στα πλαίσια του συλλόγου οργώνονται κι άλλες αθλητικές

δραστηριότητες, όπως το γκολφ, το σκάκι, η ιππασία, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν

από τους συμμετέχοντες.
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Αναφορικά με τα ά"λ/α χόμπι στα οποία αποκτά κανείς πρόσβαση στα πλαίσια

λειτουργία του συλλόγου, ένας συμμετέχοντας δήλωσε «Έχω πάρα πολλά :χόμπι, το

goalball βασικά, ... , κάναμε μουσική, κάναμε σκάκι ... τάβλι και πολλές άλλες

δραστηριότητες», ενώ ένας άλλος υποστήριξε «.Σlα πλαίσια των πολιτιστικών

εκδηλώσεων, έχουμε διοργανώσει εκδρομές, συνεστιάσεις. Μαθήματα :χορού, ετήσιος

χορός, κοπή πίτας, και λοιπά». Επίσης, σύμφωνα ένας από τους συμμετέχοντες

αναφέρθηκε στα μαθήματα κεραμικής.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, ο σύλλογος λειτουργεί και μία λέσχη. Σε

αυτήν έγινε αναφορά από δύο συμμετέχοντες, ο ένας από αυτούς υποστήριξε «Αυτό

είναι το σημείο αναφοράς μας. Εκεί μαζευόμαστε για καφέ, δηλαδή πολλές φορές μέσα

στην εβδομάδα και συζητάμε».

3.2.6 Ενημέρωση

Η ενημέρωση της κοινωνίας και των μελών είναι ένας ακόμα σημαντικός

ρόλος, που έχει αναλάβει ο σύλλογος, όπως προέκυψε από τα δεδομένα.

Στις δράσεις του συλλόγου, οι οποίες αποσκοπούν στην ενημέρωση της

τοmκή κοινωνίας για τα θέματα τύφλωσης, αναφέρθηκαν οι δύο από τους τέσσερις

συμμετέχοντες. Και οι δύο αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι όλες οι δράσεις του

συλλόγου προωθούν την εικόνα των ατόμων με Σ,η.Ο. και ενισχύουν τη μείωση του

κοινωνικού ρατσισμού προς τα άτομα με Σ.Π.Ο. Πιο συγκεκριμένα, ένας

ερωτηθέντας υποστήριξε «.Σε ότι δραστηριότητα κάναμε είτε είναι αυτή goalball, είτε

οτιδήποτε άλλο ... πρoβάJλει εμάς και το πρόβλημα μας, όχι ως αναπηρία αλλά ως

ιδιαιτερότητα ... προσπαθεί να προβάλλει το μπαστούνι και άλλα πράγματα», ενώ ο

άλλος είπε «Όσον αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης μας βγάζει προς τα έξω,

γιατί η όραση δεν είναι ούτε στο μυαλό ούτε τίποτα. Κι είμαι από επαρχιακή πόλη. Ο

κόσμος εκεί δεν έχει ιδέα για το θέμα της τύφλωσης ... Κιόλας έβλεπε ο άλλος το

μπαστούνι και 'έλεγε τι είναι αυτό». Ο τελευταίος συνέχισε αναφερόμενος στον

σύλ/.ογο λέγοντας «Είναι καλύτερη περίπτωση που έχει γίνει για να ανοίγουμε τα μάτια

κι εδώ και σε άλλα μέρη που κινούμαστε. Τους ανοίγουμε τα μάτια, ενώ η

πολιτεία ». Εmπλέον, ένας από τους συμμετέχοντες αναφέρθηκε στην οργανωμένη

δράση του συλλόγου που αποσκοπεί συγκεκριμένα στην ενημέρωση της κοινωνίας,

λέγοντας «ο σύλλογος προσπαθεί με έντυπα, με αφίσες, να ενημερώσει τον κόσμο».
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Στην ενημέρωση των μελών αναφέρθηκαν οι δύο από τους τέσσερις

συμμετέχοντες. Ο ένας από αυτούς υποστήριξε <~εv μάθαιναν κάποια δικαιώματα

που έχουν ή για φορολογία, σύνταξη και μισθό. Πρέπει ας πούμε μερικά πράγματα να

τα ψάξει μόνος και μπορεί να ~ει αυτά που έχει. Οι σύλλογοι παίζουν τον ρόλο του

πληροφοριοδότη πολλές φορές. Δηλαδή σου λένε δικαιούσαι αυτά. αυτά και αυτά. Αν

δεν ... (μπορείς) από κάπου να μάθεις τι δικαιούσαι, τα μαθαίνεις μόνο από το

σύ}J.ογο. Και στο σύλλογο μπορείς και εσύ να προτείνεις να συμμετέχεις να κάνεις

πολλά». Ο δεύτερος αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην ενημέρωση που παρέχεται από

το σύλ/,ογο προς τα μέλη μέσω τηλεφώνου. λέγοντας <<Για κάποια θέματα που μας

στέλνουνε στο κομπιούτερ εκτυπώνονται στο braille»).

3.2.7 Ζητήματα Αυτονομίας

Παρατηρώντας τις συνεντεύξεις, η αυτονομία των ατόμων με Σ.Π.Ο.

αναπτύχθηκε βάσει τριών αξόνων, τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης, την

κινητικότητα και τον προσανατολισμό, καθώς και την υποστηρικτική τεχνολογία, η

οποία ενισχύει την αυτονομία των ατόμων αυτών.

Ο σύλλογος πραγματοποιεί μαθήματα εκμάθησης δεξιοτήτων καθημερινής

διαβίωσης. Σε αυτά αναφέρθηκαν και οι τέσσερις συμμετέχοντες. Ωστόσο, ο ένας

μόνο από αυτούς παρακολούθησε τα μαθήματα. Οι υπόλοιποι τρεις δήλωσαν ότι δεν

τα χρειάστηκαν, αφού κατείχαν ήδη τις βασικές γνώσεις. Χαρακτηριστικά ειπώθηκε

από τον έναν <<Μπορώ να πω αυτό μου το έμαθαν οι δικοί μου, όχι τόσο πολύ από

ανθρώπους του χώρου)). Ένας ακόμα είπε «ο ένας από τον άλλον μαθαίναμε και να

μαγειρεύουμε και να κάνουμε κάποιες δουλειές στο σπίτι. Πήραμε και κάποιον

άνθρωπο την πρώτη εβδομάδα αλλά στην ουσία μόνοι μας»). Επιπροσθέτως, οι δύο από

τους συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι ο εκπαιδευτής έρχεται από μεγάλα

αστικά κέντρα, γεγονός που αποδεικνύει την έλλειψη που υπάρχει στον τομέα αυτό.

mo συγκεκριμένα, ο ένας δήλωσε «ο σύλλογος ο δικός μας δεν έχει (δικό του

εκπαιδευτή), αλλά κατεβάζει από Αθήνα. Θεσσαλονίκη άτομα», ενώ ο δεύτερος είπε

«πέρυσι που ήρθε η καθηγήτρια κάθισε για καμιά εβδομάδα εδώ πέρα. Την έστειλε ο

πανελλήνιος κάτω, μας την έστειλε εδώ»). Ένας από τους συμμετέχοντες δέχεται

βοήθεια στο σπίη και αναφερόμενος στην αντιμετώmση του κόσμου σχεηκά με αυτό

δήλωσε «επειδή έχω άνθρωπο σε καθημερινή βάση που μας βοηθάει στο μαγείρεμα και
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τέτοια. Ξέρεις μαγειρεύουμε μόνοι μας. Δεν μπορεί να το πιστέψει σου λέει. Δηλαδή το

συνδέει το γεγονός ότι έχω έναν άνθρωπο να με βοηθάει με την αδυναμία, με την

ανικανότητα. Έχω την οικονομική ευχέρεια και έχω έναν άνθρωπο που μου κάνει

κάποια πράγματα για να μην κουράζομαι. Ή, για κάποιους άλλους λόγους, εντάξει εγώ

μπορεί να έχω περισσότερες ανάγκες από κάποιον άλλα. .. Είναι νοοτροπίες περίεργες).

Στο σύ'λJ..ιJγo γίνονται μαθήματα και για την κινητικότητα και τον

προσανατολισμό. Ενώ και οι τέσσερις αναφέρονται στα μαθήματα. μόνο ο ένας από

αυτούς τα έχει παρακολουθήσει. Ο τελευταίος, αναφερόμενος παράλληλα και εδώ

στην έλλειψη ειδικού εκπαιδευτή, υποστήριξε ~<Κάναμε πέρυσι κάνα δυο μαθήματα.

Τώρα λέει να γίνουνε κάποια. Ηρθε κάποια κινητικότητας και έκανε μαθήματα

κινητικότητας και δεξιότητες. Τώρα φέτος περιμένουμε μια άλλη να έρθε/»). Ο ένας από

τους τρεις που δεν παρακολούθησαν αυτά τα μαθήματα είπε «Έκανα λίγα πράγματα,

έκανα μια στην Τετάρτη δημοτικού), ενώ οι ά'λJ..ιJι δύο υποστήριξαν ότι δεν τα

χρειάστηκαν, αφού είχαν ήδη αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες στον τομέα αυτό.

Ο ένας από αυτούς χαρακτηριστικά είπε «Εγώ προσωπικά, μέχρι την ηλικία των 13

ετών είχα όραση, οπότε γνώριζα αρκετά πράγματα. Μετά σιγά σιγά συνήθισα και με τη

βοήθεια τότε στη Θεσσαλονίκη και άλλων παιδιών που ήταν στην ίδια κατάσταση,

άρχισα να κυκλοφορώ. Άλλη εκπαίδευση δεν χρειάστηκω). Ο δεύτερος δήλωσε

~<ΓYνoνται μία φορά τον χρόνο και είναι κάποια άτομα που συμμετέχουν, πώς να

κινούνται με το μπαστούνι, πώς να σταματούν στις στάσεις και αυτά». Ο τελευταίος

συνεχίζει λέγοντας «Βέβαια είναι λίγα τα άτομα που ανταποκρίνονται γιατί άλλοι σου

λένε εγώ ζω με το δικό μου, βγαίνει πιο πολύ με κάποιο συνοδό. Το θέμα είναι ότι

πρέπει να γίνουν και σεμινάρια και να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι πρέπει ας

πούμε να βγαίνουν, να μη εξαρτιούνται, και μόνοι τους, γιατί μπορεί να έχεις ένα δικό

σου άνθρωπο και αύριο να μην τον έχεις. Δεν μπορεί να τα περιμένεις όλα έτοιμα στο

πιάτο».

Στην συμβολή της υποστηρικτικής τεχνολογίας και των τεχνολογικών

βοηθημάτων σχετικά με την αυτονομία των ατόμων με Σ.Π.Ο. έγινε αναφορά από

έναν συμμετέχοντα. Χαρακτηριστικά δήλωσε «...υπήρχαν περιπτώσεις κάποιοι που

δεν βλέπουν ήθελαν να πουν πράγματα κάποιες δυσκολίες και τώρα με τα κομπιούτερ

και όλα μπορούν. Κάποιος που τελειώνει τώρα τη Νομική, μπορεί αυτά και να

εκτυπώσει και τις δικογραφίες, να μαθαίνει και αυτά που χρειάζονται για τα δικαστήρια

106



και να μπορεί ισότιμα με τους άλλους που βλέπουν να λειτουργεί. Γιατί, έχει βοηθήσει η

τεχνολογία αρκετά σε αυτό)).

3.2.8 Υλική και Συναισθηματική Στήριξη

Σύμφωνα με τα δεδομένα, η λειτουργία του συλλόγου παρέχει υλική και

συναισθηματική στήριξη στα μέλη. Όπως ακριβώς και στην ομάδα των

συμμετεχόντων με μερική απώλεια όρασης, στις συνεντεύξεις αναδείχθηκαν

συγκεκριμένες διαστάσεις του θέματος, οι οποίες επιβεβαιώνουν την στήριξη αυτή. ς

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, , ο σύλλογος παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη α) να

συμμετέχουν στις δράσεις του συλλό'Υου, β) να έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα με

Σ.Π.ο. και να δημιουργούν φιλικές σχέσεις, , γ) να απολαμβάνουν την στήριξη και

βοήθεια των άλλων μελών, δ) να ενδυναμώνουν και να βελτιώνουν τις σχέσεις τους

με την οικογένεια τους και το πώς αυτή αντιμετωπίζει τα προβλήματα όρασης τους,

ε) να δέχονται θετικά ενίσχυση από την συνολική λειτουργία του συλλόγου.

Ένας συμμετέχοντας αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που δίνονται στα μέλη να

συμμετέχουν στις δράσεις του συλλόγου. Συγκεκριμένα, κάνοντας αναφορά σε άτομα

τα οποία είχαν απομονωθεί πριν τη συμμετοχή τους στο σύλλογο, υποστηρίζει

«Νομίζανε ότι η ζωή είχε τελειώσει. Εμείς προσπαθήσαμε, cπικoινωνήσαμε, ήρθαμε σε

επαφή με τα άτομα αυτά. Τους φέραμε στο γραφείο μας, τους μιλήσαμε και σιγά σιγά

συμμετί-χουνε. Υπήρχανε εδώ άτομα που δεν γνωρίζανε γραφή braίlle . δεν έχουν πάει

σε κάποια σχολή. Υπήρχανε άτομα τα οποία, λόγω της απώλειας όρασης ... , είχανε

κλειστεί στο σπίτι)).

Οι τρεις από τους τέσσερις συμμετέχοντες υποστηρίζουν ότι ο σύλλογος τους

έδωσε την ευκαιρία να συναντηθούν και να αποκτήσουν νέους φίλους, συμβάλλοντας

με αυτόν τον τρόπο και στην περεταίρω κοινωνικοποίησης τους. Ένας από αυτούς

δήλωσε χαρακτηριστικά «Βρίσκεις άτομα τα οποία δεν τα έχει γνωρίσει. Τα ήξερες

αλλά εντάξει, κάπου ήμασταν χαμίονοι. Ήμασταν 'χαμίονοι μεταξύ μας.». Ένας ακόμα

υποστήριξε «απί·κτησα πάρα πολλούς καλούς φίλους καινούριους. Βασικά ήρθα πιο

κοντά με άτομα με ΣΠο. Από τότε που μπήκα στο σύλλογο έχει αλλάξει ριζικά η ζωή

μου, γεμίζει πάρα πολύ ευχάριστα η μέρα μου, νοιώθω ότι μπορώ να βοηθάω τον

κόσμο που 'Χρειάζεται», αποδεικνύοντας και την στήριξη που παρέχουν και
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μοιράζονται τα μέλη μεταξύ τους. 'Ενας άλλος υποστήριξε σχετικά με τις φιλικές

σχέσεις που δημιουργούνται στο σύΜΟ'ΥΟ <ιΑ νταλλάσουμε απόψεις και κατά κάποιο

τρόπο αλλάζει η ζωή~). Τέλος, ο ένας από αυτούς ισχυρίστηκε ότι «Το σκεπτικό όμως

ήτανε να ιδρύσουμε ένα σύ?λογο ... με απώτερο σκοπό και μοναδικό σκοπό να

γνωριστούμε και με άλλα άτομο που έχουνε πρόβλημα όρασης, να ανταλλάζουμε τις

ίδιες απόψεις, να τους πούμε τι δικαιούνται και πάνω απ' όλα να στείλουμε το μήνυμα

στους τοπικούς φορείς ότι σε αυτή τη ζωή έχουνε δικαίωμα ύπαρξης και τα άτομα με

προβλήματα όρασης».

Όσον αφορά τις οικογένειες των μελών, οι δύο από τους τέσσερις

συμμετέχοντες δήλωσαν ότι οι ΟΙΚΟ'Υένειες τους συμμετέχουν στις δραστηριότητες

του συλλόγου, ωστόσο δεν έχει επηρεάσει τις σχέσεις μεταξύ τους, αφού αυτές

βρίσκονταν ήδη σε πολύ καλό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα , ειπώθηκε ότι «δεν

επηρέασε την οικογένεια μου. Η οικογένεια μου ήταν θετική και πάντα με έσπρωχνε

προς το σύλλoγo~). Επιπλέον, ένας ακόμα δήλωσε «συμμετέχει (η οικογένεια) σε

κάποιες εκδηλώσεις του συ?λόγου. Είτε χορός λέγεται αυτό. είτε λέΊεται εκδρομή, είτε

λέγεται πολιτιστικές εκδηλώσεις~}. Δύο από τους συμμετέχοντες αναφέρθηκε στην

ενημέρωση που παρέχεται στις οικογένειες από τον σύλλογο. Χαρακτηριστικά είπε

«διεκδικούσαμε πράγματα, για παράδειγμα κι εγώ και η οικογένεια μου, τα οποία δεν

ξέραμε και τα μάθαμε μέσω του συλλόγου». Ο δεύτερος υποστήριξε «Όταν ζεις από

κοντά μια κατάσταση αλλάζει κάτι το σκεπτικό. Αυτομάτως, διαπιστώνει ο άλλος ότι για

αυτά τα άτομα είναι άτομα που ΑΠΛΆ δεν έχουν όραση. Ο ένας βλέπει, και ο άλλος δεν

βλέπει. Τίποτα περισσότερο. Τίποτα λιγότερο».

Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω και όπως επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα, η

συμμετοχή στις δράσεις του συλλόγου, η δημιουργία φιλικών σχέσεων και η

επικοινωνία και αλληλοστήριξη μεταξύ των μελών προκαλεί θετικά συναισθήματα

στα ίδια τα μέλη αναφορικά με τον εαυτό τους. Οι τρεις από τους τέσσερις

συμμετέχοντες ισχυρίστηκαν ότι ο σύλλογος επηρέασε συναισθηματικά το πώς

αντιλαμβάνονται τα προβλήματα όρασης τους. Ένας από αυτούς δήλωσε <<έχω

αποδεχθεί περισσότερο το πρόβλημα μου. Πλήρως δηλαδή. Ιδιαιτερότητα το λέω εγώ».

Ένας ακόμα υποστήριξε «Όταν σου δίνονται κάποιες δυνατότητες σίγουρα το

αποδέχεσαι». Τέλος, ο τρίτος από αυτούς αναφέρθηκε και στην δυσκολία που

αντιμετωπίζει ένας αριθμός ατόμων με Σ.Π.Ο. σχετικά με την δημόσια εμφάνιση τους

και παρουσία τους στην κοινωνία. Χαρακτηριστικά δήλωσε «Είναι ορισμένοι που δεν
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μπορούσαν να κυκλοφορήσουν, γιατί ντρέπονταν να κυκλοφορήσουν , το λεγόμενο

κόμπλεξ Αυτό το θέμα πλέον δεν υπάρχει. Προσπαθούμε να το αποβάλουμε, όποιος το

έχεΙ. Και δεν νομίζω να το έχει κανείς τώρα και οι περισσότεροι κυκλοφορούν ... το

πώς θα σε αντιμετωπίζουν οι άJJ.oι, γιατί μπορεί κάποιος να σε αντιμετωπίζει λίγο

ρατσιστικά. Από τη στιγμή που έχεις αποφασίσει ότι εγώ βρίσκομαι σε αυτή την θέση,

δεν βλέπω, από κει και πέρα δεν χρειάζεται κάτι άλλο».

3.3 Σύνοψη αποτελεσμάτων

Στο σημείο αυτό θα γίνει σύντομη αναφορά στα δεδομένα μας, θα τα

συνοψίσουμε λαμβάνοντας υπόψη τις δύο ομάδες που δημιουργήθηκαν για την

παρουσίαση των αποτελεσμάτων, την ομάδα των συμμετεχόντων με μερική απώλεια

όρασης και την ομάδα των συμμετεχόντων με ολική απώλεια όρασης. Στ/ συνέχεια,

με βάση τα αποτελέσματα, θα γίνει μία προσπάθεια παράθεσης των σημαντικών

διαφορών και ομοιοτήτων που πρoέιcυψαν από τις δύο ομάδες.

3.3.1 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα των δύο ομάδων

Οι μισοί από τους συμμετέχοντες με μερική απώλεια όρασης έχουν

παρακολουθήσει μαθήματα εκμάθησης του συστήματος γραφής και ανάγνωσης

braiIIe, ενώ οι περισσότεροι ισχυρίστηκαν ότι δεν το χρειάζονται. Επιπλέον,

περισσότεροι από τους μισούς έχουν παρακολουθήσει μαθήματα ηλεκτρονικού

υπολογιστή και δύο από αυτούς τόνισαν τη δυσκολία να ενταχθούν σε τέτοια

τμήματα απευθυνόμενοι σε κάποιον άlJ..s> φορέα. Ακόμα, ο σύλλογος δεν έχει

συμβάλλει μέχρι στιγμής στ/ν επαγγελματική αποκατάσταση κανενός από τους

συμμετέχοντες αυτούς. Παράλληλα, το αδιέξοδο τ/ς ανεργίας που αντιμετωπίζουν

αρκετά άτομα με Σ.Π.Ο. στον τομέας αυτό ήταν εμφανές. Όσον αφορά στην

προσβασιμότητα, οι μισοί αναφέρθηκαν στην προσβασιμότητα εξωτερικών χώρων,

ενώ όλοι αναφέρθηκαν στην μαθησιακή προσβασιμότητα, δίνοντας μεγαλύτερη

έμφαση στην τελευταία. Επιπλέον, όλοι οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στην

λειτουργία της βιβλιοθήκης, ενώ μονάχα ένας στους τέσσερις αναφέρθηκε στην

σημασία του braille για την πρόσβαση στα εκάστοτε μαθησιακά περιβάlJ..s>vτα.

Σχετικά με τον αγώνα του συλλόγου για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των
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ατόμων με Σ.Π.Ο. όλοι οι συμμετέχοντες με μερική απώλεια όρασης υποστήριξαν ότι

ο σύλλογος οργανώνει πολυάριθμες και αποτελεσματικές δράσεις, ενώ παράλληλα

ενημερώνει τα μέλη είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω της

τηλεφωνικής υπηρεσίας, όπως μας ενημέρωσε η πλειοψηφία των συμμετεχόντων. Οι

μισοί από τους συμμετέχοντες ισχυρίστηκαν ότι ο σύλλογος ενημερώνει και την

τοπική κοινωνία μέσα από τις δράσεις του. Όσον αφορά την ψυχαγωγία, η

πλειοψηφία των συμμετεχόντων με μερική απώλεια όρασης αναφέρθηκαν στο

goalball, ενώ οι δύο από τους τέσσερις αποτελούσαν μέλη της αγωνιστικής ομάδας

του συλλόγου. Αναφορικά με τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης, αλλά και τις

δεξιότητες κινητικότητας και προσανατολισμού, οι περισσότεροι από τους

συμμετέχοντες δεν είχαν παρακολουθήσει σχετικά μαθήματα, γιατί , όπως

υποστήριξαν οι ίδιοι δεν τους ήταν απαραίτητο. Τέλος, η πλειοψηφία των

συμμετεχόντων αναφέρθηκε στη δυνατότητα που τους έδωσε ο σύλλογος να

συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες, ενώ όλοι τους υποστήριξαν ότι στα

πλαίσια της λειτουργίας του συλλόγου αναπτύχθηκαν φιλικές σχέσεις και μέσω

αυτών ένα σύστημα υλικής και συναισθηματικής αλληλοστήριξης. Οι μισοί από

αυτούς υποστήριξαν ότι ο σύλλογος συμβάλλει θετικά στις σχέσεις των μελών με τις

οικογένειες, ενώ ο ένας από τους τέσσερις δήλωσε ότι η συμμετοχή στις δράσεις του

συλλόγου παρέχει στο μέλος θετική ενίσχυση.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες με ολική απώλεια όρασης χρησιμοποιούσαν το

σύστημα γραφής και ανάγνωσης braille πολύ νωρίτερα από την ένταξη τους στον

σύλλογο. Οι μισοί από αυτούς είχαν ολοκληρώσει με επιτυχία τα μαθήματα

εκμάθησης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όσον αφορά στην συμβολή του συλλόγου

στην επαγγελματική αποκατάσταση τους, οι μισοί από αυτούς είχαν βρει δουλειά

παλιότερα με τη βοήθεια των συλλόγων άλλων πόλεων, στους οποίους τότε

συμμετείχαν. Όλοι οι συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι ο σύλλογος οργανώνει

σημαντικές δράσεις για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, ενώ ο ένας από τους

τέσσερις αναφέρθηκε εκτενώς στις ευθύνες του κράτους σχετικά με την καταπάτηση

των δικαιωμάτων. Αναφορικά με την προσβασιμότητα, οι μισοί από τους

συμμετέχοντες με ολική απώλεια όρασης σχολίασαν την μη προσβασιμότητα των

εξωτερικών χώρων, ενώ όλοι έκαναν αναφορά στην μαθησιακή προσβασιμότητα. Και

οι τέσσερις αναφέρθηκαν στον ρόλο της βιβλιοθήκης για την αντιμετώπιση της μη

μαθησιακής προσβασιμότητας, ενώ οι μισοί από αυτούς τόνισαν τον ρόλο του braille,

που μέσω των βιβλίων και άλλων έντυπων ή ηλεκτρονικών κειμένων παρέχει
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επιπλέον δυνατότητες πληροφόρησης. Σχετικά με τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα του

συλλόγου, κάποιοι από τους συμμετέχοντες αναφέρθηκαν γενικά στα χόμπι και τις

δραστηριότητες, κάποιοι συγκεκριμένα στο goalbaI1. ενώ κάποιοι στη λειτουργία τα

λέσχης. Ακόμα, οι δύο από τους τέσσερις συμμετέχοντες. υποστήριξαν ότι ο

σύλλογος ενημερώνει την τοπική κοινωνία μέσω των δράσεων του, ενώ ένας από

αυτούς αναφέρθηκε σε οργανωμένες δράσεις του συλλόγου που αποσκοπούν

συγκεκριμένα στην ενημέρωση. Επίσης, οι μισοί από τους συμμετέχοντες δήλωσαν

ότι χρησιμοποιούσαν το ηλεΙCΤΡOνΙKό ταχυδρομείο για την ενημέρωσή τους. ενώ

μονάχα ένας από αυτούς χρησιμοποιούσε την τηλεφωνική υπηρεσία. Σχετικά με τις

δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης και τις δεξιότητες κινητικότητας και

προσανατολισμού, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων με ολική απώλεια όρασης δεν

είχε παρακολουθήσει τα εν Μγω μαθήματα. αφού οι περισσότεροι υποστήριξαν ότι

είχαν ήδη ανεπτυγμένες τις δεξιότητες αυτές σε επαρκή βαθμό. Τέλος, η πλειοψηφία

των συμμετεχόντων υποστήριξε ότι στο σύλλογο τους δόθηκε η ευκαιρία να

αναπτύξουν φιλικές σχέσεις. μέσα από τις οποίες απολαμβάνουν την υλική και

συναισθηματική αλληλοστήριξη. ενώ μόνο ένας από αυτούς αναφέρθηκε στην

ευκαιρία που τους είχε δοθεί από το σύ'λ/ογο να συμμετέχει σε διάφορες

δραστηριότητες , στις οποίες δεν είχε πρόσβαση πριν. Οι δύο από τους τέσσερις

συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στην στήριξη των οικογενειών από τους συ'λ/6γους,

ενώ η πλειοψηφία των συμμετεχόντων υποστήριξε ότι η συνολική συμμετοχή τους

στον σύλλογο τους παρείχε θετική ενίσχυση και γενικότερα θετικά συναισθήματα

προς τον εαυτό τους.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα δεδομένα από τις δύο ομάδες,

αλλά και συγκεντρωτικά και οι επίσημα ή άτυπα παρεχόμενες υπηρεσίες στις οποίες

συμμετείχαν. Οι αριθμοί είναι πραγματικοί και αντιστοιχούν στον πραγματικό αριθμό

συμμετεχόντων.
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Π 8 Υινακας πηρεσίες και Συμμετο' ,

Συμμετέχοντες με
Συμμετέχοντες

Παρεχόμενες Υπηρεσίες Μερική Απώλεια
με Ολική Συγκεντρωτικά

Όρασης (Ν=4)
Απώλεια Όρασης (Ν=8)

(Ν=4)

Επιμόρφωση Braille 2 - 2

ΗΝ 3 3 6

ΕπάΥγελμα Κατάρτιση - - -

Εύρεση - - -

Δικαιώματα Κράτος - Ι Ι

Αγώνας Συλλόγου 4 4 8

Προσβασιμότητα Εξωτερικών 2 2 4
Χώοων

Μαθησιακών 4 4 8
ΠεριΡαλλόντων

Ψυιαγωγία Χόμπι Ι 4 5

Αθλητισμός 3 2 5

Λέσχη - 2 2

Ενημέρωση Δράσεις Συλλ{ryoυ 2 2 4

Ηλεκτρονικό 1 2 3
ΤαΥυδΟΟl1είο

Τηλεφωνική 3 1 4
Υπηρεσία

Αυτονομία Δεξιότητες - Ι Ι

Καθημερινής

ΔιαΡίωσης

Κινητικότητα κα, Ι 1 2
Προσανατολισμός

Υποστηρικτική 1 1 2
ΤεΥνολογ(α

Υλική και Συμμετοχή σε 3 1 4
Συναισθηματική Δoi.~"ς
Στήριξη Φιλικές Σχέσεις 4 3 7

Αλληλοστήριξη 4 2 6

Στήρ.ξη 2 2 4
ΟΙΚΟΥένειας

θετική Ενίσχυση 1 3 4
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Παρατ/ρώντας τον Πίνακα 8 και συγκεκριμένα τα συγκεντρωτικά στοιχεία,

διακρίνονται εκείνα τα στοιχεία στα οποία δίνεται μεγαλύτερη έμφαση από τους

συμμετέχοντες στο σύνολο τους. Επομένως, όλοι οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν τον

ρόλο του συλλόγου σχετικά με τις δράσεις για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των

ατόμων με Σ.Π.ο., καθώς επίσης και τη σημασία της μαθησιακής προσβασιμότητας

και της προσπάθειας του συλλόγου να αντιμετωπίσει τη δυσκολία αυτή. Παράλληλα,

η πλειοψηφία των συμμετεχόντων τόνισαν τ/ δυνατότητα που τους δίνεται στα

πλαίσια του συλλόγου να δημιουργήσουν και να διατ/ρήσουν φιλικές σχέσεις, καθώς

επίσης και την αξία της αλληλοβοήθειας και της αλληλοστήριξης μεταξύ τους.

Λιγότεροι σε αριθμό, σJJ.iJ. πάλι περισσότεροι από τους μισούς αναφέρθηκαν στον

ψυχαγωγικό ρόλο του συλλόγου, και συγκεκριμένα στ/ δυνατότητα συμμετοχής σε

διάφορα χόμπι και στον αθλητισμό. Τέλος, μισοί από το σύνολο των ερωτηθέντων

ανάδειξε το ζήτημα τη προσβασιμότητας των εξωτερικών χώρων, τόνισαν τη

δυνατότητα που δίνεται εκ μέρους του συλλόγου για συμμετοχή στις διάφορες

δράσεις, εξέφρασαν τη θετική ενίσχυση που δέχονται ως αποτέλεσμα της συμμετοχής

τους σε αυτές τις δράσεις, καθώς επίσης ανέδειξαν την ενημέρωση από το σύΊJ..oγO,

τόσο της τοπικής κοινωνίας, όσο και των ίδιων των μελών.

3.3.2 Διαφορές και Ομοιότητες των Δύο Ομάδων

Το δείγμα το οποίο χρησιμοποιήσαμε είναι σχετικά μικρό. Όπως έχει

προαναφερθεί, ο περιορισμένος χρόνος εκπόνησης της παρούσας πτυχιακής εργασίας

κατέστησε αδύνατη την χρήση ενός μεγαλύτερου αριθμητικά δείγματος. Παρόλα

αυτά το δείγμα χωρίστηκε σε δύο ομάδες. Μέσω τις σύγκρισης των αποτελεσμάτων

των δύο ομάδων μπορούμε να διακρίνουμε κάποιες ενδεικτικές διαφορές και

ομοιότητες, καθώς επίσης και κάποιες τάσεις που χαρακτηρίζουν τις ομάδες αυτές.

Μία διαφορά που εντοπίζεται είναι η συμμετοχή στα μαθήματα brailJe που

οργανώνονται από τον σύΊJ..oγO. Οι μισοί από τους συμμετέχοντες με μερική απώλεια

όρασης έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα, ενώ κανένας από τους συμμετέχοντες

με ολική δεν είχε συμμετάσχει στα μαθήματα αυτά, αφού όλοι οι συμμετέχοντες

χρησιμοποιούσαν την braille από μικρή ηλικία. Μία ακόμα διαφορά εντοπίστηκε

στον τομέα της ψυχαγωγίας. Ενώ οι περισσότεροι συμμετέχοντες με μερική απώλεια

όρασης αναφέρθηκαν στον αθλητισμό, οι συμμετέχοντες με ολική απώλεια όρασης

παρουσίασαν την τάση να αναφέροντα περισσότερο σε άλ/α χόμπι και παράλληλα

113



στην λειτουργία της λέσχης. στην οποία δεν αναφέρθηκε κανένας από τους

συμμετέχοντες με μερική απώλεια όρασης. Ακόμα μία διαφορά εντοπίστηκε στον

τρόπο ενημέρωσης. Ενώ οι συμμετέχοντες με μερική απώλεια όρασης φάνηκαν να

προτιμούν την τηλεφωνική υπηρεσία ενημέρωσης των μελών, τα άτομα με ολική

απώλεια όρασης παρουσίασαν την τάση να προτιμούν το ηλεκτρονική ενημέρωση

από την τηλεφωνική. Όσον αφορά στην αυτονομία των ατόμων με Σ.Π.Ο. και στις

δεξιότητες που αυτή προϋποθέτει. τόσο οι περισσότεροι συμμετέχοντες με μερική

απώλεια όρασης, όσο και οι περισσότεροι συμμετέχοντες με ολική απώλεια όρασης

δεν είχαν παρακολουθήσει τα αντίστοιχα μαθήματα. Με βάση τα δεδομένα, η

διαφορά εντοπίζεται στους παρακάτω λόγους: Οι μεν συμμετέχοντες με μερική

απώλεια όρασης υποστήριξαν ότι δεν χρειάζονταν περαιτέρω εκπαίδευση, ενώ οι δε

συμμετέχοντες με ολική απώλεια όρασης ισχυρίστηκαν ότι κατείχαν τις απαραίτητες

δεξιότητες για τον σκοπό αυτό. Επιπροσθέτως, οι συμμετέχοντες με μερική απώλεια

όρασης είχαν την τάση να δίνουν περισσότερο έμφαση στο γεγονός ότι ο σύλλογος

παρέχει την ευκαιρία συμμετοχής σε δράσεις, είτε είναι εκπαιδευτικού είτε

ψυχαγωγικού χαρακτήρα, καθώς επίσης είχαν την τάση να τονίζουν περισσότερο την

στήριξη που δέχονται από τα υπόλοιπα μέλη. Αντίθετα, τα άτομα με ολική απώλεια

όρασης, είχαν την τάση να τονίζουν την θετική ενίσχυση που λαμβάνουν από την

συμμετοχή στις δράσεις του συλλόγου.

Οι δύο ομάδες παρουσίασαν και ανάλογες σε αριθμό ομοιότητες.

Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι συμμετέχοντες και των δύο ομάδων παρακολούθησαν

μαθήματα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επίσης, κανένας από τους συγκεκριμένους

συμμετέχοντες δεν δέχτηκε κάποιου είδους βοήθεια για την επαγγελματική του

αποκατάσταση, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Οι στάσεις και των δύο

ομάδων ως προς τον αγώνα του συλλόγου για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων

τους, βρίσκονταν σε πλήρη συμφωνία, αφού όλοι οι συμμετέχοντες αναγνώριζαν

στον ίδιο βαθμό τη σημασία των δράσεων του συλλόγους στον τομέα αυτό. Ένα

ακόμα ζήτημα στο οποίο οι δύο ομάδες παρουσίασαν ομοιότητα ήταν η

προσβασιμότητα. Οι μισοί από τους συμμετέχοντες με μερική απώλεια και οι μισοί

από τους συμμετέχοντες με μερική απώλεια αναφέρθηκαν στην προσβασιμότητα

εξωτερικών χώρων, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες σχολίασαν την προσβασιμότητα στα

μαθησιακά περιβάλλοντα. Επίσης, σε συμφωνία βρέθηκαν οι δύο ομάδες σχετικά με

την ευκαιρία που δίνει ο σύλλογος για την δημιουργία ψιλικών σχέσεων, αφού σχεδόν

όλοι οι συμμετέχοντες και από τις δύο ομάδες ισχυρίστηκαν ότι συμβαίνει αυτό.
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Τέλος, και οι δύο ομάδες παρουσίασαν την ίδια τάση όσον αφορά στ/ν στήριξη των

οικογενειών των μελών. Οι μισοί συμμετέχοντες και από τις δύο ομάδες

ισχυρίστηκαν ότι ο σύλλογος συμβάλλει θετικά στη λειτουργία των οικογενειών, είτε

μέσω της ενημέρωσης προς αυτές, είτε μέσω της στήριξης τους.
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4. Συζήτηση

Το βασικό ερώτημα που τέθηκε στην αρχή της παρούσας εργασίας αποτέλεσε

τον καθορισμό τους τρόπου με τον οποίο ένας σύλλογος επηρεάζει την καθημερινή

ζωή ενός μέλους με Σ.Π.Ο. Παρατηρώντας τα δεδομένα, που παραθέτονται τόσο στο

1ο όσο και στο 20 κεφάλαιο, α'λ/.ά και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική βιβλιογραφία,

μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι τα σωματεία ατόμων με Σ.Π.Ο. παρουσιάζουν

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και εκτελούν στη πλειοψηφία τους παρόμοιους

ρόλους. Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια εκτενής περιγραφή των επιμέρους ρόλων που

μπορεί να επιτελέσει ένας σύλλογος. Ο ρόλος του συλλόγου μπορεί να υποστηριχτεί

ότι είναι εκπαιδευτικός, κοινωνικός, υποστηρικτικός. πολιτικός. ΠαράΜηλα, θα

προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε την ύπαρξη των ρόλων αυτών, καθώς επίσης και

κάποια ακόμα ενδιαφέροντα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη συλλογή των

δεδομένων.

4.1 Ο Εκπαιδευτικός/Επιμορφωτικός Ρόλος

Με βάση τα δεδομένα μας, ο σύλλ<ΥΥος που εξετάσαμε παρέχει υπηρεσίες

επιμόρφωσης, όπως εκμάθηση του συστήματος γραφής και ανάγνωσης BraίJJe και

εκμάθησης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είχαν

παρακολουθήσει μαθήματα ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ είχαν τη δυνατότητα να

χρησιμοποιούν το σύστημα γραφής και ανάγνωσης braίlle. Μερικοί συμμετέχοντες

υποστήριξαν ότι η γνώση του braille παίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόσβαση στα

διάφορα μαθηmακά περιβάλ/οντα. Σύμφωνα με τους Mangold και Mangold (1989),

η γνώση του braille εξασφαλίζει την πρόσβαση των παιδιών που έχουν Σ.Π.Ο. σε ένα

δίκτυο πληροφοριών που μπορεί να αφορούν στην ψυχαγωγία ή/και στην εκπαίδευση

(βλ. Κουτάντο, 2(05). Επομένως, η εκμάθηση του braille στα πλαίσια λειτουργίας

του συλλόγου ενισχύει την πρόσβαση στην πληροφορία, και κατά συνέπεια

συμβάλλει στη σφαιρικότερη ενημέρωση των ατόμων με Σ.Π.Ο.. , γεγονός που

ενισχύει σημαντικά τη μαθησιακή τους προσβασιμότητα,

Η μαθησιακή προσβασιμότητα, ωστόσο, δεν επηρεάζεται μόνο από τις

ατομικές δεξιότητες, όπως είναι η γνώση braille και η δυνατότητα χρήσης
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ηλεκτρονικού υπολογιστή. Από τα δεδομένα γίνεται εμφανής η απουσία

προσβασιμότητας σε εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό. Με βάση τα δεδομένα η

μαθησιακή προσβασιμότητα επηρεάζει τη ζωή των ατόμων με Σ.Π.Ο., την

εκπαιδευτική, επαγγελματική και προσωπική τους εξέλιξη. Όλοι οι συμμετέχοντες

αναφέρθηκαν σε αυτήν, ενώ οι περισσότεροι υποστήριξαν ότι η λειτουργία της

βιβλιοθήκης του συλλόγου συμβάλλει θετικά στον τομέα αυτό. Όπως πολύ εύστοχα

σχολιάστηκε από έναν από τους συμμετέχοντες «εκεf εfναι χιλιάδες rfrlo! μαζεμένοι.

Γιο. μας που δεν υπάρχουν στη βιβλιοθήκη σε προσβάσιμη μορφή για να τα παίρνουμε,

είναι πολύ σημαντικό». Στους Πίνακες 6 και 7 παρατηρούμε ότι περίπου το 55% των

συλλόγων που εξετάσαμε διαθέτουν βιβλιοθήκη. Το ποσοστό αυτό είναι σχετικά

υψηλό, καταδεικνύοντας ότι η λειτουργία της προσβάσιμης βιβλιοθήκης είναι

εξαιρετικά σημαντική και βοηθητική για τα άτομα με Σ.Π.Ο. Ενώ σε όλους τους

συλλόγους διαφορετικών ηπείρων τα ποσοστά διάθεσης προσβάσιμης βιβλιοθήκης

είναι πάνω από το 50%, το ποσοστό σε Αφρική και Αμερική είναι 33% και 17%

αντίστοιχα. Το χαμηλό αυτό ποσοστό στην Αμερική ενδεχομένως σημαίνει ότι βιβλία

σε προσβάσιμη μορφή είναι γενικότερα διαθέσιμα και επομένως δεν κρίνεται

αναγκαίο από τους συλλόγους να λειτουργούν ξεχωριστή υπηρεσία βιβλιοθήκης.

Επιπροσθέτως, ένας σημαντικός αριθμός συλλόγων, όπως προκύπτει από τα

δεδομένα μας λειτουργούν ως εκδοτικοί οίκοι. Πιο συγκεκριμένα, περίπου το 20%

των συλλόγων εκδίδει βιβλία, είτε συστηματικά είτε κατά περίπτωση. Στον Πίνακα 7

παρατηρείται μία μικρή διαφορά ανάμεσα στους συλλόγους, η οποία σχετίζεται με

την σύστασή τους (δηλ. από ή για άτομα με Σ.π.ο.). Το 31,25% των συλλόγων που

αποτελούνται μόνο από άτομα με Σ.π.ο. λειτουργούν εκδοτικό οίκο, ενώ το 11,76

των συλλόγων για άτομα με Σ.Π.Ο. παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Λαμβάνοντας όΜ

τα παραπάνω υπόψη, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η δυσκολία που αντιμετωπίζουν

τα άτομα με Σ.Π.ο. σε σχέση με την προσβασιμότητα στην εκπαίδευση και στην

γενικότερη πρόσβαση στην πληροφορία εκφράζεται μέσω των παρεχόμενων

υπηρεσιών ενός συλλόγου, με την οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων και την

λειτουργία της βιβλιοθήκης.

Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα της εργασίας αυτής διαπιστώνουμε ότι ο

σύλλογος που μετέχει στην παρούσα έρευνα παρέχει εκπαίδευση στα μέλη του

σχετικά με τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης αλλά και τις δεξιότητες

κινητικότητας και προσανατολισμού. Ο McCall (1990) χαρακτηρίζει τις δεξιότητες
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καθημερινής διαβίωσης ως δεξιότ/τες επιβίωσης, καθώς περιλαμβάνουν δεξιότ/τες

που σχετίζονται με την ικανοποίηση των βασικών αναγκών του ατόμου, όπως η

προετοιμασία του φαγητού, η προσωmκή υγιεινή και η φροντίδα του σπιτιού.

Επmλέον, ενώ η κινητικότητα αφορά στην ικανότητα του ατόμου να κινείται ή να

κινεί (Tεγόπoυλoς-ΦυτράΙCΗς, Ελληνικό Λεξικό, 1997), ο προσανατολισμός κατά την

Stone σχετίζεται περισσότερο με την αντίληψη του διαστήματος μεταξύ των

αντικειμένων του χώρου και τη θέση του σώματος του ατόμου αναφορικά με αυτά. Η

εκπαίδευση των ατόμων με Σ.Π.Ο. θα μπορούσε να θεωρηθεί σημαντική, αφού

σημαντικός αριθμός των συλλόγων, που εξετάστηκαν στο 1° κεφάλαιο, ανεξαρτήτως

χώρας και σύστασης, παρέχουν προγράμματα εκπαίδευσης των δεξιοτήτων αυτών

(βλ. Πίνακα 6).

Η καλλιέργεια ή η μη κατάκτηση των δεξιοτήτων αυτών επηρεάζει τη ζωή

Τα/ν ατόμων με Σ.Π.Ο. και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος για τον οποίο μπορούν να

θεωρηθούν σημανηκές. «Η κίνηση και ο προσανατολισμός, δηλαδή η κινητικότητα

των ατόμων με μειωμένη όραση, είναι πολύ σημαvτικές δεξιότητες για την ανεξαρτησία,

την ασφάλεια, αλλά και την ποιότητα ζωής τους» (Κουτάντος, 2005: 176). Επιπλέον,

σύμφωνα με την Stone (1997) η ικανότητα ενός ατόμου να κινείται στο περιβάλλον

του μπορεί να το επηρεάσει ψυχολογικά, KOινωVΙKά, συναισθηματικά, οικονομικά και

σωματικά. Αυτό συμβαίνει γιατί η κίνηση συνδέεται άμεσα με τη μάθηση, αφού η

κατανόηση του κόσμου αναπτύσσεται επειδή κινούμαστε στο περιβάλλον μας.

Ακόμα, η κίνηση επηρεάζει την κοινωνική αλληλεπίδραση, καθώς οι κοινωνικές

επαφές γίνονται στα πλαίσια της κοινότητας. Η κινητικότητα μπορεί να επηρεάσει το

άτομο με Σ.Π.Ο. στον οικονομικό τομέα, αφού η αυτόνομη μετακίνηση αποτελεί

προϋπόθεση για τ/ν εργασία (βλ. Ma50n & McCaII, 1997).

Συνήθως ένα άτομο με Σ.Π.Ο. αναμένεται να ανημετωπίζει δυσκολίες στην

κίνηση και στον προσανατολισμό του και για αυτόν τον λόγο κρίνεται σημανηκή η

εκπαίδευση του στις δεξιότητες κινητικότητας και προσανατολισμού, καθώς και στις

δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης. Το ερώτημα που εγείρεται εδώ δεν είναι γιατί

παρέχεται αυτού του είδους η υπηρεσία, αλλά γιατί η παροχή αυτής γίνεται μόνο στα

πλαίσια συλλόγων. Ένας εμφανής λόγος θα μπορούσε να είναι ότι στα πλαίσια της

εκπαίδευσης στο σχολείο δεν είναι διαθέσιμη αυτού του τύπου η εκπαίδευση. Οι

παραπάνω τομείς εκπαίδευσης αποτελούν τις λεγόμενες ειδικές θεματικές περιοχές

του Διευρυμένου Αναλυτικού Προγράμματος και αφορούν σε επιπρόσθετες
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γνωστικές περιοχές, που είναι, όμως, εξαιρετικά σημαντικές για την ολοκληρωμένη

ανάπτυξη των παιδιών και ατόμων με Σ.π.ο. Αυτές οι περιοχές στοχεύουν στην

βελτίωση της απτικής αντίληψης, στην κινητικότητα και τον προσανατολισμό, στις

δεξιότητας καθημερινής διαβίωσης, στην εκμάθηση brai11e και σε άλλες δεξιότητες

που δεν περιλαμβάνονται στο γενικό Αναλυτικό Πρόγραμμα (Αργυρόπουλος &

Παπαζαφείρη, 2007). Επιπλέον, όπως επιβεβαιώνει και η βιβλιογραφία υπάρχει

έλλειψη εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών για παιδιά με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα,

αλλά και έλλειψη υποδομής για την Ειδική Αγωγή (Ξηρομερίτη, ί995, βλ.

Κουτάντος, 2(05). Επομένως, η μη ολοκληρωμένη εκπαίδευση των δασκάλων στην

Ελλάδα καθιστά απαραίτητη την παροχή εκπαίδευση από τους συλλόγους. Εmπλέον,

υπάρχει γενικότερη έλλειψη εκπαιδευτών αυτόνομης διαβίωσης στην Ελλάδα. Όπως

τονίστηκε από τρεις ερωτηθέντες, οι εκπαιδευτές κινητικότητας και

προσανατολισμού, αλλά και οι εκπαιδευτές δεξωτήτων καθημερινής διαβίωσης δεν

είναι διαθέσιμοισε επαρκείς αριθμούς.

Παρόλα αυτά, με βάση τα δεδομένα παρατηρείται ότι ελάχιστοι

συμμετέχοντες έχουν παρακολουθήσει τέτοιου είδους μαθήματα. Συγκεκριμένα ο

ένας από τους οχτώ είχε συμμετάσχει σε τμήμα εκμάθησης δεξωτήτων καθημερινής

διαβίωσης, ενώ μόλις οι δύο είχαν παρακολουθήσει μαθήματα κινητικότητας και

προσανατολισμού. Οι περισσότεροι ισχυρίστηκαν ότι δεν χρειάζονταν επιπλέον

εκπαίδευση. Σε έρευνα του Βασιλικού Ινστιτούτου Τυφλών (WaJker κ.α. 1992)

αποδείχθηκε ότι περισσότεροι από το 40% των ατόμων με Σ.Π.ο. άνω των 13 ετών

και περισσότερο δεν βγαίνουν ποτέ μόνοι τους, αφού η υποστήριξη από ένα άτομο

που θα τους οδηγούσε ήταν απαραίτητη (βλ. Mason & McCall, 1997). Ενώ είναι

ευρέως αποδεκτό ότι η εκπαίδευση στις δεξιότητες αυτές είναι εξαιρετικά σημαντική,

φάνηκε από τα δεδομένα μας ότι τα ίδια άτομα με Σ.Π.Ο. δεν δίνουν ιδιαίτερη

σημασία στην εκπαίδευση από ειδικούς επαγγελματίες. Αυτό ενδεχομένως συμβαίνει,

σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκαν, επειδή τα άτομα με Σ.Π.Ο. στην Ελλάδα είτε έχουν

φοιτήσει σε κάποια σχολή Τυφλών στα αστικά κέντρα, είτε έχουν KαταΙCΤήσει τις

δεξιότητες αυτές εμπειρικά, καθώς δεν είχαν πρόσβαση σε κάποω φορέα παροχής

τέτοωυ εκπαίδευσης.
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4.2 Ο Ψ"χαγωγικός Ρόλος

Ένας σύλλογος είναι δυνατό να παρέχει δυνατότητες ψυχαγωγίας στα μέλη

του. Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι δραστηριότητες που οργανώνονται μπορεί να

αφορούν στον αθλητισμό ή σε καλλιτεχνικά χόμπι, αλ/.ά και εκδρομές,

εκπαιδευτικές ή μη. Η σημασία των δραστηριοτήτων αυτών για τα μέλη του

συλλόγου που εξετάστηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας επιβεβαιώνεται από

τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, καθώς όλοι οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν τον ρόλο

των δραστηριοτήτων αυτών, ενώ περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχουν σε μία

η περισσότερες από αυτές (βλ. Πίνακα 8). Αρκετοί από τους συμμετέχοντες

υποστήριξαν, ακόμα, ότι δεν είχαν πρόσβαση σε δραστηριότητες εκτός συλλόγου. Ο

σύλλογος αποτέλεσε για αυτούς ευκαιρία για να ενεργοποιηθούν και να αποκτήσουν

χόμπι, στα οποία δεν είχαν πρόσβαση πριν. Με βάση τα δεδομένα, παρατηρείται μία

τάση των ατόμων με μερική απώλεια όρασης να ενδιαφέρονται περισσότερο για

δραστηριότητες αθλητικού ενδιαφέροντος, σε αντίθεση με τα άτομα με ολική

απώλεια όρασης που εξέφρασαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα υπόλοιπα χόμπι, με

τα οποία μπορούν να ασχοληθούν στο σύλ/.ογο (βλ. Πίνακα 8). Ο ψυχαγωγικός

ρόλος ενός συλλόγου είναι αρκετά σημαντικός. Η άποψη αυτή ενισχύεται από το

γεγονός ότι περίπου το 50% των συλλόγων που εξετάστηκαν στο 1ο κεφάλαιο

διαθέτουν τέτοιου τύπου υπηρεσίες ανεξάρτητα από τη σύσταση τους (βλ. Πίνακα 7).

4.3 Ο Υποστηρικτικός Ρόλος

Με βάση τα δεδομένα μας μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ο σύλ/.ογος

στηρίζει τα μέλη του σε ψυχολογικό, συναισθηματικό και πρακτικό επίπεδο. Πιο

συγκεκριμένα, μέσα από τα δεδομένα, καταλαβαίνουμε ότι τα μέλη αισθάνονται

ασφάλεια στο σύλλογο που πηγάζει από την εμπιστοσύνη που έχουν τα μέλη μεταξύ

τους, «αν μου συμβεί κάτι, θα πάρω €να τηλέφωνο κω θα ξέρουν που θα με στείλουν».

Επομένως, διακρίνεται ένα αίσθημα ασφάλειας μεταξύ των μελών, καθώς λειτουργεί,

όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, ένα άτυπο σύστημα αλληλοστήριξης.

Ακόμα, όλοι οι συμμετέχοντες ισχυρίστηκαν ότι στον σύλλογο βρήκαν αφορμή για

επιπλέον κοινωνικοποίηση και υποστήριξαν ότι ο σύλλογος τους έδωσε την ευκαιρία

να δημιουργήσουν φιλίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από αλληλοκατανόηση και

ειλικρίνεια, παρέχοντας τους συναισθηματική και υλική ασφάλεια.
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Σύμφωνα με τον Harιup (1992), η φιλία περιγράφεται ως μια σχέση που

χαρακτηρίζεται από στοργή, αμοιβαιότητα και δέσμευση μεταξύ των ανθρώπων που

θεωρούν πως είναι λίγο ή πολύ ίσοι μεταξύ τους. Ο GoIIman έπειτα από σχετική

έρευνα όρισε πέντε πλευρές της κοινωνικής συναλλαγής παιδιών, που φάνηκαν να

επηρεάζουν τη δημιουργία φιλικών σχέσεων. Επομένως, σύμφωνα με τον GoIIman

(1983), οι κοινές δραστηριότητες, η σαφής επικοινωνία, η ανταλλαγή πληροφοριών,

η επίλυση συγκρούσεων και η αμοιβαιότητα συμβάλλουν στην δημιουργία φιλικών

σχέσεων. Στα πλαίσια ενός συλλόγου ατόμων με Σ.Π.Ο., οι μορφές αυτές της

κοινωνικής αλληλεπίδρασης είναι συνήθεις. Επομένως, θα μπορούσαμε να

ισχυριστούμε ότι ο σύλλογος αποτελεί κατάλληλο πλαίσιο ανάπτυξης φιλίας, καθώς

χαρακτηρίζεται από αυτές τις μορφές αλληλεπίδρασης.

Επιπροσθέτως, ένα άτομο με Σ.Π.ο. σπάνια μοιράζεται δραστηριότητες με

άτομα χωρίς Σ.Π.Ο., αφού η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων που είναι διαθέσιμες

στην τοπική κοινότητα δεν είναι προσβάσιμες για άτομα με Σ.Π.Ο., όπως

υποστηρίχτηκε από σημαντικό αριθμό συμμετεχόντων. Σύμφωνα με τον Πίνακα 7

επιβεβαιώνεται ο ισχυρισμός αυτός, αφού οι εφτά από τους οχτώ συμμετέχοντες

υποστήριξαν ότι ο σύλλογος τους δίνει την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με

ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες και να αναπτύξουν σχέσεις

μεταξύ τους. Χαρακτηριστικά ένας συμμετέχοντας δήλωσε <<Γνωριζόμαστε στο

σύλλογο. γινόμαστε φίλοι., ο ένας έχει ο ένας τον άλλο, κάτι που δεν το είχαμε πριν το

σύλλoγo~). Επομένως, ένα άτομο με Σ.Π.Ο. αντιμετωπίζει εμπόδια στην

KOινωVΙKOΠOίηση του στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνίας. Έτσι προκύπτει και η

ανάγκη συμβολής του συλλόγου στον τομέα αυτό, η οποία όπως αναλύΟηκε

παραπάνω ικανοποιείται σε σημαντικό βαθμό.

Ακόμα, τα άτομα με Σ.Π.Ο. ως μέλη του συλλόγου αισθάνονται μέλη μιας

ομάδας, αισθάνονται ότι ανήκουν σε αυτό το πλαίσιο, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε

ένας συμμετέχοντας «αντιμετωπίζουμε μαζί την ίδια κατάσταση και αστειευόμαστε με

αυτό». Ως ομάδα χαρακτηρίζουμε το σύνολο τριών ή περισσοτέρων ατόμων, τα οποία

αλληλεπιδρούν και μοιράζονται κανόνες και στόχους (Craig & Baucum, 2002).

Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη ενισχύεται η άποψη ότι ο σύλλογος λειτουργεί ως

ομάδα, αφού τα μέλη συνδέονται με κοινό χαρακτηριστικό τους τα προβλήματα

όρασης, αλληλεπιδρούν και έχουν κοινούς στόχους τους οποίους προσπαθούν να

πετύχουν.
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Όπως έχει ήδη γίνει εμφανές στην παρουσίαση των δεδομένων, ο σύλλογος

παρέχει ευκαιρίες στα μέλη να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες, που ο

ίδιος οργανώνει. Μέσα από ης δραστηριότητες αυτές και την επιτυχή ολοκλήρωση

τους, τα άτομα με Σ.Π.Ο. λαμβάνουν θετική ενίσχυση σχετικά με τις ικανότητες και

ης δεξιότητες τους. Αυτό μπορεί να επιφέρει αλλαγές στον τρόπο που

αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους και να ενισχύσει την αυτοεκτίμησή τους. Ο

Coopersmith (1967) όρισε την αυτοεκτίμηση ως την εκτίμηση που κάνει το άτομο για

τον εαυτό του και την οποία διατηρεί (βλ. Pervin & John, 1970). Επομένως, η

αυτοεκτίμηση είναι γενικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας και δεν

χαρακτηρίζεται από συχνές α').λαγές και διακυμάνσεις (Pervin & John, 1970). Η

αίσθηση της προσωmιcή επάρκειας σε συνδυασμό με τις αντιδράσεις των ωJ..ων

διαμορφώνει την αίσθηση της αυτοεκτίμησης (ΕΙΙίοι. Kratochwill. Cook, & Travers,

2000).

Η αυτοεκτίμηση σχετίζεται με την αυτοαντίληψη, αJJ...ά οι δύο έννοιες δεν

ταυτίζονται. Η αυτοαντίληψη είναι ο τρόπος που τα άτομα αντιλαμβάνονται τον

εαυτό τους σε σχέση με τους άλλους (Co1e & Co1e. 1989). Μέσα, λοιπόν από τη

συμμετοχή στις δραστηριότητες δίνεται στο άτομο να γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό

του και τελιιcά να εντοπίσει την ταυτότητα του και τον ρόλο του στην κοινωνία.

Επίσης, το άτομο μέσω της ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης και της καλλιέργεια της

αυτοαντίληψης του, έρχεται ένα βήμα πιο κοντά στην αυτοπραγμάτωση. Ο όρος

αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει την πλήρη ανάπτυξη ή χρήση του ταλέντου

και του δυναμικού που διαθέτει το άτομο, και προϋποθέτει ένα καλό επίπεδο γνώσης

του εαυτού (ΕΙΙίοι, Κratochwill. Cook, & Travers, 2000). Η χρήση των ικανοτήτων

και των δεξιοτήτων που διαθέτει το άτομο αποτελεί και έναν από τους στόχους του

συλλόγου που εξετάσαμε.

Στο σημείο αυτό, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο σύλλογος καλύπτει μία

σειρά αναγκών, όπως η ανάγκη για ασφάλεια, Ύ\α εκτίμηση. για κοινωνικές σχέσεις,

για γνώση του εαυτού. Η ικανοποίηση των αναγκών αυτών φέρνει το άτομο με

Σ.Π.ο. ένα βήμα πιο κοντά στην αυτοπραγμάτωση. Η θέση μας αυτή ενισχύεται και

από την πυραμίδα του Maslow (1987). Σύμφωνα με τη θεωρία του Mas10w υπάρχουν

πέντε βασικές ανάγκες: οι σωματικές. η ασφάλεια. η αγάπη και η αίσθηση του

ανήκειν, η εκτίμηση και η αυτοπραγμάτωση. Ο ίδιος ορίζει τις ανάγκες αυτές

σχηματικά με τη χρήση μιας πυραμίδας, όπου οι βασικές ανάγκες βρίσκονται στη
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βάση τ/ς πυραμίδας, ενώ η αυτοπραγμάτωση στην κορυφή τ/ς. Κάθε επίπεδο τ/ς

πυραμίδας αποτελεί προϋπόθεση για το επόμενο (ΕΙΙίοΙ, Kratochwill, Cook, &

Traνers, 2008).

Οι σωματικές ανάγκες, όπως η ανάγκη για φαγητό, νερό, ύπνο, είναι

κυρίαρχες. Σύμφωνα με τον Maslow αν δεν ικανοποιηθούν αυτές, οι υπόλοιπες

υποχωρούν. Η ανάγκη για ασφάλεια περιλαμβάνουν τις έwοιες τ/ς σταθερότ/τας,

τ/ς απαλλαγής από το άγχος και το φόβο. Όπως περιγράφηκε παραπάνω, η ανάγκη

για συναισθηματική και υλική ασφάλεια ικανοποιείται στα πλαίσια λειτουργίας του

συλ/όγου. Η ανάγκη για αγάπη και αίσθηση του ανήκειν αναφέρεταιστην ανάγκη

του ατόμου για οικογένεια και φίλους. Η δημιουργία κοινωνικών και φιλικών

σχέσεωνστα πλαίσια λειτουργίαςτου συλλόγου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα

θέματα, που αναδείχθηκαν μέσα από τις συνεντεύξεις. Επιπλέον, το γεγονός ότι ο

σύλλογος λειτουργεί σαν ομάδα, καθώς και η αίσθηση των μελών ότι ανήκουν σε

αυτήν εmβεβαιώνει τον ισχυρισμό ότι και η ανάγκη για αγάπη και αίσθηση του

ανήκειν ικανοποιείται στον σύUoγο. Τέλος, αναφορικά με τ/ν ανάγκη για

εκτίμηση, η οποία περιλαμβάνει τ/ γνώμη των άλλων για εμάς και τ/ν άποψη που

έχουμε για τον εαυτό μας, παρατ/ρούμε ότι ικανοποιείται στα πλαίσια λειτουργίας

του συλλόγου που εξετάσαμε, όπως αναλύεται και παραπάνω. Η αυτοπραγμάτωση

αποτελεί τ/ν τελευταία βαθμίδα τ/ς πυραμίδας του Maslow. Λαμβάνοντας τα

παραπάνω υπόψη, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο σύλλογος συμβάλλει με

διάφορους τρόπους στην ικανοποίηση των αναγκών του ατόμου, έτσι ώστε το άτομο

με Σ.Π.ο. να έχει σοβαρές πιθανότ/τες να φτάσει στ/ν αυτοπραγμάτωση.

4.4 Ο Κοινωνικός Ρόλος

Ένας παράγοντας που επηρεάζει τ/ν κοινωνική συμπεριφορά των ατόμων με

Σ.Π.ο. θα μπορούσε να είναι η αντιμετώπιση τους από την τοπική κοινωνία, με άλλα

λόγια η συμπεριφορά της πλειοψηφίας των μελών μιας κοινωνίας προς αυτούς.

Σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές της κοινωνικής ψυχολογίας, η συμπεριφορά είναι

δυνατό να προβληθεί από τις στάσεις της κοινωνίας. Αυτό, όμως, δεν είναι απόλυτο,

καθώς η συμπεριφορά επηρεάζεται και από άUoυς παράγοντες (Hewstone &

Stroebe, 2001). Οι περισσότεροι σύγχρονοι ερευνητές ορίζουν την στάση ως μία

συνοπτική αξιολόγηση κάποιου αντικειμένου (Hewstone & Stroebe, 2(01). Σύμφωνα
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με τους Eagly και Chaiken (1998), «στάση είναι μια ψυχολογική τάση που εκφράζεται

με την αξιολόγηση μιας ιδιαίτερης οντότητας με κάποιο βαθμό εύνοιας ή δυσμένειας_>

(βλ. Hewstone & Sιroebe, 200 Ι: 339).

Η προκατάληψη αναφέρεται στις αρνητικές στάσεις ενάντια σε ανθρώπους

επειδή ακριβώς ανήκουν σε μια ομάδα, η οποία καθορίζεται με βάση την εθνικότητα

το θρήσκευμα ή ω·λα εμφανή χαρακτηριστικά. Η προκατάληψη προϋποθέτει ομάδα

ανθρώπων οι οποίοι mστεύουν ότι κατέχουν τα εmθυμητά χαρακτηριστικά (έσω

ομάδα) και μία ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι είναι διαφορετικοί και ανεmθύμητοι (έξω

ομάδα). Στην περίπτωση μας, την έσω ομάδα αποτελούν τα άτομα τις κοινωνίας που

δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, ενώ η έσω ομάδα συνίσταται από τα άτομα

με Σ.Π.Ο. Η διάκριση αναφέρεται στην διαφορετική αντιμετώπιση των ομάδων

αυτών (El1iot, Kratochwill, Cook, & Travers, 2000). Ένας από τους σημαντικότερους

παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις ενός ατόμου είναι ορισμένες περιοχές της

πειθούς, οι οποίες αναδεικνύονται μέσα από τις προσωπικές εμπειρίες ενός ατόμου

(Hewstone & Sιroebe, 200 1).

Επομένως, αναφορικά με τα θέματα της τύφλωσης, οι στάσεις μπορούν να

αλλάξουν αφενός μέσω της πειθούς και αφετέρου μέσω της επαφής της κοινωνίας με

άτομα με Σ.π.α. Ο σύλλογος που εξετάσαμε, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ενημερώνει

την τοπική κοινωνία για θέματα τύφλωσης, αφού οργανώνει καμπάνιες κατά του

κοινωνικού ρατσισμού και άλλες οργανωμένες δράσεις, όπως μοίρασμα φυλλαδίων

που στοχεύουν στην αλλαγή στάσης της κοινωνίας. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τα

δεδομένα, οι ίδιες οι δράσεις του συλλόγου λειτουργούν ενημερωτικά προς την

κοινωνία. Τέλος, ο σύλλογος δίνοντας την ευκαιρία σε άτομα με Σ.Π.Ο. να

συμμετέχουν σε δραστηριότητες στις οποίες δεν είχαν πρόσβαση νωρίτερα, «βγάζει

τα άτομα με Σ.Π.Ο. από το σπίτι τουρ>, όπως έχει σημειωθεί από σημαντικό αριθμό

συμμετεχόντων, και παράλληλα τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν με

διάφορους τρόπους στα κοινωνικά δρώμενα. Επομένως, μπορούμε να συμπεράνουμε

ότι ο σύλλογος χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για την αντιμετώmση του

κοινωνικού ρατσισμού, των προκαταλήψεων και των αρνητικών στάσεων για τα

άτομα με Σ.Π.Ο. λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις

και επομένως, επιτελεί κοινωνικό ρόλο.
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4.5 Ο Ενημερωτικός Ρόλος

Στην περίπτωση του συλλόγου που εξετάσαμε, ο ίδιος λειτουργεί και ως μέσο

ενημέρωσης για τα μέλη του. Ο εξαιρετικής σημασίας ενημερωτικός αυτός ρόλος

του συλλόγου εmβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι η συντριπnκή πλειοψηφία του

συνόλου των συλλόγων που εξετάστηκαν στα πλαίσια αυτής της εργασίας,

ανεξάρτητα από την χώρα και τη σύστασή τους, παρέχουν υπηρεσίες ενημέρωσης και

παροχής πληροφοριών. Το ποσοστό απαντά περίπου στο 80% των συλλόγων

συνολικά. Όπως μας ενημέρωσαν οι συμμετέχοντες, οι πληροφορίες που παρέχει ο

σύλ/ογος στα μέλη του αφορούν σε διάφορα θέματα, από θέματα δικαιωμάτων έως

ιατρικά θέματα, πολιτιστικά ή θέματα επικαιρότητας.

Η ανάγκη αυτή που προκύπτει για ενημέρωση των ατόμων με Σ.Π.ο. από το

σύλλογο, ενδεχομένως οφείλεται στην μειωμένη προσβασιμότητα στην πλειοψηφία

των έντυπων μέσων ενημέρωσης. Ένας μικρός αριθμός από τους συλλόγους που

παρατέθηκαν στο Ι ο κεφάλαιο μεταγράφει nς δημοφιλέστερες εφημερίδες στον

κώδικα γραφής και ανάγνωσης braille. Ωστόσο, αυτή η δυσκολία πρόσβασης στις

έντυπες μορφές ενημέρωσης αντιμετωπίζεται εύκολα, όταν οι εφημερίδες είναι

διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή. Ένας άλλος παράγοντας που καθιστά τον

ενημερωτικό ρόλο του συλλόγου σημαντικό είναι το γεγονός ότι η ενημέρωση για

θέματα που αφορούν την τύφλωση και τα ίδια τα άτομα με Σ.Π.Ο. δεν καλύπτονται

εκτενώς από τα Μ.Μ.Ε. Αυτό συμβαίνει ακριβώς επειδή τα άτομα με Σ.Π.ο.

αποτελούν μειονότητα σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Επομένως, με τα

σημερινά δεδομένα ο ενημερωτικός ρόλος του συλλόγου κρίνεται απαραίτητος.

Ακόμα, ο σύλλογος που εξετάσαμε, εκτός από τα μέλη του, ενημερώνει και

nς οικογένειες αυτών. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται παράλληλα με τη στήριξη και

ενημέρωση των μελών. Σύμφωνα με τα δεδομένα, η οικογένεια των ατόμων με

Σ.Π.Ο. επηρεάζεται συνήθως από τη λειτουργία του συλλόγου. Οι περισσότερες

οικογένειες έχουν την τάση να συμμετέχουν στις δράσεις του συλλόγου.

Όπως προκύπτει και τους Πίνακες 6 και 7, ένας σημαντικός αριθμός των

συλλόγων που εξετάσαμε στο Ι ο κεφάλαιο, παρέχουν υπηρεσίες που απευθύνονται

στο οικογενειακό περιβάλλον των μελών. Ο τρόπος που αντιμετωπίζεται η οικογένεια

από το σύλλογο πιθανότατα να υποδεικνύει και τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα

θέματα τύφλωσης από την τοπική κοινωνία, στην οποία εδρεύει ο εκάστοτε
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σύλ/ογος. Για παράδειγμα, παρατηρείται μία τάση στους συλλόγους σε Αμερική και

Αυστραλία, οι οποίοι εξετάστηκαν, όπου τα ποσοστά παροχής υπηρεσιών στο σύνολο

τους που απευθύνονται σε οικογένειες και φίλους ατόμων με Σ.Π.Ο. είναι σχετικά

υψηλά. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι στις περιοχές αυτές τα θέματα τύφλωσης

αντιμετωπίζονται με βάση τις αρχές της συστημική θεωρίας. Σύμφωνα με αυτήν,

κάθε άνθρωπος ως άτομο, κάθε ομάδα και θεσμός είναι ένα σύνθετο «όλoν)~ με

στοιχεία που βρίσκονται σε σχέση και αλληλεξάρτηση μεταξύ τους. Κάθε οργανισμός

από τον απλούστερο μέχρι και τον ανθρώπινο, αποτελεί ένα σύστημα, το οποίο μαζί

με άλλα συστήματα αποτελούν τα δομικά μέρη ενός ευρύτερου συστήματος

(Κοσσυβάκη, 2003). Η οικογένεια, το σχολείο, η κοινότητα μεταξύ άλλων αποτελούν

τέτοια συστήματα, τα οποία αλληλεπιδρούν και ίσως αλληλεπικαλύmονται.

Αντίθετα, στην πλειοψηφία των συλλόγων στην Ελλάδα, οι υπηρεσίες που

απευθύνονται σε οικογένειες και φίλους ατόμων με Σ.Π.Ο. είναι πολύ πιο

περιορισμένες ή δεν είναι επίσημα οργανωμένες, δηλαδή παρέχονται άτυπα σε μη

οργανωμένο πλαίσιο. Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και τις περιορισμένες

δυνατότητες των συλλόγων στην Ελλάδα, μπορούμε να ισχυριστούμε με αρκετή

επιφυλακτικότητα ότι ο μειωμένος αριθμός παρεχόμενων υπηρεσιών πιθανότατα

δείχνει την τάση στην Ελλάδα να αντιμετωπίζουμε την τύφλωση ως αποκλειστικά

ατομικό πρόβλημα. Αυτό έρχεται σε συμφωνία με την κριτική του Vygotsky στην

παραδοσιακή προσέγγιση της αναπηρίας. Με βάση την τελευταία, η οργανική

δυσλειτουργία της αναπηρίας καθορίζει όλες τις πτυχές ανάπτυξης του ατόμου, ενώ

δεν δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην κοινωνική του ανάπτυξη. Το φαινόμενο αυτό

ερμηνεύεται με βάση τη διάκριση της αναπηρίας σε πρωτογενείς και δευτερογενείς

πτυχές. Οι πρωτογενείς πτυχές αφορούν στην ίδια τη σωματική, οργανική ατέλεια,

ενώ οι δευτερογενείς πτυχές αναφέρονται στις κοινωνικές συνέπειες της αναπηρίας.

Εξάλλου, όπως υποστήριξε και ο Vygotsky «ΤΟ μάτι και το αυτί δεν είναι μόνο φυσικά

όργανα αλλά κοινωνικά όργανα και η απεικόνιση του κόσμου μέσω των αισθήσεων

είναι κοινωνικά διαμεσολαβημένη» (βλ. Δαφέρμος, 2002: 101).

Η διαπίστωση αυτή και η διάκριση στις πτυχές της αναπηρίας σχετίζεται

άμεσα με το ιατρικό και κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας. Το πρώτο

αντιμετωπίζει την αναπηρία ως ένα καθαρά ιατρικό ζήτημα, ενώ το δεύτερο δίνει

έμφαση στις κοινωνικές επιδράσεις και θεωρεί την αναπηρία προϊόν της αδυναμίας

της κοινωνίας να εντάξει ομαλά ορισμένες υποομάδες της. Υπάρχουν εντάσεις στην
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ακαδημαϊκή κοινότητα σχετικά με τα δύο αυτά μοντέλα αναπηρίας. Ωστόσο, «αν δεν

αναγνωριστούν οι ατομικές. πολιτισμικές και τοπικές διαφορές που επηρεάζουν τους

τρόπους με τους οποίους βιώνεται η αναπηρία, τόσο τα ιατρικά όσο και τα κοινωνικά

μοντέλα θα έχουν πολύ περιορισμένη ΠΡΟΟΠΓική για αποτελεσματική χρήση» (Corbett,

1998: 72).

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι στην περίπτωση μας, ο

σύλλογος ενώ πραγματοποιεί σημαντικές προσπάθειες για την αντιμετώmση των

προκαταλήψεων και των κοινωνικών διακρίσεων, ο τρόπος λειτουργίας, ο πληθυσμός

στον οποίο απευθύνεται και ο χαρακτήρας των παρεχόμενων υπηρεσιών μπορεί να

επηρεασθεί από τις γενικότερες στάσεις της κοινωνίας. Όπως επιβεβαιώνεται και από

την βιβλιογραφία, τα μέλη της ομάδας, που δέχεται τις κοινωνικές διακρίσεις,

αναπόφευκτα θα πρέπει να συμφιλιώσουν τις αντιλήψεις τις οποίες έχουν για τον

εαυτό τους με την εικόνα την οποία έχει για αυτά η υπόλοιπη κοινωνία (Craig &

Baucuιn. 2002).

4.6 Ο Πολιτικός Ρόλος

Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία προστατεύονται από τις επίσημες

πολιτικές των κρατών. Η πολιτική ενός κράτους προσεγγίζει ζητήματα της ποιότητας

ζωής των ατόμων με αναπηρία μέσα από το σύνολο των εmμέρους πολιτικών που

αφορούν στους διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής. Η πολιτική αυτή επηρεάζεται

και διαμορφώνεται με βάση ένα γενικότερο πλαίσιο κοινωνικών πολιτικών. Υπάρχει

μία πληθώρα ευρωπαϊκών φορέων και οργανισμών, των οποίων οι προτάσεις για την

πολιτική της αναπηρίας συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με απώτερο σκοπό

την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Οι πολιτικές γραμμές

της Ε.Ε. είναι συντονισμένες με αυτές του Ο.Η.Ε. και δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην

έννοια των ίσων ευκαιριών και της συμμετοχής. Ωστόσο, τις πολιτικές αυτές

χαρακτηρίζει ένα σημαντικό μειονέκτημα, καθώς είναι γενικοί όροι και αρχές, χωρίς

συγκεκριμένες επιμέρους προτάσεις, οι οποίες είναι δυνατό να εφαρμοστούν άμεσα

(Δελλασούδας. 2006).
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Η οικονομική και κοινωνική πολιτική ενός κράτους διαμορφώνει και ορίζει

την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία. Η πολιτική αυτή εξαρτάται: α) από το

βαθμό αξιοποίησης ή τη μη αξιοποίησης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, β) από

την αναμόρφωση και συμπλήρωση του νομικού πλαισίου ή τη δημιουργία νέου που

αντικαθιστά ή καταργεί το προηγούμενο, με σκοπό να εκσυγχρονίζεται, και γ) από τη

δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη της βιομηχανίας με τις κατάλληλες υποδομές,

για την οργάνωση ανάλογων προγραμμάτων και για την προσέλκυση κατάλληλων

προσώπων που θα στελεχώσουν τις θέσεις αυτές (Δελλασούδας, 2006). Σε ορισμένες

περιπτώσεις κρατών, ενώ υπάρχει η σχετική νομοθεσία που εξασφαλίζει ένα σχετικά

υψηλό επίπεδο ζωής για τα άτομα με αναπηρία, δεν εφαρμόζεται στην πράξη. Το

παραπάνω επιβεβαιώνεται από την παρούσα έρευνα, με βάση τα σχόλια των

συμμετεχόντων, όταν κάνουν λόγο για ανάγκη υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους,

γεγονός που διασφαλίζεται από τη δράση του συλλόγου στον οποίο ανήκουν.

4.6.1 Υπεράσπιση Δικαιωμάτων

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα, τα άτομα με Σ.Π.Ο. βρίσκουν στο σύλλογο

την δυνατότητα να απαιτήσουν δικαιώματα, την οποία δεν είχαν πριν το σύλλογο.

Όλοι οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στις δράσεις του συλλόγου που σχετίζονται με

την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και υποστήριξαν ότι αυτός είναι και ένας από

τους σημαντικότερους λόγους σύστασης του. Είναι δυνατό να υποστηριχθεί ότι ο

σύλλογος αποτελεί μια ομάδα με συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό διακρίνεται τόσο από τα

δεδομένα, όσο και από τη διακήρυξη του. Επιπλέον, είναι ευρέως αποδεκτό ότι ο

μεγαλύτερος αριθμός ατόμων, οι οποίοι διεκδικούν συγκεκριμένα αιτήματα, καθιστά

πιο πιθανή την εκπλήρωση των αιτημάτων αυτών. Χαρακτηριστικά ένας

συμμετέχοντας είπε «προσπαθούσα και πριν το σύλλογο μεμονωμένα, αλλά

μεμονωμένα δεν γίνεται τίποτα». Επομένως, ο σύλλογος αποτελεί σημείο συνάντησης

και αφετηρίας για την διεκδίκηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων που

καταπατούνται.

Ένα σημαντικό κεφάλαιο που σχετίζεται με τη λειτουργία των συλλόγων σε

παγκόσμιο επίπεδο, όπως προκύπτει από το 1ο κεφάλαιο της παρούσης μελέτης,

αποτελεί η υπεράσπιση των δικαιωμάτων (advocacy). Με τον όρο αυτόν

αναφερόμαστε στη δημόσια υποστήριξη για μία σειρά ενεργειών ή αιτημάτων, η

129



οποία αφορά κυρίως νόμους, σχέδια νόμων ή νομικές διατάξεις

(hHp://www.disabiIityrightstx.org/who-we-are/). Παράλληλα, ο όρος αυτός

αναφέρεται σε μια ακολουθία ενεργειών από το ίδιο το άτομο να εξασφαλίσει τα

δικαιώματά του. Μία πλευρά της προσωπικής συμβολής του ατόμου με αναπηρία για

τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του και των ίσων ευκαιριών είναι αυτή του εαυτού

ως φορέα αντιπροσωπευηκής συντελεστικής δύναμης και του ρόλου που μπορούν να

παίξουν τα άτομα με αναπηρία για τον προσδιορισμό του τρόπου ζωής τους

(Δελλασούδας, 2(06). Αυτό αναφέρεται στην προσωπική συμβολή του ατόμου με

αναπηρία στην λήψη αποφάσεων σε καθημερινό επίπεδο, αλλά και στο κατά πόσο το

άτομο έχει μάθει να απαιτεί ό,η δικαιούται. Ο σύλλογος μπορεί να χαρακτηριστεί ως

ένας φορέας, όπου το άτομο μπορεί να ενημερώνεται και κατά κάποιο τρόπο να

εκπαιδεύεται στον τρόπο με τον οποίο θα διεκδικεί τα δικαιώματά του.

4.6.2 Επαγγελματική Αποκατάσταση

Η εργασία αποτελεί δικαίωμα όλων των ατόμων. Αυτό εξασφαλίζεται και από

την διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με την οποία κάθε άνθρωπος

έχει δικαίωμα στην εργασία, στην ίση ανταμοιβή για ίση εργασία και στο δικαίωμα

του συνδικαλίζεσθαι. Η εργασία αποτελεί θέμα ζωηκής σημασίας για τον άνθρωπο

και συμβάλλει στ/ν βελτίωση τ/ς ποιότ/τα τ/ς ζωής. Η Waish (1994) καταλήγει στο

συμπέρασμα ότι υπάρχουν τέσσερις τομείς, στους οποίους η εργασία μπορεί να

συνεισφέρει στην ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία. Αυτοί είναι: α) το

εισόδημα και η κοινωνική θέση, β) η αύξηση των ικανοτήτων, γ) η προσωπική

ικανοποίηση, και δ) η επέκταση των φυσικών βοηθημάτων. Η τελευταία αναφέρεται

στην συνεργασία εργαζομένων με και χωρίς αναπηρία, αλλά και στη συνεργασία

εργαζομένων και εργοδοτών (βλ. Δελασσούδας, 2(06).

Με βάση τα δεδομένα ένας σύλλογος συμβάλλει συνολικά με τρεις τρόπους

στην επαγγελματική αποκατάσταση ενός ατόμου με Σ.Π.Ο. Ένας ακόμα σημαντικός

τομέας στη ζωή του ατόμου αποτελεί η επαγγελματική του αποκατάσταση, με παροχή

επαγγελμαηκής κατάρτισης, με εύρεση θέσεων εργασίας ή δημιουργώντας θέσεις

εργασίας στα πλαίσια λειτουργίας του ίδιου του συλλόγου. Η εύρεση θέσεων
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εργασίας μπορεί να είναι αποτέλεσμα συνεwόησης με τοπικούς φορείς ή και

εθνικούς δημόσιους οργανισμούς, οι οποίοι ανοίγουν θέσεις εργασίας συγκεκριμένα

για άτομα με Σ.π.ο.

Συγκεκριμένα ο σύλλογος που εξετάσαμε σε αυτήν την πτυχιακή εργασία δεν

συνέβαλε με κάποιο τρόπο στην O-J"tοκατάσταση των συγκεκριμένων συμμετεχόντων,

διότι οι τελευταίοι ήταν είτε συνταξιούχοι, είτε μαθητές, είτε φοιτητές, όπως

αναφέρεται και στην ανάλυση των δεδομένων. Ωστόσο, όλοι οι συνταξιούχοι

υποστήριξαν ότι οι σύλλογοι, στους οποίους ήταν μέλη παλιότερα σε άλλη περιοχή,

είχαν παρέμβει αποτελεσματικά στην εύρεση εργασίας για τους ίδιους, αλλά και για

άΊ:λiJ. μέλη με ΣΠα.

Αυτή η λειτουργία του συλλόγου φάνηκε να είναι σημαντική, καθώς υπάρχει

δυσκολία εύρεσης εργασίας από άτομα με Σ.π.α., η οποία είναι εμφανής σε μεγάλο

βαθμό και στα δεδομένα. Η δυσκολία αυτή οφείλεται πιθανότατα στο γενικότερο

πρόβλημα ανεργίας που υπάρχει, καθώς επίσης και στη γενικότερη νοοτροπία που

κυριαρχεί στην κοινωνία, η οποία σχετίζεται με θέματα αναπηρίας, αλλά και

συγκεκριμένα με θέματα τύφλωσης. Η Corben (1998) αναγνωρίζει τη σχέση μεταξύ

της λαϊκής κουλτούρας και της λεγόμενης επαγγελματικής αντικειμενικότητας. Η ίδια

σημειώνει ότι «οι αντιλήψεις μας σχετικά με εκείνους, τους οποίους οι εκπαιδευτικοi

και οι επαγγελματίες συναφών κλάδων θεωρούν ότι έχουν ειδικές ανάγκες, είναι

άρρηκτα συνδεδεμένες με την ιστορική μας διαδρομή, το πολιτισμικό μας πλαίσιο και τη

θέση μας στην ιεραρχία». Επομένως, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι αντιλήψεις και

οι προκαταλήψεις της κοινωνίας επηρεάζουν σημαντικά την αποκατάσταση των

ατόμων με Σ.Π.ο. και για τον 'λόγο αυτό προκύπτει η ανάγκη από τους συλ/.όγους να

παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσία.

Η ιστορία δείχνει ότι τα άτομα με Σ.Π.Ο. δεν μπορούσαν να βρουν εργασία

εύκολα και παλιότερα. Ένας σημαντικός σταθμός για την επαγγελματική

αποκατάσταση των ατόμων με Σ.π.ο. στην Ελλάδα ήταν το 1930 που επετράπη στα

τυφλά άτομα να ασκήσουν το επάγγελμα του ιεροψάλτη. Μέχρι σήμερα

απασχολούνται τυφλά άτομα ως ιεροψάλτες σε πολλές εΚΙCΛησίες της χώρας μας.

Ένας ακόμα σημαντικός σταθμός αποτελεί το 1950, όπου και ιδρύεται η πρώτη σχολή

Τηλ,;φωνικής για Τυφλούς (http://www.fte.org.grlhtml/work.htm). Σήμερα, τα άτομα

με Σ.Π.Ο. απασχολούνται ως δημόσιοι υπάλ/.ηλοι σε νομικά πρόσωπα δημοσίου

δικαίου, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Στα επαγγέλματα που απασχολούνται
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περιλαμβάνονται: δάσκαλος, δικηγόρος, κοινωνικός λειτουργός, μουσικός,

προγραμματιστή ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεφωνητής, φυσιοθεραπευτής,

χορδιστής πιάνων και ψάλτης βυζαντινής μουσικής (http://lkesyp

a.thess.sch.gr/mh_vlep/mh_vlep.htm). Επομένως, ο αριθμός των επαγγελμάτων

στον οποίο έχουν πρόσβαση τα άτομα με Σ.Π.Ο. είναι περιορισμένος, γεγονός που

αποτελεί έναν ακόμα λi:ηο δυσκολίας για επαγγελματική αποκατάσταση, σJJJJ. και

αιτία για συμβολή του συλλόγου στον τομέα αυτό.

Η δυσμενής θέση των ατόμων με Σ.Π.Ο. στην επαγγελματική αποκατάσταση

μπορεί να οφείλεται και στην άνιση κατανομή των πόρων. Το δικαίωμα των

ατόμων με αναπηρία στην κατανομή των πόρων περιορίζεται σε τρία επίπεδα: α) το

δομικό, μέσω της οικονομίας των πόρων, β) το αλληλεπιδραστικό, μέσω του

υπερπροστατευτισμού της οικογένειας και του γενικότερου προσανατολισμού της

αναπηρίας, γ) το προσωπικό, μέσω των προσδοκιών των ίδιων των ατόμων

(Ramcharan Κ.α. Ι 997, βλ. Corbett, Ι 998). Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, η

οργάνωση και η δομή της οικονομίας της χώρας, η στάση της οικογένειας, σJJJJ. και

οι προσωπικές επιθυμίες επηρεάζουν την πρόσβαση των ατόμων με Σ.Π.Ο. στην

εργασία. ι-ι οικονομία και η γεVΙKότερη πολιτική δεν ευνοεί την πρόσληψη ή την

ελεύθερη εργασία για άτομα με Σ.ΠΟ. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι οι

τρεις παραπάνω παράγοντες καθιστούν αναγκαία τη συμβολή των συ'λJ..iJγων στην

επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με Σ.Π.Ο.

4.6.3 Εξασφάλιση Προσβασιμότητας

Σύμφωνα με τα δεδομένα, η προσβασιμότητα εξωτερικών χώρων αναδείχθηκε

ως ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για τους συμμετέχοντες. Η σημασία της

προσβασιμότητας ενισχύεται από το γεγονός ότι ακόμα και αν δεν αποτέλεσε εξ

αρχής κατευθυντήριο άξονα των συνεντεύξεων, οι μισοί από τους συμμετέχοντες

αναφέρθηκαν εκτενώς σε αυτήν. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ισότιμοι

πολίτες, τα άτομα με αναπηρία έχουν κάθε δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, σε ίση

μεταχείριση, σε αυτόνομη ζωή και σε πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία

(http://www.maty.gr/rules_european_textohtm1). Η παροχή υπηρεσιών, οι οποίες
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στοχεύουν στην προσβασιμότητα πρέπει να προωθούν την αξιοπρέπεια και το

σεβασμό, την ανεξαρτησία, την ένταξη και την ισονομία

(http://www.disabilityrightstx.org/who-we-arel). Με βάση όλn τα παραπάνω γίνεται

αντιληπτή η σημαντικότητα της εξασφάλισης της προσβασιμότητας των εξωτερικών

χώρων.

Ο συγκεκριμένος σύλ/ογος λειτουργεί με τρόπο παρεμβατικό, απαιτώντας

από τους τοπικούς φορείς κυρίως, την βελτίωση της προσβασιμότητας των

εξωτερικών χώρων για τα άτομα με Σ.Ω.Ο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως

επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα, ο σύλλογος έχει καταφέρει να εισάγει ηχητικά

φανάρια, ηχητικές αναγγελίες στάσεων στα αστικά λεωφορεία, καθώς και οδηγούς

όδευσης τυφλών κατά μήκος των κεντρικών δρόμων της πόλης. Η επίμονη δράση του

συλλόγου εκτός του ότι επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό ότι η προσβασιμότητα

εξωτερικών χώρων αποτελεί σημαντικό θέμα για την πλειοψηφία των ατόμων με

Σ.Π.Ο., καταδεικνύει και την έλλειψη προσβασιμότητας στην τοπική κοινωνία, σJ.J.iJ.

και σε ολόκληρη την χώρα. Πιο συγκεκριμένα, ένας συμμετέχοντας δήλωσε «δεν

υπάρχει κράτος πρόνοια στην Ελλάδα. Εδώ στην Ελλάδα να έρθει να πάει που; Να πάει

στο πεζοδρόμιο και να χτυπήσει τη στάση; Να περάσει το δρόμο και να πέσει πάνω σε

ένα αυτοκίνητο, σε ένα ποδήλατο, σε ένα μηχανάκι; Να πει συγγνώμη μπορείτε να με

βοηθήσετε και να σε βρίσει ο άλλος;;).

Επομένως, ο σύλλογος πιθανότατα δραστηριοποιείται σε μεγάλο βαθμό για το

ζήτημα της προσβασιμότητας των εξωτερικών χώρων, αφενός γιατί η

προσβασιμότητα αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, και αφετέρου γιατί στην

Ελλάδα, ενώ υπάρχουν οι αντίστοιχες επίσημες διατάξεις, δεν εξασφαλίζεται η

προσβασιμότητα σε πρακτικό επίπεδο και αυτό προκαλεί σημαντικές δυσκολίες στην

μετακίνηση των ατόμων με Σ.Ω.Ο.

Λαμβάνοντας όλn τα παραπάνω υπόψη, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο

σύλλογος παρεμβαίνει σημαντικά στους περισσότερους τομείς της ζωής ενός ατόμου

με Σ.Π.Ο. Συμπερασματικά, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ο σύλλογος εκτελεί

βασικά ρόλο πολιτικό. Η προβολή των ατόμων με αναπηρία και η ενημέρωση της

τοπικής κοινωνίας για την τύφλωση αποτελεί τον 'liλtoν αποτελεσματικό τρόπο για

την αντιμετώπιση του ρατσισμού και για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των

ατόμων με Σ.Ω.Ο. Επομένως, ο αγώνας για τον μετασχηματισμό των στάσεων της

κοινωνίας απέναντι σε ζητήματα τύφλωσης και παράλληλα η επίμονη προσπάθεια για
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την διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με Σ.Π.Ο. προσδίδει στον σύλ/ογο

πολιτικό χαρακτήρα.

Στο επόμενο κεφάλαιο θα γίνει μια αναφορά στα συμπεράσματα που μπορεί

κανείς να καταλήξει βασιζόμενος στα δεδομένα και στη συζήτηση. Παράλληλα θα

τεθούν κάποιοι προβληματισμοί που προκύπτουν σχετικά με τον ορισμό της

αυτονομίας των ατόμων με Σ.Π.Ο., καθώς επίσης και της διαφορετικής τάσης που

εμφανίζεται μεταξύ των συλ/όγων ατόμων με Σ.Π.Ο. και των συλ/όγων για άτομα με

προβλήματα όρασης. Τέλος, θα κάνουμε κάποιες προσωπικές εκτιμήσεις και

προτάσεις αναφορικά με τους συλ/όγους και την στάση της πολιτείας.
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Κεφάλαιο 50: Συμπεράσματα
και Προτάσεις
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Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, ο σύλ/.ογος που εξετάσαμε

παρεμβαίνει και επηρεάζει σημαντικά αρκετούς τομείς της ζωής των ατόμων με

Σ.Π.Ο. Στο 10 κεφάλαιο διακρίνουμε ότι και οι υπόλοιποι σύλ/.ογοι που εξετάσαμε

παρέχουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό παρόμοιες υπηρεσίες. ΠαραΠ1Ρώντας

συνολικά τα δεδομένα και τη συζήτηση, καθώς και τα στοιχεία από το 1ο κεφάλαιο,

μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι περισσότερες από τις υπηρεσίες που παρέχονται

στους συλλόγους στοχεύουν στην αυτονομία. Μέσα από τα δεδομένα, προκύπτει ότι

η αυτονομίας χαρακτηρίζεται από δύο βασικές διαστάσεις: το άτομο και την πολιτεία.

Το άτομο στοχεύοντας στην αυτονομία εξασκείται και εκπαιδεύεται στις απαραίτητες

δεξιότητες, ενώ η πολιτεία εξασφαλίζει ή όχι την προσβασιμότητα σε όλους τους

τομείς, την ολοκληρωμένη εκπαίδευση, την αντιμετώπιση του κοινωνικού ρατσισμού.

Οι δύο αυτές διαστάσεις ορίζουν με τη σειρά τους και τις υπηρεσίες των συλλόγων,

οι οποίες με στόχο την αυτονομία οργανώνουν δράσεις που αφορούν στο άτομο ή την

κοινωνία! πολιτεία.

5.1 Ο Ρόλος του Συλλόγου και η Αυτονομία

Με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν και πιο συγκεκριμένα με βάση τα

όσα ειπώθηκαν από τους ερωτηθέντες παρατηρείται ότι σε θέματα όπως η

προσβασιμότητα των εξωτερικών χώρων, οι δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης,

κινητικότητας και προσανατολισμού, a"MiJ. και οι κοινωνικές σχέσεις που

δημιουργούνται στον σύλ/.ογο προσδόθηκε ιδιαίτερη σημασία. Παρατηρώντας τα

παραπάνω ζητήματα αναδεικνύεται ένα εξίσου σημαντικό αλλά ευρύτερο ζήτημα,

αυτό της αυτονομίας.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή επιτροπή η αυτονομία στη ζωή συνίσταται στην

πρόταση ότι «Τα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχουν τις ίδιες δυνατότητες επιλογών

και τον έλεγχο της καθημερινής τους ζωής. όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Οι υπηρεσίες

φροντίδας και υποστήριξης πρέπει να προσαρμοστούν περισσότερο στις ιδιαίτερες

ανάγκες των ατόμων αυτών») (http://www.ec.europa.eu/).
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Ένας παράγοντας που ενισχύει την αυτονομία, αποτελεί η καλλιέργεια των

αντίστοιχων δεξιοτήτων. Σύμφωνα με τον McCaJl (1990) οι δεξιότητες αυτονομίας

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στις δεξιότητες εmβίωσης ή δεξιότητες καθημερινής

διαβίωσης και στις διαπροσωmκές δεξιότητες. αι πρώτες, όπως έχει αναφερθεί και

παραπάνω, περιλαμβάνουν τις δεξιότητες που αφορούν στην επιβίωση (φαγητό,

προσωmκή υγιεινή, φροντίδα σπιτιού), ενώ οι δεύτερες αφορούν περισσότερο στην

κοινωνική αλληλεπίδραση (επικοινωνία, σχέσεις, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, καλοί

τρόποι).

Ωστόσο, βασιζόμενοι στα δεδομένα θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η

αυτονομία ενός ατόμου εξαρτάται και από άλλους παράγοντες. Ένας από αυτούς

είναι οι δεξιότητες κινητικότητας και προσανατολισμού, οι οποίες καθιστούν το

άτομο ικανό να κινείται μόνος του στους χώρους του περιβάλλοντος, του σπιτιού"

της κοινότητας. Εmπλέον, προκύπτει από τα δεδομένα ότι η αυτόνομη μετακίνηση

προϋποθέτει την υπαρκτή προσβασιμότητα των χώρων, και ιδιαίτερα των

εξωτερικών. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, θεωρείται ότι η αυτονομία των

ατόμων με Σ.π.α. επηρεάζεται ενδεχομένως από τέσσερις παράγοντες: α)τις

δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης (McCall). β)τις δεξιότητες κινητικότητας και

προσανατολισμού, γ)τις διαπροσωπικές δεξιότητες (McCall), και δ)την εξασφάλιση

της προσβασιμότητας των χώρων.

Οι τέσσερις αυτοί παράγοντες εμπίπτουν στις δύο διαστάσεις που

αναφέρθηκαν παραπάνω: στο άτομο και την κοινωνία. Οι σύλλογοι παρέχουν

υπηρεσίες που αφορούν στο άτομο (ανάπτυξη δεξιοτήτων, ψυχαγωγία, κοινωνικές

σχέσεις), ενώ ταυτόχρονα εκrελεί ρόλο πολιτικό, αφού αγωνίζεται για την αλλαγή

των κοινωνικών στάσεων, αλλά και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων και την

βελτιστοποίηση κεντρικής πολιτικής που εφαρμόζεται για τα άτομα με Σ.π.α., αλλά

και γενικότερα για τα θέματα τύφλωσης. α κάθε σύλλογος παρέχει υπηρεσίες που

ανήκουν είτε στη μια, είτε στην άλλη κατηγορία. Ωστόσο, από τα δεδομένα μας

μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ορισμένοι σύλλογοι έχουν την τάση να δίνουν

έμφαση σε μία από τις δύο αυτές διαστάσεις. Οι τάσεις αυτές αναλύονται παρακάτω.
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5.2 Οι Πολιτικές των Συλλόγων

Με βάση, κυρίως, τα στοιχεία των συλλόγων του Ι 01) κεφαλαίου

παρατηρούνταιδιαφορές στις περιοχές όπου δίνεται έμφαση μεταξύ των συλλόγων

ανάλογα με τη σύσταση τους. Στον Πίνακα 7 γίνεται εμφανές ότι σι σύλλογοι για

άτομα με Σ.Π.ο. παρέχουν σε μεγαλύτερο ποσοστό εΚ'Παίδευση για τις δεξιότητες

κινητικότητας και προσανατολισμού, και δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης (52,92%

των συλλόγων που εξετάστηκαν). Αντίθετα, οι σύλλογοι, οι οποίοι συνίστανται μόνο

από άτομα με Σ.Π.Ο., παρείχαν τέτοιου είδους εΚ'Παίδευση σε μικρότερο ποσοστό,

αφού 12,50% των συλλόγων παρείχαν εκπαίδευση δεξιοτήτων καθημερινής

διαβίωσης και 18,75% εκπαίδευση δεξιοτήτων κινητικότητας και προσανατολισμού.

Ενώ, δηλαδή, στους συλλόγους, στους οποίους συμμετέχουν μόνο άτομα άμεσα

ενδιαφερόμενα, άτομα με Σ.Π.Ο., δεν δίνεται τόση σημασία στην εκπαίδευση τους, οι

σύλλογοι για άτομα με Σ.Π.ο. παρουσιάζουν την τάση να θεωρούν εξαιρετικά

σημαντική την καλλιέργεια των προσωπικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων.

Επίσης, στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι οι σύλλογοι, των οποίων

η σύσταση περιλαμβάνει μόνο άτομα με Σ.Π.Ο., παΡουmάζει μία σημαντικότατη

τάση για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων συγκριτικά με τους συλλόγους για άτομα

με Σ.Π.Ο. Συγκεκριμένα, σχεδόν το 70% των συλλόγων της πρώτης ομάδας

διαθέτουν τέτοια υπηρεσία, ενώ μόλις το 30% τον συλλόγων για άτομα με Σ.π.ο.

παρέχει υπηρεσία υπεράσπισης δικαιωμάτων (βλ. Πίνακας 7).

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές τάσεις των συλλόγων, αλλiJ. και τους

παράγοντες που ορίζουν την αυτονομία, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι σύλλογοι

για άτομα με Σ.Π.Ο. έχουν την τάση να δίνουν περισσότερη έμφαση στην προσωπική

προσπάθεια και εκπαίδευση των ατόμων με Σ.Π.Ο., δηλαδή στη ατομική διάσταση

της αυτονομίας. Αντίστοιχα, οι σύλλογοι των ατόμων με Σ.Π.Ο. ασχολούνται

περισσότερο με την εξασφάλιση των αντικειμενικών συνθηκών, οι οποίες επιτρέπουν

την ανεξαρτησία και την αυτονομία τους, δηλαδή την στάση της πολιτείας. Οι

συνθήκες αυτές ενδεχομένως οφείλονται και επηρεάζονται από παραμέτρους, όπως η

πολιτική του κράτους, η οποία ορίζει νομοθετικά τις συνθήκες αυτές, αλλά και η

τήρηση των νομοθεσιών αυτών από την πλειοψηφία της κοινωνίας. Το ζήτημα των

διαφορετικών τάσεων μεταξύ των συλλόγων ανάλογα με τη σύσταση τους αποτελεί

ενδιαφέρον θέμα για περαιτέρω εξερεύνηση.
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5.3 Προτάσεις

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι κάποιοι

ρόλοι που έχει αναλάβει ένας σύλλογος πηγάζουν από την έλλειψη των αντίστοιχων

υπηρεσιών που θα έπρεπε να υποστηρίζονται και να παρέχονται από την κεντρική

πολιτική του κράτους. Με βάση τα δεδομένα μας, υΧλά και τη γενικότερη καταγραφή

περιστατικών που γίνονται εις βάρος των ατόμων με αναπηρία και ιδιαίτερα των

ατόμων με τύφλωση (για παράδειγμα, WWW.maΙV.er) καταλήγουμε ότι στην Ελλάδα

η έλλειψη χωροταξικής και μαθησιακής προσβασιμότητας, η απουσία καταρτισμένων

εκπαιδευτών καθώς και η δυσκολία εύρεσης εργασίας αποτελούν συνέπειες τ/ς μη

σωστά στοχευμένης πολιτικής της αναπηρίας της χώρας. Αυτή τη στιγμή η πολιτική

που ασκείται και σχετίζεται με θέματα τύφλωσης αλλά και γενικότερα με ζητήματα

αναπηρίας μπορεί να χαρακτηριστεί ως έντονα προνοιακή, καθώς βασίζεται σε

επιδόματα και συντάξεις αναπηρίας. Η στήριξη προς τα άτομα με αναπηρία έχει

χαρακτήρα οικονομικής ενίσχυσης. Το γεΥονός αυτό επιβεβαιώνει και ενισχύει την

στάση της κοινωνίας προς την αναπηρία, όπως έχει αναλυθεί σε προηγούμενο

κεφάλαιο.

Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί ότι οι σύλλογοι παρέχουν υπηρεσίες, οι

οποίες ενώ στοχεύουν στην αυτονομία των ατόμων με Σ.Π.Ο., αναπληρώνουν

παράλληλα την ελλειμματική πολιτική της χώρας. Στο σημείο αυτό, είναι δυνατό να

υποστηριχτεί ότι ο μοναδικός λόγος ύπαρξης ενός συλλόγου είναι η απουσία

εφαρμογής μιας σύγχρονης και ολοκληρωμένης πολιnκής της αναπηρίας, ή η μη

αποτελεσματικότητα της υπάρχουσας πολιτικής. Επομένως, η μοναδική πρόταση που

μπορεί να γίνει αφορά στην πολιτεία και απευθύνεται προς αυτήν. Θα έπρεπε η

πολιτεία να υλοποιεί στοχευμένες δράσεις οι οποίες να ενισχύουν το άτομο με Σ.π.ο

και σε ατομικό επίπεδο, εξασφαλίζοντας του ολοκληρωμένη εκπαίδευση,

επιμόρφωση και επαγγελματική αποκατάσταση, αλ/ά και σε κοινωνικό επίπεδο,

εξασφαλίζοντας προσβασιμότητα, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής

γνώμης σε ζητήματα αναπηρίας. Με αυτόν τον τρόπο θα μειώνονταν φαινόμενα

οίκτου, περιθωριοποίησης και κοινωνικού ρατσισμού. Πιστεύουμε ότι είναι ευθύνη

της πολιτείας η εξασφάλιση όλων εκείνων των συνθηκών που επιτρέπουν την

αυτονομία των ατόμων με Σ.Π.Ο. Οι σύλλογοι θα έπρεπε να έχουν ένα

συνεπικουρικό ρόλο στο έργο της πολιτείας και όχι πρωταγωνιστικό. Πραγματικά,

φαντάζει εξωπραγματικό το γεγονός ότι σnς αρχές του 21 ου αιώνα η ίδρυση και
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λειτουργία ενός σωματείου αποτελεί προϋπόθεση για την εξασφάλιση βασικών

αναγκών μιας ομάδας ανθρώπων, οι οποίες θα έπρεπε να εξασφαλίζονται από την ίδια

την πολιτεία.

Καταλήγοντας, για να αλλάξει η παρούσα κατάσταση, θεωρούμε ότι είναι

αναγκαίο να ξεκινήσει ένας δημιουργικός και συστηματικός διάλογος και συνεργασία

μεταξύ των συλλόγων και της πολιτείας, έτσι ώστε να υπάρχει μια ενημέρωση και

μεταφορά τεχνογνωσίας και από τις δύο πλευρές. Ο πλούτος της εμπειρίας των

συλλόγων, καθώς σtyYKεντρώνOυν εξειδικευμένες γνώσεις, μπορεί να αποτελέσει

σημαντική πηγή πληροφόρησης για τ/ν πολιτεία και από κοινού να δημιουργηθούν

πυλώνες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τ/ς κοινής γνώμης και τέλος η πολιτεία

να αναλάβει ένα ουσιαστικότερο ρόλο - πέραν αυτόν τ/ς πρόνοιας - που θα αφορά

στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση και αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία,

επενδύοντας με αυτόν τον τρόπο στην κοινωνική ισορροπία, στη συμμετρική

παραγωγικότητα και στους θεσμούς που εξασφαλίζουν αυτονομία και έμπρακτ/

ισονομία.
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Σ έδιο Ε α/Τ ατολ ίου

Βασικό ερευνητικό θέμα: «ο ρόλος του συλλόγου στη ζωή

των ατόμων με Σ.Π.Ο.»

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΗΛΙΚ]Α: _

ΦΥΛΟ: _

ΣΠΟΥΔΕΣ (ΕΙΔΟΣ): _

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑ] ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:

ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΡΑΣΗΣ:

ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΡΑΣΗΣ:

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧ]

ΟΧ]

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΗΛ]ΚΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΟΡΑΣΗΣ: _

Υποερα/τήματα σε άcονεc:

• Εκπαίδευση:

«Πώς επηρέασε η λειτουργία του συλλόγου τις γνώσεις σου;»

1. «Παρακολουθήσατε μαθήματα braille; »
2. «Πώς η εκμάθηση του συστήματος γραφής και ανάΥνωσης braίl1e

βοήθησε την προσωmκή σας εξέλιξη:»

3. «Έχετε πρόσβαση σε κάποια βιβλιοθήκη; Αν τη χρησιμοποιείτε, πιστεύετε

πως έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πληροφόρηση σας και στην γενικότερη

ενημέρωση σας;»

4. «Στα πλαίσια των δράσεων του συλλόγου αποκτήσατε καινούργια χόμπυ

και συνήθειες και μάθατε πράγματα από αυτό; Θέλετε να μας μιλήσετε

σχετικά;})

• Κοινωνική Ζωή:

«Πως επηρέασαν οι υπηρεσίες που σας παρείχε ο σύλλογος τις κοινωνικές σας

σχέσεις; Έχετε κάνει φίλους, παρέες;»

Ι. «Στα πλαίσια του συλλόγου, οργανώνονται ψυχαγωγικές

δραστηριότητες; Εάν ναι είναι σημαντικές για εσάς;»

2. «Υπάρχει κάποια άλλη υπηρεσία του συλλόγου που συνέβαλε

ουσιαστικά στην κοινωνικοποίηση σας ή στην δημιουργία

διαπροσωπικών σχέσεων;})
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• Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ι Αποκατάσταση:

«Πώς επηρέασε ο σύλλογος την επαγγελματική σας σταδιοδρομία;»

1. «Σας βοήθησε ο σύλ/ογος να επιλέξετε το επάγγελμα σας;

Εκπαιδευτήκατε στα πλαίσια λειτουργίας του συλλόγου; Ο σύλλογος

συνέβαλε στο να βρείτε δουλειά; Αν ναι, είναι σημαντικό για εσάς

αυτό και γιατί;»

• OΙKOγένεισJ φίλοι:

« Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι ο σύλλογος επηρέασε τη ζωή του

οικογενειακού και φιλικού σας κύκλου και τις σχέσεις σας μαζί τους;»

• KoινωνίσJ Δικαιώματα:

« Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι ο σύλλογος προσπαθεί να βοηθήσει τη ζωή

όλων των ατόμων με Σ.Π.Ο στην Ελλάδα;»

1. «Με ποιο τρόπο ο σύλλογος επηρεάζει τις προκαταλήψεις και τον

ρατσισμό στην ελληνική κοινωνία; Τί σημαίνει για εσάς αυτό;)}

2. «Πώς πιστεύετε ότι ο σύλλογος συμβάλλει στην υπεράσπιση των

δικαιωμάτων των ατόμων με Σ.Ω.Ο.; Έχουν γίνει δράσεις με τέτοιους

σκοπούς;)}

• Προσωπική Ζωή:

«Πώς οι υπηρεσίες του συλλόγου επηρεάζουν την προσωπική σας ζωή και την

ποιότητα της ζωής σας;»

Ι. «Θεωρείτε πως ο σύλλογος σας βοήθησε να έχετε μεγαλύτερη πρόσβαση

στη γνώση και την πληροφορία; Είναι σημαντικό για εσάς αυτό;»

2. «Είχατε εσείς κάποια ανάγκη σχετικά με την κινητικότητα και τον

προσανατολισμό; Σας βοήθησε ο σύλλογος σχετικά με αυτό;)}

3. «Υπάρχει κάποια δράση του συλλόγου που να σας βοήθησε στην

καθημερινότητα σας, να βελτίωσε για παράδειγμα την αυτονομία σας στην

καθημερινή ζωή (δουλειές στο σπίτι. ψώνια, φαγητό σε κάποια ταβέρνα,

κλπ);)}

4. Γενικά πώς νιώθετε ως μέλος του συλλόγου; Σας έχει επηρεάσει η επιλογή

σας αυτή σε επίπεδο τόσο ψυχολογικό όσο και συναισθηματικό;»

5. Έχετε παρατηρήσατε κάποια αλλαγή στο πώς αντιλαμβάνεστε τον εαυτό

σας, από τη στιγμή που είσαστε μέλος αυτού του συλλόγου;

6. Ωιστεύετε ότι η ζωή σας έχει αλλάξει σημαντικά από τότε που γίνατε

μέλος του συλλόγου; Αν και μας μιλήσατε ήδη για αυτό, θέλετε να μας

πείτε ποια συνεισφορά ή δράση του συλλόγου έχει παίξει τον πιο

καθοριστικό ρόλο στη ζωή σας και γιατί;
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