Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης με τίτλο:
«Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο (Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης) για τη μείωση
της ζήτησης και της προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Στο Παράρτημα 4 μπορεί να βρεθεί Ειδική Έκθεση που θα αξιολογεί το Έργο συνολικά.
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ & ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΕΓΚΑΙΡΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ
ΟΥΣΙΩΝ»,

Χρονοδιάγραμμα, προϋπολογισμός
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : Εκπαίδευση στελεχών του ΟΚΑΝΑ και των Κέντρων Πρόληψης των
Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, σε μεθόδους έγκαιρης παρέμβασης σε
κοινωνικές ομάδες (ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, φοιτητές ΑΕΙ-ΤΕΙ, ενεργοί χρήστες) με
στόχο την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Έναρξη 1/7/2012 Λήξη 30/6/2013
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

: 182. 400 ευρώ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

: Με ίδια μέσα (αυτεπιστασία)

Το υποέργο 1 της πράξης με τίτλο : «Εκπαίδευση στελεχών του ΟΚΑΝΑ και των Κέντρων
Πρόληψης των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, σε μεθόδους έγκαιρης
παρέμβασης σε κοινωνικές ομάδες (ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, φοιτητές ΑΕΙ-ΤΕΙ, ενεργοί
χρήστες) με στόχο την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων» με προϋπολογισμό 182.400
ευρώ, είχε έναρξη την 1/7/2012 και ολοκληρώθηκε στις 30/6/2013, έκλεισε με δαπάνες
ύψους 110.000 ευρώ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Οργάνωση και υλοποίηση των νέων προγραμμάτων πρόληψης στην
κοινότητα και στο δρόμο από τον ΟΚΑΝΑ, τα Κέντρα Πρόληψης και το Πρόγραμμα
Αυτοβοήθειας στην Αθήνα & Θεσσαλονίκη.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Έναρξη 1/10/2012 Λήξη 31/1/2015
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη 1/10/2012 2012 Λήξη 30/4/2015
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

: 1.625.000 ευρώ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

: Με ίδια μέσα (αυτεπιστασία)
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Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 2-3 ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ

Κατά την υλοποίηση της πράξης, προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης
χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των υποέργων 2 – 3 και ως ακολούθως:

των

- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 : «Οργάνωση και
υλοποίηση των νέων προγραμμάτων πρόληψης στην κοινότητα και στο δρόμο από τον
ΟΚΑΝΑ, τα Κέντρα Πρόληψης και το Πρόγραμμα Αυτοβοήθειας στη Θεσσαλονίκη»

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα του υποέργου 2 είχε έναρξη την 1/10/2012 και λήξη την
31/1/2015. Κρίθηκε αναγκαία η παράταση υλοποίησης του υποέργου 2 έως την
30/4/2015 με δεδομένο ότι το προσωπικό ορισμένου χρόνου που προσλήφθηκε για την
υλοποίηση της πράξης θα απασχολείται σε αυτήν έως τον Ιανουάριο 2015 και για την
αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος και την έκδοση αποτελεσμάτων απαιτείται
τουλάχιστον ένα τρίμηνο στη συνέχεια (Απρίλιος 2015). Επίσης οι δράσεις : α) προβολής
της πράξης και δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της και β) συντονισμός,
παρακολούθηση και υλοποιήσει φυσικού αντικειμένου του υποέργου προβλέπεται να
ολοκληρωθούν τον Απρίλιο του 2015.
Νέο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του υποέργου 2 : 1/10/2012 –
30/04/2015

- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 : «Εξωτερική αξιολόγηση πράξης»
Το αρχικό χρονοδιάγραμμα του υποέργο 3 είχε έναρξη την 18/11/2013 και λήξη την
31/1/2015.
Κρίθηκε αναγκαία η παράταση υλοποίησης του υποέργου 2 έως την 30/4/2015 ( λήξη
πράξης) με δεδομένο ότι το υποέργο 2 της πράξης και άρα συνολικά το φυσικό και
οικονομικό αντικείμενο της πράξης θα ολοκληρωθεί στις 30/40/2015.
Νέο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του υποέργου 3:
18/11/2013 – 30/04/2015

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο αρχικός, ο τροποποιημένος προϋπολογισμός καθώς και η ανάλυση δαπανών έχουν
παρατεθεί στην Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Κύριοι στόχοι της λειτουργίας των νέων προγραμμάτων στη κοινότητα και στο δρόμο είναι :
Η προσέγγιση πληθυσμών που δυσκολεύονται ή δεν αποφασίζουν ή δε γνωρίζουν τις
υπηρεσίες στις οποίες πρέπει να απευθυνθούν
Η γνωστοποίηση των υπηρεσιών, σε αυτούς τους πληθυσμούς, έγκαιρης παρέμβασης,
θεραπείας, απεξάρτησης για την αύξηση της προσβασιμότητας,
H ενίσχυση των τοπικών υποστηρικτικών δικτύων και η κινητοποίηση των μελών της
κοινότητας για την προαγωγή της πρόληψης,
H στοχευόμενη ενημέρωση της κοινής γνώμης και ιδιαίτερα των νέων για την εξάρτηση
στους χώρους διασκέδασης και ψυχαγωγίας,
Η προσέγγιση στο δρόμο «ομάδων υψηλού κινδύνου», όπως για παράδειγμα οι μετανάστες–
πρόσφυγες και η επικοινωνία στη γλώσσα τους με κατάλληλα φτιαγμένο υλικό
Η προτεινόμενη πράξη, μέσω των υποέργων που θα υλοποιηθούν θα συμβάλλει :
•

στη προστασία της δημόσιας υγείας και της ατομικής υγείας του χρήστη,

•

στην αντιμετώπιση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω
παρεμβάσεων σε νευραλγικούς χώρους που έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης και
εφαρμογής πολιτικών πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης και εμπέδωσης του
αισθήματος δικαίου,

•

στη τροποποίηση της συμπεριφοράς των ενεργών χρηστών, στη κινητοποίηση τους για
την προάσπιση της σωματικής τους υγείας, τη μείωση της βλάβης και τη γενικότερη
υιοθέτηση στάσεων και πρακτικών που ευνοούν το ατομικό συμφέρον αλλά και το
κοινωνικό σύνολο.

•

στη μείωση της βλάβης από την χρήση ουσιών, την πρόληψη της επιδείνωσης της
υγείας των χρηστών, την αντιμετώπιση ψυχιατρικών διαταραχών των εξαρτημένων και
τη γενικότερη μείωση της εγκληματικότητας που σχετίζεται με την χρήση ουσιών.

•

στη προσέγγιση και παροχή βοήθειας στην ομάδα των χρηστών, που βρίσκονται εκτός
θεραπευτικών προγραμμάτων και δυσκολεύονται ή δεν αποφασίζουν ή δε γνωρίζουν
τις υπηρεσίες στις οποίες πρέπει να απευθυνθούν. Προσπαθώντας, πάντα, να
επικοινωνήσουμε στη δίκη τους γλώσσας τους με κατάλληλους τρόπους και εργαλεία,
έτσι ώστε να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή κινητοποίηση τους για συμμετοχή σε
θεραπευτικά προγράμματα

•
στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ψυχοκοινωνικών και θεραπευτικών
παρεμβάσεων που παρέχονται στα άτομα με διαταραχές χρήσης ουσιών
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ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : Εκπαίδευση στελεχών του ΟΚΑΝΑ και των Κέντρων Πρόληψης των
Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, σε μεθόδους έγκαιρης παρέμβασης σε
κοινωνικές ομάδες (ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, φοιτητές ΑΕΙ-ΤΕΙ, ενεργοί χρήστες) με
στόχο την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών

Τα προγράμματα επιμόρφωσης για εργαζόμενους του ΟΚΑΝΑ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
για τα στελέχη των Κέντρων Πρόληψης σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία και για τα
στελέχη του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Α.Π.Θ. είχαν διπλό χαρακτήρα.
Η επιμόρφωση είχε σκοπό τη συμβουλευτική και στήριξη σε θέματα αγωγής και προαγωγής
της υγείας των ενεργών χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών (Ο.Σ.) καθώς και την ενημέρωση
και εκπαίδευση τους σε σχέση με τα νέα δεδομένα στον χώρο για τη βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών προς την Ο.Σ.
Τα σεμινάρια είχαν ως αποτέλεσμα την υποβοήθηση των εκπαιδευομένων στην κατανόηση
των ιδιαιτεροτήτων της Ομάδας – Στόχου (Ο.Σ) και την απόκτηση της απαιτούμενης
παιδαγωγικής κατάρτισης
Παραδοτέα του Υποέργου 1
Π..Α

Σύνολο προγραμμάτων κατάρτισης : 12 προγράμματα.
Συνολικός αριθμός καταρτιζομένων : 240 στελέχη ΟΚΑΝΑ και Κέντρων
Πρόληψης
Συνολικός αριθμός ωρών κατάρτισης : 1.100 ώρες

.
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : Οργάνωση και υλοποίηση των νέων προγραμμάτων πρόληψης στην
κοινότητα και στο δρόμο από τον ΟΚΑΝΑ, τα Κέντρα Πρόληψης και το Πρόγραμμα
Αυτοβοήθειας στη Θεσσαλονίκη
ΔΡΑΣΗ 2.1. Μελέτη για τη Διερεύνηση των αναγκών των ομάδων-στόχου στις οποίες θα
γίνουν οι παρεμβάσεις
ΔΡΑΣΗ 2.2 Οργάνωση και υλοποίηση των νέων προγραμμάτων πρόληψης στην κοινότητα και στο
δρόμο από τον ΟΚΑΝΑ, τα Κέντρα Πρόληψης και το Πρόγραμμα Αυτοβοήθειας στη Θεσσαλονίκη,
για 24 μήνες.

ΔΡΑΣΗ 2.3 Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ τοπικών αρχών/φορέων/ επαγγελματιών
με τον ΟΚΑΝΑ και τα Κέντρα Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ για τη δημιουργία ενός πλαισίου
πρόληψης της χρήσης ναρκωτικών στις τοπικές κοινωνίες και το συστηματικό έλεγχο και
αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων.
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ΔΡΑΣΗ 2.4. Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης της λειτουργίας των
προσφερόμενων υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης σε όλη την επικράτεια
και όπου υπάρχει ανάγκη, με παράλληλη δέσμευση διάχυσης των αποτελεσμάτων της
παραπάνω πιλοτικής πράξης
ΔΡΑΣΗ 2.5: Προβολή πράξης, δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων

ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Τα (12) προγράμματα επιμόρφωσης για εργαζόμενους του ΟΚΑΝΑ σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη, για τα στελέχη των Κέντρων Πρόληψης σε Αττική και
Κεντρική Μακεδονία και για τα στελέχη του Προγράμματος Προαγωγής
Αυτοβοήθειας του Α.Π.Θ. θα έχουν διπλό χαρακτήρα.



Χαρτογράφηση των περιοχών στις οποίες υπάρχει πρόβλημα χρήσης
εξαρτησιογόνων ουσιών αι αύξηση του πληθυσμού των χρηστών
εξαρτησιογόνων ουσιών καθώς και των περιοχών συνάθροισης ομάδων
υψηλού κινδύνου



Σχεδιασμός παρεμβάσεων ενημέρωσης /ευαισθητοποίησης ενεργών χρηστών με
σκοπό τη μείωση της βλάβης /μείωσης της μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων κ.α



Σχεδιασμός παρεμβάσεων για την προσέγγιση των ενεργών χρηστών



Σχεδιασμός παρεμβάσεων σε συγκεκριμένες ομάδες στόχους(αποφυλακισμένοι,
εκδιδόμενες γυναίκες, μετανάστες, πρωτοετείς φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ, κ.ά)



Σχεδιασμός

παρεμβάσεων

σε

συγκεκριμένους

Δήμους/περιοχές

που

αντιμετωπίζουν πρόβλημα


Υλοποίηση πλήθους Παρεμβάσεων ανά ομάδα στόχο



Συμπλήρωση ειδικών ερωτηματολογίων για εξαγωγή περαιτέρω στοιχείων που θα
βοηθήσουν στο σχεδιασμό επιμέρους παρεμβάσεων



Υλοποίηση

καινοτόμων

Προγραμμάτων

όπως

αναφέρονται

ενδεικτικά

παρακάτω:
ΕυΜΕΛεια
Φιλοξενείο/Υπνωτήριο
Παρατηρητηρίο
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 Κάλυψη ιατρικών κοινωνικών, προνοιακών και νομικών αναγκών
των ομάδων στόχων


Πραγματοποιήθηκε παροχή υπηρεσιών όπως:
Παροχή υλικού ασφαλούς χρήσης
Ατομική συμβουλευτική για θέματα λοιμωδών νοσημάτων
Παραπομπή για παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και εφαρμογή
παρεμβάσεων μείωσης των επιβλαβών συνεπειών από τη χρήση ουσιών
Συμβουλευτική με σκοπό την κινητοποίηση τους για ένταξη σε προγράμματα
θεραπείας υποκατάστασης ή αντιρετροική



Βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνονται στοιχεία για τους ωφελούμενους της
πράξης



Υλοποίηση

παρεμβάσεων

για

την

ενημέρωση/ευαισθητοποίσης

του

ευρύτερου κοινωνικού συνόλου


Δημιουργία δικτύου συνεργασίας με πλήθος φορείς ανά παρέμβαση ανά
ομάδα στόχο/ Λίστα καταγραφής αυτών



Παραγωγή εντύπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού και ενημερωτικού
υλικού για τους ωφελουμένους πράξης και για την ευαισθητοποίηση και
ενημέρωση της κοινής γνώμης για το ζήτημα της ουσιοεξάρτησης και της
προσφοράς βοήθειας στους ουσιοεξαρτημένους



Πλήθος δράσεων δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου

.

Όπως προκύπτει από την περιγραφή δράσεων/ενεργειών ειδικών εκθέσεων ανά δράση και
λοιπών στοιχείων που παρατίθενται στην τελική έκθεση τεκμηριώνεται :
 Ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα, τελικά ανταποκρινόταν

στις

ανάγκες

χαρτογράφησης,

των

ωφελούμενων

αριθμός

(αποτελέσματα

προσεγγίσεων,

αριθμός

συμμετεχόντων στο πρόγραμμα
 Η επίτευξη της αρχικής στοχοθεσίας όπως αυτή είχε τεθεί στο
συγκεκριμένο έργο.
 Η πραγματοποίηση των κατάλληλων παρεμβάσεων σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη συνέβαλαν στην επίτευξη της στοχοθεσίας
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 Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και τα αποτελέσματα του
υποέργου, κρίνονται πολύ ικανοποιητικά και σύμφωνα με την
απόφαση ένταξης και το τεχνικό δελτίο της πράξης
 Η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος ως υιοθέτηση και
συμμόρφωση στις οδηγίες Διεθνών Οργανισμών καθώς και στις
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Η εναρμόνιση του εθνικού νομικού πλαισίου /διοικητικού πλαισίου
με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν γένει η ενσωμάτωση
των δράσεων στις εθνικές πολιτικές
 Η δημιουργία δικτύου και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ
ΟΚΑΝΑ και πλήθος αρμόδιων φορέων για την επίτευξη των στόχων
 Η διάχυση των αποτελεσμάτων Του Έργου μέσω ενεργειών
δημοσιοποίησης


Η πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου κρίνεται πολύ
ικανοποιητική ιδιαίτερα εάν λάβει κανείς υπόψη τις δυσκολίες που
δημιουργούσε η πολυπλοκότητα αυτού

 Οι εκτιμώμενες επιπτώσεις (impact indicators) του έργου (δηλ
συνέπειες του έργου μετά την παρέλευση κάποιου χρόνου από την
άμεση επίδραση των αποτελεσμάτων) κρίνεται ότι είναι θετικές,
πολλαπλασιαστικές και σε πολλούς τομείς .
Ενδεικτικά παραδείγματα(δεικτών)είναι α) ο αριθμός των ΧΕΝ που προσεγγίστηκαν
που έχοντας αποκαταστήσει συχνή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες ,
προσπαθούν να μειώσουν τη βλάβη από την εξάρτηση, να ενταχθούν σε
προγράμματα υποκατάστασης ,σε αντιρετροική θεραπεία κ.α ανταποκρινόμενοι με
αυτό τον τρόπο στην αρχική διαφημιστική εκστρατεία β) η ευαισθητοποίηση και
τελικά ο μεγάλος βαθμός συμμετοχής της εκπαιδευτικής κοινότητας (μέλη ΔΕΠ,
Φοιτητές) γ) η ενημέρωση/ευαισθητοποίηση πλήθους φορέων όπως Τοπικοί Φορείς
ΜΚΟ, Υπηρεσίες Υγείας ,Εκπαιδευτική Κοινότητας , ΜΜΕ , Επιστημονική Κοινότητα
αλλά και το ευρύτερο κοινό γενικότερα δ) Η εποικοδομητική συνεργασία και η
κάλυψη υπηρεσιών /αναγκών της ομάδας στόχου από τους προαναφερόμενους
φορείς (ο καθένας στον τομέα του)
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 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα και οι παρεχόμενες από αυτό
υπηρεσίες δημιουργούν κοινωνική προστιθέμενη αξία, τόσο σε
επίπεδο βελτίωσης της υγείας των χρηστών (κύριας ομάδας
στόχου), όσο και σε επίπεδο της δημόσιας υγείας και του
ευρύτερου κοινού (έμμεσα επωφελούμενοι) αφού προστατεύεται η
υγεία αυτού από τη μείωση της διάδοσης λοιμωδών νοσημάτων
(HIV κ.ά) Επιπρόσθετα , με τέτοιου είδους προγράμματα, σε ένα
κράτος δικαίου διασφαλίζεται η ισότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες
υγείας, σε όλους χωρίς διακρίσεις .

Παραδοτέα του Υποέργου 1
Π..Α

Σύνολο προγραμμάτων κατάρτισης : 12 προγράμματα.
Συνολικός αριθμός καταρτιζομένων : 240 στελέχη ΟΚΑΝΑ και Κέντρων
Πρόληψης
Συνολικός αριθμός ωρών κατάρτισης : 1.100 ώρες

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

Παραδοτέα του Υποέργου 2.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
Π..Α

Τεύχος Μελέτης για τη Διερεύνηση των αναγκών των ομάδων στόχου στις οποίες
θα γίνουν οι παρεμβάσεις

Π.Β

Βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνονται στοιχεία για τους ωφελούμενους της
πράξης : Χαρακτηριστικά προσκομιζομένων ατόμων (προφίλ, ιστορικό κ.α.), νέες
επαφές (μέσα από τα ερωτηματολόγια κ.α.), νέοι προσερχόμενοι στις υπηρεσίες του
ΟΚΑΝΑ και των Κέντρων Πρόληψης, επαφές με συγκεκριμένες πληθυσμιακές
ομάδες, επιτυχείς παραπομπές στις υπηρεσίες παρέμβασης και θεραπείας,

Π.Γ

Λίστα καταγραφής επαφών και παρεμβάσεων με τοπικούς φορείς / αρχές –
τεκμηρίωση της δικτύωσης

Π.Δ

Επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης των παρεχόμενων υπηρεσιών πρόληψης σε όλη
την επικράτεια και όπου υπάρχει ανάγκη, με παράλληλη δέσμευση διάχυσης των
αποτελεσμάτων της παραπάνω πιλοτικής πράξης

Π.Ε

Προωθητικές ενέργειες (συνεντεύξεις τύπου, συνεδρίες με τοπικούς φορείς και
χαράσσοντες πολιτική στις πόλεις που θα γίνει κατάρτιση,

Π.ΣΤ

Ενέργειες Προβολής στα ΜΜΕ (έκδοση Δελτίων Τύπου, δημοσίευση
προκηρύξεων σε εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας και στις ιστοσελίδες του ΟΚΑΝΑ, του
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Υπουργείου Υγείας

Π.Ζ

Παραγωγή εντύπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού για
ωφελουμένους πράξης και για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινής γνώμης για
το ζήτημα της ουσιοεξάρτησης και της προσφοράς βοήθειας στους
ουσιοεξαρτημένους

Π.Η

Υλοποίηση νέων πρακτικών παρέμβασης (προγράμματα πρόληψης) στην κοινότητα και
στο δρόμο στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας στις 2 Υπηρεσίες «Δουλειάς
στο Δρόμο» του ΟΚΑΝΑ στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, σε10 Κέντρα Πρόληψης των
Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας και στο Πρόγραμμα Αυτοβοήθειας στη
Θεσσαλονίκη για χρονικό διάστημα 24 μηνών

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός, ότι το πρόβλημα της χρήσης εξαρτησιογόνων
ουσιών καθώς και ότι η αύξηση των κρουσμάτων χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών
αλλά και του αριθμού των ατόμων που ανήκουν σε αποκλεισμένες ομάδες είναι ένα
θέμα που αφορά την ευρύτερη κοινότητα και τη χώρα μας γενικότερα
Μέσω του συγκεκριμένου Έργου, δόθηκε η ευκαιρία προσέγγισης της πλειοψηφίας
των ατόμων αυτών. Μέσω της δουλειάς στο δρόμο, προσεγγίστηκαν ευκολότερα,
πιο άμεσα και στο φυσικό τους χώρο οι πληθυσμοί στους οποίους απευθυνόταν το
πρόγραμμα, κατανοήθηκαν καλύτερα οι ανάγκες τους, και επιδιώχθηκε η παροχή
υποστήριξης σε άτομα που μπορεί να μη γνώριζαν ή να δυσκολεύονταν για
διάφορους λόγους να απευθυνθούν σε φορείς και υπηρεσίες. Παράλληλα
Διατηρώντας επαφή με τις τοπικές κοινότητες και σε συνεργασία με αυτές,
καταγράφοντας τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες τους, υλοποιήθηκαν δράσεις και
παρεμβάσεις, με τη συμμετοχή των μελών κάθε κοινότητας για την βελτίωση της
ποιότητας ζωής, , για την προαγωγή της υγείας και της πρόληψης του φαινομένου
της εξάρτησης αλλά και των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων εν γένει.
Τα προβλήματα της Ο.Σ είναι πολλαπλά. Εκτός των θεμάτων που σχετίζονται άμεσα
με τη χρήση , τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, κοινωνικά
προνοιακά, νομικά κ.α
Επίσης, χρειάζονται ιδιαίτερη κινητοποίηση και ενθάρρυνση προκειμένου να καταφέρουν
να απευθυνθούν σε υπηρεσίες. Το θέμα της γλώσσας, της γραφειοκρατίας και πολλές
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φορές του κοινωνικού στίγματος τους κρατά μακριά από τον στόχο που προσπαθούν να
θέσουν. Η κατάσταση υγείας τους, η καθημερινή εμπλοκή με το νόμο, οι κακουχίες λόγω
έλλειψης στέγης αρκετές φορές καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολο το να είναι συνεπείς στα
ραντεβού τους στις υπηρεσίες.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η αναποτελεσματικότητα ή ακόμη
και έλλειψη σχετικών υπηρεσιών καθώς και η έλλειψη προσωπικού που
αντιμετωπίζουν οι διάφορες υπηρεσίες , στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που
διανύουμε ως χώρα.
Για την κάλυψη των προαναφερόμενων αναγκών της Ο.Σ πραγματοποιήθηκαν μια
σειρά επαφών με διάφορους φορείς , με σκοπό την κάλυψη μέρους των αναγκών
αυτών μέσα από ένα οργανωμένο πλαίσιο συνεργασίας.

Κρίνεται σκόπιμο να τονισθεί ιδιαίτερα, η αξία τόσο της δημιουργίας όσο και της
διατήρησης του «Δικτύου» συνεργασίας με φορείς και υπηρεσίες γιατί έτσι
διευκολύνεται κατά πολύ την σφαιρικότερη αντιμετώπιση των πολλαπλών και
ποικίλων αναγκών αυτού του πληθυσμού.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο χρόνος υλοποίησης των παρεμβάσεων σε σχέση με το
μέγεθος και την πολυμορφία του πληθυσμού των ομάδων στόχου, εκτιμάται, ότι α
ήταν περιορισμένος . Η διαφορετικότητα των ομάδων στόχου μεταξύ τους,
απαιτούσαν περισσότερο χρόνο από τον προβλεπόμενο για το σχεδιασμό και την
υλοποίηση στοχευόμενων παρεμβάσεων . ‘Όμως παρά τις δυσκολίες αυτές
πραγματοποιήθηκε και στις δύο πόλεις αφενός μεγάλος αριθμός παρεμβάσεων
αφετέρου παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν καινοτόμες.
Οι πραγματοποιηθείσες δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων
του έργου κρίνονται επιτυχείς σε σχέση με ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες Οι
κατηγορίες του στοχοθετούμενου κοινού -που πραγματοποιήθηκαν οι δράσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές ,καθώς καθεμία από αυτές αποτελεί πολλαπλασιαστή της
παρεχόμενης πληροφόρησης με διαφορετικό επιθυμητό αποτέλεσμα.
Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου έργου, κρίνονται πολύ ικανοποιητικά γιατί
ενείχε βαθμό δυσκολίας (πολυπλοκότητα δράσεων/ομάδας στόχου) ως προς την
οργάνωση και το χρόνο υλοποίησή του Αξίζει να αναφερθεί, ότι ο σημαντικότερος
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δείκτης που καθιστά επιτυχημένο το πρόγραμμα , είναι ο αριθμός των
προσεγγίσεων/συμμετοχών/παραπομπών που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια του Το
συγκεκριμένο πρόγραμμα συνέβαλε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην προστασία της
δημόσιας

υγείας

,της

ατομικής

υγείας

του

χρήστη,

καθώς

και

στην

ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου στο συγκεκριμένο θέμα.
Αδιαμφισβήτητα, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις πρέπει να έχουν συνέχεια και συνέπεια
για να επιτευχθούν/ διατηρηθούν τα προσδοκώμενα /ικανοποιητικά αποτελέσματα και στο
μέλλον.

Όμως η βιωσιμότητά του στο μέλλον, θα εξαρτηθεί από την επάρκεια οικονομικών
και ανθρώπινων πόρων.
Ο ΟΚΑΝΑ σε επίπεδο Διοίκησης (πρώην & νυν προέδρων καθώς και λοιπών
στελεχών της διοίκησης) προέβη σε μια σειρά ενεργειών, προκειμένου να
υποστηρίξει το όλο εγχείρημα (έκδοση απαραίτητων διοικητικών αποφάσεων,
τροποποιήσεις ΤΔΕ, κ.α).
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία , σε περιόδους οικονομικής κρίσης ,οι
κοινωνικές ανισότητες εντείνονται και οι ανάγκες των ατόμων που ανήκουν σε
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, .είναι αυξανόμενες και πολυεπίπεδες Ο ΟΚΑΝΑ μέσω
της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου επιχείρησε να συμβάλλει με το δικό του
τρόπο στη μείωση των ανισοτήτων και διακρίσεων και να προασπίσει και τη
δημόσια υγεία γενικότερα
Τέλος αξίζει να τονισθεί ,ότι η επιτυχία του εγχειρήματος σε σχέση με το σύντομο
χρονικό διάστημα υλοποίησης, οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό .στις πολύτιμες
προσπάθειες και στο προσωπικό ζήλο που επέδειξαν οι επαγγελματίες/στελέχη που
εμπλέκονταν στο Έργο.
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