8. CIF HELLAS Değişim Programı
Atina-YUNANİSTAN
(4-29 Mayıs 2009)
Genel Bilgi: Özel, gönüllü, bağımsız, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan CIFUluslararası Dostluk Konseyi 1960’ da Amerika’ da kurulmuştur. CIF porgramının amacı;
- Üyeleri, ev sahibi aileleri ve aktif olarak bireysel Değişim Programına ve/veya
organizasyonun herhangi başka bir etkinliğine katılmış herkes arasında mesleki ve
kültürel deneyimleri paylaşmak ve öğrenme fırsatları sağlamak ve ilişkiler
oluşturmaktır.
- seminerler, konferanslar, toplantılar, Değişim Programları ve CIF tarafından organize
edilen tüm etkinliklere katılımlarına yardımcı olmak ve yönlendirmek
- sosyal çalışmacı ve bu alanda çalışan profesyonelleri CIF Değişim Programları,
CIPUSA, Uluslararası Çalışma Programlarına yeni katılımcılar seçilmesini ve
kaydolmasını sağlamak
- yayınlar ve çeşitli başka yollarla üyeler arasında iletişimi sağlamak
- Bağlantı kişiler heyeti oluşturulamadığında yeni Ulusal Branşların kurulmasını
desteklemek ve sağlamak
- Organizasyonn ruhunu ve hedeflerini yeni nesillere CIF etkinliklerine katılmalarını
destekliyerek tanutmak
CIF Değişim Programının bölümleri;
- Oryantasyon tarihi bir perspektifle bir ülke ile ilgili kültürel, ekonomik, sosyal
eğilimleri anlamayayönelik teorik çerçeveyi sağlamayı, gurup kaynaşması,toleransı,
algısını oluşturmayı amaçlar
- Çok kültürlü bir gurup içinde deneyimleme: her katılımcı kendi ülkesinin çalışma
metodlarıın, müdahale yaklaşımlarını, kültürel eğilimleirini, sosyoekonomik
durumunu ortaya koyar. Bu kültürel değişimi, kültürler arası çalışmayı, ve beceri ve
düşüncelerin paylaşımını sağlar.
- Kurumlara Yerleşme: katılımcılar bulundukları ülkenin sosyal hizmet mesleğini
gözlemleemk ve deneyimlemek için kendi özel ilgi alanlarına göre kurumlara
yerleştirilirler
- Ev Sahibi Ailelerle Yaşamak katılımcıya algısını ve farklılıklara karşı toleransını
geliştiren benzersiz bir kültürel deneyim ve kültürler-arası kalıcı bir arkadaşlık sağlar.
- Değerlendirme katılımcıya programın etkinliğini ve genel katılımını değerlendirmek
için yeni edinilmiş izlenim, bilgi ve deneyimlerini netleştirmek için yeni bir fırsat
verir.
CIF- HELLAS: CIP-USA’ nın Yunanistan mezunları tarfından 1978 yılında kurulmuştur.
1992 yılından beri heryıl Değişim Programı düzenlemektedirler. 1989 yılında “ Aile
Yapısındaki Sosyal Değişimlerin Etkileri” konulu 18. CIF Konferansı 32 ülkeden 235 kişinin
katılımıyla Atina’ da gerçekleştirilmiştir. 2002 Yılı CIF Uluslararası Yöneticiler Toplantısı
Kasım ayında Atina’da gerçekleştirilmiştir. Atina’ da yurt dışı ve yurt içinden çeşitli
üniversite ve akademisyenlerin katılımıyla birçok etkinlik düzenlemişitir.
04-29 Mayıs tarihleiri arasında gerçekleşen 2009 CIF- Hellas Programında Finlandiya,
Rusya, Almanya, Hindistan ve Türkiye’ den 5 kişi bulunmaktaydık. Program grup ve bireysel
olmak üzere iki boyutlu düzenlenmiştir. Grup Programı; çeşitli kurum ve organizasyonlara
birlikte ziyarete gidilen, birlikte hareket edilen Atina’ da gerçekleştirilen bir programdır.

Bireysel program ise her katılımcının kendi çalışma alanı ile ilgili olarak, bireysel
isteğe bağlı düzenlenen, söz konusu alanla ilgili daha fazla yoğunlaşmayı sağlayan ve
katılımcıların Atina’ nın çeşitli semtlerine gönderilmek suretiyle organizasyonu yapılan bir
programdır. Bu çerçevede grup programı 10, bireysel program ise 15 gün olmak üzere toplam
25 gün sürmüştür. Programın ilk 4 günü katılımcıların birbirlerini, ülkelerini ve kültürlerini
daha iyi tanımaları ve kaynaşmaları amacıyla tüm katılımcılar beraber bir otelde kalınmıştır.
Yunanistan yaşama biçimi tanıma ve Yunan aile yapısını öğrenmeye yönelik olarak
program boyunca bir ailenin yanında kalınmıştır. Katılımcıların aile yanına yerleştirilmesi
CIF programın ayrılmaz bir parçasıdır.
Programın başlangıcındaki ilk üç günlük oryantasyon döneminde katılımcıların
sunumu çerçevesinde genel olarak Türkiye, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu,
Saray Rehabilitasyon Merkezindeki uygulama ve özürlülere sağlanan hizmetlerle ilgili olarak
bilgi verilmiştir.
YUNANİSTAN CIF 2009 PROGRAMI KAPSAMINDA YAPILAN KURUM VE
ORGANİZASYON İNCELEMELERİ (ATİNA):

4 MAYIS Pazartesi
Tanışma ve Oryantasyon Semineri
CIF HELLAS üyeleri ve 5 katılımcı ile birbirimizi tanıma ve kaynak olarak farklılıklar
hakkında 2 şerli ve guruplar halinde tartışmalar yapıldı.
Yapılan çalışmadan çeşitli sonuçlara vardık ve bunlardan bir tanesi ve genel olarak
görüşlerimizi özetleyebilecek olan şöyle idi ; “köprüler kurmayı sürdürdüğümüz için
yaptığımız iş bir ‘barış görevi’ olarak tanımlanabilir’.
5 MAYIS Salı
Oryantasyon Günü
Sosyal Hizmet Organizasyonu (SKLE)
Organizasyon hakkında genel bilgi verildi. 1955 yılında kurulan organizasyonun
Yunanistan genelinde 28 şubesi bulunmaktadır. Sosyal çalışmacının ve sosyal hizmet
alanında çalışanlarla ilgili mesleklerin yasalarla sınırlarının kesin olarak belirlendiğini
belirtmişlerdir. Okulalar gibi hala görev almadıkları alanlar da mevcut. Hem üniversiteler hem
de liseden sonra devam edilen 2 yıllık kolejler sosyal çalışmacı mezun ediyor. İstihdam
problemleri var
Yunanistan’ ın Refah Durumu: Sağlıktan Sosyal Dayanışmaya Doğru –Ms. N. ZoiSağlık ve Soyal Dayanışma Bakanlığı Milletvekili Danışmanı -2003-2007 CIF International
Başkanı
İçerik
-

Avrupa Çerçevesi
Akdeniz Modeli
Yunanistanda Durum- olgular ve biçimler(rakamlar)
Yunanistan Refah Durumuna ait tarihi refranslar
Yeni genel sıtratejik yaklaşım
Anahtar Mesaj- Sonuç

Bir tek ‘Avrupa Sosyal Modeli’ olmadığından Avrupa refah durumu açısından ,
Avrupa Refah modeli düşüncesi, kedilerini hakkında düşünmelerinde önemli bir etken
olmuştur. Tahmin edilen tasarruf sürecinde dahi, Kuzey Avrupa refah durumu büyük
ölçüde korunmuş ve Güney Avrupa refah durumu geliştirilmiştir.
Sosyal Kapsam
Sosyal Koruma
Ferrera(1996) güney Avrupa Refah durumunun özel bir model olduğu sonucuna
varmıştır. Formal olarak diğer “birlik üyelerine” (ve Katolik) benzese de, farklı bir
“sosyo- politik ahlak”ı vardır. Bu refah rejimleri, kesin ve tarafsız Weberci devlet
bürokrasisi ile açık evrensel politik kültür içinde yer almamaktadır. Nispeten zayıf devlet
düzen özellikli kültürleri ile kapalıdırlar. bu özel gelişimin nedenleri çeşitlidir: inatçı
politik ve “kültürel gerilik”; sektörel ve bölgesel ikilik; ahlakdışı familizm; güçlü katolik
(Yunanistan’ da Ortodoks) bir kilise ve zayıf sol politika; otonomi ve bürokratik
profesyonellik açısından zayıf kurumlar; diğersivil toplum örgütlerinin yokluğu veya
körelmesi durumunda politk partilerin yükselmesi; aşırı sol ve bölünmüş siyasi Sol
nedeniyle ideolojik kutuplaşma. (Kleinman 2002, p.50)
Akdeniz Modelinin Özellikleri Nelerdir?
1- Gelir hizmeti açısından bu refah devletleri özellikle yunanistan ve italya sadece
yüksek derecede bölünmüş değil aynı zamanda güçlü iç kutuplaşma lar ile de
karakterizedir.
2- Akdeniz refah devlelerinde evrensel kurallar üzreine yaratılan ulusal sağlık sistemi
nedeniyle birlikten bazı ayrılıklar oluşmuştur.
3- Refah sektöründe düşük derecede devlet etkinliği vardır.
4- Bu refah ülkeleri (particularistic) özelikli ve müşteri odaklıdır (clientelistic)

Yunanistan Refah Devleti üzerine kısa bir tarihi referans
1. Dönem : kurulması( 1934-1974)
( Almaya1883, İtalya 1886, Avusturya 1888, İsveç 1891, UK 1911’ dan yıllar sonra)
2. Dönem: birleşme( 1975-1981)
3. Dönem: gelişme ( 1981-1989)
4. Dönem: yeniden planlama ( 1989- bugün)
Yunanistan’ da İşsizlik
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(Resmi veriler)
Uluslararası düzeyde sosyal koruma sistemleri büyük miktarda zorluklarla
karşılaşmaktadır.
1- Ekonominin uluslararasılaşması global çekişme dalgalanması sosyal koruma
finansmanlarını zorlamaktadır

Finansal zorluk sosyal koruma sisteminin uzun vadeli finansal kapasitesi için hayati
elementidir.
3- Demografik değişim istihdam, aile yapısı, sağlık, uzun vadeli sağlık ve emeklilik
sistemi üzerind bi diz yankıyı (geri itmeye) gerektirmektedir.
4- Üretimdeki değişimlerin sonucu olarak iş dünyasında değişimler
5- Yeni ortay çıkan istihdam biçimleri, yüksek işsizlik oranı ve geniş göç akımları
2-

Yunanistan’ ın yüzleşmek zorunda olduğu bazı özel zorluklar
a) sistemin etkiliğini geliştirmek , harcamaları mantığa vurmak, vergi kaçakları ile mücadele,
sermaye akışını yükseltmek yoluyla kendi sosyal koruma sisteminin finansal kararlılığı ve
uzun vadeli ekonomik sürdürülülebilirliği korumak.
b) sistemin kalitesini daha verimli hale getirerek sosyal koruma sistemini yükseltmek, uygun
personel almak, bu personeli devamlı eğitmek ve etkinliğini artırmak
c) bölgesel farklılıkları kökten yok etmek. Bölgesel kohezyon Ulusal Reformlar için temel
öncelik oluşturmaktadır.
Sosyal Koruma Sistemi Reformu İçin Staratejik Rehber
1- sosyal koruma sistemi alanlarının tüm paydaşların katılımıyla koordinasyonu,
uygulaması, denetimi ve değerlendirilmesini destekleyici etkinlikler.
2- İstihdamı destekleyen ve zayıf gurupların işsizliği için mücadele eden , onların
becerilerini geliştiren ve genel olarak zayıf guruplara insani sosyo-ekonomik yaşam
standartları sağlayan etkinlikler
3- Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve sosyal paylaşım alanlarında bu hizmetleir
geliştirerek vatandaşlara yüksek kalitede sosyal hizmet sunan etkinlikler.
“Şehir Meclisine Karşı Aktif Vatandaşlar”
Ms. S. Kokkinaki, Professor Emertuitus of Social Work-A.T.E.I. Athens
Ms. Kokkinaki aktivist olarak, eskiden şehrin merkezlerinden biri olan Kipseli’ deki
çarşı ile ilgili yaptıkları projeden bahsetti. Bu çarşı belediye meclisi tarafından yıkılarak
çarşının yerine modern bir ticaret merkezi yapılmak istenmiş. Atina merkezde genel tarihi ve
doğal doğal doku korunmaya çalışılmış olmakla beraber bazı çarpık ve şehrin dokusuna
uymayan yapılar görmek mümkün. Bu alanda yapılamak istenen inşaat, aktivist vatandaşların
eylemleri ile engellenerek bu tarihi yapının, şehre konser ve sergi salonu olarak hizmet
vermeyi sürdürmesi sağlanmıştır. Aynı şekilde bir başka semtte iş merkezi yapılması
planlanan bir arsa, aktivislerin eylemleri ile engellenmiştir. Arsa gönüllülerin çabalarıyla
ağaçlandırılmış, el yapımı çocuk parkı aletleri konularak bir park haline getirilmiştir. Park
aynı zamanda ikinci el çeşitli eşyaları (giysi, kitap, yiyecek...) bulabileceğiniz , ihtiyaç
sahiplerinin hiç bir ücret ödemeden buradan ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir çeşit bit pazarı
olarak da hizmet vermektedir.
6 MAYIS Çarşamba
Direction of Social Welfare Nomarhias Athens (Sosyal Refah İdaresi)
Ms Maragaki Ariadni – Başkan
Sosyal hizmet kuruluşları ile ilgili devlete ait olan bu kurumda, yapılan sosyal hizmet
çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi. hizmet verilen sosyal hizmet alanları konu başlığı olarak
geçildi. Ör: özürlülere ve aileler finansal destek...

Sosyal hizmet bölümünde 15 sosyal çalışmacı ve 1 psikolog çalışmaktadır. Vaka
çalışması, araştırma ve danışmanlık , yaşlılar ve çocuklara hizmet veren kurum ve kuruluşları
denetlemek gibi görevleri mevcut. En yoğun yaşlılık ve göçmenlerle ilgili vakalarla
karşılaştıklarını bildirmişlerdir. 4 milyon nüfuslu Atina’ da kayıt dışılar ile beraber bir
milyona yakın göçmen ve mülteci bulunduğunu belirtmişlerdir.
Vakalar genellikle polis, yakınların ihbarı ile kuruma ulaşmaktadır. Evlat edinmede
sosyal çalışmacı nihai kararı veriyor, aile mahkemeleri mevcut değil. Çocuk mahkemeleri var.
Koruyucu aile hizmeti farklı bir kuruluş tarafından verilmektedir.
Burada verilen bilgiler konusunda sorulan sorular konusunda kapalı ve yuvarlak
yanıtlar verildi. Bir katılımcının fuhşa bulaşmış göçmen kızlarla ilgili sorularını
geçiştirdiklerinden samimi bir tutum içinde olmadıklarını düşündük.

Juvenille Probition Office Department (Çocuk Mahkemeleri)
(Mrs Padelis Katzolis-SHU, Ms Hara Galanu-Avukat)
Çocuk Mahkemeleri, Yunanistan Büyük Mahkemesine (Supreme Court of Greece) ait
ayrı bir binayı kullanmaktadır. 18 profesyonel çalışanı bulunmaktadır: vasi-nezaretçi memur
(Probition officer), çocuk suçları danışmanı, sosyolog, sosyal çalışmacı, politik bilimci,
psikolog. Sosyal çalışmacı hakim için sosyal rapor, vaka raporu hazırlamakla görevlidir.
Gerekli durumlarda çocukla birlikte mahkemeye de katılmaktadırlar.
Bu tür davalar için bu alanda özelleşmiş ya da uzmanlaşmış hakim veya savcılar
bulunmamaktadır. Hakim, savcıların 2 yıl alanda çalışmış olmaları yeterli oluyor.
Genellikle ıslah edici ölçekler uygulanmaktadır. Hapsedilme ile sonuçlanan vakalar nadirdir.
Mahkemeler koruyucu aile yanında yerleştirilme veya kamu hizmeti gibi cezalarla
sonuçlandırılmaktadır. Okul ve aile içinde 2 yıl boyunca kontrolleri yapılan vakalarla ilgili
daha sonrasında gerçek nedenlerinin belli olmaması ya da çok yönlü vakalar ve vaka
sayısının çok olmasından dolayı takip ve istatistik işlemleri yapılmamaktadır.
Atina ve Selanik gibi büyük şehirler dışında kalan kırsal kesimlerde suçla, suçlular ile
ilgili sorunlar genellikle toplumsal ve kilise gibi güçlerle çözülmektedir.
Romanya ve Arnavutluk gibi ülkelerden gelen göçmen ve mülteciler, çingeneler ve
madde bağımlıları ilgili vakalarla sık sık karşılaştıklarını belirtmişlerdir.
7 MAYIS Perşembe
Ulusal Sosyal Dayanışma Merkezi (EKKA)
Tanım ve Yasal Çerçeve: Atina’ da bulunan devlete ait bir organizasyondur. Sağlık
ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı’ nın denetimine bağlıdır. 5 kişilik bir konsey tarafından
yönetilmektedir. Merkezin başkanı aynı zamanda Genel Müdür olarak da görev yapar. Ulusal
düzeyde sosyal dayanışma hizmetlerinin ana koordinatör kurumudur. Kuurmda psikolog,
sosyal çalışmacı, sosyolog ve idari personel çalışmaktadır.
Hedef: E.K.K.A’ nın amacı sosyal ve duygusal kriz içinde bulunan ve acil sosyal
yardıma ihitiyaç duyan bireylere, ailelere, gruplara, topluluklara sosyal destek hizmetleri
sağlayan ağı koordine etmektir.
Genelllikle sağlanan hizmetler şöyledir:
 Refah konuları ile ilgili danışmanlık ve bilgilendirme
 Bireylere, ailelere ve gruplara psikolojik destek



Kriz durumu yaşayan veya acil sosyal yardıma ihitiyaç duyan bireylere
sığınaklarda geçici konaklama
 Kadın ticareti kurbanlarına geçici konaklama
 Ceza ile ilgili arabuluculuk: EKKA 2007’ den beri yerel şiddeti çözmek için
Atina ve Selanik’ te özel bir Danışmanlık/Teröpatik Program yürütmektedir.
 Diğer kurumlar, kar gütmeyen kuruluşlar ve STK’ lar tarafında sağlanan sosyal
dayanışma hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırmak için arabuluculuk ve
koordinasyon
Sosyal, duygusal, ekonomik, organik nedenler ve doğal olaylardan dolayı şiddetli
problemler, kriz durumu, sosyal patlama veya sosyal tehlike ile karşı karşıya olan bireylere
acil Sosyal Yardım sağlanmaktadır.
Hedef Grup: İstismar edilmiş çocuk ve ergenler, evden ayrılmış ihmal edilmiş çocuk
ve ergenler, istismar edilen kadınlar, aile- içi şiddet kurbanları, kadın ticareti kurbanları, acil
yardıma ihtiyaç duyan yaşlı ve yetişkinler, hassas duygusal ve kriz durumundaki bireyler, her
türlü sosyal, psikolojik problemi olan bireyler
E.K.K.A. Birimleri
 Acil Danışma Hattı ‘197’
 Sosyal Destek Birimleri
 Kriz Yönetim Hizmetleri
 Acil Müdahale Hizmetleri
 Kısa-Süreli Konuk Evleri
 Suçla İlgili Arabuluculuk Uygulamlarında Özel Tedavi/Danışmanlık Programı
Ayrıca Atina ve Selanik’ de göçmen ve mülteciler ile ilgili sağlık hizmetleri sunan
Medecins Du Monde ve Praksis klinikleri de bulunmaktadır. Korumasız çocuklar için,
sosyal güvencesi olmayan anne adaylarına ekonomik destek, yaşlı vatandaşlar için
kaplıca terapisi, kreşler, çocuk yuvaları, çocuk sağlık merkezleri, ev programları,
uyum asistanlığı gibi Soyal Refah hizmetlerine ulaşım hizmetleride sunmaktadırlar.

Aeginitio Psychiatric Hospital-(Psikiyatri Hastanesi)
Ms. Papavasilliou Nota –SHU
Yunanistan’ da Ruh Sağlığı Hizmetleri
Avrupa’ da son 40 yılda, sağlık dağılımının yeniden organizasyonu çerçevesinde
ortaya çıkan ana sonuçlardan biri, psikiyatrik bakımın gözetim altında tutmaktan toplumsal
ruh sağlığına dayalı bakıma dönüştürmekti. Psikiyatrik bakım, ruh sağlığı mevzuat ve
politikaları, hizmet ve tedavi sorumluluklarının dağıtılması, rehabilitasyon ve
kurumsallaşmama, araştırma ve eğitim gibi alanlarında derin değişiklikler geçirmiştir. Ruhsal
bozuklukları önleme prensipleri psikiyatrik bakım ile ilgili her konuda başarılması gereken
temel hedeflerdendir.
1980’ lerin başında Yunanistan’ da psikiyatrik yatan hasta bakımı 9 aşırı kalabalık,
yetersiz personele sahip, tımarhane vari kamu ruh sağlığı hastanelerinde ve birkaç özel
hastanede görülmekteydi. Kamu ruh sağlığı bakım sistemleri aşağıdaki özelliklere sahipti:
kamu hizmetlerinin ve genel hastanelerde yatak eksikliğinde psikiyatrik hizmetlerin
merkezileştirilmesi, ülkede hizmetlerin bölgesel olarak eşit olmayan dağılımı, bazı bölgeleri
psikiyatrik hizmetlere mahrum bırakma, kalifiye idari personel yetersizliği ve kaynakların
etkin olmayan yönetimi.

1981’ de Yunanistan Avrupa Birliğine katıldı. Bunun ardından Yunan hükümeti
Yunanistan’ ın EEC üyeliği nedeniyle ortaya çıkan problemler üzerine Avrupa Sosyal Fonu’
nun ilgi alanlarındaki öncelikleri vurgulayan Avrupa Komisyonu’ na bir muhtıra sundu.
özellikle engelli kişiler için sınırlı iş imkanı ve kamu hastanelerinde psikiyatrik hastaların
yaşam koşulları gibi EEC’ nin finansal ve teknik yardımına muhtaç alanlar olarak belirlendi.
İlk etapta Yunan hükümeti, WHO temel sağlık hizmetleri Alma-Ata deklerasyonu ile
uyumlu, kapsamlı kamuya dayalı ve önlemeyici merkezli ruh sağlığı bakım hizmetlerini
yenilemeyi ve ulusal bir plan geliştirmeyi üstlenmiştir.
Ulusal Sağlık Sistemi yeni yasası Yunanistan’ da kapsamlı ruh sağlığı bakım
hizmetlerinin kurulması için hazırlıkları içermektedir.
Avrupa Düzenleme Konseyi Mart 1984’ de kabul edilmiş ve sosyal alanda
Yunanistan’ a ayrıcalıklı bir finansal destek sağlamıştır.
Sonuçlar
4 çeşit hizmet planlanmıştır:
1. Akıl hastanelerine hastaların yerleştirilmesini engellemek için filtre görevi
gören yapılar,
2. Psikiyatrik hastaların kronik hale gelmelerini engelleyecek yapılar,
3. Uzun süre yatan hastaların ruh sağlığı hastanelerinden topluma yeniden
kaynaştırılmalarını kolaylaştırıcı yapılar,
4. toplumdaki kronik psikiyatrik hastaların yaşamını sürdürmelerini kolaylaştıran
yapılar.
Eginition Univercity Hospital (Üniversite Hastanesi)
Nörolojik ve psikiyatrik problemi olan ilk hastalar 1904’ te tedaviye alınmıştır. 1963
te Eginition iki kliniğe ayrılmıştır:
 Nöroloji Departmanı
 Psikiyatri Departmanı
İki yıl sonra 5 sosyal çalışmacı gönüllü olarak 4 yıl sonrada 4 sosyal çalışmacı kadrolu
olarak çalışmaya başlamıştır. Şimdiye kadar yapının geliştirilmesi, uzun süreli yatılı
hastaların kısa süreli yatılı hastalara- kamuya dayalı ulaşılabilir ruh sağlığı hizmetlerine
geçişini ve uzman personel( psikiyatrist, psikolog, hemşire, sosyal çalışmacı, mesleki
terapist) sayısının artırılmasını kolaylaştırmıştır. Bugün 20 uzman sosyal çalışmacı
bulunmaktadır.
Atina Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Departmanı, Eginition Hastanesi
Psikiyatri Kliniği Yapısı:
1) Ayaklı Hasta Kliniği
 Acil ayaklı hasta ofisi
 Ayaklı hasta kliniği-randevulu
 Ayaklı hasta özel kliniği
2) Yatılı Hasta kliniği
 4 klinik- 9 hasta kapasiteli- kadın-erkek
 2 klinik- 9 hasta kapasiteli-sadece erkek
 1 açık kapı klinik depresyonlu kadınlar için 8 hasta kapasiteli
3) Ayaklı Hasta Birimleri
 Gündüz bakım merkezi
 Mesleki programlar
 Konuk evleri
 Alkol ve madde bağımlıları için “ATHENA” programı ilaçsız ayaklı hasta kliniği

4)

Çocuk-Ergen ve Yetişkinler için Ruh Sağlığı Toplum Merkezi
 Çocuk ve Ergenler için Psikiyatri Ayaklı Hasta Kliniği
 Yetişkinler için Psikiyatri ayaklı hasta Kliniği
 Toplum için sosyal hizmetler
 Özel mesleki programlar

Alkol Ve Madde Bağımlıları İçin Ayaklı Hasta İlaçsız Kliniği “ATHENA” Programı
Eginition Hastanesi Atina Üniversitesi Psikiyatri Departmanı ve Madde Karşıtı
Organizasyonu (OKANA)’ nun işbirliğinin sonucudur. Program 1998’ de kurulmuş ve Ayaklı
Hasta İlaçsız Madde Bağımlılığı Kliniği’ nin sürekliliğini sağlamaktadır.
8 Mayıs Cuma
Korintos Çocuk Yuvası
“Smile of the Child” adlı bir organizasyona bağlı bir vakıf kuruluşu olan bu çocuk
yuvasında 40 tane korunmaya muhtaç 24 yaşa kadar olan çocuk ve gençler bulunmaktadır.
Atina’ nın Korintos semtinde bulunan yuva şehir merkezinin dışında geniş bir arazi üzerinde
bulunmaktadır. Eğitim taşımalı sıstemle sağlanıyor. Kuruluşta 1 adet sosyal çalışmacı ve
gönüllüler görev yapmaktadır.
Fiziksel koşulları oldukça iyi olan 2 katlı kuruluşta çeşitli etkinlik alanları, çocukların
kaldığı 2 kişilik odalar mevcut. Aileler ile mesleki çalışma yapılmıyor. Birkaç aile belli
sıklıklarda ziyaret edebiliyor. Birçok aile oldukça problemli olduğundan özelllikle
çocuklarıyla görüştürülmeye çalışılmıyor. Çocuklar devlete ait çocuk yuvalarından buraya
geliyor. Avrupa birliği projeleri kapsamında çeşitli özel çocuk yuvaları, SOS köyleri gibi
kuruluşlar bu tür çocuklara hizmet vermek için kullanılyor. Finansal olarak gönüllüler ve
toplumsal kaylarca destekleniyorlar.
11 Mayıs Pazartesi
S.T.K. ‘SOLIDARITY’ (Kilise Gönüllü Derneği)
Bir çok kilisenin çeşitli toplumsal alanlarda gönüllü hizmetleri bulunabilmektedir.
Hastane Kurumları Hastalarına Kilise hizmeti-Diakonia(ruhsal bakım) Atina Kutsal
Başpiskopozluğu KİLİSE PROJELERİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ programıdır.Özel hastane
görevlileri (Hekimleri Hasta bakıcıları, Sosyal Görevliler ve Psikiyatristler), Üniversite
profesörleri ve Rahiplerden oluşan bir ekip gönüllülerin yardım niyetlerini koordine eder ve
değerlendirirler. Bu şekilde, hastanede yatan hastalara iletişim, bilgilendirme, destek, bakım,
arkadaşlık vs. gönüllü hizmetleri sağlanır.
2007 ilkbaharında, ‘Hastane Kurumları Hastalarına Gönüllü Yardım Derneği
kurulmuştur.Derneğin amacı daireye mali destek sağlama, profesyonelce istihdam edilen
uzman bilimsel kadroyu oluşturma ve Hasta Gönüllü Yardımının faaliyeti için maddi ve
teknik teçhizatı sağlamaktır.
Dernekte kilise papazının başkanlığında 3 sosyal çalışmacı da gönüllü yer almaktadır.
Kilisenin çoğu bayan 350 civarında gönüllü çalışanı bulunmaktadır.
Gönüllülerin çalışmaları:
Yüzyüze iletişim: Hasta yatağının yanıbaşında basit, insanca bulunmak. Tanışma,
sohbet, arkadaşlık.
Asgari bakım: Şahsi hijyen ve başka türden pratik bakım için yardımcı olma.
Hastanın Hastane veya Bakım Kurumu dışında a) çeşitli muayeneler b) yaratıcı uğraş
c) kamplara katılımı için nakliyesi.

Hasta tarafından istendiğinde, Hastane veya Cemaat rahibi ile iletişim aracılığı.
Hastaya yardımcı olma: Hastane içinde veya dışındaki dairelerden gerekli resmi
evrakların düzenletilmesi (sağlık karnesi tasdiği, özel muayeneler, ilaçlar vs.).
Akrabaların gelememe durumu olduğunda, geçici olarak onları ikame etme.
Mevcut sağlık sistemi hastanelerde, hastalara yeterli personel hasta bakıcı, hemşire
gibi profesyonelleri sağlayamamaktadır. Hemşire ihtiyacını karşılamak için ayrıca ödeme
yapamayacak durumda olan yakınları şehir dışında olup gelemeyen yatılı hastalara refakat
ederek destek olmaktadırlar.Ekonomik nedenlerle yatan hastasının yanında bulunamayan
hastaların refakat edilmesi, hastasını hastanede yalnız bırakmayan sürekli ziyaret eden Yunan
aile kültürü nedeniyle çeşitli nedenlerle yalnız kalmış hastalara gönüllü olarak refakat
edilmesi hastaya psikolojik destek de sağlamaktadır.
Uygulamada hastane uzman personeli, özellikle psikologlar, ve tedavi sürecinde
sınırlarını bilmediği için papazlar arasında ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Papaz kendi ruhani
yaklaşımının tedavi sürecinin bir parçası olduğundan uzman personelle iş birliği içinde
olmaları gerektiğini belirtmiştir.
12 Mayıs Salı
PRAKSIS-STK
Kar amacı gütmeyen, insani ve tıbbi eylem programlarının oluşturulması ve
uygulanmasını temel olarak hedefleyen bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. Fakir
Yunanlılar, evsizler, sigortası olmayanlar, ekonomik göçmenler, barınacak yeri olmayan
mülteciler ve madde bağımlıları, beyaz kadın ticareti kurbanları, Rome(romenler), eski
mahkumlar, trafik ışığı çocukları ve sağlık, psikolojik, yasal destek hizmetlerine yeterince
ulaşamayan kişiler gibi sosyal dışlanmış nüfus gurupları PRAKSIS çalışmalarından
faydalanmaktadır.
PRAKSIS programları Atina ve Selanik’ te bulunan acil ve ücretsiz tıbbi ve ilaç,
psikolojik ve yasal hizmet veren 13 poliklinikten oluşmaktadır. PRAKSIS’ de verilen
hizmetler şunlardır:
 Atina ve Selanik’ te bulunan poliklinikler
 Lesbon Adası Kolektif Aracılık Hareketleri
 Toplum Sağlığı Programları
 Yasal danışmanlık Programı
 Next Door Çocuklar( Sokakta çalışmaya- dilenmeye zorlanan çocuklara hizmet verir)
 Eski mahkumlara uyum programları
 “Çalışma İzni” Program’ının gerçekleştirilmesi
 “Sığınak” Program’ının gerçekleştirilmesi
 “Uyumlu toplum için işbirliği” Program’ının gerçekleştirilmesi
 “JRS projesi” Program’ının gerçekleştirilmesi(çok problemli çevrelerden gelen çocuk
suçluların sosyal uyumu)
 “Ertesi gün” (yangından zarar görmüş bölgelerde-Ilia-Evia- bu alanların yeniden
ağaçlandırılması)
 İlkokul eğitim çalışanları ve ailelerin eğitilmesi ve sosyal dezavantajlı gurupların
desteklenmesi
 “Parnon dağının yeniden ağaçlandırılması”
 “ASK FIRST” (kamu kuruluşları-Bakanlıklar, Genel Sekreterlik- ile işbirliği ile
eğilimli ve savunmasız görünen çocuk suçlular ile ilgili konular hakkında yenilikçi ve
eksiksiz bilgi seferi başlatılmıştır).
Avrupa ve ortaklaşa yatırım yapılmış Programlardan deneyimler
 Ortaklaşa fonlu programlarlı şirket biçimlerine katılım








“Uyum Hareketi” Eylem Projesinin uygulanması
“Çocuklar için Eylem” programının uygulanması
Eksiksiz müdahale
Drama Belediyesindeki işsizlik ve sosyal patlama ile mücadele için eksiksiz
müdahale projesine İlişkin Destek Hizmetleri programı
STK Eylem Projeleri
“My town on a bike” (Kos ve Chania’ da 8 STK ve hükümet himayesi ile vatandaş
ve ziyaretçilere sağlanan bisiklet turu)

13- 15 Mayıs Çarşamba – Cuma
Porta Anichti (Spastik Çocuklar Merkezi)
Merkez, CP’ li çocuklara rehabilitasyon hizmeti veren bir fizik tedavi departmanı,
normal müfredatı takip ederek diploma verern bir okul, atölteler misafirhane, sosyal servis ve
idare bölümünden oluşmaktadır. İlkokul bölümü 10-12 yaş gurubunun olduğu 6 sınıftan
oluşmaktadır. Bir de anasınıfı bulunmaktadır. Yarım gün hizmet veren okulda iş-uğraş terapisi
veren uzmanların (occupatinal therapist) görev aldığı atölyeler (bilgisayar, spor...) de
bulunmaktadır. Gelen hastaların bazılarının 1 haftalık sürelerle yatılı olarak kaldıkları 8 kişilik
bir misafirhane bulunmaktadır. Burada ergo terapistler, iş-uğraş terapistleri ve gönüllüler
çalışmaktadır. Burada kalacak çocuklara sosyal servis karar vermektedir.
İlkokul bölümünde sınıflarda bir öğretmen (lisansını öğretmen olarak tamamlayıp
sonradan özel eğitim alanındaki çeşitli kurs ve programlarla eğitim almış) ve asistan(meslek
lisesi mezunu) bulunmaktadır.
Konuşma terapisi, çeşitli gelişim alanlarına yönelik beceri ve kavramların özel
bilgisayar programları ile verildiği sınıflarda çocuklar belli bir programı takiben bireysel
olarak desteklenmektedirler.
Toplam 36 çocuğa hizmet veren merkezde 7 öğretmen, 7 asistan, 6 fizyoterapist, 3
konuşma terapisti, 2 iş-uğraş terapisti, 2 beden eğitimci, müzik terapisti, 2 ergoterapist
bulunmaktadır.
Gönüllülerin desteği ile çocukların da aktif katılımı ile koro, tiyatro vs gibi sosyal
etkinlikler düzenli olarak yürütülmektedir.
14 mayıs- Perşembe
SOS Youth Center (Gençlik Evi)
SOS çocuk yuvalarından nakil olan 16 yaş üzeri genç kız ve erkeklerin kaldığı 30
kişilik bir kuruluştur. Gençlerin 2- 4 yıl arasında kaldığı kuruluşta bir psikolog bir aşçı
çalışmaktadır. Gençlik Evi’ programı bağımsızlığa geçiş ve yarı bağımsız gençlerin yer aldığı
2 aşamadan oluşmaktadır. Kalan gençlerin birçoğu okula devam etmektedir. Ayrıca çeşitli
kurs ve sosyal faaliyetler sürdürülmektedir. Psikolojik desteğe ihtiyacı olan gençler için ayrıca
hastanelerden profesyonel destek alınmaktadır. Meslek elemanları vardiyalı olarak kuruluşta
yatılı kalmaktadır.
SOS Çocuk-Gençlerinin Gelecek Profili
Sosyal davranış problemleri, kurumsal olmayan davranışlar geliştirmek için gerekli
farklı ihtiyaçlar, ileri yaş grubu çocukların sayısındaki artış gibi nedenlerden dolayı
gözetimleri zor bir iştir. Gençlerin, Gençlik Evi dışındaki çalışmaları 2 yıl boyunca takip
edilmektedir.
Okul problemleri: pasif davranışlar, SOS’ dan olmayan ergenlerle daha az
sosyalleşme, kendini gösterememe
Eğitim : mezun olmakta zorlanma, özellikli bir iş edinebilmek için yetersiz bilgi,
gelecekteki meslek tercihleri için perspektif yoksunluğu.

Psikolojik problemler: genellikle depresyon, kendileri ile ilgili olumsuz benlik algısı(SOS kimliği- olumsuz anlam ifade ediyor)
Travmatik yaşantılar: öz-ailelerinden fiziksel ve ruhsal kötü muamele, ihmal edilme,
sos öncesinde ev dışında kaldıkları yerlerde yaşadıkları deneyimler
Yasal ve madde bağımlılığına bağlı problemler:
 SOS her tür çocuğun ihtiyacını karşılamayan özel bir profile sahiptir.(ör:
psikotik bozukluğu olan veya anti-sosyal davranış problemleri olan çocuklar
farklı korunma şekillerine ihtiyaç duyar) fakat karşılaşılan her türlü problem
için uygun çözümler bulunmaya çalışılmaktadır(profesyonel olarak tükenme )
 Yunanistan’ daki Sosyal politik kamu sağlık hizmetleri sisteminin yetersizliği
 (Mümkünse)Biyolojik aile ile çalışmak
 Bazı durumlarda teröpatik sistenden çom aile-padagojik sistemle
çalışılmaktadır.
 Gençlik Evi bağımsız olarak toplumsal yaşama geçiş için ‘son imaj’, son
basamaktır.
 SOS çocukları çoğu zaman gelişmek, olgunlaşmak ve kişisel limitlerini
genişletmek için ‘ödünç ego’ ya ihtiyaç duyar
Ergenlikten Yetişkinliğe Geçiş ‘Pasaportu’
Pedagojik ‘Araçlar’
Yetişkin yaşamı ile ilgili beklentileri alışma zamanı gelince ergen tarafından uym
sağlanması gereken hedefler şunlardır;
 Ergenin kimlik algısının kurulması
 Aile bakımının ayrılması
 Otonomi ve sosyal sorumluluk
 Yakın ve sabit ilişki kurabilme becerisi
 Çocukluk dönemi travmalarının çözülmesi(biyolojik aileden ayrılık, kopma)
SOS kasabasından Gençlik Evine ‘geçiş’ ergenin zaferi olmalı( 2 yıllık hazırlanma).
Bu yaşamlarında başlarına 3egelen en büyük değişikliktir. Çocuğun kuruluşta kaldığı
zamanlarda gelecekte istediklerinde tekrar bir araya gelmeleri için biyolojik aile ile
ilişki kurmak için birçok çalışma yapılmaktadır.
18-22 Mayıs Pazartesi-Cuma
Ergastiri (Mesleki Rehabilitasyon Okulları)
18 yaşını doldurup çeşitli özel eğitim okullarından mezun olan ve evde kapalı
kalmaktan başka alternatifi olmayan bireylerin, rehabilitasyon ve entegrasyonlarını amaçlayan
eğitimlerini sürdürmeleri için yeterli yapı olmadığından, ihtiyaçlarını karşılamak için 1978
yılında zihinsel engelli bireylerin aileleri, dostları ve vasileri yardımsever topluluğu tarafından
kurulmuştur.
Topluluğumuzun 350 daimi -Öğrenme güçlüğü olan bireylerin aileleri- ve birçok
daimi olmayan üyesi vardır. Yalnızca mental geriliği olan çocukların ailelerinden oluşan 9
kişilik Konsey tarafından yönetilmektedir.
Ergastiri 1984 yılında 18 yaş üzeri bireyler için mesleki ve rehabilitasyon amaçlı
özürlü bireyler için tasarlanmış atölyeler olarak kurulmuştur.
2500 m2 lik bir alana Yeni inşa edilen binalarda 100 genç bireyi rehabilite etmekte ve
çalıştırmaktadır. 31 sürekli çalışanı mevcuttur( teknik, idari, bilimsel ve destekleyici). Mesleki
rehabiltasyon alanları: halı, dikiş, dokuma, fırın(pastane), seramik, takı-küçük hediye,
bahçecilik atölyeleri. Fırın ve catering bölümünün ürünleri birçok market ve dükkanda
bulunabilmektedir.
Verilen diğer hizmetler: sosyal eğitim, çocuklar ve aileleri için psikolojik destek,
eğitim ve sosyal entegrasyon için danışmanlık, bireysel ve grup danışmanlığı, kişisel algı ve

kimlik gelişimi için destek, aile yapısı ve ilişkilerinin, iş yerinde zihinsel engelli bireylerin
beceri düzeylerine göre bilinci arttıracak etkinlikler sürdürülmesi, serbest iş alanlarında
çalışabileceklerin entegrasyonu.
‘Recreation Club’ paralel destek programı müzik dersi, elektronik klavye dersi, koro,
tiyatro grubu, temsili oyunlar, dans, günlük yaşam becerileri, sosyal beceriler sağlamaktadır.
Topluluğun en önemli önceliği Tarım Bakanlığı tarafından bağışlanan araziyi
kullanıma açmak için mevcut 2 projeyi hayata geçirmektir. Birinci proje LILIAN
VOUNDOURIS DERNEĞİ’ nin bu merkez için inşa ettiği 100 engelli bireye hizmet veren
merkezin işletilmesidir. Proje aynı zamanda belediye tarafından da maddi manevi
desteklenmektedir. 2003 yılında bu yeni merkeze yerleşilmiştir. İkinci proje Atölyelerde
çalışan bireylere gelecekte ‘Yarı Bağımsız Konaklama’ sağlayacak olan 9 adet ev inşa
etmektir. Ailelerinin en büyük kaygılarını olan kendileri olmadıkları zaman çocuklarına ne
olacağıdır. Bu yarı bağımsız yaşama çocukları hazırlamak için mevcut binaların içinde
düzenlenmiş bir odada, bir program yürütülmektedir.
Bu proje için başlatılan para toplama kampanyası sürdürülmektedir. Ayrıca Proje
Lions Club tarafından da desteklenmektedir.
21 Mayıs Perşembe
THETIS Community Home- Koruma altında olan zihinsel ve bedensel engelli gençlerin
küçük gruplar halinde kaldığı evler
Thetis Toplum Evi 1993 yılında önceki Leros’ ta bulunan PIKKA kimsesizler yurdunun
yeniden yapılanması ve rehabilitasyon programı çerçevesinde zihinsel engelli bireylere daha
güvenli, bakım ve destek hizmetleri sunmak bakış açısıyla, kurulmuştur. Uzun yılllar
çabalardan sonra bu evlerde yaşayanlar, kendi kapasite ve ritimleri ile sosyal çevrde yaşamak
için gerekli becerileri kazanmışlardır. Son yıllarda mesleki kurslara, çeşitli etkinliklere, spor
ve yaratıcı ve eğlenceli etkinliklere katılmakta ve arkadaşları ve kendi aileleri ile kendi
iletişim ağlarını geliştirmişlerdir. 2000 yılında kurulan konuk evinde (Sheltered Apartment)
yaşayan 2 kişi günlük yaşam ihtiyaçlarını üst düzey bağımsız becerilerle karşılamaktadırlar.
Çalışma Programı: spesifik toplumsal yapı hareketlerinden elde edilen deneyimlerinin, aynı
zamanda genç akıl-ruh sağlığı profesyonelleri için eğitimsel değerinin olabileceği düşüncesi
ile çalışma programı oluşturulmuştur.
Çalışma programı Toplum Evi ve Sığınak Apartman’ da bir yıl gönüllü çalışmış
a) ruh sağlığı öğrencilerine
b) genç profesyonellere, sağlık çalışanlarına hitap etmektedir.
Çalışma Programının Yapısı: Teorik ve pratik bölümlerden oluşmaktadır.
Teorik Bölüm, topluma dayalı psikiyatri için bqaşvvuru ve kurallar
Psikiyatrik reform
Yunanistanda kurumsallaşmanın ortadan kaldırılması
Toplumsal yapının teröpatik boyutu
Toplumsal yapılardaki çalışanların görevleri
Akıl sağlığı konusu hakkında toplumsal farkındalığın yükseltilmesi konularında haftalık
toplantılarla analiz ve sunumların yapıldığı bölümdür.
Pratik bölümde stajer ve gönüllülerbu yapılarda sürdürülmekte olan çalışmaları gözlemlemek
için toplumsal yapıyı ve burada kalanları ‘tanışma süresinden’ geçerler. Eğitimleri,
deneyimleri ve Bu yapıdaki beraber çalışma sürelerine göre burada kalanlarla
bireyselleştirilmiş programlar geliştirirler.
Gerçekleştirilen etkinlikler: Eğitimsel (bilgisayar, yemek pişirme, dansdersleri vs..)
Yaratıcı ( boncuk ve takı tasarımı, bahçıvanlık vs..)
Eğlence (sinema tiyatro, müze gezileri)

Çalışılan meslek grupları:
Stajyerler; psikolog, ergoterapist, bakım personeli- hemşire, görsel sanal terapisiti, sosyal
çalışmacı, sağlık müfettişleri, günlük işleir yapanlar
Gönüllüler( ruh sağlığı alanında çalışan üniversite mezunları) Psikolog, sağlık müfettişi,
sosyal çalışmacı, konuşma terapisti
Çalışma programının çeşitli faydaları: psikolojik rehabilitasyon konusunda deneyim ve bilgi,
burada kalanlarla etkileşim ve ilişki kurma, sosyalizasyon- toplum ve burada kalanlar arasında
karşılıklı bağlantı kurma , kurumsallaşma riskini azaltma
Kuruluşa kapatılmakdan yarı bağımsız toplumsal yaşama geçiş süreci .
Çeşitli öğrenme problemleri olan 2 yetişkin ile ilgili vaka
Leros PIKPA Kimsesizler Yurdu:
Diğer kurumlar veya aileleri tarafından getirilen çeşitli fiziksel, duygusal ve zihinsel
gerilikleri olan çocuk ve bebeklerin kabul edilmesi ile 1961 de çalışmaya başlamıştır. Çocuk
sayısının artması, bilimsel ve kalifiye elleman azlığı, psikolojik problemi olan bireyler
hakkındaki sosyal inançlar gibi nedenler kurulduğundan beri kurumun çalışmalarını yani
kurumsal özelliklerin kademeli gelşimini etkilemiştir. Birçok çocuk burada temel ihtiyaçlarını
karşılamada yetersiz bir çevrede, normal yaşamdan yoksun, kuruma kapatılmış olmayı,sosyal
patlama ve terk edilmişliği uzun süre tecrübe ederek olgunlaşmıştır. Bu 41 ve 33 yaşlarındaki
iki özürlü bireyin yaşam hikayesidir.Down sendromu tanılı olan özürlü birey 13’ ünden 32’
sine , hafif öğrenme yetersizliği, sağırlığı olan özürlü birey ise 2 yaşından 24 yaşına kadar
kurum bakımında kalmıştır.
Kurumsallaşmaktan uzaklaşmak ve rehabilitasyon projesi: Birçok PIKKA Kimsesizler
Yurdu sakini gibi bu iki yetişkin de sosyal patlama yşamışlar ve aynı vahim koşullarda
yaşamayı sürdürmüşlerdir. 30 yıl sonra proje lanse edilmiştir. Sağlık Bakanlığı ve Avrupa
Birliği ortak finansmanı ile Çocuk ve Gençlerin Ruh Sağlığı Derneği(APHCA) tarafından
yürütülen 4 yıllık bir programı içermiştir. Proje kurumsallaşmaktan uzaklaşma faaliyetleri
geliştirmeyi, personel eğitimi ve desteklenmesini , burada kalanların çeşitli ihtiyaçlarını
karşılayacak hizmetleri sağlamayı ve genel olarak yaşam koşullarını değerlendirmeyi
amaçlamıştır.
‘Thetis’ Toplum Evi: 1993 yılında bu proje kapsamında PIKKA’ da kalan iki özürlü birey
APHCA derneğinin desteğiyle Atina’ da bir eve yerletirilmiştirler. Geleneksel kurum
yapısında ortalam 18 yıl yaşamış 15-42 yaşları arasında 9 birey daha bu evlere
yerleştirilmiştir. Yapılan mesleki çalışmalar ve gönüllüler ve yerel halkın desteği ile
buradakiler nihayet toplumda bir yer edinmişlerdir. Çeşitli problemleri olan öncededen uzun
süre kurum bakımında kalan hastalar, bireysellik hesaba katıldığında ve gelişmeleri için
gerekli tüm zaman ve yer sağlandığında toplumsal bakım çerçevesinde fayda görebileceğini,
bu çerçevede gelişim sağlayabileceğini kanıtlamış oldular.
Daha spesifik olarak bu iki vaka kişisel hijyenve bakım , ev aletlerinin kullanımını öğrenme,
trafik ve yolları öğrenme ve son olarak toplumla bağlantı kurmak için birçok aktiviteyi
hedefleyen bireyselleştirilmiş özel programlardan fayda sağlamışlardır. Toplum Evinde
kaldıkları sürede mesleki kurslara çeşitli atölye çalışmalarına katılmışlardır.bu çalışmalrı
tamamladıktan sonra sekreter asistanı olarak yarı-zamanlı çalışmaya başlamışlardır. Bu iki
özürlü ve aileleri arasında tatmin edici bir ilişki geliştirilmiştir. Toplum Evi’ ndeki yedi
yıldan sonra bu kişiler ciddi kişisel ve sosyal beceriler geliştirdiklerinden, gelişimlerini
desteklemek ve bağımsızlıkları ve öz- yönetimleri için teröpatik grup, koşulları düzenlemeye
karar verdi.
Yarı-Bağımsız Yaşam: Artık bu iki APCHA’nın 2000 yılında kurduğu korunaklı bir
apartmanda-Sheltered Apartment- yarı bağımsız olarak yaşamlarını sürdürmektedirler.

25-27 Mayıs Pazartesi-Salı
KASP-(Spastik Engelliler Okulu)
Hadzipaterion Spastik Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi
Linda KARAPA-Fzt- Sorumlu Müdür
1973 yılında spastik çocuklara eğitim ve terapi sağlayan benzer bir yer olmadığı için
Sosyal Hizmetler Derneği tarafından STK ve kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak
kurulmuştur. Merkez Hadzipateras ailesinin bağışı olan yeni binasına taşındı. Bu bina bu tür
bir merkeze uygun olarak inşa edilerek donatılmıştır. Merkez çocuklara bireyselleştirilmiş
eğitimsel ve teröpatik programlar sağlamaktadır. Teröpatik binicilik, yaz kampları, gezi,
muzik terapi gibi müfredat dışı etkinliklerle çocukların sosyalizasyonları desteklenmektedir.
Ailelere psikolojik ve sosyal destek sağlanmaktadır.
Merkez 0-12 yaş arasında 100 çocuğa aşağıdaki alanlarda hizmet vermektedir.
1- Kreş programı: Kreş ve anasınıfı programlarının sürdürüldüğü sınıflar. Çocuklar ayrıca
fiziksel ve mental durumuna göre fizik tedavi- iş-uğraş terapisi,ve konuşma terapisi de
almaktadırlar.
2- Dış Hasta Programı: çok küçük olduklarından veya başka bir okula devam ettiklerinden
kreş programına devam edemeyen çocukların ihtiyaç duydukları terapiiyi almak içiçn kuruma
aileleri il eseanslı olarak geldikleri program
3- Periyodik program: İl dışında yaşayan özürlü çocuğu olan ailelerin periyodik olarak
kurumda takip edildiği program
4- Tele-Destek programı: periyodik programa devam eden ailelerin çocuklarını tele
konferans yoluyla internet üzerinden görüntülü olarak takip edildiği program.
Kuurmd açalışan profesyoneller:
 Nörolog
 Fizyoterapist
 Mesleki terapist
 Konuşma terapisti
 Sosyal çalışmacı
 Psikolog
 Özel eğitim öğretmeni
GENEL

İZLENİMLER ve DEĞERLENDİRME

Günümüzde Yunanistan, antik Yunan olarak bilinen imgesiyle pek yakınlık taşımamaktadır.
Coğrafi bir kavşakta bulunmasından dolayı çeşitli unsurlarla bütünleşmiştir. Kentsel
yaşamdaki hızlı gelişmeler nedeniyle plansız bir kentsel büyüme ve göçe yol açmıştır. Atina,
Yunanistan nüfusunun % 30’ unun yaşadığı bir başkenttir.
Kilise oldukça güçlüdür ve sosyal hizmet alanında hemen hemen her kilisenin bir gönüllü
faaliyeti bulunmaktadır. Kiliselerde, özellikle kadınlar bir sosyalleşme aracı olarak hem Pazar
ayinlerine hem de çeşitli sosyal organizasyonlara katılmaktadırlar. Erkeklerin toplandığı
kahvehanelerde tavla oynadığı ve sohbet ettiği tanıdık manzaralar görülmektedir. Yazı dili
olarak hem kiril hemde latin alfabesi kullanılmaktadır. Yunan dilinde özellikle yemek
literatürü ve müzik açısından Türkçe ile oldukça fazla ortak kelime bulunmaktadır. 2004
yılından beri AB üyesi olan Yunanistan ekonomik açıdan hala kalkınmakta olan bir ülkedir.
Zarar eden kamu alanlarının özelleştirilmesiyle özellikle sağlık sektöründe ciddi sıkıntılar
yaşanmaktadır. Yunanistan’ da mültecilerle ilgili tutumu ve balkanlardaki konumu nedeniyle
bir milyona yakın Afrikalı, Kürt, Polonyalı, Arnavut göçmen ve mülteci bulunmaktadır.

Aile yaşamı sosyal yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Her ailenin sosyo-ekonomik durumu ne
olursa olsun dışarda yemek yediği bir taverna vardır.aile bağları oldukça kuvvetlidir.
Toplumda büyük kentler dışında, kadın- erkek rollerini ataerkil yapı ve gelenekler belirler.
Özellikle başkent Atina politik olarak hareketlidir. Sosyal yaşam oldukça çeşitlilik arz eder.
Turistik ve tarihi açıdan yabancılar çok rağbet etmektedir. Yüz ölçümüne göre yaygın bir
ulaşım ağı vardır (otobüs-tren-trolley-troleybüs). Sıklıkla ulaşımda geçikme, tadilat ve çeşitli
eylemler nedeniyle aksamalar yaşanmaktadır.
Sosyal hizmetleri genellikle aktif olarak Sivil Toplum Kuurluşları vermektedirler. Kamusal
alanda hizmetler müracaatçıya güven telkin etmemektedir. Özelleştirilen kurumlarda da çeşitli
nedenlerle müracaatçının ihtiyaçlarını karşılamasına olanak sağlayacak şekilde organize
edilmemiş olup, müracaatçıların kolaylıkla ulaşabilecekleri sistemli bir sosyal hizmet yapısı
bulunmamaktadır.
Mesleki terminoloji açısından birkaç değişiklik, Türkiye’ de henüz bulunmayan değişik
meslek gurupları(ergo terapi, occupatinal terapi) dışında rehabilitasyon açısından uygulamalar
ve kullanılan sistemler ülkemizle karşılaştırıldığında benzerlik arz etmekte olduğu
gözlemlenmiştir.
Oryantasyon günü CIF-Hellas üyesi Nineta Zoi’ nin dediği gibi olumlulardan olduğu gibi
olumsuzluklardan da bilgi edinebiliriz. Bu açıdan CIF-Hellas 2009 programı sosyal hizmet
alanındaki çeşitli uygulama ve yöntemleri gözlemlemek, Yunanistan’ daki soyal hizmet
uygulamalarını, sistem ve metotları deneyimlemek, farklı bir kültürü böylesi bir programın
yaklaşımı farkıyla gözlemleyebilmek hem mesleki hem kişisel açıdan oldukça faydalı
olmuştur.

Bahar AKTOP
Çocuk Gelişimcisi
16.08.2009

