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1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ
1.1

Εισαγωγή

Το έργο RECOVEU φέρνει σε επαφή εταίρους από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Κύπρο, τη Ρουμανία,
την Ιταλία και την Ιρλανδία με στόχο την ανάπτυξη της πρόσβασης σε πόρους μάθησης για τα
άτομα σε ανάρρωση από την εξάρτηση.1. Αυτή η πολιτική και η πρακτική επισκόπηση επιδιώκει τη
στήριξη των εταίρων του έργου να αναπτύξουν μια πιο λεπτή κατανόηση του αντίκτυπου της
πολιτικής για τα ναρκωτικά και τη στρατηγική της ΕΕ σε καθεμία από τις χώρες εταίρους, με
ιδιαίτερη έμφαση στο πώς αυτό επηρεάζει την πρακτική στη φαρμακευτική αγωγή. Ο στόχος δεν
ήταν να αναπαράγουν την υπάρχουσα βάση τεκμηρίωσης, αλλά να την χρησιμοποιήσουν ως βάση
για να αναπτύξουν μια θεματική προσέγγιση του συνολικού έργου. Με αυτό κατά νου, οι εταίροι
του RECOVEU έχουν ολοκληρώσει ατομικές αξιολογήσεις της τρέχουσας πολιτικής για τα ναρκωτικά
και εφάρμοσαν στη χώρα τους. Για να προβληματιστούν σχετικά με παρόμοια ζητήματα, ένα
δομημένο ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε, το οποίο βασίστηκε στο ‘European Monitoring Centre for
Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) Structured Questionnaire 28 on Social Reintegration and
Reduction of Social Exclusion of Drug Users (EMCDDA, 2012). Η επισκόπηση, ως εκ τούτου,
βασίζεται και στα υπάρχοντα δεδομένα (για παράδειγμα, δεδομένα από το National Focal Point 2)
αλλά και στη βιωματική γνώση των εταίρων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εθισμού.
Αυτή η διαδικασία έχει διευκολύνει την ανάπτυξη ενός θεματικού πλαισίου για την ενημέρωση των
μελλοντικών εργασιών και, το σημαντικότερο, την απόκτηση μια κοινής αντίληψης ορισμένων
συμφραζομένων και διαρθρωτικών προβλημάτων που επηρεάζουν κάθε εταίρο. Καθώς
ολοκληρώνουμε αυτή την κριτική (Οκτώβριος 2014) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Ναρκωτικά
(EUCND) συναντήθηκε στη Βιέννη για να συζητήσουν την είσοδό τους στην ειδική σύνοδο της
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Η ομοφωνία ήταν να υποστηρίξουν μια αυξημένη
εστίαση στο διεθνές πλαίσιο ελέγχου των ναρκωτικών3. Στο πλαίσιο του έργου RECOVEU οι χώρες
εταίροι δεν έχουν την καταναγκαστική εργασία στη θέση της φαρμακευτικής αγωγής ή τη θανατική
ποινή, αλλά αυτό δεν συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Ως εκ τούτου, είμαστε τυχεροί που
αναπτύσσουμε τους πόρου με ανθρώπους στην ανάρρωση που βοηθούν την πρόσβασή τους στην
εκπαίδευση ενηλίκων και μια ευκαιρία για να κάνουν θετικές αλλαγές στη ζωή τους.

1.2

Πολιτική και Πρακτική στις Χώρες Εταίρους

Ποια είναι τα πιο διαδεδομένα θέματα που αφορούν την πολιτική και την πρακτική σε
εθνικό επίπεδο;
Στις πέντε χώρες-εταίρους οι κύριες ανησυχίες σχετικά με την πολιτική και την πρακτική του
εθισμού ποικίλουν σε κάποιο βαθμό. Στην Ιταλία, το βασικό ζήτημα είναι η χαμηλή αντίληψη του
κινδύνου που συνδέεται με τη χρήση της κάνναβης, ιδιαίτερα μεταξύ του νεότερου πληθυσμού.
Ομοίως, η χρήση και η κατάχρηση του αλκοόλ μεταξύ των νεότερων γενεών θεωρείται
προβληματική, καθώς αυτό μπορεί να χρησιμεύσει ως ουσία εθισμού. Ενώ η κατάσταση είναι
1

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο RECOVEU μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του έργου:
http://recoveu.org/
2
Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην επισκόπηση λαμβάνονται από το National Focal Point data.
3
http://www.eurad.net/en/Overview+of+United+Nations+Intersessional+Meeting%3A+23rd+October+2014.9
UFRDWWC.ips
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κάπως διαφορετική στη Ρουμανία, στο ότι η επικράτηση της χρήσης παράνομων ναρκωτικών είναι
χαμηλή σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει ανοδική τάση για
τη χρήση των ναρκωτικών. Αν και η πλειονότητα των χρηστών ναρκωτικών εκτιμάται να κάνουν
χρήση ηρωίνης, το ποσοστό των ατόμων που κάνουν ενέσιμη χρήση νέων ψυχοδραστικών ουσιών
έχει αυξηθεί και ενδέχεται να αποτελούν περίπου το ένα τρίτο του συνόλου των προβληματικών
χρηστών ναρκωτικών (PDUs)4. Όπως και στην Ιταλία, η χρήση παράνομων ναρκωτικών μεταξύ των
νέων είναι ιδιαίτερα ανησυχητική όπως και στη Ρουμανία; η γενική επικράτηση ανάμεσα σε άτομα
16 ετών το 2012 ήταν 21,7% (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD),
2012). Η Ιρλανδία αντιμετωπίζει επίσης αυτές τις τάσεις στον τομέα της πολλαπλής χρήσης
ναρκωτικών. Η χρήση του αλκοόλ, της κάνναβης, της κοκαΐνης, των βενζοδιαζεπίνων και των
ναρκωτικών «Ζ» γίνεται όλο και πιο εμφανής. Τα ναρκωτικά ‘Z’ (ή χωρίς βενζοδιαζεπίνες, που
ονομάζονται επίσης ναρκωτικά που μοιάζουν με βενζοδιαζεπίνη ), είναι μια κατηγορία
ψυχοδραστικών φαρμάκων των οποίων οι φαρμακολογικές δράσεις είναι παρόμοιες με εκείνες των
βενζοδιαζεπινών. Ο πληθυσμός της Ιρλανδίας που κάνει χρήση ηρωίνης συνεχίζει να μεγαλώνει
ηλικιακά.
To 2010/11, υπήρξαν περίπου 298.752 χρηστών οπίου και / ή κρακ στην Αγγλία. Αυτό αντιστοιχεί
στο 0,87% του πληθυσμού ηλικίας 15-64 ετών (Health and Social Care Information Centre (HSCIC),
2013). Ωστόσο, περίπου 2,7 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας 16-59 έχουν χρησιμοποιήσει ένα
παράνομο ναρκωτικό κατά το τελευταίο έτος, το οποίο ισοδυναμεί με το 8,2% του ενήλικου
πληθυσμού (National Treatment Agency (ΝΤΑ), 2012a). Το 2012, 197.110 ενήλικες ήταν σε επαφή
με τις υπηρεσίες θεραπείας και 185.428 από αυτούς παρέμειναν στην θεραπεία για 12 εβδομάδες
ή περισσότερο - ο χρόνος που ορίζει ένα ταξίδι θεραπείας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καταγράφηκαν
29,855 άτομα που ολοκλήρωσαν την διαδικασία απεξάρτησης από τα ναρκωτικά (NTA, 2012b).
Εκτιμάται ότι πάνω από 10 εκατομμύρια ενήλικες στη Βρετανία έχουν πρόβλημα αλκοολισμού που
κυμαίνεται από επικίνδυνο μέχρι επιβλαβή και, τελικά, οδηγεί στην εξάρτηση. Συνολικά, 109,683
ενήλικες έλαβαν θεραπεία κατά του αλκοόλ το 2012 και 40.908 πολίτες ολοκλήρωσαν με επιτυχία
τη θεραπεία κατά του αλκοόλ (ΝΤΑ, 2012b).
Ενώ η Ιταλία βιώνει πολύ παρόμοια επίπεδα με το Ηνωμένο Βασίλειο και έχει συγκρίσιμο
πληθυσμό 61 εκατομμυρίων, η Ρουμανία έχει επικράτηση 0,18% μέσα σε ένα πολύ μικρότερο
πληθυσμό 19.96 εκατομμυρίων. Το 2012 στην Ιρλανδία, 8.923 άνθρωποι έλαβαν θεραπεία κατά
των οπιοειδών που καθιερώθηκε το 19925. Η Κύπρος θεωρείται ότι βρίσκεται στο κατώτερο άκρο
της κλίμακας της παράνομης χρήσης ναρκωτικών με την κάνναβη να είναι το πιο διαδεδομένο
ναρκωτικό, ενώ ακολουθεί η κοκαΐνη.

Ποιοι φορείς και αρχές είναι οι κύριοι παράγοντες της πολιτικής;
Υπάρχουν συγκεκριμένοι οργανισμοί που έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη του Εθνικού Σχεδίου
Δράσης για καθεμία από τις χώρες εταίρους. Ωστόσο, οι εν λόγω οργανισμοί βρίσκονται μέσα σε
διαφορετικά υπουργεία. Στη Ρουμανία η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΝΑΑ) είναι

4

Αν και αρχικά ο όρος «χρήστες υπηρεσιών» επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για να αναφερθεί στα άτομα σε
αποκατάσταση, αυτό δεν έβγαζε πάντα νόημα στο πλαίσιο του κειμένου. Αν’ αυτού, ο όρος «χρήστες
ναρκωτικών» έχει χρησιμοποιηθεί.
5
www.emcdda.europa.eu/data/treatment-overview/Ireland
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μια εξειδικευμένη νομική οντότητα υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών επιβλέπει την
ανάπτυξη ενός προτύπου προσέγγισης για τη μείωση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και τη
χρήση ναρκωτικών και είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό του συνόλου σχεδόν των υπηρεσιών και
των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Το Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών
και Τοξικομανίας βρίσκεται εντός της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών. Ως εκ τούτου, αν και
ο εθισμός θεωρείται ως μια ιατρική κατάσταση στη Ρουμανία, η Υπηρεσία Καταπολέμησης
Ναρκωτικών δεν βρίσκεται μέσα σε ένα υπουργείο που αφορά την υγεία, επειδή η πτυχή της
εγκληματικότητας υπερισχύει. Στην Ιταλία, το Τμήμα για τις Πολιτικές κατά των Ναρκωτικών (DPA)
αποτελεί μόνιμη δομή της Προεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Η DPA είναι υπεύθυνη για τον
καθορισμό και την παρακολούθηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση των
ναρκωτικών σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ. Αν και δεν βρίσκεται εντός του
υπουργείου Υγείας, η DPA λειτουργεί σε συνέργεια με τις υπηρεσίες υγείας που είναι υπεύθυνες
για τη θεραπεία και αποκατάσταση, και λειτουργεί μέσω της Περιφερειακής Υπηρεσίας Υγείας
μέσω των τοπικών υπηρεσιών υγείας.
Στη Κύπρο, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο οι οργανισμοί που είναι υπεύθυνοι για τις
στρατηγικές που αφορούν τα ναρκωτικά, συνδέονται πιο άμεσα σε πολιτικό επίπεδο σε
κυβερνητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την υγεία. Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου (CAC),
που ιδρύθηκε το 2000, είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής
για τα Ναρκωτικά και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Ναρκωτικά, που είναι ευθυγραμμισμένη
με τη στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά. Ρυθμίζεται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο
Υγείας. Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για το συντονισμό των
προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης στον τομέα αυτό και για την παρακολούθηση των
κυβερνητικών και μη-κυβερνητικών υπηρεσιών εθισμού. Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου
είναι επίσης υπεύθυνο για τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών, ειδικά εκείνων που διοικούνται από
μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
Στην Ιρλανδία, οι κύριοι παράγοντες της πολιτικής προέρχονται από τον τομέα της υγείας, ο οποίος
περιλαμβάνει μια ειδική υπηρεσία για τον εθισμό, εκτός από την πρωτοβάθμια περίθαλψη.
Υπάρχει ένα φόρουμ Εποπτείας για τα ναρκωτικά υπό την προεδρία του Υπουργού Υγείας και με
την εκπροσώπηση πολλών τομέων, συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών και κοινοτικών
αντιπροσώπων. Το Υπουργείο Υγείας είναι υπεύθυνο για την καθημερινή λειτουργία της πολιτικής
κατά των ναρκωτικών μέσω δύο μονάδων: Τη Μονάδα πολιτικής κατά των ναρκωτικών και τη
Μονάδα Προγραμμάτων Ναρκωτικών. Η Συμβουλευτική Ομάδα για τα Ναρκωτικά (DAG)
συμβουλεύει τον Υπουργό για την εφαρμογή της στρατηγικής για τα ναρκωτικά. Η Εθνική Επιτροπή
Εφαρμογής Απεξάρτησης από τα Ναρκωτικά (NDRIC) επιβλέπει την εφαρμογή της στρατηγικής
απεξάρτησης.
Η κατάσταση εντός του Ηνωμένου Βασιλείου είναι κάπως περίπλοκη και παρουσιάζει προκλήσεις
κατά την παρουσίαση και ερμηνεία των δεδομένων. Η βρετανική κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για
τον καθορισμό της συνολικής στρατηγικής για τα ναρκωτικά και για την παράδοσή του στις
αποκεντρωμένες διοικητικές αρχές μόνο σε θέματα για τα οποία έχει δεσμεύσει εξουσία; οι
πολιτικές που αφορούν την υγεία, την εκπαίδευση, τη στέγαση και την κοινωνική φροντίδα
περιορίζονται στην Αγγλία, ενώ εκείνες για την αστυνόμευση και του ποινικού συστήματος
δικαιοσύνης καλύπτουν την Αγγλία και την Ουαλία. Ένας αριθμός εξουσιών ανατίθενται στη Βόρεια
Ιρλανδία, τη Σκωτία και την Ουαλία, και κάθε μία από τις χώρες αυτές έχει τη δική της στρατηγική.
Οι στρατηγικές στη Βόρεια Ιρλανδία και την Ουαλία αφορούν τα παράνομα ναρκωτικά και το
αλκοόλ. Τον Απρίλιο του 2013, ιδρύθηκε το Public Health England (PHE) και η Εθνική Υπηρεσία
Θεραπεία (ΝΤΑ), ενώ προηγουμένως ήταν μέρος της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας (NHS), η οποία
5

[Project Number: 538955-LLP-1-2013-1-UK-GRUNDTVIG-GMP]

οδήγησε στην εφαρμογή της στρατηγικής για τα ναρκωτικά, έγινε μέρος του εθνικού φορέα, που
ιδρύθηκε για την προστασία και τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας του έθνους και για να
μειωθούν οι ανισότητες (Phe, 2013). Υπάρχουν τρία θέματα στη στρατηγική σχετικά με τα
ναρκωτικά στο Ηνωμένο Βασίλειο: η μείωση της ζήτησης, ο περιορισμός της προσφοράς και το
χτίσιμο της αποκατάστασης. Η στρατηγική ασχολείται μόνο με τα παράνομα ναρκωτικά; υπάρχει
μια ξεχωριστή στρατηγική για την κατάχρηση οινοπνεύματος που επικεντρώνεται στην
«υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ». Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η υπερβολική κατανάλωση για τους
άνδρες ορίζεται πάνω από τις 8 μονάδες αλκοόλ και για τις γυναίκες, πάνω από τις 6 μονάδες
αλκοόλ (NHS, 2012).

Ποια είναι η επικρατούσα αντίληψη γύρω από την εθνική απάντηση σχετικά με το
πρόβλημα της χρήσης ναρκωτικών;
Μέσα σε κάθε μία από τις χώρες εταίρους τα άτομα με προβλήματα που σχετίζονται με τον εθισμό
ονομάζονται διαφορετικά. Αυτό το «σήμα» αντικατοπτρίζει την επικρατούσα αντίληψη γύρω από
τον εθισμό. Στην Ιταλία αναφέρονται ως «ναρκομανείς», για παράδειγμα. Η επικρατούσα αντίληψη
γύρω από την απάντηση στο πρόβλημα της χρήσης ναρκωτικών είναι ότι η τοξικομανία είναι μια
ασθένεια η οποία μπορεί να προληφθεί και να θεραπευτεί. Ως εκ τούτου, όλες οι πολιτικές και
στρατηγικές που έχει συσταθεί αναγνωρίζουν ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνο ένα κοινωνικό
πρόβλημα, αλλά και ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας που επηρεάζει όχι μόνο την υγεία των
ανθρώπων που εξαρτώνται από τα ναρκωτικά, αλλά και τρίτων που μπορεί να υποστούν ζημιά από
μια ριψοκίνδυνη συμπεριφορά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η χρήση παράνομων ουσιών δεν
θεωρείται μέρος των δικαιωμάτων του ατόμου, διότι οι συνέπειες αυτής της συμπεριφοράς
μπορούν να επηρεάσουν τα δικαιώματα των άλλων. Ωστόσο, το θέμα είναι αμφιλεγόμενο και η
συζήτηση παραμένει έντονη.
Τόσο στη Ρουμανία όσο και στη Κύπρο, η κυρίαρχη αντίληψη περιλαμβάνει έννοιες της
εγκληματικότητας. Υπάρχει ένας σαφής ορισμός της εξάρτησης από τα ναρκωτικά που αφορά την
παράνομη χρήση ναρκωτικών στη Ρουμανία; η μείωση της προσφοράς και της ζήτησης είναι το πιο
σημαντικό μέρος της στρατηγικής για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Ως αποτέλεσμα δίνεται
λιγότερη προτεραιότητα στην θεραπεία και αποκατάσταση των χρηστών ναρκωτικών. Η δημόσια
αντίληψη σχετικά με την εξάρτηση από τα ναρκωτικά είναι ότι επιδεικνύει έλλειψη θέλησης για τον
έλεγχο της συμπεριφοράς; Οι χρήστες αλκοόλ / ναρκωτικών θεωρούνται αγιάτρευτοι «αμαρτωλοί»
και λιγότερο αξιόπιστοι. Αυτή η ηθική άποψη είναι ευρέως διαδεδομένη και ενθαρρύνεται από
ορισμένες εκκλησίες και επαγγελματίες που δεν λειτουργούν στο πλαίσιο Μινεσότα.6. Οι φωνές
αυτών των θρησκευτικών οργανώσεων και των επαγγελματιών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα
στο πλαίσιο της Μινεσότα είναι λιγότερες και δεν έχουν ακόμη τη δύναμη να επηρεάσουν την
πολιτική και τις διαδικασίες. Ωστόσο, μεγάλες πόλεις όπως η Κλουζ-Ναπόκα, Λάση και το
Βουκουρέστι έχουν ένα καλό δίκτυο μη κυβερνητικών φορέων (ΜΚΟ) που παρέχουν υπηρεσίες οι
οποίες επικεντρώνονται περισσότερο στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική
επανένταξη χρησιμοποιώντας το μοντέλο της νόσου του εθισμού.
Στη Κύπρο, υπάρχει επίσης ένα υψηλό επίπεδο κοινωνικών ταμπού γύρω από την τοξικομανία. Μια
προσπάθεια για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού γίνεται μέσω της προώθησης της κοινωνικής
6

Το Minnesota Model εξελίχθηκε από μοντέλα πρώιμης θεραπείας που ασχολούνται στα πλαίσια της αποχής
και της νόσου. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στο Anderson, D.J., McGovern, J.P. and
Dupont, R.L. (1999). The origins of the Minnesota model of addiction treatment-a first person account, Journal
of Addiction Disorders, 18(1):107-14
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επανένταξης αν και αυτό βρίσκεται προς το παρόν μόνο στα αρχικά της στάδια. Για παράδειγμα, το
Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου (CAC) σχεδιάζει να επανεντάξει αποτελεσματικά στη κοινωνία,
άτομα με ιστορικό εξάρτησης από τα ναρκωτικά, παρέχοντάς τους στέγαση, εκπαίδευση,
απασχόληση και άλλες ειδικές υπηρεσίες θεραπείας που ανάλογα του φύλου τους. Ορισμένα
κέντρα αποκατάστασης δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην κοινωνική επανένταξη από άλλους με
στόχο την εξάλειψη του κοινωνικού στίγματος χρησιμοποιώντας την αποτελεσματική επανένταξη.
Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου (CAC), επεδίωξε επίσης να αφαιρέσει την «εγκληματική»
διάσταση της εξάρτησης από τα ναρκωτικά, που είχε ενεργήσει ως αποτρεπτικός παράγοντας για
χρήστες ναρκωτικών που είχαν λάβει μέρος σε υπηρεσίες θεραπείας, π.χ. παρέχοντας καθοδήγηση
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με την κατάλληλη ορολογία που χρησιμοποιούν.
Εντός Ιρλανδίας η αντίληψη σχετικά με το πώς να ασχοληθούν με το πρόβλημα της χρήσης
ναρκωτικών εξακολουθεί να κυριαρχείται από το ιατρικό μοντέλο που ευνοεί μια διοικητική
προσέγγιση μέσω της μεθαδόνης και σύντομων παρεμβάσεων, με μικρή όμως έμφαση στο πώς να
βελτιώσουν της ποιότητας της ζωής του ατόμου. Ωστόσο, υπάρχει τώρα μια ανερχόμενη αντίληψη
σχετικά με την αποκατάσταση στην Ιρλανδία που επηρεάζεται από τις εξελίξεις στην Αμερική και το
Ηνωμένο Βασίλειο.
Στην Αγγλία η κυρίαρχη αντίληψη είναι ένας συνδυασμός εγκληματικότητας και δημόσιας υγείας.
Όπως και στην Ιρλανδία, μια εστιασμένη προσέγγιση με το όνομα Harm Reduction για την
προστασία της δημόσιας υγείας ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της
δεκαετίας του 1990 ως απάντηση στην κλιμάκωση των ανησυχιών για τη μετάδοση του ιού HIV. Η
προσέγγιση Harm Reduction είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση, η οποία θεωρεί ότι το να υπάρχει
διαθέσιμη υποστήριξη για την όσο πιο ασφαλή χρήση των ναρκωτικών, είναι το κλειδί για την
υποστήριξη των ανθρώπων. Οι αντιλήψεις αυτής της προσέγγισης γίνονται όλο και πιο
αμφιλεγόμενες και έχουν αντικατασταθεί από στρατηγικές περισσότερο επικεντρωμένες στην
αποκατάσταση, οι οποίες προωθούν την αποχή. Ωστόσο, η προσέγγιση Harm Reduction παραμένει
θεμελιώδους σημασίας για τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τον εθισμό, στο ότι όλες οι θεραπείες
επιδιώκουν να μειώσουν τις ζημιές και να αντιμετωπίσουν άλλες επικίνδυνες περιοχές, όπως τη
μετάδοση της ηπατίτιδας. Υπάρχει επίσης υποστήριξη για την εισαγωγή των αιθουσών χρήσης
ναρκωτικών με στόχο τη μείωση των θανάτων που συνδέονται με τα ναρκωτικά (BMJ, 2013). Η
παροχή ναλοξόνης, ενός ανταγωνιστή των οπιοειδών που αντιστρέφει τις επιδράσεις της
υπερδοσολογίας, είναι προς το παρόν διαθέσιμη στους ανθρώπους που διατρέχουν κίνδυνο και σε
ορισμένες περιοχές και στα μέλη της οικογένειας τους. Από τον Μάιο του 2012, η Συμβουλευτική
Επιτροπή για την Κατάχρηση των Ναρκωτικών έχει χαλαρώσει τους περιορισμούς στην παροχή
ναλοξόνης για να υποστηρίξει την στρατηγική για τα ναρκωτικά που έχει ως στόχο τη μείωση των
θανάτων που συνδέονται με τα ναρκωτικά.
1.3

Ορισμοί του εθισμού, θεραπείας και αποκατάστασης

Σε όλες τις χώρες εταίρους ο προσδιορισμός σαφών ορισμών για τον εθισμό, τη θεραπεία και την
αποκατάστασης είναι ένα δύσκολο έργο.
Εθισμός
Υπάρχουν ορισμοί στη βιβλιογραφία και περιστασιακές αναφορές, αλλά για όλους τους εταίρους η
συζήτηση είναι θολή από ηθικά παραδείγματα που έχουν αντίκτυπο στις προσεγγίσεις, τις
παρεμβάσεις και τις αντιλήψεις για το τι σημαίνει να είσαι εθισμένος, και τι σημαίνει αυτό για το
άτομο και τη θέση του στην κοινότητα. Το 2012 η Επιτροπή Πολιτικής για τα Ναρκωτικά του
Ηνωμένου Βασιλείου (UKDPC) αναφέρθηκε στη πολιτική συζήτηση για τα ναρκωτικά στο Ηνωμένο
7
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Βασίλειο ως «τοξική», που οδηγείται από την ανάγκη να διατηρηθεί το status quo και επηρεάζεται
από την έλλειψη συμφωνίας σχετικά με το τι αποτελεί στην πραγματικότητα τη βάση τεκμηρίωσης
(UKDPC, 2012). Όλες οι χώρες εταίροι φαίνεται να μοιράζονται παρόμοια χαρακτηριστικά γύρω από
ένα κυρίαρχο ιατρικό μοντέλο. Επιπλέον, όλοι οι εταίροι αναγνωρίζουν την ύπαρξη των ψυχοκοινωνικών πτυχών του εθισμού αν και με διαφορετική βαρύτητα. Ωστόσο, αυτό που είναι σαφές
από αυτή την αναθεώρηση της πολιτικής και της πρακτικής είναι ένας ηθικός απόηχος που
επηρεάζει αυτή τη συζήτηση, συχνά εις βάρος των αναγκών των ατόμων που αντιμετωπίζουν
προβλήματα που σχετίζονται με την κατάχρηση ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένου του αλκοόλ.
Ένα παράδειγμα της επίδρασης αυτού του ηθικού απόηχου διερευνάται από τους Ρουμάνους και
Ιταλούς εταίρους, οι οποίοι περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο η κατάχρηση του αλκοόλ
αντιμετωπίζεται ως ένα ξεχωριστό θέμα. Σε αυτές τις χώρες, όπως είναι κοινό σε όλη την Ευρώπη, η
κατανάλωση αλκοόλ είναι ευρέως αποδεκτή, αλλά η ανάπτυξη εξάρτησης δεν είναι. Στην Ιταλία, η
εξάρτηση αυτή αντιμετωπίζεται ως διαφορετικό είδος εθισμού λόγω στο νομικό καθεστώς περί του
αλκοόλ. Ως εκ τούτου, η εξάρτηση επηρεάζεται από τα πολιτιστικά πρότυπα σε κάθε χώρα; μερικά
ανταποκρίνονται περισσότερο και άλλα λιγότερο. Ορισμένες χώρες εταίροι, όπως το Ηνωμένο
Βασίλειο, γενικά προσεγγίζουν το αλκοόλ και την κατάχρηση ναρκωτικών με πολύ παρόμοιους
τρόπους; για παράδειγμα, τα στοιχεία σχετικά με την προβληματική χρήση ναρκωτικών στο
Ηνωμένο Βασίλειο συχνά σχετίζονται με την κατάχρηση των φαρμάκων και του αλκοόλ.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο εθισμός κατά κύριο λόγο ορίζεται είτε ως μια χρόνια υποτροπιάζουσα
κατάσταση στην ιατρική ή ως η καταναγκαστική συνήθη χρήση ουσιών στο πρότυπο
συμπεριφοράς. Υπάρχει μια ομοφωνία, ωστόσο, ότι ένας συνδυασμός βιολογικών στοιχείων και
στοιχείων συμπεριφοράς συμβάλλει στην εθιστική συμπεριφορά. Η πολυπλοκότητα αυτή
αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες εταίρους. Ο εθισμός κατηγοριοποιείται σαν ένας από τους τρεις
τρόπους στη βιβλιογραφία: μια ασθένεια, μια επιλογή ή μια στρατηγική αντιμετώπισης. Αυτό
μπορεί να επηρεάσει προσεγγίσεις σε θεραπείες τόσο σε στρατηγικό όσο και οι ατομικό επίπεδο
(Russell et al., 2011). Στη Κύπρο ο εθισμός θεωρείται ως μια διαταραχή εξάρτησης όχι μόνο
παράνομων ουσιών, αλλά και για την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ. Η Εθνική Στρατηγική δέχεται το
πλέγμα των ατομικών, κοινωνικών και οικονομικών καταστάσεων που οδηγούν στον εθισμό και το
μακρύ ταξίδι για να ξεπεραστεί. Απευθύνει έκκληση για μια ολιστική προσέγγιση για τη θεραπεία
της εξάρτησης που περιλαμβάνει όλες τις εξαρτησιογόνες ουσίες, νόμιμες και παράνομες, και δίνει
προτεραιότητα στη θεραπεία του εθισμού.
Η Ιρλανδία συμμερίζεται μια κυρίαρχη άποψη του Ηνωμένου Βασιλείου ότι ο εθισμός είναι μια
χρόνια υποτροπιάζουσα κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται κυρίως από την ιατρική. Το DSM 5
χρησιμοποιείται ως διαγνωστικό εργαλείο για τον προσδιορισμό της επικράτησης. Ωστόσο, υπάρχει
μια αυξανόμενη αποδοχή ότι μια βιο-ψυχοκοινωνική τοποθέτηση είναι πιο κατάλληλη. Η χρήση
ναρκωτικών είναι παράνομη και στιγματίζει σε μεγάλο βαθμό, και παραδόξως, υπάρχει ένα
τεράστιο στίγμα για τον ναρκομανή, αλλά συμπάθεια για τον αλκοολικό.
Στη Ρουμανία ο εθισμός θεωρείται ως μια ψυχιατρική διαταραχή και αντιμετωπίζεται κυρίως μέσα
σε ιατρικά ιδρύματα. Το μοντέλο της νόσου του εθισμού (δηλαδή η ανάγκη για πλήρη αποχή)
εισήχθη μόλις πρόσφατα από το NGO που παρέχει ψυχο-κοινωνικές υπηρεσίες και θεωρούν ότι ο
εθισμός είναι μια πολύπλοκη βιο-ψυχο-κοινωνική-πνευματική ασθένεια. Υπάρχει μεγαλύτερη
σαφήνεια σε σχέση με τον ορισμό του εθισμού που περιλαμβάνει την παράνομη χρήση
ναρκωτικών. Οι άνθρωποι ορίζονται ως εξαρτώμενοι (τοξικομανείς) όταν βρίσκονται προφανώς σε
κατάσταση φυσικής εξάρτησης. Παρά το γεγονός ότι ο εθισμός έχει έναν κοινό ορισμό στα νομικά
και θεραπευτικά πλαίσια στην Ιταλία, υπάρχουν δυσκολίες στην αλλαγή απόψεων. Πολλοί
άνθρωποι συμμερίζονται την άποψη ότι ένας χρήστης ναρκωτικών είναι εγκληματίας και όχι
8
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άρρωστος. Ο εθισμός χαρακτηρίζεται από μια έντονη λαχτάρα και αναζήτηση για κάποια ουσία,
χαμηλή ικανότητα αναγνώρισης μεμονωμένων προβλημάτων, και μια δυσλειτουργική
συναισθηματική αντίδραση. Η θέση της ιταλικής κυβέρνησης είναι ότι ορισμένα άτομα που
μπορούν να χαρακτηριστούν από ένα συγκεκριμένο νευρο-ψυχο-βιολογικό, κοινωνικό και
περιβαλλοντικό προφίλ, είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν έναν εθισμό. Μέσα σε αυτό το πρότυπο
εθισμού ακόμα και η περιστασιακή χρήση θεωρείται επικίνδυνη. Ως εκ τούτου, η στρατηγική και η
πρακτική προσανατολίζεται προς την έγκαιρη παρέμβαση για να αποφευχθεί ένας πραγματικός
εθισμός: όχι μόνο μέσω δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, αλλά και για την προώθηση ενός
καλύτερου τρόπου ζωής και για την ενδυνάμωση του ατόμου.

Θεραπεία
Ο όρος «θεραπεία» χρησιμοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο για να περιγράψει μια σειρά από
φαρμακολογικές και συμπεριφορικές παρεμβάσεις. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες και
συμβουλές, αρχικό έλεγχο, προγράμματα βελονών και συρίγγων, ψυχοκοινωνική και
φαρμακολογική θεραπείας αποτοξίνωσης και κατ΄οικον αποκατάσταση. Η θεραπεία
υποκατάστασης παραμένει η κύρια αγωγή στο Ηνωμένο Βασίλειο για τους χρήστες οπιούχων, και
κυρίως προσφέρεται μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών κατά των ναρκωτικών, συνήθως σε κοινές
ρυθμίσεις φροντίδας με τους γενικούς ιατρούς. H από του στόματος μεθαδόνη είναι το φάρμακο
επιλογής για τη θεραπεία υποκατάστασης, αλλά και η βουπρενορφίνη είναι επίσης διαθέσιμη στο
Ηνωμένο Βασίλειο από το 1999. Στην Αγγλία, η ενέσιμη μεθαδόνη και διαμορφίνη με συνταγή είναι
επίσης διαθέσιμες, αν και αυτό είναι σπάνιο.
Η προσέγγιση στη θεραπεία και παρέμβαση στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένας συνδυασμός μέτρων
δημόσιας υγείας και απαγόρευσης. Ενώ η συνταγογράφηση, κυρίως για τον εθισμό ηρωίνης, είναι
κυρίαρχη υπάρχουν επίσης παρεμβάσεις από την προσέγγιση Harm Reduction και όλο και
περισσότερο μεγαλώνει η αναγνώριση του ότι η αμοιβαία βοήθεια είναι μια πολύτιμη πηγή
υποστήριξης για την αποκατάσταση (Εθνικό Ινστιτούτο Κλινικής Αριστείας (NICE), 2012). Η
ανάπτυξη των «πρωταθλητών αποκατάστασης» υποστηρίζεται από ένα ζωντανό κίνημα που
υποστηρίζει την αποκατάσταση. Το UK Recovery Walk (UKRW) είναι μια κοινοτικού ενδιαφέροντος
εταιρεία που ιδρύθηκε για να υποστηρίξει τους ανθρώπους που βρίσκονται στη φάση της
αποκατάστασης και παρουσιάζει εμφανή παραδείγματα επιτυχίας. Αυτός ο οργανισμός προωθεί
το ρόλο των ατόμων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την αποκατάσταση, ως υποστηρικτές για τα άτομα
που εισέρχονται στη φάση της αποκατάστασης. Αυτό παρέχει ευκαιρίες για «κοινωνική μάθηση»,
όταν οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν άτομα στην αποκατάσταση, και ενημερώνει επίσης την ευρύτερη
κοινότητα ότι οι άνθρωποι μπορούν και αναρρώνουν από τα ναρκωτικά και την εξάρτηση από το
αλκοόλ.
Στην Αγγλία, μια πρόσφατη αναφορά (ΝΤΑ, 2011) από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για την
θεραπεία της αποκατάστασης παρέχει ένα νέο εθνικό πλαίσιο για τις βέλτιστες πρακτικές για
επαγγελματίες, ενημερώνει αποτελεσματικά και αντικαθιστά το έγγραφο «Μοντέλα Φροντίδας»
(2009 και 2012), και το προηγούμενο πλαίσιο θεραπείας στην Αγγλία. Οι νέες κατευθυντήριες
γραμμές δίνουν βαρύτητα σε εξατομικευμένες παρεμβάσεις αποκατάστασης που εργάζονται με
άτομα για να επιτύχουν την αποχή μέσω της αύξησης των επιπέδων της κοινωνικής επανένταξης.
Αυτό προϋποθέτει για πολλούς ότι η έλλειψη προσωπικού και κοινωνικού κεφαλαίου εμποδίζει τα
άτομα να ενσωματωθούν στις κοινότητές τους, αλλά δεν αναφέρεται ειδικά στις ανάγκες της
κατάχρησης ναρκωτικών και αλκοόλ σε πληθυσμούς που παραμένουν εν εργασία και οι οποίοι
έχουν μεγαλύτερη ικανότητα για εμπλοκή στη κοινότητα. Από αυτή την άποψη απηχεί άλλες
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στρατηγικές που εστιάζουν στα πιο προβληματικά άτομα όσον αφορά τη δημιουργία δυσκολιών σε
κοινότητες, καθώς και με τη μικροεγκληματικότητα, τη δημόσια ασφάλεια και τα θέματα δημόσιας
υγείας να είναι η σημαντικότερη ανησυχία.
Ο γενικός στόχος της θεραπείας στην Ιταλία είναι να αυξηθούν οι ευκαιρίες για τους εξαρτημένους
για να έχουν μια πιο ικανοποιητική ζωή, να είναι ανεξάρτητοι και υπεύθυνοι και να απεξαρτηθούν.
Το κλειδί σε αυτό είναι η ανάπτυξη μιας θετικής εικόνας του εαυτού τους και η δημιουργία θετικών
σχέσεων. Υπάρχει μια διάκριση μεταξύ των παγκόσμιων και ειδικών αποτελεσμάτων; Τα πρώτα
αφορούν τη συμπεριφορά ενός ατόμου με την πάροδο του χρόνου, με έμφαση σε πιο
μακροπρόθεσμους στόχους και την αύξηση της κοινωνικής ένταξης, ενώ τα ειδικά αποτελέσματα
αφορούν τους βραχυπρόθεσμους στόχους της θεραπείας και την παύση της χρήσης ναρκωτικών.
Στην Ιταλία, οι επαγγελματίες έχουν αρχίσει να θεσπίζουν μια ιδεολογική αλλαγή βασισμένη στη
βάση αποδεικτικών στοιχείων και έχουν αρχίσει να προωθούν την ιδέα ότι οι χρήστες ναρκωτικών
δεν θα πρέπει να απομονώνονται και να υφίστανται διακρίσεις. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να
λαμβάνουν δωρεάν περίθαλψη η οποία επεκτείνεται και σε εκείνους που βρίσκονται υπό κράτηση
για ποινικά αδικήματα. Ο στόχος είναι να στηρίξει όλες τις παρεμβάσεις με σταδιακά αλλά συνεχή
βήματα προσανατολισμένα προς την ανάκαμψη και την αποκατάσταση. Η θεραπεία πρέπει να είναι
προσιτή, δίκαια και εξατομικευμένη, έχοντας ως στόχο να σταθεροποιήσει το πρόβλημα σε
σύντομο χρονικό διάστημα και, μακροπρόθεσμα, την αποκατάσταση και την επαναφορά μιας
υγιούς και αυτόνομης διαβίωσης.
Ο στόχος της θεραπείας στην Ιρλανδία είναι να επιτρέψει στους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε
κλινικές υπηρεσίες, καθώς και για να μειώσει τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση
ναρκωτικών στα άτομα, τις οικογένειές τους, την κοινότητα και την κοινωνία. Οι ρυθμίσεις
αποτελούνται από τρεις τύπους; Κλινικές, Επίπεδου 1 (μέχρι 15 ασθενείς) και Επίπεδου 2 (έως 35
ασθενείς). Οι θεραπευτικές υπηρεσίες υπάρχουν επίσης και σε φυλακές. Οι κλινικές είναι ένα
μείγμα μεγάλων εγκαταστάσεων με μικρότερες κλινικές που έχουν δημιουργηθεί στη δεκαετία του
1990 για να δεχθούν όσο πιο πολλούς ανθρώπους το δυνατόν γρηγορότερο. Η θεραπεία
περιλαμβάνει την παροχή μεθαδόνης σε συνδυασμό με την επιλογή της αποτοξίνωσης,
σταθεροποίησης και αποκατάστασης. Επίσης παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες. Αυτό
υποστηρίζεται από την αξιολόγηση, το σχεδιασμό φροντίδας και τη δυνατότητα συμμετοχής σε ένα
ολοκληρωμένο μονοπάτι φροντίδας με παρακολούθηση του αποτελέσματος, υπό την αιγίδα της
κλινικής διακυβέρνησης. Ο στόχος είναι να ομαλοποιήσει τις υπηρεσίες αυξάνοντας τη γενική
συμμετοχή επαγγελματιών, για την αντιμετώπιση της πολλαπλής χρήσης ναρκωτικών ως
προτεραιότητα, συμπεριλαμβανομένων των συνταγών, και των ναρκωτικών και του αλκοόλ χωρίς
συνταγή. Το Εθνικό Πλαίσιο Απεξάρτησης από τα Ναρκωτικά (Doyle and Ivanovic, 2010), το Draft
Evaluation Report of the National Drug Rehabilitation Pilot (Barry και Ivers, 2013) και το HSE
Northern Area Review (PIRC/UCL Partners, 2013) προωθούν τη στροφή προς ένα πελατοκεντρικό,
ολοκληρωμένο και υπεύθυνο ταξίδι υπηρεσιών.
Οι κυρίαρχες μέθοδοι θεραπείας στην Κύπρος είναι οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που
χρησιμοποιούνται από όλα τα προγράμματα συμβουλευτικής, από τα εξωτερικά ιατρεία και τα
νοσοκομεία. Υπάρχουν 23 προγράμματα θεραπείας στη Κύπρο, 9 εκ των οποίων χρηματοδοτούνται
από την κυβέρνηση και περιλαμβάνουν νόμιμα προβλεπόμενα προγράμματα ναρκωτικών, ενώ 14
είναι ιδιωτικά. Η πλειοψηφία των κέντρων θεραπείας προσεγγίζει εθιστικές συμπεριφορές, είτε
χρήση ηρωίνης ή τα τυχερά παιχνίδια, μέσω της ψυχοθεραπείας και της φαρμακευτικής αγωγής. Τα
συμβουλευτικά κέντρα υπογραμμίζουν τη σημασία της παροχής κινήτρων και της υποστήριξης, ενώ
τα εξωτερικά και εσωτερικά προγράμματα αποκατάστασης στοχεύουν στην ατομική και ομαδική
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συμβουλευτική, θεραπεία και ψυχοθεραπεία. Μεταξύ των προγραμμάτων που παρέχονται, μόνο
δύο (ένα νοσοκομειακό και ένα εξωνοσοκομειακό) απευθύνονται συγκεκριμένα σε χρήστες
ναρκωτικών. Ομοίως, υπάρχουν μόνο δύο κέντρα (μια κυβερνητική εγκατάσταση και μια ιδιωτική
κλινική) που παρέχουν υπηρεσίες αποτοξίνωσης. Τέλος, τρία προγράμματα προσφέρουν υπηρεσίες
συντήρησης / υποκατάστασης (ένα από τα οποία είναι μια ιδιωτική κλινική, και τα άλλα δύο είναι
κυβερνητικά προγράμματα). Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν συνεχής προσθήκες στις θεραπευτικές
υπηρεσίες, υπάρχει σημαντική έλλειψη εξειδικευμένων υπηρεσιών θεραπείας για φάρμακα πέραν
της ηρωίνης. Η θεραπεία υποκατάστασης εισήχθη στη Κύπρο το 2007, με περίπου το 44% των
επιλέξιμων πελατών να εμπλέκονται με την υπηρεσία μετά την εφαρμογή της (στοιχεία NFP).
Στη Ρουμανία η εθνική στρατηγική εστιάζει στη μείωση της παράνομης χρήσης ναρκωτικών, τα
προγράμματα Harm Reduction και η πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη υπηρεσιών για τους χρήστες
ναρκωτικών (π.χ. υπηρεσίες για τη θεραπεία των συμπτωμάτων στέρησης). Υπάρχουν τρία επίπεδα
της θεραπείας στη Ρουμανία:
1. Πρωτοβάθμιες μονάδες ιατρικής βοήθειας και αίθουσες επειγόντων περιστατικών, αλλά
και των γενικών κοινωνικών υπηρεσιών μέσω δημόσιων, ιδιωτικών και NGOs
2. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες φροντίδας (κέντρα παραπομπής που λειτουργούν αποκλειστικά
με τις δημόσιες υπηρεσίες θεραπείας) και ψυχιατρικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή
εξειδικευμένης περίθαλψης και θεραπείας της ψυχικής υγείας.
3. Θεραπεία αποτοξίνωσης μέσω νοσηλείας και θεραπευτικές κοινότητες Inpatient
detoxification treatment and residential therapeutic communities. (Η μεθαδόνη εισήχθη το
1998, η βουπρενορφίνη το 2007 και ο συνδυασμός βουπρενορφίνης / ναλοξόνης το 2008.)
Η εξάρτηση από το αλκοόλ (εάν θεωρηθεί μια εξάρτηση7) θεωρείται διαφορετική από ότι η
εξάρτηση από τα ναρκωτικά. Ενώ το αλκοόλ είναι πολιτισμικά αποδεκτό και συνηθισμένο, η
εξάρτηση συνδέεται με έναν υψηλό βαθμό στιγματισμού και ντροπής, τόσο για τον «αλκοολικό»
όσο και για την οικογένειά του. Η επαγγελματική κοινότητα συμφωνεί και αποδέχεται το διεθνή
ορισμό ότι ο εθισμός είναι μια ασθένεια, αλλά σε πρακτικό επίπεδο δεν υπάρχει γνώση για
παρέμβαση και θεραπεία, εκτός από την ιατρική θεραπεία των συμπτωμάτων στέρησης. Οι
περισσότερες από τις υπηρεσίες επικεντρώνονται στην αποτοξίνωση και δεν αναφέρονται στις
ψυχο-κοινωνικές ανάγκες του ατόμου με φροντίδα. Η ιατρική κοινότητα αναγνωρίζει επίσης το
πρόβλημα της κατάχρησης αλκοόλ και της εξάρτησης, όπως ορίζεται στο DSM, αλλά και πάλι δεν
υπάρχει γνώση για παρέμβαση και θεραπεία σε πρακτικό επίπεδο, εκτός από την ιατρική θεραπεία
της στέρησης. Το πρόσωπο θεωρείται ως ψυχικά ασθενής και η θεραπεία παρέχεται από
ψυχιατρικές μονάδες, όπου υποβάλλονται σε μακροχρόνια ιατρική περίθαλψη, ως επί το πλείστον
με βενζοδιαζεπίνες. Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν εργαλεία που παρέχονται σε επαγγελματίες
(π.χ. οικογενειακό γιατρό) για να αξιολογήσουν τη χρήση αλκοόλ, προκειμένου να διευκολυνθεί η
έγκαιρη παρέμβαση για τα άτομα που κάνουν κατάχρηση αλκοόλ.

Αποκατάσταση

7

Σε ορισμένες χώρες η εξάρτηση από το αλκοόλ δεν αναγνωρίζεται σαν εθισμός. Αν’ αυτού, θεωρείται ως αδυναμία για
αλκοόλ.
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Δεν υπάρχει σαφής ομοφωνία σχετικά με τον ορισμό της αποκατάστασης από τον εθισμό στο
Ηνωμένο Βασίλειο; υπάρχει μια ένταση μεταξύ εκείνων που θεωρούν πλήρη αποχή από όλες τις
ουσίες και ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές σαν τρόπο αποκατάστασης, και εκείνοι που προτείνουν
ότι η αποκατάσταση είναι μια αυτο-καθορισμένη κατάσταση με τη δυνατότητα για φαρμακευτική
αγωγή ή ελεγχόμενη χρήση. Ωστόσο, το 2008 η Βρετανική Επιτροπή Πολιτικής για τα Ναρκωτικά
δημοσίευσε μια δήλωση συναίνεσης σχετικά με την αποκατάσταση:
Η διαδικασία της αποκατάστασης από την προβληματική χρήση ουσιών χαρακτηρίζεται από
εκούσιο και συνεχή έλεγχο της χρήσης ουσιών που μεγιστοποιεί την υγεία, την ευημερία
και τη συμμετοχή στα δικαιώματα, τους ρόλους και τις ευθύνες της κοινωνίας.
(UKDPC, 2008, p6)
Η αναφορά , ‘Putting Full Recovery First’8, σκιαγραφεί τον οδικό χάρτη της κυβέρνησης του
Ηνωμένου Βασιλείου για την οικοδόμηση ενός νέου συστήματος θεραπείας με βάση την
αποκατάσταση και καθοδηγείται από τρεις γενικές αρχές: την ευημερία, τη πολιτότητα και την
ελευθερία από την εξάρτηση. Αυτές οι πρωταρχικές αρχές είναι ενδεικτικές για να κατανοήσουμε
ότι η αποκατάσταση είναι μια διαδικασία και όχι κατ’ 'ανάγκην μια με το ίδιο σταθερό σημείο
τερματισμού. Ωστόσο, η πιο βασική ιδέα είναι ότι η αποκατάσταση είναι η πλήρης αποχή.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αποκατάσταση θεωρείται ως μια εξατομικευμένη διαδικασία γύρω από
την ευημερία και την ποιότητα ζωής; μια βιωμένη εμπειρία και όχι κάτι διαγνώσιμο. Η
αποκατάσταση τείνει να περιλαμβάνει αυξημένα επίπεδα ελπίδας και φιλοδοξίας, κάποιο μέτρο
κοινοτικής εμπλοκή του πολίτη ; μπορεί επίσης να περιλαμβάνει αποχή, μείωση της χρήσης ή
ιατρικώς υποβοηθούμενη αποκατάσταση, και μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου (RSA,
2014). Ένας παρόμοιος ορισμός υπάρχει στην Ιρλανδία, όπου η αποκατάσταση ορίζεται ως η
επιστροφή σε μια κανονική κατάσταση υγείας και ευημερίας μέσω της ανάπτυξης των προσωπικών
και κοινωνικών αγαθών που οι άνθρωποι πρέπει να αναπτύξουν και να διατηρήσουν κατά την
αποκατάσταση τους. Στην Ιρλανδία υπάρχει μια αναδυόμενη ιδέα που στηρίζεται στο εννοιολογικό
μοντέλο του Cloud and Granfield’s (2009) περί αποκατάστασης και το έργο του Strang (Recovery
Orientated Drug Treatment Expert Group, 2012). Η απεξάρτηση θεωρείται ως επεισοδιακή ενώ η
αποκατάσταση συνεχίζεται δια βίου. Πιο πρόσφατα, η επανεξέταση των HSE Northern Area
Addiction Services (HSE, 2013) συνέστησε μεγαλύτερη συμμετοχή των χρηστών των υπηρεσιών με
τις δομές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και διευκολύνουν τους στόχους τους. Οι αρχές
στις οποίες στηρίζεται αυτό, βασίζεται στην αντίληψη ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι προς την
αποκατάσταση, το οποίο είναι ενδυναμωτικό και περιλαμβάνει προσωπική μεταμόρφωση και
αλλαγή. Επιπλέον, η αποκατάσταση θεωρείται ως μία συνεχής βελτίωσης της υγείας και της
ευεξίας, και υποστηρίζεται από τους συμμαθητές και τους συμμάχους και περιλαμβάνει την (επαν)
ένταξη και την (επανα) οικοδόμηση μιας ζωής στην κοινότητα.
Στη Κύπρο, όπως και στη Ρουμανία, υπάρχει έλλειψη συναίνεσης και εξερεύνησης γύρω από την
αποκατάσταση που αντιπροσωπεύει ένα κενό στην ερευνητική βάση. Σύμφωνα με το
Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου (CAC), η αποκατάσταση είναι μια ανοιχτή διαδικασία στην οποία
το άτομο μπορεί να επιστρέψει ακόμη και μετά από επιτυχή θεραπεία. Τα θεραπευτικά κέντρα δεν
θεωρούν απαραίτητα την υποτροπή ως αποτυχία, δεδομένου ότι μπορεί να χρησιμεύσει ως μια
θεραπεύσιμη εμπειρία, η οποία μπορεί επίσης να βοηθήσει τα κέντρα να εντοπίσουν τους

8

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/98010/recovery-roadmap.pdf
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παράγοντες κινδύνου και να βελτιώνουν συνεχώς τις υπηρεσίες τους. Στην Ιταλία ο όρος
απεξάρτηση είναι το αποτέλεσμα των θεραπευτικών προγραμμάτων που ασχολούνται με την
ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, προκειμένου να ενισχύσουν την πλήρη κοινωνική
επανένταξη και μπορεί να θεωρηθεί ως αποκατάσταση. Οι ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων, για
παράδειγμα, των γυναικών και τους πολύ-χρηστών ναρκωτικών, αρχίζουν επίσης να
αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της μείωσης της ηλικίας της πρώτης επαφής με
τα ναρκωτικά, και την ευαισθητοποίηση των νεότερων ανθρώπων, ως προληπτικό μέτρο το οποίο,
επίσης για τη χρήση αλκοόλ.

1.4

Πολιτική και στρατηγική αντίδραση

Σε εθνικό επίπεδο, κάθε μία από τις χώρες εταίρους έχει αναπτύξει ένα εθνικό σχέδιο δράσης ή
στρατηγικής για τα ναρκωτικά. Ο πίνακας 1 παρουσιάζει τα στοιχεία που ορίζονται στο πλαίσιο των
στρατηγικών της κάθε χώρας.
Τομείς Πολιτικής
Πρόληψη
Μείωση της χρήσης ναρκωτικών και συνεπειών στη δημόσια
υγεία και τάξη και ασφάλεια
Φροντίδα και πρόληψη της σχετικής ασθένειας
Χτίσιμο αποκατάστασης μέσω της παροχής στήριξης
Απεξάρτηση & επανένταξη
Θεραπεία
Παρατήρηση/ Παρακολούθηση/ αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων της θεραπείας για ενημέρωση της πολιτικής /
έρευνα
Μείωση/ ρύθμιση της προσφοράς/ μείωση της διακίνησης
ναρκωτικών και λαθρεμπορίου
Διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των δημοσίων φορέων
και του μη κυβερνητικού τομέα
Διεθνής συνεργασία

Κύπρος
x

Ireland
x
x

Italy
x
x

Romania
x
x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

UK
x

x

x

x

Table 1: Βασικοί τομείς πολιτικής που αναγνωρίζονται στα Εθνικά Σχέδια Δράσης/ Εθνικές
Στρατηγικες για τα Ναρκωτικά για τις χώρες εταίρους

Ποιος είναι ο γενικός στόχος της πολιτικής;
Ο γενικός στόχος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης της Ιταλίας (PAN) είναι να ενθαρρύνει την
διεπιστημονική προσέγγιση της θεραπείας. Η εστίαση είναι στην πρώιμη διάγνωση και
χρησιμοποιεί τη διαδικασία της διαγνωστικής αξιολόγησης για να τοποθετήσει τους ανθρώπους
στα κατάλληλα εξατομικευμένα και ολοκληρωμένα προγράμματα θεραπείας. Για να διευκολυνθεί
αυτό, καθιερώθηκαν μονάδες θεραπείας για τα ναρκωτικά που προορίζονται αποκλειστικά για την
κοινωνική επανένταξη και ο αριθμός των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη συμμετοχή των
κοινωνικών / διαπροσωπικών σφαιρών των χρηστών ναρκωτικών και στη βελτίωση των δεξιοτήτων
τους και την επαγγελματική τους εκπαίδευση, έχει αυξηθεί. Βήματα έχουν επίσης ληφθεί για να
αφομοιωθούν δραστηριότητες επανένταξης στην εργασία των τοπικών οργανισμών (π.χ. τοπικές
αρχές υγείας και θεραπευτικές κοινότητες). Επιπλέον, έμφαση έχει δοθεί στην άμεση συμμετοχή
των δημοσίων επιχειρήσεων σε δραστηριότητες επανένταξης, μέσω της κατανομής των συμβάσεων
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σε κοινωνικούς συνεταιρισμούς και στην ενθάρρυνση των οργανισμών να γίνουν
αυτοχρηματοδοτούμενοι μέσω της ανάπτυξης των προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Η Εθνική Στρατηγική για τη Κύπρο στοχεύει επίσης στην ενθάρρυνση και την υποστήριξη
πολλαπλών φορέων με επίκεντρο τις κοινωνικές υπηρεσίες, τους επαγγελματίες, τους χρήστες
ναρκωτικών, και το δημόσιο και εθελοντικό τομέα που ενεργούν από κοινού. Ωστόσο, η εφαρμογή
της στρατηγικής θα μπορούσε να επηρεαστεί από την πρόσφατη οικονομική ύφεση η οποία μπορεί
να οδηγήσει στο κλείσιμο ορισμένων μη κυβερνητικών κέντρων θεραπείας που επηρεάζουν τόσο
την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της αποτελεσματικότητας της προσέγγισης
πολλαπλών φορέων.
Στη Ρουμανία, ένας βαθμός έντασης είναι εμφανής στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τα
Ναρκωτικά στις προσπάθειες για την επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ των δράσεων για τη μείωση
της προσφοράς και της ζήτησης, την παροχή υπηρεσιών από τη προσέγγιση Harm Reduction και την
κοινωνική επανένταξη. Η ΝΑΑ εστιάζεται έντονα στη μείωση της εμπορίας και της χρήσης
παράνομων ναρκωτικών με την πρόληψη, και τις υπηρεσίες προσανατολισμένες κυρίως σε άτομα
που εξαρτώνται από παράνομα ναρκωτικά. Εκστρατείες για την πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών
έχουν αναπτυχθεί και στοχεύουν τον εφηβικό πληθυσμό στα σχολεία. Ωστόσο, δίνεται λιγότερη
έμφαση στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος
φροντίδας. Όπως στην Ιταλία και στη Κύπρο, η Ρουμανική Στρατηγική (2013-2020) επιδιώκει να
προσθέσει αξία μέσω της υποστήριξης της διοργανικής συνεργασίας και την ανάπτυξη μιας
ολοκληρωμένης προσέγγισης. Αυτό δεν έχει ακόμη επιτευχθεί και αποδεικνύεται να είναι
προβληματικό σε ορισμένες περιοχές. Για παράδειγμα, ενώ η ανάγκη για ένα κέντρο συντονισμού
για τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες έγινε ομόφωνα δεκτή, οι γνώμες διχάζονται σχετικά με το φορέα
που καλείται να αναλάβει ένα τέτοιο σύνθετο ρόλο. Ορισμένοι πιστεύουν ότι η NAA θα πρέπει να
ενεργεί ως συντονιστής, ενώ άλλοι θεωρούν ότι θα πρέπει να είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου
Υγείας. Οι επαγγελματίες που εργάζονται σε ορισμένες από τις διάφορες υπηρεσίες που
εμπλέκονται, επίσης, φαίνεται να διαφωνούν; ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ο συντονισμός πρέπει να
λάβει τη μορφή μιας ισχυρότερης συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών της κοινωνικής μέριμνας και
της φροντίδας υγείας, ενώ άλλοι οραματίζονται το έργο αυτό να εκτελείται από έναν «ανεξάρτητο
οργανισμό» (Copoeru κ.ά.., 2013).
Η Εθνική Στρατηγική για τα Ναρκωτικά στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει δύο πρωταρχικούς στόχους: τη
μείωση των παράνομων και επιβλαβούς χρήσης ναρκωτικών και την αύξηση του αριθμού των
ανθρώπων που αναρρώνουν από την εξάρτηση. Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική έχει τρία κοινά
στοιχεία. Το πρώτο από αυτά, «μείωση της ζήτησης», εστιάζει στην εκπαίδευση και την πρόληψη
για να σταματήσει την πρώτη χρήση. Αυτό στοχεύει κυρίως να σταματήσει νέους ανθρώπους με
κάποια έμφαση σε εκείνους που εμπλέκονται στην ποινική δικαιοσύνη, στις υπηρεσίες ψυχικής
υγείας και στη χρήση ναρκωτικών. Το δεύτερο σκέλος, «ο περιορισμός του εφοδιασμού», έχει ως
στόχο να αυξήσει την αστυνόμευση των συνόρων και να διακόψει την παροχή ναρκωτικών σε όλη
τη Βρετανία μέσα από την αστυνόμευση και τη νεοσυσταθείσα Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος. Το
τρίτο σκέλος, «για το χτίσιμο της αποκατάστασης», επικεντρώνεται στην παροχή υποστήριξης για
να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναρρώσουν, πράγμα που σημαίνει ότι θα απαλλαγούν από την
εξάρτηση των ναρκωτικών και του αλκοόλ, στο πλαίσιο της στρατηγικής. Ο στρατηγικός στόχος
είναι οι υπηρεσίες να είναι πιο ανταποκρίσιμες με τις τοπικές περιοχές, παρέχοντας
ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν όλα τα στοιχεία της αποκατάστασης ενός ατόμου:
προσιτή και σταθερή στέγαση, απασχόληση, καθώς και υποστήριξη για να διατηρήσουν μια
σταθερή οικογενειακή ζωή και μια ζωή απαλλαγμένη από το έγκλημα.
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Ο στρατηγικός στόχος της Ιρλανδικής Εθνικής Στρατηγικής για τα Ναρκωτικά (2009-2016) είναι η
αντιμετώπιση της ζημίας που προκλήθηκε στα άτομα και την κοινωνία από την κακή χρήση των
ναρκωτικών, μέσα από μια συντονισμένη εστίαση πέντε στοιχείων: τη μείωση της προσφοράς, την
πρόληψη, τη θεραπεία, την αποκατάσταση και την έρευνα. Οι στόχοι είναι η μείωση της
προσφοράς και της διαθεσιμότητας ναρκωτικών για παράνομη χρήση; να ελαχιστοποιηθεί το
πρόβλημα της χρήσης ναρκωτικών σε ολόκληρη την κοινωνία; να παρέχεται έγκαιρη θεραπεία κατά
των ουσιών και υπηρεσίες αποκατάστασης; να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των δεδομένων
σχετικά με τη φύση και την έκταση της χρήσης ναρκωτικών; και να τεθεί σε εφαρμογή ένα
αποτελεσματικό πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής. Το αλκοόλ έχει συμπεριληφθεί στη
στρατηγική καθώς συνδέεται τόσο με την κατάχρηση πολλών ναρκωτικών, με το πρόβλημα των
αστέγων και λόγω της ζημίας που προκαλεί στο άτομο, την οικογένεια και την κοινωνία. Η
στρατηγική αναγνωρίζει την ανάγκη για περισσότερες υπηρεσίες αποτοξίνωσης, στέγασης και
μέριμνας, χρησιμοποιώντας ένα συνεχές μοντέλο φροντίδας.

Πώς η πολιτική εφαρμόζεται στην πράξη;
Η έμφαση στην τοπική απάντηση είναι προφανής στη στρατηγική της Ιταλίας η οποία τέθηκε σε
ισχύ μέσω Περιφερειακών Σχεδίων Δράσης (PAR). Οι περιφερειακές διοικήσεις είναι αυτόνομες και
καθορίζουν δικές τους συγκεκριμένες πολιτικές και στρατηγικές, καθώς επίσης και την οργάνωση
των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Ωστόσο, μέχρι στιγμής μόνο τρεις
από τις είκοσι περιφέρειες έχουν θεσπίσει ένα PAR γιατί κάθε περιφέρεια εφαρμόζει το Εθνικό
Σχέδιο Δράσης σε διαφορετικό επίπεδο. Συνολικά, ως εκ τούτου, η εθνική στρατηγική είναι
κατακερματισμένη. Η θεραπεία κατά των ναρκωτικών και η απεξάρτηση, πραγματοποιείται από την
Περιφερειακή Υπηρεσία Υγείας μέσω των Θεραπευτικών Μονάδων Ναρκωτικών (SerT) που
βασίζεται γύρω από πολλούς φορείς, τις Public Addition Services και το Addiction Department. Οι
υπηρεσίες παρέχονται επίσης από ιδιωτικά κοινωνικά ιδρύματα , εθελοντικούς οργανισμούς,
κοινωνικούς συνεταιρισμούς και από θεραπευτικές κοινοτήτες. Ο κατακερματισμός της εθνικής
στρατηγικής επιδεινώνεται από την τάση των διαφορετικών υπηρεσιών παράδοσης που έχουν
διαφορετικούς τύπους παρεμβάσεων. Επιπλέον, πολλές θεραπευτικές κοινότητες και οι ιδιωτικοί
οργανισμοί έχουν ειδικά προγράμματα αποκατάστασης βασισμένα στο δικό τους όραμα και τα
οποία έχουν περιορισμένη διάρκεια. Ως αποτέλεσμα, ένα νέο πλαίσιο παράδοσης απαιτείται καθώς
η διαφορετικότητα στο πλαίσιο των περιφερειακών συστημάτων, αποδυνάμωσε την εφαρμογή και
τον αντίκτυπο της δράσης. Ορισμένοι οργανισμοί μπορούν επίσης να είναι απρόθυμοι να
συνεργαστούν με PDUs που αποτελεί εμπόδιο για πολλαπλούς φορείς. Για παράδειγμα, ενώ η
συσχέτιση μεταξύ των ψυχιατρικών παθήσεων και του εθισμού, θα χρειαζόταν μια ολοκληρωμένη
προσέγγιση που να περιλαμβάνει τη συνεργασία των ψυχιατρικών υπηρεσιών, δεν επιθυμούν να
αποκτήσουν PDUs ως χρήστες ναρκωτικών.
Σε όλη τη Ρουμανία, η ΝΑΑ έχει 47 τοπικά παραρτήματα (Αξιολόγησης Φαρμάκων και
Συμβουλευτικά Κέντρα) που είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη της τοπικής στρατηγικής. Κάθε
κέντρο στεγάζει μια διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από έναν γιατρό, ένα ψυχολόγο, ένα
κοινωνικό λειτουργό και έναν αστυνομικό. Οι συντονιστές σε όλα τα επίπεδα είναι αστυνομικοί και
είναι υπό την εποπτεία τους οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την πρόληψη της χρήσης
ναρκωτικών και την παροχή συμβουλών. Ωστόσο, αν και όλα τα Κέντρα Αξιολόγησης Ναρκωτικών
και Συμβουλευτικά Κέντρα λειτουργούν, δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει οποιαδήποτε κέντρα
θεραπείας για την αποκατάσταση; Τα τέσσερα κέντρα θεραπείας που υπάρχουν είναι όλα
ιδιωτικές μη κυβερνητικές οργανώσεις που σχετίζονται με την Εκκλησία. Το 2014 η Εθνική Υπηρεσία
Ασφάλισης Υγείας εξέδωσε ένα νέο «βασικό ιατρικό πακέτο», το οποίο περιέχει στοιχεία για την
πρόληψη των χρόνιων νοσημάτων (eHTA – cardiovascular risk). Αυτό αυξάνει την πιθανότητα του
προσυμπτωματικού ελέγχου για αλκοόλ και άλλων ναρκωτικών. Ωστόσο τα επείγοντα και οι
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οικογενειακοί ιατροί δεν έχουν τυποποιημένα εργαλεία και την κατάλληλη εκπαίδευση για να
παρέχουν έλεγχο και συμβουλές, και δεν υπάρχουν ακόμα οποιεσδήποτε σαφείς διαδικασίες για
το πως ο τρόπος πρόληψης θα τεθεί σε εφαρμογή. Σε αυτό το σημείο, επίσης, δεν αναφέρουν την
ενσωμάτωση της θεραπείας εθισμού / συμβουλευτικής αγωγής στο βασικό πακέτο των ιατρικών
υπηρεσιών.
To Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου (CAC) είναι υπεύθυνο για το συνολικό συντονισμό και την
εφαρμογή της στρατηγικής στη Κύπρο. Ένα συγκεκριμένο πεδίο που επικεντρώνεται το
Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου (CAC), είναι σε παρεμβάσεις που αναπτύχθηκαν ειδικά για τις
γυναίκες, αφού τέτοια προγράμματα δεν υπήρχαν στο παρελθόν; Η Αγία Σκέπη, είναι ένα από τα
κύρια κέντρα θεραπείας που έχει χρηματοδοτηθεί για να αναπτύξει ένα πρόγραμμα για το σκοπό
αυτό. Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου (CAC) εργάζεται επίσης για τη δημιουργία καλύτερης
πρόσβασης σε κέντρα θεραπείας μέσω της επέκτασης του ωραρίου εργασίας και την αύξηση της
ευαισθητοποίησης μέσω μιας ιστοσελίδας για τους χρήστες των υπηρεσιών και των οικογενειών
τους. Η εφαρμογή του σχεδίου βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο
Κύπρου (CAC) το οποίο αναφέρει ότι όλα τα αρμόδια υπουργεία δεν έχουν εμπλακεί ενεργά με το
σχέδιο. Για παράδειγμα, ένας στόχος ήταν να δημιουργήσει κέντρα θεραπείας (υποκατάστασης) σε
όλη τη Κύπρο. Αν και αυτό δούλεψε με επιτυχία στις περισσότερες πόλεις, δεν έχει καταφέρει να
επεκταθεί σε δύο πόλεις, επειδή το Υπουργείο Υγείας δεν έχει παρέχει την απαραίτητη εκπαίδευση
και κατάρτιση που απαιτούνται για τη δημιουργία αυτών των κέντρων. Έτσι, έστω και αν το
Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου (CAC) προωθεί μια ευρύτερη ανάπτυξη αυτών των
προγραμμάτων θεραπείας υποκατάστασης, η αποτελεσματικότητα του σχεδίου εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από το Υπουργείο Υγείας.
Το Irish Health Service Executive (HSE) χρησιμοποιεί συμφωνίες σε επίπεδο υπηρεσιών για την
αναθέση και την παρακολούθηση της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών και η Εθνική Επιτροπή
Εφαρμογής Απεξάρτησης από τα Ναρκωτικά (NDRIC) παρέχει ένα πλαίσιο μέσω του οποίου
δουλεύουν οι υπηρεσίες. Δεκατέσσερις τοπικές και δέκα περιφερειακές δυνάμεις δράσεις κατά των
ναρκωτικών εμπλέκονται στην εφαρμογή της στρατηγικής για τα ναρκωτικά στο έδαφος. Βασικοί
ενδιαφερόμενοι είναι οι νομικοί, οι εθελοντικοί και οι κοινοτικοί τομείς. Όπως αναφέρθηκε
προηγουμένως, οι κύριοι παράγοντες της πολιτικής προέρχονται από τον τομέα της υγείας, που
έχει ειδικές υπηρεσίες κατά του εθισμού, εκτός από την πρωτοβάθμια περίθαλψη.
Κάθε πόλη στην Αγγλία έχει ένα Safer Cities Partnership, μια εταιρική στρατηγική για τα ναρκωτικά,
η οποία αρθρώνει ένα σχέδιο για τις υπηρεσίες των ναρκωτικών στην περιοχή τους για να
καλύψουν τις ανάγκες των χρηστών ναρκωτικών, τόσο αυτών στη θεραπεία και εκείνων που ακόμη
δεν έχουν τεθεί σε θεραπεία. Οι Επίτροποι καλούνται να υποστηρίξουν τις υπηρεσίες που
παρέχουν την καλύτερη προσαρμογή στους στόχους της στρατηγικής του Ηνωμένου Βασιλείου, για
να υποστηρίξουν τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αποχή και προσπαθούν να επανενταχθούν
στην αγορά εργασίας και να αποκτήσουν μια σταθερή στέγη. Οι πάροχοι υπηρεσιών φροντίζουν για
τις υπηρεσίες με μια ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών που επικεντρώνεται στην
εταιρική σχέση και την ολοκληρωμένη εργασία (ΝΤΑ, 2010b). Παρά το γεγονός ότι οι UK Clinical
Guidelines (Department of Health and the devolved administrations, 2007) παρέχoυν
τεκμηριωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση της χρήσης ναρκωτικών, τα
πρωτόκολλα δεν δίνουν πληροφορίες σχετικά με το πώς θα πρέπει να παρέχεται η φαρμακευτική
θεραπεία. Αντ 'αυτού παρέχονται οδηγίες σχετικά με το τι συνιστά ένα ισορροπημένο φάσμα
υπηρεσιών αποκατάστασης σε κάθε περιοχή.
Μέχρι το 2010 οι υπηρεσίες οργανώνονταν σε τέσσερις βαθμίδες (ΝΤΑ, 2006), που κυμαίνονταν
από την εκπαίδευση και την πρόληψη, σε οικιστικές και εγκληματολογικές υπηρεσίες. Η
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επανεξέταση του Health and Social Care (HASC) το 2012 επικεντρώθηκε σε υπηρεσίες
αποκατάστασης και το σχηματισμό των Health and Wellbeing Boards τα οποία θα αναπτύξουν μια
ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση σε κάθε περιοχή (ΝΤΑ, 2012b). Στην πράξη, αυτό σημαίνει
ότι κάθε πόλη διαθέτει σήμερα ένα διαφορετικό φάσμα υπηρεσιών και οι πάροχοι υπηρεσιών
μπορούν να το αλλάζουν κάθε λίγα χρόνια. Δεν υπάρχει καμία σαφής προσέγγιση και ενώ αυτό
μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο, μπορεί επίσης να οδηγήσει σε έλλειψη συνέπειας
στην παροχή, αστάθεια στο εργατικό δυναμικό και προκλήσεις για τους χρήστες των υπηρεσιών με
το να είναι μια παρατεταμένη και ανοιχτή διαδικασία αποκατάστασης. Οι οικονομικοί περιορισμοί
της τρέχουσας οικονομίας οδηγήσε επίσης σε δυσκολίες στην παροχή ευέλικτων, ανταποκρίσιμων
υπηρεσιών καθώς και σε καλά εκπαιδευμένες ομάδες υποστήριξης για την παροχή παρεμβάσεων.
Η βρετανική κυβέρνηση πειραματίζεται με ένα σύστημα Payment by Results (PbR). Αυτό
αντιπροσωπεύει ένα νέο τρόπο ανάθεσης υπηρεσιών θεραπείας που περιλαμβάνει την πληρωμή
παρόχων θεραπείας για την παροχή τριών ειδών αποτελέσματα:




Οι χρήστες των υπηρεσιών ολοκληρώνουν την απεξάρτηση από ναρκωτικά και/ή από το
αλκοόλ
Μειωμένη υποτροπή ή συνεχής μη-υποτροπή
Βελτίωση υγείας και ευημερίας

Η πιλοτική εφαρμογή του pBR σε ορισμένες περιοχές είναι δύσκολη, καθώς οι πληρωμές γίνονται
στο πλαίσιο των υπηρεσιών που πρέπει να έχουν επαρκή χρηματοδότηση για να παρέχουν
προσωπικό και υποδομές. Υπάρχει μια ενεργητική εστίαση στην υποστήριξη των ανθρώπων να
έχουν πρόσβαση σε αμοιβαία βοήθεια.

1.5

Προσεγγίσεις στην Κοινωνική Επανένταξη

Πώς η κοινωνική επανένταξη ορίζεται σε εθνικό επίπεδο?
Εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, δίνεται σημαντική έμφαση στο ρόλο της Αμοιβαίας Βοήθειας στην
ανάπτυξη της κοινωνικής επανένταξης τόσο στη λογοτεχνία όσο και στην πολιτική πράξη. Η
Αμοιβαία Βοήθεια αναφέρεται στην κοινωνική, συναισθηματική και ενημερωτική υποστήριξη που
παρέχεται από τα μέλη της ομάδας σε διαφορετικά στάδια της αποκατάστασης, π.χ. Ομάδες 12
βημάτων, όπως οι Ανώνυμοι Αλκοολικοί και Ανώνυμοι Ναρκομανείς. Υπάρχουν, επίσης,
ανερχόμενα στοιχεία γύρω από τις Self-Management and Addiction Recovery Training (SMART)
ομάδες αποκατάστασης που προσφέρει η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία και θεραπευτικές
συμβουλές ζωής στα μέλη.
Θεωρητικές έννοιες γύρω από την αποκατάσταση γίνονται μέρος του κυρίαρχου λόγου στο
Ηνωμένο Βασίλειο και είναι το κλειδί για την κατανόηση της προσέγγισης του Ηνωμένου Βασιλείου
για την κοινωνική επανένταξη. Οι Cloud and Granfield (2009) επανεξέτασαν πρόσφατα την αρχική
τους έννοια της ανάκτησης κεφαλαίου υποστηρίζοντας ότι αυτή έχει τέσσερις συνιστώσες: την
κοινωνική, τη φυσική, την ανθρώπινη και τη πολιτιστική. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις στη
βιβλιογραφία ότι οι παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της ανάκτησης κεφαλαίου δεν
μπορούν να προέλθουν μόνο από τις υπηρεσίες ναρκωτικών, αλλά από το ευρύτερο κοινωνικό
δίκτυο. Για παράδειγμα, οι Laub και Σαμψών (2005), διαπίστωσαν ότι δεν είναι τα άμεσα
αποτελέσματα της θεραπείας που πυροδοτούν την ανάπτυξη της ανάκτησης κεφαλαίου, αλλά ότι
είναι πιο πιθανό να είναι μια σειρά από γεγονότα της ζωής και προσωπικές και διαπροσωπικές
μεταβάσεις, π.χ. σταθερή απασχόληση, γήρανση, η ζωή και οι δεξιότητες αντιμετώπισης, ο
μετασχηματισμός της ταυτότητας, και η προσκόλληση σε ένα συμβατικό άτομο (σύζυγος).
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Η Ιρλανδία δεν έχει επίσημο ορισμό για την κοινωνική επανένταξη. Μετά την πρόσφατη οικονομική
κρίση, υπήρξε μια σημαντική μείωση των δαπανών για την κοινωνική επανένταξη, τους πόρους και
την σημασία που πρέπει να δίνεται; αυτά τα τμήματα του πληθυσμού που είναι πιο
περιθωριοποιημένα έχουν πληγεί περισσότερο από αυτές τις περικοπές. Υπάρχει μικρή έμφαση
στην κοινωνική επανένταξη μέσα στο τρέχον πλαίσιο Harm Reduction και αυτό είναι επίσης
εμφανές σε επαγγελματικό επίπεδο, λόγω της ιατρικής ηγεμονίας που ορίζει αυτήν την πολιτική.
Στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, υπάρχει έλλειψη της δημόσιας ή κοινωνικής κατοικίας που έχει
αφήσει τόσο το κοινό όσο και τους άστεγους να εξαρτώνται από την αγορά. Υπάρχει επίσης μια
έλλειψη προσιτής στέγασης, ιδιαίτερα για εκείνους που είναι σήμερα άστεγοι ή / και λαμβάνουν
οφέλη. Πολλοί από αυτούς είναι χρήστες ναρκωτικών που αγωνίζονται για να μπουν σε
αποκατάσταση και έχοντας μια στέγη πάνω από το κεφάλι τους είναι το πρώτο βήμα σε αυτή τη
διαδικασία. Ενώ η παροχή αποτοξίνωσης και αποκατάστασης μπορούν να βοηθήσουν στη
κοινωνική επανένταξη, δεν είναι σχεδιασμένα να εκπληρώσουν αυτό το στόχο; οργανωτικά και
πολιτισμικά είναι αυτόνομα.
Στην Ιταλία η επανένταξη είναι έντονα προσανατολισμένη προς την κοινωνική και εργασιακή
αυτονομία. Το κλειδί σε αυτό τον ορισμό είναι τα προγράμματα απεξάρτησης για την απασχόληση,
που υποστηρίζουν τα άτομα να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται για να
μπορέσουν να επιτύχουν το έργο τους. Περίπου το ένα τρίτο των πελατών του SerT ήταν άνεργοι το
2011, με τις γυναίκες να έχουν το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (Dipartimento Politiche Antidroga,
2011). Κατά το ίδιο έτος τα τρία τέταρτα των περιοχών που αναφέρθηκαν, έχουν καθιερώσει
στοχευμένες στρατηγικές για την κοινωνική επανένταξη και την εργασία. Οι μισοί είχαν επίσης
αναπτύξει προγράμματα στέγασης, π.χ. προσωρινή στέγαση ή κέντρα υποδοχής και
μακροπρόθεσμη στέγαση. Ωστόσο, μια πρόσφατη μελέτη (RELAZIONE Annuale al Parlamento, 2013)
εξετάζοντας τις βέλτιστες πρακτικές στις περιφέρειες διαπίστωσαν ότι ο βαθμός στον οποίο είχαν
συμμορφωθεί με τους στόχους που αφορούν την κοινωνική αποκατάσταση και επανένταξη ήταν
πολύ χαμηλότερος σε σύγκριση με τους άλλους στόχους. Η χρηματοδότηση έχει επίσης μειωθεί
σημαντικά για τα προγράμματα αυτά. Ομοίως, μόνο λίγα προγράμματα που στοχεύουν στην
επανένταξη στο χώρο εργασίας είχαν ξεκινήσει, παρά το γεγονός ότι αυτό χαρακτηριζόταν ως
στόχος υψηλής προτεραιότητας. Η κοινωνία εκφράζει επίσης ένα υψηλό επίπεδο δυσπιστίας και
σκεπτικισμού απέναντι τους χρήστες ναρκωτικών που παρεμποδίζει την απασχόληση και την
κοινωνική τους επανένταξη.
Το 2010 η Κύπρος εφάρμοσε το πρόγραμμα Απασχόλησης και Κοινωνικής Ένταξης Ευάλωτων
Κοινωνικών Ομάδων που παρέχει στους εργοδότες το 65% του μισθολογικού κόστους για το πρώτο
έτος της εργασίας των μελών των ευάλωτων ομάδων. Το Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για
την Αποκατάσταση των Πρώην Εξαρτημένων Προσώπων (που αναπτύχθηκε από το Υπουργείο
Εργασίας) καλύπτει τα δίδακτρα για τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ή των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και τα έξοδα για τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η
στέγαση έκτακτης ανάγκης έχει επίσης διατεθεί για να καλύψει τις ανάγκες των χρηστών
ναρκωτικών που βρίσκονται σε θεραπεία. Η πλειοψηφία των υπηρεσιών θεραπείας από τον εθισμό
θεωρούν την κοινωνική επανένταξη ως έναν από τους κύριους στόχους τους. Ωστόσο, παρόλο που
αυτά παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες των δραστηριοτήτων κοινωνικής
επανένταξης, όπως σε ποιο στάδιο διεξάγονται, και για πόσο καιρό μετά τη θεραπεία πρέπει να
παρακολουθούνται οι πελάτες, υπάρχει λιγότερη πληροφόρηση σχετικά με το περιεχόμενο των
δραστηριοτήτων.
Στη Ρουμανία, ο όρος κοινωνική επανένταξη χρησιμοποιείται σχετικά με τα άτομα με αναπηρία και
τους παραβάτες. Για όλες τις άλλες ευάλωτες ομάδες ο όρος που χρησιμοποιείται είναι η κοινωνική
ένταξη. Ο όρος αυτός αναφέρεται σε ένα πολυδιάστατο σύνολο δράσεων και μέτρων στους τομείς
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της κοινωνικής προστασίας, της απασχόλησης, της στέγασης, της εκπαίδευσης, της υγείας, της
επικοινωνίας, της κινητικότητας, της ασφάλειας, της δικαιοσύνης και του πολιτισμού, ο σκοπός του
οποίου είναι η μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και η προώθηση της ενεργού συμμετοχής σε
όλες τις πτυχές της κοινωνίας. Οι πιο ευάλωτες ομάδες θεωρούνται ότι είναι ο πληθυσμός των
Ρομά, τα άτομα με αναπηρία, οι φτωχοί, τα ορφανά και παιδιά που μεγαλώνουν σε
ορφανοτροφεία. Οι χρήστες ναρκωτικών δεν θεωρούνται ότι είναι μια ευάλωτη ομάδα, και ως εκ
τούτου θεωρούνται ευάλωτοι μόνον εάν ενταχθούν σε μια τέτοια ομάδα. Λίγα στοιχεία υπάρχουν
για την επιτυχία των προσπαθειών για την υποστήριξη της κοινωνικής επανένταξης των χρηστών
ναρκωτικών και των ατόμων που είναι εξαρτημένα από το αλκοόλ. Σύμφωνα με μια πρόσφατη
μελέτη (ΝΑΑ, 2013) οι χρήστες ναρκωτικών στο Βουκουρέστι που δεν είχαν συμπεριληφθεί σε
συγκεκριμένες υπηρεσίες βοήθειας που παρέχονται από το δημόσιο ή το ιδιωτικό σύστημα, ήταν
κυρίως άνεργοι ή παρέμεναν στο σπίτι. Λίγοι χρήστες ναρκωτικών (6%) θεωρούσαν τους εαυτούς
τους ως κοινωνικά αποκλεισμένους λόγω της έλλειψης εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

1.6

Τρέχουσες ευκαιρίες για ενήλικες σε αποκατάσταση να ασχοληθούν με
Προγράμματα Απασχολησιμότητας

Το 2010, το Job Centre Plus και το ΝΤΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο δημοσίευσαν από κοινού ένα
πρωτόκολλο για να προωθήσουν πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις για άτομα σε θεραπεία
απεξάρτησης. Αυτό επικεντρωνόταν στην ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά προωθούσε επίσης τη
χρήση των τοπικών «Πρωταθλητών Αποκατάστασης» για να εκπαιδεύσει και να ευαισθητοποιήσει
το προσωπικό. Πιο πρόσφατα, η προσέγγιση αυτή έχει αντικατασταθεί από το «Πρόγραμμα
Εργασίας», ένα σχέδιο που πληρώνει βάση των αποτελεσμάτων και απευθύνεται σε εκείνους που
είναι πιθανότερο να είναι μακροχρόνια άνεργοι (ΝΤΑ, 2012b). Υπάρχουν προγράμματα στο πλαίσιο
του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν εργασίες γύρω από την
αποκατάσταση εθισμού, αλλά δεν αποτελούν ειδικά προγράμματα αποκατάστασης εθισμού. Το
2013 η στρατηγική της κυβέρνησης για Μετασχηματισμό της Απεξάρτησης αναγνώρισε ότι τα
βασικά κοινωνικά προβλήματα που σχετίζονται με την υποτροπή ήταν τα χαμηλά προσόντα και η
έλλειψη απασχόλησης. Ένα επιπλέον αποτέλεσμα ήταν η εστίαση του Ηνωμένου Βασιλείου στην
απασχόληση όσων βρίσκονται σε αποκατάσταση. Ως αποτέλεσμα ορισμένες περιοχές του
Ηνωμένου Βασιλείου ανέπτυξαν κοινωνικές επιχειρήσεις ως ένα τρόπο για να ξεπεραστούν τα
εμπόδια απασχόλησης για πρώην κατάδικους. Μια πρόσφατη έκθεση (Clinks and Social Firms UK,
2014) εξέτασε πρώην παραβάτες οι οποίοι είχαν ιδρύσει οι κοινωνικές επιχειρήσεις, λαμβάνοντας
υπόψη πώς οι γνώσεις τους θα μπορούσαν να ενημερώσουν και να βοηθήσουν τους άλλους στην
δημιουργία της δικής τους απασχόλησης. Η έκθεση εντοπίζει πολλά εμπόδια,
συμπεριλαμβανομένων της έλλειψης τυπικών προσόντων, δυσκολίες στη παιδεία και την
αριθμητική, και την έλλειψη ιστορικού εργασίας.
Η κατάσταση είναι παρόμοια και σε άλλες χώρες εταίρους. Στην Ιρλανδία υπάρχουν προγράμματα
δεξιοτήτων για χρήστες ναρκωτικών που ονομάζονται Special Community Employment Schemes
(CE), τα οποία συνήθως χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς οργανισμούς. Υπάρχουν 47 τέτοια
προγράμματα, εκ των οποίων τα 35 βρίσκονται στο Δουβλίνο. Τα άτομα τοποθετούνται συνολικά
τρία χρόνια στο πρόγραμμα και η πρόσβαση είναι περιορισμένη σε όσους είναι άνεργοι, άνω των
18 ετών και λαμβάνουν επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας, και οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε
αξιολόγηση για την καταλληλότητα. Ωστόσο, η ένταξη σε προγράμματα εργοδότησης έχει μειωθεί
λόγω μειωμένων θέσεων εργασίας (Lawless, το 2006) και τα δεδομένα της εξέλιξης δεν
συλλέγονται. Τα προγράμματα αυτά έχουν επίσης επικριθεί έντονα για μια σειρά λόγους,
συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης συντονισμού μεταξύ οργανισμών, της εδαφικότητας, της
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έλλειψης διαφάνειας και λογοδοσίας, των κακών υποδομών και προγραμμάτων, το επίπεδο του
προσωπικού και των προσόντων, και την ανησυχία σχετικά με την εξέλιξη της διαδρομής (βλέπε για
παράδειγμα, Bruce, 2004; Lawless, 2006; Keane, 2007; Van Hout, 2011). Πιο πρόσφατα, το 2013, το
επίδομα που προβλέπεται για τις γυναίκες μειώθηκε από € 208 ανά εβδομάδα σε € 20 και ο
αριθμός στην Special CE μειώθηκε σημαντικά.
Ένα Δικαστήριο Ναρκωτικών υπάρχει επίσης στο Δουβλίνο για χρήστες ναρκωτικών που
αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις, οι οποίοι μπορούν να το επιλέξουν αυτό αντί το υπάρχων
σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. Το Δικαστήριο Ναρκωτικών μπορεί να επιβάλλει σε τοξικομανείς σε
αποκατάσταση, να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει τη δέσμευση για την
ανάληψη εργασίας ή κάποια μαθήματα. Υπάρχουν, επίσης, Τοπικά Κέντρα Απασχόλησης (LECs),
που βρίσκονται σε μειονεκτικές περιοχές, τα οποία προσφέρουν συμβουλές καριέρας στο χώρο
του ξενοδοχείου για τους πελάτες, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από ένα υπόβαθρο
ναρκωτικών. Το LEC μπορεί να παραπέμψει τους ανθρώπους σε συστήματα ή τοποθετήσεις και
υπάρχουν επιλογές από εθελοντικά δίκτυα, για πρακτική άσκηση για να συμμετέχουν στην αγορά
εργασίας. Πολλά από αυτά τα κέντρα εξασφαλίζουν διακριτικά κεφάλαια τα οποία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της ατομικής εξέλιξης. Και πάλι υπάρχει μια έλλειψη στοιχείων
σχετικά με το έργο αυτό σε σχέση με την αποκατάσταση των χρηστών ναρκωτικών.
Η έλλειψη συγκεκριμένων δεδομένων είναι επίσης εμφανής, σε σχέση με τη Ρουμανία, όπου οι
NGO και το Τμήμα Δημόσιας Κοινωνικής Εργασίας παρείχαν χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ
προγράμματα κατά τη διάρκεια του 2010-13 για ευάλωτους ενήλικες πελάτες να έχουν πρόσβαση
σε επαγγελματική κατάρτιση, προκειμένου να βρουν εργασία στην κοινότητα. Μέσα από τη
συνεργασία με τα τοπικά προγράμματα απεξάρτησης, οι πελάτες στην απεξάρτηση από ουσίες
συμπεριλήφθηκαν σε αυτά τα προγράμματα κατάρτισης και απασχολησιμότητας, αλλά δεν
υπάρχουν στοιχεία για το αν η επανένταξη τους ήταν επιτυχής.
Στην Ιταλία, το επίπεδο της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών απασχόλησης σχεδιάστηκε
αποκλειστικά για τους νυν και πρώην χρήστες ναρκωτικών και έχει κατά μέσο όρο, λάβει θετική
αξιολόγηση (RELAZIONE Annuale al Parlamento, 2013). Προγράμματα για την απασχόληση και την
επαγγελματική κατάρτιση τα οποία ήταν ανοικτά σε άλλες ομάδες είχαν ιδιαίτερα θετικές
αξιολογήσεις. Οι χρήστες ναρκωτικών περιλαμβάνονται στην κατηγορία των «ατόμων σε
μειονεκτική θέση» και είναι επιλέξιμα για τα προγράμματα που απευθύνονται σε αυτές τις ομάδες,
ακόμη και αν δεν θεωρούνται ότι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Σύμφωνα με την ιταλική
νομοθεσία, υπάρχουν διαθέσιμες ευκαιρίες για επαγγελματική κατάρτιση για την υποστήριξη της
κοινωνικής επανένταξης, αν και είναι χρονικά περιορισμένες. Ωστόσο, επειδή οι περιφέρειες έχουν
αυτονομία στον τρόπο που υλοποιείται στην πράξη ο νόμος αυτός, δεν είναι καθολικά διαθέσιμος
σε όλη τη χώρα.
Στη Κύπρο, δεν υπάρχουν αποκλειστικά προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για τους νυν και
πρώην χρήστες ναρκωτικών; υπάρχουν μόνο γενικά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στο
πλαίσιο των οποίων οι ευάλωτες ομάδες όπως οι πρώην και νυν χρήστες ναρκωτικών έχουν
προτεραιότητα. Τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, όταν ενημερωθούν για αυτές τις ομάδες,
χρησιμοποιούν μια πιο ευαίσθητη προσέγγιση, η οποία έχει ως στόχο να λάβει υπόψη την
ευπάθεια των ατόμων.
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1.7

Τρέχουσες ευκαιρίες για ενήλικες σε αποκατάσταση να ασχοληθούν με
άτυπη και τυπική μάθηση

Τυπική Μάθηση
Στο Ηνωμένο Βασίλειο προσφέρονται πολλά τυπικά προσόντα για τα άτομα που επιθυμούν να
εργαστούν στον τομέα των ναρκωτικών. Ορισμένοι πάροχοι προσφέρουν επίσης τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης που είναι ιδιαίτερα υποστηρικτική για τα άτομα που βρίσκονται σε αποκατάσταση.
Ένα παράδειγμα είναι η Action on Addiction η οποία παρέχει εκπαίδευση στη Συμβουλευτική
Τοξικομανίας στο Centre for Addiction Treatment Studies (CATS). Το CATS προσφέρει προπτυχιακές
σπουδές στη Συμβουλευτική Τοξικομανίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Bath. Το CATS
είναι μέρος του Action on Addiction που παρέχει αστική και κοινοτική θεραπεία απεξάρτησης και
είναι αρκετά μοναδικό σαν πάροχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το 60% των φοιτητών του CATS
βρίσκονται στην αποκατάσταση από τον εθισμό με ένα σημαντικό ποσοστό των υπόλοιπων μελών
να αναφέρει ότι μέλη της οικογένειας ή φίλοι τους έχουν δυσκολίες που σχετίζονται με τον εθισμό.
Ωστόσο, η προσφορά στο CATS αναφέρεται σε αυτούς τους ανθρώπους σε αποκατάσταση που
επιθυμούν να γίνουν κοινωνικοί λειτουργοί ή σύμβουλοι εθισμού και πολλά άτομα σε
αποκατάσταση θα μπορούσαν να επωφεληθούν από ένα πιο ευρύ φάσμα των μαθημάτων, ώστε να
μπορούν να αρχίσουν τη σταδιοδρομία της επιλογής τους. Οι συμμετέχοντες στη θεραπεία και
αυτοί που λαμβάνουν κοινωνικές παροχές μπορεί να έχουν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν
μαθήματα Βασικών Δεξιοτήτων στην Ανάγνωση, Αριθμητική και Πληροφορική, αλλά σε γενικές
γραμμές θα πρέπει να παρακολουθήσουν «λέσχες απασχόλησης», προκειμένου να αποκτήσουν τις
δεξιότητες που σχετίζονται με την απασχόληση, τη δημιουργία βιογραφικού σημειώματος και τη
συμπλήρωση των εντύπων των αιτήσεων . Τα άτομα στην απασχόληση σπάνια έχουν τη
δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Παρά τη γενική πρόσβαση
στη τυπική μάθηση, τα άτομα σε αποκατάσταση αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα στην
απόκτηση εργασίας, καθώς πολλοί εργοδότες είναι απρόθυμοι να προσλάβουν άτομα με ιστορικό
εθισμού και πιο συγκεκριμένα άτομα με ποινικό μητρώο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο το Ban the Box
είναι ένας οργανισμός που εργάζεται να αλλάξει την αντίληψη των ανθρώπων με ποινικές
καταδίκες, ζητώντας από τους εργοδότες να δώσουν στους ανθρώπους την ευκαιρία να εξηγήσουν
τις ποινικές καταδίκες τους, αντί να απορρίπτονται επειδή το ανέφεραν στην αίτηση τους. Η
συσχέτιση μεταξύ της εξάρτησης των ναρκωτικών - αλκοόλ και του εγκλήματος σημαίνει ότι η
εκστρατεία αυτή θα πρέπει να βοηθήσει τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα
άλλων εμποδίων στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της προηγούμενης κατάχρησης ναρκωτικών
και οινοπνεύματος (BITC, 2014).
Οι ευκαιρίες για τυπική μάθηση για την αποκατάσταση χρηστών ναρκωτικών στην Ιρλανδία
προσφέρονται κατά κύριο λόγο μέσω του συστήματος Special CE το οποίο, με το πρόσχημα μιας
παρέμβασης στην αγορά εργασίας, τρέχει πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα και αποτελεί τη
συντριπτική πλειοψηφία των έργων που προσφέρουν εκπαίδευση ενηλίκων. Το Soilse, ένας από
τους εταίρους του έργου RECOVEU, είναι ένα πρόγραμμα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά, που
είναι μοναδικό στο ότι τελεί υπό την αιγίδα των καταστατικών αρχών της υγείας και είναι
ξεχωριστό από το Special CE. Το Soilse χρησιμοποιεί μια εκπαιδευτική προσέγγιση ενηλίκων για να
χτίσει το κεφάλαιο του ατόμου και να αντιμετωπίσει τον εθισμό τους. Παρέχει επίσης καθοδήγηση
σταδιοδρομίας, παιδείας και εκπαιδευτικής στήριξης στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη
μετάβαση στο κολέγιο. Ειδική υποστήριξη είναι διαθέσιμη από έναν μάθημα που ονομάζεται
Recovery Coach on the Community και διευθύνεται από την Finglas Addiction Support Service
(FAST) σε συνεργασία με το Dublin City University (DCU), τώρα στο τρίτο έτος του, για εκείνους που
απεξαρτήθηκαν από τα ναρκωτικά. Υπάρχουν επίσης επιλογές για να λάβουν μέρος σε παροχή
συμβουλών και μαθήματα ευαισθητοποίησης για τα ναρκωτικά τα οποία προσελκύουν χρήστες των
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ναρκωτικών που βρίσκονται σε αποκατάσταση. Τα νεοσυσταθείσα Education and Training Boards
προσφέρουν κάποια μαθήματα τυπικής μάθησης. Κάποιες υποτροφίες είναι επίσης διαθέσιμες από
τις τοπικές ομάδες δράσης ναρκωτικών για τη μελέτη και τη χρηματοδότηση των μαθημάτων που
συχνά συσσωρεύονται μέσω δωρεών από φιλανθρωπικά ιδρύματα.
Στη Ρουμανία, τα Babes-Bolyai University’s Social Work και Psychology Faculties έχουν αναπτύξει
δύο προγράμματα σπουδών για τον εθισμό που είναι διαθέσιμα για οποιονδήποτε με πτυχίο
λυκείου, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων σε αποκατάσταση. Οι ορθόδοξες θεολογικές σχολές
θα ενσωματώσουν τέτοια προγράμματα σπουδών στα καθημερινά τους μαθήματα. Το St Dimitrie
Program βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης ενός ακαδημαϊκού μαθήματος κατάρτισης για το
διδακτικό προσωπικό, το οποίο, όταν εισαχθεί θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη
της κατανόησης του μοντέλου της νόσου του εθισμού, και θα αλλάξει τις απόψεις των
επαγγελματιών. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να επηρεάσει τις δημόσιες αντιλήψεις στη Ρουμανία.
Στη Κύπρο οι ευκαιρίες τυπικής μάθησης για άτομα σε αποκατάσταση, περιλαμβάνουν πλήρως
χρηματοδοτούμενες υποτροφίες από το πανεπιστήμιο, που παρέχονται από το Αντιναρκωτικό
Συμβούλιο Κύπρου (CAC) για τα άτομα σε αποκατάστασή και στους νυν χρήστες ναρκωτικών,
καθώς και χορηγίες για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Στην Ιταλία, το 70% των χρηστών ναρκωτικών που αντιμετωπίζονται στις δημόσιες υπηρεσίες,
ανέφεραν ότι έχουν χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης με μόλις το 1,5% να έχει πτυχίο πανεπιστημίου.
Το 2011 δόθηκε υψηλή προτεραιότητα στην επανένταξη για τις περιφέρειες και τις αυτόνομες
επαρχίες. Παρά το γεγονός αυτό, τα προγράμματα για την απασχόληση και την επαγγελματική
κατάρτιση που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για τους νυν και πρώην χρήστες ναρκωτικών είχαν
τεθεί σε ισχύ μόνο στο 35% αυτών των περιοχών. Στην Ιταλία, οι Permanent Territorial Centres –
Adult Education (CTP-EDA) είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση ενηλίκων, και την παροχή παιδείας
σε εκείνους τους ενήλικες που δεν ήταν σε θέση να ολοκληρώσουν τη σχολική τους σταδιοδρομία ή
που πρέπει να αναπτύξουν δεξιότητές για λόγους απασχόλησης, κοινωνικούς ή προσωπικούς
λόγους. Σε γενικές γραμμές οι ευκαιρίες σχετίζονται με την τυπική μάθηση. Το 2011, οι μισές από
τις περιφέρειες και επαρχίες δημιούργησαν εκπαιδευτικά προγράμματα / υπηρεσίες που
στοχεύουν σε διάφορα είδη μη προνομιούχων κοινωνικών ομάδων και προγράμματα που
στοχεύουν να βοηθήσουν τα άτομα να ολοκληρώσουν τη βασική τους εκπαίδευση, τα οποία
προοριζόταν αποκλειστικά για τους νυν και τους πρώην χρήστες ναρκωτικών.

Άτυπη μάθηση
Οι άτυπες ευκαιρίες μάθησης είναι διαθέσιμες στις περισσότερες ρυθμιστικές θεραπείες στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά περιλαμβάνουν: Ομάδες Πρόληψης Υποτροπής, ομάδες γενικού
ενδιαφέροντος που συχνά επικεντρώνονται στις αθλητικές δραστηριότητες και ορισμένοι πάροχοι
προσφέρουν δραστηριότητες σχετικά με την Τέχνη και τη Βιοτεχνία που σχετίζονται με ένα
θεραπευτικό πλαίσιο. Η φιλανθρωπική οργάνωση UKRW έχει επίσης δημοσιεύσει ένα Recovery
Coaching Training Manual, σε συνδυασμό με την ίδρυση του McShin που στηρίζει τα άτομα σε
αποκατάσταση καθοδηγώντας τους ανθρώπους που βρίσκονται στα αρχικά στάδια της
αποκατάστασης(UKRW, 2014). Στην Ιρλανδία η άτυπη μάθηση μπορεί να συμβεί με υποτροφίες ή
σε ένα πιο επίσημο επίπεδο μέσω των «12 Steps». Πραγματοποιείται επίσης σε ομάδες
υποστήριξης ή ενημερωτικές συναντήσεις, όπως τη Hep Cats για την ηπατίτιδα, την
Aware
for
mental health και τη MABS για συμβουλές χρημάτων, προϋπολογισμού, κλπ. Η πρόσβαση σε αυτοκατευθυνόμενη μάθηση είναι διαθέσιμη μέσω των εφαρμογών «e» για θέματα όπως η προσωπική
ανάπτυξη, Safe Pass, αξιολόγηση των κινδύνων κ.λπ.
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Η άτυπη μάθηση δεν είναι ευρέως διαθέσιμη στην Ιταλία ή τη Ρουμανία. Υπάρχουν δυνατότητες
άτυπης μάθησης στη Κύπρο αλλά προσφέρεται ως μέρος των θεραπευτικών προγραμμάτων, π.χ.
μια σειρά από ψυχο-εκπαιδευτικών προγραμμάτων και βελτιωμένα προγράμματα κοινωνικής
επανένταξης που χρησιμεύουν για να παρέχουν ευκαιρίες άτυπης μάθησης για τους PDUs και τα
άτομα σε αποκατάσταση.

1.8

Τρέχουσες ευκαιρίες για ενήλικες σε αποκατάσταση να συμμετέχουν στην
Προσβάση Προγραμμάτων Εκμάθησης

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ευκαιρίες για τους ανθρώπους σε αποκατάσταση να συμμετάσχουν
στην πρόσβαση προγραμμάτων εκμάθησης σε οποιαδήποτε από τις χώρες εταίρους. Παρά το
γεγονός ότι ορισμένοι ενήλικες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μαθήματα στο πλαίσιο της
διευρυνόμενης συμμετοχικής ατζέντας δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για τη μέτρηση της
συμμετοχής της συγκεκριμένης ομάδας. Ενώ οι άνθρωποι στην αποκατάσταση μπορεί να
αντιμετωπίσουν μερικά από τα ίδια ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές σε ομάδες
συμμετοχής, μπορεί να έχουν ειδικές ανάγκες ή να αντιμετωπίζουν πρόσθετα εμπόδια, εάν
επιθυμούν να συμμετάσχουν στη μάθηση. Επί του παρόντος δεν υπάρχει πρόσβαση σε
προγράμματα εκμάθησης που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για άτομα σε αποκατάσταση.

1.9

Επίλογος

Ο σκοπός αυτής της επισκόπησης ήταν να προσδιοριστούν οι πολιτιστικές ομοιότητες και διαφορές
μεταξύ των χωρών εταίρων όχι μόνο από την άποψη της πολιτικής που χρησιμοποιείται, αλλά και
πώς καθιερώνεται στην πράξη. Αυτό έχει σχέση με το συγκεκριμένο στόχο της επισκόπησης,
δηλαδή την ενημέρωση για την ανάπτυξη ενός μαθησιακού πακέτου «Πρόσβαση στη Μάθηση» για
τους ενήλικες που βρίσκονται στην αποκατάσταση εθισμού. Είναι προφανές από την εξέταση αυτή
ότι όλες οι χώρες-εταίροι καθοδηγούνται από τις πολιτικές και τη στρατηγική της ΕΕ όσο αφορά τα
ναρκωτικά και την τοξικομανία. Ωστόσο, υπάρχουν σαφείς διαφορές σε ό, τι έχει τεθεί σε
εφαρμογή και το επίκεντρο για αυτό εντός της κάθε μια από τις χώρες εταίρους. Ένα παράδειγμα
για αυτό είναι η κατάσταση στη Ρουμανία, όπου η κυρίαρχη ιδέα περιλαμβάνει τις έννοιες της
εγκληματικότητας και ο ορισμός της εξάρτησης από τα ναρκωτικά περιλαμβάνει την παράνομη
χρήση ναρκωτικών. Η άποψη αυτή εκφράζεται στην πολιτική που δίνει προτεραιότητα στη μείωση
της προσφοράς και της ζήτησης παράνομων ναρκωτικών.
Κατά τη διεξαγωγή της επισκόπησης έχουμε επιδιώξει όχι μόνο να συλλέξουμε γενικές
πληροφορίες για την πολιτική και την πρακτική, αλλά και να μοιραστούμε τις ερμηνείες των
πρακτικών προκλήσεων που ενδέχεται να επηρεάσουν τους χρήστες των υπηρεσιών ναρκωτικών
και αλκοόλ και στη συνέχεια τα άτομα σε αποκατάσταση. Μία από τις προκλήσεις που
εντοπίστηκαν στην επισκόπηση βρίσκεται μέσα σε ένα ιατρικό ορισμό της αποκατάστασης και
ακολουθείται από την έλλειψη αναγνώρισης του τρόπου με τον οποίο οι συγκεκριμένες μη-ιατρικές
και μη-εθιστικές παρεμβάσεις μπορούν να συμβάλουν στη θεραπεία και στην ανάπτυξη του
κοινωνικού κεφαλαίου και της κοινωνικής επανένταξης. Αυτή η κατάσταση είναι διαφορετική για
όλους τους εταίρους, οι οποίοι βρίσκονται ο καθένας σε διαφορετικό στάδιο όσον αφορά το αν η
ιδέα αποκατάστασης αναγνωρίζεται σε επίπεδο πολιτικής. Αυτό θα έχει οπωσδήποτε συνέπειες για
την αξιοποίηση των πόρων που αναπτύχθηκαν ως αποτελέσματα του έργου RECOVEU.
Επίσης, έχει γίνει σαφές ότι, ανεξάρτητα από τις δημογραφικές διαφορές και τα ποσοστά τόσο της
συχνότητας και της επικράτησης της κατάχρησης των ναρκωτικών και του αλκοόλ, όλες οι χώρες
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εταίροι πλήττονται από την έλλειψη αναγνώρισης σχετικά με τη θεραπεία απεξάρτησης και
αποκατάστασης. Αυτό λαμβάνει χώρα εντός του πλαισίου των διαφόρων ηθικών παραδειγμάτων
που επηρεάζουν βαθύτατα τον τρόπο που θεσπίζεται η πολιτική και η στρατηγική και ως εκ τούτου,
τη σύνδεση με τις ερωτήσεις που θα διερευνήσει το έργο RECOVEU. Η ηθική Δημόσιας Υγείας, για
παράδειγμα, έχει ως στόχο την προώθηση της καλής υγείας και την παροχή οφέλους στο ευρύ
κοινό, μέσω του περιορισμού των επιβλαβών πρακτικών. Η Εμπορική Ηθική σχετίζεται με τις
οικονομικές επιπτώσεις των νόμιμων και παράνομων ναρκωτικών που εμφανίζονται, για
παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου σήμερα θέλουν να προσθέσουν ένα «θεραπευτικό
φόρο» πάνω στην τιμή του αλκοόλ (Centre for Social Justice, 2014).
Τα στοιχεία της παρούσας επισκόπησης δείχνουν ότι οι χρήστες ναρκωτικών μπορεί συχνά να είναι
στόχος ηθικολογικών αποφάσεων σε κυρίως θεραπευτικά ιατρικά πλαίσια. Επιπλέον, θα
υποστηρίζαμε ότι οι αποφάσεις αυτές μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο θεσπίζεται
η πολιτική, την κατεύθυνση της χρηματοδότησης και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών σε όλες τις
χώρες εταίρους. Θα υποστηρίζαμε επίσης ότι η συνεχής εστίαση στο τι σημαίνει αποκατάσταση
από τον εθισμό είναι απαραίτητη. Μόνο μέσω της ομοφωνίας αυτής, οι πάροχοι υπηρεσιών
μπορούν να παρέχουν ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων που απαιτούνται για να υποστηρίξουν τη
διαρκή αποκατάσταση από τις δυσκολίες που προκαλούνται από τον εθισμό και το οποίο φάσμα θα
περιλαμβάνει τόσο ιατρική όσο και ψυχο-κοινωνική υποστήριξη. Συμπεραίνουμε ότι η πρόσβαση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες στους ανθρώπους για να
επαναξιολογήσουν και να αποκαταστήσουν τη ζωή τους μετά από τον εθισμό. Η RECOVEU δίνοντας
πρόσβαση σε πόρους μάθησης, θα βοηθήσει τους ανθρώπους να αναπτυχθούν και να εργαστούν
για να επιτύχουν τους μαθησιακούς τους στόχους στην αποκατάσταση.
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2 Παράρτημα
2.1

Παράρτημα 1

Τα εκπαιδευτικά συστήματα στις χώρες εταίρους
Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ιταλίας ξεκινά από τη μη υποχρεωτική φοίτηση σε νηπιαγωγείο (3-6
ετών) και ακολουθείται από δύο περαιτέρω φάσεις. Η πρώτη φάση είναι υποχρεωτική και
αποτελείται από Δημοτικό Σχολείο (5 έτη) και Γυμνάσιο (3 χρόνια). Η δεύτερη φάση χωρίζεται σε
δύο κομμάτια; Την Υψηλότερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η οποία διαρκεί για 5 χρόνια και
υπάγεται στη δικαιοδοσία του κράτους και παρέχεται από το Λύκειο, τις Τεχνικές Σχολές ή τα
Ινστιτούτα Επαγγελματικής και Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο υπάγεται στην αρμοδιότητα
των Περιφερειών. Η επαγγελματική κατάρτιση μπορεί να χωριστεί σε αρχική επαγγελματική
κατάρτιση για τους νέους που εισέρχονται στην εργασία για πρώτη φορά και σε συνεχή
επαγγελματική κατάρτιση για τους ανθρώπους που ήδη εργάζονται και θέλουν να βελτιώσουν τις
δεξιότητές τους, ή για άτομα που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας και επιθυμούν να
επανεκπαιδευτούν για μια καινούρια ή μια καλύτερη δουλειά. Τα μαθήματα αυτά, τα οποία που
είναι ως επί το πλείστων δωρεάν, επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις δεξιότητες
και τα προσόντα που απαιτούνται από την αγορά εργασίας. Η πρόσβαση στο πανεπιστήμιο είναι
αποκλειστικά για μαθητές που περνούν επιτυχώς τις κρατικές εξετάσεις στο τέλος της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τους. Τα προγράμματα του Πανεπιστημίου διαιρούνται σε δύο
κύκλους; τρία χρόνια συν δύο χρόνια εξειδίκευσης. Οι ενήλικοι μαθητές πληρώνουν για την
εκπαίδευσή τους.
Στη Κύπρο η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική από τα στάδια εισόδου προσχολικής, πρωτοβάθμιας
και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι την ηλικία των 15. Η υψηλότερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση παρέχεται από λύκεια, και μέσα σε αυτά, ορισμένα τεχνικά σχολεία παρέχουν
εκπαίδευση επαγγελματικής εκπαίδευσης. Τα τεχνικά σχολεία προσφέρουν δύο ξεχωριστά τριετή
προγράμματα σπουδών που καλύπτουν θεωρητικά και πρακτικά μονοπάτια. Η εκπαίδευση και
κατάρτιση ενηλίκων παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και από ιδιωτικά ιδρύματα. Η
εκπαίδευση ενηλίκων αναφέρεται σε τυπική και άτυπη μάθηση, καθώς και σε επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση. Η επαγγελματική κατάρτιση για τους ενήλικες είναι ευρέως διαθέσιμη
για τους εργαζόμενους, τους ανέργους και άλλες ευπαθείς ομάδες μέσα από ένα μείγμα δημόσιων
και ιδιωτικών παρόχων. Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε προγράμματα που αφορούν
επαγγελματικές δεξιότητες κατάρτισης που προέρχονται από τις ανάγκες της εταιρείας , ενώ οι
άνεργοι αποκτούν τόσο κοινωνικές όσο και επαγγελματικές δεξιότητες για τη βελτίωση της
απασχολησιμότητας τους. Ωστόσο, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 25-64 ετών που συμμετέχει
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (Cedefop, 2012). Οι
ενήλικες εκπαιδευόμενοι χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Οικονομικών και από ιδιωτικούς
φορείς.
Στην Αγγλία υπάρχουν πέντε στάδια εκπαίδευσης: τα πρώτα χρόνια, η πρωτοβάθμια, η
δευτεροβάθμια, η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευσης (FE) και η Ανώτατη Εκπαίδευση (ΤΕ). Η
εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για τα παιδιά ηλικίας μεταξύ πέντε και δεκαέξι. Ο όρος FE
αναφέρεται σε όλα τα μη προχωρημένα μαθήματα που λαμβάνονται μετά την περίοδο της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στην Αγγλία, η περαιτέρω εκπαίδευση συχνά θεωρείται ότι αποτελεί
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μέρος ενός ευρύτερου τομέα εκπαίδευσης και δεξιοτήτων, παράλληλα με την εκπαίδευση στο χώρο
εργασίας, την εκπαίδευση στις φυλακές, καθώς και άλλα είδη μη-σχολικής, μη πανεπιστημιακής
εκπαίδευση και κατάρτισης. Η ευθύνη για τη χρηματοδότηση μετά την ηλικία των 16 στην Αγγλία,
μοιράζεται μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας (DfE) και το υπουργείο Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και
Δεξιοτήτων (BIS). Ο Οργανισμός Εκπαίδευσης Χρηματοδότησης (μητρικός οργανισμός είναι η DFE)
είναι υπεύθυνος για τη διανομή της κρατικής χρηματοδότησης σε άτομα 16-19 ετών. Ο
Χρηματοδοτικός Οργανισμός Δεξιοτήτων (μητρικός οργανισμός είναι το BIS) χρηματοδοτεί την
μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευσης (FE) και την απόκτηση δεξιοτήτων. Το Ανώτατο Συμβούλιο
Χρηματοδότησης Εκπαίδευσης για την Αγγλία (HEFCE) είναι ο μη κυβερνητικός δημόσιος
οργανισμός της BIS υπεύθυνος για την κατανομή των πόρων στα πανεπιστήμια και κολέγια της
ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.
Οι ενήλικοι μαθητές στην Αγγλία μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μια σειρά επιχορηγήσεων,
δανείων και υποτροφιών για να πληρώσουν για τα μαθήματα και την κατάρτιση, ωστόσο, το
διαθέσιμο ποσό συχνά εξαρτάται από το εισόδημα ή άλλα κριτήρια (π.χ. αναπηρία, τέκνα). Τα
δίδακτρα για HE θεσπίστηκαν για πρώτη φορά το 1998 ως τρόπος χρηματοδότησης των δίδακτρών
στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στα πανεπιστήμια. Ως αποτέλεσμα της
καθιέρωσης εθνικών αποκεντρωμένων διοικήσεων για τη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια
Ιρλανδία, υπάρχουν διαφορετικές ρυθμίσεις σήμερα σε σχέση με τα δίδακτρα σε όλη τη Βρετανία.
Η χρηματοδοτική στήριξη είναι διαθέσιμη για το κόστος των πανεπιστημιακών σπουδών, μέσω ενός
συστήματος υποτροφιών (εξαρτάται από το οικογενειακό εισόδημα) και δανείων (αποπληρώνεται
στο μέλλον στα πλαίσια ενός τύπου που συνδέεται με το εισόδημα). Τα πανεπιστήμια παρέχουν
επίσης άμεση οικονομική στήριξη μέσω υποτροφιών που διαφέρουν από ίδρυμα σε ίδρυμα, από
άποψης κριτηρίων επιλεξιμότητας και στο ποσό.
Το Υπουργείο Παιδείας και Δεξιοτήτων (DES) επιβλέπει τα συστήματα τυπικής μάθησης στην
Ιρλανδία, στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η υποχρεωτική
εκπαίδευση καλύπτει την ηλικία των τεσσάρων / πέντε έως δεκαέξι ετών. Εντός των τελευταίων
ετών υπήρξε μια σημαντική αλλαγή στην παροχή εκπαίδευσης σε ενήλικες με νέες αναδυόμενες
οργανωτικές ρυθμίσεις. Αυτές είναι διαφορετικές από τον πανεπιστημιακό και πληροφοριακό
τομέα.
Περεταίρω εκπαίδευση παρέχεται τώρα μέσω των ακόλουθων φορέων;


Εκπαιδευτικά Συμβούλια Κατάρτισης (ETBs) τα οποία προβλέπουν την παροχή των
ενηλίκων με πλήρη απασχόληση μέσω της Post Leaving Courses (PLCs), Vocational Training
Opportunities Scheme (άνεργοι άνω-21) and Youth reach courses (κάτω των 25 ετών που
δεν πηγαίνουν σχολείο ή έχουν ανάγκη για εκπαίδευση). Η παροχή μερικής απασχόλησης
γίνεται μέσω των μαθημάτων των Back to Education Initiative (BTEI), Adult Literacy and
Community Education.



Solas, η περεταίρω αρχή εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρει μαθητεία και
κατάρτιση δεξιοτήτων



Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας (DSP) συνδέει με PLCs και επιβλέπει επίσης τη Bridge to
Work / Job Bridge Initiative and Community Employment Scheme. Δεδομένου ότι οι φορείς
αυτοί είναι καινούριοι, οι τομείς ευθύνης και οι σχέσεις αναφοράς δεν έχουν ακόμη
καθοριστεί.
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Όλη η μετα-υποχρεωτική εκπαίδευση, ιδίως σε επίπεδο κολεγίου, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
τη χρηματοδότηση του φοιτητή; π.χ. το κόστος μαθήματος για PLCs και Τρίτου επιπέδου
επιβαρύνονται με τέλη εγγραφής (π.χ. μέχρι € 1.000 για ένα PLC) και ο προπτυχιακός φοιτητής
πανεπιστημίου πρέπει να πληρώσει Student Contribution Charge και Student Centre Levy. Κάποιες
υποτροφίες είναι διαθέσιμες για μερικούς μαθητές για να αντισταθμίσουν το κόστος.
Το ρουμανικό εκπαιδευτικό σύστημα αποτελείται από τέσσερα επίπεδα: το νηπιαγωγείο, τη
πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια και τη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το νηπιαγωγείο είναι
προαιρετικό για τα παιδιά ηλικίας τριών έως έξι ετών. Η τυπική, υποχρεωτική εκπαίδευση, που
ονομάζεται επίσης δημοτικό σχολείο, αρχίζει στην ηλικία των έξι ή επτά. Αυτό το επίπεδο
εκπαίδευσης (μετάβαση προς τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) είναι υποχρεωτικό μέχρι την δέκατη
τάξη (ηλικία 16). Στο μετα-υποχρεωτικό επίπεδο υπάρχουν 3 επιλογές που περιλαμβάνονται στο
δημόσιο σύστημα και χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση:
1. Επαγγελματική εκπαίδευση στο δεύτερο επίπεδο για 2 χρόνια (16-18) και τέσσερα χρόνια
(15-18)
2. Εξειδικευμένη Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση για τρία χρόνια (18-21)
3. Προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τέσσερα ως έξι χρόνια (από 19 ετών).
Εκτός από το κρατικό σύστημα χρηματοδότησης, η Εθνική Υπηρεσία για Ενήλικες Εκπαιδευόμενους,
θέτει τα πρότυπα για τη συνεχή εκπαίδευση και την τυπική εκπαίδευση. Επαγγελματική κατάρτιση
και εκπαίδευση ενηλίκων παρέχονται μέσω δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων. Οι αμοιβές
καταβάλλονται από τους εκπαιδευόμενους και η είσοδος απαιτεί απολυτήριο λυκείου. Το
Υπουργείο Εργασίας παρέχει προγράμματα απασχολησιμότητας, που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ
ή από την κυβέρνηση, για κάθε ενήλικο που είναι άνεργος και πρώην υπαλλήλους, οι οποίοι είναι
δικαιούχοι του επιδόματος ανεργίας για ένα έτος μετά τη λήξη της απασχόλησης.
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