


Η έκδοσΗ αυτΗ υποστΗρίζέταί απο το προγραμμα τΗσ έυρωπαϊκΗσ ένωσΗσ γία τΗν απασχολΗσΗ καί τΗν 
κοίνωνίκΗ αλλΗλέγγυΗ – έξέλίξΗ (2007-2013). 
το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιήθηκε από την ευρωπαϊκή επιτροπή. ίδρύθηκε για να στηρίξει οικονομικά την εκπλήρωση των στόχων της ευρωπαϊκής ένωσης στους τομείς 
της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και των ίσων ευκαιριών και ως εκ τούτου να συμβάλει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της έυρώπης 2020 σε αυτούς 
τους τομείς. το επταετές πρόγραμμα προορίζεται για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που μπορούν να βοηθήσουν στο σχεδιασμό ανάπτυξης κατάλληλης και αποτελεσματικής 
απασχόλησης, κοινωνικής νομοθεσίας και τακτικών, διαμέσου των 27 κρατών μελών της ευρωπαϊκής ένωσης, των χωρών της έζέσ - έοχ και των υποψήφιων και επικείμενων 
υποψήφιων χωρών για την έυρωπαϊκή Ένωση. 
«οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την έκδοση δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τη θέση ή την άποψη της ευρωπαϊκής επιτροπής». 



ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ   ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   ΕΚΔΟΣΗΣ

ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων  

Η αρσίσ είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από
το 1992 για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων που μειωνεκτούν κοινωνικά 
καθώς και άλλων ευπαθών κοινωνικά ομάδων  με σκοπό την προάσπιση των
δικαιωμάτων τους. το όραμα της αρσίσ είναι μία κοινωνία με ίσες ευκαιρίες για
όλους τους νέους και σεβασμό στα δικαιώματα τους, όπως αυτά αναφέρονται
στην ελληνική και διεθνή νομοθεσία, ιδίως τη διεθνή σύμβαση του οΗέ για τα
δικαιώματα του παιδιού. για τον σκοπό αυτό η αρσίσ οργανώνει δράσεις, 
προγράμματα και υπηρεσίες, ενεργοποιεί τους πολίτες και συμμετέχει σε δίκτυα, 
συνεργάζεται με δημόσιες υπηρεσίες και μη κυβερνητικές οργανώσεις και 
διατυπώνει προτάσεις στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής για τα παιδιά και τους
νέους. 
Η αρσίσ δουλεύει κυρίως με νέους και νέες που βιώνουν συνθήκες ζωής 
επιβαρυντικές για την ομαλή προσωπική τους ανάπτυξη και την πρόσβαση τους στα 
κοινωνικά αγαθά, όπως η ανεπαρκής υποστήριξη από την οικογένεια, η παραμέληση, 
η κακοποίηση, η εκμετάλλευση, η απόρριψη από το εκπαιδευτικό σύστημα, η 
μετανάστευση, η προσφυγιά, η έλλειψη στέγης, η ανεργία, η σύγκρουση με το νόμο, η 
διαβίωση σε ιδρύματα ή σωφρονιστικά καταστήματα, κ.α.

Επικοινωνία: 
τηλ.: 2310526150 
email:         infothes@arsis.gr 
web:  www.arsis.gr

EMFASIS

H EMFASIS Foundation (αστική μη κερδοσκοπική οργάνωση) ιδρύθηκε τον μαίο 
του 2013, με σκοπό να αντιμετωπίσει τις συνολικές ανάγκες όλων των ευπαθών 
και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων που έχουν ανάγκη κοινωνικής, ψυχολογικής 
και οικογενειακής υποστήριξης στην ευρύτερη περιοχή της αθήνας. έφαρμόζει τις 
αρχές του Social Street Working (κοινωνική έργασία στο δρόμο) ως βασικό τρόπο 
προσέγγισης και ταυτοποίησης των ομάδων αυτών. για κάθε εξυπηρετούμενο, 
παρέχεται συμβουλευτική, ενώ παράλληλα σχεδιάζεται ένα πρόγραμμα συνολικής 
αντιμετώπισης των αναγκών του.
H κοινωνική εργασία δρόμου (social street work) της Emfasis ενεργεί σε επίπεδο 
γειτονιάς, ή σε περιοχές που έχει εντοπιστεί ότι υπάρχουν ευπαθείς θύλακες 
πληθυσμού όπως άστεγοι, άποροι, άνεργοι, εργαζόμενα κ ασυνόδευτα παιδιά και 
έφηβοι. 
H Emfasis ακολουθεί την προσωπική προσέγγιση αξιολογώντας τις βασικές 
ατομικές ανάγκες του προσώπου που βρίσκεται σε ανάγκη – αναζητώντας πρώτα 
να αποκαταστήσει την αξιοπρέπειά του, και έπειτα να παράσχει επαρκή κοινωνική, 
συναισθηματική και ανθρώπινη υποστήριξη.

Επικοινωνία: 
τηλ.:  2114066140 
email:  info@emfasisfoundation.org
web:  www.emfasisfoundation.org

               μετάφραση:           μαρία καρρά, δώρα δαφνή, αιμιλία καλλιτσουνάκη
                     επιμέλεια έκδοσης:           κρίστι δεληγιαννίδου, μαρία καρρά, Valbona Hystuna
         γραφιστική προσαρμογή:               μαρία κουτίνα
                                                                             εκτύπωση:
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Αυτοσ ο πρΑκτικοσ οδηγοσ έχέι διΑμορφωθέι γιΑ νΑ βοηθΑ οσουσ έινΑι 
νέοΑπΑσχολουμένοι σέ κοινωνικη έργΑσιΑ στο δρομο .  στοιχέιΑ Απο ολη την 
έυρωπη δέιχνουν οτι πολλοι νέοΑπΑσχολουμένοι σέ κοινωνικη έργΑσιΑ στο δρομο , 
προσλΑμβΑνοντΑι κΑι έπιστρΑτέυοντΑι σέ δυνητικΑ δυσκολέσ κΑτΑστΑσέισ στο 
δρομο , διχωσ την ΑπΑιτουμένη υποστηριξη , έκπΑιδέυση η πΑροχέσ . υπάρχει αρκετή 
βιβλιογραφία από όλον τον κόσμο που εστιάζει σε κατευθυντήριες γραμμές και καλή πρακτική  της κοινωνικής 
εργασίας στο δρόμο, όμως, παρόλα αυτά, η έρευνά μας δείχνει, ότι υπάρχει ανάγκη για έναν οδηγό που θα 
προσφέρει σε όσους δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στο  πεδίο «δρόμος»,  μια λίστα πρακτικών συμβουλών, 
ιδιαίτερα σε σχέση με θέματα που αφορούν την προετοιμασία προτού βγούνε στον δρόμο,  ασφαλείς τρόπους και 
πρακτικές, για την πρώτη επαφή με κάποιον στο δρόμο. Αυτός ο οδηγός δεν έχει σκοπό να πει στις οργανώσεις 
τι να κάνουν. έίναι απλά ένα “πρακτικό εργαλείο” για να ενισχυθεί η υποστήριξη των νεοαπασχολούμενων 
στην κοινωνική εργασία στο δρόμο, προσφέροντάς τους ένα πλαίσιο ιδεών και συμβουλών από όλο το 
επαγγελματικό δίκτυο, το οποίο θα τους διευκολύνει στις πρώτες μέρες τους στην κοινωνική εργασία στο δρόμο. 
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ΤΙ ΕΙνΑΙ Η 
κοΙνΩνΙκΗ 
ΕρΓΑΣΙΑ ΣΤο 
δρομο;

ο οροσ «κοινωνικη έργΑσιΑ στο δρομο» 
(social street work) πέρικλέιέι ένΑ 
έυροσ πρΑκτικων, έκ των οποιων ολέσ 
λΑμβΑνουν χωρΑ «στο δρομο».  Αυτές 
περιλαμβάνουν προσφορά βοήθειας μέσω 

προσπάθειας προσέγγισης (outreach work), 
μεμονωμένη/αποσπασμένη προσφορά βοήθειας 
(detached work), εργασία βασιζόμενη σε 
κάποιο πλάνο/πρόγραμμα (project based 
work) και ομαδική δράση (group action). 
οι  επαγγελματίες της κοινωνικής εργασίας 
στο δρόμο μπορεί να τύχει να «δουλέψουν» 

με ανθρώπους που ανήκουν σε μία ή 
περισσότερες από τις παρακάτω περιστάσεις:

Άνθρωποι που είτε 
αναγκάζονται είτε 

επιλέγουν να περνούν 
τη μέρα τους στο 

δρόμο και άνθρωποι που 
μένουν στο δρόμο

 βιομηχανία 
εκδιδόμενων 
στο σεξ

χρήστες ή 
εξαρτημένοι 

από παράνομες 
ουσίες

φυγάδες

συμμορίες

θύματα 
έμπορίας 
Ανθρώπων

μετανάστες

Άστεγοι

μειονότητες
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πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ομάδες μπορείτε να βρείτε στο: www.travailderue.org
τον σημαντικό ρόλο του κοινωνικά εργαζόμενου στο δρόμο έχει συνοψίσει ο Jean-Marc Delizee, κρατικός 
γραμματέας για τον αγώνα κατά της φτώχειας στο βέλγιο, ο οποίος συγκεκριμένα αναφέρει ότι:

«οι κοινωνικά εργαζόμενοι στο δρόμο μπορούν να δώσουν στους ανθρώπους που βρίσκονται σε δυσκολία, πάλι τη 
δύναμη να διαμορφώνουν τη ζωή τους και να κινούνται προς μια καλύτερη ποιότητα ζωής, χρησιμοποιώντας τις 

αξίες της δικαιοσύνης, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της αλληλεγγύης.»



υποστήρ ι ξη            
1 : 1
η συνοδεία ενός 
ατόμου σε διάφορες 
πτυχές της ζωής του, 
είτε για ορισμένο 
διάστημα, είτε 
μακροπρόθεσμα.

ο μαδ ι κ ή              
δράση
η ενασχόληση 
με ομάδες ατόμων 
μέσα από ποικίλες 
δραστηριότητες που 
ενθαρρύνουν και 
ενδυναμώνουν τους 
δεσμούς, συνδυάζοντας 
μια σχέση βασιζόμενη 
στην εμπιστοσύνη 
και τους κοινωνικο-
εκπαιδευτικούς 
στόχους.

δ ράση          
βασ ι ζ ό μενη         
στην          
κο ι νότητα

στοχεύει στην εμπλοκή και την 
ενθάρρυνση της συμμετοχής 
των πολιτών, με σκοπό την 
προώθηση της ενδυνάμωσης και 
της ανάπτυξης της κοινότητας 
ή του περιβάλλοντος τους.

για μεγαλύτερη κατανόηση 
των προσεγγίσεων της 

κοινωνικής εργασίας 
στο δρόμο, υπάρχει μια 

προτεινόμενη βιβλιογραφία 
στο πίσω μέρος αυτής του 

οδηγού.)

μ Ε Θ ο δ ο Λ ο Γ Ι Α  Τ Η Σ  κ ο Ι ν Ω ν Ι κ Η Σ  Ε ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  Σ Τ ο  δ ρ ο μ ο
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δέν υπΑρχέι κΑμιΑ συγκέκριμένη φορμουλΑ γιΑ την κοινωνικη έργΑσιΑ στο δρομο .
διαφορετικοί οργανισμοί κοινωνικής εργασίας στο δρόμο αναπτύσσουν διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους δουλεύουν. έντούτοις, 

υπάρχουν πολλές ομοιότητες σε σχέση με την προσέγγιση της κοινωνικής εργασίας στο δρόμο.

Α υ τ έ σ  π έ ρ ι λ Α μ β Α ν ο υ ν :



έξοικειώσου με τις 
πολιτικές και τις 
διαδικασίες της 
οργάνωσής σου, 
περιλαμβάνοντας 
και τις αρχές 
σε θέματα 
εμπιστευτικότητας, 
υγείας και 
ασφάλειας.

Γνωρίσου με το 
υπόλοιπο ανθρώπινο 
δυναμικό και τη 
φιλοσοφία της 
οργάνωσης στην 
οποία δουλεύεις. πότε 
γίνονται οι ομαδικές 
σας συναντήσεις; 
ποιοι είναι οι ειδικοί 
στην ομάδα 
σου;

Ανάπτυξε μια 
θετική εργασιακή 
σχέση με τον 
προϊστάμενό σου 
ορίζοντας τακτικές 
συναντήσεις 
επιθεώρησης και 
βεβαιώσου ότι 
ξέρεις πώς να 
επικοινωνήσεις μαζί 
του όταν αυτό 
είναι απαραίτητο.

Αναζήτησε σαφήνεια 
για τον ρόλο 
σου (δες το 
«προετοιμασία για 
τον δρόμο»). με 
ποιους ανθρώπους θα 
δουλεύεις; τι στόχο 
θα έχετε εσύ και 
η ομάδα σου; ποιο 
θα είναι το χωρικό 
πλαίσιο αυτής της 
δουλειάς και τι 
συνθήκες μπορεί να 
συναντήσετε;

βρες ένα 
«στενότερο 
συνεργάτη» ή 
αφιέρωσε χρόνο 
δίπλα σε έναν 
πιο έμπειρο 
εργαζόμενο.

προσπάθησε σιγά σιγά 
να καταλάβεις το 
γενικό νομικό πλαίσιο 
κάτω από το οποίο 
δρουν οι κοινωνικοί 
επιστήμονες που 
εργάζονται στο δρόμο. 

έκμεταλλεύσου κάθε 
είδους ευκαιρία να 
πραγματοποιήσεις 
επισκέψεις 
παρατήρησης σε 
άλλες οργανώσεις 
κοινωνικής εργασίας 
στο δρόμο. 

συμφωνήστε σε έναν 
απλό τρόπο για να 
περιγράψετε τον όρο 
«κοινωνική εργασία 
στο δρόμο» στους 
ανθρώπους με τους 
οποίους θα έρθετε 
σε επαφή.

ως εργαζόμενος που 
παρέχει κοινωνική εργασία 
στο δρόμο, θα πρέπει να 
ενθαρρύνεσαι από την 
οργάνωσή σου να βρεις 
τις δικές σου ανάγκες 
κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας 
ένταξης.

θυμησου 
οσο κΑλυτέρΑ 

προέτοιμΑσμένοσ 
έισΑι , 

τοσο κΑλυτέρΑ 
θΑ Αποδωσέισ 

στο δρομο!

Ε ν ο Τ Η Τ Α  1
μ Ε Θ ο δ ο Λ ο Γ Ι Α  Τ Η Σ  κ ο Ι ν Ω ν Ι κ Η Σ  Ε ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  Σ Τ ο  δ ρ ο μ ο
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Το ΣΤΑδΙο ΤΗΣ ΕνΤΑΞΗΣ
ολοι οι νέοΑπΑσχολουμένοι στην κοινωνικη έργΑσιΑ στο δρομο πρέπέι νΑ πέρΑσουν 
Απο μιΑ κΑτΑλληλη μυητικη διΑδικΑσιΑ πριν βγουν πρΑγμΑτικΑ στο δρομο .

η αξία αυτής της διαδικασίας δεν πρέπει να υποτιμάται. ένώ υπάρχουν πολλά εξαιρετικά παραδείγματα αποτελεσματικών 
διαδικασιών ένταξης στην έυρώπη, υπάρχουν επίσης περιπτώσεις νέων κοινωνικά εργαζόμενων στο δρόμο που είναι 
απροετοίμαστοι και ανεφοδίαστοι να ξεκινήσουν να εργάζονται στο δρόμο, λόγω ελλιπούς οργανωτικής προετοιμασίας.

τ Α  π Α ρ Α κ Α τω έ ι ν Α ι  μ ι Α  σ υ ν ο ψ η  σ υ μ β ο υ λ ω ν  π ρ ο σ  τ ο ν  ν έ ο Α π Α σ χ ο λ ο υ μ έ ν ο  σ τ η ν 
κ ο ι ν ω ν ι κ η  έ ρ γ Α σ ι Α  σ τ ο  δ ρ ο μ ο :



κΑμιΑ φορΑ οι Ανθρωποι που 
βρισκοντΑι σέ ΑνΑγκη δέν θέλουν νΑ 
έρθουν σέ έπΑφη μΑζι σου, ΑφηνοντΑσ 

σέ νΑ νιωθέισ οτι σέ ΑπέρριψΑν: 

η πέριπτωση του νΑ 
ένοχλέισ τουσ Ανθρωπουσ 

που προσπΑθέισ νΑ 
βοηθησέισ:

Ε ν ο Τ Η Τ Α  2

«πρέπει να είσαι υπομονετικός και 
ευπροσάρμοστος! το να χτίζεις 
σχέσεις απαιτεί χρόνο. πρέπει να 

δείχνεις διαθέσιμος, χωρίς να γίνεσαι 
αδιάκριτος. συνειδητοποίησε ότι δεν θα 
είναι δυνατόν να έρθεις σε επαφή με 

όποιον συναντάς.» 

«βεβαιώσου ότι δείχνεις 
σεβασμό και ευαισθησία 
προς τις ανάγκες και τις 

συνθήκες ζωής των ανθρώπων 
που συναντάς. να είσαι 

ειλικρινής και να θυμάσαι τα 
επαγγελματικά σου όρια»
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ΕΞΕρΕυνΩνΤΑΣ ΤουΣ φοβουΣ κΑΙ ΤΙΣ ΑνΗΣυχΙΕΣ Σου
 συχνΑ , ένΑ Ατομο που του διδέτΑι ο ρολοσ του κοινωνικου έπιστημονΑ που πΑρέχέι 
κοινωνικη έργΑσιΑ στο δρομο , προσέγγιζέι τη θέση του μέ ΑνΑμέικτΑ συνΑισθημΑτΑ . μπορέι νΑ 
έινΑι ένθουσιΑσμένοσ που ΑνέλΑβέ μιΑ νέΑ δουλέιΑ κΑι θΑ γνωρισέι νέουσ Ανθρωπουσ , έπισησ 
ομωσ θΑ διΑτηρέι φοβουσ κΑι Ανησυχιέσ γιΑ την πρΑγμΑτικοτητΑ του νΑ δουλέυέι στο δρομο . 
για να σταθεροποιηθείς γρήγορα και αποτελεσματικά, χρειάζεται να έχεις την ευκαιρία να εκφράσεις αυτούς τους φόβους και τις ανησυχίες. 
η καλή πρακτική αναγνωρίζει ότι χρειάζεται να υπάρχει  προσωπική υποστήριξη για τους εργαζόμενους στο δρόμο. Αυτή περιλαμβάνει την 
ευκαιρία να μιλήσεις με άλλους, την ευκαιρία να δουλεύεις δίπλα σε πιο έμπειρους συναδέλφους και να έχεις πρόσβαση σε περαιτέρω 
εκπαίδευση.τ Α  π Α ρ Α κ Α τω έ ι ν Α ι  κ Α π ο ι ο ι  σ υ λ λ ο γ ι σ μ ο ι  ν έω ν  έ ρ γ Α ζ ο μ έ νω ν  σ τ ο  δ ρ ο μ ο  κ Α θω σ 
έ ι σ έ ρ χ ο ν τ Α ι  σ τ ο  π έ δ ι ο :



το νΑ ξέχνΑσ ονομΑτΑ

ΑβέβΑιοτητΑ γιΑ τον τροπο 

δρΑσησ στο δρομο

το νΑ μην έχέισ τισ 
κΑτΑλληλέσ δέξιοτητέσ 

το νΑ μην ξέρέισ τι 

νΑ κΑνέισ Αν δέισ νΑ 

έκτυλισσέτΑι μιΑ πΑρΑνομη 

δρΑστηριοτητΑ

το νΑ μην ξέρέισ τι νΑ 
κΑνέισ οτΑν φΑινέτΑι 

οτι δέν υπΑρχέι κΑνένΑσ 
στουσ δρομουσ:

 θυμησου 
Αν δέν έισΑι 
σιγουροσ τι 
πρέπέι νΑ 

κΑνέισ, πΑντΑ 
νΑ ρωτΑσ 
κΑποιον. 

κΑλυτέρΑ νΑ 
ρωτΑσ, πΑρΑ νΑ 

μέτΑνιωνέισ.

πάντοτε να γνωρίζεις τις πολιτικές και τις 
οδηγίες τις οργάνωσής σου. έίναι εκεί για να 

σε καθοδηγήσουν όταν αντιμετωπίζεις ηθικά 
διλήμματα.

6

«προσπάθησε να βρεις 
παρατσούκλια που μπορείς 

να χρησιμοποιείς, καθώς είναι 
ευκολότερα στην απομνημόνευση. 
το μόνο εμπόδιο είναι ο φόβος 
ότι θα τα ξεχάσεις. τα ονόματα 
θα σου έρχονται μετά από λίγο 

καιρό.»

«πρέπει να έχεις επίγνωση 
του τρόπου με τον οποίο 
μιλάς και ντύνεσαι. Αν 
έχεις αμφιβολίες για το 
οτιδήποτε, μίλα με τον 
επικεφαλής σου ή ρώτησε 
πιο έμπειρους συναδέλφους.»

«δες το σαν ευκαιρία 
για έρευνα. Όταν βρέχει 
και έχει κρύο στους 

δρόμους, πού πηγαίνουν
 οι άνθρωποι;»

«μπορεί να χρειαστεί να 
απομακρυνθείς από συγκεκριμένες 

καταστάσεις. Ακολούθησε τις οδηγίες 
και τις διαδικασίες της οργάνωσής 
σου. σημείωσε τα περιστατικά και 
συζήτησέ τα με τον υπεύθυνό σου 

το συντομότερο δυνατό.»

«σκέψου τις δεξιότητες που 
θα χρειαστείς και μη διστάζεις 
να μιλήσεις σε κάποιον αν 
δεν είσαι σίγουρος για αυτό 
που κάνεις. το να μαθαίνεις 
δίπλα στους ανθρώπους με 
τους οποίους συνεργάζεσαι 
είναι συχνά ένας θαυμάσιος 
τρόπο για να συνδεθείς μαζί 
τους. μάθε από τους άλλους 
και παρατήρησε πώς δουλεύουν. 
μίλα στον επικεφαλής σου αν 
νιώθεις ότι χρειάζεσαι περαιτέρω 

εκπαίδευση.»

7

ΕΞΕρΕυνΩνΤΑΣ ΤουΣ φοβουΣ κΑΙ ΤΙΣ ΑνΗΣυχΙΕΣ Σου



οι παραπάνω προτάσεις δεν 
είναι καινούριες, αλλά μπορούν 
να βοηθήσουν τις οργανώσεις 

να παρέχουν ένα υποστηρικτικό 
πλαίσιο για τους εργαζόμενους 
τους στο δρόμο. η κοινωνική 

εργασία στο δρόμο για κάποιον 
νέο εργαζόμενο μπορεί να είναι 

ένα μοναχικό μέρος, και να 
τους αφήνει με μια αίσθηση 
απομόνωσης. έίναι σημαντικό 

ο υπεύθυνός σου να κάνει το 
οτιδήποτε δυνατό για να σε 

υποστηρίξει, να σε καθησυχάσει, 
να σε επιβεβαιώσει και να σου 
δείξει ότι είσαι ένα άξιο μέλος 

της ομάδας.

να έχεις την 
ευκαιρία να είσαι 
συνεχώς δίπλα 
σε εμπειρότερους 
συναδέλφους και να 
τους κάνεις πολλές 

ερωτήσεις!

το ζητούμενο δεν 
πρέπει να είναι 
να υποφέρεις εσύ 
σιωπηλά.. πρέπει 
να μοιράζεσαι τις 
σκέψεις και τις 
ανησυχίες σου με 
έναν συνάδελφο.

βεβαιώσου ότι 
διατηρείς μια υγιή 
ισορροπία μεταξύ 
δουλειάς και 

προσωπικής ζωής.  

πάντα να 
αναζητείς 
κατάλληλες 
ευκαιρίες 

κατάρτισης και 
ανάπτυξης.

σιγουρέψου ότι 
αφιερώνεις χρόνο 
στο να σκεφτείς 
την ιδιότητά σου 
και να αξιολογήσεις 
την απόδοσή σου. 
Αναρωτήσου «τι 
θα μπορούσα να 
κάνω καλύτερα ή 
διαφορετικά;»

χρησιμοποίησε  
τις συζητήσεις 

αξιολόγησης με τον 
επικεφαλής σου για 
να μιλήσεις για τη 
δουλειά σου στο 

δρόμο.

βεβαιώσου ότι 
έχεις χώρο 
γραφείου και 
διοικητική 

υποστήριξη όπου 
είναι δυνατό.

ζήτησε από τον 
υπεύθυνό σου 

να σε συνοδέψει 
όταν είσαι έξω 
στο δρόμο. Αυτό 
θα του δώσει μια 
καλύτερη εικόνα 
του τι κάνεις 

και πως ενεργείς 
σε καθημερινό 

επίπεδο.

Άδραξε την 
ευκαιρία να 
παρευρίσκεσαι 
σε εκδηλώσεις 

τοπικού και εθνικού 
ενδιαφέροντος που 
αφορούν στην 

κοινωνική εργασία 
στο δρόμο, όποτε 
είναι δυνατό.

σε περίπτωση 
κινδύνου κατά τη 

διάρκεια της εργασίας 
σου, βεβαιώσου 
ότι μπορείς να 
επικοινωνήσεις 
εύκολα με τον 
υπεύθυνό σου. 

έίναι σημαντικό να συζητάς 
την ανάγκη για ευελιξία στη 
δουλειά σου. για παράδειγμα, 
μπορεί να καθυστερήσεις 
επειδή αντιμετωπίζεις μια 
δυσκολία στην ομάδα ή 
με το πρόσωπο το οποίο 
προσπαθείς να βοηθήσεις. 

σε αυτήν την περίπτωση, ο 
υπεύθυνός σου θα έπρεπε να  
σου εξασφαλίσει  κάποιες 
ώρες ξεκούρασης ή να σε 
αποζημιώσει με κάποιον άλλο 

τρόπο. 8

Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ υΠοΣΤΗρΙΞΗΣ
ένΑ θέμΑ που διΑπνέέι ολοκληρο τον οδηγο , έινΑι η ΑνΑγκη γιΑ συνέχη 
υποστηριξη προσ τουσ έργΑζομένουσ που πΑρέχουν κοινωνικη έργΑσιΑ στο δρομο , 
κΑι έιδικΑ σέ οσουσ έινΑι νέοΑπΑσχολουμένοι σέ Αυτο .

παρόλο που οι μηχανισμοί υποστήριξης διαφέρουν από τον έναν οργανισμό στον άλλον, υπάρχουν κάποιες γενικά 
αποδεκτές σταθερές που χρειάζεται να εγκαθιδρυθούν για να παρέχεται η κατάλληλη υποστήριξη σε όσους παρέχουν 

κοινωνική εργασία στο δρόμο.
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«χρέιΑζομΑστέ έπΑγγέλμΑτιέσ 
που πΑρέχουν κοινωνικη έργΑσιΑ 

στο δρομο κΑι έχουν ηδη 
Αντιμέτωπισέι τουσ δΑιμονέσ 

τουσ.»

«δέν έιχΑ 
συνέιδητοποιησέι 

οτι υπΑρχουν Ανθρωποι που 
ζουν σέ τοσο Αντιξοέσ 

συνθηκέσ.»

9



την παροχή υποστήριξης 
και ανταλλαγή βελόνων 
σε χρήστες ναρκωτικών 

ουσιών. 
τη δουλειά  με 
εκδιδόμενους στο 
σεξ στην άκρη 

ενός πολυσύχναστου  
αυτοκινητόδρομου

την επαφή με νέους 
ανθρώπους που ανήκουν 
σε συμμορίες με βάση 
την καταγωγή τους.

Τη παροχή 
πληροφοριών και 
συμβουλών σε 

αστέγους μέσα σε 
εγκαταλελειμμένα 

κτήρια. 

τη δουλειά 
σε δράσεις 

προσαρμοσμένες 
στην κοινότητα, 
για παράδειγμα, 
κινητά σχολεία. 

τη δουλειά με 
ανθρώπους που 

συναθροίζονται σε 
δημόσιους χώρους, όπως 
εμπορικά καταστήματα 

και πάρκα.  

10

ΠΑρΕμΕΙνΕ ΑΣφΑΛΗΣ ΣΤο δρομο 
οι νέοι έπΑγγέλμΑτιέσ που έργΑζοντΑι στο δρομο έντΑσσοντΑι συνέχωσ στο έπΑγγέλμΑ 

θέλοντΑσ νΑ ΑλλΑξουν σημΑντικΑ τισ ζωέσ των Ανθρωπων που βρισκοντΑι στο δρομο .
Αυτό συχνά περιλαμβάνει την εργασία σε εν δυνάμει επικίνδυνα ή επιβλαβή περιβάλλοντα. μπορεί να θεωρηθεί ως δεδομένο ότι είσαι 

ικανός να ανταπεξέλθεις σε πολλές διαφορετικές (και κάποιες φορές περίπλοκες) καταστάσεις στις οποίες ενδεχομένως να βρεθείς.  

Α υ τ έ σ  ο ι  κ Α τ Α σ τ Α σ έ ι σ  θ Α  μ π ο ρ ο υ σ Α ν  ν Α  π έ ρ ι λ Α μ β Α ν ο υ ν :
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έξασφάλισε ότι 
έχεις διαβάσει 
και καταλάβει 

την πολιτική και 
τις διαδικασίες 
ασφάλειας της 
οργάνωσής σου.  

Απέφευγε να αγγίζεις 
τους ανθρώπους με 

τους οποίους δουλεύεις 
στο δρόμο. παρόλο που 
αυτό μπορεί να το 
κάνεις καλοπροαίρετα, 
θα μπορούσε να 

παρερμηνευτεί και είναι 
σημαντικό να περιορίσεις 

οποιουσδήποτε 
ενδεχόμενους ισχυρισμούς 

εναντίον σου.    

κάνε μια εκτίμηση της 
επικινδυνότητας της 
περιοχής στην οποία 
πρόκειται να δουλέψεις, 
ώστε να διακρίνεις από 
την αρχή ενδεχόμενους 

κινδύνους.  

έξασφάλισε ότι εσύ 
και οι συνάδελφοί 

σου βρίσκεστε εντός 
οπτικού πεδίου μεταξύ 

σας. μίλησε στους 
συναδέλφους σου για 
οποιαδήποτε ανησυχία 
μπορεί να έχεις.

συμφώνησε με τον/
τους συναδέλφους σου 
ένα σχέδιο αποχώρησης. 

έξασφάλισε ότι  
γνωρίζετε και οι δύο 
πότε είναι ώρα να 
αποσυρθείτε από μια 

κατάσταση.     

έξασφάλισε ότι έχεις ένα 
νούμερο έκτακτης ανάγκης 
σε περίπτωση που κάτι 
πάει στραβά ή χρειάζεται 

να μιλήσεις με τον 
επικεφαλής σου.     

συνέταξε έναν κατάλογο με διάφορα 
υποθετικά σενάρια ή καταστάσεις 
στις οποίες ενδεχομένως να 
εμπλακείς και ρώτησε «τι θα 

γινόταν αν…». συζήτησε αυτές τις 
καταστάσεις με τα μέλη της ομάδα 

και τον επικεφαλής της. 

φέρε την 
ταυτότητά σου 
(εργασίας ή 

αστυνομική) πάντα 
μαζί σου.

ένημέρωσε την 
τοπική αστυνομία 
και τις ομάδες 
της κοινότητας 
για τη δουλειά 
σου στο δρόμο. 

έξασφάλισε ότι 
δουλεύεις πάντα 
με κάποιον 

άλλο συνάδελφο, 
προσπάθησε να 
αποφεύγεις να 

δουλεύεις μόνος σου. 

ένημέρωσε τον 
επικεφαλής της 
ομάδας για 

οποιαδήποτε αλλαγή 
στα πρότυπα της 
δουλειάς σου.

Αναγνώρισε τα όριά 
των δυνατοτήτων 
σου και μην νιώθεις 
άσχημα σε περίπτωση 

που κρίνεις ότι 
πρέπει να αποχωρήσεις 
από συγκεκριμένες 

καταστάσεις όπως για 
παράδειγμα συγκρούσεις 

και διενέξεις.  

11

σέ οποιοδηποτέ πέριβΑλλον κΑι Αν δουλέυέισ η ΑσφΑλέιΑ σου έινΑι υψιστησ 
σημΑσιΑσ! 

γ ι Α  τ ο  σ κ ο π ο  Α υ τ ο ,  η  λ ι σ τ Α  π ο υ  Α κ ο λ ο υ θ έ ι  π Α ρ έ χ έ ι  έ ν Α ν  Α ρ ι θ μ ο  Α π ο 
π ρ Α κ τ ι κ έ σ  ι δ έ έ σ  π ο υ  π ρ έ π έ ι  ν Α  λ Α μ β Α ν έ ι σ  υ π ο ψ η  σ ο υ : 



12 13

ο ΤροΠοΣ Που δουΛΕυουμΕ 
δέδομένου των συχνΑ δυσκολων κΑτΑστΑσέων που Αντιμέτωπιζουν οι Ανθρωποι που βρισκοντΑι 
στο δρομο, ωσ πΑρέχοντέσ κοινωνικησ έργΑσιΑσ στο δρομο ένδέχέτΑι νΑ έρθέισ Αντιμέτωποσ 

μέ δέοντολογικΑ κΑι ηθικΑ διλημμΑτΑ.  Αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με ναρκωτικά, παράνομες 
δραστηριότητες, σχέσεις ή πολιτικές. γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό για σένα να έχεις ένα ξεκάθαρο σύνολο ορίων και να δρας 

πάντα με επαγγελματικό τρόπο. 
δωσέ σημΑσιΑ στισ πΑρΑκΑτω οδηγιέσ: 

μην αποδέχεσαι αλλά και μη καταδικάζεις τον τρόπο ζωής 
των ανθρώπων που συναντάς στο δρόμο.

μην συμφωνείς να κρατάς μυστικά. 

διασφάλισε ότι έχεις κατανοήσει και ακολουθείς τις τακτικές 
και διαδικασίες της οργάνωσής σου, συμπεριλαμβανομένης της 
εμπιστευτικότητας, της προστασίας ανηλίκων και των 
προστατευτικών μέτρων. 

Αναγνώρισε ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων όταν δουλεύεις 
μέσα στην κοινότητά σου

να είσαι προσεκτικός σε ότι αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
θυμήσου ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται στο δρόμο ενδέχεται να έχουν 
πρόσβαση σε προσωπικά σου δεδομένα.  

να σκέφτεσαι τη γλώσσα που χρησιμοποιείς και να δείχνεις 
ευαισθησία σε θέματα πολιτισμικών και θρησκευτικών αναγκών.

συνειδητοποίησε ότι  ως επαγγελματίας που παρέχεις 
κοινωνική εργασία στο δρόμο έχεις το καθήκον να νοιάζεσαι για όλους 
όσους δουλεύεις μαζί τους.   
να είσαι αξιόπιστος και συνεπής στον τρόπο που προσεγγίζεις τη δουλειά 
σου στο δρόμο. Αυτό θα σε βοηθήσει να αναπτύξεις και να διατηρήσεις 
θετικές σχέσεις με τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύεις μαζί. 



Αυτά είναι μόνο δύο παραδείγματα, αλλά θα υπάρξουν πολλές 
καταστάσεις που θα θέσουν σε δοκιμασία τα επαγγελματικά σου 
όρια. σκέψου καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθείς και 

συζήτησέ τες με τους συναδέλφους σου. 

Α κ ο λ ο υ θ ο υ ν  τ Α  π Α ρ Α δ έ ι γ μ Α τ Α  τ έ τ ο ι ω ν 
σ έ ν Α ρ ι ω ν .  

έίσαι σχεδόν έτοιμος να τελειώσεις τη δουλειά στο δρόμο και προσεγγίζεσαι από 
ένα  κορίτσι 15 ετών. σε ενημερώνει ότι δεν έχει πουθενά να κοιμηθεί. σου 

ζητάει χρήματα και σε ρωτάει που μένεις…

μένεις στην ίδια κοινότητα στην οποία εργάζεσαι. Έχεις το ρεπό σου 
και κάποιος χτυπάει την πόρτα του διαμερίσματός σου. έίναι ένας από 
τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύεις στο δρόμο, κάνει ενδοφλέβια 
χρήση ναρκωτικών ουσιών και σου ζητάει ένα κιτ ασφαλούς χρήσης…

τι θέματα εγείρονται;  
πώς θα δράσεις; 

τι θέματα εγείρονται;  
πώς θα δράσεις; 
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ο ΤροΠοΣ Που δουΛΕυουμΕ σ έ ν Α ρ ι ο  1 

σ έ ν Α ρ ι ο  2

θυμησου, 
έΑν δέν έισΑι 
σιγουροσ γιΑ μιΑ 
κΑτΑστΑση μέ την 
οποιΑ έρχέσΑι 
Αντιμέτωποσ, μην 
την υπομέινέισ 
σιωπωντΑσ. 
συζητησέ την μέ 
ένΑ συνΑδέλφο η 
μέ τον υπέυθυνο 
τησ ομΑδΑσ.  



«μέ οποιουσ δουλέυουμέ 
μΑζι,  τουσ ΑποδέχομΑστέ 

γιΑ Αυτο που έινΑι»

«νΑ έισΑι 
Αυθέντικοσ, οι Ανθρωποι 
μπορουν νΑ Αντιληφθουν 

την «ΑληθέιΑ» σου.

14



έπικοινώνησε 
αποτελεσματικά 
και έσω ικανός να 
λες «όχι» όπου 
αυτό απαιτείται.

να είσαι ανοιχτός 
και ειλικρινής με 
τον εαυτό σου 
αλλά και με τους 
άλλους.

να είσαι ομαδικός 
παίκτης και να 
υποστηρίζεις τους 
συναδέλφους σου.

να είσαι ευέλικτος και 
ικανός να αλλάξεις τα 
σχέδιά σου προκειμένου 
να προσαρμοστείς σε 
απρόβλεπτες καταστάσεις. 
θυμήσου, τα πράγματα δεν 
πηγαίνουν πάντα σύμφωνα 
με το σχέδιο.

να είσαι 
παρατηρητικός 
και ενημερωμένος 
σχετικά με το τι 
συμβαίνει γύρω 
σου.

Έχε επίγνωση των 
προσωπικών σου 
προκαταλήψεων και 
μην τις αφήνεις να 
θολώσουν την κρίση 
σου.

να δείχνεις σεβασμό, 
να είσαι ενήμερος 
και ευαισθητοποιημένος 
σε θέματα πολιτισμού, 
εθνικότητας, φυλής, 
σεξουαλικότητας και 
θρησκείας. 

Αμφισβήτησε 
αρνητικές 
συμπεριφορές με 
κατάλληλο και 
λεπτό χειρισμό. 

να είσαι ένας 
στοχαστικός εργαζόμενος 
και να σκέφτεσαι κριτικά 
σε σχέση με την 
πρακτική που ακολουθείς. 
ρώτα τον εαυτό σου, 
«πως πήγε η συνεδρία 
και τι μπορώ να κάνω 
την επόμενη φορά; 
τι πήγε καλά και τι 
θα μπορούσα να κάνω 
καλύτερα;»

να είσαι συνεπής, 
κάνε αυτό που 
λες ότι θα κάνεις 
και μην υπόσχεσαι 
πράγματα που 
δεν μπορείς να 
εκπληρώσεις.

να είσαι έτοιμος να 
έρθεις αντιμέτωπος 
με απαιτητικές 
καταστάσεις στο 
δρόμο.

να είσαι ικανός 
να παράσχεις 
κατάλληλη 
πληροφορία και 
συμβουλή, όπως και 
όταν σου ζητηθεί. 

Ανέπτυξε ένα 
εύρος πρακτικών 
δεξιοτήτων, οι 
οποίες να είναι 
γρήγορες και εύκολες 
δραστηριότητες που 
μπορείς να κάνεις 
στο δρόμο. 

  θυμησου, 
ολοι έχουμέ

 διΑφορέτικέσ 

δέξιοτητέσ κΑι 

δυνΑτΑ σημέιΑ- 

κΑνέισ δέν έινΑι κΑλοσ 

σέ ολΑ. δουλέψέ μέ την

 ομΑδΑ σου κΑι γνωρισέ 

τουσ τομέισ στουσ οποιουσ 

έξέιδικέυέτΑι 

ο κΑθένΑσ. έπισησ, μπορέισ 

νΑ στρΑφέισ στην τοπικη 

κοινοτητΑ κΑι σέ Αλλέσ 

οργΑνωσέισ που 

μπορέι νΑ έινΑι ικΑνοι νΑ 

συμβΑλουν στο έργο σου. 
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δΕΞΙοΤΗΤΕΣ κΑΙ ΑρΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ δουΛΕΙΑ ΣΤο δρομο 
οι κοινωνικΑ έργΑζομένοι στο δρομο έισέρχοντΑι στο έπΑγγέλμΑ μέσω διΑφορέτικων διΑδρομων. Αυτο μπορέι νΑ ποικιλέι Απο Αυτουσ 
που έχουν Αποκτησέι έπΑγγέλμΑτικουσ τιτλουσ σπουδων έωσ έκέινουσ που έισέρχοντΑι μέσω έθέλοντισμου κΑι δρΑσέων τησ τοπικησ 
κοινοτητΑσ.
Από οποιαδήποτε διαδρομή και αν έχει έρθει ο εργαζόμενος, υπάρχουν ορισμένες αρετές και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να αναλάβει την εργασία 
στο δρόμο. 
Αυτο που Ακολουθέι έινΑι μιΑ λιστΑ μέ μέρικέσ Απο Αυτέσ τισ Αρέτέσ κΑι δέξιοτητέσ: 
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Ε ν ο Τ Η Τ Α  3



τι εργαλεία είναι 
διαθέσιμα για να 
χρησιμοποιήσει η 

ομάδα. 

τι πληροφορίες θα 
ήταν χρήσιμες να 
φέρεις μαζί σου 

που θα διασυνδέουν 
ανθρώπους με άλλες 

υπηρεσίες;

πως, πότε και που 
μπορεί να θεωρηθεί 
οτι είναι αναγκαίο 
να χρησιμοποιήσεις 
τα εργαλεία σου. 

ποια, εάν υπάρχουν, 
είναι τα θέματα 
ασφάλειας για τα 
οποία χρειάζεται να 
είσαι ενήμερος σε 
σχέση με τη χρήση 

αυτών των 
εργαλείων;

έάν χρειάζεσαι 
εργαλεία που δεν 
είναι διαθέσιμα 

τότε μπορείς πάντα 
να απευθυνθείς 
σε άλλες τοπικές 
οργανώσεις για 
να διαπιστώσεις 
αν μπορούν να 
βοηθήσουν. 

Η ΤΣΑνΤΑ μΕ ΤΑ «ΤΑχυδΑκΤυΛουρΓΙκΑ Σου κοΛΠΑ» 
 έδω θΑ ριξουμέ μιΑ μΑτιΑ στΑ πρΑκτικΑ έργΑλέιΑ που μπορέι νΑ χρέιΑστέι νΑ 
χρησιμοποιησέισ προκέιμένου νΑ κΑνέισ τη δουλέιΑ σου . κΑποιΑ Απο ΑυτΑ τΑ έργΑλέιΑ 
έινΑι κοινΑ γιΑ ολουσ τουσ έργΑζομένουσ στο δρομο , ένω ΑλλΑ έινΑι έιδικΑ γιΑ το 
δικο σου ρολο . γιΑ πΑρΑδέιγμΑ , ο έργΑζομένοσ στο δρομο που έστιΑζέι στη μέιωση 
τησ βλΑβησ χρέιΑζέτΑι νΑ κρΑτΑ μΑζι του θηκη ΑσφΑλουσ χρησησ (inJection kit) κΑι 
σΑκουλΑκι ΑπορριμΑτων γιΑ τισ χρησιμοποιημένέσ συριγγέσ .
 ο εργαζόμενος στο δρόμο που δουλεύει με εργαζόμενους στο σεξ ίσως είναι απαραίτητο να φέρει μαζί του προφυλακτικά και 
πληροφορίες για το ασφαλές σεξ. ο εργαζόμενος που δουλεύει με άστεγους μπορεί να φέρει μαζί του τρόφιμα και κουβέρτες. 
σ έ  ο τ ι δ η π ο τ έ  κ Α ι  Α ν  έ σ τ ι Α ζ έ ι  ο  ρ ο λ ο σ  σ ο υ ,  θ Α  π ρ έ π έ ι  ν Α  γ νω ρ ι ζ έ ι σ  τ Α  Α κ ο λ ο υ θ Α : 
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Αστυνομική 
ταυτότητα/ 
διακριτικό σήμα

χαρτομάντιλα 

φακό

σημειωματάριο και στυλό

νερό 
iPad tablet

τοπικές 
εφημερίδες 

Απολυμαντικό
κινητό τηλέφωνο

κουτί πρώτων 
βοηθειών 

λίστα με τις 
επαφές έκτακτης 

ανάγκης 

κατάλληλο 
ρουχισμό

 συναγερμό 
πανικού 

έξοπλισμό για 
αθλήματα, τέχνη,    

παιχνίδια 
στο δρόμο

 θυμησου, 
μη γινέισ 

στοχοσ γιΑ 
κΑιροσκοπικουσ 

κλέφτέσ. νΑ 
έισΑι πΑντΑ 
προσέκτικοσ 

οτΑν κουβΑλΑσ 
μΑζι σου  

στο δρομο 
έξοπλισμο 
μέγΑλησ 
ΑξιΑσ. 
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Η ΤΣΑνΤΑ μΕ ΤΑ «ΤΑχυδΑκΤυΛουρΓΙκΑ Σου κοΛΠΑ» ΘΑ μΠορουΣΕ νΑ 
ΠΕρΙΛΑμβΑνΕΙ:

17

για μια ακόμη φορά, αυτή δεν είναι μια διεξοδική λίστα! θα χρειαστεί να λάβεις υπόψη σου το ρόλο σου, και με βάση 
την περιοχή στην οποία θα δουλέψεις, τι εργαλεία θα χρειαστεί να φέρεις στην τσάντα με τα «ταχυδακτυλουργικά σου 
κόλπα». 



τι εργαλεία 
είναι διαθέσιμα 
στην ομάδα 

προκειμένου να τα 
χρησιμοποιήσει.

έπισκέψου την 
περιοχή σε 
διαφορετικές 
ώρες κατά τη 
διάρκεια της 
ημέρας για να 
διαπιστώσεις 
πότε οι 

άνθρωποι είναι 
κοντά. 

Αναγνώρισε 
οποιαδήποτε 
εμπόδια θα 
μπορούσαν να 
επηρεάσουν τη 
δουλειά σου.

να είσαι 
ευαίσθητος σε 
οποιαδήποτε 
πολιτισμικά, 
θρησκευτικά 
ή πολιτικά 
ζητήματα.  

διεξήγαγε μια 
εκτίμηση της 
επικινδυνότητας 
της περιοχής 
και αναζήτησε 
ενδεχόμενους 
κινδύνους. έίναι 

σημαντικό να νιώθεις 
ασφαλής. 

κάνε 
συναντήσεις με 
τους τοπικούς 
οργανισμούς, 
τις ομάδες της 
κοινότητας, τους 
καταστηματάρχες 
και ειδικά με 
την αστυνομία. 

ένημερώσου σχετικά 
με τα ζητήματα που 
αντιμετωπίζουν οι 
άνθρωποι στο δρόμο 
στην περιοχή σου, 
όπως κοινωνικούς 
και οικονομικούς 
παράγοντες. 

Ε ν ο Τ Η Τ Α  4
ΠροΕΤοΙμΑΣΙΑ ΓΙΑ Το δρομο

 οτΑν προέτοιμΑζέσΑι νΑ βγέισ έξω στουσ δρομουσ έινΑι σημΑντικο 
νΑ κΑτΑλΑβΑινέισ το ρολο σου .

θΑ πρέπέι νΑ έξοικέιωθέισ μέ τουσ σκοπουσ κΑι τουσ στοχουσ τησ οργΑνωσησ σου κΑι το πέριβΑλλον μέσΑ στο 
οποιο δουλέυέισ, τοσο πολιτικΑ οσο κΑι πολιτισμικΑ.  τ Α  Α κ ο λ ο υ θ Α  έ ι ν Α ι  μ έ ρ ι κ Α  β η μ Α τ Α  π ο υ  μ π ο ρ έ ι σ  ν Α 
Α κ ο λ ο υ θ η σ έ ι σ  π ρ ι ν  έ ρ θ έ ι σ  σ έ  έ π Α φ η  μ έ  Α ν θ ρω π ο υ σ  σ τ ο  δ ρ ο μ ο :

θυμησου, 
οτι  κΑτΑ την 
πέριοδο 
προέτοιμΑσιΑσ 
θΑ χρέιΑστέι νΑ 
«Ακουσ 
κΑι νΑ πΑρΑτηρέισ». 
Αυτο θΑ σέ βοηθησέι 
νΑ κΑθιέρωσέισ την 
πΑρουσιΑ σου στο 
δρομο κΑι νΑ
έχέισ Αντιληψη των 
ένέργέιων που 
προκέιτΑι νΑ 
γινουν.   
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ΠροΕΤοΙμΑΣΙΑ ΓΙΑ Το δρομο «δέν μπορέισ νΑ 
έισΑι τΑ πΑντΑ γιΑ 

ολουσ»

«η πρωτη έπΑφη 
που κΑνέισ μπορέι 
νΑ έινΑι κΑι η πιο 

σημΑντικη»
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καθώς η σκέψη του να έρθεις σε επικοινωνία με ανθρώπους στο δρόμο για 
πρώτη φορά πλησιάζει, η ανησυχία σου θα αρχίσει να εντείνεται. Ίσως 

βρεθείς να  διερωτάσαι για πράγματα όπως:

η κοινωνική εργασία στο δρόμο λαμβάνει χώρα σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα και δεν υπάρχει μια και μοναδική 
προσέγγιση για να έρθεις σε επαφή με κάποιον. πολλά θα εξαρτηθούν από την προσωπικότητά σου, τις εμπειρίες σου, 

το πόσο άνετα νιώθεις και πόσο πρόθυμος είσαι να μάθεις από τους συναδέλφους σου. 

ΑρχΙκΗ ΕΠΑφΗ

«ΓΕΙΑ Σου! ΕΙμΑΙ ο 
νΕοΣ “ΕρΓΑζομΕνοΣ ΣΤο 
δρομο”- social street 

worker».

«τι θΑ συμβέι 
οτΑν πΑω νΑ 
συνΑντησω 

Ανθρωπουσ γιΑ 
πρωτη φορΑ;»

«πωσ 
πρέπέι νΑ 
συστηθω;»

«τι θΑ 
πρέπέι νΑ 

πω;»

«θΑ μέ 
συμπΑθησουν;»

«θΑ έινΑι 
έπιθέτικοι 
ΑπένΑντι 
μου;»

«θΑ μέ 
προκΑλέσουν;»

«θΑ μέ 
διωξουν;»
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ΑρχΙκΗ ΕΠΑφΗ

20

προσέγγισε τους 
ανθρώπους με 
προσοχή, καθώς 
μπορεί να είναι 
καχύποπτοι 

σχετικά με το 
ποιος είσαι.

να είσαι ειλικρινής και 
να λες στους ανθρώπους 
ακριβώς ποιος είσαι και 
τι κάνεις. έξασκήσου 
στην περιγραφή της 
εργασίας σου στο 

δρόμο, με ένα απλό και 
ξεκάθαρο μήνυμα.  

έπισκέψου άλλες οργανώσεις, 
ειδικά εκείνες οι οποίες θα 
μπορούσαν να δουλεύουν με 
τους ίδιους ανθρώπους με 
τους οποίους θέλεις εσύ να 
επικοινωνήσεις στο δρόμο.

παρακολούθησε πως 
τα άλλα μέλη της 
ομάδας κάνουν μια 
επαφή και μάθε από 

αυτούς.

ξεκίνα μια συζήτηση 
ρωτώντας τι ώρα είναι 
ή ζητώντας οδηγίες για 
μία διεύθυνση ή κάποιο 

σημείο. 

η διανομή 
ενημερωτικών 

φυλλαδίων μπορεί να 
είναι ένας χρήσιμος 
τρόπος για να 

αρχίσεις 
συζητήσεις.

το να 
χρησιμοποιήσεις 
ερωτηματολόγια 
μπορεί να είναι 
ένα καλό εργαλείο 
για να συστηθείς 
και να αρχίσεις μια 

συζήτηση. 

φέροντας 
ένα «κουτί με 

ταχυδακτυλουργικά 
κόλπα» μαζί σου, (για 
παράδειγμα ζογκλερικές 
μπάλες) μπορεί να είναι 
ένας καλός τρόπος να 
σπάσεις τον πάγο.

ένημέρωσε τους 
ανθρώπους ότι θα 
επιστρέψεις σε 
μια κάποια άλλη 
χρονική στιγμή. 

μην κάνεις 
«κατάχρηση της 
φιλοξενίας». 

Αναγνώρισε πότε είναι 
η κατάλληλη στιγμή 
για να τελειώσεις 
μια συνεδρία.

φέρε μαζί σου 
κάρτες επικοινωνίας 
και μοίρασε τες 
στους ανθρώπους 
με τους οποίους 
προσεγγίζεις.
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      θυμησου 
νΑ δινέισ ΑνΑφορΑ
στουσ συνΑδέλφουσ 
σου στο τέλοσ κΑθέ
συνέδριΑσ. μιλησέ 
σχέτικΑ μέ το τι 
πηγέ κΑλΑ κΑι τι 
οχι. Αυτο θΑ σέ 
βοηθησέι νΑ 
προέτοιμΑστέισ γιΑ 
την έπομένη 
έπισκέψη σου. 

ΠΑρΑκΑΤΩ υΠΑρχουν κΑΠοΙΕΣ ΠρΑκΤΙκΕΣ ΠροΤΑΣΕΙΣ Που Αφορουν ΤΗν 
ΑρχΙκΗ δΙΑδΙκΑΣΙΑ δΗμΙουρΓΙΑΣ ΕΠΑφΗΣ:
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Η Dynamo International έχει συλλέξει μια λίστα με χρήσιμο υλικό προς ανάγνωση από όλο τον κόσμο σχετικά με το θέμα της Κοινωνικής Εργασίας 
στο Δρόμο:

The Role of Group Action in Street Work δημοσιευμένο από την Dynamo International προσφέρει ένα μεγάλο εύρος ιστοριών που έχουν γραφτεί από 
εργαζόμενους στο δρόμο από όλο τον κόσμο.
The International Guide on the Methodology of Street Work παντού στον Κόσμο παρέχει στους εργαζόμενους και στους διευθυντές μια αντίληψη σε 
βάθος σχετικά με το σύνολο της μεθοδολογίας της εργασίας στο δρόμο.  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
101 Things To Do on the Street: Games and Resources for Detached, Outreach and Street - Based Youth Work από τη Vanessa Rogers.
The Manual for Outreach Social Street Work with Children in Bulgaria: A Manual Based on the Experience of Organizations in Bulgaria δημοσιευμένο 
από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας.  
Good Practice: Czech and Foreigner Experience from Low Barriers and Easy Contact Services δημοσιευμένο από την Τσεχική Ένωση Εργαζόμενων στο 
Δρόμο. 
Blood, Sweat and Tears: A Report of the Bede Anti-Racist Detached Youth Work Project από τη Stella Dadzie.
Management of Detached Youth Work: How & Why – Youth Clubs UK Publications.
Detached Youth Work: Guidelines 2007- National Federation for Detached Youth Work (UK). 
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DYnaMo international network for street workers
Dynamo international  συντονίζει το διεθνές δίκτυο κοινωνικών επιστημόνων που εργάζονται στο δρόμο. ιδρύθηκε για να υποστηρίξει τους 

εργαζόμενους που εκτιθενται σε μια ποικιλία από περιβάλλοντα στο δρόμο με παιδιά, νέους ανθρώπους και ενήλικες. σήμερα υπάρχουν περισσότερες 
από 50 εθνικές πλατφόρμες σε όλο τον κόσμο, που έχουν ως στόχο να αυξήσουν την επάρκεια και την ποιότητα της πρακτικής μέσα από 

εκπαίδευση και ανταλλαγή εκπαιδευτικών εργαλείων. ο άλλος στόχος κλειδί του δικτύου είναι να προκαλέσει μια διεθνή κινητοποίηση προκειμένου να 
θεμελιώσει διαρκείς και δομικές απαντήσεις σχετικά με τα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι άνθρωποι που βρίσκονται στο δρόμο σε 
όλο τον κόσμο. πληροφορίες σχετικά με τη δική σας εθνική πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε εάν επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http:travailderue.org

σχέτικΑ μέ τουσ συγγρΑφέισ 
οι Don irving και simon whitmore  είναι και οι δύο πεπειραμένοι επαγγελματίες εργαζόμνεοι στο δρόμο από το ηνωμένο βασίλειο. έίναι ένθερμοι 
υποστηρικτές της προσέγγισης της κοινωνικής εργασίας στο δρόμο και έχουν εργαστεί για πολλά χρόνια στην υποστήριξη και ανάπτυξη των νέων 

επαγγελματιών που εργάζονται στο δρόμο.     
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