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21 Μαΐου 2020

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Η
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Μια πρώτη δικαίωση του αναπηρικού κινήματος η απόφαση επαναλειτουργίας των δομών που παρέχουν
υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας στα άτομα με αναπηρία»

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,

Ύστερα από τις ταχείες αντιδράσεις, τις συνεχείς και συντονισμένες παρεμβάσεις της ΠΟΣΓΚΑμεΑ και της
ΕΣΑμεΑ, σε στενή συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία, τέθηκαν τα
θεμέλια για την πρώτη «γέφυρα» μετάβασης των ατόμων με αναπηρία στη νέα κοινωνική κανονικότητα.

Σύμφωνα με τις σημερινές δηλώσεις της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ.Δόμνας
Μιχαηλίδου σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής για θέματα των ατόμων με αναπηρία, το Υπουργείο
εκκινεί άμεσα την εκπόνηση πρωτοκόλλων ασφαλούς λειτουργίας και επιστροφής των ατόμων με αναπηρία
στις δομές που παρέχουν υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας σε ΑμεΑ, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κ.Δ.-
Η.Φ. ΑμεΑ, ΚΔΑΠμεΑ), με την πρόβλεψη άρσης της υποχρεωτικής απαγόρευσης λειτουργίας των δομών
αυτών, από την ερχόμενη εβδομάδα.  

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ χαιρετίζει την εξέλιξη αυτή που, αναγνωρίζοντας τις παλινδρομήσεις σε κινητικό, γνωστικό,
κοινωνικής ένταξης και ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο και τις συχνά ανυπέρβλητες δυσκολίες που βίωσαν τα
άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, ανεξαρτήτως ηλικίας, αλλά και οι οικογένειές τους κατά τη διάρκεια
του παρατεταμένου εγκλεισμού τους σε οικίες και σε δομές κλειστής περίθαλψης και τα τεκμηριωμένα
επιχειρήματα και προτάσεις των ενεργών μελών του οργανωμένου εθνικού αναπηρικού κινήματος, συνιστά μια,
έστω ελάχιστη, ένδειξη μετρίασης των κινδύνων εμφάνισης καινούριων αποκλεισμών και ανισοτήτων για τα
άτομα με αναπηρία έναντι του γενικού πληθυσμού, ως προεκτάσεις της πανδημικής κρίσης.

Δηλώνουμε επίσης την ικανοποίηση από τη γόνιμη συνεργασία της Ομοσπονδίας με την Υφυπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.Δ.Μιχαηλίδου, για την ενθάρρυνση της ισότιμης και χωρίς διακρίσεις
ένταξης των ατόμων με αναπηρία στο σχέδιο σταδιακής επιστροφής στην κοινωνική κανονικότητα, την έγκαιρη
κατανόηση των κινδύνων που ο περαιτέρω αποκλεισμός τους από τις εκφάνσεις του κοινωνικού τους βίου
ελλοχεύει και την ανάληψη ενεργειών για την αποτροπή τους. 

Η εξακολούθηση συνδρομής επιτακτικών λόγων προστασίας της δημόσιας υγείας στην παρούσα φάση,
καθώς και τα σημαντικά ζητήματα που έχουν προκύψει εδώ και 2,5 μήνες τόσο για τα άτομα με αναπηρία όσο
και για τις δομές που εξυπηρετούν τις ανάγκες τους, επιβάλλουν στην Ομοσπονδία και σε κάθε φορέα – μέλος
της να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην καλύτερη δυνατή διαχείριση των ιδιαίτερων ζητημάτων που
θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στο μεταβατικό και εξαιρετικά κρίσιμο αυτό στάδιο, με γνώμονα την ποιότητα
ζωής και την ασφάλεια των παιδιών μας, ατόμων με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική
παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες αλλά και του κοινωνικού συνόλου εν γένει.
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Ευχαριστούμε και συγχαίρουμε ταυτόχρονα τους φορείς – μέλη της Ομοσπονδίας για την ευρεία ανταπόκριση
και την πολύτιμη συνεισφορά τους στο κάλεσμα κατάθεσης, στη βάση της εκ των έσω εμπειρίας τους,
προτάσεων, προβληματισμών, παραμέτρων για την επαναλειτουργία των δομών ανοικτής φροντίδας για
άτομα με αναπηρία και πρακτικά εφαρμόσιμων μέτρων. Με την ενότητα και τη συνεργασία, που διαχρονικά
αποτέλεσε τη δύναμή μας, δηλώσαμε παρόντες/ουσες και σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, με άποψη,
ευαισθησία, υπευθυνότητα για το έργο και τα θέματα που μας αφορούν και μας επηρεάζουν, βούληση και
ικανότητα ευέλικτης προσαρμογής ακόμα και σε δύσκολες περιστάσεις, προκειμένου να προστατεύουμε το
δικαίωμα στη ζωή με αξιοπρέπεια των παιδιών μας, ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και των
οικογενειών μας.

Αποσπασματικά φαινόμενα αποκλίσεων από το πνεύμα της συλλογικής αυτής συμπεριφοράς σε συνθήκες
κρίσης πάντοτε θα κάνουν την εμφάνισή τους και είναι σαφώς επιτρεπτά στο πλαίσιο μιας δημοκρατίας, στην
οποία εξυπακούεται πως λόγο έχουν όλοι/ες και όχι μόνο θεσμοθετημένοι φορείς όπως η ΕΣΑμεΑ, οι
δευτεροβάθμιες οργανώσεις – μέλη της, με μεγαλύτερη την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, οι αναπηρικοί σύλλογοι και οι σύλλογοι
γονέων και κηδεμόνων των ατόμων με αναπηρία.

Επισημαίνουμε, ωστόσο, πως η συμμετοχή και η διαβούλευση με την ελληνική πολιτεία για θέματα που
αφορούν τα παιδιά και τις οικογένειές μας, πραγματοποιείται με συνεκτικό και οργανωμένο τρόπο από τους
θεσμοθετημένους φορείς εκπροσώπησης των ιδίων των ατόμων με αναπηρία, των ιδίων των γονέων και των
οικογενειών τους, χωρίς ιδιοτέλειες, με αποκλειστικό σκοπό το καλώς νοούμενο συμφέρον των παιδιών μας,
ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, των οικογενειών μας και των δομών που με τόσο κόπο
δημιουργήσαμε και στηρίζουμε στην προσπάθεια μας να διασφαλίσουμε την πρόσβαση των παιδιών μας σε
ποιοτικές υπηρεσίες πρόνοιας.

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ και η ΕΣΑμεΑ παραμένουν σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα για κάθε πρόσθετη συμβολή και
συνεργασία με την ελληνική πολιτεία ώστε να σχεδιαστούν οι βέλτιστες δυνατές λύσεις στο νέο περιβάλλον που
διαμορφώνεται μετά από αυτή την εξέλιξη. Οι προσπάθειες συνεχίζονται με συντονισμένο τρόπο και με την ίδια
ένταση και για τις δομές της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.  

Συνεχίζουμε να αξιώνουμε προς κάθε πλευρά την πλήρη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους
τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την κοινωνική θεώρηση της αναπηρίας. Κάθε απόφαση
και κάθε σχεδιασμός για την ασφαλή επιστροφή του πληθυσμού στη νέα κοινωνική κανονικότητα, πρέπει να
γίνεται για ΟΛΟΥΣ/ΕΣ!

                          Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,                                     

                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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