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Θεμελιϊδθ δικαιϊματα

Δικαιοπρακτικι ικανότθτα

Πλιρθ δικαιϊματα ωσ πολίτθσ

Παραχωρθμζνα / Κεκτθμζνα δικαιϊματα για κάκε άτομο που απαρτίηονται, με τθν ευρφτερθ
ζννοια, από ανκρϊπινα δικαιϊματα, δικαιϊματα του πολίτθ και πολιτικζσ ελευκερίεσ.
Εγγυϊνται ότι όλοι αντιμετωπίηονται με αξιοπρζπεια. Τα κεμελιϊδθ δικαιϊματα
διαφυλάςςονται από διεκνείσ νόμουσ και ςυνκικεσ.
Το δικαίωμα να διατθριςει το άτομο τα δικαιϊματα του, και να αςκιςει αυτά τα δικαιϊματα.
Το δικαίωμα τθσ δικαιοπρακτικισ ικανότθτασ είναι απαραίτθτο για να απολαφςει κανείσ όλα
τα υπόλοιπα δικαιϊματά του. Επιτρζπει ςτα άτομα να λάβουν τισ δικζσ τουσ αποφάςεισ, να
ςυμμετζχουν ςτθν κοινωνία και να αναγνωρίηονται ωσ πλιρεισ πολίτεσ.
Πρόςβαςθ ςε όλα τα δικαιϊματα ενόσ πολίτθ ςτο ίδιο επίπεδο με οποιονδιποτε άλλο πολίτθ

Περιοριςμόσ

Η απομόνωςθ ενόσ ατόμου μακριά από άλλα άτομα μζςω του φυςικοφ περιοριςμοφ τθσ
δυνατότθτασ του να απομακρυνκεί από ζναν οριςμζνο χϊρο (εγκλειςμόσ): κλείδωμα κάποιου
ςε ζναν ςυγκεκριμζνο χϊρο (π.χ. δωμάτιο, αποκικθ, κελί) ι εςωκλείοντασ το ςε ζναν
ςυγκεκριμζνο χϊρο κλειδϊνοντασ τισ πόρτεσ που του δίνουν πρόςβαςθ, λζγοντάσ του ότι
απαγορεφεται να μετακινθκεί από αυτό το χϊρο ι απειλϊντασ το ι υπονοϊντασ ότι κα
υπάρχουν αρνθτικζσ ςυνζπειεσ εάν το κάνει

Κακιλωςθ

Φυςικι (ι μθχανικι) κακιλωςθ: παρεμβάςεισ που λαμβάνουν χϊρα με τθ χριςθ ςυςκευϊν
προκειμζνου να ακινθτοποιθκεί το άτομο ι να περιοριςτεί θ ικανότθτα του ατόμου να κινιςει
ελεφκερα κάποια μζρθ του ςϊματόσ του (ηϊνεσ, ςχοινιά, αλυςίδεσ, χειροπζδεσ και
περιςφιγμζνα ενδφματα)
Χειρονακτικι κακιλωςθ: παρεμβάςεισ που λαμβάνουν χϊρα με τα χζρια ι το ςϊμα χωρίσ τθ
χριςθ κάποιασ ςυςκευισ
Χθμικι κακιλωςθ: χριςθ φαρμακευτικισ αγωγισ θ οποία χορθγείται χωρίσ τθ κζλθςθ του
ατόμου προκειμζνου να ελεγχκεί θ κινθτικότθτα και/ι θ ςυμπεριφορά του ατόμου

lΝομικι υποςτιριξθ

Η δυνατότθτα να λαμβάνεισ ςυμβουλευτικι, υπεράςπιςθ και εκπροςϊπθςθ από ζναν
επαγγελματία νομικό / δικθγόρο

Συμμετοχικζσ προςεγγίςεισ

Ενεργι ςυμμετοχι των ατόμων τουσ οποίουσ αφορά, π.χ. ςτα πρωτόκολλα τθσ φροντίδασ ι
ςτθν αξιολόγθςθ των υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ

Αποτελεςματικι ςυμμετοχι

Ζχω ενεργό ρόλο ςτουσ φορείσ που λαμβάνουν αποφάςεισ

Ατομικό Θεραπευτικό Πλάνο
Ανάκαμψθσ

Εργαλεία αξιολόγθςθσ

Αυτό-ςυμπλθροφμενο ζγγραφο το οποίο ςυγγράφεται και εφαρμόηεται από τα ίδια τα άτομα.
Θα πρζπει να αναγνωρίηει τισ ανάγκεσ, τα δυνατά ςτοιχεία και τα προςόντα του ατόμου και
μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα ςτοιχεία, ςυμπεριλαμβανομζνου ενόσ πλάνου κατάκτθςθσ
ςτόχων και ονείρων ηωισ, ζνα πλάνο ςωματικισ και ψυχικισ υγείασ, ζνα πλάνο ανταπόκριςθσ
ςτθν κρίςθ,…
…(ερωτθματολόγια, κλίμακεσ ςυμμετοχισ, ςχζδια δράςθσ, κλπ).

Βιωματικι γνϊςθ

Γνϊςθ που αποκομίηεται από εμπειρίεσ που ζχουμε βιϊςει

Συμμετοχικι ζρευνα

Ζρευνα βαςιςμζνθ ςτθ ςυνεργαςία μεταξφ ερευνθτϊν, λθπτϊν και φροντιςτϊν

Κοινοτικι ψυχικι υγεία

Υπθρεςίεσ που προςφζρονται όςο το δυνατόν πλθςιζςτερα ςτον τόπο κατοικίασ των ατόμων,
εντάςςονται ςτθν πόλθ, διαςυνδζονται με άλλεσ υπθρεςίεσ και λαμβάνουν υπόψθ όλεσ τθσ
διαςτάςεισ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ ( φροντίδα, ςτζγαςθ, δραςτθριότθτεσ, ψυχαγωγία,
κουλτοφρα, κλπ)
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