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Σκοπός του προγράμματος Επιμέρους στόχοι Παραδοτέα του προγράμματος
 

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία πανευρωπαϊκών 
προτύπων εργασίας για τους Ειδικούς Yποστήριξης Oμοτίμων 
(Peer Support Workers), όπως είναι η περιγραφή θέσης εργασίας, 
τα κριτήρια πρόσληψης, το προφίλ προσόντων, καθώς και η 
θεσμοθέτησή της σε οργανισμούς και διεπιστημονικές ομάδες. Αυτά 
τα πρότυπα θα αποτελέσουν τη βάση των ενοτήτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης για την απόκτηση των απαιτούμενων προσόντων 
της ειδικότητας αυτής στην ψυχοκοινωνική εργασία. 

 

Ομάδες-στόχος του προγράμματος  
 
Στην άμεση ομάδα-στόχο ανήκουν ήδη ενεργοί ή μελλοντικοί 
Ειδικοί Υποστήριξης Ομοτίμων.  
Οι έμμεσες ομάδες-στόχοι είναι: 
▪ λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας που βρίσκονται στη 

διαδικασία της ανάρρωσης 
▪ φορείς ψυχιατρικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
▪ φορείς κοινωνικής πρόνοιας 
▪ επικεφαλής και διεπιστημονικές ομάδες μονάδων 

ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης 
▪ οργανώσεις στο πεδίο της ψυχιατρικής ή της ψυχοκοινωνικής 

αποκατάστασης 
▪ ασφαλιστικοί φορείς και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής 
▪ εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολεία. 
 
 

Ο καινοτόμος χαρακτήρας ... 
 
…του προγράμματος προκύπτει από το αντικείμενό του και την 
ομάδα-στόχο. Η ανάπτυξη πανευρωπαϊκών προτύπων εργασίας 
για Ειδικούς Υποστήριξης Ομοτίμων, η δημιουργία του προφίλ 
προσόντων τους καθώς και η περιγραφή της θέσης εργασίας τους 
σε οργανισμούς και διεπιστημονικές ομάδες θα δημιουργήσουν 
συνθήκες διαφάνειας για την άμεση ομάδα-στόχο. Τα παραδοτέα 
του προγράμματος ενισχύουν την ενεργητική συμπερίληψη των 
ληπτών στις συμμετέχουσες χώρες. 

 
▪ Περιγραφή των καθηκόντων των Ειδικών Υποστήριξης 

Ομοτίμων σε οργανισμούς και ομάδες 

▪ Αξιολόγηση των διαφορετικών εμπειριών και των επιπέδων 
εξέλιξης στην ειδικότητα του Ειδικού Υποστήριξης Ομοτίμων 
στις συμμετέχουσες χώρες, ώστε να προκύψει ένα κοινό 
προσοντολόγιο με την έννοια ενός πλαισίου βασικών 
ικανοτήτων 

▪ Τυποποίηση και αναγνώριση των παρόμοιων, συγκρίσιμων 
γνώσεων των Ειδικών Υποστήριξης Ομοτίμων για τις 
συμμετέχουσες χώρες 

▪ Ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών για τους οργανισμούς και 
τις διεπιστημονικές ομάδες σχετικά με το πλαίσιο εργασίας των 
Ειδικών Υποστήριξης Ομοτίμων 

▪ Η βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης για τους 
υφιστάμενους ή μελλοντικούς Ειδικούς Υποστήριξης Ομοτίμων 
σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της 
δημιουργίας μιας βάσης απαιτούμενων προσόντων για τους 
υπευθύνους μονάδων ψυχικής υγείας ή ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασης σχετικά με τις ευκαιρίες αυτές 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

▪ IO1−Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εργασία των Ειδικών 

Υποστήριξης Ομοτίμων 

▪ IO2−Γλωσσάρι 

▪ IO3−Διαφοροποιημένο προφίλ προσόντων για τους 

Ειδικούς υποστήριξης ομοτίμων 

▪ IO4−Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σπουδών για Ειδικούς 

Yποστήριξης Oμοτίμων 

▪ IO5−Συστάσεις για την εργασία Ειδικών Yποστήριξης 

Oμοτίμων σε οργανισμούς και διεπιστημονικές ομάδες 

▪ IO6−Πρόταση δομής σεμιναρίου (seminar concept)  για 

τους επικεφαλείς μονάδων ψυχικής υγείας και τις 

κοινοτικές ομάδες ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται για 

συνεργασία με Ειδικούς Yποστήριξης Oμοτίμων 

(προϋποθέσεις πρόσληψης, βασικές αρμοδιότητες, 

θέσεις εργασίας)  

▪ IO7−Κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο ενός προωθημένου προγράμματος 

εκπαίδευσης για Ειδικούς Yποστήριξης Oμοτίμων 

▪ IO8−Κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή σε εθνικό 

επίπεδο ενός προωθημένου προγράμματος εκπαίδευσης 

για Ειδικούς Yποστήριξης Oμοτίμων 


