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      Σκοπός ηοσ προγράμμαηος Επιμέροσς ζηότοι Παραδοηέα ηοσ προγράμμαηος
 

Σκοπψρ ηος ππογπάμμαηορ είναι η δημιοςπγία πανεςπυπαφκϊν 
πποηωπυν επγαζίαρ για ηοςρ Ειδικοωρ Υποζηήπιξηρ Ομοηίμυν 
(Peer Support Workers), ψπυρ είναι η πεπιγπαθή θέζηρ 
επγαζίαρ, ηα κπιηήπια ππψζλητηρ, ηο πποθίλ πποζψνηυν, 
καθϊρ και η θεζμοθέηηζή ηηρ ζε οπγανιζμοωρ και 
διεπιζηημονικέρ ομάδερ. Αςηά ηα ππψηςπα θα αποηελέζοςν ηη 
βάζη ηυν ενοηήηυν εκπαίδεςζηρ και καηάπηιζηρ για ηην 
απψκηηζη ηυν απαιηοωμενυν πποζψνηυν ηηρ ειδικψηηηαρ αςηήρ 
ζηην τςσοκοινυνική επγαζία. 

 

Ομάδες-ζηότος ηοσ προγράμμαηος  
 
Σηην άμεζη ομάδα-ζηψσο ανήκοςν ήδη ενεπγοί ή μελλονηικοί 
Ειδικοί Υποζηήπιξηρ Ομοηίμυν.  

Οι έμμεζερ ομάδερ-ζηψσοι είναι: 

 λήπηερ ςπηπεζιϊν τςσικήρ ςγείαρ πος βπίζκονηαι ζηη 

διαδικαζία ηηρ ανάππυζηρ 

 θοπείρ τςσιαηπικήρ και τςσοκοινυνικήρ ςποζηήπιξηρ 

 θοπείρ κοινυνικήρ ππψνοιαρ 

 επικεθαλήρ και διεπιζηημονικέρ ομάδερ μονάδυν 

τςσοκοινυνικήρ αποκαηάζηαζηρ 

 οπγανϊζειρ ζηο πεδίο ηηρ τςσιαηπικήρ ή ηηρ τςσοκοινυνικήρ 

αποκαηάζηαζηρ 

 αζθαλιζηικοί θοπείρ και ςπεωθςνοι σάπαξηρ πολιηικήρ 

 εκπαιδεςηικά ιδπωμαηα και ζσολεία. 

 

Ο καινοηψμορ σαπακηήπαρ ... 

…ηος ππογπάμμαηορ πποκωπηει απψ ηο ανηικείμενψ ηος και ηην 

ομάδα-ζηψσο. Η ανάπηςξη πανεςπυπαφκϊν πποηωπυν 

επγαζίαρ για Ειδικοωρ Υποζηήπιξηρ Ομοηίμυν, η δημιοςπγία 

ηος πποθίλ πποζψνηυν ηοςρ καθϊρ και η πεπιγπαθή ηηρ θέζηρ 

επγαζίαρ ηοςρ ζε οπγανιζμοωρ και διεπιζηημονικέρ ομάδερ θα 

δημιοςπγήζοςν ζςνθήκερ διαθάνειαρ για ηην άμεζη ομάδα-

ζηψσο. Τα παπαδοηέα ηος ππογπάμμαηορ ενιζσωοςν ηην 

ενεπγηηική ζςμπεπίλητη ηυν ληπηϊν ζηιρ ζςμμεηέσοςζερ 

σϊπερ. 

 

 Πεπιγπαθή ηυν καθηκψνηυν ηυν Ειδικϊν Υποζηήπιξηρ Ομοηίμυν ζε 

οπγανιζμοωρ και ομάδερ 

 Αξιολψγηζη ηυν διαθοπεηικϊν εμπειπιϊν και ηυν επιπέδυν εξέλιξηρ 
ζηην ειδικψηηηα ηος Ειδικοω Υποζηήπιξηρ Ομοηίμυν ζηιρ 
ζςμμεηέσοςζερ σϊπερ, ϊζηε να πποκωτει ένα κοινψ πποζονηολψγιο 
με ηην έννοια ενψρ πλαιζίος βαζικϊν ικανοηήηυν 

 Τςποποίηζη και αναγνϊπιζη ηυν παπψμοιυν, ζςγκπίζιμυν 
γνϊζευν ηυν Ειδικϊν Υποζηήπιξηρ Ομοηίμυν για ηιρ ζςμμεηέσοςζερ 
σϊπερ 

 Ανάπηςξη καηεςθςνηήπιυν οδηγιϊν για ηοςρ οπγανιζμοωρ και ηιρ 
διεπιζηημονικέρ ομάδερ ζσεηικά με ηο πλαίζιο επγαζίαρ ηυν Ειδικϊν 
Υποζηήπιξηρ Ομοηίμυν 

 Η βεληίυζη ηυν εςκαιπιϊν απαζσψληζηρ για ηοςρ ςθιζηάμενοςρ ή 
μελλονηικοωρ Ειδικοωρ Υποζηήπιξηρ Ομοηίμυν ζε ολψκληπη ηην 
Εςπϊπη, ζςμπεπιλαμβανομένηρ ηηρ δημιοςπγίαρ μιαρ βάζηρ 
απαιηοωμενυν πποζψνηυν για ηοςρ ςπεςθωνοςρ μονάδυν τςσικήρ 
ςγείαρ ή τςσοκοινυνικήρ αποκαηάζηαζηρ ζσεηικά με ηιρ εςκαιπίερ 
αςηέρ 

 

 

 

 IO1−Εςπυπαφκά ππψηςπα για ηην επγαζία ηυν Ειδικϊν 

Υποζηήπιξηρ Ομοηίμυν 

 IO2−Γλυζζάπι 

 IO3−Διαθοποποιημένο πποθίλ πποζψνηυν για ηοςρ Ειδικοωρ 

Υποζηήπιξηρ Ομοηίμυν 

 IO4−Εςπυπαφκψ Ππψγπαμμα Σποςδϊν για Ειδικοωρ 

Υποζηήπιξηρ Ομοηίμυν 

 IO5−Σςζηάζειρ για ηην επγαζία Ειδικϊν Υποζηήπιξηρ Ομοηίμυν 

ζε οπγανιζμοωρ και διεπιζηημονικέρ ομάδερ 

 IO6−Ππψηαζη δομήρ ζεμιναπίος (seminar concept)  για ηοςρ 

επικεθαλήρ μονάδυν τςσικήρ ςγείαρ και ηιρ κοινοηικέρ ομάδερ 

τςσικήρ ςγείαρ πος ενδιαθέπονηαι για ζςνεπγαζία με Ειδικοωρ 

Υποζηήπιξηρ Ομοηίμυν (πποχποθέζειρ ππψζλητηρ, βαζικέρ 

απμοδιψηηηερ, θέζειρ επγαζίαρ)  

 IO7−Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηην εθαπμογή ζε Εςπυπαφκψ 

επίπεδο ενψρ ππουθημένος ππογπάμμαηορ εκπαίδεςζηρ για  

Ειδικοωρ Υποζηήπιξηρ Ομοηίμυν 

 IO8−Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηην εθαπμογή ζε εθνικψ επίπεδο 

ενψρ ππουθημένος ππογπάμμαηορ εκπαίδεςζηρ για Ειδικοωρ 

Υποζηήπιξηρ Ομοηίμυν 


