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Προαναγγελία Προγράμματος επιμόρφωσης: «Ψυχική υγεία και Εργασία:   

Υποστηριζόμενη Απασχόληση - Επαγγελματική Συμβουλευτική σε άτομα με 

προβλήματα ψυχικής υγείας» 

 

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος Ανθρώπινου Δυναμικού 

(ΙΑΠΑΔ) του Παντείου Πανεπιστημίου και η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκoινωνική 

Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ) στοχεύουν να εκπονήσουν 

επιμορφωτικό σεμινάριο 30 ωρών, το οποίο θα αφορά στην παροχή υπηρεσιών 

επαγγελματικής συμβουλευτικής σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας.  

 

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν: 

Κατά σειρά προτεραιότητας:  

Α) Σύμβουλοι του ΟΑΕΔ που δουλεύουν με ευπαθείς ομάδες 

Β) Στελέχη φορέων ψυχικής υγείας (Κέντρα Ημέρας και ΚΟΙΣΠΕ) 

Γ) Στελέχη δομών προώθησης της απασχόλησης ή συμβουλευτικής και ψυχοκoινωνικής 

υποστήριξης που δουλεύουν με κοινωνικά ευάλωτες ομάδες 

Δ) Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί λειτουργοί και στελέχη συμβουλευτικής και προσανατολισμού. 

 

Διάρκεια – Υποχρεώσεις συμμετεχόντων: 

Το σεμινάριο θα λάβει χώρα στις 29-30 Νοεμβρίου και 6-7 Δεκεμβρίου. Τα μαθήματα θα 

πραγματοποιούνται Σάββατο από ώρα 09.00 έως 17.45 και Κυριακή από ώρα 10.00 έως 17.00. 

Ο αριθμός των απουσιών των επιμορφούμενων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των 

συνολικών ωρών. Σε περίπτωση υπέρβασης του αριθμού των απουσιών δεν θα χορηγείται 

πιστοποιητικό επιμόρφωσης. Στους επιμορφούμενους θα χορηγηθούν διδακτικές σημειώσεις 

και βιβλία. Επίσης, θα υπάρχει ελαφρύ γεύμα. 
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Αριθμός επιμορφούμενων-Κόστος σεμιναρίου: 

Ο αριθμός συμμετεχόντων είναι 40. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό 

επιμόρφωσης από το Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΑΠΑΔ) του 

Παντείου Πανεπιστημίου και την Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκoινωνική Αποκατάσταση 

και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ).  

Το σεμινάριο είναι δωρεάν, ενώ προβλέπεται να δοθεί ως εκπαιδευτικό επίδομα στους 

επιμορφούμενους το ποσό των 90 ευρώ (μεικτά). 

  

Θεσμικό πλαίσιο: 

Το σεμινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης «Πρόγραμμα ολιστικής 

παρέμβασης για την απασχόληση ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην ελεύθερη αγορά 

εργασίας - Γέφυρες Απασχόλησης» (MIS 365136) (http://gefyres.pepsaee.gr), η οποία 

εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – 2007-2013» 

και συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Στόχος της Ενταγμένης Πράξης είναι η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός 

εξειδικευμένου μοντέλου υποστηριζόμενης απασχόλησης στο χώρο της ψυχικής υγείας, με 

απώτερο σκοπό τη δημιουργία ευνοϊκού θεσμικού περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση των 

δυσκολιών που εμποδίζουν την ποιοτική και ποσοτική πρόσβαση των ατόμων με ψυχικές 

δυσκολίες στην αγορά εργασίας.  

 

Δήλωση συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή 

τους το αργότερο έως 18/11/2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση e.emmanouil@pepsaee.gr. 

Πληροφορίες θα δίνονται στο 210.88.18.946 από την κυρία Εμμανουήλ.  

 

Η ΠΕΨΑΕΕ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ/ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Η/ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 

 

 

http://gefyres.pepsaee.gr/
mailto:e.emmanouil@pepsaee.gr
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

Σάββατο  29/11/2014 
 

Ώρες Θεματική ενότητα 

09.15 – 10.00  
1 διδακτική ώρα 

Υποστηριζόμενη Απασχόληση και Επαγγελματική συμβουλευτική σε άτομα με 
προβλήματα ψυχικής υγείας: Εισαγωγή  

10.00 – 11.30  
2 διδακτικές ώρες 

Η επαγγελματική ένταξη των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας: Ιστορική 
αναδρομή 

11.30 -11.50 
Διάλειμμα 

Καφές 

11.50 – 13.20 
2 διδακτικές ώρες 

Κατανοώντας την πορεία του ψυχικά πάσχοντος προς την εργασία: Η ανάγκη 
εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης 

13.20 – 14.20 
Διάλειμμα 

Ελαφρύ γεύμα (σάντουϊτς) 

14.20 – 15.50  
2 διδακτικές ώρες 

Ψυχική ασθένεια και εργασία: Συνειδητοποιώντας τα δικά μου στερεότυπα  

15.50 -16.15 
Διάλειμμα 

Καφές 

16.15 – 17.00 
1 διδακτική ώρα 

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

 

 

Κυριακή  30/11/2014 
 

Ώρες Θεματική ενότητα 

10.00 – 11.30  
2 διδακτικές ώρες 

Ψυχοπαθολογία: Χαρακτηριστικά του ψυχικά ασθενή και πώς επηρεάζουν τη 
λειτουργικότητα του (Ι) 

11.30 -11.50 
Διάλειμμα 

Καφές 

11.50 – 13.20 
2 διδακτικές ώρες 

Ψυχοπαθολογία: Χαρακτηριστικά του ψυχικά ασθενή και πώς επηρεάζουν τη 
λειτουργικότητα του (ΙΙ) 

13.20 – 14.20 
Διάλειμμα 

Ελαφρύ γεύμα (σάντουϊτς) 

14.20 – 15.50  
2 διδακτικές ώρες 

Επαγγελματική συμβουλευτική: Θεωρητικό πλαίσιο και τεχνικές 

15.50 -16.15 
Διάλειμμα 

Καφές 

16.15 – 17.00 
1 διδακτική ώρα 

Επαγγελματική συμβουλευτική σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας: 
Εξειδικευμένο μοντέλο της Υποστηριζόμενης Απασχόλησης 
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Σάββατο  06/12/2014 
 

Ώρες Θεματική ενότητα 

10.00 – 11.30  
2 διδακτικές ώρες 

Βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής  

11.30 -11.50 
Διάλειμμα 

Καφές 

11.50 – 13.20 
2 διδακτικές ώρες 

Μεθοδολογία συνέντευξης για λήψη ιστορικού και διαμόρφωσης επαγγελματικού 
προφίλ 

13.20 – 14.20 
Διάλειμμα 

Ελαφρύ γεύμα (σάντουϊτς) 

14.20 – 15.50  
2 διδακτικές ώρες 

Εξειδικευμένα εργαλεία για συμβουλευτική απασχόλησης ατόμων με προβλήματα 
ψυχικής υγείας: Ανάπτυξη μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων (soft skills) 
 

15.50 -16.15 
Διάλειμμα 

Καφές 

16.15 – 17.45 
2 διδακτικές ώρες 

Εξειδικευμένα εργαλεία για συμβουλευτική απασχόλησης ατόμων με προβλήματα 
ψυχικής υγείας: Ηλεκτρονικά εργαλεία (Job matching tool) 
 

 

 

Κυριακή  07/12/2014 
 

Ώρες Θεματική ενότητα 

10.00 – 10.45  
1 διδακτική ώρα 

Μεθοδολογία προσέγγισης εργοδοτών/ Η αναγκαιότητα της δικτύωσης και  
υποστήριξης του ατόμου  κατά την περίοδο της εργασίας/ Τα στερεότυπα των 
εργοδοτών 

10.45 -11.00 
Διάλειμμα 

Καφές 

11.00 – 12.30 
2 διδακτικές ώρες 

Θεσμικό πλαίσιο για υπηρεσίες συμβουλευτικής απασχόλησης σε άτομα με 
προβλήματα ψυχικής υγείας: Τι ισχύει και τι μπορεί να γίνει 

12.30 – 13.50 
Διάλειμμα 

Ελαφρύ γεύμα (σάντουϊτς) 

13.50 – 15.20  
2 διδακτικές ώρες 

Θεσμικό πλαίσιο: Κίνητρα για εργοδότες  

15.20 -15.35 
Διάλειμμα 

Καφές 

15.35 – 17.05 
2 διδακτικές ώρες 

Εμπειρίες απασχόλησης ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας: Τα ελλείμματα του 
συστήματος και οι προσδοκίες / Αξιολόγηση του προγράμματος 

 


