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Γιατί ένα χαρτοφυλάκιο ψυχικής υγείας.

Στόχος του χαρτοφυλακίου YouProMe είναι να διαμορφώσει το σύνολο των γενικών λειτουργιών και ικανοτήτων του Youth Work
(της Συμβουλευτικής των Νέων), όπως αυτές ορίζονται τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, εφαρμόζοντάς το στο συγκεκριμένο
πεδίο παρέμβασης των προβλημάτων ψυχικής υγείας των νέων.
Αυτό είναι τόσο σημαντικό όσο και περίπλοκο, λόγω της ανάγκης για ενσωμάτωση των διαφορετικών ιστορικών, πολιτιστικών,
νομοθετικών και οργανωτικών περιπτώσεων των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών σε ένα μονοσήμαντο προφίλ. Αυτές οι δυσκο-
λίες, ωστόσο, φαίνεται να είναι ξεπερασμένες, χάρη στην ευρεία παρουσία των πολιτικών πρόνοιας σε διακρατικό επίπεδο,
καθώς και στην πανταχού παρούσα επέκταση του μη κερδοσκοπικού τομέα. Αυτό ευνοεί αναμφίβολα την υλοποίηση μιας πρό-
τασης που μοιράζεται ευρέως μεταξύ των εταίρων του έργου και την προοπτική μιας ομοιογενούς και αναγνωρισμένης δια-
μόρφωσης του επαγγελματικού ρόλου του Youth Worker στην Ευρώπη στο συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής.
Σε αυτή τη διαδικασία, ο ρόλος του Youth Worker (ή του Σύμβουλου Νέων) συναντά και ενσωματώνεται με την τεράστια και
ετερογενή περιοχή των μη τυπικών παρεμβάσεων που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες στις πρακτικές ψυχιατρικής φροντίδας και
αποκατάστασης εφήβων και νεαρών ενηλίκων. Μια ολοένα και πιο αισθητή και διαδεδομένη ανάγκη σε αυτές τις πρακτικές
είναι η ενσωμάτωση της αυστηρά κλινικής παρέμβασης με τη συμβολή «μη επαγγελματίες» χειριστές. Στην πραγματικότητα,
τα στοιχεία καταδεικνύουν ξεκάθαρα τα όρια των επίσημων επαγγελματικών παρεμβάσεων, καθώς οι νέοι με προβλήματα ψυ-
χικής υγείας δείχνουν μια ευρεία απροθυμία να αναζητήσουν και να αποδεχτούν τη βοήθεια επαγγελματιών, για διάφορους
λόγους που σχετίζονται με το φόβο του στιγματισμού, την υπερβολική αίσθηση του εαυτού τους. -επάρκεια και δυσπιστία προς
τις θεσμικές υπηρεσίες. Σαν αποτέλεσμα, λιγότερο από το ένα τρίτο των νέων με ψυχιατρικά προβλήματα έχουν πρόσβαση στη
θεραπεία (Zachrisson et al., 2006; Gulliver et al., 2010). Αυτό το κενό μπορεί να μειωθεί σημαντικά με τη συμβολή μη τυπικών
παρεμβάσεων που παρέχουν πιο έγκαιρη και ευέλικτη επαφή.
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Από αυτή τη συνάντηση μεταξύ της «μη επαγγελματικής» παράδοσης στην ψυχική υγεία και των σύγχρονων προφίλ του Youth
Work μπορεί να αναπτυχθεί ένας κρίσιμος τομέας παρέμβασης στην πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση νέων με προβλή-
ματα ψυχικής υγείας.
Ο εντοπισμός και η σύλληψη των δεξιοτήτων που απαιτούνται σε αυτόν τον τομέα επιτρέπει στους Σύμβουλους Νέων να παρέ-
χουν προγράμματα μάθησης και κατάρτισης που αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, το οποίο είναι το αντικείμενο
του έργου του Portfolio of Youth Workers Promoting Mental Health.

Μεθοδολογία και Δομή του Χαρτοφυλακίου.

Η εργασία που πραγματοποιήθηκε στην πρώτη φάση του έργου You Pro Me-Youth Workers Promoting Mental Health και η οποία
οδήγησε στη σύνταξη της έκθεσης «Youth Work and Mental Health. Μια ευρωπαϊκή ερευνητική έκθεση για τις ικανότητες των
Σύμβουλων Νέων και τις ανάγκες των νέων», επέτρεψε την επεξεργασία, σύγκριση και σύνθεση του υλικού που προέκυψε από
διαφορετικές βασικές πηγές γνώσης και εμπειρίας, απαραίτητες για την αποτελεσματική εστίαση στο Youth Work στον τομέα
της νεανικής ψυχικής υγείας. Η συστηματική αναγνώριση της βιβλιογραφίας (η οποία εκτείνεται από έγγραφα πολιτικής, επι-
στημονικές δημοσιεύσεις και περιγραφικές και αφηγηματικές εκθέσεις) παρείχε ένα γενικό πλαίσιο για όσα έχουν παραχθεί
μέχρι τώρα, τόσο εννοιολογικά όσο και πρακτικά, για το θέμα στη διεθνή σκηνή. Αυτό το πλαίσιο λαμβάνει υπόψη το ιστορικό,
νομοθετικές και οργανωτικές πτυχές των χωρών εταίρων και τις διαφορές και τις ιδιαιτερότητές τους. Τέλος, οι φωνές των άμεσα
εμπλεκομένων (νέοι με ψυχικές ασθένειες και Σύμβουλοι Νέων που εργάζονται στον τομέα της ψυχικής υγείας) συλλέχθηκαν
μέσω των εργασιών ομάδων εστίασης και συνεντεύξεων των οποίων το σημαντικό περιεχόμενο είναι διαθέσιμο στις περιλήψεις
της προαναφερθείσας έκθεσης «Σύμβουλοι Νέων και Ψυχική Υγεία». Αυτό το σύνολο αποτελεί έναν ευανάγνωστο χάρτη και
μια αξιόπιστη βάση για την ανάπτυξη αυτού του Χαρτοφυλακίου. Οι φωνές των άμεσα εμπλεκομένων (νέοι με ψυχικές ασθένειες
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και Σύμβουλοι Νέων στον τομέα της ψυχικής υγείας) συγκεντρώθηκαν μέσω των εργασιών ομάδων εστίασης και συνεντεύξεων
των οποίων το σημαντικό περιεχόμενο είναι διαθέσιμο στις περιλήψεις που παράγονται στην προαναφερθείσα έκθεση «Youth
Work και Ψυχική Υγεία». Αυτό το σύνολο αποτελεί έναν ευανάγνωστο χάρτη και μια αξιόπιστη βάση για την ανάπτυξη αυτού
του Χαρτοφυλακίου. οι φωνές των άμεσα εμπλεκομένων (νέοι με ψυχικές ασθένειες και Σύμβουλοι Νέων που εργάζονται στον
τομέα της ψυχικής υγείας) συγκεντρώθηκαν μέσω των εργασιών ομάδων εστίασης και συνεντεύξεων των οποίων το σημαντικό
περιεχόμενο είναι διαθέσιμο στις περιλήψεις που παράγονται στην προαναφερθείσα έκθεση «Youth Work και Ψυχική Υγεία».
Αυτό το σύνολο αποτελεί έναν ευανάγνωστο χάρτη και μια αξιόπιστη βάση για την ανάπτυξη αυτού του Χαρτοφυλακίου. Το
χαρτοφυλάκιο YPM οργανώνεται ως ένα προοδευτικό μοτίβο λειτουργιών και η κατάκλιση τους σε ικανότητες. Αυτή η εξέλιξη
δεν προορίζεται ως ένα πέρασμα από απλές καταστάσεις και επίπεδα ικανοτήτων σε πιο σύνθετες, αλλά ως μια σταδιακή με-
τατόπιση της εστίασης από τον προσωπικό κόσμο του νέου ατόμου που βιώνει ψυχολογική δυσφορία στον κόσμο των κοινω-
νικών σχέσεων στον οποίο παρεμβάλλεται, μια στροφή που συνεπάγεται ενοποίηση της παρέμβασης του Youth Worker με τους
διάφορους πόρους και τους πολλούς φορείς στο αναγκαστικά «ανοιχτό» εδαφικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιείται.
Η έννοια της ικανότητας βρισκόταν πάντα στο επίκεντρο μιας ευρείας συζήτησης που δεν μπορεί να αναφέρεται σε μία μόνο
θεωρία ή να επιλυθεί σε έναν ενιαίο ορισμό, έγκυρο ανά πάσα στιγμή και σε όλους τους χώρους. Ωστόσο, μπορούμε να προ-
σπαθήσουμε να ορίσουμε την ικανότητα με έναν γενικό τρόπο ως «ένα δομημένο σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων
που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική εκτέλεση μιας εργασίας» (Pellerey, 1993).
Το YPM Portfolio που αναπτύσσεται από αυτό το έργο καταλαμβάνει και επεκτείνει το πλαίσιο αναφοράς που παρέχεται από
το Συμβούλιο της Ευρώπης για αυτό το σχήμα, ένα εργαλείο που απευθύνεται σε όσους εργάζονται με νέους σε διαφορετικούς
τομείς και περιγράφει, για πρώτη φορά, ορισμένα χαρακτηριστικά και δεξιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το χαρτοφυλάκιο YPM προσδιορίζει 5 Λειτουργίες που μπορούν να θεωρηθούν ως τομείς περιεχομένου του συγκεκριμένου
επαγγελματισμού του Youth Worker και λεπτομερέστερα σε αρμοδιότητες που ενώνονται με έναν κοινό και εγκάρσιο στόχο. 
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Η ικανότητα κατανοείται συνήθως ως ένα πολυπαραγοντικό στοιχείο επειδή τέμνει αλληλένδετες διαστάσεις. Στον κόσμο της
εργασίας για νέους υπάρχουν τρεις σχετικές διαστάσεις:
Γνώση: η «γνωστική» διάσταση της ικανότητας. Αυτή η διάσταση αναφέρεται σε όλα τα θέματα και τα θέματα που γνωρίζει ή
χρειάζεται ένας Σύμβουλος Νέων για να κάνει τη δουλειά του. Αυτή η διάσταση αντιστοιχεί στο «γνωρίζω».
Ικανότητα: αυτή η διάσταση αναφέρεται στο τι είναι σε θέση να κάνει ένας Σύμβουλος Νέων ή τι πρέπει να μπορεί να κάνει για
να εργαστεί με τους νέους. Αυτή είναι η «πρακτική» ή η διάσταση δεξιοτήτων της ικανότητας. Αυτή η διάσταση αντιστοιχεί στο
«να ξέρεις πώς να κάνεις».
Στάσεις και αξίες: αυτή η διάσταση της ικανότητας αναφέρεται στις στάσεις και τις αξίες που πρέπει να υιοθετήσει ένας Σύμ-
βουλος Νέων για να κάνει τη δουλειά του/της αποτελεσματικά. Αυτή η διάσταση αντιστοιχεί στο «να ξέρεις πώς να είσαι».

Τέλος, το χαρτοφυλάκιο YPM εισάγει για κάθε ικανότητα ορισμένους δείκτες και κριτήρια αξιολόγησης που πρέπει να έχετε
υπόψη όταν σκοπεύετε να αξιολογήσετε τη μάθηση αυτών των ειδικών ικανοτήτων. Οι δείκτες επιτρέπουν μια ποιοτική περι-
γραφή των δραστηριοτήτων του Youth Worker - επίσης χρήσιμη για την αξιολόγηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων - ενώ
τα Κριτήρια Αξιολόγησης ορίζουν τιμές αναφοράς ή ιδανικούς τύπους που καθορίζουν την απόκτηση της ικανότητας από τον
Youth Worker.
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Περιεχόμενο του Χαρτοφυλακίου.

Από ό,τι προέκυψε στην έκθεση «Youth Work and Mental Health», όχι μόνο από την αναγνώριση του γραπτού υλικού, αλλά και
από ομάδες εστίασης και συνεντεύξεις, είναι δυνατό να εντοπιστεί η ανάγκη ενσωμάτωσης των γενικών δεξιοτήτων του Youth
Work με ένα σύνολο ειδικών γνώσεων σχετικά με τον τομέα της ψυχικής δυσφορίας των νέων. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα
λεπτό και πολύπλοκο πεδίο παρέμβασης, το οποίο απαιτεί γνώση των διαφόρων μορφών με τις οποίες εκδηλώνεται η αγωνία
και του αντίκτυπου που προκαλεί στα πλαίσια στα οποία εκφράζεται. Υπό αυτή την έννοια, οι απαραίτητες προκαταρκτικές γνώ-
σεις θα πρέπει να επιτρέπουν τη διάκριση στοιχείων που, στη συνολική εικόνα της παρατηρήσιμης δυσφορίας, αναφέρονται
στην εμφάνιση ψυχολογικών διαταραχών που έχουν συνάφεια από κλινική άποψη.
Δεύτερον, μέσω μιας ιδιαίτερης βελτίωσης των δεξιοτήτων ενσυναίσθησης, ο Σύμβουλος Νέων θα πρέπει να αναπτύξει την ικα-
νότητα να προκαλεί στο νέο άτομο συμπεριφορές αναζήτησης βοήθειας, λειτουργώντας ως σύνδεσμος με επαγγελματίες ψυ-
χικής υγείας που κατ' εντολή τους αντιμετωπίζουν αυτού του τύπου διαταραχές. Οι γενικότεροι τομείς εμπειρογνωμοσύνης του
Youth Work θα πρέπει επίσης να εναρμονίζονται με αυτή τη συγκεκριμένη λειτουργία.
Για το σκοπό αυτό, η κλασική φιλική προς τους νέους προσέγγιση του Youth Worker χρειάζεται περαιτέρω διαφοροποίηση και
«προσαρμογή», πρώτα απ' όλα όσον αφορά την υποστήριξη και την αποτελεσματική επικοινωνία. Είναι προτεραιότητα να λη-
φθούν υπόψη δύο στοιχεία που συνήθως αλληλεπιδρούν και αλληλοενισχύονται σε αυτόν τον τομέα: το στίγμα και την απο-
μόνωση. Η πραγματική αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας και της υποστήριξης απαιτεί την υπέρβαση του συχνά «αόρατου»
φραγμού που συνιστά η φυσική αντίσταση του νέου ατόμου να αναγνωρίσει τον εαυτό του σε μια έντονα στιγματιστική ταυ-
τότητα, που συνδέεται με τη συλλογική αναπαράσταση της ψυχικής διαταραχής. Στις φυσιολογικά επισφαλείς και ευαίσθητες
φάσεις της ανάπτυξης, αυτή η αναπαράσταση αποτελεί, υποκειμενικά, μια πηγή επίθεσης ή απειλής για την αυτοεκτίμηση και
την αίσθηση του ανήκειν και της αυτοαποτελεσματικότητας. Αυτό ευνοεί την απόσπαση και την απομόνωση, που με τη σειρά
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του εμποδίζει τη σύνδεση με τους άλλους και τη δυνατότητα λήψης βοήθειας. Το καθήκον του Σύμβουλου Νέν εδώ απορρίπτεται
μέσω βασικών δεξιοτήτων: τακτ, σεβασμός, ευελιξία, υπομονή και επίγνωση των ορίων.
Σε αυτές τις βασικές δεξιότητες πρέπει να προστεθούν συγκεκριμένες τεχνικές δεξιότητες, τόσο στη σχέση βοήθειας όσο και
στην αξιολόγηση και παρακολούθηση με την πάροδο του χρόνου. Για το σκοπό αυτό, η χρήση εκπαιδευτικών δεξιοτήτων, κα-
τάλληλα προσαρμοσμένων, φαίνεται απαραίτητη.
Η εργασία με νέους που παλεύουν με προβλήματα ψυχικής υγείας περιλαμβάνει επίσης την αποδοχή μη γραμμικών μονοπατιών,
κακώς προγραμματιζόμενων, υποκείμενων σε οπισθοδρομήσεις και επανεκκινήσεις. Σε αυτά τα μονοπάτια, μόλις δημιουργηθεί
μια εργασιακή συμμαχία, είναι πιθανό να προκύψουν κλιμακώσεις συμπεριφοράς που σχετίζονται με τη διαταραχή, που απαι-
τούν προληπτική δράση, καταλληλότητα και έγκαιρη παρέμβαση.
Αυτές οι πιο συγκεκριμένες πτυχές ενσωματώνονται στη συνέχεια με όλες τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη
προστατευτικών παραγόντων, μέσω της απόκτησης πληθώρας κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, καθώς και ειδικής
- εκπαιδευτικής ή επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτές τις δραστηριότητες, ο Σύμβουλος Νέων θα είναι υπεύθυνος για τη βελ-
τίωση της ευαισθησίας του/της ώστε να αναγνωρίζει τις προσωπικές προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα του νέου ατόμου, να τα
κατευθύνει και να τα υποστηρίζει.
Τέλος, η παρέμβαση δεν μπορεί να συλληφθεί εκτός ενός δικτύου, στο οποίο αφενός υπάρχουν οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας,
σταθερό σημείο αναφοράς για διαγνωστική αξιολόγηση και θεραπεία. Αφετέρου, οι φυσικοί τόποι ζωής, η οικογενειακή μονάδα,
το σχολείο και όλες οι ευκαιρίες για συμμετοχή στην κοινοτική ζωή. Το καθήκον του Σύμβουλου Νέν είναι να διατηρεί αυτό το
δίκτυο ενεργό και συνδεδεμένο, επιτελώντας έτσι μια συνεχή λειτουργία γέφυρας, διαμεσολάβησης, μετάφρασης κωδίκων και
γλωσσών που ευνοούν την επικοινωνία και τη σύνδεση.
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Επικύρωση του Χαρτοφυλακίου του προγράμματος.

Για λόγους επαλήθευσης της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας αυτού του εργαλείου, η δημιουργία του χαρτοφυλακίου
περιελάμβανε μια ενδιάμεση φάση αξιολόγησης στην οποία συμμετείχαν Σύμβουλοι Νέων οι οποίοι προσεγγίστηκαν στις διά-
φορες χώρες που συμμετέχουν στην κοινοπραξία του προγράμματος. Στους Σύμβουλους Νέων δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο
που περιείχε 5 Βασικούς Δείκτες Απόδοσης προς αξιολόγηση, με κλίμακα από το 1 έως το 5 (όπου 1 = αρνητική αξιολόγηση και
5 = θετική αξιολόγηση). Οι Βασικοί Δείκτες που αξιολογήθηκαν ήταν η αποτελεσματικότητα, η χρησιμότητα και η συνάφεια που
έχει το εργαλείο με τις πραγματικές ανάγκες ενός Σύμβουλου Νέων. Το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε σε 75 Σύμβουλους που
ασκούν τη δραστηριότητά τους στην Ιταλία, την Αγγλία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία. 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης βγήκαν αρκετά ευνοϊκά, με μέση βαθμολογία για κάθε Βασικό Δείκτη τη μέγιστη κλίμακα
του 5 του ερωτηματολογίου.
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Αναγνώριση προκλήσεων ψυχικής υγείας στους νέους.

Σε αυτή τη λειτουργία, η προσοχή στρέφεται στο πρώτο βήμα της παρέμβασης και εκφράζει τις μεγάλες δυνατότητες της δια-
μεσολαβητικής λειτουργίας του Youth Worker στην αντιμετώπιση νέων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Βα-
σίζεται στη βαθιά γνώση της περιοχής παρέμβασης και σε μια ριζοβολία στους διαφορετικούς διαγωνισμούς όπου είναι πιο
πιθανό να εκφραστούν απαιτήσεις σχετικά με την ψυχική υγεία και προερχόμενες από νέους. Αυτή η διάσταση «ριζοβολίας»
που υποτίθεται ότι έχει τον Youth Worker, βασίζεται σε ένα δίκτυο ικανοτήτων που περιλαμβάνουν: θεωρητικές και συγκεκρι-
μένες πληροφορίες σχετικά με πολιτιστικά, κοινωνικά, δημογραφικά χαρακτηριστικά διαφορετικών περιοχών παρέμβασης,
ενεργό σχεσιακή δέσμευση με βασικούς ρόλους στους κοινωνικούς αγώνες των νέων. (δηλαδή σχολεία, αθλητικά κέντρα, κέντρα
νεότητας), μια προσωπική στάση ενδιαφέροντος και περιέργειας για θέματα,
Αυτή η θεμελιώδης λειτουργία παρακολούθησης με βάση τα συμφραζόμενα, επιτρέπει στο Youth Worker να ενσωματώσει έναν
ρόλο διασταύρωσης μεταξύ των νέων, της οικογένειάς τους και των διαφόρων δημόσιων υπηρεσιών που τους ασχολούνται,
προωθώντας μια δικτυακή διαχείριση αξιολογήσεων και παρεμβάσεων με νέους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής
υγείας. Η τελευταία ικανότητα που εμπλέκεται σε αυτή την πρώτη μεγάλη λειτουργία αφορά την ικανότητα του Youth Worker
να εντοπίζει και να διακρίνει λειτουργικές και δυσλειτουργικές πτυχές στην αναπτυξιακή πορεία των νέων. Εδώ, επίσης, επιση-
μαίνεται η σημασία της υλοποίησης αυτής της βασικής λειτουργίας αξιολόγησης που ενσωματώνει την προσωπική και πιο τε-
χνική γνώση του Youth Worker σχετικά με τα αναπτυξιακά ψυχολογικά μονοπάτια, με μια ευρύτερη ματιά στα πολιτιστικά. 

11
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Ικανότητα 1.1
Παρακολούθηση απαιτήσεων για υποστήριξη ψυχικής υγείας από νέους. 

Περιγραφές Ικανοτήτων
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Γνώσεις
• Χαρακτηριστικά διαφορετικών περιοχών παρέμβασης (βασικά κοινωνιολογικά, δημογραφικά 

και πολιτισμικά δεδομένα).
• Το υπόβαθρο της διαφορετικότητας και οι προκλήσεις των νέων. 
• Χώροι συγκέντρωσης νέων.

Δεξιότητες
• Παραμένει παρόν στα κοινωνικά πλαίσια της νεολαίας.
• Φροντίζει για τη σύνδεση με βασικούς ρόλους στα πλαίσια που συχνάζουν περισσότερο οι νέοι·
• Κάνει μια επαναλαμβανόμενη ενημέρωση της ανάλυσης του διαγωνισμού.

Στάσεις και αξίες
• Ενδιαφέρον και ενεργός στο κοινωνικο-πολιτιστικό πλαίσιο της νεολαίας.

Κριτήρια αξιολόγησης
• Τα αιτήματα σχετικά με την ψυχική υγεία των νέων, που προέρχονται από την περιοχή αναφοράς, μπορούν 

να προσεγγιστούν και να συλλεχθούν από τον Youth Worker. 
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Δείκτες αξιολόγησης
• Ο Σύμβουλος Νέων γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες και τις βασικές ανάγκες των διαφόρων τομέων παρέμβασης.
• Ο Σύμβουλος Νέων ενοποιεί τις απαιτήσεις που συναντά στην περιοχή παρέμβασής του.
• Ο Σύμβουλος Νέων προσδιορίζει βασικούς ρόλους στα πλαίσια που συχνάζουν περισσότερο οι νέοι.
• Ο Σύμβουλος Νέων χτίζει και διατηρεί ένα δίκτυο σχέσεων με βασικούς ρόλους μέσα στα πιο σχετικά 

περιβάλλοντα για τη νεολαία.

Ικανότητα 1.2
Υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των 
οικογενειών/τοπικών κοινοτήτων.

Περιγραφές Ικανοτήτων
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Γνώσεις
• Λειτουργία της Ψυχικής Υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών στην επικράτεια (ρόλος διαφορετικών 

επαγγελματιών, απαιτήσεις πρόσβασης, δομή, τομέας εμπειρογνωμοσύνης).
• Ανάλυση ζήτησης. 
• Στρατηγικές επικοινωνίας
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Δεξιότητες
• Αναλύει τις ανάγκες των νέων και της οικογένειάς τουςες.
• Προσδιορίζει κατάλληλους πόρους υποστήριξης εντός της επικράτειας για μεμονωμένες περιπτώσεις. 
• Διαμεσολάβηση στη σχέση μεταξύ των οικογενειών και των κοινωνικών υπηρεσιών/υπηρεσιών υγείας.
• Συμμετέχει ενεργά σε ομάδες/χώρους εποπτείας.

Στάσεις και αξίες
• Προθυμία να μοιραστεί και να ανταλλάξει υποθέσεις με συναδέλφους, άλλους επαγγελματίες και οικογένειες. 

Κριτήρια αξιολόγησης 
• Η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες ψυχικής υγείας των νέων μεταξύ των υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας και των οικογενειών υποστηρίζεται επαρκώς από τη δραστηριότητα διαμεσολάβησης του Youth Worker. 

Δείκτες αξιολόγησης
• Ο Σύμβουλος Νέων προσδιορίζει ανάγκες και πόρους διαφορετικών εισερχόμενων αιτημάτων. 
• Ο Σύμβουλος Νέων αναγνωρίζει και παραπέμπει στις κατάλληλες υπηρεσίες της περιοχής για διαφορετικές 

εισερχόμενες απαιτήσεις.
• Ο Σύμβουλος Νέν δεσμεύει τους χρήστες και τους αναφορείς των κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών 

της επικράτειας για την προώθηση μιας δικτυακής διαχείρισης των παρεμβάσεων.
• Ο Youth Worker παρακολουθεί την ανάπτυξη έργων παρέμβασης που επηρεάζουν τους νέους με τους οποίους 

εργάζονται. 
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Ικανότητα 1.3
Προσδιορισμός λειτουργικών και δυσλειτουργικών πτυχών της αναπτυξιακής πορείας των νέων.

Περιγραφές Ικανοτήτων
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Γνώσεις
• Αναπτυξιακές θεωρίες. 
• Ψυχοδιαγνωστικά της ανάπτυξης των νέων. 
• Ο ρόλος του φύλου και των πολιτισμικών μεταβλητών στον ορισμό της «κανονικής» οδού ανάπτυξης. 
• Θεωρίες σχεσιακών μοντέλων.

Δεξιότητες
• Κάνει χρήση της θεωρίας για την αξιολόγηση του επιπέδου λειτουργικής και δυσλειτουργικής προσαρμογής 

στους νέους.
• Αναγνωρίζει τις ψυχικές καταστάσεις της νεότητας.
• Προσδιορίζει λειτουργικά και δυσλειτουργικά πρότυπα σχέσεων μεταξύ των νέων. 

Στάσεις και αξίες
• Είναι διαθέσιμος να σκέφτεσαι με ευέλικτο και ανοιχτόμυαλο τρόπο.
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Κριτήρια αξιολόγησης
• Οι λειτουργικές και δυσλειτουργικές πτυχές της αναπτυξιακής πορείας των νέων αναγνωρίζονται προσεκτικά 

και διακρίνονται μέσω της χρήσης διαφορετικών εργαλείων αξιολόγησης που ανήκουν στο Youth Worker.

Δείκτες αξιολόγησης
• Ο Σύμβουλος Νέων αναγνωρίζει την παρουσία κοινωνικο-σχεσιακών δυσλειτουργικών πτυχών στους νέους.
• Ο Σύμβουλος Νέων θεωρεί το φύλο και τις κοινωνικο-πολιτιστικές μεταβλητές για να ρυθμίσουν την αξιολόγηση 

των λειτουργικών και δυσλειτουργικών πτυχών στους νέους.
• Ο Σύμβουλος Νέων ενσωματώνει τις θεωρητικές του γνώσεις με την πρακτική εμπειρία για να αξιολογήσει την 

ιδιαιτερότητα μεμονωμένων περιπτώσεων. 
• Ο Σύμβουλος Νέων παρακινεί και αντιμετωπίζει την υπόθεσή του με συναδέλφους/διαφορετικούς 

επαγγελματίες.
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Συμμετοχή και συμμετοχή νέων με προκλήσεις ψυχικής υγείας.

Με την ολοκλήρωση, αυτή η Λειτουργία στοχεύει να εξοπλίσει τους Σύμβουλους Νέων με την ικανότητα να εμπλέκουν νέους
με προβλήματα ψυχικής υγείας σε κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη συναφή ηθικά ζητήματα. Εκτός
από αυτό, ο εκπαιδευόμενος προβλέπεται να οικοδομήσει την ικανότητα να εφαρμόζει ενισχυτικές τεχνικές για να εντοπίσει
και να ενισχύσει τα δυνατά σημεία των δικαιούχων του και να οργανώσει ομαδικές δραστηριότητες με συνομηλίκους και μη ως
στρατηγική μέθοδο για την ενίσχυση της κοινωνικής υγείας. 

Λειτουργία 2.
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Ικανότητα 2.1 
Συμμετοχή νέων με προκλήσεις ψυχικής υγείας. 

Περιγραφές Ικανοτήτων
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Γνώσεις
• Δεοντολογικά ζητήματα που σχετίζονται με τη συναναστροφή με τους νέους και την ψυχική υγεία 

(π.χ. ιδιωτικότητα, αποκάλυψη υγείας κ.λπ.). 
• Πώς να ξεπεραστεί η προκατάληψη των νέων απέναντι σε μορφές υποστήριξης που θα συνεπάγονταν την 

εμφάνιση στιγματισμού που σχετίζεται με προβλήματα ψυχικής υγείας.
• Αρχές οικοδόμησης σχέσεων και σχέσεων εμπιστοσύνης με τους νέους. 

Δεξιότητες
• Έχει μια προσωποκεντρική προσέγγιση που δεν περιορίζεται σε «διάγνωση» ή σε ένα σύνολο συμπτωμάτων.
• Προσελκύει τους νέους μέσω της ενεργητικής ακρόασης, ενθαρρύνοντας την ελεύθερη και ειλικρινή 

έκφραση των σκέψεων και των συναισθηματικών καταστάσεων. 
• Χρησιμοποιεί «ανοιχτές ερωτήσεις» για να μοιραστεί σχετικές πληροφορίες με τους νέους και να 

δημιουργήσετε καλή επικοινωνία. 
• Δένετε συναισθηματικά κοντά στους νέους, διατηρώντας παράλληλα επαγγελματική απόσταση.
• Ανοίγει μια ουσιαστική συζήτηση με ένα νέο άτομο όπου αισθάνεται ικανός να εκφραστεί και να ακούσει.
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Στάσεις και αξίες
• Σεβασμός, υπομονή, ανοχή ορίων, ιεράρχηση της δημιουργίας εργασιακής συμμαχίας.
• Μη επικριτική στάση απέναντι στις συμπεριφορές και τις στάσεις των νέων με προβλήματα ψυχικής υγείας.
• Εμπιστοσύνη στη διαδικασία «ανάρρωσης».
• Ανοιχτό μυαλό και ειλικρινής.

Κριτήρια αξιολόγησης 
• Εμπλέκει με προβλήματα ψυχικής υγείας σε μια ουσιαστική σχέση και επιδιώκει ενεργά να τεθούν τα 

θεμέλια για μια εργασιακή συμμαχία.

Δείκτες αξιολόγησης
• Ο Σύμβουλος Νέων χρησιμοποιεί ενεργητική ακρόαση και κατάλληλη γλώσσα του σώματος για να συνεργαστεί 

επιτυχώς με νεαρά άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας. 
• Ο Σύμβουλος Νέων χρησιμοποιεί ανοιχτές ερωτήσεις, μη επικριτική στάση και προσωποκεντρική προσέγγιση 

για να αναπτύξει μια σχέση με τους νέους και την εγγύτητα με νέους με προβλήματα ψυχικής υγείας, 
διατηρώντας παράλληλα επαγγελματική απόσταση και χωρίς να σπάει τα ηθικά όρια. 
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Ικανότητα 2.2 
Ενίσχυση των δυνατοτήτων των νέων με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Περιγραφές Ικανοτήτων
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Γνώσεις
• Πλαίσιο που προάγει την ψυχική υγεία και όχι παθολογικές πτυχές (σαλουτογένεση έναντι 

παθογένειας).
• Γνώση προσωπικών και περιβαλλοντικών στοιχείων που προάγουν την ψυχική ευεξία. 
• Πόροι, δυνατότητες, ενδιαφέροντα και δεξιότητες των νέων σε συνάρτηση με την εκπλήρωσή τους. 
• Πώς να κάνετε τους νέους με ψυχική δυσφορία να βιώσουν στόχους ευεξίας. 

Δεξιότητες
• Βοηθά τους νέους να αυξήσουν την ευημερία τους, ξεκινώντας από τα δυνατά τους σημεία και 

λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους.
• Λαμβάνει υπόψη τις φιλοδοξίες και τις θετικές δυνατότητες των νέων.
• Αντιμετωπίζει με προβλήματα ψυχικής υγείας ως ανθρώπινα όντα που δεν ορίζονται από την ψυχική τους ασθένεια.

Στάσεις και αξίες
Εμπιστοσύνη στις δυνατότητες των νέων 
• Ελπίδα. • Θετικότητα. • Αισιοδοξία.
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Κριτήρια αξιολόγησης 
• Η ικανότητα εφαρμογής τεχνικών θετικής ψυχολογίας για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των 

ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.

ΠΡΟΤΑΣΗ
• Οι δυνάμεις, οι δυνατότητες και οι στόχοι ευεξίας των νέων με προβλήματα ψυχικής υγείας προ

ωθούνται ενεργά με την εφαρμογή τεχνικών ενίσχυσης.

Δείκτες αξιολόγησης
• Ο Σύμβουλος Νέων εστιάζει την παρέμβαση σε ευχάριστα συναισθήματα, δυνατότητες, αρετές και ικανότητες 
του ατόμου να επηρεάσει την ευημερία των νέων με προβλήματα ψυχικής υγείας.
• Ο Σύμβουλος Νέων εφαρμόζει εξατομικευμένες προσεγγίσεις προκειμένου να προωθήσει τις δυνατότητες 
των νέων με προβλήματα ψυχικής υγείας, την προσωπική ολοκλήρωση και την ανάπτυξη. 
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Ικανότητα 2.3 
Οργάνωση ομαδικών δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της κοινωνικής δέσμευσης.

Περιγραφές Ικανοτήτων
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Γνώσεις
• Πώς η κοινωνική ζωή μεσολαβεί στην ψυχική ασθένεια.
• Πώς οι κοινωνικές σχέσεις μπορούν να ενισχύσουν την ευημερία των ατόμων με ψυχικές ασθένειες 

(έννοια της συνδεσιμότητας).
• Η αποτελεσματικότητα της υποστήριξης από ομοτίμους.
• Τεχνικές διαχείρισης και καθοδήγησης ομάδων.
• Τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων.

Δεξιότητες
• Διεξάγει ολοκληρωμένες κοινωνικές δραστηριοτήτες με νέους με ψυχικές ασθένειες και χωρίς ψυχικές 

ασθένειες (π.χ. υπερβολικές δραστηριότητες, δραστηριότητες που βασίζονται σε παιχνίδια κ.λπ.).
• Οργανώνει δραστηριότητες όπου νέοι με προβλήματα ψυχικής υγείας μοιράζονται εμπειρίες, υποστηρίζουν 

συναισθηματικά ο ένας τον άλλον, κ.λπ. (π.χ. «Group Café», κ.λπ.).

Στάσεις και αξίες
• Ανοιχτός διάλογος. • Κοινωνικότητα. • Ενσυναίσθηση. • Προσιτός. • Μεσολάβηση.
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Κριτήρια αξιολόγησης 
• Η ικανότητα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων για την αύξηση της κοινωνικής δέσμευσης των νέων 

με ψυχικές ασθένειες προκειμένου να ενισχυθεί η ευημερία τους.

ΠΡΟΤΑΣΗ
• Η συμμετοχή των νέων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην κοινωνική ζωή και η έννοια της ομάδας ως 

προστιθέμενης αξίας προωθείται και υποστηρίζεται κατάλληλα με την οργάνωση κοινωνικών δραστηριοτήτων.

Δείκτες αξιολόγησης
• Ο Σύμβουλος Νέων περιγράφει πώς η κοινωνική ζωή επηρεάζει την ψυχική υγεία. 
• Ο Youth Worker οργανώνει και υλοποιεί δραστηριότητες σχετικές με κάθε κατάσταση που μπορούν να 

ενισχύσουν την ψυχική ευημερία των νέων με προβλήματα ψυχικής υγείας.
• Ο Σύμβουλος Νέων σκιαγραφεί τα οφέλη της υποστήριξης από ομοτίμους.
• Ο Σύμβουλος Νέων, μέσω της ομάδας, ενισχύει τη διαπροσωπική δυναμική και προσφέρει μεγαλύτερη. 

ασφάλεια στους νέους που βρίσκουν υποστήριξη και προβληματισμό στην ομάδα.
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Λειτουργία 3.
Υποστήριξη των νέων στη διαχείριση προκλήσεων ψυχικής υγείας.

Οι Σύμβουλοι Νέων είναι σε πολύ καλή θέση να υποστηρίξουν την ψυχική ευημερία των νέων και θα πρέπει να κάνουν την
ψυχική ευεξία σημαντικό μέρος της δουλειάς τους.

Συχνά είναι πιο αποδεκτές και προσβάσιμες από τους νέους από ότι οι παραδοσιακές υπηρεσίες υγείας και συχνά προσεγγίζουν
ευάλωτους νέους με υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Όλες οι αλληλεπιδράσεις τους με τους
νέους προσφέρουν την ευκαιρία να προάγουν την ψυχική ευεξία, καθώς οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που
αναλαμβάνουν Σύμβουλοι Νέων, από τη φύση τους, ήδη βελτιώνουν την ψυχική ευεξία.

Οι Σύμβουλοι Νέων θα πρέπει να έρχονται σε ουσιαστική επαφή με τους νέους και να τους παρέχουν ευκαιρίες, να χτίζουν
δεσμούς και φιλίες και να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση ανεκτικότητας και
ενσυναίσθησης μεταξύ τους και μπορεί να είναι ιδιαίτερα ισχυρό για ομάδες νέων που είναι γνωστό ότι διατρέχουν υψηλότερο
κίνδυνο να αναπτύξουν προβλήματα ψυχικής υγείας.

Οι Σύμβουλοι Νέων θα πρέπει πάντα να προωθούν τη δια βίου μάθηση, όχι μόνο μέσω της κατάρτισης, αλλά και με την ανάπτυξη
δεξιοτήτων ζωής μέσω των οποίων οι νέοι μπορούν να αυξήσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους. Οι Σύμβουλοι
Νέων πρέπει να αναπτύξουν επίγνωση των θεμάτων ψυχικής υγείας, ειδικά εκείνων που έρχονται σε επαφή με τις πιο ευάλωτες
ομάδες. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση σε θέματα ψυχικής υγείας και ευεξίας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. 

Το κλειδί για την προσφορά και την υπηρεσία, την ανάπτυξη ευκαιριών για τους νέους να κάνουν τη διαφορά στις κοινότητές
τους μπορεί να έχει σημαντική αξία για τη βελτίωση της ψυχικής ευημερίας και της κοινωνικής σύνδεσης.



Αναλύστε και λάβετε υπόψη τον κόσμο γύρω σας, αναλογιζόμενοι αυτά που νιώθετε και εκτιμώντας αυτά που έχουν σημασία
για εσάς. Εστιάζοντας στη γνώση και αντιμετώπιση αρνητικών συναισθημάτων.

Η άσκηση, εκτός από τα οφέλη για τη σωματική υγεία, μπορεί να προωθήσει μια σειρά από οφέλη για την ψυχική ευεξία, όπως
η βελτίωση της διάθεσης, η προώθηση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της φιλίας. Αυτό μπορεί να είναι το κλειδί για να
βοηθήσει τους νέους να κατανοήσουν τις συνδέσεις μεταξύ ψυχικής και σωματικής υγείας.

Χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη και μια ατομοκεντρική υπηρεσία για τους νέους που θα λαμβάνει
υπόψη τις αλλαγές στις ανάγκες φροντίδας και υποστήριξης καθώς οι νέοι προχωρούν στην ενηλικίωση. Αυτό πρέπει να γίνει
για να σπάσει τα όρια μεταξύ των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και άλλων επαγγελματικών ομάδων που εργάζονται με νέους.
Είναι σημαντικό να βασίζεστε και να αναπτύσσετε την κοινωνική υποστήριξη και την υποστήριξη των συνομηλίκων, καθώς και
να συμπεριλάβετε τις οικογένειες και τη συμμετοχή των νέων με ουσιαστικό και ευέλικτο τρόπο.

Ικανότητα 3.1 
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Διαχείριση προκλητικών συμπεριφορών νέων με ψυχική υγεία.

Περιγραφές Ικανοτήτων
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Γνώσεις
• Γνώση του τι συνιστά προκλητική συμπεριφορά σε σχέση με νέους με προβλήματα ψυχικής υγείας. 
•Κατανοεί τους λόγους για τους οποίους οι νέοι μπορεί να επιδείξουν προκλητική συμπεριφορά. 
•Κατανοεί πώς οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας ανταποκρίνονται παραδοσιακά σε προκλητικές συμπεριφορές.
•Κατανοεί του τρόπου αξιολόγησης του κινδύνου ενός νεαρού ατόμου. 
•Κατανοεί πώς να ανταποκριθεί κατάλληλα στην προκλητική συμπεριφορά. 
•Τεχνικές λεκτικής αποκλιμάκωσης.

Δεξιότητες
• Πραγματοποιεί μια αξιολόγηση κινδύνου για τους νέους σε μια ποικιλία πλαισίων για τη νεολαία και 

δημιουργήστε ένα κατάλληλο σχέδιο δράσης κινδύνου.
• Κάνει μια εκτίμηση κινδύνου μιας «ζωντανής» κατάστασης και λάβετε τις κατάλληλες ενέργειες για να 

κρατήσετε όλους ασφαλείς.
• Είναι σε θέση να χρησιμοποιείτε τεχνικές λεκτικής αποκλιμάκωσης για να αναιρείτε την προκλητική 

συμπεριφορά.
• Καθορίζει όρια μέσα στη σχέση που διατηρούν την ασφάλεια όλων των μερών.
Στάσεις και αξίες
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• Μη επικριτικός όταν αντιμετωπίζει προκλητική ή προκλητική συμπεριφορά.
• Ενεργεί μη συγκρουσιακά.
• Διαλογικός, μη συγκρουσιακός.

Κριτήρια αξιολόγησης 
• Οι Σύμβουλοι Νέων γνωρίζουν τι είναι προκλητική συμπεριφορά και πώς ανταποκρίνονται σε αυτό οι 

υπηρεσίες ψυχικής υγείας. 
• Οι Σύμβουλοι Νέων γνωρίζουν τη διεξαγωγή αξιολογήσεων κινδύνου και την ανάπτυξη κατάλληλων ενεργειών. 
• Οι Σύμβουλοι Νέων έχουν γνώση και μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνικές λεκτικής αποκλιμάκωσης. 

Δείκτες αξιολόγησης
• Ο Σύμβουλος Νέων εντοπίζει και ανταποκρίνεται κατάλληλα σε προκλητικές ή συγκρουσιακές συμπεριφορές. 
• Ο Σύμβουλος Νέων επιλύει περιστατικά πρόκλησης ή συγκρουσιακής συμπεριφοράς μέσω της χρήσης 

λεκτικής αποκλιμάκωσης και άλλων τεχνικών. 
• Ο Σύμβουλος Νέων εντοπίζει και αξιολογεί τον κίνδυνο και ανταποκρίνεται κατάλληλα σε αυτόν σε μια 

«ζωντανή» κατάσταση.
• Ο Σύμβουλος Νέων διακρίνει την παρέμβασή του από αυτή που είναι ευθύνη των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Ικανότητα 3.2 
Προώθηση της αναζήτησης βοήθειας, της αυτοβοήθειας και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την
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ψυχική υγεία.

Περιγραφές Ικανοτήτων
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Γνώσεις
• Σύστημα υποστήριξης της ψυχικής υγείας στο τοπικό τους πλαίσιο.
• Αρχές και οφέλη της εκπαίδευσης με ομοτίμους.
• Έννοια των «ειδικών από εμπειρία».
• Τι κάνει έναν καλό εκπαιδευτή συνομηλίκων και πού ενδείκνυται η χρήση τους. 

Δεξιότητες
• Καθοδηγεί τους νέους σε κατάλληλες υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
• Υποστηρίζει θετικές αλλαγές στη ζωή των νέων που προάγουν την ψυχική τους ευεξία.
• Εκπαιδεύει συνομηλίκους.
• Διευκόλυνση επιτυχημένων ευκαιριών εκπαίδευσης ομοτίμων.
• Χρησιμοποιεί τεχνικές συνεντεύξεων παρακίνησης για να υποστηρίξετε την αυτογνωσία και τη φροντίδα 

των νέων με προκλήσεις ψυχικής υγείας.

Στάσεις και αξίες
• Ενδυνάμωση και ενδυνάμωση της στάσης για την προώθηση της αυτοκατευθυνόμενης φροντίδας.
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• Μια πίστη στην αξία των «ειδικών από εμπειρία».

Κριτήρια αξιολόγησης
• Οι Σύμβουλοι Νέων γνωρίζουν τι είναι προκλητική συμπεριφορά και πώς ανταποκρίνονται σε αυτό οι 

υπηρεσίες ψυχικής υγείας. 
• Οι Σύμβουλοι Νέων γνωρίζουν τη διεξαγωγή αξιολογήσεων κινδύνου και την ανάπτυξη κατάλληλων ενεργειών. 
• Οι Σύμβουλοι Νέων έχουν γνώση και μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνικές λεκτικής αποκλιμάκωσης. 
• Οι Σύμβουλοι Νέων έχουν γνώσεις για την αποτελεσματική εκπαίδευση ομοτίμων και πώς να υποστηρίζουν 

εμπειρογνώμονες με εμπειρία.

Δείκτες αξιολόγησης
• Ο Σύμβουλος Νέων εκπαιδεύει συνομήλικους εκπαιδευτές και διευκολύνει την κατάλληλη εκπαίδευση 

συνομηλίκων στο πλαίσιο της πρακτικής τους.
• Ο Σύμβουλος Νέων μπορεί να χρησιμοποιήσει τεχνικές συνεντεύξεων παρακίνησης για να υποστηρίξει τη 

φροντίδα του εαυτού τους και να ενδυναμώσει και να επιτρέψει στους νέους να κάνουν θετικές αλλαγές για 
τον εαυτό τους. 

• Ο Σύμβουλος Νέων προωθεί τις διαδικασίες ενδυνάμωσης στους νέους, βοηθώντας τους έτσι να έχουν 
αυτο-αποτελεσματικότητα.

Ικανότητα 3.3 
Στρατηγικές διαχείρισης του άγχους και χαλάρωσης.
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Περιγραφές Ικανοτήτων
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Γνώσεις
• Οι βασικές αρχές της ψυχοβιολογίας του στρες.
• Οι κύριες διαφορές μεταξύ στρες και άγχους τα σημάδια του στρες.
• Τεχνικές μείωσης του στρες.

Δεξιότητες
• Εντοπίζει σημάδια άγχους.
• Ενθαρρύνει την αναγνώριση των δικών σας συναισθηματικών καταστάσεων και τη φυσιολογική 

ενεργοποίηση στους νέους.
• Εφαρμόζει και χρησιμοποιήστε τεχνικές χαλάρωσης και διαχείρισης του στρες (π.χ. τεχνικές βαθιάς αναπνοής, 

καθοδηγούμενες εικόνες, διαμεσολάβηση επίγνωσης κ.λπ.).
• Λειτουργεί ως Πρότυπο προς τους νέους με ψυχικές ασθένειες προσαρμόζοντας μια συμπεριφορά που 

μειώνει το άγχος.

Στάσεις και αξίες
• Ηρεμία και αυτοπεποίθηση απέναντι σε στρεσογόνες καταστάσεις.
• Αυθεντία και μαεστρία σε μια δύσκολη κατάσταση.
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Κριτήρια αξιολόγησης
• Η ικανότητα αναγνώρισης σημαδιών άγχους και εφαρμογής τεχνικών ανακούφισης από το άγχος που 

σχετίζονται με κάθε κατάσταση.

Δείκτες αξιολόγησης
• Ο Σύμβουλος Νέων αναγνωρίζει και περιγράφει την αντίδραση του ψυχολογικού και σωματικού στρες.
• Ο Σύμβουλος Νέων προσαρμόζει στρατηγικές και τεχνικές διαχείρισης του άγχους για να προκαλέσει 

απόκριση χαλάρωσης όταν εργάζεται με νέους με ψυχικές ασθένειες.
• Ο Σύμβουλος Νέων μεταφέρει τη σημασία των τεχνικών ανακούφισης από το άγχος σε νέους με ψυχικές 

ασθένειες. 

Βελτίωση των κοινωνικών και συναισθηματικών ικανοτήτων των νέων με
προβλήματα ψυχικής υγείας.

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, συναισθηματικής νοημοσύνης και διαπροσωπικών δεξιοτήτων των νέων και ενθάρρυνση
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Λειτουργία 4.
της επιθυμίας τους για αυτοσχεδιασμό και δημιουργία συνθηκών για αύξηση της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης, αύξηση
της ικανότητας να σχεδιάζει στόχους και να κάνει επιλογές ζωής και η ενθάρρυνση της προσωπικής πρωτοβουλίας. 

Οι κοινωνικές και συναισθηματικές ικανότητες που προβλέπουμε σε αυτό το προφίλ ικανοτήτων με τους οποίους μπορούν
να εργαστούν οι Σύμβουλοι Νέων είναι οι εξής:

1 • Αυτογνωσία:Η αυτογνωσία είναι η ικανότητα σκέψης που εστιάζει στην ικανότητα ενός ατόμου να κρίνει με ακρίβεια τη
δική του απόδοση και συμπεριφορά και να ανταποκρίνεται κατάλληλα σε διαφορετικές κοινωνικές καταστάσεις. Η αυτογνωσία
βοηθά ένα άτομο να συντονιστεί με τα συναισθήματά του, καθώς και με τις συμπεριφορές και τα συναισθήματα των άλλων.
2 • Αυτοδιαχείρηση:Η αυτοδιαχείριση αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου να ρυθμίζει τη δραστηριότητά του με ελά-
χιστη ή καθόλου παρέμβαση με άλλους. Αυτό θα περιλαμβάνει την παραμονή στην εργασία ακόμα και όταν υπάρχουν περι-
σπασμοί και τη λήψη καλών επιλογών όσον αφορά τις ενέργειες και τη συμπεριφορά.
3 • Υπεύθυνη λήψη αποφάσεων: Η υπεύθυνη λήψη αποφάσεων περιλαμβάνει τη δυνατότητα επίδειξης λήψης μιας αιτιο-
λογημένης απόφασης που λαμβάνει υπόψη τις απόψεις διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών (άλλα άτομα) με σαφή λογική
πίσω από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αναζήτηση απόψεων άλλων ή ειδικών. 

4 • Δεξιότητες σχέσεων: Οι δεξιότητες σχέσης αναφέρονται στις δεξιότητες, τα εργαλεία, τη γνώση και την κατανόηση για
τη δημιουργία, την επικοινωνία, την εξέλιξη, την ανάπτυξη, την εμπιστοσύνη και τη διατήρηση μιας σχέσης. Αυτό περιλαμ-
βάνει τη δυνατότητα αποτελεσματικής συνεργασίας με ένα ευρύ φάσμα ατόμων από διαφορετικά υπόβαθρα.
5 • Κοινωνική ευαισθητοποίηση: Η κοινωνική επίγνωση είναι η ικανότητα να γνωρίζετε και να αισθάνεστε τους ανθρώπους
γύρω σας και η ικανότητα να αλληλεπιδράτε μαζί τους με τον πιο αποτελεσματικό και σωστό τρόπο. Αυτό περιλαμβάνει το
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να συμπάσχεις με διάφορες απόψεις και να εξετάζεις πώς μπορεί να ερμηνευτούν οι πράξεις σου από άλλους.

Ικανότητα 4.1 
Προώθηση της σημασίας της ανάπτυξης κοινωνικών και συναισθηματικών ικανοτήτων για τους νέους.
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Περιγραφές Ικανοτήτων
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Γνώσεις
• Θεωρητικά θεμέλια ανάπτυξης κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων. 
• Επιπτώσεις των επιπέδων κοινωνικής και συναισθηματικής ικανότητας στην ψυχική ευημερία των νέων.

Δεξιότητες
• Παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, τόσο σε νέους όσο και 

σε άλλους παράγοντες στο εργασιακό του πλαίσιο, με τρόπο που να καθορίζει την καλύτερη επίγνωση 
και κατανόηση του θέματος.

• Συμμετέχει σε ενέργειες και δραστηριότητες προώθησης ως μέρος του καθημερινού επαγγελματικού ρόλου.

Στάσεις και αξίες
• Ενθουσιασμός και βαθιά εγγενή κίνητρα για την προώθηση της ανάπτυξης κοινωνικών και 

συναισθηματικών δεξιοτήτων. 

Κριτήρια αξιολόγησης
• Οι κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες των νέων με προκλήσεις ψυχικής υγείας προωθούνται 

ενεργά και επαρκώς από τον Σύμβουλο Νέων.
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Δείκτες αξιολόγησης
• Ο Σύμβουλος Νέων εντοπίζει και εκμεταλλεύεται ευκαιρίες, στο επαγγελματικό του πλαίσιο και τη 

δραστηριότητά του, για την προώθηση της σημασίας της ανάπτυξης κοινωνικών και συναισθηματικών 
δεξιοτήτων. 

• Ο Σύμβουλος Νέων προσδιορίζει εργαλεία και τρόπους προώθησης του εθελοντισμού σε πιθανούς εθελοντές, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και των ενδιαφερόμενων μερών που είναι διαθέσιμα και 
κατάλληλα για χρήση για προώθηση.

• Ο Σύμβουλος Νέων ενσωματώνει, στην καθημερινή του εργασία και αλληλεπίδραση με τους νέους, 
συγκεκριμένες και σαφείς πληροφορίες σχετικά με τη σημασία των κοινωνικών και 
συναισθηματικών δεξιοτήτων. 

Ικανότητα 4.2 
Αξιολόγηση των αναγκών, των προσδοκιών και του ατομικού κοινωνικού και συναισθηματικού 
δυναμικού των νέων. 
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Περιγραφές Ικανοτήτων
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Γνώση (Ο Σύμβουλος Νέων γνωρίζει):
• Μεθοδολογίες ανάλυσης ανάγκης.
• Μέθοδοι και μέσα αξιολόγησης ικανοτήτων.
• Στρατηγικές για τον εντοπισμό του μέγιστου δυναμικού των νέων.

Δεξιότητες (Ο Σύμβουλος Νέων μπορεί):
• Διεξαγωγή ανάλυσης αναγκών προσαρμοσμένη στο ιδιαίτερο πλαίσιο των νέων.
• Εφαρμόζει μια συνεκτική διαδικασία για την αξιολόγηση των κοινωνικών ικανοτήτων και των ικανοτήτων των 

νέων, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης/επικύρωσης μη τυπικών και ανεπίσημων πλαισίων που 
είχαν αποκτήσει προηγούμενη μάθηση.

• Αναπτύσσει προφίλ ικανοτήτων και πλαίσια ικανοτήτων για να μεγιστοποιήσετε την επίτευξη του πλήρους 
δυναμικού των νέων.

Στάσεις & Αξίες (Ο Σύμβουλος Νέων επιδεικνύει μια στάση): 
• Προσοχή στις λεπτομέρειες και πληρότητα στη διαδικασία αξιολόγησης.
• Ανοιχτόμυαλος, επιδιώκοντας να αποκτήσει μια ευρύτερη προοπτική σχετικά με τις κοινωνικές και 

συναισθηματικές ικανότητες ενός νέου ατόμου και τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνονται στο σύνολό τους.
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Κριτήρια αξιολόγησης
• Οι κοινωνικο-συναισθηματικές ικανότητες και οι μέγιστες δυνατότητες των νέων εντοπίζονται και αξιολογούνται 

κατάλληλα από τον Σύμβουλο Νέων.

Δείκτες αξιολόγησης
• Ο Σύμβουλος Νέων μπορεί να προσδιορίσει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των νέων όσον αφορά την κοινωνική 

και συναισθηματική ανάπτυξη.
• Ο Σύμβουλος Νέων χρησιμοποιεί μια ποικιλία μεθόδων και μέσων για να αξιολογήσει τις κοινωνικές και 

συναισθηματικές ικανότητες των νέων.
• Ο Σύμβουλος Νέων υποστηρίζει, αν και διαφορετικές στρατηγικές, τους νέους στην ανάπτυξη κοινωνικών 

και συναισθηματικών ικανοτήτων στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Ικανότητα 4.3 
Διευκόλυνση της παροχής ευκαιριών μάθησης για την ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών
ικανοτήτων..
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Περιγραφές Ικανοτήτων
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Γνώση (Ο Σύμβουλος Νέων γνωρίζει):
• Θεωρίες μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης ενηλίκων εάν εργάζεστε με νέους ενήλικες.
• Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην παροχή μαθησιακών δραστηριοτήτων στους νέους.
• Σχεδιάστε τις δραστηριότητες κατάρτισης και μάθησης, ξεκινώντας από το σχεδιασμό έως το σχεδιασμό 

και την υλοποίηση.
• Τεχνικές διευκόλυνσης μάθησης.
• Ιδιαιτερότητες της μη τυπικής μάθησης.
• Ειδική γνώση του θέματος για το τι περιλαμβάνουν οι κοινωνικές και συναισθηματικές ικανότητες.

Δεξιότητες (Ο Σύμβουλος Νέων μπορεί):
• Σχεδιάζει μαθησιακές δραστηριότητες.
• Επεξεργασία σχεδίων εφαρμογής για δραστηριότητες κατάρτισης και μάθησης.
• Διευκόλυνση της παροχής μαθησιακών δραστηριοτήτων.
• Εφαρμόζει μια ποικιλία παιδαγωγικών στρατηγικών που εμπλέκουν τους νέους στη μαθησιακή διαδικασία.
• Δίνει τη δυνατότητα στους νέους να αναλάβουν τον έλεγχο της μάθησης και της ανάπτυξής τους. 
Στάσεις & Αξίες (Ο Σύμβουλος Νέων επιδεικνύει μια στάση: 
• Ενδυνάμωση των νέων να ασχοληθούν με τη μάθηση, να αλληλεπιδράσουν με συνομηλίκους και να δουν 

τα οφέλη του να έχουν τον έλεγχο της μάθησής τους.

Κριτήρια αξιολόγησης
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• Οι ευκαιρίες μάθησης παρέχονται με τρόπο που ενθαρρύνει την ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών 
ικανοτήτων και βοηθά τους νέους να πάρουν τον έλεγχο της μάθησής τους.

Δείκτες αξιολόγησης
• Ο Σύμβουλος Νέων σχεδιάζει, σχεδιάζει και παρέχει μαθησιακές δραστηριότητες ακολουθώντας κατάλληλες 

θεωρίες μάθησης και παιδαγωγικές προσεγγίσεις.
• Ο Σύμβουλος Νέων δημιουργεί ελκυστικό και διαδραστικό περιεχόμενο μάθησης.
• Ο Σύμβουλος Νέων χρησιμοποιεί μια προσέγγιση με επίκεντρο τον μαθητή κατά την εκτέλεση των 

δραστηριοτήτων.

Ικανότητα 4.4 
Αξιολόγηση της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των νέων και η εφαρμογή των 
ικανοτήτων που αναπτύσσονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής. 
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Περιγραφές Ικανοτήτων
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Γνώση (Ο Σύμβουλος Νέων γνωρίζει):
• Αξιολόγηση επιπτώσεων της εκπαίδευσης ενός προγράμματος ή μιας σειράς δραστηριοτήτων μάθησης 

(μεθοδολογίες, πλαίσια).
• Διαμορφωτική και αθροιστική αξιολόγηση ικανοτήτων (εργαλεία και όργανα).
• Στρατηγικές παρακολούθησης και παρακολούθησης. 

Δεξιότητες (Ο Σύμβουλος Νέων μπορεί):
• Αναπτύσσει διαδικασίες που ενθαρρύνουν, ενισχύουν και επιβραβεύουν θετικές αλλαγές στη συμπεριφορά.
• Διεξαγωγή αξιολόγησης των αλλαγών από το πρόγραμμα και τις ατομικές μαθησιακές δραστηριότητες.
• Προσδιορίζει τομείς όπου οι νέοι χρειάζονται βοήθεια για να βελτιωθούν.
• Δίνει τη δυνατότητα στους νέους να συμμετάσχουν στον αυτοστοχασμό και να προσδιορίσουν τους 

δικούς τους τομείς για αλλαγή.
• Παρακολούθηση της εφαρμογής των ικανοτήτων που αναπτύσσονται σε καταστάσεις της καθημερινής 

ζωής των νέων.
Στάσεις & Αξίες (Ο Σύμβουλος Νέων επιδεικνύει μια στάση):
• Ενθαρρύνει τους νέους να οικειοποιηθούν τη δική τους αλλαγή συμπεριφοράς.

Κριτήρια αξιολόγησης
• Αποτελεσματική μέτρηση της κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης των νέων και μακροπρόθεσμη 
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εφαρμογή των ικανοτήτων που αναπτύχθηκαν μετά την αρχική εκπαίδευση.

Δείκτες αξιολόγησης
• Ο Σύμβουλος Νέων χρησιμοποιεί μια ποικιλία μεθόδων στην αθροιστική και διαμορφωτική αξιολόγηση, 

εξετάζοντας τόσο το πρόγραμμα στο σύνολό του όσο και στο επίπεδο των επιμέρους δραστηριοτήτων.
• Ο Σύμβουλος Νέων θέτει σε εφαρμογή μια στρατηγική για την παρακολούθηση και την παρακολούθηση 

της προόδου των νέων μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αρχικής κατάρτισης/μάθησης.

Σύνδεση νέων με προκλήσεις ψυχικής υγείας με την τοπική κοινότητα. 

Αυτή η λειτουργία αποτελείται από δράσεις που στοχεύουν στην καθοδήγηση και τη συνοδεία των νέων στην εξατομικευμένη,
ολοκληρωμένη και πολυδιάστατη πορεία ενεργητικής ένταξής τους. Σε αυτή τη διαδικασία, ο νέος ασκεί ενδυνάμωση και
αυτόνομη λήψη αποφάσεων σε σχέση με τα ενδιαφέροντα, τις πρωτοβουλίες κατάρτισης, την τοποθέτηση σε εργασία, τις
λύσεις στέγασης, την κοινωνική και συναισθηματική ζωή, έως ότου φτάσει στην ενηλικίωση. Εκτός από τη διευκόλυνση αυτής
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της εξελικτικής μετάβασης, αυτή η λειτουργία αντιπροσωπεύει μια «γέφυρα» μεταξύ του νέου ατόμου -με τις δικές του δυ-
νατότητες και ενδιαφέροντα- και της κοινότητας εισαγωγής, πηγή προβλημάτων αλλά και φορέα πόρων και ευκαιριών σε
όλους τους τομείς. της κοινωνικής ζωής. Είναι θέμα δικτύωσης του νέου με αυτούς τους πόρους/ευκαιρίες.
Αυτή η λειτουργία προϋποθέτει την άσκηση τριών βασικών ικανοτήτων: η πρώτη συνίσταται στη σύνδεση, αφού τις γνωρί-
σουν, με τις διάφορες πραγματικότητες που προσφέρουν στους νέους ευκαιρίες για ανάπτυξη, αυτοέκφραση και απόκτηση
ενός ενεργού και παραγωγικού ρόλου και, Ταυτόχρονα, απαιτεί από τον Youth Worker να γνωρίζει πώς να προσανατολίζει
τους νέους στην καλύτερη δυνατή χρήση τους. Η δεύτερη δεξιότητα αφορά τη συνοδεία και υποστήριξη των νέων στην πορεία
τους προς την ένταξη με βάση τους στόχους τους, πρωτίστως σε σχέση με τις ευκαιρίες εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη το
μείγμα στάσεων, προτιμήσεων και ευκαιριών εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, πραγματοποιεί επίσης μια πρακτική διαμεσο-
λάβησης και εμπλέκει τον οικογενειακό πόρο ως συνεργάτη. Τέλος, ο Σύμβουλος Νέων συμβάλλει στην εξωτερίκευση της αξίας
της ένταξης στο κοινοτικό πλαίσιο προωθώντας διαδικασίες αποδοχής, αλληλεγγύης και πρωτοβουλιών που παρέχουν θετικά
ερεθίσματα και διεξόδους προς την «ιθαγένεια»; των νέων.

Ικανότητα 5.1 
Χαρτογράφηση των διαφορετικών πραγματικοτήτων της τοπικής κοινότητας και καθοδήγηση των
νέων στη χρήση των διαθέσιμων πόρων.

Περιγραφές Ικανοτήτων
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Γνώσεις
• χαρακτηριστικά του κοινωνικο-πολιτιστικού πλαισίου στο οποίο ζουν οι νέοι.
• πόροι και ευκαιρίες στην περιοχή, όπως: φορείς εκπαίδευσης, κατάρτισης, επαγγελματικού και ελεύθερου 

χρόνου κ.λπ.
• ρυθμίσεις σχετικά με δικαιώματα, παροχές, αφιερωμένες διαδρομές για άτομα με ψυχολογική δυσφορία. 
• τεχνικές αξιολόγησης δεξιοτήτων και ανάλυσης αναγκών.
• Τεχνικές ενεργητικής ακρόασης και συμβουλευτικής.

Δεξιότητες
• Διαβάζει την πολυπλοκότητα των πλαισίων της ζωής των νέων.
• Δημιουργεί βάσεις δεδομένων υπηρεσιών/πόρων στην περιοχή. 
• Βοηθά τους νέους να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τις φιλοδοξίες και τις 

ικανότητές τους.

• Σχετίζονται και αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με τους διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς 
και πόρους της περιοχής.

• Διαμεσολαβεί με διάφορους τοπικούς φορείς ως εγγυητές των επιθυμιών των νέων και της βιωσιμότητας 
του έργου τους.

• Κινητοποίηση οικογενειακών ενδιαφερόντων και πόρων.
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Στάσεις και αξίες
• Ακούγοντας τους νέους και εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους.
• Αξιοπιστία και συνέπεια δέσμευσης.
• Πνεύμα συνεργασίας και διάθεση για σχέση και δικτύωση.
• Προσωπική πρωτοβουλία και περιέργεια.
• Διαφάνεια, δημιουργικότητα και ικανότητα σκέψης έξω από το κουτί.

Κριτήρια αξιολόγησης
• Οι νέοι κατευθύνονται επαρκώς και αποτελεσματικά από τον Σύμβουλο Νέων για να επωφεληθούν από πόρους 

και να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες που συνάδουν με τις φιλοδοξίες, τις ικανότητες, τις εκπαιδευτικές, 
εκπαιδευτικές, επαγγελματικές και ψυχαγωγικές τους ανάγκες.

Δείκτες αξιολόγησης
• Ο Σύμβουλος Νέων γνωρίζει πώς να συλλέγει δεδομένα για τους κύριους κοινωνικοδημογραφικούς δείκτες 

της επικράτειας και τους πόρους (προσφορά ευκαιριών). 
• O Σύμβουλος Νέων ενημερώνει συνεχώς τη βάση δεδομένων των υπηρεσιών/πόρων της επικράτειας, 

με αναφορές και στα πρόσωπα-αναφορές των διαφόρων σημείων προσφοράς. 
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• Ο ψ ξέρει πώς να εντοπίζει τις καταλληλότερες ευκαιρίες και πόρους για να υποστηρίξει το έργο ζωής 
των νέων.

• Ο Σύμβουλος Νέων ξέρει πώς να βοηθήσει το νέο άτομο να αναγνωρίσει τις δεξιότητες που έχει αποκτήσει και 
που πρόκειται να αποκτήσει, τις κλίσεις και τα ταλέντα που κατέχει φυσικά. 

• Ο Σύμβουλος Νέων ξέρει πώς να διευκολύνει την επαφή των νέων με τους διάφορους φορείς, δομές, 
επιχειρήσεις και υπηρεσίες της περιοχής προκειμένου να γνωρίζει πώς λειτουργούν και ποιες 
παρεμβάσεις/υπηρεσίες προσφέρονται.

• Ο Σύμβουλος Νέων ξέρει πώς να οικοδομεί και να διατηρεί επαφές με τις δημόσιες υπηρεσίες και τους 
διάφορους φορείς εκπαίδευσης, κατάρτισης, πολιτισμού, εργασίας και τρίτου τομέα, προκειμένου να 
συντονίζει πρωτοβουλίες που διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων στις τοπικές ευκαιρίες.

Ικανότητα 5.2 
Συνοδεία και υποστήριξη των νέων στην πορεία τους για ένταξη. 

Περιγραφές Ικανοτήτων
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Γνώσεις
• Τεχνικές Youth Work.
• Τεχνικές για τη σύνταξη ενός προφίλ δεξιοτήτων.
• Μεθοδολογίες αξιολόγησης και παρακολούθησης.
• Παράδειγμα ανάκαμψης.
• Τεχνικές καθοδήγησης.

Δεξιότητες
• Υποστήριξη/διευκόλυνση δρόμων ενεργητικής ένταξης για τους νέους, βοηθώντας τους να κάνουν επιλογές 

και να επωφεληθούν από τοπικούς πόρους.
• Βρίσκονται σε επαφή με οικογένειες, τονώνοντας τη συνεργασία τους και μετριάζοντας πιθανές δυσλειτουργίες.
• Αξιοποιεί στο έπακρο όλους τους πόρους που μπορούν να ενεργοποιηθούν γύρω από το νέο άτομο.
• Διατηρεί μια σχέση με το νέο άτομο με την πάροδο του χρόνου μέχρι να ενσωματωθεί πλήρως.
• Συμφιλιώνει τις ικανότητες, τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες της νεολαίας με τις απαιτήσεις του έξω κόσμου.
• Ικανότητα συνεργασίας με επαγγελματίες υγείας που είναι υπεύθυνοι για το πρόγραμμα θεραπευτικής 

αποκατάστασης των νέων.
• Προώθηση της αυτονομίας και της ενδυνάμωσης της νεολαίας.
Στάσεις και αξίες
• Υπομονή και εμπιστοσύνη, ελπίδα και αισιοδοξία.
• Νιώθεις σαν μέντορας.
• Είναι προωθητικό αλλά όχι κατευθυντικό.
• Αναγνώριση πόρων και δυνατοτήτων πέρα από την ψυχολογική δυσφορία.
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Κριτήρια αξιολόγησης 
• Η αντιστοίχιση των ευκαιριών που υπάρχουν στο πλαίσιο του σπιτιού με τα ενδιαφέροντα, τις φιλοδοξίες 

και τις δυνατότητες των νέων ενθαρρύνεται επαρκώς και η ένταξή τους στο πλαίσιο υποστηρίζεται με 
συνεχή και ευέλικτο τρόπο.

Δείκτες αξιολόγησης
• Ο Σύμβουλος Νέων ξέρει πώς να προσδιορίζει τις μονάδες ικανότητας που πρέπει να αναπτύξει, να ενισχύσει 

και να προωθήσει στο νέο άτομο, σεβόμενος τις φιλοδοξίες και τις κλίσεις του/της.
• Το Σύμβουλος Νέων ενθαρρύνει και υποστηρίζει τα προσωπικά έργα των νέων με βάση τις επιλογές και 

τους στόχους που οι ίδιοι έχουν θέσει.
• Ο Σύμβουλος Νέων αναγνωρίζει τις δυνάμεις και τους πόρους των νέων πέρα από την ασθένειά τους και τους 

βοηθά να τα αναγνωρίσουν στον εαυτό τους.
• Ο Σύμβουλος Νέων ξέρει πώς να κερδίσει την εμπιστοσύνη των οικογενειών και να ζητήσει τη συνεργασία 

τους προς το συμφέρον της νεολαίας και να επιτύχει συμφωνημένους στόχους.
• Ο Σύμβουλος Νέων ξέρει πώς να προωθεί την πορεία του νέου προς την αυτάρκεια, διαμορφώνοντας την 

απαραίτητη υποστήριξη ανάλογα με τις ανάγκες της στιγμής.
Ικανότητα 5.3 
Ευαισθητοποίηση της κοινότητας και των διαφορετικών πλαισίων για την ένταξη των νέων με προ-
βλήματα ψυχικής υγείας. 
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Περιγραφές Ικανοτήτων
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Γνώσεις
• Oι αντιλήψεις για την ψυχική ασθένεια και η δυναμική του αποκλεισμού που σχετίζεται με το στίγμα στο 

γενικό πληθυσμό.
• Τρίτος τομέας και εθελοντικές οργανώσεις που ασχολούνται με την κοινωνική ένταξη. 
• στρατηγικοί χώροι και περιβάλλοντα όπου μπορούν να ακουστούν οι άνθρωποι και όπου μπορούν να 

δρομολογηθούν πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης για το θέμα της ψυχικής υγείας (σχολεία, ορατεία, κέντρα 
νεότητας, αθλητικοί ή εθελοντικοί σύλλογοι, ιδρύματα κ.λπ.).

• Τεχνικές επικοινωνίας και δημόσιας ομιλίας.

Δεξιότητες
• Ενθαρρύνει τη δημιουργία ενός φιλόξενου και προορατικού πλαισίου για νέους με ψυχικές ασθένειες.
• Ικανότητα προσέλκυσης δημοσίων πολιτικών για την ένταξη των νέων με ψυχολογική δυσφορία.
• Διάλογος και συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της περιοχής: σχολεία, κοινωνικές υπηρεσίες 

και υπηρεσίες υγείας, συλλόγους νέων και εθελοντών, ιδιωτικούς και ιδιωτικούς κοινωνικούς φορείς.
• Επικοινωνεί αποτελεσματικά και να παρακινούν τους συνομιλητές τους.
Στάσεις και αξίες
• Η αλληλεγγύη ως συνεκτική αξία.
• Ηθική ηγεσία και ηθική αυστηρότητα.
• Αίσθηση κοινωνικής αλλά και επαγγελματικής δέσμευσης.
• Ευαισθησία. 
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Κριτήρια αξιολόγησης 
• Η ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων και των ανθρώπων που εμπλέκονται στα πλαίσια της ζωής των νέων 

αναζητείται ενεργά από τον Σύμβουλου Νέων και υποστηρίζεται επαρκώς από δραστηριότητες και 
παρεμβάσεις προβολής

Δείκτες αξιολόγησης
• Ο Σύμβουλος Νέων σχεδιάζει και υλοποιεί δραστηριότητες και παρεμβάσεις που προάγουν τη γνώση της ψυχικής 

υγείας, την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και των διακρίσεων των ατόμων με ψυχική δυσφορία.
• Ο Σύμβουλος Νέων σχεδιάζει και υλοποιεί δραστηριότητες και παρεμβάσεις με στόχο την κοινωνική ένταξη 

των νέων με ψυχικές διαταραχές σε ολοκληρωμένα και ενσωματωμένα πλαίσια.
• Ο Σύμβουλος Νέων διοργανώνει δημόσιες συναντήσεις για την ευαισθητοποίηση της κοινότητας, προκειμένου 

να προωθήσει την αποδοχή και την ένταξη των νέων από τους διάφορους παράγοντες της περιοχής.
• Ο Σύμβουλος Νέων εμπλέκει την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στις διαδικασίες ένταξης των νέων, αξιοποιώντας 

για παράδειγμα τους πόρους του εθελοντισμού, για να διευκολύνει την ένταξη και να υποστηρίξει τα κίνητρα 
και τη συνέχεια της δέσμευσης.

• Ο Σύμβουλος Νέων είναι ο υποστηρικτής και ο εκπρόσωπος προς φορείς για προτάσεις συγκεκριμένων 
μέτρων/πρωτοβουλιών για νέους με ευπάθειες (π.χ. Δήμος, εκπαιδευτικά ιδρύματα, υπηρεσίες 
κοινωνικής υγείας).

• Ο Σύμβουλος Νέων προωθεί την ενεργό συμμετοχή των νέων σε διάφορους τύπους πρωτοβουλιών στην περιοχή 
(εργαστήρια, αθλητικές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις αλληλεγγύης, πολιτιστικές και πολιτικές εκδηλώσεις κ.λπ.) 
και σε χώρους και πλαίσια φυσικής συγκέντρωσης συνομηλίκων όπως η ζωή συλλόγων ή παρουσία σε 
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κέντρο νεότητας.
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Ολόκληρο το προσωπικό της δυτικής περιοχής PIPSM συμμετείχε άμεσα στις δραστηριότητες του έργου, 
αποδεικνύοντας πολύτιμη πηγή ερευνητικών δραστηριοτήτων και σύλληψης των αποτελεσμάτων του έργου.
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Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους Σύμβουλους Νέων που συνεργάστηκαν για την υλοποίηση και την επι-
κύρωση του χαρτοφυλακίου YouProMe.
Χάρη στην ενεργό συμμετοχή και τη διαθεσιμότητά τους, κατέστη δυνατό να βελτιοποιηθεί αυτό το 
εργαλείο βάσεις της εμπειρίας τους. 
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