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Βελτίωση των ατόμων με
προβλήματα ψυχικής υγείας

in Training
Σήμερα, είναι πολύ δύσκολο για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής
and Work
υγείας (ΧΥΨΥ) να κερδίσουν και να διατηρήσουν μια ανταγωνιστική θέση
ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΧΥΨΥ) ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

εργασίας. Το πρόγραμμα IMPE αποσκοπεί στη διευκόλυνση αυτής της
διαδικασίας, παρέχοντας στους ΧΥΨΥ, καθώς και στους επαγγελματίες
ψυχικής υγείας αλλά και στους εργοδότες/ συναδέλφους τους τις
απαραίτητες ικανότητες ώστε να εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες για όλους, με
χρήση του μοντέλου Εξατομικευμένης Τοποθέτησης και Υποστήριξης (IPS Individual Placement and Support) .
Αφενός, οι ΧΥΨΥ πρέπει να λάβουν επαρκή υποστήριξη για να αναπτύξουν
όχι μόνο συγκεκριμένες επαγγελματικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν
να εργαστούν σε ένα συγκεκριμένο τομέα, αλλά και προσωπικές και μη
επαγγελματικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για να προσαρμοστούν στο
εργασιακό περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά, οι επαγγελματίες ψυχικής
υγείας πρέπει να εκπαιδεύονται ώστε να παρέχουν αποτελεσματική
υπηρεσία, ενώ και οι εργοδότες/ συνάδελφοι πρέπει να ενημερώνονται ώστε
να ξεπεράσουν τα στερεότυπα σχετικά με τους εργαζομένους με προβλήματα
ψυχικής υγείας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Το έργο IMPE εργάζεται για την παροχή ορισμένων χρήσιμων εργαλείων για
τη διευκόλυνση της διαδικασίας ένταξης ΧΥΨΥ. Η πρώτη έκδοση δύο από
αυτών έχει ήδη ολοκληρωθεί:
- ένα εγχειρίδιο απευθυνόμενο σε επαγγελματίες όπως ειδικοί στην
απασχόληση, εκπαιδευτές, σύμβουλοι σταδιοδρομίας κ.λπ., με σκοπό να
υποδείξει πώς να χειριστούν την ενσωμάτωση των ΧΥΨΥ στον εργασιακό
χώρο και τη διατήρηση της εργασίας.
- ένα εγχειρίδιο απευθυνόμενο στους εργοδότες/ συναδέλφους των ΧΥΨΥ
ώστε να έχουν θετική στάση απέναντί τους και να διαχειριστούν πιθανά
προβλήματα.
Τα Ηλεκτρονικά μαθήματα (e-courses) και για τις δύο
προαναφερόμενες ομάδες ώστε να αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικά
με την υποστήριξη των ΧΥΨΥ στην απασχολησιμότητα τους και στην
διατήρηση της θέσης εργασίας θα είναι διαθέσιμη σύντομα στα αγγλικά,
ελληνικά, ισπανικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά, μέσω της ιστοσελίδας
του έργου μας: http: //www.impe-project.eu
Απαιτείται προσπάθεια να διασφαλιστεί το δικαίωμα της εργασίας των
ΧΥΨΥ και ελπίζουμε ότι τα προϊόντα του IMPE θα οδηγήσουν σε
συγκεκριμένη και αποφασιστική αλλαγή στην αγορά εργασίας.
Το έργο αυτό (2017-1-FR01-KA202-037338)
χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις
απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018
Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε ένα νέο σημαντικό βήμα προς νέες συνεργατικές
ανταλλαγές μεταξύ των Εταίρων.

Αθήνα, ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ – 22 Μαΐου 2018

Αθήνα – 12 & 13 Απριλίου 2018

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ (ΜΑΙΟΣ 2018)

Bastia - Salon Handi Corsica – IRIPS
Stand du Groupe d’Entraide Mutuelle 15 Μαρτίου 2018

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ διενήργησε σεμινάριο στην Αθήνα - Ελλάδα, στις 22 Μαΐου
2018. Σκοπός αυτής της εκδήλωσης ήταν η διάχυση της μεθοδολογίας και των
εργαλείων του έργου «IMPE» μεταξύ των νοσοκόμων, των μελών του
προσωπικού που προέρχονταν από διαφορετικές μονάδες Ψυχικής Υγείας .
15 συμμετέχοντες ήταν εκεί μαζί μας, από όλους τους πιθανούς
επαγγελματικούς τομείς: ψυχολόγοι, επαγγελματίες ψυχικής υγείας και
φροντιστές. Αυτό το σεμινάριο είχε το χαρακτήρα μιας ανοιχτής πρόσκλησης,
προκειμένου να παρουσιάσει την πλατφόρμα και τα ηλεκτρονικά μαθήματα
και να προσκαλέσει την ομάδα-στόχο στην πιλοτική περίοδο. Ως αποτέλεσμα,
όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν σε
πιλοτικές δοκιμές, να δοκιμάσουν τα αποτελέσματα του έργου και να δώσουν
τα σχόλιά τους για την εμπειρία μέσω του έργου "IMPE" που αποκτήθηκε στο
εργασιακό τους περιβάλλον.

Bildungspark Σεμινάριο - Ιούνιος 2018.
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