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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΑΤΥΠΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΜΕΡΟΣ Ι
90 ΛΕΠΤΑ

This license lets you (or other party) share, remix, transform, and build upon 

this material non-commercially, as long as you credit the Work4Psy project 

partners and license your new creations under identical terms.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. Συζήτηση - 20 λεπτά

2.  Συστατικά της δέσμευσης των άτυπων 
φροντιστών - 20 λεπτά

3. Τομείς υποστήριξης - 20 λεπτά

4. Δυσκολίες που συναντώνται στην 
παροχή υποστήριξης - 30 λεπτά
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ΠΟΣΟ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΥΡΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ



work4psy.eu

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ATTITUDINAL
COMPONENT

πχ. Ολοκλήρωση 
δραστηριοτήτων,
Επίδειξη προόδου 

στόχων

Συναισθηματική 
επένδυση και 
δέσμευση για 

θεραπεία
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ΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
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ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

1. Παρακολούθηση συμπτωμάτων και τήρηση των σχεδίων θεραπείας,

2. Παροχή στέγασης,

3. Βοηθώντας σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής,

4. Τήρηση αρχείων θεραπειών, φαρμάκων ή νοσηλειών,

5. Ενθάρρυνση και υποστήριξη δράσεων που σχετίζονται με την 
εκπαίδευση/κατάρτιση/απασχόληση σε εργασία,

6. Παροχή παρέμβασης σε κρίσεις, 

7. Συνήγορος εξ ονόματος του προσώπου προς εύρεση εργασίας του ατόμου με 
ψυχικές διαταραχές που είναι υπό την προστασία τους, 

8. Παροχή πληροφοριών σχετικά με το πλαίσιο του ατόμου προς βοήθεια των 
επαγγελματιών να τους κατανοήσουν σαν ολότητες.
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ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΤΕ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΣΑΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
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ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

• Υποφέροντας από κοινωνικό οίκτο και αυτοστιγματισμό,

• απομόνωση, 

• Αίσθημα υπερφόρτωσης, 

• Έλλειψη εύκολα διαθέσιμων γνώσεων, 

• Άποψη ότι σταδιοδρομία σημαίνει μόνο αμειβόμενη εργασία και ότι το άτομο δεν μπορεί να κάνει καριέρα λόγω 
της κατάστασής τους ως ψυχικά ασθενείς, 

• Να μην είναι εξοικειωμένοι με το εύρος της φροντίδας και της υποστήριξης που είναι διαθέσιμη στους ψυχικά 
ασθενείς,

• Να μην γνωρίζουν πως να μιλήσουν σε έναν ψυχικά ασθενείς σχετικά με τις δυνατότητες, τα ενδιαφέροντα και 
τον προγραμματισμό της φροντίδας τους και σε ποιους να μιλήσουν για τις υπηρεσίες υποστήριξης, 

• Οι άτυποι φροντιστές να μην έχουν τον χρόνο και την δυνατότητα να φροντίσουν τον εαυτό τους,



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!


