
Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό υλικό HERO



Το Εκπαιδευτικό Υλικό είναι το κύριο
εργαλείο που δημιουργήθηκε από το
εταιρικό σχήμα Hero για την
κατάρτιση των τοπικών κοινοτήτων σε
θέματα που αφορούν τη στέγαση
ατόμων με προβλήματα ψυχικής
υγείας.

Οι αναγνώστες μπορούν να
ενημερωθούν για θέματα στέγασης
και να μάθουν πώς μπορούν να
συμμετάσχουν ενεργά σε μία
κοινωνία που νοιάζεται τα άτομα
με ψυχικά προβλήματα

Στέγαση: μια ευρωπαϊκή πορεία προς τα πολιτικά 
δικαιώματα 

Η στέγαση είναι κάτι περισσότερο
από ένα υποστηριζόμενο
διαμέρισμα, είναι ένα σύστημα
κοινωνικών διευκολύνσεων σε
ένα δίκτυο ανθρώπινων σχέσεων
σε μια ασφαλή γειτονιά.



Το κοινό-στόχος του HERO είναι φορείς της
τοπικής κοινότητας όπου η Στέγαση είναι
ενεργή ή μπορεί να ενεργοποιηθεί, οι οποίοι
ενδιαφέρονται για την ανεπίσημη ή άτυπη
μάθηση: κοινωνία των πολιτών, εθελοντές,
επαγγελματίες, χρήστες και οικογένειες:
συχνά ενήλικες που δεν έχουν ενσωματωθεί
επαρκώς στην κοινότητα.
Ειδικότερα, οι ομάδες-στόχοι της HERO είναι
1. Πολίτες (εθελοντές, σχολεία, γείτονες,
κάτοικοι της περιοχής, καταστηματάρχες
κ.λπ.)
2. Επαγγελματίες ψυχικής υγείας
3. Άλλες δημόσιες υπηρεσίες
4. Οι χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και
οι οικογένειές τους
Η βελτίωση των υπηρεσιών στέγασης μέσω
σχετικής κατάρτισης του κοινού-στόχος
ανταποκρίνεται τόσο στις ηθικές και
πολιτιστικές επιταγές όσο και στην ανάγκη
οικονομικής βιωσιμότητας της κοινότητας.
Το HERO θα ενισχύσει τις τοπικές κοινότητες
στην αντιμετωπίση των στεγαστικών
ζητημάτων που τις απασχολούν

Πώς να χρησιμοποιήσετε το
Εκπαιδευτικό Υλικό
Το εκπαιδευτικό υλικό χωρίζεται σε
τέσσερις ενότητες, μία για κάθε στόχο
του έργου HERO. Η πρώτη ενότητα
είναι αφιερωμένη στους χρήστες
υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τις
οικογένειές τους, ακολουθούμενη από
μια ενότητα για τους επαγγελματίες
ψυχικής υγείας, μια για άλλους
οργανισμούς και, τέλος, για τους
πολίτες.

Για κάθε ενότητα θα βρείτε τις
ακόλουθες συνεδρίες
○ Θεωρητική περιγραφή του θέματος με
ορισμούς, σχετικές προκλήσεις και ιδέες
για την αντιμετώπισή τους, καθώς και
οφέλη που απορρέουν από το θέμα.
○ Μια πιο πρακτική συνεδρία που
περιλαμβάνει καλές πρακτικές με στόχο
την ευαισθητοποίηση των
συμμετεχόντων σχετικά με το θέμα,
ομαδικές δραστηριότητες βασισμένες
στη μη τυπική μάθηση και ασκήσεις "Ας
κάνουμε πράξη" με στόχο την ενεργό
επεξεργασία του περιεχομένου του
θέματος.Δείτε εδώ ένα βίντεο που 

εξηγεί το έργο HERO

www.housing-project.eu

http://www.housing-project.eu/


Το εκπαιδευτικό υλικό βασίζεται στις δεξιότητες και τις εκπαιδευτικές ανάγκες που
εντοπίστηκαν κατά τις διάφορες φάσεις του έργου HERO.

Τα εκπαιδευτικά εργαλεία που είναι προσανατολισμένα στις ομάδες-στόχους, καθώς και
ένας αριθμός βίντεο που δημιουργήθηκαν, καθορίζουν ένα ολοκληρωμένο προϊόν για τους
χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τις οικογένειές τους, τους επαγγελματίες υγείας και
τους απλούς πολίτες.

Το εκπαιδευτικό υλικό έχει τη δυνατότητα να διευκολύνει την ενδυνάμωση των τοπικών
κοινοτήτων καθώς και την ανάπτυξη των επαγγελματιών μέσω της απόκτησης ειδικών
δεξιοτήτων που μπορούν να προωθήσουν την ανεξαρτησία των χρηστών και την ενσωμάτωσή
τους στην κοινότητα.

Το Πρόγραμμα Στέγασης δοκιμάστηκε για πρώτη φορά στο Λίβερπουλ του Ηνωμένου
Βασιλείου τον Ιούλιο του 2018, με όλους τους εκπροσώπους της σύμπραξης.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα περάσει από πιλοτική αξιολόγηση από περισσότερα των 200
ατόμων που ανήκουν στις ομάδες-στόχους του έργου, και η τελική έκδοση του θα είναι
διαθέσιμη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του έργου www.housing-project.eu στα αγγλικά,
ελληνικά, ιταλικά, ολλανδικά και κροατικά.

http://www.housing-project.eu/index.php/en/hero-housing-resources
http://www.housing-project.eu/

