
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη χρήση 
του προγράμματος κατάρτισης 



1. Σε ποιες γλώσσες είναι διαθέσιμο το Πρόγραμμα; 

2. Το έργο HERO ανέπτυξε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών για τη στέγαση και την ψυχική υγεία, πότε το ολοκληρώσατε και πόσο
καιρό εργαστήκατε σε αυτό;
3. Είναι το Πρόγραμμα δωρεάν;

4. Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για το πρόγραμμα CIVIC;

5. Ποιο είναι το θέμα της υποενότητας 1β ενότητα 3;

6. Ενδιαφέρομαι για την εξεύρεση καλών πρακτικών για τις ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ. Πώς να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές
ανάγκες και ικανότητες των ληπτών υπηρεσιών.  Πού μπορώ να τις βρω;

8. Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τις ευθύνες και τις επιλογές;

7. Ενδιαφέρομαι να συνεργαστώ με λήπτες. Βρείτε τη σελίδα που απεικονίζει όλες τις σχετικές μονάδες, ώστε να μπορώ να επιλέξω την 
καταλληλότερη για την περίπτωσή μου.

9. Ενδιαφέρομαι να μάθω πώς να διεξάγω μια δραστηριότητα σχετικά με το δέντρο του συστήματος κινήτρων. Σε ποια υποενότητα της ενότητας 1 
μπορώ να το μάθω αυτό;
10. Ποιο είναι το θέμα της υποενότητας 1α της ενότητας 1; 6. Ενότητα 1 

11. Πού μπορώ να βρω δραστηριότητες με τη συμμετοχή εθελοντών, πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών; 

12. Πού μπορώ να βρω δραστηριότητες που αφορούν τους λήπτες και τις οικογένειες; 

13. Πού μπορώ να βρω το Πρόγραμμα Σπουδών του HERO για τη στέγαση; 

14. Πού μπορώ να βρω "ας εξασκηθούμε" με τη συμμετοχή επαγγελματιών 
ψυχικής υγείας;
15. Βρείτε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Πρόγραμμα για τη μη τυπική 
εκπαίδευση;
16. Ποιος είναι ο ορισμός της δια βίου μάθησης στην Ενότητα 1; 

17. Πού μπορώ να βρω δραστηριότητες που αφορούν τους πολίτες; 

18. Ποια είναι τα οφέλη/προκλήσεις της ενημέρωσης σχετικά με τις υπηρεσίες και την κατάρτιση σε θέματα ψυχικής υγείας στην Ενότητα 
4;
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Το έργο HERO ανέπτυξε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη στέγαση και την ψυχική υγεία, πότε το 
ολοκληρώσατε και πόσο καιρό εργαστήκατε πάνω σε αυτό;
Το έργο HERO διήρκεσε τρία χρόνια, από το 2016 έως το 2019. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους
παραδόθηκε το ηλεκτρονικό βιβλίο "Εργαλειοθήκη δεικτών ποιότητας στέγασης"- η σύμπραξη
δημιούργησε το πρόγραμμα σπουδών κατά το δεύτερο έτος- το ίδιο έτος πραγματοποιήθηκε η διεθνής
πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος σπουδών. Η διεθνής εκδήλωση λήξης - ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ
ΥΓΕΙΑ: ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΉΤΩΝ ΧΩΡΊΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ. Ένα συλλογικό σχέδιο για την προώθηση των
δικαιωμάτων των πολιτών στην ψυχική υγεία - πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη στις 14-15 Ιουνίου 2019

Σε ποιες γλώσσες είναι διαθέσιμο το Πρόγραμμα; 
Το Πρόγραμμα και τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στα Ολλανδικά, Αγγλικά, Ελληνικά, 
Κροατικά και Ιταλικά. 

Είναι το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  δωρεάν;
Ο καθένας μπορεί να το κατεβάσει δωρεάν μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα στη διεύθυνση 
www.housing-project.eu.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για το πρόγραμμα CIVIC;
Στον δικτυακό τόπο www.housing-project.eu υπάρχει ειδική ενότητα για το έργο CIVIC. 
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Ενδιαφέρομαι να βρω καλές πρακτικές για τις ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ. Πώς να λαμβάνονται 
υπόψη οι διαφορετικές ανάγκες και ικανότητες των χρηστών υπηρεσιών.  Πού μπορώ να τις βρω;

Ενότητα 3. Υποενότητα 3β. ΕΥΘΎΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΈΣ. Πώς να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές 

ανάγκες και ικανότητες των χρηστών υπηρεσιών. Σελίδα 94 

Ποιο είναι το θέμα της ενότητας 1β ενότητα 3;

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - εμπειρίες οικογενειών και οικονομικά διαχειριζόμενων 
καταλυμάτων

Ενδιαφέρομαι να συνεργαστώ με λήπτες. Βρείτε τη σελίδα που απεικονίζει όλες τις σχετικές 
υποενότητες, ώστε να μπορώ να επιλέξω την καταλληλότερη για την περίπτωσή μου.

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΕΣ. Σελίδα 11 

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τις ευθύνες και τις επιλογές;

Η υποενότητα 3β στις ενότητες 1, 2 και 3 αφορά αυτό το θέμα.
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Ποιο είναι το θέμα της υποενότητας 1α της ενότητας 1; 6. Ενότητα 1 

Υποενότητα 1α. ΚΊΝΗΤΡΟ. Υποστήριξη και διευκόλυνση των επιθυμιών των ληπτών. 

Ενδιαφέρομαι να μάθω πώς να διεξάγω μια δραστηριότητα σχετικά με το δέντρο του 
συστήματος κινήτρων. Σε ποια υποενότητα της ενότητας 1 μπορώ να το μάθω αυτό;

Ενότητα 1 Υποενότητα 1α. ΚΙΝΗΤΡΑ. Υποστήριξη και διευκόλυνση των επιθυμιών των 
χρηστών. Σελίδα 11 

Πού μπορώ να βρω δραστηριότητες που αφορούν εθελοντές, πολίτες και την 
κοινωνία των πολιτών; 

Στην Ενότητα 4. ΠΟΛΙΤΕΣ. Από τη σελίδα 107 

Πού μπορώ να βρω δραστηριότητες που αφορούν τους λήπτες και τις 
οικογένειες; 

Ολόκληρη η Ενότητα 1 (από τη σελίδα 11) είναι αφιερωμένη στους λήπτες και τις 
οικογένειες.
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Πού μπορώ να βρω "ας εξασκηθούμε" με τη συμμετοχή επαγγελματιών ψυχικής υγείας;

Μπορείτε να βρείτε αυτή την ενότητα σε όλες τις υποενότητες της Ενότητας 2, που είναι αφιερωμένες στις 
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (από τη σελίδα 66).

Πού μπορώ να βρω το πρόγραμμα Hero για τη στέγαση; 

Μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν από την ιστοσελίδα www.housing-project.eu.  

Βρείτε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης: Μπορώ να χρησιμοποιήσω το 
Πρόγραμμα  για μη τυπική εκπαίδευση;

Ναι, μπορείτε φυσικά. Βλέπε ERASMUS+ και μη τυπική εκπαίδευση στη σελίδα 6

Ποιος είναι ο ορισμός της δια βίου μάθησης στην Ενότητα 1; 

Η δια βίου μάθηση ορίζεται ως η συνεχής διαδικασία, τυπική ή άτυπη, ανάπτυξης και βελτίωσης των 
γνώσεων και των δεξιοτήτων ενός ατόμου (σελίδα 32). 
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Ποια είναι τα οφέλη/προκλήσεις της ενημέρωσης σχετικά με τις υπηρεσίες και την κατάρτιση σε θέματα 
ψυχικής υγείας στην ενότητα 4;

Ενότητα 4. Υποενότητα 5. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ - Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και την κατάρτιση 
στον τομέα της ψυχικής υγείας

Πού μπορώ να βρω δραστηριότητες που αφορούν τους πολίτες; 

Μπορείτε να τα βρείτε στην Ενότητα 4 ΠΟΛΙΤΕΣ (από τη σελίδα 107) 
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http://www.housing-project.eu/index.php/el/hero-housing-resources-gk

