
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων προσκαλεί εκπαιδευτικούς και άλλους 

επαγγελματίες, που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν δημιουργικά με εφήβους ηλικίας 13 ως 17 ετών, 

να ενημερωθούν και στη συνέχεια να συμμετέχουν σε μια δράση που ξεκινάει σύντομα! 

 
Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων υλοποιείται στο πλαίσιο της διεθνούς Πρωτοβουλίας 

για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), σε συνεργασία με το Child Mind Institute και ένα Δίκτυο 

Ελλήνων επαγγελματιών, με εξειδίκευση στην ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνική φροντίδα παιδιών και εφήβων. 

Στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής 

στήριξης και η ενίσχυση της παρεχόμενης φροντίδας σε παιδιά και εφήβους. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Πρωτοβουλία υποστηρίζει την 

υλοποίηση του Προγράμματος Νεανικής Συμμετοχής 

ΥΕS (Youth Engagement Scheme) με σκοπό την ενεργή 

και συστηματική ακρόαση των απόψεων των εφήβων 

σε ζητήματα ψυχικής υγείας, και την ενσωμάτωση των 

ιδεών τους σε όλες τις πτυχές της Πρωτοβουλίας. 

 
Το πρόγραμμα YES περιλαμβάνει τη συγκρότηση 5 

Εφηβικών Συμβουλευτικών Ομάδων σε 5 πόλεις της 

Ελλάδος (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, 

Ιωάννινα, Ηράκλειο). Στις πόλεις αυτές, έχουν 

δημιουργηθεί στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Κέντρα 

Αναφοράς για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας 

Παιδιών και Εφήβων, στελεχωμένα από επαγγελματίες 

ψυχικής υγείας, σε άμεση συνεργασία με αντίστοιχες 

δημόσιες δομές ψυχικής υγείας. 

 
 
 

 
Συνεργασία με το Πρόγραμμα Νεανικής Συμμετοχής YES για την Ψυχική Υγεία 

 
 

Το Πρόγραμμα Νεανικής Συμμετοχής YES 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
του ΥΠΑΙΘ, σχεδιάστηκε με βάση διεθνείς 
προδιαγραφές για να προωθείται και να 
εισακούγεται η γνώμη των εφήβων 
σχετικά με την ανάπτυξη του έργου της 
Πρωτοβουλίας. 

 
Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των 
εφήβων είναι το ενδιαφέρον τους για 
ζητήματα ψυχικής υγείας, η δέσμευσή 
τους για συμμετοχή σε όλες τις 
συναντήσεις και δράσεις της ομάδας, η 
συναίνεση των γονέων τους/ή των 
ανθρώπων που ασκούν τη γονική τους 
επιμέλεια, και η υποστήριξή τους από 
κάποιον εκπαιδευτικό. 

 
Το πρόγραμμα επιδιώκει οι έφηβοι - 
μέλη των ομάδων να συμμετέχουν 
ελεύθερα, δημιουργικά και ευχάριστα. 

https://camhi.gr/el/
https://www.snfhi.org/el/
https://www.snfhi.org/el/
https://www.snf.org/
https://camhi.gr/el/our-network/
https://camhi.gr/el/our-network/


 
 
 
 

Οι έφηβοι - μέλη των συμβουλευτικών ομάδων στις 5 πόλεις θα συναντιούνται μία φορά το μήνα 

από κοντά, μαζί με έμπειρους επαγγελματίες που θα συντονίζουν τη λειτουργία των ομάδων. 

Εκτός από τις μηνιαίες συναντήσεις, στόχος μας είναι οι έφηβοι να επικοινωνούν μεταξύ τους 

διαδικτυακά, να συζητούν, να λένε τη γνώμη τους για θέματα σχετικά με την ψυχική υγεία, να 

σχεδιάζουν και να συμμετέχουν σε διάφορες δράσεις στα σχολεία τους ή σε άλλους χώρους όπου 

δραστηριοποιούνται. 

 
Δίπλα σε κάθε μέλος εφηβικής συμβουλευτικής ομάδας, επιδιώκουμε να υπάρχει ένας/μία 

(τουλάχιστον) «Εκπαιδευτικός - Συνεργός» που θα υποστηρίζει και θα προωθεί τη διεξαγωγή 

δράσεων διαβούλευσης ή ευαισθητοποίησης στο σχολείο ή σε άλλους χώρους δραστηριοποίησης 

των παιδιών. 

 

 
 
 

Οι Εκπαιδευτικοί Συνεργοί που θα υποστηρίζουν το πρόγραμμα νεανικής 

συμμετοχής YES για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, θα συγκροτούν 

ένα Δίκτυο, μέσω του οποίου θα ενημερώνονται για δράσεις που 

υλοποιούνται σε άλλα σχολεία και πόλεις και θα προσκαλούνται σε 

εκδηλώσεις που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα.  

 
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα είναι εθελοντική και στο τέλος της χρονιάς 

θα δοθεί σχετική βεβαίωση.  

 
 
 
 
 
 
 

Η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση με σκοπό την ενημέρωση εκπαιδευτικών από τον γενικό συντονιστή του 

προγράμματος YES, Γιώργο Μόσχο, νομικό, πρώην Συνήγορο του Παιδιού, και μέλη της ομάδας της 

Πρωτοβουλίας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων θα γίνει την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022 στις 

6.00 μ.μ. Αν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε τη συνάντηση, παρακαλείστε να συμπληρώσετε τη 

σχετική φόρμα που θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://bit.ly/3VF2ogS. 

https://bit.ly/3VF2ogS

