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Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από μια διεπιστη-
μονική ομάδα που περιλαμβάνει νομικούς, κοινωνικούς 
και ιατρικούς ερευνητικούς οργανισμούς, ειδικούς στον 
τομέα της μάθησης και εκπαίδευσης και εμπειρογνώμο-
νες επικοινωνίας ΤΠΕ.
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Μετα-τραυματική ενσωμάτωση 
Πρώτου επίπεδου ψυχοκοινωνική υποστήριξη

και παρέμβαση για πρόσφυγες

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της 
παρούσας ιστοσελίδας δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το 
οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.



ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Τα ευρήματα της έρευνας μας λένε ότι περίπου οι μισοί 
από τους πρόσφυγες που φθάνουν στην Ευρώπη  
αντιμετωπίζουν ψυχικές διαταραχές που οφείλονται 
σε τραύμα. Οι μισοί από αυτούς τους πρόσφυγες θα 
μπορούσαν να υποφέρουν από μετατραυματικά προ-
βλήματα, συμπεριλαμβανομένης της μετατραυματικής 
διαταραχής άγχους (PTSD).  Αυτές οι μετατραυματικές 
συνέπειες παραβλέπονται συχνά, απλώς και μόνο 
επειδή οι περισσότεροι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής 
- οι άνθρωποι που βρίσκονται σε άμεση επαφή με τους 
αιτούντες άσυλο που φθάνουν, όπως οι βοηθοί, οι  
εκπαιδευτικοί κ.λπ. - δεν γνωρίζουν ή/και δεν έχουν 
υπόβαθρο σε γνώσεις ψυχιατρικής/ψυχολογίας.  
Συνεπώς, η κατάρτιση των αρμόδιων φορέων είναι 
ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση αυτών των 
προκλήσεων.

ΣΤΟΧΟΙ

Να δοθεί η δυνατότητα σε μη εξειδικευμένους 
φροντιστές προσφύγων να εντοπίζουν και να 

παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη πρώτου 
επιπέδου και πρώιμες παρεμβάσεις ψυχικής 
υγείας  πρώτου επιπέδου σε πρόσφυγες με 
μετατραυματικά προβλήματα (και PTSD).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

Οι ομάδες στόχοι και οι ενδιαφερόμενοι φορείς  
περιλαμβάνουν: 

 ● Άτομα χωρίς ψυχιατρική ή ψυχολογική εκπαί-
δευση που εργάζονται σε συμβατική ή εθελοντική 
βάση με πρόσφυγες (π.χ. κοινωνικές και ιατρικές 
υπηρεσίες, εργαζόμενους για τη νεολαία κ.λπ.).

 ● Καθηγητές/εκπαιδευτές ξένων γλωσσών, εκ-
παιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης με μαθητές – προσφυγόπουλα ή με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο, καθώς και εκπαιδευτές 
ενηλίκων.

 ● Οργανισμοί που ασχολούνται με την υποδοχή και/ή 
τη διαχείριση προσφύγων και αιτούντων άσυλο. 

Εκπόνηση ανάλυσης αναγκών και περιγραφή της 
πλέον πρόσφατης κατάστασης των προσφύγων και 
των μεταναστών στις επτά χώρες του προγράμματος, 
ενσωμάτωση όλων των εκθέσεων των χωρών σε μια 
ολοκληρωμένη έκθεση αξιολόγησης των αναγκών. 
Η έκθεση χρησιμεύσει ως ένα εργαλείο για την 
ευαισθητοποίηση και θέτει τα θεμέλια για ένα πυκνό 
δίκτυο στρατηγικών εταίρων συνεργασίας.

Έκθεση αξιολόγησης αναγκών1

Αφορά την ανάπτυξη ενός πρακτικού εργαλείου 
πληροφόρησης και υποστήριξης με ολοκληρωμένο 
τρόπο των ατόμων που εργάζονται με πρόσφυγες με 
τραυματικό υπόβαθρο.

Κατευθυντήριες Γραμμές2

Τα Φύλλα Δράσης περιέχουν συστάσεις και βασικές 
ενέργειες για την κάλυψη των αναγκών των 
προσφύγων και των μεταναστών, σύντομες ενότητες 
σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση των 
μετατραυματικών προβλημάτων (συμπεριλαμβανομένου 
του PTSD). Προσφέρουν ένα αρθρωτό φάσμα υλικού 
ευαισθητοποίησης, κατάρτισης και επίδειξης.

Φύλλα Δράσης3

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποστηρίζει τη διάθεση 
όλων των διαδικτυακών εργαλείων του έργου και 
υποστηρίζει επίσης διαδικτυακά διαδραστικά εργαλεία 
όπως φόρουμ, ιστολόγια και εφαρμογές κοινωνικής 
δικτύωσης.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα4

Η εφαρμογή για έξυπνα τηλέφωνα και κινητές συσκευές 
τύπου tablet αποτελεί ένα ευέλικτο τρόπο πρόσβασης 
στο αναπτυχθέν υλικό.

Εφαρμογή για κινητές συσκευές5


