


Το Πανελλήνιο Σωματείο
Συμβούλων Νέων 

Απο τον Σεπτέμβριο του 2017 ιδρύθηκε και λειτουργεί επίσημα το μη
κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνιο Σωματείο
Συμβούλων Νέων».          
 Πρόκειται για σωματείο, αναγνωρισμένο από το Ειρηνοδικείο Αθηνών και
καταχωρημένο στο Δημόσιο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Το Σωματείο συμμετέχει, κατά περίπτωση, στην Ομάδα Εργασίας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Συμβουλευτική για Νέους (Sub-Group
on Youth Work), η οποία υποστηρίζει τη λειτουργία της ευρύτερης Ομάδας
Εμπειρογνωμόνων για τις Πολιτικές για τη Νεολαία (Expert Group in the
Youth Policy Field)



Τί είναι ο Σύμβουλος Νέων (Youth Worker) και
η Συμβουλευτική για Νέους (youth work) ;

III

Ο Σύμβουλος Νέων είναι το άτομο το οποίο εργάζεται με και για τους νέους
προκειμένου να υποστηρίξει την προσωπική, κοινωνική και εκπαιδευτική
ανάπτυξή τους. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει μια σειρά από διαφορετικές
υπηρεσίες, οι οποίες συνεισφέρουν στην ουσιαστική ενδυνάμωση των
νέων ώστε να αποκτήσουν φωνή, επιρροή και θέση στην κοινωνία, με
όρους αυτονομίας και ανεξαρτησίας.



Τί είναι ο Σύμβουλος Νέων (Youth Worker) και
η Συμβουλευτική για Νέους (youth work) ;

IV

Μολονότι η συμβουλευτική για νέους (youth work) αποτελεί μια πρακτική που
ασκείται στη χώρα μας εδώ και αρκετές δεκαετίες, το επάγγελμα του Συμβούλου
Νέων (youth worker) δεν έχει ακόμη πλήρως αναγνωριστεί στην Ελλάδα, σε
αντίθεση με ότι συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Επειδή ακριβώς δεν έχει
ολοκληρωθεί η τυπική διαδικασία αναγνώρισης του επαγγέλματος, οι εκπαιδευτικές
και άλλες διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος/α για να γίνει σύμβουλος
νέων είναι ποικίλες και δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί από την Πολιτεία ένα πιο
συγκεκριμένο επαγγελματικό περίγραμμα που να περιγράφει όλα τα πιθανά
“μονοπάτια” ώστε να θεωρηθεί κάποιος/α ως επαγγελματίας Σύμβουλος Νέων. Ως εκ
τούτου, οι περισσότεροι Σύμβουλοι Νέων είτε έχουν εκπαιδευτεί μέσω σεμιναρίων
στο εξωτερικό, είτε έχουν αποκτήσει τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε
γνωστικά αντικείμενα που συνδέονται, με κάποιον τρόπο, με την εργασία του
Συμβούλου Νέων και τον τομέα της νεολαίας (όπως στις κοινωνικές, ανθρωπιστικές,
παιδαγωγικές επιστήμες, κλπ.). 



Τί είναι ο Σύμβουλος Νέων (Youth Worker)
και η Συμβουλευτική για Νέους (youth work) ;

V

Επειδή τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το Συμβούλιο της Ευρώπης δίνουν μεγάλη
έμφαση στη σημασία και στον ρόλο των Συμβούλων Νέων, διαμορφώνοντας οργανωμένες
πολιτικές για τους νέους με εργαλείο τη Συμβουλευτική για Νέους και βασικούς δρώντες τους
Συμβούλους Νέων, θεωρείται πλέον επιτακτική ανάγκη η κατάρτιση ενός πιο συγκεκριμένου
εκπαιδευτικού πλαισίου για το επάγγελμα του Συμβούλου Νέων (π.χ. με τη δημιουργία ενός
σχετικού πανεπιστημιακού τμήματος, την διαμόρφωση οργανωμένων προγραμμάτων
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, κλπ.). Μέσω μιας τέτοιας διαδικασίας, οι
Σύμβουλοι Νέων θα μπορέσουν στο μέλλον να αποκτήσουν επιστημονικό υπόβαθρο, κάτι το
οποίο μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της εργασίας τους με νέους, καθώς και
στην αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Εξάλλου κάτι ανάλογο
έχει γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου πλαισίου
με γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.



Τί είναι ο Σύμβουλος Νέων (Youth Worker)
και η Συμβουλευτική για Νέους (youth work) ;

VI

Η απουσία επαγγελματικού περιγράμματος και συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
για τους Συμβούλους Νέων έχει ως αποτέλεσμα οι οργανώσεις που προσφέρουν υπηρεσίες
για τη νεολαία να μην μπορούν να βρουν εκπαιδευμένο προσωπικό να εργαστεί με τις ομάδες
στόχο, ή/και να αφιερώνουν ένα σεβαστό μέρος των πόρων τους για την εκπαίδευση των
εργαζομένων τους. Επίσης, λόγω της μη αναγνωρισμένης θέσης του επαγγέλματος, υπάρχει
πάρα πολύ μικρή διάδραση μεταξύ των Συμβούλων Νέων και των εκπροσώπων/
εργαζομένων του δημόσιου τομέα οι οποίοι βρίσκονται σε θέσεις που άπτονται των θεμάτων
νεολαίας. 



VII
Tι κάνει ή τι μπορεί να κάνει το
Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων
Νέων για όλα αυτά;

Επικοινωνεί,
συνεργάζεται και
συνδιαλέγεται με τις
αρμόδιες κρατικές αρχές
και τους κοινωνικούς
εταίρους προωθώντας
το αίτημα για την πλήρη
αναγνώριση και
πιστοποίηση του
επαγγέλματος. 

Μεριμνά για τη δικτύωση
μεταξύ των μελών του
καθώς και με άλλα
αντίστοιχα σωματεία στην
Ευρώπη και στον κόσμο.

Συνεργάζεται με φορείς της
κοινωνίας των πολιτών
προς όφελος των νέων.

Φροντίζει για την
ενημέρωση και την
κατάρτιση των μελών του
για την ανάπτυξη νέων
πρακτικών και μεθόδων στο
πεδίο της συμβουλευτικής
για νέους

Προωθεί τις αξίες της μη
τυπικής εκπαίδευσης και
άτυπης μάθησης και
διασφαλίζει την ποιότητα
των υπηρεσιών που
παρέχουν οι Σύμβουλοι
Νέων



Τι διεκδικεί το Πανελλήνιο Σωματείο
Συμβούλων Νέων;

Την πλήρη αναγνώριση
του επαγγέλματος του
Συμβούλου Νέων στην
Ελλάδα

Την πιστοποίηση και
υποστήριξη όσων
συναδέλφων ασκούν με
διάφορους τρόπους το
επάγγελμα. 

VIII

Την εκπόνηση - σε συνεργασία με τους
αρμόδιους φορείς της Πολιτείας και
τους κοινωνικούς εταίρους - του
επαγγελματικού περιγράμματος,
καθώς και τον καθορισμό των
εκπαιδευτικών διαδρομών μέσω των
οποίων μελλοντικά θα μπορεί κάποιος
να εργάζεται ως Σύμβουλος Νέων



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Πληροφορίες: Γ. Κυριακού
Τηλ: 6972157784
e-mail: youthworkgreece@gmail.com
Website: www.youthwork.gr 

Διεύθυνση: Γραβιάς 9-13, Αθήνα 
Τ.Κ. 106 78

Πρόεδρος Δ.Σ.:Όλγα Κυριακίδου
Τηλ.: 6977339692
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