Το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό
Φροντίδας (ECC)
Μια κοινή βάση για την κοινωνική φροντίδα!

Τι είναι το ECC?
Το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Φροντίδας (European Care Certificate - ECC) είναι μια Πανευρωπαϊκή βεβαίωση σχετικά με την κοινωνική φροντίδα. Έχει αναγνωριστεί επίσημα από
ορισμένες χώρες και έχει ταξινομηθεί στο Επίπεδο 3 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
(EQF). Με όρους του EQF, αυτό σημαίνει ότι καλύπτει “γνώση θεμάτων, αρχών, διαδικασιών
και γενικών ιδεών, σε ένα πεδίο εργασίας ή μελέτης” - στην περίπτωση αυτή στην κοινωνική
φροντίδα.
Το Πιστοποιητικό έχει αναπτυχθεί προκειμένου να υποστηρίξει την κινητικότητα εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη και να προωθήσει μια κοινή βάση στις υπηρεσίες
φροντίδας που να καλύπτει γνώση και αξίες. Οι χώρες που παρέχουν το ECC καταγράφονται στην ιστοσελίδα του ECC (www.eccertificate.eu). Ο σκοπός είναι να καλυφθούν όλες
οι Ευρωπαϊκές χώρες.
Οι υποψήφιοι, προκειμένου να αποκτήσουν το ECC, θα πρέπει να περάσουν εξετάσεις σχεδιασμένες με βάση ευρωπαϊκά κριτήρια, από περίπου 100 ερωτήσεις, με τις οποίες αξιολογείται η
γνώση τους πάνω στα Βασικά Ευρωπαϊκά Μαθησιακά Αποτελέσματα Κοινωνικής Φροντίδας
(Basic European Social Care Learning Outcomes - BESCLO). Η κατάκτηση του ECC αποδεικνύει
ότι ο υποψήφιος έχει τις ελάχιστες βασικές γνώσεις που χρειάζονται συνήθως για να εργαστεί
με ασφάλεια στον τομέα της φροντίδας. Φυσικά, το προσωπικό, πιθανόν να χρειάζεται επιπλέον τοπική κατάρτιση ή πιστοποίηση προσόντων, καθώς επίσης να αποδεικνύει την ικανότητά
του να μιλήσει την γλώσσα της χώρας στην οποία αναζητά εργασία.
Το ECC βασίζεται στα δικαιώματα, την ενσωμάτωση, την επιλογή και την ανεξαρτησία
των ανθρώπων με αναπηρίες και υποστηρίζει το κοινωνικό μοντέλο της παροχής
φροντίδας. Επίσης, ακολουθεί τις αρχές της
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρία, (UN
CRPD), η οποία έχει επικυρωθεί από την Ε.Ε.
στο σύνολό της.

Για να αποκτήσετε το ECC…

Είμαι εργοδότης – πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το ECC;

Το ECC είναι ανοικτό στον οποιονδήποτε!

Το ECC μπορεί να βοηθήσει έναν εργοδότη:

77 Οι εκπαιδευόμενοι δεν χρειάζεται να έχουν προηγούμενη εμπειρία στον τομέα της
κοινωνικής φροντίδας ή να εργάζονται σε αυτόν.

77 Στην προσέλκυση νέου προσωπικού:
Χρησιμοποιώντας την εξέταση ECC
ως εργαλείο για την αξιολόγηση του
βιογραφικού των υποψηφίων. Κάποιος που
έχει ήδη το ECC αποδεικνύεται ότι γνωρίζει
τα μαθησιακά θέματα του BESCLO

77 Οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να έχουν βασικό επίπεδο αλφαβητισμού (ανάγνωση και
γραφή) της γλώσσας στην οποία πρόκειται να εξεταστούν και να είναι τουλάχιστον 16
ετών.
Οι εξετάσεις ECC είναι διαθέσιμες στα ελληνικά – παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον
Επικεφαλής Εταίρο για περισσότερες λεπτομέρειες (πληροφορίες παρακάτω). Μπορείτε να
δώσετε τις εξετάσεις μέσω διαδικτύου ή εγγράφως, με τον παραδοσιακό τρόπο. Συνήθως
χρειάζεται το ανώτερο μια ώρα για να ολοκληρωθεί η εξέταση.

Τι είναι το BESCLO?
Το BESCLO είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: Βασικά Ευρωπαϊκά Μαθησιακά Αποτελέσματα Κοινωνικής Φροντίδας (Basic European Social Care Learning
Outcomes). Το BESCLO ξεφεύγει από το παλιό ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας προς μια προσέγγιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Υποστηρίζει το νέο
τρόπο σκέψης που απαιτείται και προβλέπεται από την Σύμβαση των Η.Ε. για τα Δικαιώματα
των Ανθρώπων με Αναπηρίες.
Υπάρχουν οκτώ θεμελιώδη γνωστικά πεδία σχετικά με την κοινωνική φροντίδα στο BESCLO.
Το πλήρες περιεχόμενο του BESCLO, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τις γνώσεις που θα
πρέπει οι υποψήφιοι να μπορούν να επιδείξουν, βρίσκεται στον ιστότοπο: www.eccertificate.eu

Είμαι εργαζόμενος – πώς μπορεί το ECC να με βοηθήσει;
Η κατοχή του ECC θα είναι χρήσιμη για σένα, γιατί μπορείς να αποδείξεις ότι έχεις τις βασικές
γνώσεις που χρειάζονται για να εργαστείς στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας. Το ECC
καθιερώνει μια κοινή βάση γνώσεων εισαγωγικού επιπέδου για το προσωπικό φροντίδας
στην Ευρώπη και παρέχει ένα προσβάσιμο πιστοποιητικό για εργαζόμενους και εργοδότες. Οι
κάτοχοι του ECC έχουν ήδη ανακαλύψει ότι είναι πιο εύκολο για τους εργαζόμενους να βρουν
δουλειές στον τομέα της φροντίδας, τόσο στη χώρα τους όσο και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

77 Στην βελτίωση της ποιότητας εργασίας
των ήδη εργαζομένων ζητώντας από από
το προσωπικό να περάσει τις εξετάσεις ως
βασική απαίτηση. Οι εργοδότες, που δεν έχουν εισαγωγικά συστήματα εκπαίδευσης θα
καταλάβουν ότι ζητώντας από τους εργαζομένους τους να περάσουν το ECC, μπορούν να
αποδείξουν ότι το προσωπικό τους έχει βασικές γνώσεις και ενημέρωση για τις σύγχρονες
αξίες.
Τονίζεται ότι ως εργοδότες θεωρούνται και οι άνθρωποι με αναπηρίες που απασχολούν
προσωπικούς βοηθούς.

Εργάζομαι για έναν πάροχο εκπαίδευσης/
εκπαιδευτικό οργανισμό – πώς μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε το ECC;
Μπορείτε απλώς να συμπεριλάβετε το ECC στην συνηθισμένη εκπαίδευση.
Μπορείτε απλώς να εκπαιδεύσετε ανθρώπους ώστε να πάρουν μέρος και να περάσουν τις
εξετάσεις του ECC. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που ήδη
προσφέρετε (με τροποποιήσεις αν χρειάζεται), το οποίο να οδηγεί σε κάποιο άλλο πιστοποιητικό, ή μέσω ενός σύντομου εκπαιδευτικού προγράμματος που σχεδιάζετε και παρέχετε
απλώς για την συμμετοχή στις εξετάσεις του ECC.
Φορείς, οι οποίοι επιλέγουν να εφαρμόσουν αυτή την διαδικασία καλούνται ‘Εταίροι-Πάροχοι’
και αυτό που κάνουν είναι να παρέχουν εκπαίδευση προκειμένου να υποστηρίξουν ανθρώπους
να περάσουν τις εξετάσεις ECC. Οποιοσδήποτε φορέας μπορεί να γίνει ‘Εταίρος-Πάροχος’ αν
μπορεί να αποδείξει ότι μπορεί να παρέχει την σωστή εκπαίδευση. Ένας ‘Εταίρος-Πάροχος’
(Delivery Partner -DP) εκπαιδεύεται από έναν ‘Επικεφαλής Εταίρο (Lead Partner -LP).

Η σύμπραξη ECC έχει επίσης αναπτύξει δύο εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία έχουν
σχεδιαστεί ειδικά για χρήση στην Ελλάδα, προκειμένου να βοηθήσουν τους εργοδότες, τους
παρόχους εκπαίδευσης και τα εκπαιδευτικά ινστιτούτα να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους
σε όλο το εύρος του BESCLO κα να περάσουν τις εξετάσεις του ECC. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι:
1. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
(EUROPEAN CARE CERTIFICATE - ECC)
“Βέλτιστες Πρακτικές στην Κοινωνική Φροντίδα” - Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα για την Ευρωπαϊκή κοινωνική φροντίδα
Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχεται ολοκληρωμένο με το εκπαιδευτικό υλικό, τις
ασκήσεις, τις παρουσιάσεις και τις διαφάνειες, τα οποία είναι όλα προσαρμοσμένα στα 8
πεδία του BESCLO και την παροχή κοινωνικής φροντίδας της χώρας μας. Συνολική διάρκεια:
25 ώρες.
2. Τ
 Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
(EUROPEAN CARE CERTIFICATE - ECC)
“Ορθή πράξη στην Κοινωνική Φροντίδα” - Εκπαιδευτικές οδηγίες για εκπαιδευτές
που παραδίδουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Βέλτιστες Πρακτικές στην Κοινωνική
Φροντίδα”
Αυτό το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών είναι ένα σύντομο σεμινάριο σχεδιασμένο
να βοηθήσει τους εκπαιδευτές να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν όλες τις εκπαιδευτικές
τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ECC. Συνολική διάρκεια:
25 ώρες

Το Συμβούλιο του ECC και η EASPD
Το ECC διοικείται από το Συμβούλιο του ECC, μια διεθνή ομάδα φορέων που εφαρμόζουν και
προωθούν το ECC, και εποπτεύει την ανάπτυξη του ECC στην ΕΕ. Το Συμβούλιο του ECC έχει
ως ευθύνη να διατηρεί τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας να προστατεύει την φήμη του
ECC και να ελέγχει τις εξετάσεις του ECC.
Η EASPD είναι ένας από τους ιδρυτές του ECC και εκπροσωπεί πάνω
από 10,000 φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε όλητην Ευρώπη και για
όλες τις αναπηρίες. Η EASPD παρέχει την Γραμματεία για το ECC και
λαμβάνει αναφορές από το Συμβούλιο του ECC ως μέρος του έργου
της σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, σχετικά με θέματα εργατικού δυναμικού και
ανθρώπινων πόρων στον χώρο της αναπηρίας.

Το μέλλον του ECC – διάδοση και περαιτέρω ανάπτυξη
Το Συμβούλιο του ECC επιθυμεί να διατεθεί το
ECC σε κάθε χώρα της ΕΕ και να το οικοδομήσει
πάνω στην τυπική πιστοποίηση επιπέδου 3 του
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, που έχει
επιτύχει καθώς και στο εκπαιδευτικό υλικό που
έχει αναπτύξει.
Το ECC ακόμη αναπτύσσεται και κινείται προς
νέες χώρες/περιοχές και ως εκ τούτου χρειάζονται νέοι εταίροι.

Ενδιαφέρεστε να εμπλακείτε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο; Τι
γίνεται μετά;
Αν είστε δυνητικός υποψήφιος, ενδιαφερόμενος εργοδότης ή πάροχος εκπαίδευσης και
ενδιαφέρεστε να συμπεριλάβετε το ECC στα εκπαιδευτικά σας προγράμματα, και θα θέλατε
να μάθετε για το πώς το ECC μπορεί να σας βοηθήσει, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον
επικεφαλής εταίρο στην
ΕΛΛΑΔΑ
Ινστιτούτο Ενδοκοινωνιακής Αποκατάστασης
Φειδίου 3, 546 30 Θεσσαλονίκη
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ecc@iea.gr Ιστοσελίδα: www.iea.gr

Άλλες ερωτήσεις;
Παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ECC στην διεύθυνση www.eccertificate.eu
όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Στην εν λόγω ιστοσελίδα υπάρχει τομέας Συχνών Ερωτήσεων, καθώς και πληροφορίες για όλες τις χώρες που προσφέρουν το ECC.
Διεύθυνση Επικοινωνίας της Γραμματείας του ECC

Το σήμα του ECC

“Το σήμα του ECC δείχνει ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα και το
υλικό είναι σύμφωνα με το περιεχόμενο του ECC”

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται
για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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