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Προσωπικά Στοιχεία:  

Όνομα: Άννα 

Ηλικία: 44 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με δύο παιδιά. 

 

Φορέας: 

Συμβουλευτικός Σταθμός Γυναικών Θεσσαλονίκη.  

 

Αίτημα: 

Η κυρία Άννα προσέρχεται στο Συμβουλευτικό Σταθμό με αίτημα να αντιμετωπίσει τις 

δύσκολες οικονομικές συνθήκες της οικογένειάς της μέσα από διάφορους οδούς. Δλδ 

ενημέρωση σε σχέση με φορείς που βοηθούν απόρους, ενημέρωση για επιδόματα και πως 

μπορεί να κάνει αίτηση, εύρεση εργασία για εκείνη, το σύζυγό της και το πρώτο της παιδί που 

είναι ενήλικο.  

 

Σημαντικές πληροφορίες: 

Η κυρία Άννα προέρχεται από αγροτική οικογένεια, έχει τελειώσει τη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση και δεν έχει εργαστεί, καθώς ως τώρα μεγάλωνε τα παιδιά της και όπως λέει η ίδια 

δεν χρειάστηκε. Ο σύζυγός της (50 ετών) είναι δύο χρόνια άνεργος και μέχρι πριν εργαζόταν 

ως υπάλληλος σε εργοστάσιο. Απολύθηκε και τώρα δύο χρόνια μετά τα χρήματα της 

αποζημίωσης που πήρε έχουν σχεδόν τελειώσει στις οικογενειακές υποχρεώσεις. Σε αυτό το 

διάστημα τόσο ο ίδιος όσο και η κυρία Άννα δεν κατάφεραν να βρουν εργασία. 

 

Περιεχόμενο συναντήσεων: 

 

Κατά τη πρώτη συνάντηση πέρα από τις πληροφορίες σε σχέση 

με φορείς και επιδόματα διερευνάται η επιθυμία της κυρίας 

Άννας να εργαστεί για πρώτη φορά στα 44 της χρόνια. Από τη 

πρώτη συνάντηση φαίνεται πως είναι πολύ θετική σε αυτό, 

καθώς πιστεύει πως πέρα από τον βιοπορισμό η εργασία θα της 

προσδώσει και καινούργια ενδιαφέροντα, καθώς τα παιδιά 

έχουν μεγαλώσει και δεν τη χρειάζονται πλέον όπως πριν. 

΄Έτσι τίθεται ο στόχος της συμβουλευτικής μας εργασίας μαζί 

της που είναι η ενδυνάμωση και ο σωστός προσανατολισμός 

στην αναζήτηση και εύρεση εργασίας. 

Στη δεύτερη συνάντηση συζητήθηκε η στοχοθεσία SMART 

και της δώθηκε το αντίστοιχο έντυπο. Εξηγήθηκε ο λόγος για 

τον οποίο ένας στόχος χρειάζεται να είναι συγκεκριμένος και 

της δόθηκαν πληροφορίες- παραδείγματα άλλων γυναικών 

(ανώνυμα) που ενεπλάκησαν στην ίδια διαδικασία της αναζήτησης εργασίας και πως βοήθησε 

η συγκεκριμενοποίηση του στόχου στην πορεία της αναζήτησης. 

Στην τρίτη συνάντηση η κυρία Άννα είχε συμπληρώσει την εργασία για τη στοχοθεσία Smart 

και προσανατολιζόταν στο να βρει η ίδια μία τετράωρη εργασία ως γραμματέας ή 

τηλεφωνήτρια σε ένα φροντιστήριο ή ιατρείο, για να προλαβαίνει παράλληλα και τα οικιακά 

της καθήκοντα. Ο στόχος ορίστηκε πως θα έχει αποπερατωθεί σε 6 μήνες αλλά κατόπιν της 

συζήτησης που είχε με την υπεύθυνη ψυχολόγο διευρύνθηκε στον ένα χρόνο, λόγω της 

δύσκολης οικονομικής συνθήκης της χώρας. Επίσης στην τρίτη συνάντηση δόθηκε σχετικό 

έντυπο για την οργάνωση ενός βιογραφικού σημειώματος με την οδηγία να το ετοιμάσει και 

να το δει στην επόμενη συνάντηση με τη σύμβουλο. 
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Στην τέταρτη συνάντηση συζητήθηκε το βιογραφικό και η ανάλυση SWOT μέσα από τα οποία 

φάνηκε ότι η κυρία Άννα ήταν αρκετά κοινωνική και οργανωτική ικανότητες που χρειάζονται 

για την εργασία που έψαχνε και πως είχε πολύ ψυχολογική στήριξη από τα παιδιά και τον 

άντρα της. Επίσης, συζητήσαμε τα βήματα που είχαν γίνει σύμφωνα με τη στοχοθεσία Smart 

η κυρία Άννα είχε ενημερώσει τον κοινωνικό της 

κύκλο πως έψαχνε για συγκεκριμένη εργασία και 

έμπαινε καθημερινά σε ψηφιακές πλατφόρμες 

εύρεσης εργασίας συμπληρώνοντας αιτήσεις. 

 

Στην πέμπτη συνάντηση η κυρία Άννα ήρθε 

απογοητευμένη καθώς είχαν περάσει 2 μήνες και δεν 

είχαν αποτέλεσμα οι ενέργειές της. Εκεί έγινε 

προσπάθεια αύξησης του κινήτρου της βάσει 

τεχνικών παρακίνησης και χρησιμοποιήθηκαν 

τεχνικές της θετικής ψυχολογίας για να την 

συνδέσουν συναισθηματικά με τις ικανότητες και τα 

θετικά στοιχεία της. Συγκεκριμένα, η σύμβουλός 

εφάρμοσε μερικά στοιχεία της χαλάρωσης στη 

θάλασσα και την ενθάρρυνε να θυμηθεί μία κατάσταση της ζωής της που κατάφερε κάτι που 

θεωρούσε δύσκολο, από που παρακινήθηκε και πως την επηρέασε αυτό. Στο τέλος της 

συνάντησης η κυρία Άννα, ήταν πιο χαρούμενη και με  διάθεση να προσπαθήσει περισσότερο. 

 

Στις επόμενες συναντήσεις επαναλήφθηκαν αρκετά από το περιεχόμενο και τις τεχνικές των 

προηγούμενων συναντήσεων. 

 

Τελευταία συνάντηση: Η κυρία Άννα βρήκε εργασία μετά από 4 μήνες από την  πρώτη 

συνάντησή με τη σύμβουλο σε ένα τηλεφωνικό κέντρο μίας εταιρίας. Δήλωσε πως τα χρήματα 

δεν ήταν αυτά που περίμενε αλλά ήταν διατεθειμένη να προσπαθήσει και αν δεν έμενε 

ικανοποιημένη από τις απολαβές να έψαχνε παράλληλα για κάτι άλλο. Στη συνάντηση εκείνη 

έγινε σαφές πως ο στόχος που είχαν θέσει μαζί με τη σύμβουλο ήταν επιτυχής. Δόθηκε η 

πληροφορία πως αν στο μέλλον υπήρχε κάποιο άλλο αίτημα ή ανάγκη θα επικοινωνούσε με 

τον συμβουλευτικό σταθμό για μία νέα συνεργασία. 


