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Εισαγωγή
Το βιβλιάριο Here4U Best Practices είναι ένα έγγραφο που έχει
ως σκοπό την παρουσίαση ενός συνόλου των πιο
αντιπροσωπευτικών πρακτικών που συλλέχτηκαν από την
δευτερογενής έρευνα που έχει διεξάγει από τους συνεργάτες της
κοινοπραξίας Here4U. Το έργο Here4U “Fostering Soft Skills of
Seniors’ Caregivers” («Προώθηση των μαλακών δεξιοτήτων των
φροντιστών ηλικιωμένων») είναι ένα διετές έργο
συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο
διευθύνεται από 6 εταίρους από 5 Ευρωπαϊκές χώρες, που
εργάζονται για τη βελτίωση του επιπέδου μαλακών δεξιοτήτων
των φροντιστών ηλικιωμένων. Η κοινοπραξία καθοδηγείται από
Stowarzyszenie EURO LIDER (Πολωνία) και αποτελείται από
Innohub (Ισπανία), Materahub (Ιταλία), CSI – Center for Social
Innovation (Κύπρος), Odisee (Βέλγιο), Fundacja EOS (Πολωνία).

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι
η ανάπτυξη του επιπέδου μαλακών δεξιοτήτων των φροντιστών
ηλικιωμένων
η βελτίωση των ικανοτήτων που συνδέονται με τις επαγγελματικές τους
πρακτικές
η ενδυνάμωση των φροντιστών ηλικιωμένων
η βελτίωση του επιπέδου υπηρεσίας των ηλικιωμένων, τονίζοντας τη
συναισθηματική και ψυχολογική πτυχή της φροντίδας των ηλικιωμένων
η ενίσχυση της σχέσης μεταξύ φροντιστή και ηλικιωμένου
η βελτίωση της ευημερίας των ηλικιωμένων
η αύξηση της συμμετοχής και της μαθησιακής απόδοσης των
ηλικιωμένων
Για να μάθετε περισσότερα για το έργο Here4U, ελέγξτε τον ιστότοπό μας
https://www.here4u-project.eu/

Στην αρχή του εγχειριδίου, οι περιπτωσιολογικές μελέτες
παρουσιάζονται από ένα Εθνικό Πλαίσιο, ειδικά για καθεμία από
τις τέσσερις χώρες. Αυτό το πλαίσιο παρουσιάζει:
- μια περίληψη των πληροφοριών σχετικά με την εκπαίδευση των
φροντιστών,
- μια επισκόπηση των εθνικών πολιτικών που καλύπτουν τη
φροντίδα και την υποστήριξη των ηλικιωμένων και των
φροντιστών τους, καθώς και προσεγγίσεις φροντίδας,
- τους πρωταγωνιστές,
- τα μεγαλύτερα επιτεύγματα από την τελευταία δεκαετία στον
τομέα της φροντίδας,
- και συστάσεις πολιτικής για τη βελτίωση της ευημερίας των
ηλικιωμένων μέσω της βελτίωσης των μαλακών δεξιοτήτων των
φροντιστών.
Στα κεφάλαια 2 και 3 του ηλεκτρονικού βιβλίου, θα εξετάσουμε
λεπτομερώς τη λίστα των βέλτιστων πρακτικών. Το σύνολο των
περιπτωσιολογικών μελετών που επιλέχθηκαν από το Here4U
επιλέχθηκαν για να παρουσιάσουν τις βέλτιστες πρακτικές που
εφαρμόστηκαν σε διαφορετικές χώρες, όλες με τον ίδιο στόχο: να
ενδυναμώσουν τους φροντιστές των ηλικιωμένων.

Για να μάθετε περισσότερα για το έργο Here4U, ελέγξτε τον ιστότοπό μας
https://www.here4u-project.eu/

Εθνικού
πλαισίου
Επισκόπηση του εθνικού
πλαισίου στον τομέα της
φροντίδας

Πολωνία
Πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση των φροντιστών
Σύμφωνα με την Πολωνική Ταξινόμηση Επαγγελμάτων και Ειδικεύσεων,
«ο φροντιστής ηλικιωμένων» και «ο φροντιστής σε γηροκομείο»
αποκτούν προσόντα στην επαγγελματική εκπαίδευση ή σε επαγγελματικό
μάθημα. Αυτή η εκπαίδευση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, βασικές
γνώσεις ψυχολογίας και ψυχιατρικής, γεροντολογίας, αρχών υγιεινής και
φροντίδας, διαιτολογίας και προετοιμασίας τροφίμων, πρώτων βοηθειών,
διαπροσωπικής επικοινωνίας και ηθικής στη φροντίδα των ηλικιωμένων.
Οι επαγγελματίες φροντιστές των ηλικιωμένων μπορούν επίσης να
μάθουν ως μέρος των μαθημάτων κατάρτισης που διοργανώνονται από
γραφεία απασχόλησης και εμπορικά μαθήματα.

Το Εθνικό Πλαίσιο
Η γήρανση του πληθυσμού είναι ένα φαινόμενο που μπορεί να
παρατηρηθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παράγοντες που
έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση σε αυτήν τη διαδικασία είναι αναμφίβολα
η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και το χαμηλότερο ποσοστό
γεννήσεων. Η δημογραφική κατάσταση στην Πολωνία ακολουθεί την
Ευρωπαϊκή τάση. Το 2019, σύμφωνα με την Κεντρική Στατιστική
Υπηρεσία, ο πληθυσμός της Πολωνίας ήταν 38,4 εκατομμύρια άτομα, εκ
των οποίων 1,6 εκατομμύρια ήταν άτομα ηλικίας 80 ετών και άνω.
Υπολογίζεται ότι έως το 2050, άτομα ηλικίας 80+ θα αποτελούν το 10,4%
του συνολικού πληθυσμού. Αυτή είναι μια τεράστια αύξηση, δεδομένου
ότι το 2013 αυτή η ομάδα αντιπροσώπευε το 3,9%. Τα παραπάνω
στατιστικά στοιχεία δείχνουν σαφώς ότι η φροντίδα για τους ηλικιωμένους
θα είναι μία από τις προτεραιότητες της κοινωνικής πολιτικής της
Πολωνίας. Στην Πολωνία, η φροντίδα των ηλικιωμένων συνήθως
παρέχεται από μέλη της οικογένειας. Στην περίπτωση που ένα μέλος της
οικογένειας εργάζεται και παράλληλα φροντίζει ένα ηλικιωμένο άτομο,
αυτός/αυτή μπορεί να βασίζεται σε επίδομα φροντίδας που δίνεται για 14
ημέρες το χρόνο, και μπορεί επίσης να λάβει μόνιμο επίδομα για τη
φροντίδα ενός εξαρτώμενου, αλλά τότε πρέπει να παραιτηθεί από την
εργασία του.

Πρωταγωνιστές και εργασία στον τομέα της φροντίδας
Οι εγκαταστάσεις που λειτουργούν στον τομέα της υποστήριξης
ηλικιωμένων στην Πολωνία δραστηριοποιούνται σε τρεις τομείς:
κυβερνητικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, επιχειρήσεις.
Λειτουργούν ημερησίως και 24 ώρες το 24ωρο γηροκομεία,
εγκαταστάσεις φροντίδας και θεραπείας, και παρέχουν υπηρεσίες
φροντίδας στο σπίτι.

Τα μεγαλύτερα επιτεύγματα από την τελευταία δεκαετία
Τα επιτεύγματα της κοινωνικής πολιτικής του κράτους προς τους
ηλικιωμένους περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα προγράμματα «Senior+»
και «Κοινωνική πολιτική έναντι των ηλικιωμένων 2030. Ασφάλεια –
Συμμετοχή - Αλληλεγγύη». Το πρώτο πρόγραμμα επικεντρώνεται στην
οικονομική υποστήριξη των μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης στον τομέα
της λειτουργίας και της εξασφάλισης θέσεων σε κέντρα υποστήριξης
«Senior+». Το πρόγραμμα «Κοινωνική πολιτική έναντι των ηλικιωμένων
2030. Ασφάλεια – Συμμετοχή - Αλληλεγγύη» είναι ένα σύνολο έργων/
δραστηριοτήτων που στοχεύουν στη διαμόρφωση μιας θετικής αντίληψης
των ηλικιωμένων στην κοινωνία, της προαγωγής της υγείας, της
πρόληψης ασθενειών, της ενεργοποίησης των ηλικιωμένων στην αγορά
εργασίας, και της ενσωμάτωσης μεταξύ των γενεών.

Συστάσεις Πολιτικής
Η κοινωνία ηλικιωμένων είναι μια μεγάλη πρόκληση για την Πολωνία. Η
αυξανόμενη ομάδα ηλικιωμένων θα χρειαστεί φροντίδα τόσο από τα μέλη
της οικογένειας όσο και από εκείνους που εργάζονται σε αυτήν. Οι
συστάσεις για την κρατική πολιτική πρέπει να επικεντρώνονται στην
επαγγελματικοποίηση και την προώθηση του επαγγέλματος του
φροντιστή για τους ηλικιωμένους με τους ακόλουθους τρόπους :
- ρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος για τους φροντιστές,
- ένταξη στο πεδίο της εκπαίδευσης μιας ενότητας σχετικά με τις μαλακές
δεξιότητες των μελλοντικών φροντιστών,
- διεξαγωγή επαγγελματικής κατάρτισης στη φροντίδα των ηλικιωμένων.
Επιπλέον, η κυβέρνηση θα πρέπει να επιτρέψει στα μέλη της οικογένειας
να φροντίζουν ένα ηλικιωμένο άτομο αυξάνοντας τον αριθμό των ημερών
πληρωμής που παρέχεται σε μορφή επιδόματος.

Ισπανία
Πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση των φροντιστών
Η Ισπανία είναι μια γηράσκουσα χώρα, όπως αντικατοπτρίζεται στις
μελέτες που βασίζονται στον πληθυσμό (το 20% ήταν άνω των 64 ετών
τον Δεκέμβριο του 2019). Αυτό το γεγονός καθιστά απαραίτητη την
παρουσία πολλών φροντιστών στη χώρα, λόγω της ανάγκης εκτεταμένης
φροντίδας για αυτούς. Παρά την αναγκαιότητα, η επίσημη εκπαίδευση
που παρέχεται για να γίνει κάποιος φροντιστής δεν είναι αρκετή. Οι
επίσημες σπουδές που προσφέρονται από την κυβέρνηση της Ισπανίας
δεν είναι πολλές. Οι κλάδοι που σχετίζονται με την εργασία φροντίδας
είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες, η ψυχολογία, νευρολογία, νοσηλευτική,
φυσιοθεραπεία κ.λπ. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επίσημες σπουδές για τη
φροντίδα, οπότε υπάρχει έλλειψη δέσμευσης ή υποστήριξης από την
κυβέρνηση για τον συγκεκριμένο τομέα. Σχετικά με την άτυπη
εκπαίδευση, υπάρχουν αρκετές πρωτοβουλίες από δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς και οργανώσεις για να βοηθήσουν τους φροντιστές να
αυξήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Ωστόσο, η μελέτη και η
ανάπτυξη των μαλακών δεξιοτήτων που εφαρμόζονται στον τομέα δεν
περιλαμβάνονται σε καμία από τις μελέτες ως ανεξάρτητος κλάδος.

Το Εθνικό Πλαίσιο
Οι τρέχουσες δυνατότητες απασχόλησης στον τομέα χωρίζονται σε δύο
σφαίρες, τη δημόσια και την ιδιωτική. Από τη μία πλευρά, στη δημόσια
σφαίρα, υπάρχουν κέντρα φροντίδας για ηλικιωμένους καθώς και
νοσοκομειακές μονάδες όπου οι φροντιστές μπορούν να αναπτύξουν την
επαγγελματική τους πορεία σταδιοδρομίας. Από την άλλη, υπάρχουν
ιδιωτικά κέντρα και χώροι όπου οι φροντιστές μπορούν να αναπτύξουν
τις εργασιακές τους δεξιότητες. Ωστόσο, μια άλλη συνήθης μορφή
φροντίδας είναι η άτυπη, καθώς πολλά άτομα φροντίζουν ανεπίσημα την
εκτεταμένη οικογένεια ή τους στενούς συγγενείς τους.

Πρωταγωνιστές και εργασία στον τομέα της φροντίδας
Ορισμένες ιδιωτικές πρωτοβουλίες συνήθως περιλαμβάνουν εικονικούς
χώρους όπου οι φροντιστές μπορούν να δημιουργήσουν ένα δίκτυο και
να διατηρούν επαφή με άλλους φροντιστές για την ανταλλαγή καλών
πρακτικών. Οι πρωταγωνιστές του τομέα είναι οργανισμοί όπως ο
Ερυθρός Σταυρός ή το IMSERSO. Το κράτος παρέχει επίσης ειδική
βοήθεια σε ανεξάρτητους φροντιστές, με σκοπό να τους βοηθήσει να
αναπτύξουν τα καθήκοντά τους, αλλά και να διατηρήσουν την καλή
ψυχική και σωματική τους κατάσταση.

Τα μεγαλύτερα επιτεύγματα από την τελευταία δεκαετία
Σχετικά με τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στον τομέα της φροντίδας την
τελευταία δεκαετία, πρέπει να υπογραμμίσουμε τον σημαντικό ρόλο που
έπαιξε η τεχνολογία. Τα διαφορετικά επιτεύγματα περιλαμβάνουν την
ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά και προγράμματα περιήγησης για να
μπορούν οι φροντιστές να έρχονται σε επαφή με τις Ισπανικές αρχές, τα
νοσοκομεία και τα κοινωνικά δίκτυα. Η λεγόμενη «τηλεϊατρική» έχει
επίσης επιτυχία, αναφερόμενη στις διαδικτυακές πλατφόρμες με τις
οποίες τόσο οι ηλικιωμένοι όσο και οι φροντιστές μπορούν να
συμβουλευτούν μέσω διαδικτύου για διάφορες ασθένειες και καταστάσεις
των ηλικιωμένων που μπορούν να τους επηρεάσουν στις καθημερινές
δραστηριότητες και τη ζωή τους.

Συστάσεις Πολιτικής
Οι συστάσεις πολιτικής για τη βελτίωση της ευημερίας των ηλικιωμένων
πρέπει να εστιάζονται ιδιαίτερα στη βελτίωση των μαλακών δεξιοτήτων
των φροντιστών. Οι μαλακές δεξιότητες είναι απαραίτητες για τη
διασφάλιση της ψυχικής υγείας των φροντιστών καθώς και για να τους
βοηθήσουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες με ηλικιωμένους.

Ιταλία
Πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση των φροντιστών
Η εκπαίδευση φροντίδας στην Ιταλία μπορεί να αποκτηθεί
παρακολουθώντας συγκεκριμένα μαθήματα για τους φορείς κοινωνικής
πρόνοιας. Το προσωπικό που ασχολείται με υπηρεσίες υγείας ή/και
κοινωνικής μέριμνας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα είναι κυρίως
νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί και επαγγελματίες αποκατάστασης, και
είναι όλοι ειδικευμένοι σε πανεπιστημιακό επίπεδο ή ιδιωτικά μαθήματα.
Στον ιδιωτικό τομέα, οι ανεπίσημοι βοηθοί/εργαζόμενοι δεν διαθέτουν τις
απαραίτητες δεξιότητες για τη φροντίδα των ηλικιωμένων, ιδίως των
μαλακών δεξιοτήτων, αν και κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, υπάρχουν
ορισμένα θέματα που σχετίζονται με την ευαισθητοποίηση και την
επικοινωνία για την υποστήριξη των κοινωνικών φορέων στην
καθημερινή εργασία.

Το Εθνικό Πλαίσιο
Σύμφωνα με την πηγή ISTAT (Έκθεση σχετικά με τις συνθήκες υγείας και την
προσφυγή σε υπηρεσίες υγείας στην Ιταλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση), υπάρχουν 7,3
εκατομμύρια φροντιστές στην Ιταλία, άνω των 15 ετών, που φροντίζουν ένα μέλος της
οικογένειας. Κατά μέσο όρο, το 17,4% του πληθυσμού, πάνω από 8,5 εκατομμύρια
άτομα, ένας Ιταλός στους επτά, βρίσκεται σε κατάσταση παροχής και λήψης βοήθειας.
Αναγνωρίζοντας αυτό το ρόλο, είναι απαραίτητο να αναγνωρίσουμε επίσης ότι ο
φροντιστής δεν είναι επάγγελμα (όπως, για παράδειγμα, είναι ο ρόλος του φροντιστή
που ρυθμίζεται από το INPS - το Εθνικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης). Οι
φροντιστές είναι κυρίως άτομα που νοιάζονται για τους ηλικιωμένους, που μπορεί
επίσης να είναι μετανάστες οικιακοί βοηθοί, που περιλαμβάνονται στην κατηγορία των
ανεπίσημων φροντιστών.

Πρωταγωνιστές και εργασία στον τομέα της φροντίδας
Υπάρχουν διάφορα είδη υπηρεσιών φροντίδας στην Ιταλία, όπως φροντίδα στο σπίτι, οικιακή
φροντίδα και νοσοκομειακή περίθαλψη, που μπορεί να παρέχονται από τον κυβερνητικό, τον μη
κυβερνητικό και τον ιδιωτικό τομέα. Οι φροντιστές μπορούν να απασχολούνται σε: α) κέντρα
ηλικιωμένων β) συμβουλευτικά κέντρα, γ) υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι, δ) νοσοκομεία, ε)
κέντρα φροντίδας. Ο κύριος στόχος αυτών των κέντρων και υπηρεσιών σε σχέση με τους
ηλικιωμένους, είναι η παροχή αρκετών υπηρεσιών για την τόνωση και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των ασθενών, και την προώθηση της ενεργού γήρανσης μέσω της συμμετοχής
σε κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, προσφέροντας επίσης την κατάλληλη
ψυχολογική υποστήριξη και καθοδήγηση.

Τα μεγαλύτερα επιτεύγματα από την τελευταία δεκαετία
Ο νέος Νόμος Προϋπολογισμού (2018) ίδρυσε το Ταμείο για την
υποστήριξη του ρόλου της φροντίδας και της βοήθειας του οικογενειακού
φροντιστή. Για το Ιταλικό δίκαιο, ο οικογενειακός φροντιστής ορίζεται ως
το άτομο που βοηθά και φροντίζει έναν σύζυγο, το άλλο μέρος της
πολιτικής ένωσης μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου ή του συγκατοίκου,
ενός μέλους της οικογένειας ή ενός συγγενή δεύτερου βαθμού, ή (στις
περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο αριθ. 104 του 1992) ενός
μέλους της οικογένειας έως τον τρίτο βαθμό συγγένειας που, λόγω
ασθένειας, αδυναμίας ή αναπηρίας, συμπεριλαμβανομένου χρόνιων ή
εκφυλιστικών, δεν είναι αυτάρκη και δεν μπορούν να φροντίσουν τον
εαυτό τους, αναγνωρίζονται ως άτομα με ειδικές ανάγκες επειδή
χρειάζονται καθολική και συνεχή μακροχρόνια βοήθεια, ή είναι κάτοχος
συνοδευτικού επιδόματος.
Ωστόσο, εξακολουθεί να μην υπάρχει νόμος που να καθορίζει τα
δικαιώματα και τα καθήκοντα των φροντιστών στην Ιταλία. Κατά τη
διάρκεια της προηγούμενης νομοθετικής περιόδου, ξεκίνησαν συζητήσεις
και δημιουργήθηκε ένα ταμείο 60 εκατομμυρίων ευρώ (20 εκατομμύρια
ετησίως για τρία χρόνια) υπέρ των οικογενειακών φροντιστών. Μέχρι
σήμερα, οι Ιταλικοί νόμοι δεν λαμβάνουν άμεσα υπόψη τον αριθμό των
φροντιστών ως αποδέκτη προστασίας κοινωνικής ασφάλισης, αμοιβών
και δικαιωμάτων που σχετίζονται με την εκτέλεση της λειτουργίας. Είναι
απαραίτητο να αναφερθούμε σε νόμους αναπηρίας, όπως το 104 του
1992, ή σε περιφερειακές διατάξεις.
Σε αυτόν τον τομέα, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ιταλία βρίσκεται σε θέση
οπισθοδρόμησης: οι νομοθεσίες της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Μεγάλης
Βρετανίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Ελλάδας παρέχουν
συγκεκριμένες προστασίες για τους φροντιστές, όπως διακοπές
κοινωνικής πρόνοιας, οικονομικά οφέλη και εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης.
Από το 2016 έως σήμερα, έχουν υποβληθεί στο Κοινοβούλιο έξι
διαφορετικά νομοσχέδια, με σκοπό τη μεταρρύθμιση του θέματος.

Συστάσεις Πολιτικής
Με αυτά τα δεδομένα, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν οι εμπειρίες που
έχουν δημιουργηθεί και να ενοποιηθούν οι ευκαιρίες με έναν ευρέως
διαδεδομένο και ομοιογενή τρόπο, ακολουθώντας ορισμένες
κατευθυντήριες γραμμές και πολιτικές:
- Συμπεριλαμβανομένου της δραστηριότητας και του προγραμματισμού
για όλους τους φροντιστές εντός του προγραμματισμού των περιοχών,
καθορίζοντας ελάχιστους στόχους;
- Αναβαθμίζοντας τις επιχειρησιακές γραμμές των ενεργειών του FRNA,
καθορίζοντας ελάχιστα αποτελέσματα για προσθήκη; εισαγωγή
μεγαλύτερης ευελιξίας για ορισμένες υπηρεσίες, όπως προσωρινή
φροντίδα με ανάπαυλα, και προώθηση και ανάπτυξη δράσεων που
απευθύνονται σε ομάδες;
- Κοινή χρήση εργαλείων για ενημέρωση και εκπαίδευση,
συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, για τους
φροντιστές;
- Με τον εμπλουτισμό των σχεσιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων στον
τομέα της υγείας, της κοινωνικής και κοινωνικό-υγειονομικής περίθαλψης
μέσω ενός αξιοσημείωτου προγράμματος κατάρτισης τόσο για τους
εργαζόμενους που εργάζονται ήδη στις υπηρεσίες όσο και στη βασική
κατάρτιση των επαγγελμάτων (γιατροί, νοσηλευτές, θεραπευτές,
εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνικοί φορείς, εμψυχωτές);
- Προώθηση της έρευνας, ανταλλαγή εμπειριών και σύγκριση με
άλλες πραγματικότητες για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε
τις νέες ανάγκες και να προωθήσουμε καινοτόμες παρεμβάσεις για να
ανταποκριθούμε σε αυτές.

Κύπρος
Πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση των φροντιστών
Η εκπαίδευση φροντίδας στην Κύπρο δεν είναι μια γνωστή έννοια και
συνδέεται προς το παρόν με ευρύτερες έννοιες όπως η εκπαίδευση και
προώθηση υγείας. Σε πανεπιστημιακό επίπεδο, τα εκπαιδευτικά
ιδρύματα προσφέρουν διπλώματα που σχετίζονται με την υγεία, τα οποία
περιλαμβάνουν θέματα στην εκπαίδευση υγείας, ψυχολογίας και
προώθησης της υγείας. Το προσωπικό που ασχολείται με υπηρεσίες
υγείας και/ή κοινωνικής μέριμνας στο δημόσιο τομέα είναι κυρίως
νοσοκόμοι, κοινωνικοί λειτουργοί και επαγγελματίες αποκατάστασης, και
είναι όλοι απόφοιτοι πανεπιστημίου. Αντιθέτως, στον ιδιωτικό τομέα, οι
ανεπίσημοι βοηθοί/εργαζόμενοι φροντίδας δεν διαθέτουν τις απαραίτητες
δεξιότητες για τη φροντίδα των ηλικιωμένων. Η εκπαίδευση των
ανεπίσημων φροντιστών όσον αφορά τις δεξιότητες και τις ικανότητες
αποτελεί κυρίως ευθύνη των νοσοκόμων στις υπηρεσίες κατ’ οίκον
φροντίδας καθώς και των νοσηλευτών προσωπικού σε νοσοκομεία,
κοινοτικούς οργανισμούς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς κ.λπ.

Το Εθνικό Πλαίσιο
Οι ανεπίσημοι φροντιστές και οι επαγγελματίες πάροχοι είναι οι κύριες κατηγορίες
φροντιστών στην Κύπρο. Δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον
αριθμό των ανεπίσημων φροντιστών στην Κύπρο. Γενικότερα, φαίνεται ότι στην
Κύπρο, η πλειονότητα των ατόμων που παρέχουν φροντίδας είναι υπήκοοι τρίτων
χωρών. Μπορεί να είναι άτομα που παρέχουν φροντίδα σε ηλικιωμένους παράλληλα
με καθήκοντα οικιακής εργασίας ή μαθητές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών; σύμφωνα
με έναν πρόσφατο νόμο, ο οποίος ακολουθεί μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι
φοιτητές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν τώρα να εργάζονται στην Κύπρο,
σε αμειβόμενη οικονομική δραστηριότητα, υπό συγκεκριμένες συνθήκες και για
ορισμένα είδη εργασίας (όπως το Care Givers in Homes for the Elderly). Οι μετανάστες
οικιακοί βοηθοί που ζουν με τους εργοδότες τους περιλαμβάνονται στην κατηγορία των
ανεπίσημων φροντιστών. Ο λόγος για την ένταξή τους στον τομέα της άτυπης
φροντίδας, παρόλο που προσφέρουν υπηρεσίες επί πληρωμή στα νοικοκυριά, είναι ότι
οι υπηρεσίες ανεπίσημων φροντιστών είναι περισσότερο παρόμοιες με τον τύπο της
άτυπης φροντίδας που παρέχεται από τα μέλη της οικογένειας και λιγότερο
συγκρίσιμες με τις υπηρεσίες που παρέχονται από ειδικευμένους επαγγελματίες.

Πρωταγωνιστές και εργασία στον τομέα της φροντίδας
Οι υπηρεσίες φροντίδας μπορεί να περιλαμβάνουν κατ’ οίκον φροντίδα,
ημερήσια φροντίδα, φροντίδα κατοικιών και τηλεπικοινωνίες, και μπορεί
να παρέχονται από τον κυβερνητικό, τον μη κυβερνητικό και τον ιδιωτικό
τομέα. Οι φροντιστές μπορούν να απασχολούνται σε: α) κέντρα
ηλικιωμένων β) συμβουλευτικά κέντρα, γ) υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι,
δ) νοσοκομεία, ε) κέντρα φροντίδας. Τα περισσότερα από αυτά
υποστηρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεότητας ή τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας του Υπουργείου
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανάλογα με την
υπηρεσία. Κύριος στόχος αυτών των κέντρων και υπηρεσιών σε σχέση
με τους ηλικιωμένους, είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών για καλύτερη
ποιότητα ζωής, η διευκόλυνση της ανεξαρτησίας, η προώθηση της
ενεργού γήρανσης μέσω της συμμετοχής και της ενεργοποίησης ατόμων,
και η ψυχολογική υποστήριξη και καθοδήγηση.

Τα μεγαλύτερα επιτεύγματα από την τελευταία δεκαετία
Το 2016, το MLWSI και το HRDA (Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού Κύπρου) ανακοίνωσε πρόσκληση για συμμετοχή σε
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την παροχή υπηρεσιών υποστηρικτικής
φροντίδας, στοχεύοντας αποκλειστικά στους ανέργους και με στόχο την
ένταξή τους ή την επανένταξή τους στην απασχόληση. Ο σκοπός του
προγράμματος ήταν να παρέχει εκπαίδευση σε ανέργους που είναι
αποδέκτες του επιδόματος GMI (Εγγυημένο Ελάχιστο Εισόδημα), να
αποκτήσουν, να εμπλουτίσουν και/ή να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις
δεξιότητές τους στην παροχή φροντίδας σε άτομα που χρειάζονται κάθε
είδους φροντίδα. Ο κύριος στόχος του προγράμματος ήταν να βελτιώσει
την απασχολησιμότητά τους και να τους βοηθήσει να επανέλθουν στην
αγορά εργασίας.

Συστάσεις Πολιτικής
Συμπερασματικά, μία από τις κύριες προκλήσεις στην Κύπρο είναι η
ανάγκη θέσπισης πολιτικών που αναγνωρίζουν και υποστηρίζουν
ανεπίσημους φροντιστές. Δεδομένου ότι η άτυπη φροντίδα κατέχει
δεσπόζουσα θέση στην παροχή φροντίδας στην Κύπρο, προτείνεται να
καθιερωθεί ένα πρόγραμμα για την υποχρεωτική εκπαίδευση ή την
επιμόρφωση και την παροχή συμβουλών σε ανεπίσημους φροντιστές.
Αυτό θα εξασφαλίσει ότι οι φροντιστές θα είναι σε θέση να χειριστούν
πολλά θέματα υγείας και να αντιμετωπίσουν επείγουσες καταστάσεις.

Βέλτιστες
Πρακτικές
Βέλτιστες Πρακτικές σε
χώρες εταίρους

Το Πανεπιστήμιο
της Τρίτης Ηλικίας
Πολωνία

Ομάδα στόχος

Είδος πηγής

Ηλικιωμένοι

Δημοσίευση

Είδος
Πρωτοβουλία Κυβερνητικό/μη
κυβερνητικό

γλώσσες
Πολωνικά, Αγγλικά

Περίληψη
Το Πανεπιστήμιο της Τρίτης Ηλικίας ιδρύθηκε για να κρατήσει τους ηλικιωμένους ενεργούς
στον κοινωνικό χώρο. Για τους ηλικιωμένους, η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας
συνδέεται συχνά με την απόσυρση από την κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Αυτή η
πρωτοβουλία στοχεύει στην αποτροπή του αποκλεισμού αυτών των ανθρώπων από
διάφορους τομείς της ζωής με τη διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων και μαθημάτων.
Επιπλέον, δημιουργεί τη δυνατότητα συγκέντρωσης αυτών των ανθρώπων σε μεγαλύτερες
ομάδες και δίνοντάς τους την ευκαιρία να συνδεθούν με άτομα με παρόμοια ενδιαφέροντα και
δεξιότητες. Το Πανεπιστήμιο της Τρίτης Ηλικίας είναι μια εθνική πρωτοβουλία που
πραγματοποιείται τόσο από μη κυβερνητικούς οργανισμούς όσο και από τοπικές κυβερνήσεις.

Περιγραφή
Ένα παράδειγμα του Πανεπιστημίου της Τρίτης Ηλικίας είναι το Πανεπιστήμιο Jagiellonian της
Τρίτης Ηλικίας. Τα μαθήματα διεξάγονται από καθηγητές σε μορφή διαλέξεων, σεμιναρίων ή
μαθήματων πρακτικής. 50+ μαθητές μπορούν επίσης να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους μόνοι
τους με άτομα με παρόμοια ενδιαφέροντα ως μέρος των Επιστημονικών Μαθημάτων ΑυτόΕκπαίδευσης. Επιπλέον, μετά από δύο εξάμηνα τάξεων στον επιλεγμένο τομέα σπουδών,
λαμβάνουν δίπλωμα που επιβεβαιώνει τις γνώσεις που αποκτήθηκαν.

Πηγή
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/uniwersytety-trzeciego-wieku-wroku-akademickim-20172018,11,2.html
https://utw.uj.edu.pl/

Πρόγραμμα
Dobre wsparcie
Πολωνία

Ομάδα στόχος

Είδος πηγής

Φροντιστές ηλικιωμένων, οργανισμοί
που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας,
τοπικές κυβερνήσεις, τοπική κοινότητα

Λογισμικό
Δημοσίευση

Είδος

γλώσσες

Έργο/εφαρμογή κινητού τηλεφώνου
Κυβερνητική πρωτοβουλία

Πολωνικά, Αγγλικά

Περίληψη
Το σύστημα «Good Support» (Καλή Υποστήριξη) είναι ένα σύνολο σχετικών εφαρμογών για
κινητά τηλέφωνα που υποστηρίζουν την παροχή και τη διαχείριση κοινωνικών υπηρεσιών. Το
σύστημα αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες: τη μονάδα «καλή φροντίδα», τη μονάδα
«καλός γείτονας» και τη μονάδα «καλό σήμα». Η προσδοκία αυτού του έργου είναι να
υποστηρίξει τόσο τους ηλικιωμένους όσο και τους φροντιστές/οργανισμούς που παρέχουν
τέτοια φροντίδα στην καθημερινή τους λειτουργία. Επιπλέον, η εφαρμογή επιτρέπει στην
τοπική κοινότητα να εμπλακεί στη βοήθεια των ηλικιωμένων.

Περιγραφή
Το σύστημα «Good Support» αποτελείται από τρεις ενότητες :
1. Καλή Φροντίδα - η εφαρμογή αφοσιώνεται σε μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης, φροντιστές
και οικογένειες εξαρτώμενων ατόμων προκειμένου να παρακολουθεί τη βοήθεια που
παρέχεται σε ηλικιωμένους. Η εφαρμογή βοηθά στο σχεδιασμό, το συντονισμό και την
ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται σε ηλικιωμένους.
2. Καλός Γείτονας - μια εφαρμογή που απευθύνεται στην τοπική κοινότητα που θέλει να
βοηθήσει τους ηλικιωμένους που χρειάζονται βοήθεια στις καθημερινές δραστηριότητες.
Καλό Σήμα - είναι μια εφαρμογή που επιτρέπει να ορίσετε έως και έξι αριθμούς τηλεφώνου
ατόμων/ιδρυμάτων στα οποία μπορείτε να στείλετε αμέσως ένα σήμα έκτακτης ανάγκης
(μαζί με τις οδηγίες τοποθεσίας του ατόμου που ζητά βοήθεια).

Πηγή
http://senior.gov.pl/materialy_i_badania/pokaz/534

eSenior Age-Friendly
Warsaw
Πολωνία

Ομάδα στόχος

Είδος πηγής

Ηλικιωμένοι, φροντιστές, εμψυχωτές

Δημοσίευση

Είδος

γλώσσες

Κυβερνητική πρωτοβουλία

Πολωνικά

Περίληψη
Το έργο «eSenior, Age-Friendly Warsaw», που υλοποιήθηκε στη Βαρσοβία, αποσκοπεί στην
αντιμετώπιση του ψηφιακού αποκλεισμού των ηλικιωμένων και στη στήριξη της ενσωμάτωσης
μεταξύ γενεών. Σε μια εποχή που ο κοινωνικός χώρος συχνά συγχωνεύεται με τον εικονικό
χώρο, είναι σημαντικό οι ηλικιωμένοι να παίρνουν μέρος και στους δύο χωρίς προβλήματα.

Περιγραφή
Το έργο παρέχει μια σειρά εκπαιδευτικών μαθημάτων τόσο για φροντιστές όσο και για
εμψυχωτές που θα υποστηρίξουν και θα εκπαιδεύσουν ηλικιωμένους στο πώς να γράφουν
ηλεκτρονικά μηνύματα, να ψωνίζουν διαδικτυακά, και να περιηγούνται το διαδίκτυο. Κατά τη
διάρκεια του έργου, δημιουργήθηκε το Σημείο Υποστήριξης Ηλικιωμένων (Senior Support
Point), όπου πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια, συνέδρια, εκπαιδευτικές συνεδρίες και ατομικές
διαβουλεύσεις. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου υποστήριξης για ηλικιωμένους,
το οποίο θα λειτουργεί και μετά την ολοκλήρωσή του, οπότε είναι σημαντικό οι εμψυχωτές να
δηλώσουν την προθυμία τους να συνεργαστούν με τους ηλικιωμένους.

Πηγή
http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektuesenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi

Εθελοντική Ακαδημία
Ηλικιωμένων
Πολωνία

Ομάδα στόχος

Είδος πηγής

Ηλικιωμένοι εθελοντές

Δημοσίευση

Είδος

γλώσσες

Έργο
Κυβερνητικό/μη κυβερνητικό

Πολωνικά

Περίληψη
Το έργο προωθεί την δραστηριοποίηση των ηλικιωμένων στο τομέα του εθελοντισμού. Αυτές οι
δραστηριότητες εξυπηρετούν την ενσωμάτωση γενεών και εξουδετερώνουν τον αποκλεισμό και
την αποξένωση των ηλικιωμένων. Αυτή η πρωτοβουλία είναι συνεχής, και χάρη στην οποία
δημιουργείται στους ηλικιωμένους η αίσθηση της συμμετοχής στην κοινωνία. Επιπλέον, με τη
συμμετοχή των νέων, ενισχύεται η ενσωμάτωση μεταξύ γενεών.

Περιγραφή
Η πρόθεση του έργου είναι η συμμετοχή ηλικιωμένων σε εθελοντικές δραστηριότητες σε
νοσοκομεία, άσυλα και χώρους κοινωνικής φροντίδας. Επιπλέον, οργανώνεται εκπαίδευση με
ειδικούς στον τομέα των εθελοντικών δραστηριοτήτων. Η Ακαδημία Εθελοντισμού
Ηλικιωμένων είναι επίσης ένας τόπος συνάντησης για διάφορες γενιές και παρέχει την
ευκαιρία να δημιουργηθούν φιλίες και να γίνει ανταλλαγή εμπειριών. Κατά τη διάρκεια των
εθελοντικών συναντήσεων, διοργανώνονται επίσης εργαστήρια χορού, ποίησης και
φωτογραφίας.

Πηγή
www.wolontariat-seniorow.niesforny.pl

Κέντρο βραχυπρόθεσμης
φροντίδας στο Opole
Πολωνία

Ομάδα στόχος

Είδος πηγής

Ηλικιωμένοι
Φροντιστές

Δημοσίευση

Είδος

γλώσσες

Πρωτοβουλία
Μη κυβερνητικό

Πολωνικά

Περίληψη
Το κέντρο βραχυπρόθεσμης φροντίδας στο Opole είναι μια εγκατάσταση που προσφέρει
βραχυπρόθεσμη περίθαλψη στους ηλικιωμένους. Σε περίπτωση που ο φροντιστής ενός
ηλικιωμένου χρειάζεται ελεύθερο χρόνο για να διευθετήσει τα τρέχοντα θέματα, να ταξιδέψει ή
να ξεκουραστεί, μπορεί να μεταφέρει τον ηλικιωμένο στο κέντρο, το οποίο θα αναλάβει τα
καθήκοντα του φροντιστή κατά την απουσία του. Χάρη στην ύπαρξη αυτής της εγκατάστασης,
οι φροντιστές δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν την επαγγελματική τους εργασία.

Περιγραφή
Το κέντρο βραχυπρόθεσμης φροντίδας στο Opole είναι ένα ίδρυμα που λειτουργεί στο
νοσοκομείο. Προσφέρει επαγγελματική και νοσηλευτική φροντίδα για ηλικιωμένους. Ο
φροντιστής μπορεί να αφήσει τον ηλικιωμένο στην εγκατάσταση για περίοδο 30 ημερών.

Πηγή
http://www.seniorwopolu.pl/osrodek-opieki-krotkoterminowej-hostel
https://polityka.zaczyn.org/wp-content/uploads/2017/01/PS_3_netOK.pdf (page 31)

Good practices for
informal caregivers
Ισπανία

Ομάδα στόχος

Είδος πηγής

Ανεπίσημοι φροντιστές

Δημοσίευση

Είδος

γλώσσες

Άλλο
Οδηγός

Ισπανικά

Περίληψη
Το δημοτικό συμβούλιο της Mallorca δημοσίευσε έναν οδηγό για να προσπαθήσει να
διευκολύνει το έργο όλων εκείνων που αφιερώνουν μεγάλο μέρος του χρόνου τους στη
φροντίδα των αγαπημένων τους. Το εγχειρίδιο απευθύνεται στους ανεπίσημους φροντιστές,
ειδικά σε εκείνους που φροντίζουν τα μέλη της οικογένειας και τους συγγενείς τους.

Περιγραφή
Ο οδηγός είναι μια καινοτόμος προσέγγιση για την άτυπη φροντίδα, καθώς συλλέγει ιδέες,
πολιτικές, προτάσεις και συμβουλές για τους ανεπίσημους φροντιστές. Ο κύριος στόχος του
οδηγού είναι να παρέχει υποστήριξη σε ανεπίσημους φροντιστές και να τους παρέχει
εναλλακτικά εργαλεία. Συνοψίζει επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φροντιστών
και των ηλικιωμένων.

Πηγή
https://www.imasmallorca.net/sites/default/files/guia%202013%20CAST%20WEB.pdf

Κοινότητα
#IMPRESCINDIBLES
Ισπανία

Ομάδα στόχος

Είδος πηγής

Φροντιστές

Ιστοσελίδα
(διαδικτυακή κοινότητα)

Είδος

γλώσσες

Πρωτοβουλία

Ισπανικά

Περίληψη
Η εταιρεία LABORATORIOS HARTMANN έχει δημιουργήσει την Κοινότητα
#IMPRESCINDIBLES που σκοπεύει να προσφέρει στα μέλη μια σειρά υπηρεσιών και
πλεονεκτημάτων για τη βελτίωση της ευημερίας τους μέσω αυτής της κοινότητας. Η ιστοσελίδα
περιλαμβάνει προτάσεις, άρθρα, συμβουλές και δωρεάν εκπαίδευση για τη βελτίωση της
σωματικής και ψυχικής υγείας των φροντιστών των ηλικιωμένων.

Περιγραφή
Εάν δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε, εάν έχετε αμφιβολίες, εάν είστε συγκλονισμένοι από
την κατάσταση ή εάν χρειάζεστε κάποιον να σας δώσει ένα χέρι βοηθείας για να φροντίσετε
καλύτερα τον εαυτό σας, αυτό είναι το κατάλληλο μέρος για εσάς. Είμαστε εδώ για να σας
βοηθήσουμε με τις καθημερινές σας ασχολίες. Έτσι, για οτιδήποτε χρειάζεστε, θα μας βρείτε
εδώ, στο πλευρό σας.
Η Κοινότητα #IMPRECINDIBLES στοχεύει να βοηθήσει τους φροντιστές παρέχοντας
ανεπίσημη υποστήριξη για να τους βοηθήσει να διατηρήσουν τη σωματική και ψυχική τους
ευημερία.

Πηγή
https://www.elrincondelcuidador.es

Φροντίζοντας τον φροντιστή

Ισπανία

Ομάδα στόχος

Είδος πηγής

Φροντιστές (επίσημοι και ανεπίσημοι)
Ηλικιωμένοι
Επαγγελματίες υγείας

Βίντεο
Ιστοσελίδα

Είδος

γλώσσες

Έργο

Ισπανικά, Αγγλικά, Καταλανικά

Περίληψη
Το Κλινικό Νοσοκομείο της Βαρκελώνης είναι ένα νοσοκομείο αναφοράς σε ποιοτική φροντίδα
υγείας, εκπαίδευση και έρευνα. Το νοσοκομείο δημιούργησε το έργο INFOSA, από κοινού με το
BBVA Foundation. Το έργο περιλαμβάνει μια εκτενή λίστα αναπαραγωγής στην οποία εξηγούν
πώς να αντιμετωπίζετε ηλικιωμένους. Αντιμετωπίζουν πολλά διαφορετικά θέματα που
σχετίζονται με τη βασική φροντίδα των ηλικιωμένων, αλλά επιπλέον, τα βίντεο αποκαλύπτουν
τη μεγάλη σημασία και σχετικότητα που έχει η ψυχική υγεία των φροντιστών για την ορθή
εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Περιγραφή
Το έργο περιλαμβάνει θεωρητικό περιεχόμενο και λίστα αναπαραγωγής που περιέχει 12
βίντεο για την ενίσχυση της εργασίας φροντίδας και την προώθηση της αναγκαιότητας να
διατηρούν την καλή υγεία οι φροντιστές.

Πηγή
https://www.clinicbarcelona.org/asistencia/cuida-tu-salud/cuidando-al-cuidador/elproyecto-infosa
https://www.youtube.com/c/HospitalCl%C3%ADnicdeBarcelona/search?
query=cuidant%20al%20cuidador

Ίδρυμα οι Φίλοι των
Ηλικιωμένων

Ισπανία

Ομάδα στόχος

Είδος πηγής

Φροντιστές
Ηλικιωμένοι
Επαγγελματίες υγείας

Ιστοσελίδα

Είδος

γλώσσες

Έργο

Ισπανικά, Καταλανικά

Περίληψη
Το Ίδρυμα οι Φίλοι των Ηλικιωμένων (Foundation Amigos de los Mayores) είναι ένα ιδιωτικό
ίδρυμα που παρέχει συντροφιά στους ηλικιωμένους και καθοδήγηση σε άτομα που επιθυμούν
να γίνουν φροντιστές.

Περιγραφή
Το Foundation Amigos de los Mayores έχει ένα ευρύ δίκτυο εθελοντών που επισκέπτονται
τους ηλικιωμένους που δεν έχουν στενή οικογένεια ή δεν έχουν επισκέψεις. Αυτές οι
επισκέψεις είναι εντελώς αλτρουιστικές και αποτρέπουν τους ηλικιωμένους από το να
νοιώθουν μοναξιά. Το κοινωνικό καθήκον που εκτελούν, καθοδηγώντας τα άτομα που θέλουν
να γίνουν εθελοντές και να γίνουν επισκέπτες ή φροντιστές, είναι αξιοσημείωτο.

Πηγή
https://www.amigosdelosmayores.org/es

Spanish
Red Cross
Ισπανία

Ομάδα στόχος

Είδος πηγής

Φροντιστές
Εθελοντές
Ηλικιωμένοι

Άλλο

Είδος

γλώσσες

Πρωτοβουλία

Ισπανικά

Περίληψη
Ο Ισπανικός Ερυθρός Σταυρός είχε πάντα ως στόχο να βοηθά όσους έχουν ανάγκη. Το ίδρυμα
δημιούργησε μια ενότητα στην ιστοσελίδα για να παρέχει καθοδήγηση στους φροντιστές.

Περιγραφή
Πολλές φορές οι φροντιστές νοιώθουν μόνοι τους πριν το καθήκον να φροντίζουν τους
ηλικιωμένους χωρίς καθοδήγηση. Η φροντίδα μπορεί να συνεπάγεται με αγχωτικές
καταστάσεις, καθώς τις περισσότερες φορές, τα περιστατικά είναι απρόβλεπτα. Πολλές φορές
αυτά τα αρνητικά συναισθήματα προκαλούν εξουθένωση, πράγμα που σημαίνει ότι ο
φροντιστής αισθάνεται αποθαρρυνμένος και πιθανόν να προκαλέσει και κατάθλιψη.
Αυτός ο διαδικτυακός χώρος στοχεύει να βοηθήσει τους φροντιστές στο καθήκον της
φροντίδας, παρέχοντάς τους διαδικτυακά εργαστήρια, συμβουλές και συγκεκριμένες τεχνικές
για να τους βοηθήσουν με το καθημερινό φορτίο άγχους.

Πηγή
https://www2.cruzroja.es/sercuidadora

Focos
Argento
Ιταλία

Ομάδα στόχος

Είδος πηγής

Φροντιστές που προσέχουν
ηλικιωμένους με άνοια

Εκδήλωση

Είδος

γλώσσες

Έργο

Ιταλικά

Περίληψη
Το Focos Argentoφροντίζει ασθενείς με άνοια. Προωθεί την ευημερία εύθραυστων ατόμων
μέσω της ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων, και υποστηρίζει την ποιοτική και οργανωτική
ανάπτυξη των κέντρων περίθαλψης. Παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου μέσω μιας συνεχής
επένδυσης στην έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και συμβουλευτικής υποστήριξης.
Στόχος είναι η ενοποίηση και η συνεργασία με όλους τους επαγγελματίες που εργάζονται στον
τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Το Focos Argento είναι μια Ιταλική εταιρεία αφιερωμένη στην
υποστήριξη των σπιτιών φροντίδας για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων, των
ατόμων με άνοια και του προσωπικού φροντίδας, μέσω των αρχών της βιοψυχοκοινωνικής
προσέγγισης του Tom Kitwood: Φροντίδα με Επίκεντρο το Άτομο. Το 2018, το Focos Argento
έγινε ο αποκλειστικός Ιταλικός συνεργάτης του Κέντρου Ανάπτυξης Υπηρεσιών Άνοιας (DSDC)
για την παροχή της Βέλτιστης Πρακτικής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Φροντίδας Άνοιας για
τα σπίτια φροντίδας και του προσωπικού περίθαλψης στην Ιταλία.

Περιγραφή
Το βιωματικό εργαστήριο επιτρέπει στους συμμετέχοντες να βιώσουν στην πράξη πώς να
χρησιμοποιούν συναισθηματικά παιχνίδια και εργαλεία παρατήρησης για τη δομή κατάλληλων
παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με άνοια. Η γνώση και η αφή
είναι τα χαρακτηριστικά διαφορετικών συναισθηματικών παιχνιδιών (κούκλα
ευαισθητοποίησης, ρομποτικά ζώα και συναισθηματικά βελούδινα ζώα). Εξασκηθείτε στα
πρωτόκολλα εφαρμογής των διαφόρων τύπων του Emotional Toy, μέσω παιχνιδιού ρόλων και
ομαδικής εργασίας.

Πηγή
https://focosargento.net

Mondosnoezelen
Ιταλία

Ομάδα στόχος

Είδος πηγής

Ηλικιωμένοι με άνοια

Άλλο

Είδος

γλώσσες

Έργο

Ιταλικά

Περίληψη
Το 2007, υλοποιήθηκε ένα από τα πρώτα δωμάτια πολλαπλών αισθητήρων στην Ιταλία (MO)
σε υπηρεσία για ηλικιωμένους. Μια συνεργασία μεταξύ της πολύ-επαγγελματικής ομάδας CISA
της Modena και της Focos Argento. Το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο για το προσωπικό
φροντίδας μιας εγκατάστασης στην επαρχία Brescia και το πρώτο δημοφιλές συνέδριο για την
προσέγγιση Snoezelen για τα άτομα με άνοια.

Περιγραφή
Το Snoezelen δεν είναι μόνο ένα δωμάτιο πολλαπλών αισθητήρων, αλλά είναι πρώτα απ’ όλα
μια ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ στο άτομο. Το δωμάτιο Snoezelen room: λευκά δωμάτια που, όταν
χρειαζόταν και υπό συγκεκριμένες συνθήκες, μετατράπηκαν σε πολύχρωμους χώρους,
γεμάτους ήχους, φώτα, εικόνες και αρώματα που μπόρεσαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους
να «νιώσουν καλύτερα», να χαλαρώσουν σε δύσκολες συνθήκες άγχους και αντικειμενικές
δυσκολίες, αλλά και να αλληλοεπιδράσουν και να τονωθούν όταν το απαιτεί η κατάσταση. Από
τότε, ξεκίνησε μια έρευνα προσέγγισης, μεθόδου και αποδεικτικών στοιχείων,
συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών στοιχείων, σχετικά με αυτήν τη μεθοδολογία. Αυτό
οδήγησε στην υλοποίηση, το 2007, ενός από τα πρώτα δωμάτια πολλαπλών αισθητήρων
στην Ιταλία στο σπίτι της CISA (Centro Integrato Servizi Anziani - Ενσωματωμένο Κέντρο
Υπηρεσιών Ηλικιωμένων) στο Mirandola (Modena), χάρη στις πρώτες δοκιμές που είχαν ήδη
γίνει στην Ιταλία για μερικά χρόνια με πολυαισθητήρια διέγερση στο πλαίσιο της περίθαλψης
αφιερωμένης στις αναπηρίες.

Πηγή
https://www.mondosnoezelen.it

Hellougo
Ιταλία

Ομάδα στόχος

Είδος πηγής

Ηλικιωμένοι

Λογισμικό

Είδος

γλώσσες

Έργο
Εφαρμογή κινητού τηλεφώνου

Ιταλικά

Περίληψη
Η συνοδευτική υπηρεσία είναι η πρώτη υπηρεσία που ξεκίνησε η UGO για να βοηθήσει
ηλικιωμένους ή αδύναμους ανθρώπους να διαχειριστούν τις υποχρεώσεις που έχουν σχετικά
με την υγεία αλλά και την καθημερινότητα. Μια φυσική, υπολογιστική, ψυχολογική υποστήριξη
για τον χρήστη και την οικογένειά του.

Περιγραφή
Η UGO βοηθά στη διαχείριση της υγείας, είναι μια πλατφόρμα όπου μπορείτε να κάνετε
κράτηση για υπηρεσίες συνοδείας, συντροφιάς, και άλλων θεμάτων που σχετίζονται με έναν
ηλικιωμένο. Η υπηρεσία είναι ενεργή σε 7 Ιταλικές πόλεις και δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια
της πανδημίας. Χρησιμοποιείται συχνά για τη διαχείριση επισκέψεων, κύκλων θεραπείας ή
αποκατάστασης, αλλά και για τη συνοδεία ατόμων με ειδικές ανάγκες στη δουλειά, ή για την
υποστήριξη χρηστών σε καθημερινές δραστηριότητες, όπως μικρές υποχρεώσεις,
περιπάτους, επισκέψεις σε φίλους.

Πηγή
https://hellougo.com

Ερευνητική μελέτη

Ιταλία

Ομάδα στόχος

Είδος πηγής

Φροντιστές

Δημοσίευση

Είδος

γλώσσες

Έργο

Αγγλικά

Περίληψη
Η μελέτη έχει ως στόχο την εξερεύνηση της ποιότητας ζωής (QOL) των φροντιστών στη
Σαρδηνία που προσέχουν ηλικιωμένους με νόσο Αλτσχάιμερ. Η έρευνα αναλύει τους κύριους
παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των φροντιστών ηλικιωμένων.

Περιγραφή
Σκοπός: Αυτή η μελέτη εξερεύνησε τη σημασία της ποιότητας ζωής (QOL) για τους φροντιστές
από τη Σαρδηνία που προσέχουν άτομα που έχουν τη νόσο Αλτσχάιμερ, και τους παράγοντες
που βελτιώνουν και επιδεινώνουν τη ποιότητα ζωής τους (QOL). Σχέδιο: Η φαινομενολογική
μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη 41 ασθενών με νόσο Αλτσχάιμερ που ζουν στη
δυτική ακτή της Σαρδηνίας της Ιταλίας. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν και αναλύθηκαν
χρησιμοποιώντας την προσέγγιση των Cohen, Kahn και Steeves. Αποτελέσματα: Τα κύρια
θέματα ήταν τα εξής: ενότητα και συνεργασία στην οικογένεια; ελευθερία/ανεξαρτησία;
προσωπικός χρόνος; γαλήνη/ηρεμία; ευεξία και υγεία. Οι φροντιστές εντόπισαν παράγοντες
που πίστευαν ότι επιδεινώνουν ή βελτιώνουν τη ποιότητα ζωής τους (QOL). Η οικογένεια ήταν
ιδιαίτερα σημαντική για τους φροντιστές. Συζήτηση και Πρακτικές Συνέπειες: Αυτή η μελέτη
ενισχύει προηγούμενες έρευνες για την πολιτιστική επίδραση στο QOL και τονίζει τη σημασία
του να είναι πολιτισμικά ευαίσθητοι οι νοσοκόμοι. Δεδομένου ότι η Σαρδηνία είναι αγροτική
περιοχή, αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να είναι χρήσιμα για νοσοκόμους που εργάζονται με
φροντιστές σε άλλες αγροτικές περιοχές.

Πηγή
https://art.torvergata.it/retrieve/handle/2108/54445/74501/Sardinia%20Pubblicato.pdf;jsess
ionid=2F5067BDD69E0319EAD482029511E90A.suir-uniroma2-prod-02

Domedica
Ιταλία

Ομάδα στόχος

Είδος πηγής

Φαρμακευτικές εταιρίες και εταιρίες
Επιστημών

Άλλο

Είδος

γλώσσες

Έργο

Ιταλικά και Αγγλικά

Περίληψη
Η Domedica ιδρύθηκε το 2005 και είναι η πρώτη Ιταλική εταιρεία που ασχολείται με
προγράμματα υποστήριξης ασθενών στην Ιταλία. Δουλεύουν σε συνεργασία με φαρμακευτικές
εταιρίες και με εταιρίες που ειδικεύονται στη βιοτεχνολογία στην Ιταλία και την Ευρώπη.

Περιγραφή
Η ομάδα της Domedica είναι αφοσιωμένη στο να δημιουργεί και να προσφέρει λύσεις που
βελτιώνουν τον τομέα της περίθαλψης ασθενών υποστηρίζοντας κέντρα θεραπείας και
υλοποιώντας έργα που μπορεί να έχουν αντίκτυπο σε θεραπευτικές προσεγγίσεις και ως
συναισθηματική υποστήριξη. Μια από τις υπηρεσίες που προσφέρονται είναι εκπαιδευτικά
μαθήματα ad hoc που βασίζονται σε σχετικές θεραπείες και ανάγκες.

Πηγή
https://www.domedica.com/en/about-us/

Diania (διΆνοια)
Κύπρος

Ομάδα στόχος

Είδος πηγής

Φροντιστές που προσέχουν
ηλικιωμένους με νεύρο-εκφυλιστικές
ασθένειες Παραλήπτες περίθαλψης

Εφαρμογή κινητού
τηλεφώνου

Είδος

γλώσσες

Μη κυβερνητικό

Ελληνικά, Αγγλικά

Περίληψη
Το «διΆνοια» είναι μια εφαρμογή για άτομα με ήπια γνωστική ασθένεια ή ήπια άνοια. Μαζί με
τον φροντιστή, ο παραλήπτης περίθαλψης μπορεί να δοκιμάσει προτεινόμενες δραστηριότητες
και δραστηριότητες γνωστικής διέγερσης για τη βελτίωση της λειτουργίας των γνωστικών
ικανοτήτων.

Περιγραφή
Εάν φροντίζετε ηλικιωμένους με ήπια γνωστική ασθένεια ή ήπια άνοια, μπορείτε να τους
βοηθήσετε με το να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να:
1.βελτιώσουν την μνήμη τους,
2.ανυψώσουν την διάθεση τους,
3.βελτιώσουν την καθημερινή λειτουργικότητα τους και την ποιότητα ζωής τους.
Η εφαρμογή:
1.παρέχει ψυχικές ασκήσεις έτοιμες για χρήση,
2.προτείνει δραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε μαζί με τον παραλήπτες περίθαλψης,
3.επιτρέπει τη δημιουργία ενός ημερολογίου άσκησης,
4.σας υπενθυμίζει για ευκαιρίες που προωθούν τον κοινό ποιοτικό χρόνο.

Πηγή
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.scify.dianoia.app

Materia Group: Παρέχει
ολιστική φροντίδα
Κύπρος

Ομάδα στόχος

Είδος πηγής

Φροντιστές
Οικογενειακοί φροντιστές
Ηλικιωμένοι

Κέντρο φροντίδας

Είδος

Ελληνικά, Αγγλικά

Κοινωνική επιχείρηση τους ιδιωτικού
τομέα

γλώσσες

Περίληψη
Η Materia Group είναι μια κοινωνική επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα στην Κύπρο. Είναι ένας
οργανισμός πολλών μετόχων, με 20 μετόχους αυτή τη στιγμή. Παρέχει ένα ευρύ φάσμα
υπηρεσιών φροντίδας, νοσηλευτικής και αποκατάστασης στον ηλικιωμένο πληθυσμό, είτε στο
σπίτι των πελατών, ή στις 24ωρες μονάδες φροντίδας της Materia, είτε ως κάτοικοι, πελάτες
βραχείας διαμονής, ημερήσιοι πελάτες ή εξωτερικοί ασθενείς. Θεωρείται ο κύριος παροχέας
ολιστικών υπηρεσιών σε ηλικιωμένους στον ιδιωτικό τομέα στο νησί. Η ομάδα φιλοσοφίας και
διοίκησης, και λειτουργίας, βασίζεται σε μια διεπιστημονική προσέγγιση, με στόχο τις καλύτερες
δυνατές υπηρεσίες για τους τελικούς χρήστες και τις οικογένειές τους. Η ομάδα διαθέτει μια
βάση δεδομένων με ηλικιωμένους στην περιοχή της Λευκωσίας, κυρίως τους τωρινούς και τους
πρώην πελάτες της Rehab. Η Materia ήταν επίσης συνιδρυτής του Ερευνητικού Κέντρου
Γεροντολογίας (NGO) μαζί με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Περιγραφή
Το όραμα της Materia είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων που ζουν στην
Κύπρο. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι φυσιοθεραπεία, θεραπεία γνωστικής
αποκατάστασης, θεραπεία τέχνης, θεραπεία ομιλίας, επαγγελματική θεραπεία, υποστήριξη
στη βοηθητική τεχνολογία, διατροφικές συμβουλές, φροντίδα στο σπίτι, ψυχοκοινωνική
υποστήριξη και συμβουλευτική, σεμινάρια κατάρτισης, τόσο για επαγγελματίες όσο και για
οικογενειακούς φροντιστές, υπηρεσίες μεταφοράς για άτομα με προβλήματα κινητικότητας και
άλλα.

Πηγή
https://www.materia.com.cy/

Giasemin (Γιασεμίν)
Κύπρος

Ομάδα στόχος

Είδος πηγής

Ηλικιωμένοι
Φροντιστές

Άλλο

Είδος

γλώσσες

Πρωτοβουλία

Ελληνικά, Αγγλικά

Περίληψη
Το «Γιασεμίν» είναι μια ομάδα νέων που κατοικούν στην Κύπρο και που δημιουργήθηκε τον
Μάρτη του 2020. Η επιθυμία τους είναι να απελευθερώσουν την τέχνη από παραδοσιακές και
συμβατικές αντιλήψεις έτσι ώστε να υπάρχει χώρος και χρόνος για άτομα που συνήθως
περιθωριοποιούνται και στους οποίους η τέχνη δεν θα φτάσει διαφορετικά. Ο στόχος τους είναι
να φέρουν στο προσκήνιο κοινωνικά ζητήματα μέσω της δημιουργίας τέχνης και να παράγουν
ένα σύστημα για διάφορες μορφές εκπαίδευσης των τεχνών.

Περιγραφή
Προηγούμενες δραστηριότητες με την Τρίτη ηλικία
1. Καλλιτεχνικές παρεμβάσεις σε διάφορα τοπικά γηροκομεία.
2. Σειρά από θεατρικές δραστηριότητες και εργαστήρια με ηλικιωμένους. Τα εργαστήρια οδήγησαν
στην δημιουργία της θεατρικής παράστασης το «Trattarisma».
3. Καθώς η πανδημία επηρεάζει ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους παγκοσμίως, το Γιασεμίν αποφάσισε
να τους βοηθήσει να πάρουν μέρος σε δραστηριότητες με το να οργανώσει κοινωνικές εκδηλώσεις
όπως τη «Συνάντηση Πρώτης Γενιάς» στη φάρμα “Ananke” που βρίσκεται σε δασική περιοχή. Η μέρα
ήταν αφιερωμένη σε δραστηριότητες για ηλικιωμένους και ταυτόχρονα στην ενδυνάμωση των
οικογενειακών σχέσεων μέσω διασκέδασης και παιχνιδιού.
Το Γιασεμίν προσφέρει: 1. Προώθησης ποικίλων κοινωνικό-πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε χώρο και
χρόνο που θα κινητοποιήσει τη συμμετοχή των ηλικιωμένων. 2. Εκπαιδευτικά προγράμματα και
σεμινάρια σε φροντιστές/νοσηλευτικό προσωπικό/εμψυχωτές με σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων
τους για καλύτερη προσαρμογή των ενεργειών τους ανάλογα με τις ανάγκες και τον αριθμό των
ηλικιωμένων που φροντίζουν (κινητικότητα, ψυχικά ζητήματα, προβλήματα υγείας, κ.λπ.).

Πηγή
Website: https://yasemincollective.wixsite.com/arts
Facebook:
Video: https://yasemincollective.wixsite.com/arts/blank-page-1?pgid=kkwthall-f7ae2d84b710-4263-b7ca-6918d776ea6b

Έργο ReStory
Κύπρος

Ομάδα στόχος

Είδος πηγής

Φροντιστές
Διαμορφωτές πολιτικής
Διευθυντές γηροκομείων

Άλλο

Είδος

γλώσσες

Έργο

Αγγλικά

Περίληψη
ReStory – Γράψε ξανά την ιστορία σου σ’ αυτό το έργο Erasmus+ το οποίο έχει ως στόχο την
δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για φροντιστές, έτσι ώστε να δοθεί στους ηλικιωμένους τους
οποίους φροντίζουν, η ευκαιρία να ξεπεράσουν τα ηλικιακά εμπόδια και τις δυσκολίες που τους
κάνουν να νοιώθουν αχρείαστοι και να χειρίζονται ευθύνες. Η μεθοδολογία έχει ως βάση την
αφήγηση και χρησιμοποιεί ιστορίες ως το κύριο υλικό που θα μετατραπεί σε ποικιλία
καλλιτεχνικών μορφών, όπως οι παραστατικές τέχνες (χορός/χορός σε βίντεο/θέατρο/θέατρο
σε ντοκιμαντέρ), εικαστικές τέχνες (ψηφιακή αφήγηση, βίντεο με διακοπή κίνησης) και
δημιουργική γραφή.

Περιγραφή
Η πλατφόρμα του έργου θα περιέχει:

- Διαδικτυακό μαθησιακό υλικό (πρόγραμμα σπουδών για τους φροντιστές που
χρησιμοποιούν τεχνικές αφήγησης, μια εργαλειοθήκη με εκπαιδευτικές ασκήσεις, και ένα
εγχειρίδιο με την μεθοδολογία των τεχνικών)
- Αποθήκη με καλλιτεχνικά αντικείμενα
- Συλλογή βίντεο με βιντεοσκοπημένες ομάδες εστίασης
- Περιοχή επικοινωνίας

Πηγή
https://restorytocare.eu/
https://www.facebook.com/erasmusrestory

Paphos Third Age
Κύπρος

Ομάδα στόχος

Είδος πηγής

Ηλικιωμένοι
Φροντιστές

Άλλο

Είδος

γλώσσες

Πρωτοβουλία

Αγγλικά

Περίληψη
Το Paphos Third Age (P3A) είναι ένας μη κερδοσκοπικός, ανεξάρτητος οργανισμός που
διαμορφώνει ένα ζωντανό και επιτυχημένο περιβάλλον που προσφέρει συνεχείς μαθησιακές
δραστηριότητες για κατοίκους και τακτικούς επισκέπτες στην περιοχή της Πάφου. Έχουν
περίπου 800 μέλη, οι περισσότεροι είναι συνταξιούχοι, και πάνω από 50 ομάδες, επιδιώκοντας
ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων (π.χ. μαγειρική, περπάτημα, κλαμπ βιβλίου, κινηματογράφος,
ομαδικά γεύματα, εκδρομές, αρχαιολογία, νύχτες παίζοντας κουΐζ, χορός, επιτραπέζια
παιχνίδια λέξεων, ιστορία, χειροτεχνία, κ.λπ.) και οι συναντήσεις γίνονται σε τοποθεσίες γύρω
από την περιοχή της Πάφου. Εκδίδουν επίσης ενημερωτικά δελτία και προσφέρουν ένα
εγχειρίδιο με οδηγίες για άτομα που επιθυμούν να γίνουν ηγέτες της ομάδας και να αρχίσουν
να δημιουργούν τις δικές τους δραστηριότητες στο κλαμπ.

Περιγραφή
Είτε σε ενδιαφέρει η ιστορία, η αρχαιολογία, τα νέα της επικαιρότητας, η μαγειρική, το Bridge,
ή το Mahjong, η δημιουργία παπλωμάτων ή τα μωσαϊκά, υπάρχει μια ομάδα για όλα τα
ενδιαφέροντα. Πάντα ψάχνουν για νέες ομάδες και ηγέτες ομάδων. Έτσι, εάν έχετε γνώσεις σε
ένα συγκεκριμένο τομέα και είστε πρόθυμοι να τις μοιραστείτε με άλλους, μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί τους για να συζητήσετε την ιδέα σας. Μερικές ομάδες που ήταν αρκετά
δημοφιλής στο παρελθόν αλλά τώρα χρειάζονται έναν ηγέτη είναι οι εξής: Εκτίμηση της
Τέχνης, Εκτίμηση της Jazz, Σκάκι για Αρχάριους, και Φυσική Ιστορία.

Πηγή
http://paphos3rdage.org/

Βέλτιστες
Πρακτικές
Βέλτιστες Πρακτικές σε
Χώρες μη Συνεργατών

Εγχειρίδιο Δημιουργική
Αναπόληση
Ηνωμένο Βασίλειο
Ομάδα στόχος

Είδος πηγής

Φροντιστές που προσέχουν
ηλικιωμένους με άνοια

Δημοσίευση

Είδος

γλώσσες

Έργο

Αγγλικά

Περίληψη
Η αναπόληση είναι μια δραστηριότητα όπου μοιραζόμαστε και θυμόμαστε ιστορίες από τη ζωή μας. Για
τους ηλικιωμένους που δεν ζουν στο σπίτι, που έχασαν επαφή με κοινωνικούς συνδέσμους, και
υποφέρουν από άνοια, οι οργανωμένες συνεδρίες αναπόλησης ενθαρρύνουν μια αίσθηση ταυτότητας,
αναπτερώνουν την αυτοεκτίμηση του ασθενή, και δημιουργούν περισσότερες φιλίες. Τέτοιες συνεδρίες
μπορούν επίσης να ενημερώσουν τα σχέδια φροντίδας και να βοηθήσουν στην αξιολόγηση της ψυχικής
λειτουργίας των ηλικιωμένων. Ως μέρος του έργου «Μοιραζόμαστε Αναμνήσεις Χτίζουμε Κοινότητες»
στη Βόρεια Ιρλανδία, οι φροντιστές παροτρύνθηκαν να οργανώσουν συνεδρίες αναμνήσεων κατά τη
διάρκεια των οποίων οι ηλικιωμένοι είχαν την δύναμη να δημιουργήσουν «ένα βιβλίο ιστορίας ζωής»,
«ένα κουτί μνήμης» ή «την καλύτερη εποχή της ζωής μου» και να τα μοιραστούν με άλλους σε ένα
περιβάλλον κατανόησης και σεβασμού.

Περιγραφή
Μάθετε από τις βέλτιστες πρακτικές της επισυναπτόμενης δημοσίευσης και ενθαρρύνετε τους
ηλικιωμένους να εμπλακούν σε μια σειρά οργανωμένων συνεδριών αναπόλησης με τη χρήση 3
εργαλείων:
1. Ένα βιβλίο ιστορίας ζωής – βοηθήστε τους ηλικιωμένους να γράψουν, να ζωγραφίσουν, ή να
σημειώσουν τις πιο πολύτιμες αναμνήσεις από τη ζωή τους (σελ. 21);
2. Ένα κουτί μνήμης – βοηθήστε τους ηλικιωμένους να κάνουν μια λίστα, να ζωγραφίσουν, ή να
συλλέξουν αντικείμενα που θέλουν να φυλάξουν στο κουτί που θα τους θυμίζουν ποιοι είναι (σελ.
29);
3. Η καλύτερη εποχή της ζωής μου – σε ποιο ακριβώς κομμάτι/στιγμή της ζωής του μπορεί ο κάθε
ηλικιωμένος να σημειώσει τα πιο σημαντικά άτομα, γεγονότα και καταστάσεις που σχημάτισαν
την υπόλοιπη τους ζωή (σελ. 32).

Πηγή

https://www.ageuk.org.uk/globalassets/ageni/documents/publications/best_practice_manual_creative_reminiscence_and_life_story_
work.pdf

Βελτιώνοντας την μετέπειτα ζωή
Ηνωμένο Βασίλειο
Ομάδα στόχος

Είδος πηγής

Φροντιστές
Διαμορφωτές πολιτικής
Διευθυντές γηροκομείων

Δημοσίευση

Είδος

γλώσσες

Σχετική πολιτική που εφαρμόζετε σε
περιβάλλον πραγματικής ζωής

Αγγλικά

Περίληψη
Το Age UK δουλεύει για να βελτιώσει τη μετέπειτα ζωή των 14 εκατομμυρίων ηλικιωμένων στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Λόγω των παρεμβάσεών τους, δημιούργησαν μια περίληψη βασικών
αποδειχτικών στοιχείων που δείχνουν τι αποδεικνύεται αποτελεσματικό στη βελτίωση της ζωής
των ηλικιωμένων. Ως αποτέλεσμα, έχουν εντοπίσει επτά θέματα που είναι απαραίτητα για
αποτελεσματικές υπηρεσίες για ηλικιωμένους, και που παρουσιάστηκαν και εφαρμόστηκαν σε
γηροκομεία σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Περιγραφή
Τα επτά θέματα που είναι
απαραίτητα για αποτελεσματικές
υπηρεσίες για ηλικιωμένους είναι
τα ακόλουθα:

Πηγή
https://www.ageuk.org.uk/Documents/EN-GB/For-professionals/Research/Serviceswhat_works_spreads.pdf?dtrk=true

Dementia Village
Ολλανδία

Ομάδα στόχος

Είδος πηγής

Διαμορφωτές πολιτικής

Βίντεο

Είδος

γλώσσες

Καμπάνια/Κίνηση

Αγγλικά, Ολλανδικά

Περίληψη
Το Dementia Village είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον διαβίωσης για ηλικιωμένους
ασθενείς με άνοια. Είναι ένα εθνικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ολλανδική
κυβέρνηση για να δημιουργήσει τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις φροντίδας στον κόσμο. Η
ιδέα πίσω από το Dementia Village είναι η ενθάρρυνση των ηλικιωμένων να ζήσουν μια
κανονική ζωή με το να τους παρέχετε ένα σύνολο εγκαταστάσεων, όπως πλατεία πόλης,
θέατρο, κήπος και ταχυδρομείο, καθώς και δωμάτια και σπίτια σχεδιασμένα σε στιλ της
δεκαετίας του 1950 ή του 1960, για να μπορούν να νοιώσουν σαν στο σπίτι τους.

Περιγραφή
Το Dementia Village βασίζεται στην έρευνα ότι το περιβάλλον μας επηρεάζει τη διάθεση μας.
Τα συνηθισμένα γηροκομεία έχουν μια «κλινική» αίσθηση που μπορεί να κάνει τους
ηλικιωμένους να νοιώθουν άρρωστοι ή αδύναμοι. Με το να βάλουμε ηλικιωμένους στο
περιβάλλον του χωριού, ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στις τελευταίες, πολύτιμες
στιγμές της ζωής τους. Κάμερες έχουν τοποθετηθεί σε όλο χωριό για να παρακολουθούν τους
κατοίκους και τους προσέχουν φροντιστές εκπαιδευμένοι να βοηθηθούν άτομα με άνοια. Οι
αναφορές από το Dementia Village δείχνουν ότι οι ηλικιωμένοι που ζουν σε αυτήν την
εγκατάσταση είναι πολύ πιο ευτυχισμένοι από εκείνους που ζουν σε τυπικά γηροκομεία.

Πηγή
https://www.dementiavillage.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LwiOBlyWpko

Βραχυπρόθεσμη φροντίδα
αποκατάστασης
Australia - Best Practices
Ομάδα στόχος

Είδος πηγής

Φροντιστές
Διαμορφωτές πολιτικής
Διευθυντές γηροκομείων

Άλλο

Είδος

γλώσσες

Σχετική πολιτική που εφαρμόστηκε σε
περιβάλλον πραγματικής ζωής

Αγγλικά

Περίληψη
Η Αυστραλιανή βραχυπρόθεσμη φροντίδα αποκατάστασης έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους
ηλικιωμένους να αντιστρέψουν ή να καθυστερήσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε
καθημερινά ζητήματα. Μια ομάδα επαγγελματιών υγείας δουλεύουν μαζί με τους ηλικιωμένους
για 6-8 εβδομάδες για να τους βοηθήσουν να επιστρέψουν σε επίπεδα ανεξαρτησίας που είχαν
πιο παλιά έτσι ώστε να καθυστερήσει η ανάγκη για μακροπρόθεσμη φροντίδα και υπηρεσίες
υποστήριξης.

Περιγραφή
Φανταστείτε ότι είστε ένας ηλικιωμένος που δυσκολεύεται να ντυθεί το πρωί. Αντί να έρχεται
στο σπίτι σας ένας φροντιστής δύο φορές την ημέρα για να σας φορέσει τα ρούχα το πρωί και
μετά να τα βγάλει το βράδυ, το Αυστραλιανό πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης φροντίδας
αποκατάστασης σας αναθέτει έναν προσωπικό γυμναστή για να έρχεται στο σπίτι σας για 6-8
εβδομάδες για να δουλέψετε μαζί και να γίνετε πιο δυνατοί έτσι ώστε να μπορείτε να αλλάζετε
τα ρούχα σας μόνοι σας. Αυτή η προληπτική προσέγγιση προσφέρει εξοικονόμηση κόστους
στο σύστημα υγείας της Αυστραλίας, καθώς επίσης δίνει τη δυνατότητα στους ηλικιωμένους να
παραμείνουν ενεργοί για περισσότερο. Αυτό το βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα αποκατάστασης
βασίζεται στο ατομικό σχέδιο επανόρθωσης που ξεκινά με μια απλή ερώτηση «Τι θα θέλατε να
μπορούσατε να κάνετε ξανά;».

Πηγή
https://www.myagedcare.gov.au/sites/default/files/2019-06/your-guide-to-short-termrestorative-care.pdf
https://www.myagedcare.gov.au/short-term-care/short-term-restorative-care

Aging2.0
ΗΠΑ

Ομάδα στόχος

Είδος πηγής

Φροντιστές
Ηλικιωμένοι ασθενείς

Λογισμικό
Δημοσίευση

Είδος

γλώσσες

Πρωτοβουλία

Αγγλικά

Περίληψη
Το Aging2.0 είναι μια διεθνές κοινότητα που προσπαθεί να επιταχύνει την καινοτομία για την
αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προκλήσεων και ευκαιριών στη γήρανση. Είναι ένα δίκτυο με
πάνω από 40.000 καινοτόμα άτομα σε 31 χώρες. Το Aging2.0 δημιούργησε επίσης την πρώτη
παγκόσμια συλλογική διαδικτυακή πλατφόρμα που συνδέει και προσελκύει ενδιαφερόμενους
που αναζητούν λύσεις για την επόμενη γενιά. Το 2016, πραγματοποίησαν το συνέδριο
OPTIMIZE στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ, στο οποίο παρουσίασαν τις βασικές επιχειρήσεις
που παρέχουν τεχνολογικές εξελίξεις στο έργο των φροντιστών.

Περιγραφή
Προσέξτε τις 5 τεχνολογίες
όπως έχουν επιλεχθεί από το
Aging2.0 ως οι κορυφαίες
καινοτομίες και τάσεις που
διαμορφώνουν το τοπίο
φροντίδας ηλικιωμένων και
που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στην
καθημερινή εργασία των
φροντιστών.

Πηγή
https://www.ab-cca.ca/public/download/documents/39490
https://thecollective.aging2.com/

Επίλογος
Η φροντίδα των ηλικιωμένων αποτελεί τη ραχοκοκαλιά
της διαδικασίας μακροχρόνιας φροντίδας που
περιλαμβάνει μια πληθώρα υπηρεσιών που έχουν
σχεδιαστεί για να καλύψουν τόσο τις ιατρικές όσο και τις
προσωπικές ανάγκες φροντίδας. Οι φροντιστές
αναλαμβάνουν το σημαντικό και απαιτητικό καθήκον της
παροχής πρακτικής και συναισθηματικής υποστήριξης
τόσο στους ασθενείς όσο και στους ίδιους. Το να είσαι
φροντιστής περιλαμβάνει μια πολυδιάστατη ικανότητα και
αποτελεί μια ΄ζωντανή’ και συνεχιζόμενη διαδικασία.
Όποιος θέλει να γίνει φροντιστής πρέπει να είναι
εξοπλισμένος με γνώσεις για να αντιμετωπίσει
συγκεκριμένες προκλήσεις και να βελτιώσει την
ετοιμότητά του να παρέχει φροντίδα. Έτσι, αυτό το
ηλεκτρονικό βιβλίο επιχειρεί να προσεγγίσει τη
σπουδαιότητα της παροχής φροντίδας από διάφορες
οπτικές γωνίες, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς
περιπτωσιολογικών μελετών που παρουσιάζουν τις
βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε διαφορετικά
εθνικά πλαίσια, με κοινό όμως στόχο: να ενδυναμώσουν
τους φροντιστές των ηλικιωμένων. Οι βέλτιστες πρακτικές
είναι πολύ χρήσιμες καθώς μπορούν να αποτελέσουν
πηγή έμπνευσης και επίσης να παρέχουν πληροφορίες
για αποτελεσματικές μεθόδους , ώστε να μπορούν να
αναπαραχθούν σε παρόμοιες συνθήκες ή να
προσαρμοστούν σε μια διαφορετική κατάσταση.
Ελπίζουμε πως αυτό το έγγραφο θα βοηθήσει τους
φροντιστές να ανταπεξέλθουν στις απαιτητικές τους
εργασίες.

here4u-project.eu/
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