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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΜΑΖΊ ΕΊΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΊ: ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ
ΓΙΑ ΝΈΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΈΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΈΛΗ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΤΟΥΣ
Το έργο TOGETHER που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
Erasmus+ βρίσκεται στο τελευταίο του στάδιο.
Τους τελευταίους μήνες η σύμπραξη των εταίρων έχει
συμμετάσχει στην υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων
που απευθύνονται σε νεαρούς φροντιστές (από 13 έως 25
ετών) και τα μέλη των οικογενειών τους. Τα εργαστήρια
είχαν ως στόχο να ενθαρρύνουν τη δημιουργία ενός
ανοιχτού διαλόγου σχετικά με την ασθένεια και την
κατάσταση που βρίσκεται ο αποδέκτης της φροντίδας και
τον αντίκτυπο στο νεαρό άτομο, καθώς και πώς ολόκληρη η
οικογένεια μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό, προκειμένου να
αλληλοϋποστηριχθεί. Αυτή η εμπειρία ήταν μια ευκαιρία για
τους νεαρούς φροντιστές και τα μέλη των οικογενειών τους,
ώστε να προβληματιστούν και να μοιραστούν συναισθήματα
σχετικά με διάφορες πτυχές σχετικά με την εμπειρία
φροντίδας τους.
Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στις διάφορες χώρες των
εταίρων και συμμετείχαν 25 νεαροί φροντιστές και 18 μέλη
οικογενειών.
Η κοινοπραξία είναι τώρα στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει
τον οδηγό για την υλοποίηση του εργαστηρίου. Ο οδηγός
«Μαζί είμαστε πιο δυνατοί» περιλαμβάνει πληροφορίες
για τον τρόπο υλοποίησης των εργαστηρίων του έργου Together, εισαγωγή στη μεθοδολογία των εργαστηρίων, όλο το
απαραίτητο υλικό και περιγραφή των προσαρμογών και της
υλοποίησης που πραγματοποιούνται στις διάφορες χώρες
εταίρους. Ο οδηγός είναι τώρα διαθέσιμος στα Αγγλικά, στην
ιστοσελίδα του έργου, στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://togethereuproject.eu/download/806/
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Μαζί νοιαζόμαστε: σεμινάριο
κατάρτισης για επαγγελματίες
Μία από τις τελευταίες δράσεις του έργου ήταν η δημιουργία
ενός διαδικτυακού εκπαιδευτικού μαθήματος που απευθύνεται
σε επαγγελματίες που εργάζονται στους τομείς της νεολαίας,
της οικογένειας και της αναπηρίας.Το μάθημα είναι ένα εύχρηστο
και κατανοητό εργαλείο, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν
αποτελεσματικά και επαγγελματίες με λίγες γνώσεις σχετικά με
τους νεαρούς φροντιστές.Το μάθημα χωρίζεται σε 5 διαφορετικές
ενότητες που ασχολούνται με διαφορετικά θέματα:
1. Εισαγωγή σχετικά με τους νεαρούς φροντιστές και την
προσέγγιση ολόκληρης της οικογένειας.
2. Πώς να χρησιμοποιήσετε τους πόρους ευαισθητοποίησης.
3. Υλοποίηση εργαστηρίων.
4. Πώς να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος αυτών των δράσεων σε
τοπικό επίπεδο.
5. Ευρωπαϊκές καλές πρακτικές.

https://togethereuproject.eu/training/

Επόμενα βήματα
Τον επόμενο μήνα η σύμπραξη των εταίρων του έργου TOGETHER
θα ασχοληθεί με την πιλοτική εφαρμογή του μαθήματος e-learning. Επαγγελματίες που εργάζονται με νεαρούς φροντιστές
και/ή τις οικογένειές τους, από τις διάφορες χώρες εταίρους, θα
συμμετάσχουν στη δοκιμή του διαδικτυακού μαθήματος και θα
δίνουν σχόλια σχετικά με αυτό.
Μόλις γίνει αυτό, θα γίνουν οι τελευταίες προσαρμογές. Μείνετε
συντονισμένοι για νέες πληροφορίες!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
Για να μάθετε περισσότερα για το έργο Together και να
εμπλακείτε στις μελλοντικές μας δραστηριότητες, επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα μας: www.togethereuproject.eu ή ακολουθήστε
μας στα πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα με το hashtag:
#together_project .

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το
οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

