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ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ #3 – ΜΆΡΤΙΟΣ 2022
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TOGETHER
Αποτελέσματα ενός καινοτόμου έργου για την ευαισθητοποίηση και την
υποστήριξη νέων φροντιστών με μια προσέγγιση ολόκληρης της οικογένειας
Μελέτες των πολλών ρόλων και ευθυνών φροντίδας που αναλαμβάνουν οι νέοι φροντιστές έχουν δείξει ότι
αφενός μπορούν να έχουν θετική επίδραση, αλλά αφετέρου μια σειρά από στοιχεία δείχνει τον αρνητικό αντίκτυπο
της φροντίδας στα αποτελέσματα υγείας, στην κοινωνική δραστηριότητα, στην εκπαίδευση, στις ευκαιρίες
δέσμευσης και απασχόλησης για νέους φροντιστές (Aldridge, 2008; Becker, 2007). Επιπλέον, έχει προκύψει πώς
μια σημαντική μερίδα νέων φροντιστών, οικογενειών με ευθύνες φροντίδας και επαγγελματιών αδυνατούν να
προσδιορίσουν αυτόν τον ρόλο φροντίδας που καλύπτουν οι νεότεροι και, κατά συνέπεια, αποτυγχάνουν να τους
υποστηρίξουν μέσω στοχευμένης προσοχής και παρεμβάσεων.
Με βάση αυτές τις πληροφορίες, από τον Απρίλιο του 2020 το έργο Erasmus+ Together εργάζεται με μια
διακρατική προσέγγιση για την ανάπτυξη εργαλείων και παρεμβάσεων για την υποστήριξη της κοινωνικής
ένταξης και προσέλκυσης των νέων φροντιστών στη Γερμανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Σκωτία, με την
υποστήριξη του EuroCarers, δίκτυο ομπρέλα οργανώσεων φροντιστών. Σε όλο το έργο, το οποίο πλησιάζει
στο τέλος του, οι εταίροι ανέπτυξαν συγκεκριμένους πόρους, οι οποίοι στόχευσαν στην υποστήριξη νέων
φροντιστών και στη βοήθεια των επαγγελματιών να υιοθετήσουν μια προσέγγιση ολόκληρης της οικογένειας,
ενθαρρύνοντας την ανοιχτή επικοινωνία σχετικά με την ασθένεια και τη φροντίδα προκειμένου να
βελτιωθούν οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια.

ΌΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΈΧΟΥΝ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΊ ΚΑΙ
ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΊ ΑΠΌ ΤΙΣ ΟΜΆΔΕΣ-ΣΤΌΧΟΥΣ ΣΕ ΔΙΆΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΆ ΠΛΑΊΣΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΊ ΤΟΥ ΠΑΡΌΝΤΟΣ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΘΈΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΣΤΗΝ
ΑΚΌΛΟΥΘΗ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ: LINK, ΌΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΒΡΕΊΤΕ:
• μια βάση δεδομένων που περιέχει διαφορετικούς πόρους και εργαλεία ευαισθητοποίησης και υποστήριξης
• ad-hoc πόρους σε γλώσσες εταίρων προσαρμοσμένους στα διάφορα εθνικά πλαίσια που εμπλέκονται για την
προώθηση της αναγνώρισης νέων φροντιστών και της προσέγγισης για ολόκληρη την οικογένεια
• ένα μοντέλο εργαστηρίου για τη συμμετοχή νεαρών φροντιστών και μελών της οικογένειας σε ανοιχτή
επικοινωνία σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει η φροντίδα στη ζωή τους
• ένα μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης και ψηφιακού φυλλαδίου με στόχο την υποστήριξη στη χρήση πόρων και την
αξιολόγηση του αντίκτυπου των παρεμβάσεων

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΏΝ
ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΉΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
TOGETHER
Κατά τη διάρκεια του Μαρτίου του 2022, μια σειρά τελικών συνεδρίων θα
πραγματοποιηθεί τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο για τη διάδοση των
αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν μέσω του έργου Together. Σκοπός αυτών των
εκδηλώσεων θα είναι να τονιστεί η συνάφεια που μπορεί να έχει το έργο και οι
πόροι του στη ζωή των νέων φροντιστών, ενθαρρύνοντας τη χρήση των πόρων
μετά το τέλος του έργου. Οι εκδηλώσεις θα απευθύνονται σε νέους εργαζόμενους,
κοινωνικούς λειτουργούς, επαγγελματίες υγείας και ενδιαφερόμενους φορείς που
ασχολούνται με τους νέους φροντιστές. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι εταίροι
του έργου θα παρουσιάσουν έργα και εμπειρίες, ενώ εξωτερικοί εμπειρογνώμονες θα
συμβάλουν στη δημιουργία μιας επισκόπησης του θέματος και θα δώσουν στοιχεία για
μελλοντικές στρατηγικές εργασίας για τη βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης των
νέων φροντιστών.
Το τελικό διεθνές συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 18 Μαρτίου από τις
9:30 π.μ. έως τις 12:30 μ.μ. CET. Μπορείτε να συμμετάσχετε στην εκδήλωση κάνοντας
εγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο: link.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΆΚΤΕΣ
• Περισσότερες πληροφορίες για το έργο, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου: www.togethereuproject.eu.
• Το έργο “Together” συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Σύμβασης Επιχορήγησης
2019-3-DE04-KA205-018801.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το προσωπικό του φορέα ΚΣΔΕΟ
https://www.edra-coop.gr/el/
email: mko.edra@gmail.com

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.

