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Το έργο “Together” περιλαμβάνει τη συμμετοχή
πέντε χωρών, οι οποίες κατασκευάζουν μια
ποικιλόμορφη και γεωγραφικά διάχυτη ομάδα,
συνδυάζοντας τεχνογνωσία κι εμπειρία.
DIAKONISCHES WERK BERLIN STADTMITTE E.V.
Συντονιστής προγράμματος (Γερμανία)
CARERS TRUST SCOTLAND
(Ηνωμένο Βασίλειο)
EDRA (Ελλάδα)
EUROCARERS (Βέλγιο)

ΜΙΑ ΝΈΑ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΓΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΈΣ ΝΕΑΡΉΣ ΗΛΙΚΊΑΣ

ANZIANI E NON SOLO (Ιταλία)

ΟΙ ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ
ΝΕΑΡΉΣ ΗΛΙΚΊΑΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΟΥΝ ΕΥΘΎΝΕΣ ΠΟΥ
ΥΠΌ ΚΑΝΟΝΙΚΈΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΘΑ
ΑΦΟΡΟΎΣΑΝ ΈΝΑΝ ΕΝΉΛΙΚΑ.

Ακολουθήστε μας: #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.

www.togethereuproject.eu

ΤΟ ΕΡΓΟ “TOGETHER” ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΥΛΟΙΠΟΙΗΣΕΙ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ, ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ,
ΔΟΚΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΡΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

προκειμένου να ενημερώσει παιδιά κι ενήλικες για το πόσο
σημαντική και βοηθητική είναι η μεταξύ τους συνεργασία και να
τους ενθαρρύνει να είναι υποστηρικτικοί ο ένας με τον άλλον,
ιδιαίτερα όταν προκύπτει η ανάγκη για παροχή φροντίδας σε
κάποιο μέλος της οικογένειάς τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ ΣΤΟ
ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Το έργο “Together” είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα,
σχεδιασμένο να υποστηρίξει την κοινωνική ένταξη και
συμμετοχή νεαρών φροντιστών σε Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα,
Βέλγιο και Ηνωμένο Βασίλειο, βοηθώντας τόσο εκείνους, όσο
και τους επαγγελματίες να υιοθετήσουν μία εξ ολοκλήρου
οικογενειακή προσέγγιση, όπου
τα μέλη της οικογένειας (συμπεριλαμβανομένου και του
ατόμου που λαμβάνει τη φροντίδα) ενθαρρύνονται να
επικοινωνούν πιο ανοιχτά σχετικά με τη νόσο και τη φροντίδα
που σχετίζεται με αυτή.
Ο απώτερος στόχος είναι να υπάρξει θετική επίδραση στις
οικογένειες όπου παρέχεται φροντίδα σε κάποιο μέλος και
υπάρχει κι ένα νεότερο μέλος που συμβάλλει σε αυτή, έτσι
ώστε να αποτραπεί κάθε είδους αρνητικός αντίκτυπος προς
το νεότερο ηλικιακά άτομο, να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής
του, αλλά και να επιτευχθεί η κοινωνική του ενσωμάτωση και
η μεγαλύτερη συμμετοχή του σε κοινωνικές δραστηριότητες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

για φροντιστές νεαρής ηλικίας και τις οικογένειές τους,
υποστηρίζοντας τον ανοιχτό διάλογο σε ό,τι αφορά τη νόσο
και την κατάσταση του ατόμου που λαμβάνει φροντίδα, την
επίδραση στα νεαρά άτομα και τους τρόπους που μπορεί η
οικογένεια να ανταποκριθεί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-LEARNING

για επαγγελματίες, ώστε να γνωρίζουν πώς να προωθήσουν
την ιδέα της συμμετοχής όλων των μελών της οικογένειας στη
φροντίδα των ατόμων που τη χρειάζονται, αλλά και πώς να
επαναλάβουν το εργαστήριο που αναφέρθηκε προηγουμένως.

ΕΙΣΑΙ ΝΕΟΣ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ;
Οι φροντιστές νεαρής ηλικίας είναι παιδιά και νέοι κάτω
από 18, οι οποίοι προσφέρουν ουσιώδη και σημαντική
φροντίδα, βοήθεια ή υποστήριξη σε μέλη της οικογένειας,
που ζουν με αναπηρία, υποφέρουν από κάποια χρόνια
νόσο, ή κάποιο θέμα ψυχική υγείας, ή οποιαδήποτε άλλη
κατάσταση που σχετίζεται με την ανάγκη για παροχή
βοήθειας και φροντίδας.
Οι φροντιστές νεαρής ηλικίας αναλαμβάνουν ένα ευρύ
φάσμα πρακτικών κι ευθυνών που σχετίζονται με τη
φροντίδα των ατόμων αυτών, συμπεριλαμβανομένης
της συναισθηματικής και προσωπικής φροντίδας, του
νοικοκυριού και της οικονομικής διαχείρισης. Πολλοί
νέοι άνθρωποι ενδέχεται να λυγίσουν μπροστά στο μεγάλο
βάρος των ευθυνών αυτών και παράλληλα να αισθάνονται
παγιδευμένοι, καθώς δεν υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας με
την υπόλοιπη οικογένεια

ΕΆΝ ΑΙΣΘΆΝΕΣΑΙ ΈΤΣΙ ΚΑΙ ΧΡΕΙΆΖΕΣΑΙ ΚΆΠΟΙΟΝ
ΝΑ ΜΙΛΉΣΕΙΣ, ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΕΙΣ ΣΤΑ
ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΣΤΟΙΧΕΊΑ:
Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ
Αισχύλου 5-7, Τ.Κ. 12134 Περιστέρι
Τηλ: 210 5913826
Email: info@edra-coop.gr
W: https://www.edra-coop.gr

ΕΙΣΑΙ ΓΟΝΕΑΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΜΕ
ΑΤΟΜΑ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥΣ;
Θέλεις να ενημερωθείς περαιτέρω για την προσέγγιση που
αφορά τη συμμετοχή όλης της οικογένειας στη φροντίδα
των μελών που την έχουν ανάγκη;
Επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία:
Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ
Αισχύλου 5-7, Τ.Κ. 12134 Περιστέρι
Τηλ: 210 5913826
Email: info@edra-coop.gr
W: https://www.edra-coop.gr

