GOLD - ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ,
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Tο έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το
περιεχόμενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν μόνο τις απόψειςτων δημιουργών και η
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν.
Αριθμός Σύμβασης Έργου: 2020-1-EL01-KA204-078895

Κ Α Λ Ε Σ ΠΡ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ
Σ Τ ΗΝ Ε Λ Λ Α ΔΑ
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ΔΕΝ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΜΑΙ,
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΑΤΟΜΑ
3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Ελλάδα

Τόπος:
Πειραιάς

Οργανισμός

Συμμετέχοντες

Emphasis

35 άστεγοι άνθρωποι

Κύριος σκοπός:

Συχνότητα:

Κοινωνική ένταξη
(καταπολέμηση
απομόνωσης και
κοινωνικού
αποκλεισμού)

Εβδομαδιαία (για 1
χρόνο)

Είδος:
Κοινωνιοψυχολογική, νομική και
λογιστική υποστήριξη
προκειμένου να τους βοηθήσουμε
να αλλάξουν τη ζωή τους.
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Λεπτομερής Περιγραφή:
Με δωρεά του Ιδρύματος ΤΙΜΑ ο οργανισμός “Emphasis” σχεδίασε και
εφάρμοσε ένα πρόγραμμα με στόχο την υποστήριξη ηλικιωμένων
ατόμων που ζουν στους δρόμους του Πειραιά. Οι άνθρωποι αυτοί
είναι άνεργοι και άστεγοι και η ομάδα Emfasis, μέσω εθελοντών του
δρόμου, κοινωνικών λειτουργών και νομικών συμβούλων, θα τους
επισκεφθεί για να τους προσφέρει "ολιστική" βοήθεια ανάλογα με τις
ανάγκες τους. Παραδείγματα υποστήριξης από την ομάδα Emfasis:
συνοδεία αστέγων σε νοσοκομεία, μονάδες πρόνοιας και βοήθεια σε
εκκρεμή νομικά ζητήματα. Οι στόχοι του προγράμματος είναι η
ψυχολογική υποστήριξη των ανθρώπων που ζουν στο δρόμο και η
παροχή κινήτρων για τη συνέχιση της ζωής τους. Απώτερος στόχος του
προγράμματος είναι να απομακρυνθούν τα παραπάνω άτομα από τους
δρόμους. Πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα οδικών παρεμβάσεων
που θα απευθύνεται αποκλειστικά σε ηλικιωμένους άστεγους στην
Ελλάδα.

Πηγές:
1. https://www.timafoundation.org/el/grant/151-g-emfasis-%CE%B1%CE%BC%CE%BA%CE%B5
2. https://www.timafoundation.org/el/grant/205-g-emfasis-amke
3. https://www.emfasisfoundation.org/
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ΤΙΜΟΥΜΕ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ.
ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΩΡΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ
ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΗΝ
ΑΤΤΙΚΗ.
Ελλάδα

Τόπος:
Αττική

Οργανισμός

Συμμετέχοντες

GivMed

35 άστεγοι άνθρωποι

Κύριος στόχος:

Συχνότητα:

Διατήρηση της
υγείας

Όλο το έτος (3 χρόνια)

Είδος:
Ψηφιακή εφαρμογή για τους
χρήστες και τη μεταφορά
αχρησιμοποίητων φαρμάκων σε
οίκους ευγηρίας
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Λεπτομερής Περιγραφή:
Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός GivMed έχει πρόσβαση σε φάρμακα
για όλους. Ο οργανισμός έχει αναπτύξει μια ψηφιακή εφαρμογή όπου
οι χρήστες μπορούν να ανεβάζουν τα επιπλέον πακέτα φαρμάκων ή τις
ανάγκες τους για αυτά. Στη συνέχεια, το δίκτυο της οργάνωσης
μεταφέρει τα φάρμακα αναλόγως.
Τα πεδία εφαρμογής του προγράμματος "Τιμούμε. Υποστηρίζουμε.
Ενισχύουμε" είναι:
Κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών περίπου 800 ηλικιωμένων, μέσω
του δικτύου και του λογισμικού της GIVMED στην Αττική.
Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών για την
υποστήριξη των γηριατρικών μονάδων με τη δωρεά μέσω του
λογισμικού GIVMED των φαρμάκων που δεν χρειάζονται πλέον.
Το πρόγραμμα διαρκεί ήδη 3 χρόνια από το 2019 και χρηματοδοτείται από
το Ίδρυμα TIMA. Το 2020-2021 το πρόγραμμα κάλυψε ειδικά τις
φαρμακευτικές ανάγκες του covid-19 (22. 250 προστατευτικές μάσκες, 150.
000 γάντια, 296 ειδικά γυαλιά και 390 λίτρα αντισηπτικού).

Πηγές:
1. https://www.youtube.com/watch?v=tGaocc5b6C0&t=4s https://givmed.org/en/ ,
2. https://www.youtube.com/watch?list=TLGG41oXDFm2fMwNzAzMjAyMQ&time_continue=6&v=DOoojXfLhC0 ,
3. https://givmed.org/el/nea/ekdilosi-apologismou-girokomeia/ ,
4. https://givmed.org/el/nea/girokomia-dorea-farmakwn-givmed/ ,
5. https://givmed.org/el/nea/givmed-kai-tima-koinofeles-idryma-stirizoyn-ti-mac/
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
Ελλάδα

Τόπος:
Αθήνα-Δυτική Αττική

Οργανισμός

Συμμετέχοντες

Μουσείο Μπενάκη

2000 ηλικιωμένοι άνθρωποι

Κύριος σκοπός:

Συχνότητα:

Κοινωνική ένταξηπολιτιστική
εκπαίδευση

Είδος:

Καθημερινά

Ξενάγηση στο μουσείο

PAGE 7

Λεπτομερής Περιγραφή:
Η δωρεά του Ιδρύματος ΤΙΜΑ αφορά στη δημιουργία προγράμματος
επισκέψεων στο Μουσείο Μπενάκη για τους ηλικιωμένους. 2. 000
ηλικιωμένοι μέλη των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων από
διάφορους Δήμους της Δυτικής Αττικής θα επισκεφθούν δωρεάν το Μουσείο
σε διάστημα 12 μηνών. Οι ξεναγήσεις θα προσφέρονται στους ηλικιωμένους
σε ομάδες των 30 περίπου ατόμων και θα περιλαμβάνουν επίσης μεταφορά
από και προς το Μουσείο και αναψυκτικά. Στο πλαίσιο της δωρεάς, το
προσωπικό του Μουσείου θα λάβει μέρος σε ένα διαδραστικό πρόγραμμα
εκπαίδευσης προσομοίωσης, προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρει
καλύτερες υπηρεσίες στους ηλικιωμένους. Αυτό το καινοτόμο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα βασίζεται σε διεθνείς καλές πρακτικές και έρευνες και
υλοποιείται από γεροντολόγους με σχετική εμπειρία στον τομέα.

Πηγές:
https://www.timafoundation.org/el/grant/136-g-moyseio-mpenaki
https://www.benaki.org/index.php?lang=el
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ΦΙΛΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑ

Ελλάδα

Τόπος:
Αθήνα

Οργανισμός

Συμμετέχοντες

ΙνστιτούτοProlepsis

περίπου 100

Κύριος σκοπός:

Συχνότητα:

Κοινωνική ένταξη

Εβδομαδιαία

Είδος:
Οργάνωση συλλογικών
δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων
δράσης κ. λπ.
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Λεπτομερής Περιγραφή:
Το πρόγραμμα "Φιλία σε κάθε ηλικία" αφορά μοναχικά και κοινωνικά
αποκλεισμένα άτομα άνω των 65 ετών. Για την υλοποίηση του
προγράμματος, το Ινστιτούτο Prolepsis συνεργάστηκε με τη γαλλική ΜΚΟ
"Petits Frères des Pauvres" (Μικροί Αδελφοί των Φτωχών), η οποία έχει ως
αποκλειστική αποστολή την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων στη Γαλλία
από το 1946 και διεθνώς με εταίρους από το 1979. Οι ωφελούμενοι
αντιστοιχούν σε εθελοντές που εκπαιδεύονται από την Prolepsis- οι
εθελοντές επισκέπτονται τους ηλικιωμένους στο σπίτι σε εβδομαδιαία βάση
και περιστασιακά οργανώνουν κοινωνικές εκδηλώσεις εκτός σπιτιού, όπως
επισκέψεις στην παραλία, περιπάτους, δωρεάν θεατρικές παραστάσεις κ. λπ.
Οι εθελοντές λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη για την αντιμετώπιση
διαφόρων θεμάτων, όπως, για παράδειγμα, ο θάνατος ηλικιωμένων
δικαιούχων που τους έχουν ανατεθεί.Το Ινστιτούτο Prolepsis λειτουργεί
επίσης μια τηλεφωνική γραμμή που προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη σε
μοναχικούς ηλικιωμένους, χωρίς να είναι απαραίτητο να συμμετέχουν στο
πρόγραμμα.

Πηγές:
https://www.prolepsis.gr/gr/programs/programma-filia-se-kathe-ilikia-gia-tin-katapolemisi-tismonaxias-kai-koinonikis-apomonosis-ton-ilik
https://filiasekatheilikia.gr/
https://www.timafoundation.org/el/grant/228-g-prolepsis
https://www.facebook.com/filiasekatheilikia/
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 3ΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ
Ελλάδα
Οργανισμός

Τόπος:
μπορούν να συμμετάσχουν
άτομα από όλη την Ελλάδα

Συμμετέχοντες

People Behind

160

Κύριος σκοπός:

Συχνότητα:

ενδυνάμωση των
ηλικιωμένων,
καταπολέμηση των
στερεοτύπων

καθημερινά/εβδομαδιαία/
εφάπαξ

Είδος:
διαδικτυακά μαθήματα (λόγω
του Covid-19)
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Λεπτομερής Περιγραφή:
Ο οργανισμός People Behind έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα μέσω του
οποίου προσφέρονται σεμινάρια και μαθήματα σε ηλικιωμένους ηλικίας
65+ εντελώς δωρεάν, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εθνικότητα, το
μορφωτικό επίπεδο, η οικονομική κατάσταση κ. λπ.
Υπάρχει ακόμη και η δυνατότητα για κάποιους από τους ηλικιωμένους να
συνδυάσουν αυτά τα μαθήματα/σεμινάρια, εάν έχουν κάποια εξειδίκευση.
Προς το παρόν, λόγω της πανδημίας, τα μαθήματα πραγματοποιούνται
διαδικτυακά, δίνοντας την ευκαιρία στους ηλικιωμένους 65+ από
οποιαδήποτε περιοχή να συμμετάσχουν. Η τεχνολογία προσφέρει σε όποιον
ενδιαφέρεται την ευκαιρία να συμμετάσχει και η δια βίου μάθηση
ενισχύεται. Μερικά από τα μαθήματα που προσφέρονται είναι τα Αγγλικά,
Ευρωπαϊκή Ιστορία, Πληροφορική, Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Ιστορία της
Τέχνης, Υγιεινή Μαγειρική, Συζήτηση σε ομάδες κ. λπ.
Οι κύριοι στόχοι της πρωτοβουλίας είναι η αμοιβαία κατανόηση, η
ανταλλαγή γνώσεων, η δημιουργία δίκαιων και βιώσιμων λύσεων για όλους,
η ενίσχυση του εθελοντισμού, η κοινωνική ένταξη, η βελτίωση της
ποιότητας ζωής, τα θετικά συναισθήματα και η αυτοεκτίμηση. Οι
ηλικιωμένοι αποκτούν όλο και περισσότερες εξουσίες, καθώς αναπτύσσουν
περαιτέρω τις γνώσεις τους και αισθάνονται ενεργά μέλη της κοινωνίας.
Θεωρούν τους εαυτούς τους ισότιμα μέλη που ωφελούν και την κοινωνία.
Παραμένουν δραστήριοι, παραμένουν υγιείς!

Πηγές:
https://www.peoplebehind.gr/
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/306928_panepistimio-3is-ilikias-ena-diaforetiko-panepistimiogia-toys-ilikiomenoys-stin
https://portnet.gr/themata/29608-to-panepisthmio-tritis-hlikias-anoigei-tis-portes-tou-psifiaka.html
https://www.gernaoallios.gr/2020/01/03/panepistimio-tritis-ilikias-stin-athi/
https://enallaktikidrasi.com/2020/02/panepistimio-tritis-ilikias-ilikiwmenoi-65-etwn-epistrefonthrania/
https://sputniknews.gr/20200110/to-proto-panepistimio-tritis-Ilikias-epitelous-anoigei-kai-stinathina--5865133.html

PAGE 12

ΣΟΦΗ ΠΑΡΕΑ ΣΤΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ

Ελλάδα

Τόπος:
Αθήνα

Οργανισμός

Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης
Κύριος σκοπός:
ψυχαγωγία, σύνδεση με
την Κυκλαδική Τέχνη

Συμμετέχοντες
1.060

Συχνότητα:
καθημερινά/εβδομαδιαία/
μηνιαία

Είδος:
VR
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Λεπτομερής Περιγραφή:
Το πρόγραμμα "Σοφή Παρέα στο Μουσείο" ξεκίνησε το 2016 με την
υποστήριξη του Ιδρύματος ΤΙΜΑ και απευθύνεται σε άτομα άνω των 65
ετών. Μέχρι σήμερα, έχει φιλοξενήσει περισσότερους από 6. 000
ηλικιωμένους στο Μουσείο μέσω οργανωμένων ομαδικών επισκέψεων. Κατά
την περίοδο 2017-2018, το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από τους Νέους
Προστάτες του Μουσείου. Το 2019 το πρόγραμμα διευρύνεται,
συνεργαζόμενο και πάλι με το Ίδρυμα ΤΙΜΑ και το Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος.
Από το 2020, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης προσφέρει στους
ηλικιωμένους την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια ξενάγηση στο μουσείο
και να ταξιδέψουν για λίγο στις Κυκλάδες μέσω γυαλιών εικονικής
πραγματικότητας.
Με βάση την εμπειρία της Seveneleven το 2018, η εικονική
πραγματικότητα προσφέρει μια νέα μορφή ψυχαγωγίας σε όσους ζουν με
κάποια μορφή άνοιας, ενώ ταυτόχρονα, σύμφωνα με ορισμένες έρευνες, η
αισθητηριακή εμπειρία που προσφέρει, φαίνεται να περιορίζει συμπτώματα
όπως το άγχος, το στρες και η σύγχυση.
Σκοπός των εργαστηρίων δεν είναι μόνο η ψυχαγωγία των ηλικιωμένων που
ζουν σε οίκους ευγηρίας και δεν μπορούν να επισκεφθούν το Μουσείο, αλλά
και η προώθηση της βιωματικής τους σύνδεσης με τον κυκλαδικό
πολιτισμό.

Πηγές:
https://cycladic.gr/page/ikoniki-xenagisi-sto-mousio-kikladikis-technis
https://www.iefimerida.gr/politismos/eikoniki-xenagisi-moyseio-kykladikis-tehnis
https://www.timafoundation.org/el/grant/196-ghttps://www.eurodiaconia.org/el/2018/12/virtual-reality-for-elderly-people-a-new-project-launchedby-our-greek-member-apostoli/
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ΘΑΛΛΩ

Ελλάδα

Τόπος:
Αθήνα

Οργανισμός

Seveneleven
Theater Company
Κύριος σκοπός:

διατήρηση της
ψυχικής και
σωματικής υγείας,
δημιουργικότητα,
ψυχαγωγία

Συμμετέχοντες
Μη διαθέσιμο

Συχνότητα:
καθημερινά/εβδομαδιαία/μηνιαία

Είδος:
ενεργή συμμετοχή στα εργαστήρια
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Λεπτομερής Περιγραφή:
Το Θάλλω είναι μια δράση που έχει ως στόχο να προσφέρει χαμόγελα και
ψυχική διαύγεια -προσωρινή όμως-, να βοηθήσει τους ηλικιωμένους να
αναπτύξουν διαπροσωπικές σχέσεις, όπως αυτές προκύπτουν από την
επαφή τους με τους εμψυχωτές και τους εθελοντές που τους επισκέπτονται.
Η μέθοδος του Θάλλω βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή των ηλικιωμένων.
Κάθε συνεδρία ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα μέσω της τέχνης και
εμπλουτίζεται με δραστηριότητες όπως το παιχνίδι επιλεγμένων
παιχνιδιών, η διεξαγωγή συζητήσεων για συγκεκριμένα θέματα, το παιχνίδι
ρόλων και το τραγούδι. Με αυτόν τον τρόπο, οι ηλικιωμένοι συμμετέχουν
ενεργά στη διαδικασία.
Η ψυχαγωγική μέθοδος που προτείνουν και εφαρμόζουν διεγείρει και
προκαλεί έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις, απομακρύνει τη σκέψη από
τον πόνο, μειώνει το στρες και το άγχος, ενώ ταυτόχρονα βοηθά στη μεγάλη
μάχη κατά της κατάθλιψης. Επιπλέον, διεγείρει την αυτοσυγκέντρωση και
βοηθά τη μνήμη, δύο από τις βασικές νοητικές λειτουργίες.

Πηγές:
https://thallo.care/
https://www.elculture.gr/blog/article/%ce%b3%ce%b5%ce%bb%cf%8e%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%ac-%ce%b5%cf%84%cf%8e%ce%bd-80-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%ba%ce%ac%cf%84%ce%b9/
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ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ

Ελλάδα

Μέρος:
Αθήνα

Οργανισμός

Οι Άγγελοι της
Χαράς
Κύριος σκοπός:

ψυχαγωγία,
ψυχολογική
αποσυμπίεση

Συμμετέχοντες
Δεν είναι διαθέσιμο

Συχνότητα
καθημερινά/εβδομαδιαία/
μηνιαία

Είδος:
διαδραστικό
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Λεπτομερής περιγραφή:
Από το 2011, μια ομάδα επαγγελματιών καλλιτεχνών, ψυχολόγων,
μουσικοθεραπευτών και παιδαγωγών, οι "Άγγελοι της Χαράς" προσφέρουν
ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη μέσω των Τεχνών σε παιδιά που
νοσηλεύονται ή φιλοξενούνται σε ιδρύματα, σε ηλικιωμένους καθώς και σε
άτομα με αναπηρίες.
Ειδικά μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στους
ηλικιωμένους, Οι Άγγελοι της Χαράς ενθαρρύνουν τους ηλικιωμένους
ανθρώπους που βιώνουν θλίψη, μοναξιά, απόγνωση καθώς και σωματικό
πόνο. Παράλληλα, οργανώνουν διαδραστικές παραστάσεις και
μουσικοθεραπευτικά προγράμματα με τη χρήση ήχων, φωνών, μουσικών
οργάνων, τραγουδιών και αυτοσχεδιασμού.

Πηγές:
https://www.angelsofjoy.gr/
https://www.facebook.com/angeloitisxaras/
https://www.youtube.com/channel/UC4YT_syE4V2TVYaAVJzJvGw
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ
ΣΠΙΤΙ" ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΟΙΑ

Ελλάδα

Τόπος:
Δυτική Αττική

Οργανισμός

Εταιρεία Alzheimer
και Σχετικών
Διαταραχών
Αθηνών
Κύριος σκοπός:

Συμμετέχοντες
100 οικογένειες ασθενών με άνοια
μέσω κατ' οίκον επισκέψεων

Συχνότητα:
ένας χρόνος

Είδος:

Πρόγραμμα
φροντίδας στο σπίτι
για ασθενείς με άνοια
που θα εστιάζει στον
φροντιστή και θα έχει
ως προτεραιότητα τη
βελτίωση των
υπηρεσιών που
παρέχονται στον
ασθενή.
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Λεπτομερής Περιγραφή:
Υπηρεσίες: α) ενημέρωση για βασικά θέματα που αφορούν τα άτομα με
άνοια- β) εκπαίδευση στη διαχείριση κρίσεων- γ) εκπαίδευση σε τεχνικές
ανάπαυλας και βελτίωση της αυτοεκτίμησης του φροντιστή- δ) οικογενειακή
συμβουλευτική. Εκτός από αυτές τις σημαντικές υπηρεσίες, θα προσφέρει
διάφορες υπηρεσίες σε άτομα με άνοια, όπως: α) ιατρική εξέταση και
νευροψυχολογική αξιολόγηση για ένα γενικό σχέδιο φροντίδας- β)
περιοδική νοσηλευτική φροντίδα με τελικό στόχο την εκπαίδευση των
φροντιστών σε θέματα όπως η πρόληψη πτώσεων και η εκπαίδευση στις
πρώτες βοήθειες- γ) συμβουλευτική σχετικά με ηθικά και νομικά
δικαιώματα καθώς και θέματα πρόνοιας/ασφάλισης.
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Κ Α Λ Ε Σ ΠΡ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ
Σ Τ Η Γ Ε Ρ ΜΑ ΝΙ Α
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IM ALTER IN FORM

Γερμανία

Τόπος:
Εθνικό

Οργανισμός

Συμμετέχοντες

BAGSO

δεν έχει δοθεί

Κύριος σκοπός:

Συχνότητα:

Διατήρηση της
υγείας (διατροφή και
σωματική
δραστηριότητα),
Κοινωνική ένταξη

συχνή (διαφέρει μεταξύ των
προσφορών)

Είδος:
Προσφορά ενημερωτικού υλικού,
εκπαιδεύσεων, συνεδρίων και
μαθημάτων κατάρτισης σε
κοινοτικό επίπεδο
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Λεπτομερής περιγραφή:
Το Im Alter IN FORM είναι ένα έργο της BAGSO που αποτελεί επίσης
μέρος της πρωτοβουλίας IN FORM. Στόχος του είναι να ενεργοποιήσει τις
δυνατότητες στις κοινότητες βελτιώνοντας τις προσφορές πρόληψης της
υγείας που αφορούν τους ηλικιωμένους. Εστιάζουν στην υγιεινή διατροφή,
τη σωματική δραστηριότητα και την κοινωνική συμμετοχή. Οι σχετικοί
φορείς (π. χ. πάροχοι υπηρεσιών στον τομέα της υγείας που εργάζονται με
ηλικιωμένους, όπως γιατροί, φυσιοθεραπευτές, φαρμακοποιοί, γηροκομεία,
γυμναστήρια. . . ) λαμβάνουν ενημερωτικό υλικό και τους προσφέρονται
εκπαιδεύσεις, συνέδρια και αναβαθμισμένα μαθήματα κατάρτισης σε
κοινοτικό επίπεδο για να τους συμβουλεύσουν πώς να υποστηρίξουν έναν
υγιεινό τρόπο ζωής στην τρίτη ηλικία. Οι εκπαιδεύσεις που προσφέρονται
είναι: βασική εκπαίδευση, προχωρημένη εκπαίδευση, "IN FORM
MitMachBox" στην πράξη, προγραμματίζοντας και ξεκινώντας το γεύμα φαγητό και καθοδηγώντας ομάδες φυσικής δραστηριότητας. Σε συνέδρια
ενημερώνουν επίσης τους ανθρώπους σε κοινοτικές εγκαταστάσεις, όπως τα
γηροκομεία, για το πώς μπορούν να εγγυηθούν μια υγιεινή και
ισορροπημένη διατροφή. Ένα παράδειγμα ενός άλλου τύπου συνεδρίου
ήταν στο Κάσελ το 2018. Εκεί συζήτησαν για την πιθανή συμβολή των
σχετικών φορέων στη βελτίωση και τη δημιουργία προσφορών που
προάγουν την υγεία και για χρήσιμες στρατηγικές. Οι συμβουλές και οι
πληροφορίες σχετικά με τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και την
κοινωνική συμμετοχή που δίνονται στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος
εφαρμόζονται πρακτικά με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, στο
Esslingen ξεκίνησαν ομάδες φυσικής δραστηριότητας που συναντώνται
τακτικά σε εξωτερικούς χώρους και ασκούν χαμηλού επιπέδου φυσική
δραστηριότητα μαζί με τη βοήθεια αρμόδιου εκπαιδευτή. Ένα άλλο
παράδειγμα είναι ένα κίνημα parcours στην Έσση που δημιουργήθηκε
πρόσφατα. Έγινε δεκτό από το κοινό και χρησιμοποιήθηκε ως νέο σημείο
συνάντησης.Τα άτομα που χρησιμοποιούν τα πάρκο αναφέρουν μεγαλύτερη
ασφάλεια στην καθημερινή ζωή, ευχαρίστηση της ζωής και κινητικές
ικανότητες. Επιπλέον, οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν διάφορα
ερευνητικά έργα, όπως μελέτες περιπτώσεων το 2016 σχετικά με τις
προσφορές γεύματος στις κοινότητες και την εκτιμώμενη μελλοντική
ζήτηση. Ένα άλλο παράδειγμα είναι μια διαδικτυακή έρευνα σχετικά με την
κατάσταση των προσφερόμενων υπηρεσιών και των μέτρων προαγωγής της
υγείας. Επιπλέον, ο δικτυακός τόπος παρέχει ενημερωτικό υλικό για το ίδιο
το έργο και για γενικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των
ηλικιωμένων.
Πηγές:
Flyer (only German): https://im-alter-inform.de/fileadmin/user_upload/2_Ueber_uns/BAGSOProjekt/BAGSO_Projektflyer_KL_v4final.pdf
Website: https://im-alter-inform.de/
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AKTIV 70 PLUS

Γερμανία

Τόπος:
Schleswig Holstein

Οργανισμός

Ινστιτούτο αθλητικών
επιστημών του
Πανεπιστημίου
Christian-Albrechts
στο Κίελο
Κύριος σκοπός:

διατήρηση της
υγείας

Συμμετέχοντες
περισσότερα από 4000 άτομα
συμμετείχαν σε 300 μαθήματα

Συχνότητα:
μια φορά το χρόνο (εκπαιδευτικό
σεμινάριο)

Είδος:
πρόγραμμα φυσικής
δραστηριότητας
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Λεπτομερής Περιγραφή:
Το Aktiv 70 Plus είναι ένα έργο της αθλητικής ομοσπονδίας στο SchleswigHolstein (ομόσπονδο κρατίδιο της Γερμανίας) (LSV) που ξεκίνησε το 2008.
Αποτελεί επίσης μέρος της πρωτοβουλίας IN FORM.Αποτελείται από ένα
ειδικό αθλητικό πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί για άτομα ηλικίας 70 ετών
και άνω. Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε από το Ινστιτούτο Αθλητικής
Επιστήμης του Christian-Albrechts-University in Kiel. Μέχρι τώρα,
περισσότεροι από 4000 άνθρωποι συμμετείχαν σε 300 μαθήματα. Εάν οι
άνθρωποι συμμετέχουν τακτικά, το κόστος μπορεί να επιβαρύνει (εν μέρει)
τις ασφαλιστικές εταιρείες. Σκοπός του έργου είναι να παρακινήσει άτομα
ηλικίας 70+ να συμμετάσχουν σε μια ολιστική, προσανατολισμένη στην
υγεία προσφορά ΠΑ στους συλλόγους της αθλητικής ομοσπονδίας
(πρωτογενής πρόληψη).Επιπλέον, οι στόχοι είναι η βελτίωση της δύναμης,
της αντοχής, της κινητικότητας και του συντονισμού, καθώς και η πρόληψη
των πτώσεων των συμμετεχόντων. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 12
εβδομάδων και περιλαμβάνει ασκήσεις διάρκειας 60 λεπτών μία φορά την
εβδομάδα. Οι αθλητικοί εκπαιδευτές πρέπει τουλάχιστον να έχουν άδεια
ÜL-C "Seniors". Μπορεί να ονομαστεί ολιστικό πρόγραμμα, επειδή οι
εκπαιδευτές εκπαιδεύονται από την αθλητική ομοσπονδία και σε άλλους
τομείς, όπως η λειτουργική γυμναστική, η κίνηση με μουσική, η εκπαίδευση
ευαισθητοποίησης, η εκπαίδευση μνήμης και η χαλάρωση. Όταν οι
αθλητικές ενώσεις θέλουν να εφαρμόσουν και να προσφέρουν αυτό το
πρόγραμμα, θα πρέπει να είναι ουδέτερο από πλευράς κόστους. Γι' αυτό
υπάρχει η δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης των συλλόγων/οργανώσεων
στην αρχή από την αθλητική ομοσπονδία (560 ευρώ ετησίως μπορούν να
ζητηθούν). Μακροπρόθεσμα, αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε διαρκείς,
ευρέως διαδεδομένες προσφορές. Πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με
τα κριτήρια που πρέπει να υποστηριχθούν οικονομικά και το έντυπο
αίτησης μπορείτε να κατεβάσετε στην ιστοσελίδα της αθλητικής
ομοσπονδίας Schleswig-Holstein. Τα μαθήματα θα πρέπει να
πραγματοποιούνται στο κοντινό περιβάλλον των συμμετεχόντων, έτσι ώστε
οι συμμετέχοντες να είναι πιο κοινωνικά ενσωματωμένοι. Το πρόγραμμα
επανεξετάστηκε έτσι ώστε να επιτύχει την πιστοποίηση "Sport pro
Gesundheit" (Γερμανική Ολυμπιακή Αθλητική Ομοσπονδία) και «Deutscher
Standard Prävention» (Κεντρικός Οργανισμός Επιθεώρησης για τη
πρόληψη) το 2020.

Πηγές:
https://www.lsv-sh.de/sportwelten-projekte/sport-gesundheit/senioren-im-sport/aktiv-70-plus/
https://www.youtube.com/watch?v=Z26tveaHeGw (German)
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FIT FÜR 100

Γερμανία
Οργανισμός

Γερμανικό ινστιτούτο
εφαρμοσμένης
αθλητικής
γεροντολογίας

Μέρος:
περισσότερες από 50
τοποθεσίες (κυρίως στη NRW)

Συμμετέχοντες
περισσότερες από 50 τοποθεσίες

Συχνότητα:
rκανονικά μαθήματα πιστοποίησης,
δύο φορές την εβδομάδα (ομάδα PA)

Είδος:

Κύριος σκοπός:

διατήρηση της υγείας,
κοινωνική ένταξη
(ιδίως άνοια)

πρόγραμμα φυσικής
δραστηριότητας
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Λεπτομερής περιγραφή:
Fit für 100 (Fit for 100) είναι μια προσφορά σωματικής δραστηριότητας
για ηλικιωμένους που αναπτύχθηκε από το γερμανικό ινστιτούτο
εφαρμοσμένης αθλητικής γεροντολογίας με έδρα την Κολωνία.Μέχρι
σήμερα, προσφέρεται σε περισσότερες από 50 τοποθεσίες (κυρίως στη
Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, NRW). Οι στόχοι του προγράμματος φυσικής
δραστηριότητας είναι η διατήρηση των ικανοτήτων που απαιτούνται στην
καθημερινή ζωή, η προώθηση της κινητικότητας και της ανεξαρτησίας των
ηλικιωμένων 60 ετών και άνω (ιδίως 80+) και η υποστήριξη των πόρων τους
και η πρόληψη των πτώσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τις δημογραφικές
αλλαγές και τον αυξανόμενο αριθμό ηλικιωμένων και άπορων ανθρώπων, η
επίτευξη αυτών των στόχων έχει μεγάλη σημασία. Το πρόγραμμα
περιλαμβάνει ασκήσεις δύναμης καθώς και ασκήσεις συντονισμού.
Υπάρχουν εναλλακτικές ασκήσεις για τους χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου.
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι είναι εφικτό και
για ασθενείς με άνοια. Το πρόγραμμα θα πρέπει να πραγματοποιείται δύο
φορές την εβδομάδα για την επίτευξη των στόχων. Για να σας επιτραπεί να
προσφέρετε το πρόγραμμα κατάρτισης, πρέπει να συμμετάσχετε σε ένα
σεμινάριο πιστοποίησης διάρκειας τριών ημερών που περιλαμβάνει 24
διδακτικές μονάδες. Το περιεχόμενο του μαθήματος πιστοποίησης
περιλαμβάνει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με το ίδιο το
πρόγραμμα άσκησης, την πρόληψη των πτώσεων, τις αλλαγές και τις βλάβες
στην τρίτη ηλικία και τις τυπικές ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία,
καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισης των ηλικιωμένων και των ασθενών με
άνοια στην ομάδα φυσικής δραστηριότητας. Μετά το μάθημα πιστοποίησης
πρέπει να περάσετε δύο βιντεοσκοπημένες παρατηρήσεις για να λάβετε την
πιστοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευτής πρέπει να κινηματογραφήσει
δύο συνεδρίες και ένας συνάδελφος του έργου το αξιολογεί και δίνει
ανατροφοδότηση. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που
εργάζονται στη φυσιοθεραπεία, την αθλητική θεραπεία, τη νοσηλευτική,
κοινωνική και εκπαιδευτική υπηρεσία και σε εκπαιδευτές σε ομάδες
άσκησης ηλικιωμένων. Υπήρχαν πολλές αναφορές στα μέσα ενημέρωσης,
όπως στα περιοδικά και στην τηλεόραση (Stiftung Warentest, ZDF, ARTE,
WDR, 3sat, MDR) για το Fit for 100, το οποίο προκάλεσε μεγάλο
ενδιαφέρον. Μετά από αυτές τις αναφορές πολλοί άνθρωποι και ιδρύματα
επικοινώνησαν με την ομάδα Fit for 100, γεγονός που δείχνει ότι οι
άνθρωποι 80+ έχουν κίνητρο να βελτιώσουν το επίπεδο της φυσικής τους
κατάστασης και την ποιότητα ζωής τους.
Πηγές:
https://www.youtube.com/watch?v=NPDXMTXF6KI (German)
https://www.youtube.com/watch?v=zzIx0xwhAWc (German)
https://www.facebook.com/fitfuer100
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LICHTBLICK
S E N I O R E N H I L F E E .V .
Γερμανία
Οργανισμός

LichtBlick
Seniorenhilfe e.V.

Κύριος σκοπός:

μείωση της φτώχειας
των ηλικιωμένων

Μέρος:
München, Münster, Deggendorf
(Niederbayern) (offices)

Συμμετέχοντες
16. 000 ηλικιωμένοι
υποστηρίζονται εφ' όρου ζωής
(2017-2020)- 3. 313 άμεσα
βοηθήματα + 2. 935 κουπόνια
αγορών + 2. 648 χορηγίες που
αφορούν 35 ευρώ το μήνα (2019)

Συχνότητα:
κανονικά μαθήματα πιστοποίησης,
δύο φορές την εβδομάδα (ομάδα PA)

Είδος:
οικονομική στήριξη, δραστηριότητες
ελεύθερου χρόνου μαζί
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Λεπτομερής Περιγραφή:
LichtBlick Seniorenhilfe e. V. ιδρύθηκε το 2003 και ήταν η πρώτη
οργάνωση αυτού του είδους στη Γερμανία. Συνολικά, υπάρχουν τρεις
ομάδες LichtBlick στο Μόναχο, το Μύνστερ και το Ντέγκεντορφ στην Κάτω
Βαυαρία. Ο κύριος στόχος είναι να στηρίξει τους ηλικιωμένους που
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, αλλά και να λειτουργήσει ως
εκπρόσωπός τους στο ευρύ κοινό. Η οργάνωση υποστηρίζεται από
διασημότητες που ενημερώνουν το κοινό για την κατάσταση των
ηλικιωμένων στη Γερμανία, όπως για παράδειγμα η Simone Thomalla
(ηθοποιός) ή η Monica Gruber (καλλιτέχνης καρμπαρέ).Άλλοι εταίροι είναι
για παράδειγμα η Sparda-Bank ή η Münchener Merkur (εφημερίδα). Η
LichtBlick θέλει να βοηθήσει τους ηλικιωμένους ανθρώπους χωρίς
γραφειοκρατία, γρήγορα και προσωπικά. Εάν κάποιος χρειάζεται οικονομική
βοήθεια για να αντέξει οικονομικά κάτι συγκεκριμένα (π. χ. νέα παπούτσια
ή ένα νέο στρώμα), μπορεί να συμπληρώσει ένα έντυπο αίτησης για άμεση
βοήθεια. Μετά τον έλεγχο των εγγράφων, η αίτηση εγκρίνεται και τα
χρήματα αποστέλλονται στον αιτούντα. Μια άλλη επιλογή είναι να
υποβάλετε αίτηση για χορηγία που περιλαμβάνει 35 ευρώ το μήνα, τα οποία
μπορείτε να ξοδεύετε ελεύθερα. Αν κάποιος θέλει να βοηθήσει και να
δωρίσει χρήματα, υπάρχουν διάφορες επιλογές. Για παράδειγμα, είναι
δυνατή η άμεση δωρεά. Εδώ, ο δωρητής μπορεί να επιλέξει το ποσό (από 50
ευρώ) και το χρονικό διάστημα (από μία φορά έως μηνιαίως) της δωρεάς.
Μια άλλη επιλογή είναι να γίνετε χορηγός ενός ηλικιωμένου ατόμου,
δωρίζοντας 35 ευρώ το μήνα σε ένα μόνο άτομο. Επίσης, είναι δυνατή η
δωρεά κουπονιών αγορών διαφόρων αξιών και συχνοτήτων. Ορισμένοι
ηλικιωμένοι μοιράστηκαν την ιστορία της ζωής τους στον ιστότοπο, όπου
εξηγούν πώς η βοήθεια του LichtBlick άλλαξε τη ζωή τους (π. χ.
https://seniorenhilfe-lichtblick. de/lichtblick-ist-der-himmel-fuermich/ ). Επιπλέον, μπορείτε να διαβάσετε χειρόγραφες επιστολές από τους
ηλικιωμένους με τις οποίες ευχαριστούν την οργάνωση. Πέρα από την
οικονομική στήριξη, η οργάνωση διοργανώνει επίσης τακτικές
δραστηριότητες και εκδηλώσεις για την ένταξη των ηλικιωμένων στην
κοινωνία και τη δημιουργία μιας κοινότητας. Οι ηλικιωμένοι μπορούν να
συμμετέχουν χωρίς κόστος. Για παράδειγμα, οι δραστηριότητες σε μηνιαία
βάση είναι να παίρνετε μαζί πρωινό, να πηγαίνετε στον κινηματογράφο, να
κάνετε πεζοπορία ή να παίζετε μπόουλινγκ σε μια ομάδα τακτικών μελών.
Το 2019, υπήρξαν 166 εκδηλώσεις επιπλέον των τακτικών εκδηλώσεων που
αναφέρθηκαν (π. χ. επίσκεψη σε συναυλίες ή μουσεία). Η LichtBlick
δημοσιεύει μια ετήσια ανασκόπηση που αναφέρεται στις δραστηριότητες
και τις εκδηλώσεις, καθώς και σε στατιστικά στοιχεία/ αριθμούς που
αφορούν ένα έτος. Επιπλέον, περιλαμβάνει προσωπικές δηλώσεις και
φωτογραφίες των ηλικιωμένων και του προσωπικού.
Πηγές:
https://youtu.be/gJNVDKYAg5k
https://seniorenhilfe-lichtblick.de/wp-content/uploads/jahresbericht-2019-2-b.pdf
https://www.facebook.com/LichtblickSeniorenhilfe
The association has a website and has profiles on Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn
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Κ Α Λ Ε Σ ΠΡ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ
Σ Τ ΗΝ Β ΟΥ Λ Γ Α Ρ Ι Α

PAGE 30

ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
ΧΩΡΟ
Βουλγαρία

Μέρος:
Σόφια

Οργανισμός

.
Κύριος σκοπός:

καθοδήγηση
σταδιοδρομίας για την
εργασία με εργαζόμενους
ηλικίας 50 ετών +

Συμμετέχοντες
50

Συχνότητα:
μια φορά

Είδος:
Διαγενεακή μάθηση, Mentoring
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Λεπτομερής Περιγραφή:
Η μακροχρόνια ανεργία αποτελεί μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη και ο
κίνδυνος να μείνουν μακροχρόνια άνεργοι οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης
ηλικίας είναι πολύ υψηλός. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα
για τη μείωση της πρόωρης εξόδου από την αγορά εργασίας. Εν ολίγοις
ενήλικες (50+):
γίνονται μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού,
Ανάγκη για εργασία μέχρι την τρίτη ηλικία,
Γίνεται όλο και πιο δύσκολο για αυτούς να βρουν δουλειά.
Τα άτομα ηλικίας 50+ διαθέτουν γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, οι
οποίες δεν μπορούν να διδαχθούν στο σχολείο και τις οποίες έχουν
αποκτήσει σε περισσότερα από 30 χρόνια εργασιακής εμπειρίας.
Ο γενικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση της απασχολησιμότητας και
της θέσης στην αγορά εργασίας των ηλικιωμένων (50+),
συμπεριλαμβάνοντάς τους στη διαδικασία διά βίου μάθησης και
παρέχοντάς τους δεξιότητες για την επαγγελματική, διαγενεακή μεταφορά
γνώσεων, δωρεάν στις κύριες επαγγελματικές δεξιότητές τους. Διαθέσιμα
προϊόντα:
Καινοτόμος κύκλος μαθημάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών για άτομα
ηλικίας 50 ετών +, παρέχοντάς τους δεξιότητες για τη διαγενεακή, εν
ώρα εργασίας μεταφορά γνώσεων, συμπεριλαμβανομένων τόσο των
εργαζομένων όσο και των ανέργων ενηλίκων ηλικίας 50 ετών +.
Διαδικτυακή πλατφόρμα για την προώθηση και διάδοση των
αποτελεσμάτων του έργου

Πηγές: www.bimec.eu
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜ ΟΡΦΙΑΣ

Βουλγαρία

Μέρος:
Gabrovo

Οργανισμός

Συμμετέχοντες

Κοινωνική
πλατφόρμα

150

Κύριος σκοπός:

συνεχής δράση

καθοδήγηση
σταδιοδρομίας για την
εργασία με εργαζόμενους
ηλικίας 50 ετών +

Συχνότητα:

Είδος:
Κέντρο πόρων Διαχείρισης
ποικιλομορφίας
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Λεπτομερής Περιγραφή:
Το Κέντρο Πόρων για τη διαχείριση της διαφορετικότητας αναπτύχθηκε στο
πλαίσιο μεταφοράς πόρων από την ΕΕ, εφαρμόζει κοινωνικές καινοτομίες
για εργαζόμενους ηλικίας 50 ετών + και τους εργοδότες τους με βάση
καινοτόμα εταιρικά μοντέλα που εφαρμόζονται με επιτυχία και τα οποία
εγγυώνται ενεργό εργατικό δυναμικό στη φάση της τρίτης ηλικίας.
Αυτό το νέο εταιρικό περιβάλλον παρέχει υποστήριξη και κατάρτιση στους
εργαζόμενους ηλικίας 50+, που είναι απαραίτητη για την προσαρμογή τους
στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας που προκαλούνται από τις
μεταβαλλόμενες δημογραφικές και οικονομικές συνθήκες. Το Κέντρο Πόρων
για τη διαχείριση της διαφορετικότητας εργάζεται με μεθοδολογία και
πρόγραμμα κατάρτισης για άτομα ηλικίας 50+ με στόχο την ανάπτυξη
συγκεκριμένων δεξιοτήτων και την προώθηση της μάθησης στην τρίτη
ηλικία. Εκπαιδευμένοι σύμβουλοι είναι διαθέσιμοι για μαθήματα
επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικές υπηρεσίες για
εργαζόμενους ηλικίας 50+. Εξυπηρετεί όχι μόνο τους εργαζόμενους αυτής
της ηλικιακής ομάδας αλλά και τους εργοδότες τους, παρέχοντάς τους
καινοτόμα στοιχεία διαχείρισης που συμβάλλουν στην προσαρμογή της
επιχείρησης στις νέες σύγχρονες συνθήκες της αγοράς.

Πηγές: www.socialplatform.org
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ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Βουλγαρία

Μέρος:
Σόφια

Οργανισμός

Σόφια

Bimec

50

Συχνότητα:

Κύριος σκοπός:

κοινωνική ένταξη

μια φορά

Είδος:
κοινοτικές δράσεις
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Λεπτομερής Περιγραφή:
Το θέμα αυτού του έργου είναι η συνεργασία μεταξύ έμπειρων κοινοτικών
ηγετών άνω των 50 ετών και πιθανών μελλοντικών, δίνοντας έμφαση στην
ανάγκη επανεξέτασης και αναγνώρισης του ρόλου των ηλικιωμένων και της
καθοριστικής συμβολής τους στην τοπική κοινωνία. Οι κύριοι στόχοι του
έργου είναι: η ενθάρρυνση της βελτίωσης της κοινοτικής ανάπτυξης με την
αύξηση του αριθμού των καλά προετοιμασμένων τοπικών ηγετών μεταξύ
των ατόμων άνω των 50 ετών. Για την επίτευξη του στόχου μας, η
κοινοπραξία του έργου θα:
παροχή κατάρτισης σε υφιστάμενους και δυνητικούς ηγέτες της
κοινότητας με στόχο την αύξηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους,
προώθηση της ανάδειξης νέων ηγετών της κοινότητας μέσω της
καθοδήγησης,
να ενθαρρύνει τους ηγέτες των τοπικών κοινοτήτων να μοιραστούν τις
εμπειρίες τους, τις καλές πρακτικές καθώς και την ενεργό δικτύωση.
Το έργο θα έχει δύο διαφορετικές αποτελέσματα. Το πρώτο, το Εγχειρίδιο
και ο Οδηγός, επικεντρώνεται στο πώς να γίνεις ηγέτης της τοπικής
κοινότητας. Το Εγχειρίδιο - θα υποστηρίξει τα άτομα άνω των 50 ετών στην
εκπλήρωση του ειδικού τους ρόλου ως ηγέτες της τοπικής κοινότητας, με
την οικοδόμηση δικτύων μεταξύ ατόμων και θεσμών, την ενίσχυση της
εμπιστοσύνης στην τοπική κοινότητα κ. λπ.
Ο Οδηγός - θα περιλαμβάνει διάφορα κεφάλαια σχετικά με το ρόλο των
ηγετών στην ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων, χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο της καθοδήγησης και θα επικεντρώνεται σε συστάσεις για τις ΜΚΟ
και άλλους φορείς που εργάζονται σε τοπικό επίπεδο σχετικά με τον τρόπο
εφαρμογής του προτεινόμενου μοντέλου καθοδήγησης. Οι εκπαιδευτικές
ενότητες και το εκπαιδευτικό πακέτο επικεντρώνονται στην παροχή ειδικής
κατάρτισης για τους ηγέτες των τοπικών κοινοτήτων και θα αποτελούνται
από διάφορες ανεξάρτητες εκπαιδευτικές ενότητες, έντυπα για τους
εκπαιδευτές, παραδείγματα καλών πρακτικών και άλλους χρήσιμους
πόρους, καθώς και μια πρόταση αξιολόγησης της κατάρτισης. Οι ενότητες
κατάρτισης θα σχεδιαστούν για να χρησιμοποιηθούν ως βιβλία εργασίας,
οδηγοί αυτοδύναμης παρακολούθησης, εγχειρίδια αναφοράς, φυλλάδια
καθώς και βοηθήματα εργασίας.

Πηγές: www.bimec.eu
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ, ΤΗΝ
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕΞΙΑ

Βουλγαρία

Μέρος:
Σε όλη την Ευρώπη

Οργανισμός

Συμμετέχοντες

Ευρωπαϊκή ομάδα
έργου

15000 (2000 στη Βουλγαρία)

Κύριος σκοπός:

μια φορά

κοινωνική και
ψηφιακή ένταξη

Είδος:

Συχνότητα:

ευημερία, ενεργός γήρανση,
κατάρτιση, έλεγχοι υγείας
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Λεπτομερής Περιγραφή:
Μια ευρωπαϊκή ομάδα έργου δημιούργησε ένα οικοσύστημα - ηλεκτρονική
πλατφόρμα μάθησης για την κατάρτιση, την ενημέρωση και την
ευαισθητοποίηση και την παροχή εργαλείων, διαδικασιών και μεθοδολογιών
για τις ΤΠΕ και την ενεργό και υγιή γήρανση, προκειμένου να προωθηθεί η
ευρύτερη και βέλτιστη χρήση των ΤΠΕ και η ηλεκτρονική ένταξη των
ηλικιωμένων από τους φροντιστές, τους κοινωνικούς φορείς, τις
κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες και να αναπτυχθούν
επαγγελματικές δεξιότητες και να προωθηθεί η ψηφιακή ένταξη και η
ευαισθητοποίηση σχετικά με την ενεργό και υγιή γήρανση.
15 000 ηλικιωμένοι σε όλη την Ευρώπη (2000 στη Βουλγαρία) εγγράφηκαν
ως χρήστες στην πλατφόρμα.

Πηγές: http://www.bio.bas.bg/
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Κ Α Λ Ε Σ ΠΡ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ
Σ Τ ΗΝ Γ Α Λ Λ Ι Α
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ASTROLIENS
Γαλλία

Μέρος:
Παρίσι

Συμμετέχοντες

Οργανισμός

Astroliens
Κύριος σκοπός:

Οργάνωση που παρέχει
ιδιωτικά μαθήματα
πληροφορικής για
ηλικιωμένους,
διοργανώνοντας επίσης
ψηφιακά

όπως και για το 2019, περίπου 200
ηλικιωμένοι που συνοδεύονται
άμεσα από εθελοντές φοιτητές.
Εκπαιδεύτηκαν περίπου 150
ψηφιακοί φροντιστές.

Συχνότητα:
πρώτη υποστήριξη κατά τη
διάρκεια 1 μήνα, 2 φορές την
εβδομάδα, αλλά μπορεί επίσης να
παραταθεί

Type:

μαθήματα μεταξύ των γενεών (1
εθελοντής φοιτητής ανά 1
ηλικιωμένο) και υποστήριξη των
άτυπων φροντιστών (οικογένεια)
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Λεπτομερής Περιγραφή:
Astroliens offers Place: υποστήριξη σε έναν ηλικιωμένο πολίτη από έναν (
ή δύο) εθελοντές (νέοι ηλικίας 16 έως 25 ετών). Οι εθελοντές προσφέρουν
"μαθήματα" πληροφορικής στο σπίτι. Η δέσμευση είναι 1 μήνας με 2
συνεδρίες την εβδομάδα.Η υποστήριξη μπορεί στη συνέχεια να διακοπεί ή
να συνεχιστεί. Αν αυτό συνεχιστεί, ο εθελοντής αλλάζει. Ο μέσος όρος
ηλικίας των ηλικιωμένων είναι 83 έτη! Είναι άτομα που μερικές φορές δεν
μπορούν να κινηθούν (επίπεδο αυτονομίας 3 έως 6)
Η Astroliens ασχολείται με την πρόσληψη εθελοντών, την εκπαίδευσή τους
(δεξιότητες), προετοιμάζει ένα πρόγραμμα μαθημάτων και κυρίως έχει
αναπτύξει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι για τον καλύτερο εντοπισμό των
αναγκών των ηλικιωμένων.Τα μαθήματα προσαρμόζονται φυσικά στο
ρυθμό μάθησης του ηλικιωμένου πολίτη. Η Astroliens προσφέρει
παρακολούθηση καθ' όλη τη διάρκεια της συνοδείας, επανεξετάζοντας την
κατάσταση με τους ηλικιωμένους και τους εθελοντές, και υποστηρίζει τον
νέο εθελοντή καθ' όλη τη διάρκεια της δραστηριότητάς του, βοηθώντας τον
να εκτιμήσει την εμπειρία του. Προς το παρόν προτείνει τη δραστηριότητα
μέσω του Zoom.

Resources:
https://www.astroliens.org/
https://www.facebook.com/lesastroliens
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LUTINS BLEUS

Γαλλία

Μέρος:
on-line, παντού στη Γαλλία

Οργανισμός

Lutins bleus
Κύριος σκοπός:
διαδίκτυο και πολυμέσα,
κινητικότητα, λειτουργία για
ηλικιωμένους, φαγητό για
ηλικιωμένους, στέγαση για
ηλικιωμένους, βοήθεια στο
σπίτι, αναψυχή - ταξίδια,
υγεία για ηλικιωμένους,
μέσα ενημέρωσης,
συναντήσεις, απασχόληση ή
δραστηριότητες, κατοικίδια
ζώα, γκαλερί ηλεκτρονικού
εμπορίου, για φροντιστές,
ασφάλεια.

Συμμετέχοντες
Δεν είναι διαθέσιμο, καθώς
απευθύνεται σε όλους τους
ηλικιωμένους (15 εκατομμύρια) και
τους φροντιστές (11 εκατομμύρια) στη
Γαλλία, επίσης παρουσιάζει
πολυάριθμα εργαλεία και οργανώσεις
για τους ηλικιωμένους

Συχνότητα:

κάθε μέρα, κάθε φορά

Είδος:
ιστοσελίδες, φόρουμ, οδηγοί,
οργανώσεις που προσφέρουν
δραστηριότητες για
ηλικιωμένους
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Λεπτομερής Περιγραφή:
Πρόκειται για μια διαδικτυακή πύλη που συγκεντρώνει όλα τα εργαλεία
καλών πρακτικών και τους δικτυακούς τόπους που είναι διαθέσιμοι για τους
ηλικιωμένους στη Γαλλία. Χάρη στο Les Lutins Bleus, οι πολίτες μπορούν
να ανακαλύψουν και να συγκρίνουν όλες τις προσφορές για ηλικιωμένους
σε όλα τα πιθανά θέματα: υγεία, βοήθεια στο σπίτι, στέγαση, τεχνολογία,
κινητικότητα, ένδυση, τρόφιμα, μέσα ενημέρωσης, αναψυχή, ταξίδια,
απασχόληση, συναντήσεις κ. λπ.
Η "ασημένια οικονομία" είναι γεμάτη προσφορές για τους ηλικιωμένους και
τους φροντιστές τους. Η εύρεση του δρόμου σας είναι μερικές φορές
δύσκολη. Πράγματι, οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς πολύ συχνά βρίσκονται
στην κορυφή των αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης. Ταυτόχρονα, οι
μικρότεροι παίκτες, οι οποίοι δεν διαθέτουν τους ίδιους πόρους,
εμφανίζονται πολύ πιο κάτω στα αποτελέσματα. Ωστόσο, συχνά
προσφέρουν προϊόντα εξίσου υψηλής ποιότητας και, ως εκ τούτου, αξίζουν
να αποκτήσουν προβολή.
Ως εκ τούτου, οι Lutins Bleus προσπαθούν να εντοπίσουν όλες τις
προσφορές στην αγορά και να τις παρουσιάσουν αντικειμενικά. Στη
συνέχεια, εναπόκειται στον ηλικιωμένο ή τον φροντιστή να κάνει την
επιλογή σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια.

Πηγές:
https://www.leslutinsbleus.fr/;
https://www.facebook.com/Les-Lutins-Bleus-179372659441579/about/?ref=page_internal
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CHEZ YVONNE

Γαλλία

Μέρος:
Moncontour, στη Βρετάνη

Οργανισμός

Συμμετέχοντες

Chez Yvonne

847 κάτοικοι

Συχνότητα:

Κύριος σκοπός:

μια φορά τη βδομάδα

κοινωνική ένταξη,
καταπολέμηση του
ψηφιακού χάσματος στις
αγροτικές περιοχές

Είδος:
Ψηφιακά εργαστήρια
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Λεπτομερής Περιγραφή:
Το "Chez Yvonne" δημιουργήθηκε το 2019 μετά τη διεξαγωγή μιας μελέτης
κοινωνικοοικονομικών ευκαιριών, η οποία ανατέθηκε από το Moncontour.
Ένα από τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής ήταν ότι ο τοπικός
πληθυσμός, ιδίως οι ηλικιωμένοι, χρειαζόταν υποστήριξη σε θέματα
ψηφιακής μετάβασης (ηλεκτρονική διοίκηση, ηλεκτρονικός γραμματισμός).
Τα διάφορα ψηφιακά εργαστήρια στο "Chez Yvonne" διευθύνονται από
εθελοντές.
Υπάρχουν 3 τύποι εργαστηρίων:- " Ecoutes numériques": σκοπεύουν να
βοηθήσουν τα άτομα/τους ηλικιωμένους να κάνουν την καλύτερη δυνατή
χρήση των ψηφιακών εργαλείων (επικοινωνία, συγγραφή εγγράφων,
οργάνωση φωτογραφιών, ασφαλής περιήγηση στο Διαδίκτυο κ. λπ. ) "Ateliers E-Admin": να βοηθούν τους ηλικιωμένους στη χρήση των
ηλεκτρονικών διοικητικών υπηρεσιών (φόροι, ιατρικά αρχεία, συντάξεις κ.
λπ. ) -"Café solidaires numériques" : για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε
έναν υπολογιστή και να ανακαλύψετε την πιο πρόσφατη τεχνολογία (
εκτυπωτής 3D κ. λπ. )

Πηγές:
https://chezyvonne.fr/
https://www.facebook.com/ChezYvonne22/Press/blog/online/
http://or-gris.over-blog.fr/2021/03/chez-yvonne-un-tiers-lieu-breton-aux-grandes-ambitions-au-rezde-chaussee-de-la-mairie-de-moncontour-22-le-tiers-lieu-chez-yvonne-a
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/chez-yvonne-un-tiers-lieu-breton-auxgrandes-ambitions
https://www.youtube.com/watch?v=6D8jN3e5miM (ChezYvonne, presentation)
https://www.banquedesterritoires.fr/moncontour-un-tiers-lieu-numerique-pour-les-seniors-et-lesprofessionnels-22
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ASSOCIATION
GRANDS-PARRAINS
Γαλλία

Μέρος:
Γαλλία

Συμμετέχοντες

Οργανισμός

Grands-Parrains
Κύριος σκοπός:

κοινωνική ένταξη,
αναδημιουργία δεσμού
μεταξύ των γενεών

Από το 1998, έχουν πραγματοποιηθεί
περισσότερα από 2000 "grandsparrainages". Δεκαπέντε
εκατομμύρια παππούδες και
γιαγιάδες στη Γαλλία.

Συχνότητα:
Εξαρτάται από τον τύπο του "grandparrainage": μπορεί να είναι από
μισή ημέρα έως Σαββατοκύριακα,
έως περίοδοι διακοπών.

Είδος:
Να περνάτε χρόνο μαζί κάνοντας
διάφορες δραστηριότητες, όπως
βόλτες, να πηγαίνετε στον
κινηματογράφο, να πηγαίνετε στο
μουσείο, να βοηθάτε τα παιδιά να
κάνουν τα μαθήματά τους
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Λεπτομερής Περιγραφή:
Για να αποφευχθεί η μοναξιά των ηλικιωμένων και να υποστηριχθούν οι
γονείς όταν απομονώνονται, ελλείψει παππούδων και γιαγιάδων, η
οργάνωση Grands-Parrains προσπαθεί να αναδημιουργήσει τον χαμένο
δεσμό μεταξύ των γενεών.
Η ένωση φέρνει σε επαφή ηλικιωμένους σε ηλικία που είναι παππούδες και
γιαγιάδες με παιδιά που δεν έχουν παππούδες και γιαγιάδες. Η σχέση αυτή
βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την ανταλλαγή και τον αμοιβαίο εμπλουτισμό.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι "παππούδων και γιαγιάδων":
- "Κλασικός τύπος παππού-γονέα"
Να περνάτε χρόνο με το παιδί από τις μισές μέρες μέχρι τα
Σαββατοκύριακα, μέχρι τις περιόδους διακοπών.
- "Προ-παππούδες-γιαγιάδες"
Για ηλικιωμένους από 78 έως 85 ετών, υγιείς, που ζουν στο σπίτι ή σε
οίκους ευγηρίας
-"Αντίστροφη παππού και γιαγιά" : η οργάνωση φέρνει τους ηλικιωμένους
σε επαφή με ενήλικες εθελοντές που έχουν χρόνο να μοιραστούν, στοργή να
δώσουν και επιθυμία να φέρουν κοντά τις γενιές γύρω από κέντρα
ενδιαφέροντος για να εμπλουτίσουν η μία την άλλη. Δραστηριότητες που
γίνονται μαζί : βόλτες, διάβασμα, επιτραπέζια παιχνίδια, διδασκαλία στους
ηλικιωμένους πώς να χρησιμοποιούν τα νέα μέσα επικοινωνίας (τηλέφωνο,
ηλεκτρονικός υπολογιστής), να μοιράζονται ένα πάθος. .
-"Επιστολικό παππού και γιαγιά": είναι μια ευκαιρία για τους ηλικιωμένους
σε οίκους ευγηρίας να ανταλλάξουν ανέκδοτα.

Πηγές:
Website : http://grandsparrains.fr/
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Grands-Parrains140923949308130/
Press/blog/online/ Articles: --https://actu.fr/normandie/rouen_76540/l-association-grands-parrainsqui-rapproche-les-generations-se-relance-en-normandie_38186811.html
https://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/ile-de-france-michelle-redonne-le-sourire-aux-enfantsprives-de-grands-parents-03-10-2020-8396154.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/fetedes-grands-meres-en-paca-une-association-met-en-lien-des-enfants-avec-des-grands-parents-decoeur-1986664.html
http://or-gris.over-blog.fr/article-l-association-grands-parrains-re-oit-le-prix-generationresponsable-61628824.html
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Emfasis

Όνομα Οργανισμού
Πρόσωπο Επικοινωνίας
Ιστοσελίδα

Μαρία Καρρά

www.emfasisfoundation.org

Ιστοσελίδα

Νικολέτα Κουτσοθεοδώρη

givmed.org

Πρόσωπο Επικοινωνίας

-

Χώρα
Email

Ιωάννης Κουτελίδας

www.prolepsis.gr

Χώρα
Email

Όνομα Οργανισμού

People Behind

Πρόσωπο Επικοινωνίας

Maria Asteriou

Ιστοσελίδα

www.peoplebehind.gr

Όνομα Οργανισμού
Πρόσωπο Επικοινωνίας
Ιστοσελίδα

Ελλάδα

hello@givmed.org

Ελλάδα

benaki@benaki.gr

Prolepsis Institute

Όνομα Οργανισμού

Ιστοσελίδα

Χώρα
Email

www.benaki.org

Πρόσωπο Επικοινωνίας

info@emfasisfoundation.org

Μουσείο Μπενάκη

Όνομα Οργανισμού

Ιστοσελίδα

Email

Ελλάδα

GIVMED

Όνομα Οργανισμού
Πρόσωπο
Επικοινωνίας

Χώρα

cycladic.gr

Χώρα
Email

Ελλάδα

info@prolepsis.gr

Ελλάδα

info@peoplebehind.gr

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
-

Χώρα
Email

Ελλάδα

museum@cycladic.gr

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Όνομα Οργανισμού

Seveneleven

Πρόσωπο Επικοινωνίας Κωνσταντίνα Μαλτέζου
Ιστοσελίδα

seveneleven.me

Όνομα Οργανισμού
Πρόσωπο Επικοινωνίας
Ιστοσελίδα

Χώρα
Email

Ελλάδα

info@seveneleven.me

Angels of Joy
Νίκη Τουμπακάρη

www.angelsofjoy.gr

Χώρα
Email

Ελλάδα

info@angelsofjoy.gr

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Όνομα Οργανισμού
Πρόσωπο Επικοινωνίας
Ιστοσελίδα

Astroliens
Margaux DUFAU

https://www.astroliens.org/

Όνομα Οργανισμού

Χώρα

http://www.leslutinsbleus.fr/

Όνομα Οργανισμού

Email

Χώρα

https://chezyvonne.fr/

Όνομα Οργανισμού

Email

Γαλλία

contact@leslutinsbleus.fr

Γαλλία

contact@chezyvonne.fr

Grands parrains (Great Godfathers)

Πρόσωπο Επικοινωνίας Michelle Joyaux-North Χώρα
Ιστοσελίδα

contact@astroliens.org

Chez Yvonne

Πρόσωπο Επικοινωνίας
Ιστοσελίδα

Email

Γαλλία

Les l ut i ns bl eus ( t he bl ue el ves )

Πρόσωπο Επικοινωνίας
Ιστοσελίδα

Χώρα

http://grandsparrains.fr/

Email

Γαλλία

http://grandsparrains.fr/

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Όνομα Οργανισμού
Πρόσωπο Επικοινωνίας
Ιστοσελίδα

Gabriele Hübner

ps://www.lsv-sh.de/sportwelten-projekte/sportgesundheit/senioren-im-sport/aktiv-70-plus/

Όνομα Οργανισμού
Πρόσωπο Επικοινωνίας
Ιστοσελίδα

Aktiv 70 Plus

Πρόσωπο Επικοινωνίας

-

Πρόσωπο Επικοινωνίας
Ιστοσελίδα

Email

gabriele.huebner@lsv-sh.de

Χώρα

Γερμανία

info@ff100.de

Email

Li cht Bl i ck Seni orenhi l f e e. V. München
Brigitte Grung

Ιστοσελίδα www.seniorenhilfe-lichtblick.de

Όνομα Οργανισμού

Γερμανία

Fit für 100

www.ff100.de/

Όνομα Οργανισμού

Χώρα

Χώρα
Email

Γερμανία
info@seniorenhilfe-lichtblick.de

Im Alter - IN FORM
Dr. Cornelia Geukes

www.im-alter-inform.de/

Χώρα
Email

Γερμανία

inform@bagso.de

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Όνομα Οργανισμού

Association Generations

Πρόσωπο Επικοινωνίας

Tanya Gebova

Ιστοσελίδα

www.generations-bg.eu

Όνομα Οργανισμού
Πρόσωπο Επικοινωνίας
Ιστοσελίδα

Πρόσωπο Επικοινωνίας
Ιστοσελίδα

Πρόσωπο Επικοινωνίας
Ιστοσελίδα

Πρόσωπο Επικοινωνίας

generationsbg@abv.bg

Χώρα
Email

Βουλγαρία

evro@mail.bg

Bimec Ltd.
Valya Dankova

Χώρα
Email

Βουλγαρία

office@bimec.com

Institute for Neurobiology
Nadejda Bocheva

https://www.bas.bg

Όνομα Οργανισμού

Ιστοσελίδα

Tsvetan Conev

www.bimec.com

Όνομα Οργανισμού

Email

Βουλγαρία

TKD Zdravets

www.socialplatform.org

Όνομα Οργανισμού

Χώρα

Χώρα
Email

Βουλγαρία

office@bio.bas.bg

Happiness Academy
Liubov Kirilova

www.happinessacademy.eu

Χώρα
Email

Βουλγαρία

office@happinessacademy.eu

