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ψυχικής και σωματικής τους υγείας καιψυχικής και σωματικής τους υγείας και
tων δεξιοτήτων τους"tων δεξιοτήτων τους"

ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός για
την παροχή υπηρεσιών υγείας &
κοινωνικής φροντίδας σε ηλικιωμένους
και άτομα με αναπηρία, προκειμένου να
διατηρήσουν το μέγιστο επίπεδο
αυτονομίας & ευεξίαςτους

ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος που
ιδρύθηκετο 2004 από τον Monique
EPSTEIN, που στοχεύει στην
καταπολέμηση του διαδικτυακού
αποκλεισμού παρέχοντας κατάρτιση
στις ICT σε ηλικιωμένους

 

ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός,
που εργάζεται για άτομα ηλικίας 50+,
οικοδομώντας κοινωνικές γέφυρες &
εφαρμόζοντας διαγενεακές
πρακτικές

ένα από τα μεγαλύτερα ιδρύματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης της Γερμανίας. Η διδασκαλία που
προσφέρεται από συνολικά 15 σχολές, περιλαμβάνει 250
μαθήματα σπουδών σε 110 θέματα.

ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που
ηχογραφεί ακουστικά βιβλία και
εμπλουτίζει την ακουστική βιβλιοθήκη
των τυφλών και πραγματοποιεί
θεραπευτικές αναγνώσεις σε
ηλικιωμένους

ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που πρωτοπορεί σε
νέα μοντέλα μάθησης, ένταξης και αλληλεπίδρασης. H
CHALLEDU είναι πρωτοπόρα στην έρευνα και ανάπτυξη
εξειδικευμένων παιχνιδιών με κοινωνικό ή
εκπαιδευτικό σκοπό.

www.goldpractices.eu

Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη τηςΤο έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της
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Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τηνΑνταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την

κοινωνική ένταξη, δια βίου εκπαίδευση, ψυχικήκοινωνική ένταξη, δια βίου εκπαίδευση, ψυχική

και σωματική υγεία, πρόσβαση στην κοινωνικήκαι σωματική υγεία, πρόσβαση στην κοινωνική

ζωή & ψηφιακό κόσμο για άτομα 65+.ζωή & ψηφιακό κόσμο για άτομα 65+.

Εξερεύνηση, ανταλλαγή, προώθηση τωνΕξερεύνηση, ανταλλαγή, προώθηση των

πρακτικών που βγάζουν τους ηλικιωμένους απ’πρακτικών που βγάζουν τους ηλικιωμένους απ’

την απομόνωση.την απομόνωση.

Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτώνΕνδυνάμωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών

ενηλίκων και του προσωπικού δομών τρίτηςενηλίκων και του προσωπικού δομών τρίτης

ηλικίας κ.ά. συναφών επαγγελμάτων, συγγενώνηλικίας κ.ά. συναφών επαγγελμάτων, συγγενών

και φίλων.και φίλων.

  Προώθηση της κοινωνικής αλληλεπίδρασηςΠροώθηση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης

και των διαγενεακών δραστηριοτήτων.και των διαγενεακών δραστηριοτήτων.

Καταπολέμηση στερεοτύπων για ηλικιωμένους.Καταπολέμηση στερεοτύπων για ηλικιωμένους.

Το έργο “GOLD- Good Practices for OLD

People” στηρίζεται στην πεποίθηση ότι οι

ηλικιωμένοι θα πρέπει να έχουν ενεργό

ρόλο στην κοινωνία, να συμμετέχουν σε

κοινωνικές δραστηριότητες, να διατηρούν

και να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους, να

αισθάνονται ενεργά μέλη και να έχουν τη

δυνατότητα να προσφέρουν στις νεότερες

γενιές, μοιράζοντας τις εμπειρίες τους και

τη σοφία των χρόνων τους.

ΣΤΟΧΟΙΣΤΟΧΟΙ
  
  

Ο Ευρωπαϊκός πληθυσμός αποτελείται κατά 20% από

ανθρώπους 65+ ετών και διαρκώς γερνά. Ένα μεγάλο

ποσοστό (ειδικά αν έχουν προβλήματα υγείας) ζει

απομονωμένο από την κοινότητα. Σύμφωνα με την

Eurostat το 32% αυτών ζειμόνο του σε σύγκριση με το

14% του συνολικού πληθυσμού. Το “Policy Brief for EU

on Loneliness” παρουσιάζει ότι οι ηλικιωμένοι είναι

πιο συχνό να αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό

σε σχέση με άλλες ηλικιακές ομάδες, όπως άτομα 26-45

ετών. Επιπλέον,οι ηλικιωμένοι είναι 9% πιθανότερο να

μην παίρνουν μέρος σε κοινωνικές δραστηριότητες. Η

κοινωνική απομόνωση θεωρείται ως η σημαντικότερη

πρόκληση που πρόκειταινα αντιμετωπίσει η Ευρώπη

τα επόμενα χρόνια.

ΣΗΜΕΡΑΣΗΜΕΡΑΤΟ ΕΡΓΟΤΟ ΕΡΓΟ
  

  ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ
Άτομα 65 ετών και άνω

Εκπαιδευτές ενηλίκων και συναφή

επαγγέλματα

Φροντιστές ηλικιωμένων

Οργανισμοί για ηλικιωμένους, μονάδες

φροντίδας ηλικιωμένων και συναφείς

οργανισμοί

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Χαρτογράφηση κατάστασης 

Συλλογή καλών πρακτικών 

Καλύτερες GOLD πρακτικές

Σύντομα Videos από τις GOLD πρακτικές


