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Ενημερωτικό Δελτίο 2017 
 

The Project 
	
Το πρόγραµµα HelpCare συνεργάζεται µε φροντιστές και εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες 
µακροχρόνιας φροντίδας, για να εντοπίσουν του κύριους λόγους που µπορούν να οδηγήσουν  
στην κατάλληλη κατάρτιση και την διατήρηση ενός ικανού εργατικού δυναµικού µακροχρόνιας 
φροντίδας. Ο οµάδα του προγράµµατος στοχεύει στην δηµιουργία ενός χρήσιµου οδηγού 
εκµάθησης βασικών ικανοτήτων φροντίδας, καθώς και στην διαµόρφωση ενός ρυθµιστικού 
πλαισίου προσόντων που να εξασφαλίζει την παροχή µακροχρόνιας φροντίδας σε 
επαγγελµατικό επίπεδο. Οι ενέργειες µας µπορούν να βοηθήσουν τους ευάλωτους πληθυσµούς 
στην κοινωνία µας να έχουν πρόσβαση σε καταρτισµένους φροντιστές που κάνουν την δουλειά 
τους ευσυνείδητα και µε πάθος. 
Το ερευνητικό στάδιο του προγράµµατος HelpCare έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, παράγοντας υλικό 
που µπορεί να βοηθήσει στην δηµιουργία, την διατήρηση, και την επαγγελµατική κατάρτιση των 
φροντιστών υγείας ανά την Ευρώπη. Για να διασώσουµε το έργο του προγράµµατος αυτού 
όµως, καθώς και για να έρθουµε σε επαφή µε αυτούς που µπορεί να ωφεληθούν από το έργο 
µας, προσπαθούµε να διασώσουµε σε ένα ευρύτερο κοινό τα ευρήµατά µας. Το newsletter αυτό 
σας δίνει την ευκαιρία να µάθετε τα νέα που πηγάζουν από τις εξελίξεις σε όλες τις χώρες- µέλη 
του προγράµµατος HelpCare, δηλαδή το Ηνωµένο Βασίλειο, την Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη 
Πολωνία, και την Ιταλία.    
 

 
Ποιοι είµαστε: 
 

 
Το πρόγραµµα HelpCare διαχειρίζεται το πανεπιστήµιο του Lancaster στο Ηνωµένο 
Βασίλειο, σε συνεργασία µε τους οργανισµούς:  

 
Lancaster & Morecambe FE College, Ηνωµένο Βασίλειο. 
 
South East European Research Centre (SEΕRC), Ελλάδα. 

 
University of Lodz, Πολωνία. 
 
Znanie Association, Βουλγαρία. 

   
	Περιφέρεια της Ortona, Ιταλία. 
 

 
Η άψογη συνεργασία µας έχει επισφραγιστεί από την υποστήριξή ενός µεγάλου δικτύου 
οργανισµών.	
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Το Helpcare στο συνέδριο Health + Care  

 
Η εκπαίδευση των φροντιστών υγείας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση 	
 

 Η οµάδα του προγράµµατος HelpCare 
παρουσίασε µε επιτυχία το έργο της στο συνέδριο 
Health +Care, στο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας, 
στις 27-28 Ιουνίου του 2017. Η διάχυση του έργου 
µας έγινε µέσω ενός διαδραστικού stand, καθώς 
και δύο σεµιναρίων που έλαβαν χώρα στα πλαίσια 
του συνεδρίου µε µεγάλη συµµετοχή. Κατά την 
διάρκεια του συνεδρίου, είχαµε την ευκαιρία να 
συνοµιλήσουµε µε παραπάνω από 200 
οργανισµούς, ανταλλάσσοντας γνώσεις και 
λαµβάνοντας πολύτιµη ανατροφοδότηση. Κάποιοι 
από τους διεθνώς αναγνωρισµένους οργανισµούς 
που συνοµιλήσαµε και δεσµευθήκαµε για 
περεταίρω συνεργασίες στο µέλλον είναι: UKHCA, 
NHS, CQC, BLUEBIRD CARE, HOME INSTEAD, 
NATIONAL CARE ASSOCIATION, THE GOOD CARE 
GROUP  

  
 
 
 

 
 

 
 
 

Η Dr Carolyn Downs (Πανεπιστήµιο Lancaster), µαζί 
µε την Dr Dasantila Hoixha και την Paola Paolini 
(Περιφέρεια της Ορτόνα) 
	

Η	Ελληνική	ομάδα	του	HelpCare	
Project,	κα	Λίνα	Τζάνη,	κος	Γιώργος	
Παυλίδης,	κα	Γεωργία	Παπαιωάννου	
απο	το	SEERC,	Πανεπιστήμιο	του	
Σέφιλντ,	Διεθνές	Τμήμα.		

Τη	Τετάρτη,	23	Αυγούστου,	2017	στις	18.00	θα	
επαναλάβουμε	στον	αίθουσα	συσκέψεων	του	SEERC,	
Προξένου	Κορομηλά	24,	4ος	όροφος,	το	σεμινάριο	του	
HelpCare	project	που	παραδόθηκε	στο	Help	+	Care	event	
του	Λονδίνου.	Τις	παρουσίασης	θα	ακολουθήσει	μια	
σύντομη	συζήτηση	με	τους	παρευρισκόμενους,	καθώς	
και	δείπνο	στο	Mom’s	Kitchen,	Cocina	Familiare	and	
Meditterenea,	Βογατσικού	10.		Η	συμμετοχή	σας	στο	
σεμινάριο	και	στο	δείπνο	είναι	δωρεάν	και	απαιτεί	
δήλωση	συμμετοχής	.	Για	δηλώσεις	συμμετοχής	
επικοινωνήστε	στο	gipavlidis@seerc.org.			
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Στο σεµινάριο αυτό παρουσιάσαµε τα ευρήµατα της έρευνας που 
κάναµε στις 5 Ευρωπαϊκές χώρες, για να κατανοήσουµε καλύτερα  
τις ανάγκες των εργοδοτών, των εργαζοµένων, καθώς και των 
φορέων στον τοµέα της παροχής µακροχρόνιας φροντίδας. Εκτός 
από τα ερευνητικά µας 
ευρήµατα, παρουσιάσαµε και 
τις προτάσεις µας για την 
δηµιουργία ενός ρυθµιστικού 
πλαισίου για την εκπαίδευση, 

την κατάρτιση, και την πιστοποίηση των φροντιστών 
υγείας, ώστε αυτοί να µπορούν να εκτελούν το έργο τους 
σε επαγγελµατικά επίπεδα, είτε είναι τυπικοί, είτε είναι 
άτυποι φροντιστές. Οι αντιπρόσωποι των φορέων που 
παρακολούθησαν το σεµινάριο εκδήλωσαν την επιθυµία 
να µάθουν περισσότερα για το πρόγραµµά  µας, 
επιβεβαιώνοντας πως τα ευρήµατά µας, το έργο µας και τα 
παράγωγά τους είναι χρήσιµα στον χώρο της υγείας 
 
Το κοινό υποδέχθηκε τις προτάσεις µας για την καταγραφή 
και την δοµηµένη κατάρτιση των φροντιστών υγείας µε 
θέρµη. Το κοινό έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 
αποδοχή και εφαρµογή των προτάσεών µας για την 
παροχή µακροχρόνιας φροντίδας σε επαγγελµατικό επίπεδο από εφτά ι πόλεις στην περιφέρεια 
της Ορτόνα της Ιταλίας. Το γεγονός αυτό υπήρξε ένα από τα πιο σηµαντικά παραδείγµατα του 
κοινωνικού αντίκτυπου που είχε το πρόγραµµα HelpCare. 
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και	δείπνο	στο	Mom’s	Kitchen,	Cocina	Familiare	and	
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Συνάντηση της οµάδας Helpcare, Βρετανία, Ιούνιος 2017 
 

 
 

Στα πλαίσια του Help + Care event, η διεθνής οµάδα του Helpcare πραγµατοποίησε την τελική 
της συνάντηση, ώστε να προγραµµατίσουν το κλείσιµο του έργου της και να αξιολογηθούν τα 
παράγωγα του προγράµµατος. Στα τρία χρόνια που είχε στην διάθεσή της, η οµάδα του 
προγράµµατος HelpCare κατάφερε να ολοκληρώσει πρωτογενής και δευτερογενής έρευνα 
πάνω στην µακροχρόνια φροντίδα, και να συντάξει µια σειρά από εκθέσεις µε βάση τα 
κυριότερα ευρήµατά για της καλύτερες πρακτικές στην παροχή φροντίδας, καθώς και κυριότερα 
εµπόδια που συναντά κανείς για να έχει πρόσβαση στην κατάλληλη κατάρτιση ως φροντιστής. 
Το έργο µας περιλαµβάνει την έκθεση µε προτάσεις για την διενέργεια πολιτικών πρωτοβουλιών  
και την δηµιουργία ενός ρυθµιστικού πλαισίου για την παροχή της µακροχρόνιας φροντίδας σε 
επαγγελµατικά επίπεδα. Τέλος, η οµάδα αυτή δηµιούργησε και έναν χάρτη για την κατάρτιση και 
την επαγγελµατική εξέλιξη όσων επιθυµούν να ακολουθήσουν µια επαγγελµατική καριέρα ως 
φροντιστής. Η ερευνητική οµάδα από το Ηνωµένο Βασίλειο δοκίµασε και αξιολόγησε το υλικό 
που είναι διαθέσιµο για την εκπαίδευση και την πληροφόρηση τυπικών και άτυπων φροντιστών: 
το υλικό αυτό θα είναι σύντοµα διαθέσιµο στην ιστοσελίδα µας στο διαδίκτυο µε ελληνικό 
περιεχόµενο. 
Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε από τα βάθη της καρδιάς µας όλους όσους αφιέρωσαν το χρόνο 
τους για να πληροφορηθούν, συνεισφέρουν, συµβάλουν ή προτείνουν σε άλλους το πρόγραµµα 
HelpCare. Χωρίς την πολύτιµη παρουσία τους δεν θα µπορούσε το πρόγραµµα αυτό να πετύχει 
σε τέτοιο βαθµό.  
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Πληροφορίες 
 
Πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε 
να βρείτε στην ιστοσελίδα μας 
http://helpcare-project.org/ 

 

 

 
 
Επίσης, μπορείτε να μας επισκεφτείτε στο Twitter, Facebook & YouTube 

 
 
Tweets	by	@helpcareproject	
	
Facebook	
	

YouTube  

 

	

 


