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2016 Ενημερωτικό δελτίο
To Helpcare συνεργάζεται με φροντιστές και εταιρίες που προσφέρουν υπηρεσίες φροντίδας για να βρει τους
κύριους παράγοντες που συμβάλουν στην πρόσληψη και παραμονή των εργαζόμενων στο εργασιακό τομέα
αυτό, καθώς και να αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό που θα βοηθήσουν στην «επαγγελματικοποίηση» της παροχής
φροντίδας. Το Helcare project είναι κοντά στην ολοκλήρωσή του. Η δουλειά αυτή θα συμβάλει στην βελτίωση
της πρόσβασης από τους ευάλωτους πληθυσμούς της κοινωνίας μας σε καλά καταρτισμένους φροντιστές, που
θα είναι ευσυνείδητοι στην εργασία τους. Για να κάνουμε ευρέως γνωστό το project και να βοηθήσουμε αυτούς
που αφορά, πρέπει να ενημερώσουμε όσους περισσότερο γίνεται για τα ευρήματά μας. Μαζί, μπορούμε να
κάνουμε μια διαφορά στην ζωή των φροντιστών και σε εκείνους που φροντίζουν. Η ομάδα του HelpCare έκανε
μια δυνατή αρχή και αυτό το ενημερωτικό δελτίο προφέρει τις πρόσφατες εξελίξεις της δουλειάς της.

Ποιοί είμαστε
Συντονιστής του project είναι το πανεπιστήμιο του Lancaster στο Ηνωμένο Βασίλειο σε συνεργασία με
 Lancaster & Morecambe FE College, U.K.
 Commune de Ortona, Italy.
 Κέντρο ΄Ερευνας Νοτιο Ανατολικής Ευρώπης
 Znanie Association, Bulgaria.
 University of Lodz, Poland.
Εκτός από την άριστη συνεργασία με τους Ευρωπαίους συνεργάτες, αισθανόμαστε τυχεροί που μας
στηρίζουν οι ακόλουθοι οργανισμοί

Οι δράσεις μας
Το Helpcare συναντιέται στην Ορτόνα της Ιταλίας
Η ομάδα του Helpcare οργάνωσε μια ημερίδα στην
Ορτόνα της Ιταλίας, με ευρεία απήχηση, καθώς
παρευρέθηκαν μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης,
κοινωνικοί λειτουργοί, και χρήστες υπηρεσιών της
περιοχής. Ο σκοπός της εκδήλωσης, η οποία
καλύφθηκε από την τηλεόραση, ήταν η ενημέρωση για
την σημαντικότητα του προγράμματος, ώστε να
συμβάλει στην ποιότητα ζωής των ευάλωτων
πληθυσμών. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον
δήμαρχο της Ορτόνας, και τον επικεφαλής της τοπικής
υπηρεσίας
κοινωνικής
πρόνοιας,
οι
οποίοι
προσέφεραν ουσιαστικές παρουσιάσεις για την
σημασία της επαγγελματικής φροντίδας.
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Συναντήστε τους εθελοντές-ερευνητές του Lancaster & Morecambe’s!
Καλωσορίζουμε θερμά τους εθελοντές ερευνητές:
 Kathy Pierson: Προϊσταμένη-φροντιστής σε
μεγάλη μονάδα φροντίδας
 Becky Townend: Φοιτήτρια Κοινωνικής Πρόνοιας
και φροντιστής σε ημι-απασχόληση
 Caitlin Davis: βοηθός φροντιστή
Αυτή την στιγμή είναι στο στάδιο συνεντεύξεων από
ευάλωτους συνανθρώπους μας. Ως αυτή την στιγμή, οι
συνεντεύξεις αναδεικνύουν μια θετική εικόνα για την
παρεχόμενη φροντίδα, αλλά με την ανησυχία πως αυτή
δεν αναγνωρίζεται επαρκώς από την κυβέρνηση.
Υπάρχει ακόμα η ανησυχία για το μέλλον της παροχής
φροντίδας λόγω περικοπών, ανεπαρκούς εκπαίδευσης
και την απώλεια αξιοπρέπειας προς το τέλος της ζωής
του φροντιζόμενου. Φαίνεται επίσης πως οι
φροντιζόμενοι θέλουν να μείνουν στο σπίτι όσο είναι
δυνατό. Το βίντεο από το εργαστήριο που
πραγματοποιήθηκε είναι διαθέσιμο στο YouTube.

Στην διάρκεια του εργαστηρίου μάθαμε πολλά για την
δουλειά που κάνουν οι φροντιστές. Όλοι οι φροντιστές
εκπαιδεύτηκαν στην δεοντολογία της έρευνας και
έλαβαν πιστοποιητικά για την αναγνώριση των
καινούργιων τους ικανοτήτων

Οι εθελοντές-ερευνητές του Κέντρου Έρευνας Νοτιο Ανατολικής Ευρώπης
είναι έτοιμοι για να πάρουν συνεντεύξεις!
Είμαστε ενθουσιασμένοι που 4 πολυάσχολοι
φροντιστές προθυμοποιήθηκαν να βοηθήσουν την
διεξαγωγή του project, ενεργώντας ως εθελοντέςερευνητές. Αυτοί είναι
 Α. Κωσταντινίσης: Νοσηλευτής στην ψυχιατρική
κλινική εφήβων και άτυπος φροντιστής
 Σ. Παπαδοπούλου: Νοσηλευτήρια στα ΚΑΠΗ
Νεάπολης-Συκεών και άτυπη φροντιστής
 Α. Σκουρή Κοινωνική λειτουργός στα ΚΑΠΗ
Νεάπολης-Συκεών και πρώην άτυπη φροντιστής
 Κ. Καρακατούρη: Νοσηλεύτρια στα ΚΑΠΗ
Νεάπολης-Συκεων και άτυπη φροντιστής
. Στο τέλος του Ιανουαρίου συμμετείχαμε σε ένα
διαδραστικό εργαστήριο στις εγκαταστάσεις του
Κέντρου Έρευνας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στο
οποίο αναπτύξαμε τις ιδέες μας και τις εμπειρίες μας
για τις ανάγκες φροντίδας των ατόμων.

μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και για το ρόλο του
φροντιστή στην Ελλάδα Οι εθελοντές-ερευνητές
βρήκαν την συνάντηση χρήσιμη, καθώς ήταν μια καλή
ευκαιρία να μοιραστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες
και ιδέες. Οι εθελοντές-ερευνητές είναι τώρα σε θέση
να πάρουν συνεντεύξεις από άτομα μεγαλύτερης
ηλικίας για να αφουγκραστούν τις προσδοκίες και την
εμπειρία τους.
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Το Lodz απαντά στις πιο σημαντικές ερωτήσεις
Ο Ιανουάριος ήταν ένας πολυάσχολος μήνας στην
Πολωνία, αφού η ομάδα LODZ οργάνωσε ένα
εργαστήριο με τους φροντιστές
του Κέντρου
Αποκατάστασης και Φροντίδας LODZ. Σε αυτή την
συνάντηση τέθηκε επί τάπητος η εξής ερώτηση:
Ποιες είναι οι προσδοκίες από έναν ιδανικό φροντιστή
για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας; Ο σκοπός της
ερώτησης ήταν να αναγνωρίσουμε πως μπορούμε να
αναπτύξουμε την κατάλληλη εκπαίδευση, ώστε να
ικανοποιηθούν αυτές οι προσδοκίες. Ως αναγνώριση
της προσφοράς τους να αποσαφηνίσουμε τον επίκαιρο
ρόλο του φροντιστή ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας , οι Οι εθελοντές-ερευνητές στην Πολωνία ανήκουν
συμμετέχοντες έλαβαν πιστοποιητικά.
αποκλειστικά σε οίκους φροντίδας, και έτσι, μας δίνει
την ευκαιρία να εμβαθύνουμε την έρευνά μας στον
χώρο. Η πολωνική σελίδα του Helpcare στο Facebook
είναι τώρα διαθέσιμη, με πλούσιο υλικό.

Znanie
Οι
συνεργάτες μας στην Βουλγαρία είναι
απασχολημένοι να βρίσκουν και να εκπαιδεύουν
εξαιρετικούς εθελοντές-ερευνητές, με ένα ευρύ φάσμα
από εμπειρία. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους:
 Tcvetanka Petrova: Συντονίστρια κοινωνικών
προγραμμάτων και διευθύντρια της κοινωνικής
πρόνοιας στην Berkovitsa, κοινωνικό βοηθό στην
Ιταλία στα πλαίσια των έργων Telecare και Mobile
teams, καθώς και άλλων που έχουν σκοπό την
ανεξάρτητη διαβίωση.
 Veneta Gogova: Μια έμπειρη διευθύντρια στην
Dupnitsa, εργαζόμενη τώρα στην Βουλγαρία και το
Ισραήλ, ως φροντιστής και κοινωνικός βοηθός σε
κινητές μονάδες που προάγουν την ανεξάρτητη
διαβίωση
 Maria Georgieva: Φοιτήτρια άτυπης εκπαίδευσης
στο πανεπιστήμιο της Σόφιας, η οποία
δραστηριοποιείται ως άτυπη φροντιστής και
ενεργός εθελοντής.
Η συντονίστρια του προγράμματος στην Βουλγαρία,
Valentina Georgieva, και η ερευνήτρια, Vasilena
Simova, ήταν παρούσες για να διευκολύνουν την
εκπαίδευση”.
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