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Σε αυτό το τεύχος 
 

 

Το πρόγραμμα 

Το πρόγραμμα Helpcare απευθύνεται στους 

φροντιστές και τις εταιρίες που παρέχουν 

φροντίδα, και εργάζεται προκειμένου να 

προσδιορίσει τα κύρια θέματα που αφορούν την 

πρόσληψη και τη διατήρηση των εργαζομένων και 

να συμβάλει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού 

υλικού και απαιτούμενων προσόντων με σκοπό 

την παροχή φροντίδας σε επαγγελματικό πλαίσιο. 

Ποιοι είμαστε. 
Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα HelpCare συνεργάζεται 

με φροντιστές και εταιρίες που παρέχουν 

υπηρεσίες φροντίδας, για να αναγνωρίσουν τους 

κύριους λόγους που επηρεάζουν την απόφαση 

νέων φροντιστών να ακολουθήσουν αυτή την 

επαγγελματική σταδιοδρομία, καθώς και τους 

λόγους που οδηγούν στην διατήρησή τους στο 

ανθρώπινο δυναμικό. Έτερος στόχος είναι η 

ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και ένα πλαίσιο 

απαιτούμενων προσόντων με σκοπό την παροχή 

φροντίδας σε επαγγελματικό πλαίσιο. 

Το ερευνητικό μέρος του προγράμματος έχει 

σχεδόν ολοκληρωθεί, εφοδιάζοντας με γνώση για 

την ανάπτυξη και σχεδίαση ενός Ευρωπαϊκού 

πλαισίου προσόντων παροχής φροντίδας. Αυτό το 

πλαίσιο θα συμβάλει ώστε οι ευάλωτες ομάδες του 

πληθυσμού που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα 

να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλα εκπαιδευμένους 

και καταρτισμένους φροντιστές.  

 

Για να γίνει γνωστό το θέμα της ποιοτικής παροχής 
φροντίδας και να αυξήσουμε τη θετική επιρροή του 
έργου μας, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε σε 
όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε τα αποτελέσματα 

της έρευνάς μας. Οι πρωτοβουλίες της ομάδας του 

HelpCare από την Αγγλία, Βουλγαρία, Ελλάδα, 
Πολωνία και Ιταλία έχουν κάνει ένα αξιόλογο πρώτο 
βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και για αυτό την 
επικοινωνούμε σε εσάς. 
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Συνάντηση εταίρων 
Στις 13-15 Σεπτεμβρίου έλαβε χώρα με επιτυχία το 4

ο
 meeting της ευρωπαϊκής 

ερευνητικής ομάδας του προγράμματος Helpcare. Η καθιερωμένη αυτή 

συνάντηση έγινε στην Σόφια της Βουλγαρίας. Κατά την διάρκεια της συνάντησης 

αναπτύχθηκε λεπτομερώς η πολύτιμη δουλειά των εταίρων πάνω στα 

ερευνητικά αποτελέσματα και συζητήθηκε το χρονοδιάγραμμα για την  

δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού και την θέσπιση του προτεινόμενου 

πλαισίου προσόντων για την παροχή φροντίδας σε επαγγελματικά πλαίσια. Στα 

πλαίσια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε επίσης μια ημερίδα για την 

μακροχρόνια φροντίδα, με την παρουσία πολλών τοπικών οργανισμών και 

δημόσιων φορέων της Βουλγαρίας.  

Διαρκής 

Ενημέρωση 
Ένας σημαντικός στόχος 

του προγράμματος 

HelpCare είναι η συνεχής 

ενημέρωση για τις εξελίξεις 

και τα ευρήματα που 

προκύπτουν από την 

πολύτιμη δουλειά των 

εταίρων. Έτερος σκοπός 

είναι η αμεσότερη 

επικοινωνία με το ευρύ 

κοινό, για θέματα που 

άπτονται της μακροχρόνιας 

φροντίδας , κυρίως ατόμων 

μεγαλύτερης ηλικίας.  

Για αυτό το σκοπό, 

δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα 

του προγράμματος, που 

είναι διαθέσιμη στην 

διεύθυνση 

 http://helpcare-project.org.  

Δημιουργήσαμε επίσης και 

την Ελληνική ιστοσελίδα 

μας στον κοινωνικό 

διαδυκτιακό ιστότοπο 

FaceBook, που είναι 

διαθέσιμη στην διεύθυνση 

https://www.facebook.com/

HelpCare-Greece-

933454730035925/timeline/

?ref=bookmarks 

Για τους επαγγελματίες, 

υπάρχει διαθέσιμη στην 

ιστοσελίδα LinkedIn, μια 

ομάδα με τον όνομα 

HelpCare Hellas,  στην 

οποία μπορείτε να 

συμμετέχετε σε 

ενδιαφέρουσες συζητήσεις. 

Ο ιστότοπος είναι 

προσβάσιμος στο  

https://www.linkedin.com/grp

/home?gid=8402638&trk=my_

groups-tile-grp 

 

Η ερευνητική ομάδα του Helpcare Project 
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This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication 
[communication] reflects the views only of the 
author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of  
the information contained therein. 

Ερευνητικά αποτελέσματα 
Τα ερευνητικά αποτελέσματα του HelpCare project αποτυπώνουν την Ευρωπαϊκή πραγματικότητα στην 
μακροχρόνια φροντίδα από την οπτική γωνία των φροντιστών υγείας, καθώς και το τοπίο για τις εκπαιδευτικές τους 
ανάγκες. Η έρευνα στηρίχθηκε σε ένα δείγμα 700 άτυπων και επίσημων φροντιστών σε 5 Ευρωπαϊκές χώρες 
(Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Βουλγαρία, Ιταλία, και Ελλάδα), συνδυάζοντας ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα.  

Τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν πως η προσβασιμότητα σε ποιοτική φροντίδα στις μέρες μας δεν είναι επαρκής, 
λόγω τους αυξημένου κόστους της ή λόγω της περιορισμένης  δυναμικότητας των κρατικών και ιδιωτικών δομών 
που παρέχουν οικονομικά προσιτές υπηρεσίες αυτού του είδους.  Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι υπηρεσίες 
φροντίδας στον κρατικό και των ιδιωτικό τομέα  χαρακτηρίζονται από ελλείψεις σε προσωπικό, υλικό και εξοπλισμό, 
καθώς και από ελλιπής παροχές, π.χ. σύντομες επισκέψεις ή περιορισμένος χρόνος αφιερωμένος σε κάθε ασθενή.  

Τα δεδομένα επίσης καταδεικνύουν  πως υπάρχει σημαντικό έλλειμμα εκπαίδευσης ανάμεσα στους επίσημους και 
άτυπους φροντιστές. Οι περισσότερες χώρες δεν παρέχουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε άτυπους φροντιστές, ενώ η 
ανάγκη για πιο πλήρη και εξειδικευμένη εκπαίδευση στους επίσημους φροντιστές είναι έντονη.  Οι ανάγκες 
εκπαίδευσης ανακύπτουν στους τομείς της (βασικής) νοσηλευτικής, της παρηγορητικής φροντίδας, των πρώτων 
βοηθειών, και του χειρωνακτικού χειρισμού.  Η συχνότητα με την οποία οι φροντιστές αναφέρουν εκπαιδευτικές 
ανάγκες στην διαχείριση του συναισθήματος, στην διαχείριση του άγχους, στην συμβουλευτική και στην επικοινωνία 
προκαλεί έκπληξη.  

Η δημιουργία και η διατήρηση ενός ικανού, αποτελεσματικού, και καταρτισμένου δυναμικού φροντιστών είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η αυξανόμενη ανάγκη για μακροχρόνια φροντίδα 
εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσμού. Παρόλα αυτά, οι συμμετέχοντες περιέγραψαν το επάγγελμά τους ως 
συναισθηματικά και σωματικά απαιτητικό, χωρίς κοινωνική αναγνώριση και με έλλειψη σεβασμού προς το πρόσωπό 
τους ή προς το επάγγελμά τους. Επιπλέον, υποστηρίζουν πως το επάγγελμά τους δεν έχει προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης, υποτιμάται και έχει φτωχές αποδοχές.  

Το πρόγραμμα HelpCare αποσκοπεί να αξιοποιήσει την γνώση που απορρέει από τα ερευνητικά δεδομένα, και να 
θέσει το πλαίσιο όπου μια καριέρα ως φροντιστής να αποτελεί μια ελκυστική επιλογή. Επιπλέον, το πρόγραμμα 
HelpCare αποσκοπεί στο να εισάγει το πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας δωρεάν on-line πλατφόρμας εκπαιδευτικού 
υλικού, και την προαγωγή προτάσεων σε πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο. 

 

 


