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Η υποστήριξη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτού του
ιστότοπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει
μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που αναφέρονται σε αυτήν.
This document related to the Project made by the beneficiaries jointly or
individually in any form and using any means, reflects only the author’s view
and the National Agency and the European Commission are not responsible for
any use that may be made of the information it contains

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΛΛΗΛΟΫΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΩΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΥΝΑΜΗ
ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΑΣ

Τα τελευταία χρόνια, οι Εργαζόμενοι Δικτύου
Αλληλοϋποστήριξης απασχολούνται στις υπηρεσίες
υγείας και πρόνοιας ως μια πηγή προώθησης των
δικαιωμάτων των χρηστών αυτών των υπηρεσιών,
ενίσχυσης των υπηρεσιών αποκατάστασης και
καλύτερης προσαρμογής των υπηρεσιών στις
ανάγκες των χρηστών.
Το πρόγραμμα Ε.Κ.Α. στοχεύει στο να προωθήσει
καλές πρακτικές και δείκτες αξιολόγησης στη
φροντίδα της άνοιας, προκειμένου τα άτομα που
ζουν με άνοια να έχουν μια καλύτερη ζωή. Επίσης,
επιχειρεί να δημιουργήσει μια σύμπραξη μεταξύ των
παρόχων υπηρεσιών σχετικά με την άνοια και των
οικογενειών των χρηστών αυτών των υπηρεσιών.
Αυτό απαιτεί εκπαίδευση, κατάρτιση και
αλλαγή στάσεων σχετικά με τη φροντίδα στην άνοια
στους περιθάλποντες, τους επαγγελματίες υγείας
και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στο χώρο
της άνοιας.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΖΩΗ ΓΙΑ ΤΑ
ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ
ΖΟΥΝ ΜΕ
ΑΝΟΙΑ

Το έργο θα αντιμετωπίσει αυτές τις ανάγκες μέσω της
ανταλλαγής καλών πρακτικών στη φροντίδα της άνοιας, της
εκπαίδευσης σχετικά με την περίθαλψη και τη δημιουργία
εργαζόμενων δικτύου αλληλοϋποστήριξης. Στόχος του
έργου είναι να βοηθήσει στη δημιουργία βιώσιμων και
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών για τα άτομα που ζουν με άνοια
βρίσκοντας νέους τρόπους εμπλοκής των περιθαλπόντων
στην ανάπτυξη των αρμόδιων υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, το
έργο στοχεύει στη μείωση της ντροπής, του στίγματος και
των ταμπού, έτσι ώστε οι άνθρωποι που διαγιγνώσκονται
με άνοια να αναζητούν βοήθεια ήδη από τα προγενέστερα
στάδια της νόσου.

Το Ε.Κ.Α. θα δημιουργήσει μια ψηφιακή πλατφόρμα
η οποία θα διευκολύνει τη δικτύωση των χωρών
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με σκοπό την
αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με
την άνοια. Παράλληλα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να
προωθήσει πιο αποτελεσματικά και καινοτόμα μοντέλα
φροντίδας στην άνοια.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ανάπτυξη ειδικού εκπαιδευτικού υλικού
για τη δημιουργία Εργαζόμενων Δικτύου
Αλληλοϋποστήριξης στη φροντίδα της άνοιας.
Οδηγίες για τη συμμετοχή και ενίσχυση των
Εργαζόμενων Δικτύου Αλληλοϋποστήριξης στην
άνοια. .
Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για
επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των
εταίρων του έργου και συνακόλουθα των
υπηρεσιών υγείας και των Εργαζόμενων Δικτύου
Αλληλοϋποστήριξης.
Δημιουργία ενός δικτύου ανταλλαγής εμπειριών
και εξειδικευμένης γνώσης σχετικά με τη
φροντίδα της άνοιας που παρέχεται στην
κοινότητα και τους επαγγελματίες υγείας.
Στρατηγικές για αυξημένη εμπλοκή των
περιθαλπόντων στο σχεδιασμό και την παροχή
κατ΄ οίκον υπηρεσιών στην άνοια- προώθηση
υπηρεσιών που σχετίζονται με την άνοια

