Το ELOSH ημερομηνίες

2013
Να χαρτογραφηθούν οι
ανάγκες για κατάρτιση
και ανάπτυξη δεξιοτήτων
στον τομέα της Στέγης
για ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες σε όλες τις χώρεςεταίρους.

2014
Να προσαρμοστούν τα
προγράμματα κατάρτισης
στις ανάγκες των 7
χωρών ΕΕ μέσα από τη
συμπαραγωγή του υλικού.

Κύρια Παραδοτέα του ELOSH
Το πρόγραμμα ELOSH (Κύριοι Ευρωπαϊκοί Μαθησιακοί
Στόχοι για την ολοκληρωμένη Στέγη με υποστήριξη),
σκοπεύει στη διάδοση καινοτόμων πρακτικών μάθησης
και εκπαιδευτικού υλικού σχετικό με την ολοκληρωμένη
υποστήριξη και στέγαση.
Το περιεχόμενο του προγράμματος αναπτύχθηκε
από τη Sitra (UK), μια φιλανθρωπική οργάνωση που
απαρτίζεται από ειδικούς στην κατάρτιση στον τομέα
της στέγης με υποστήριξη με γνώμονα την καλύτερη
υγεία, τη φροντίδα και την υποστήριξη των ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων. Το υλικό έχει ως κύριο στόχο την
προώθηση της από κοινού παραγωγής (συμπαραγωγής)
των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των
χρηστών.
Οι εταίροι θα συνδυάσουν και θα προσαρμόσουν τα
σχετικά ευρήματα και την υπάρχουσα γνώση, για τη
δημιουργία ενός ευέλικτου ευρωπαϊκού εργαλείου που
θα δοκιμαστεί σε επτά χώρες, από τους πάροχους Στέγης
και υποστήριξης. Τέλος, τα αποτελέσματα και εργαλεία
κατάρτισης που θα αναπτυχθούν, θα διαδοθούν και θα
είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.

2015
Να χρησιμοποιηθούν
ειδικά προσαρμοσμένα
Ευρωπαϊκά
εκπαιδευτικά
εργαλεία τα οποία
θα βοηθήσουν το
προσωπικό των Στεγών
και τους πάροχους
κοινωνικών υπηρεσιών
στη διαχείριση των
πολύπλοκων αναγκών
των Στεγών.
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Γιατί το πρόγραμμα ELOSH
είναι σημαντικό;
Το 2010, 3 στα 4 άτομα στην ΕΕ πίστευαν πως ο αριθμός
των αστέγων έχει αυξηθεί στη χώρα τους κατά τη διάρκεια
των τελευταίων 3 ετών. Τα γεγονότα είναι:
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον 1,2 εκατομμύρια
άτομα με αναπηρία ζουν σε ιδρύματα, κυρίως
λόγω της έλλειψης υπηρεσιών σ την κοινότητα,
συμπεριλαμβανομένης της στέγασης.
Ο αριθμός των αστέγων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 25%
στο διάστημα μεταξύ 2009 και 2011.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις 31 Μαρτίου 2012, ο αριθμός
των νοικοκυριών που διέμενε σε προσωρινά καταλύματα
ήταν 5% υψηλότερος από ό,τι την ίδια ημερομηνία το
προηγούμενο έτος.
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Το 2013, 2.303 άτομα ζούσαν σε ένα ίδρυμα, κατάλυμα
έκτακτης ανάγκης ή καταφύγιο στην Ιρλανδία.
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IMPULS – Research Centre
for Social Care Research,
Radboud University Nijmegen
Medical Centre (UMCN)
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Σχετικά με το πρόγραμμα ELOSH

SLOVENIA
SENT – Slovenian
Association for Mental
Health

FRANCE

FR

Arabesque (Groupe SOS)

GREECE

Το πρόγραμμα ELOSH στοχεύει στην μεταφορά και
διάδοση καινοτόμων μαθησιακών στόχων και ειδικού
εκπαιδευτικού υλικού στον τομέα της Στέγης με
υποστήριξη, σε 7 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το πρόγραμμα ELOSH χρησιμοποιεί τις αρχές της
συμπαραγωγής για να εκπαιδεύσει το προσωπικό
στον τομέα της στέγης και υποστήριξης, με την ενεργή
συμμετοχή των χρηστών στην ανάπτυξη και την παροχή
υπηρεσιών.

FINLAND

MHE-SME – Mental Health

Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των θέσεων σε ειδικευμένα
ιδρύματα στη Σλοβενία αυξάνεται κατά περίπου 1.000
θέσεις κάθε χρόνο.

Το πρόγραμμα ELOSH θα συμβάλει στην καταπολέμηση
του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με ανάγκη
υποστήριξης, βελτιώνοντας τη συνεργασία μεταξύ των
υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης και τον τομέα της
στέγασης.

FI

IT

ITALY
CPT – Cooperativa sociale
Progetto Tenda Onlus

ESTIA – Support Centre
for people with mental
support needs

