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Το πρόγραμμ α Se t Care πρα γμα τοποιε ίτα ι με
την υ ποστήρ ιξη της Ευρωπα ϊκής Επιτροπής στο
πλα ίσιο του προγράμ μα τος Δια Β ίου Μάθ ηση.
Αποκλειστική ευθύνη για
το περιεχόμενο
αυτού του φυλλαδίου φέρουν οι συγγραφείς
και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τη χρήση
όσων πλ ηρ οφορ ιών περ ιέ χοντα ι σε α υτό.

Το Πλαίσιο

Μάθηση εξ’ αποστάσεως στο
πλαίσιο της κατ’ οίκον φροντίδας

Τα τελευταία 10 χρόνια, στην Ελλάδα και τη
Βουλγαρία, ο αριθμός των ατόμων της τρίτης
ηλικίας έχει αυξηθεί και σήμερα ανέρχεται στο 19%
του συνολικού πληθυσμού. Στην Ελλάδα μάλιστα,
υπολογίζεται ότι 200.000 άτομα πάσχουν από άνοια
και χρειάζονται ειδική βοήθεια.

Το Πρόγραμμα
Το 80% των ατόμων που πάσχουν από άνοια
δέχονται φροντίδα κατ’ οίκον, συνήθως με τη
βοήθεια έμμισθων φροντιστών με άτυπα προσόντα.
Το 20% των φροντιστών στην Ελλάδα είναι γυναίκες
μετανάστριες,
μέσης
ηλικίας,
απόφοιτες
δευτεροβάθμιας ή/και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
αλλά χωρίς ειδική κατάρτιση σχετική με τη
φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων.
Από την άλλη πλευρά, το Ελληνικό και Βουλγαρικό
Σύστημα
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης
και
Κατάρτισης δεν προσφέρει εκπαίδευση ανάλογη
των ιδιαίτερων αναγκών των έμμισθων φροντιστών
με ευελιξία. Η ανάγκη για εκπαιδευμένους
φροντιστές γίνεται εντονότερη στην Ελλάδα και τη
Βουλγαρία.

Τρόπος εγγραφής
και συμμετοχής

Προκειμένου να καλυφθούν οι παραπάνω ανάγκες, το πρόγραμμα SET CARE: Μάθηση εξ’ αποστάσεως στο
πλαίσιο της κατ’ οίκον φροντίδας μεταφέρει στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το
οποίο αναπτύχθηκε αρχικά στην Ιταλία και παρέχει εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση σχετική με τη φροντίδα των
ηλικιωμένων ατόμων. Το εκπαιδευτικό υλικό μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στα Ελληνικά και τα
Βουλγαρικά.

Διδακτικές Ενότητες
Οι βασικές διδακτικές ενότητες είναι:
1) Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
2) Κατανοώντας το ρόλο του φροντιστή
3) Η σχέση και η επικοινωνία με τον ηλικιωμένο
άνθρωπο και την οικογένειά του
4) Νόσοι της τρίτης ηλικίας
5) Υποστηρίζοντας ανθρώπους με νόσο Alzheimer
6) Φροντίζοντας και βοηθώντας ηλικιωμένους και
ανθρώπους με άνοια
7) Το σύστημα υγείας και το κοινωνικό σύστημα
στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία
8) Μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα
9) Περιγραφή της δουλειάς του φροντιστή
10) Γνώση της βασικής χρήσης του υπολογιστή και
του διαδικτύου

Εάν θέλετε να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, πρέπει να συμπληρώσετε μία
φόρμα εγγραφής. Τη φόρμα αυτή θα βρείτε στο διαδίκτυο, στη σελίδα www.setcare.eu και στα
γραφεία της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών (Μάρκου Μουσούρου 89,
Αθήνα).
Συμπληρώνοντας αυτήν την αίτηση, θα αποκτήσετε πρόσβαση στο διδακτικό υλικό, το οποίο θα είναι
διαθέσιμο είτε μέσω μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας είτε μέσω DVD.
Επίσης, στην αίτησή σας θα μπορέσετε να επιλέξετε ανάμεσα στην ελληνική και τη βουλγαρική έκδοση
του εκπαιδευτικού υλικού.

Ομάδες Στόχου
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 4 ομάδες:
 Άτομα από τη Βουλγαρία που μένουν στην
Ελλάδα και απασχολούνται (ή αναζητούν
εργασία) ως φροντιστές
 Άτομα από τη Βουλγαρία που μένουν στη
χώρα τους και εργάζονται (ή αναζητούν
εργασία) ως φροντιστές
 Άτομα που απασχολούνται στον τομέα της
παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών και επιθυμούν
να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, ώστε να
παρέχουν υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας και
να αποκτήσουν περισσότερες επαγγελματικές
ευκαιρίες
 Οικογενειακοί φροντιστές που επιθυμούν να
ενημερωθούν για την άνοια και τις άλλες
νόσους της τρίτης ηλικίας, ώστε να παρέχουν
υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας

www.facebook.com/setcare.eu

