CONTACT
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ
απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του
προγράμματος:
www.tender4life-project.org
ή επικοινωνήστε με την Δρ Ευρυδίκη
Παπασταύρου, Δρ Θεολογία Τσίτση και Δρ
Γιώργο Ευσταθίου, ΤΕΠΑΚ.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Anziani e Non Solo, Societa Cooperativa Sociale (Ιταλία)
Aproximar – Cooperativa de Solidariedade Social, CRL (Πορτογαλία)
Asociatia Habilitas (Ρουμανία)
CONTACT:
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου (Κύπρος)
European Association for Social Innovation (Ρουμανία)
Merseyside Expanding Horizons (Ηνωμένο Βασίλειο)
OMNIA (Φιλανδία)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
TENDER4LIFE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TENDER4LIFE

ΣΤΟΧΟΙ

Ο σκοπός του προγράμματος TENDER4LIFE
είναι να προωθήσει την επαγγελματική
ανάπτυξη των λιγότερο εκπαιδευμένων
φροντιστών υγείας που εργάζονται σε
περιβάλλοντα φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων,
παρέχοντάς τους ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης,
βασισμένο στην ανθρωπιστική προσέγγιση.

Το πρόγραμμα TENDER4LIFE μπορεί να
συμπληρώσει στα υπάρχοντα έργα προσθέτοντας
νέες και ειδικές ικανότητες στην φροντίδα με επίκεντρο
τον άνθρωπο, αλλά επίσης παρέχει μια καινοτόμο
προσέγγιση με την εισαγωγή της χρήση της
τεχνολογίας στην εκπαίδευση των Επαγγελματιών
Φροντιστών Ηλικιωμένων Ατόμων, όπως είναι το
διαδικτυακό ‘Εργαλείο Αυτό-αξιολόγησης Ικανοτήτων
για εργαζόμενους στον τομέα της φροντίδας των
ηλικιωμένων” και
το διαδικτυακό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα.

Στόχοι του προγράμματος είναι να προώθηση της
ευαισθητοποίησης για την σημασία της παροχής
φροντίδας στους ηλικιωμένους με αξιοπρεπή
τρόπο.
Προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης, εξέλιξης
και ολοκλήρωσης των επαγγελματιών φροντιστών
προκειμένου να ενισχυθούν οι γνώσεις και οι
επαγγελματικές ικανότητες τους και αυτό να έχει
σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση της ικανοποίησης
τους από την εργασία.

www.tender4life-project.org
Το περιεχόμενο του παρόντος υλικού αντιπροσωπεύει την αποκλειστική
ευθύνη των συγγραφέων και η Εθνική Υπηρεσία ή η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τον τρόπο με τον οποίο
χρησιμοποιείται το περιεχόμενο των πληροφοριών.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣOF
TENDER4LIFE PROJECT
Οι ειδικοί που μπορούν να επωφεληθούν από το
πρόγραμμα είναι οι Επαγγελματίες Φροντιστές
Ηλικιωμένων, οι Πάροχοι Φροντίδας και Άτομα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(ΕΕΚ), Εκπαιδευτές ΕΕΚ και άλλοι ενδιαφερόμενοι,
ειδικοί στο κοινωνικό και υγειονομικό σύστημα
περίθαλψης και άτομα υπεύθυνα στην διαδικασία
λήψης αποφάσεων. Τα αποτελέσματα του έργου
διατίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μεταφρασμένα
σε 6 γλώσσες.

Νέο προφίλ ικανοτήτων για τους Επαγγελματίες
Φροντιστές Ηλικιωμένων και ένα εργαλείο
αυτό-αξιολόγησης, εντοπίζοντας τις βασικές δεξιότητες
που απαιτούνται από έναν επαγγελματία στη φροντίδα
των ηλικιωμένων για μια πιο ανθρωπιστική
προσέγγιση στην καθημερινή του πρακτική

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους Επαγγελματίες
Φροντιστές Ηλικιωμένων, με την χρήση του μοντέλου
συνδυασμένης μάθησης (B-learning), με σκοπό την
προώθηση και εκπαίδευση στην απόκτηση
διαπροσωπικών δεξιοτήτων σχετικές με τον
ανθρωποκεντρικό τρόπο παροχής φροντίδας υγείας,
την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, την ηθική στην
παροχή φροντίδας ή ακόμη και την παροχή φροντίδας
που στηρίζεται στις διαπροσωπικές σχέσεις.

Οδηγό καλών πρακτικών που στοχεύει να βοηθήσει
τους Επαγγελματίες Φροντιστές Ηλικιωμένων να
εφαρμόσουν ένα πιο ανθρωποκεντρικό τρόπο παροχής
φροντίδας
υγείας
στα
ηλικιωμένα
άτομα,
ακολουθώντας τα ισχύοντα πρότυπα και λύσεις για την
αντιμετώπιση των προκλήσεων από ένα γηράσκων
πληθυσμό.

