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Η πρόοδος του έργου  
D-Care, Respect and Respite  
Η πρόοδος του έργου ήταν πιο αργή, καθώς η πανδημία του 
κορωνοϊού επηρέασε τον προγραμματισμό. Οι εταίροι και οι 
συνάδελφοι δεν επιτρεπόταν να εργάζονται με κανονικούς ρυθμούς, 
υπήρχαν δυσκολίες στην εργασία και τη φροντίδα των ατόμων που 
ζουν με άνοια – όλα έχουν επηρεαστεί. Η ημερομηνία λήξης του έργου 
έχει πλέον οριστικοποιηθεί και είναι τον Ιούνιο του 2022. 

Το Zoom ήταν σωτήριο για τις συναντήσεις της ομάδας του έργου, επιτρέποντας σε όλους τους εταίρους να παρευρεθούν και να 
συμβάλουν στις σημαντικές συζητήσεις σχετικά με την πρόοδο και τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων. 

Ολοκληρώθηκε το μάθημα «Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών» (IO3), 
μεταφράστηκε σε όλες τις γλώσσες των εταίρων (Αγγλικά, Ισπανικά, 
Ιταλικά, Ελληνικά και Δανικά). Πλέον βρίσκεται στο διαδίκτυο και 
παραμένει διαθέσιμο σε όποιον επιθυμεί να συμμετάσχει. Οι εταίροι 
και λοιποί έχουν ολοκληρώσει το μάθημα και έχουν γράψει 
σχολιασμούς. Υπάρχει διαθέσιμος Οδηγός. 

Επί του παρόντος, τα δύο μαθήματα στο IO4, το ένα για τους 
επαγγελματίες και το άλλο για την οικογένεια και τους φίλους, 
ολοκληρώνονται διαδικτυακά. Η αξιολόγηση είναι επίσης διαθέσιμη 
διαδικτυακά ως μέρος του μαθήματος. 

Το Έργο D-Care και η CST 
 

Μέσα από αυτό το Έργο έχουν δημιουργηθεί μαθήματα κατάρτισης για φροντιστές, άτομα που ασχολούνται με την εκπαίδευση φροντιστών και 

λοιπούς εμπλεκόμενους με άτομα που ζουν με ήπια έως μέτρια άνοια. Είναι σημαντικό να σεβόμαστε όσους ζουν με άνοια και επίσης να 

εξετάζουμε το ενδεχόμενο ανάπαυλας για τους φροντιστές – είτε είναι επαγγελματίες είτε είναι οικογένεια και φίλοι που φροντίζουν ένα 

αγαπημένο πρόσωπο. 

Ένας τύπος παρέμβασης που αποδεικνύεται χρήσιμος σε όσους ζουν με άνοια είναι η CST και σημαίνει Θεραπεία Γνωστικής Ενεργοποίησης. 

Δεν υπάρχει θεραπεία για την άνοια, αλλά υπάρχουν παρεμβάσεις, όπως η CST, που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής. Η CST που 

αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο College του Λονδίνου (UCL) βασίζεται σε στοιχεία και είναι πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, με 

δραστηριότητες και συνεδρίες. 

Η CST έχει αναπτυχθεί μετά την ανασκόπηση των καλύτερων διαθέσιμων ερευνών σχετικά με προσεγγίσεις για τη βελτίωση των γνωστικών 

δεξιοτήτων για άτομα με άνοια. Τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια έχουν αναπτυχθεί για να επιτρέψουν στους φροντιστές και σε λοιπούς να μάθουν 

για την CST, πότε να χρησιμοποιούν την CST, λεπτομέρειες και κατανόηση των στοιχείων της χρησιμότητας της CST. 

Επίσης, έχουμε δημιουργήσει μαθήματα που βοηθούν τους φροντιστές, π.χ. στο πώς να δημιουργήσουν ένα «σπίτι φιλικό προς την άνοια», 

πώς να κάνουν τη ζωή τους ευκολότερη και πιο συσχετισμένη με το άτομο που έχει άνοια. 
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Κατά τη διάρκεια των «στρογγυλών τραπεζιών» στο συνέδριο, οι εταίροι EfVET και p-consulting παρουσίασαν τα εκπαιδευτικά 

μαθήματα του D-Care. Μέχρι το τέλος του έργου, πιστεύουμε ότι οι μαθητευόμενοι θα είναι σε θέση να καταλάβουν με ποιον 

τρόπο η ασθένεια επηρεάζει έναν άνθρωπο και πώς αυτός βλέπει τον κόσμο- είπε ο Παναγιώτης. Τα μαθήματα κατάρτισης 

περιέχουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και 

πιλοτική εφαρμογή του μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης για φροντιστές». 

 

Οι ενότητες του μαθήματος περιέχουν τη βάση για την κατανόηση του ατόμου με άνοια, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο με τον 

οποίο εσείς ως επαγγελματίας ή μη φροντιστής μπορείτε να βοηθήσετε να αποκτήσει νόημα η καθημερινότητά του και να 

βελτιώσει την ποιότητα ζωής του ατόμου αυτού. 

 Τα μαθήματα είναι διαθέσιμα στα Αγγλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ελληνικά και Δανικά. 

Η Ευρώπη ακούει για το Έργο D-Care 
Το έργο D-Care παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του EfVET, στο Βερολίνο. 
Συμμετείχαν περισσότερα από 62 άτομα από 12 ευρωπαϊκές χώρες (ναι, παρακολούθησαν 
προσωπικά!) 

Στην Ευρώπη έχει καταγραφεί αύξηση των ασθενειών που συνδέονται με τη γήρανση, όπως η 
άνοια, και εκτιμάται ότι οι αριθμοί θα αυξηθούν μετά την πανδημία του Covid-19. 

Επίσης, έχουμε δημιουργήσει μαθήματα που βοηθούν τους φροντιστές, π.χ. στο πώς να 
δημιουργήσουν ένα «σπίτι φιλικό προς την άνοια», πώς να κάνουν τη ζωή τους ευκολότερη και 
πιο συσχετισμένη με το άτομο που ζει με άνοια. 

 

 

 

Οι συμμετέχοντες επωφελήθηκαν από την ανταλλαγή καλών πρακτικών και 
παραδειγμάτων. Επίσης, οι εταίροι EfVET και p-consulting είχαν την ευκαιρία να 

διαφημίσουν το έργο διανέμοντας περισσότερα από 20 φυλλάδια καθώς και 
έντυπη έκδοση των Ενημερωτικών Δελτίων. 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο: https://dcare.training/  

Ακολουθήστε μας στο Facebook: https://www.facebook.com/dcare.training  

https://dcare.training/
https://www.facebook.com/dcare.training
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Ενημερωτικές εκδηλώσεις – σημαντικές για την 

ενημέρωση για το έργο και για τα διαθέσιμα μαθήματα 
Ισπανία 

Μία ενημερωτική εκδήλωση έλαβε χώρα στο Cebanc στις 3 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια της «Ημέρας Επιχειρηματικότητας». 

Θα προτιμούσαμε να είχαμε τη δυνατότητα να συμπεριλάβουμε φοιτητές, σε μια μέρα όπου θα μπορούσαμε να ακούσουμε 

ζωντανά τις λεπτομέρειες των έργων που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη διάρκεια των μαθημάτων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό έργο 

D-Care. Ωστόσο, ήμασταν υποχρεωμένοι να είμαστε συνετοί και συνεπώς πραγματοποιήσαμε μια υβριδική μορφή κατά την 

εκδήλωση. 

Προσκλήθηκαν εκπρόσωποι διαφόρων συλλόγων όπως οι Afagi, Aubixa, Asle, Creactivalia, Fomento San Sebastian, Secot και 

Urratzbat, σύλλογοι που είτε συνεργάζονται ή/και βοηθούν οικογένειες και φίλους ατόμων με άνοια ή προωθούν νεοφυείς 

επιχειρήσεις με δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην βελτίωση της ζωής των ηλικιωμένων, των οικογενειών και των 

φροντιστών τους. 

Μετά την παρουσίαση του έργου D-Care που έγινε από την Osune Otamendi, μία ψυχολόγο που ειδικεύεται σε ασθενείς με άνοια 

και καθηγήτρια στο Cebanc, εξηγήθηκε η εργασία που έγινε για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας επικεντρωμένη σε 

προγράμματα που επιδιώκουν όχι μόνο οικονομικούς αλλά και κοινωνικούς στόχους ή λαμβάνουν υπόψη την κοινωνική 

πραγματικότητα του περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσονται. 

Το τελευταίο πρωινό, ζητήθηκε από τους καλεσμένους να παρακολουθήσουν τα σύντομα βίντεο που δημιούργησαν οι φοιτητές 

όπου παρουσίασαν τα έργα που αναπτύχθηκαν σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος (στο πλαίσιο της ενότητας «Εργασία και 

Επιχειρηματικότητα») και να ψηφίσουν τα καλύτερα. Το πρώτο βραβείο πήγε στο πρόγραμμα Gutikgura που στοχεύει στο να φέρει 

τα παραδοσιακά βιολογικά τοπικά τρόφιμα πιο κοντά στους ηλικιωμένους. 

 

 

 

 

 

 

 

Δανία 

Επίσης, η ομάδα της Δανίας οργάνωσε μία ενημερωτική εκδήλωση νωρίς τον Φεβρουάριο. Οι λεπτομέρειες θα αναφερθούν στο 

επόμενο Ενημερωτικό Δελτίο. 

 

Ελλάδα 

Διαδίδοντας τα αποτελέσματα του έργου και με την ιδιότητά της ως εταίρος, η p-consulting ασχολείται επί του παρόντος με την 

οργάνωση και την υλοποίηση ολοκληρωμένων ενημερωτικών επαφών με διάφορους οργανισμούς, ιδρύματα και συλλόγους που 

αντιμετωπίζουν ή ασχολούνται με τις ανάγκες και τη φροντίδα των ατόμων που ζουν με άνοια. Αυτές οι επαφές περιλαμβάνουν 

πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου και τον τρόπο με τον οποίο αυτές μπορούν να είναι χρήσιμες σε όσους 

φροντίζουν άτομα με άνοια, από διαφορετικούς ρόλους. 

Σχετικά με τους επαγγελματίες φροντιστές, ο σχεδιασμός για τη διάδοση του έργου περιλαμβάνει την προσέγγιση πολλών 

επαγγελματιών φροντιστών των ατόμων με άνοια. 
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Ακολουθήστε μας στο Facebook D-Care Training ή 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας https://dcare.training/ για περισσότερα!! 

 

Οι εταίροι 

Αυτή η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2022, ώστε 

να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Πρόκειται για μια 

οργανωμένη δραστηριότητα, που αφορά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 

δημιουργείται (IO4) από τη σύμπραξη του έργου και στοχεύει άμεσα σε 

επαγγελματίες φροντιστές, για να τους παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερη 

διορατικότητα, γνώσεις, ιδέες, συμβουλές κ.λπ. 

 

Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε περισσότερα για τις δραστηριότητες 

του D-Care! 

https://www.facebook.com/dcare.training
https://dcare.training/

