– ΑΝΊΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ ΑΤΌΜΩΝ

ΤΟ ΈΡΓΟ SAVE ΥΛΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΑΠΌ
ΤΗ ΔΙΕΘΝΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ:
PCG POLSKA SP. Z O.O.- ΠΟΛΩΝΊΑ
(ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ) -WWW.PCGPOLSKA.PL
ANZIANI E NON SOLO SCS - ΙΤΑΛΊΑ
WWW.ANZIANIENONSOLO.IT
COOPERATIVA ASSISTENZA DISABILI
INFERMI ANZIANI INFANZIA - ΙΤΑΛΊΑ
WWW.CADIAI.IT
VOIVA - EMPOWERING OLD AGE COOP
ΦΙΝΛΑΝΔΊΑ WWW.VOIVA.FI
UNIVERSIDADE DO MINHO
ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑ - WWW.UMINHO.PT
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ
ΚΎΠΡΟΥ- ΤΕΠΑΚ- ΚΎΠΡΟΣ
WWW.CUT.AC.CY

H κακοποίηση των ηλικιωμένων ατόμων
είναι ένα ευρέως διαδομένο φαινόμενο
παγκοσμίως. Τα δεδομένα επίπτωσης
σε 28 χώρες παγκοσμίως έδειξαν ότι
στις κοινότητες σχεδόν ένα στα έξι
άτομα 60 ετών και άνω υπήρξαν θύματα
συναισθηματικής, σωματικής, σεξουαλικής,
οικονομικής βίας και παραμέλησης. Το
μέσο ποσοστό επίπτωσης παγκοσμίως στις
κοινότητες ήταν 15,7%, με γεωγραφικές
διαφορές. Στην Ευρώπη το εκτιμώμενο
ποσοστό επίπτωσης ήταν 15.4%.

FOLLOW:
#PROJECTSAVE #ELDERABUSE

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της
παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου,
το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των
συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε
αυτήν.
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Euroopa Komisjoni toetus käesoleva väljaande koostamisele ei tähenda väljaandes
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WWW.PROJECTSAVE.EU

ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΌΔΩΝ
ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΈΜΒΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΏΝ ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ ΑΤΌΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΏΡΟΥΣ
ΠΑΡΟΧΉΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΊ ΣΤΌΧΟΙ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΕΊΝΑΙ:
αύξηση της γνώσης των εργαλείων ανίχνευσης και της
καταλληλόλητας τους στην αναγνώριση της βίας κατά των
ηλικιωμένων σε υπηρεσίες κοινωνικής και υγειονομικής φροντίδας
βελτίωση της ικανότητας των επαγγελματιών κοινωνικής
και υγειονομικής φροντίδας για αναγνώριση και παρέμβαση,
υποστήριξη και αναφορά των περιστατικών βίας κατά των
ηλικιωμένων στις αρμόδιες υπηρεσίες.
ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών για να διδάξουν τους
επαγγελματίες πως να χειριστούν τη βία κατά των ηλικιωμένων, να
τους υποστηρίξουν και να τους καθοδηγήσουν.
δημιουργία ενός διαδραστικού προγράμματος κατάρτισης
για βελτίωση της ενεργητικής και καινοτόμου μάθησης των
εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών και των επαγγελματιών υγειονομικής
και κοινωνικής φροντίδας, στην αναγνώριση και παρέμβαση των
περιπτώσεων βίας κατά των ηλικιωμένων.

ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Η κακοποίηση των ηλικιωμένων είναι ένα κοινωνικό
πρόβλημα με παγκόσμιες διαστάσεις. Παρόλο που τα ακριβή
ποσοστά επιπολασμού δεν είναι γνωστά υπολογίζεται ότι ένα
ποσοστό μεγαλύτερο του 20% των ηλικιωμένων ενδέχεται
να είναι θύματα συναισθηματικής, σωματικής, σεξουαλικής
και οικονομικής βίας, παραμέλησης και παραβίασης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.
Παρά τα υψηλά ποσοστά επιπολασμού, η αναφορά
περιστατικών κακοποίησης ηλικιωμένων είναι ανεπαρκής
: σύμφωνα με τον ΠΟΥ περίπου το 80% αυτών των
περιστατικών πιθανόν να μην διαγνωστούν (WHO 2008). Οι
λόγοι που συμβαίνει αυτό είναι πολλοί συμπεριλαμβανομένων
του φόβου για τις συνέπειες, της αδυναμίας αναγνώρισης
των θυμάτων, όπως επίσης και του γεγονότος ότι οι
επαγγελματίες κοινωνικής και υγειονομικής φροντίδας
δεν είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι να αναγνωρίζουν
περιστατικά βίαςκαι να υποστηρίζουν τα ηλικιωμένα θύματα
ενδοοικογενειακής βίας. Από την άλλη πλευρά, η έγκαιρη

ΟΙ ΟΜΆΔΕΣ ΣΤΌΧΟΙ ΤΟΥ SAVE ΕΊΝΑΙ:
αναγνώριση της κακοποίησης είναι σημαντική καθώς μπορεί
να αποτρέψει μελλοντικά περιστατικά βίας και να μειώσει τον
κίνδυνο των επιπτώσεων στην υγεία ως αποτέλεσμα της βίας.
Η χρήση εργαλείων ανίχνευσης είναι χρήσιμη, γιατί βοηθά τους
επαγγελματίες να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τη βία και
παραμέληση των ηλικιωμένων ατόμων, ωστόσο τέτοια εργαλεία
χρησιμοποιούνταιι σπάνια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση.
Το έργο SAVE στοχεύει στη βελτίωση τηςυιοθέτησης των
εργαλείων ανίχνευσης της κακοποίησης των ηλικιωμένων στους
χώρους κοινωνικής και υγειονομικής φροντίδας, παρέχοντας
εκπαίδευση και υποστήριξη στους επαγγελματίες για την
αποτελεσματική εφαρμογή τους.

ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΟ SAVE ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΈΝΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΈΡΓΟ ΤΟ ΟΠΟΊΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΊΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+.

• επαγγελματίες υγειονομικής και κοινωνικής φροντίδας
που εργάζονται στην κατ΄οίκον φροντίδα και νοσηλεία,
σε εγκαταστάσεις φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα
υγείας και νοσηλευτήρια.
• εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές κοινωνικής και
υγειονομικής φροντίδας.
• τοπικοί / περιφερειακοί φορείς λήψης αποφάσεων
κοινωνικής και υγειονομικής φροντίδας στην
κοινότητα

ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΈΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ:
• βιβλιογραφική ανασκόπηση για τον αριθμό και την
ποιότητα των εργαλείων ανίχνευσης κακοποίησης των
ηλικιωμένων.
• ειδικές συστάσεις της κάθε χώρας για τη χρήση των
εργαλείων ανίχνευσης της κακοποίησης.
• εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί με φυσική
παρουσία και εκπαιδευτικό υλικό για την αναγνώριση
της βίας κατά των ηλικιωμένων και τρόπους
παρέμβασηςένα διαδικτυακό μάθημα για την διάδοση
των αποτελεσμάτων του έργου σε ένα ευρύτερο κοινό.

