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ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “SAVE”;
To πρόγραμμα ‘SAVE’ είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο που σκοπεύει στη
βελτίωση της χρήση εργαλείων ανίχνευσης περιστατικών κακοποίησης
ηλικιωμένων ατόμων στους χώρους παροχής φροντίδας υγείας και
κοινωνικής φροντίδας, παρέχοντας εκπαίδευση και υποστήριξη στους
επαγγελματίες για την αποτελεσματική εφαρμογή τους.
Η κακοποίηση των ηλικιωμένων είναι ένα φαινόμενο με παγκόσμιες
διαστάσεις. Αν και δεν υπάρχουν ακριβή ποσοστά επιπολασμού, εκτιμάται
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, γνωρίζουμε ότι η αναφορά
περιστατικών κακοποίησης ηλικιωμένων ατόμων είναι ανεπαρκής :
σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), περίπου το 80%
των περιστατικών κακοποίησης ηλικιωμένων ατόμων πιθανό να μην
διαγνωστούν (ΠΟΥ 2008). Τα αίτια της ανεπαρκούς αναφοράς είναι πολλά
και συμπεριλαμβάνουν τον φόβο για τις συνέπειες, την ανικανότητα
του θύματος να αντιληφθεί ότι έχει υποστεί βία, αλλά και το ότι οι
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επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας δεν είναι
επαρκώς εκπαιδευμένοι να αναγνωρίζουν τη βία και να
υποστηρίζουν τα ηλικιωμένα θύματα ενδοοικογενειακής
βίας. Από την άλλη πλευρά, η έγκαιρη αναγνώριση της
κακοποίησης είναι σημαντική, καθώς μπορεί να αποτρέψει
μελλοντικά περιστατικά βίας και να μειώσει τον κίνδυνο
μελλοντικών 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 την παραμέληση των ηλικιωμένων ατόμων, ωστόσο
εξακολουθεί να εφαρμόζεται σπάνια σε ολόκληρη την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το πρόγραμμα SAVE θα
συμβάλει στην υιοθέτηση πρακτικών ανίχνευσης περιστατικών
κακοποίησης ηλικιωμένων ατόμων στις χώρες εταίρους με
στόχους την:
• αύξηση της γνώσης των εργαλείων ανίχνευσης και της
καταλληλόλητας τους για τον εντοπισμό της βίας κατά
ηλικιωμένων σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας και κοινωνικής
φροντίδας
• βελτίωση της ικανότητας των επαγγελματιών υγείας και
κοινωνικής φροντίδας για αναγνώριση και παρέμβαση,
υποστήριξη και αναφορά των περιστατικών βίας κατά των
ηλικιωμένων στις αρμόδιες υπηρεσίες
• ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτών να διδάξουν
τους επαγγελματίες πώς 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 επαγγελματιών υγείας και
κοινωνικής φροντίδας στην αναγνώριση και παρέμβαση
των περιπτώσεων βίας κατά των ηλικιωμένων ατόμων.

ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το πρόγραμμα SAVE θα εκδώσει ένα αριθμό
παραδοτέων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
πρακτικά από την ομάδα στόχο του έργου, η οποία
περιλαμβάνει:
• Επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας
που εργάζονται στην κατ’ οίκον νοσηλεία
και φροντίδα, σε εγκαταστάσεις φροντίδας
ηλικιωμένων, κέντρα υγείας και νοσηλευτήρια.
• εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές φροντίδας
υγείας και κοινωνικής φροντίδας
• τοπικούς/ περιφερειακούς φορείς αρμόδιους
για την λήψη αποφάσεων φροντίδας υγείας και
κοινωνικής φροντίδας στην κοινότητα
Με την ολοκλήρωση του έργου, όλοι οι
ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα
ελεύθερης πρόσβασης σε:
• Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με
τον αριθμό και την ποιότητα των εργαλείων
ανίχνευσης για την κακοποίηση των
ηλικιωμένων ατόμων
• ειδικές συστάσεις για τη χρήση των εργαλείων
ανίχνευσης σε κάθε χώρα εταίρο: Πολωνία,
Ιταλία, Πορτογαλία, Φινλανδία και Κύπρο
• Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και υλικό για
την αναγνώριση και παρέμβαση για τη βία
ενάντια των ηλικιωμένων ατόμων που θα
πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία των
συμμετεχόντων
• Ένα διαδικτυακό πρόγραμμα εκπαίδευσης για
την διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου στο
ευρύτερο κοινό

ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
ΣΤΟ SAVE
Το πρόγραμμα SAVE αναπτύχθηκε στο πλαίσιο
μιας εταιρικής συνεργασίας, υπό το συντονισμό του
οργανισμού PCG Polska, στην Πολωνία, που είναι
αναπόσπαστο μέρος της Public Consulting Group,
μιας παγκόσμιας εταιρείας που ειδικεύεται στις
επαγγελματικές υπηρεσίες και τη διαχείριση έργων
για ιδρύματα και εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στον δημόσιο τομέα. Η PCG ιδρύθηκε το 1986
στη Βοστώνη και ξεκίνησε τις δραστηριότητες της
το 2009 στην Πολωνία. Ο οργανισμόςPCG έχει

τεράστια εμπειρία σε 4 τομείς: K-12, τριτοβάθμια εκπαίδευση, υγεία και ανθρωπιστικές υπηρεσίες.
Στο SAVE συμμετέχουν δύο εταίροι από την Ιταλία: οι Αnziani e Non Solo(ΑΝS) και Cadiai. Ο ANS είναι ένας μη
κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται από το 2004 στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας, με ιδιαίτερη
έμφαση στη γήρανση και την ποιότητα της φροντίδας. Ο ANS είναι ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς στην
Ιταλία στον τομέα της πρόληψης κακοποίησης ηλικιωμένων. O CADIAI είναι ένας κοινωνικός συνεταιρισμός
κατηγορίας Α, εγγεγραμμένος ONLUS (μη κερδοσκοπικός κοινωνικός οργανισμός). Ιδρύθηκε στη Μπολόνια το
1974 από 24 γυναίκες που προέρχονταν από οικιακές και επισφαλείς εργασιακές εμπειρίες, με στόχο την προστασία
και την πιστοποίηση της εργασίας των ανθρώπων και την επιβεβαίωση του επαγγελματικού περιεχομένου και της
κοινωνικής αξίας της. Ο Cadiai παρέχει κοινωνικές, υγειονομικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες κυρίως στο κοινό
(συχνά σε συνεργασία με δημόσιους φορείς), αλλά και σε ιδιώτες πελάτες, καθώς και προγράμματα παρακολούθησης
της φροντίδας υγείας, επαγγελματικών υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας.
Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης δύο ακαδημαϊκά ιδρύματα. Το πρώτο είναι το Πανεπιστήμιο του Minho, στην
Πορτογαλία, του οποίου η αποστολή είναι να δημιουργήσει, να μεταδώσει και να εφαρμόσει τη γνώση, με την
ελεύθερη σκέψη και τον πλουραλισμό ως βασικές αξίες του. Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο έργο με το τμήμα
Νοσηλευτικής και Ψυχολογίας. Το δεύτερο ακαδημαϊκό ίδρυμα είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (CUT),
που ιδρύθηκε το 2007 και είναι το νεότερο από τα δύο δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου. Το CUT αποτελείται από
14 τμήματα σε πέντε σχολές, μια από τις οποίες είναι η Σχολή Επιστημών Υγείας που συμμετέχει ενεργά στο έργο
μέσω του Τμήματος Νοσηλευτικής.
Τέλος, ο Voimaa Vanhuuteen - osk VoiVa - Empowering Old Age Coop, είναι εταίρος του έργου από την Φινλανδία.
Ο VoiVa ιδρύθηκε το 2016 ως εθνική μη κυβερνητική οργάνωση που εστιάζει στην πρόληψη της βίας και της
κακοποίησης ηλικιωμένων. Ο συνεταιρισμός VoiVa λειτουργεί ως οργανισμός που φέρει κοινωνική ευθύνη στην
κοινωνία. Η αποστολή του είναι να προστατεύει τους ηλικιωμένους από τη βία και την κακοποίηση και να υποστηρίζει
τους ηλικιωμένους και τις οικογένειές τους να απαλλαγούν από τη βία.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Η πανδημία του COVID-19 εμπόδισε τα ταξίδια αλλά όχι
την εξ’ αποστάσεως συνάντηση μεταξύ των εταίρων για τον
προγραμματισμό των επερχόμενων συναντήσεων.
Η εναρκτήρια συνάντηση διεξήχθη στις 24 Φεβρουαρίου 2021
μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για
τους εταίρους να εξοικειωθούν με το έργο και τις δραστηριότητες
του, να προγραμματίσουν τις επερχόμενες εργασίες τους, αλλά
και να γνωριστούν μεταξύ τους δημιουργώντας ομαδικό πνεύμα
συνεργασίας.

FOLLOW:
#PROJECTSAVE #ELDERABUSE

WWW.PROJECTSAVE.EU

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

