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Τo έργο SAVE-Screening of Abuse Victims Among Elderly, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και ενώνει 5 ευρωπαϊκές χώρες για έναν κοινό στόχο που είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της
κακοποίησης κατά των ηλικιωμένων ατόμων, μέσω της υιοθέτησης ενός προγράμματος ανίχνευσης σε
χώρους παροχής φροντίδας υγείας και κοινωνικής φροντίδας.
Η 15η Ιουνίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων((World
Elder Abuse Awareness Day – WEAAD), προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί το παγκόσμιο κοινό, όσον
αφορά στην κακομεταχείριση που υφίστανται οι ηλικιωμένοι ακόμη και μέσα στο ίδιο τους το σπίτι,
από ανθρώπους της οικογένειάς τους ή ανθρώπους υπεύθυνους για τη φροντίδα τους γενικότερα. Η
WEAAD αναγνωρίστηκε επίσημα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Δεκέμβριο του
2011, ύστερα από αίτημα του Διεθνούς Δικτύου για την Πρόληψη της Κακοποίηση των Ηλικιωμένων
(The International Network for the Prevention of Elder Abuse – INPEA), το οποίο ίδρυσε για πρώτη
φορά τη συγκεκριμένη μέρα ευαισθητοποίσης τον Ιούνιο του 2006.
Η Κακοποίηση Ηλικιωμένων Ατόμων είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που επηρεάζει την Υγεία και
καταπατεί τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ενός τεράστιου αριθμού ηλικιωμένων σε ολόκληρο τον κόσμο
και ένα ζήτημα που αξίζει την προσοχή ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας.
Επιπρόσθετα, η πανδημία COVID-19 έχει φέρει στην επικαιρότητα τα ηλικιωμένα άτομα,
συμπεριλαμβανομένων θλιβερών αναφορών περιπτώσεων κακοποίησης και παραμέλησης ηλικιωμένων
ατόμων σε ιδρύματα μακροχρόνιας φροντίδας. Αναμφίβολα, η πανδημία δεν έχει επηρεάσει μόνο την
ψυχοσωματική υγεία των ηλικιωμένων ατόμων, αλλά και την κοινωνική τους ζωή, την πρόσβασή τους
στις υπηρεσίες υγείας, την απασχόληση τους και την ευημερία τους.
To ‘SAVE’ αποτελεί μια στρατηγική συνεργασία 6 οργανισμών από 5 Ευρωπαϊκές χώρες: Πολωνία,
Ιταλία, Φινλανδία, Πορτογαλία, Κύπρο και σκοπεύει στη βελτίωση της χρήσης 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. Τα εργαλεία ανίχνευσης είναι σημαντικά γιατί χρησιμεύουν στην
υποστήριξη των επαγγελματιών να αναγνωρίζουν έγκαιρα και να προλαμβάνουν τη βία και την
παραμέληση των ηλικιωμένων ατόμων, ωστόσο η χρήση τους εξακολουθεί να πολύ περιορισμένη σε
ολόκληρη την ΕΕ.
ΑΥΤΌΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΛΌΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΊΟ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΘΑ ΣΥΜΒΆΛΕΙ ΣΤΗΝ
ΥΙΟΘΈΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΏΝ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΏΡΕΣ ΕΤΑΊΡΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΆΤΩ
ΣΤΌΧΟΥΣ:
• αύξηση της γνώσης για τα διαθέσιμα εργαλεία ανίχνευσης και της καταλληλόλητας τους για τον
εντοπισμό της βίας κατά ηλικιωμένων ατόμων σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας και κοινωνικής
φροντίδας ( βλέπε περίληψη βιβλιογραφικής ανασκόπησης πιο κάτω)
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• βελτίωση της ικανότητας των επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας
στην αναγνώριση και παρέμβαση, υποστήριξη και αναφορά των περιστατικών βίας
κατά των ηλικιωμένων ατόμων 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 εκπαιδευτών και επαγγελματιών υγείας
και κοινωνικής φροντίδας στην αναγνώριση και παρέμβαση των περιπτώσεων βίας
κατά των ηλικιωμένων ατόμων
Οι εταίροι του έργου SΑVE επιθυμούν να γιορτάσουν αυτήν την ημέρα και όλοι
μαζί να δράσουν για την αντιμετώπιση του σοβαρού κοινωνικού προβλήματος
της κακοποίησης ηλικιωμένων ατόμων στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας και
κοινωνικής φροντίδας, μέσω της παροχής ενός ολοκληρωμένου προγράμματος
ανίχνευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.projectsave.eu
#WEAAD2021 #RightsDoNotGetOld #elderabuse #saveeuproject

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΆΚΤΗ:
Το έργο SAVE υλοποιείται από μια κοινοπραξία, με συντονιστή τον οργανισμό PCG
Polska (Πολωνία) και με τη συμμετοχή των Anziani e non solo, Cadiai (Italy), Osk
VoiVa. (Φινλανδία) και δύο ακαδημαϊκά ιδρύματα: το Πανεπιστήμιο του Minho, στην
Πορτογαλία και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Σε συστηματική ανασκόπηση και μετά-ανάλυση της έρευνας μέχρι το 2015 (Yon,
Mikton, Gassoumis, Wilber, 2017), διερευνήθηκε ο επιπολασμός της κακοποίησης
ηλικιωμένων ατόμων στην κοινότητα, σε 28 χώρες παγκοσμίως και έδειξε
ότι σχεδόν ένας στους έξι ηλικιωμένους άνω των 60 ετών υπήρξαν θύματα
συναισθηματικής, σωματικής, σεξουαλικής και οικονομικής βίας και παραμέλησης
τον τελευταίο χρόνο. Το μέσο ποσοστό επιπολασμού διεθνώς στις κοινότητες
ήταν 15,7%. Υπήρχαν γεωγραφικές διαφορές παγκοσμίως, οι οποίες στην Ευρώπη
κυμαίνονταν μεταξύ 2,2% και 61,1%. Για την Ευρώπη, το εκτιμώμενο ποσοστό
επικράτησης ήταν 15,4%.
Μέσα στα πλαίσια του έργου SAVE έχει διεξαχθεί βιβλιογραφική ανασκόπηση,
στην οποία έχουν εντοπισθεί τριάντα επτά εργαλεία ανίχνευσης της κακοποίησης
ηλικιωμένων ατόμων, από τα οποία μόνο οκτώ έχουν δοκιμαστεί ερευνητικά.
Εντοπίστηκαν πολύ λίγα εργαλεία που έχουν καθιερωθεί (HS-EAST, VASS and EASI)
και είναι διαθέσιμα για να χρησιμοποιηθούν στην πράξη. Το έργο SAVE στοχεύει
να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες σε διάφορους τομείς να διαχειρίζονται και να
ερμηνεύουν αυτά τα εργαλεία. https://www.projectsave.eu/documents/
Το έργο Save χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus Plus με τον αριθμό
σύμβασης επιχορήγησης 2020-1-PL01-KA202-081643

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν αποτελεί έγκριση των περιεχόμενων, τα οποία
αντικατοπτρίζουν τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που
μπορεί να γίνει από τις πληροφορίες που περιέχονται.

