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ΔΩΡΕΆΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΑ
ΆΤΟΜΑ
Ενδιαφέρεστε να μάθετε γιατί και πως να ανιχνεύετε την
κακοποίηση των ηλικιωμένων στον ελεύθερο σας χρόνο; Τώρα
είναι η ευκαιρία!
Το έργο SAVE έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο
διαδικτυακό πρόγραμμα που καλύπτει τις εξής ενότητες:
Εισαγωγή στην κακοποίηση των ηλικιωμένων: συχνότητα,
σημεία και συμπτώματα
Ανίχνευση της κακοποίησης στους ηλικιωμένους
Εργαλεία ανίχνευσης
Προκλήσεις όταν στην εργασία σας εντοπίζετε ηλικιωμένους
θύματα κακοποίησης
Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει θεωρία, ασκήσεις, μια άσκηση
αυτοαξιολόγησης και πηγές για επιπρόσθετη μελέτη.

SAVE- ΑΝΊΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ ΑΤΌΜΩΝ
Βελτίωση των
μεθόδων αναγνώρισης
και παρέμβασης
των περιστατικών
κακοποίησης
ηλικιωμένων ατόμων
στους χώρους παροχής
φροντίδας υγείας και
κοινωνικής φροντίδας

ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ, ΘΑ
ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΉ Η ΛΉΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΎ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ, ΤΟ ΟΠΟΊΟ
ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΊ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΌΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΊΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΎΣ
ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗΣ ΩΡΏΝ ΣΥΝΕΧΟΎΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει δημιουργηθεί για επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας
καθώς επίσης και για φοιτητές που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για την ανίχνευση της
κακοποίησης στους ηλικιωμένους.
Είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά, Αγγλικά, Πολωνικά, Ιταλικά, Φιλλανδικά και Πορτογαλλέζικα στον
σύνδεσμο: https://www.projectsave.eu/training/

ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ
Οι εταίροι του έργου SAVE είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο για πρώτη
φορά από την έναρξη του έργου.
Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λεμεσό, όπου
συζητήθηκε η πορεία των δράσεωντου έργου και έγινε προγραμματισμός για τις δραστηριότητες
του τελευταίου εξαμήνου.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ
ΕΡΓΟ SAVE;
To SAVE είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που στοχεύει
στη βελτίωση υιοθέτησης των εργαλείων
ανίχνευσης της κακοποίησης των ηλικιωμένων
στους χώρους παροχής φροντίδας υγείας και
κοινωνικής φροντίδας, παρέχοντας εκπαίδευση
και υποστήριξη στους επαγγελματίες για την
αποτελεσματική εφαρμογή τους.
Το έργο SAVE υλοποιείται από τη Διεθνή
Συνεργασία:
• PCG Polska Sp. z o.o. – Πολωνία (συντονιστής)
• VoiVa - Φινλανδία
• Anziani e non solo - Iταλία
• Cooperativa assistenza disabili infermi anziani
infanzia – Iταλία
• Universidade do Minho – Πορτογαλία
• Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο – Κύπρος
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο:Save
project – Screening for Abuse Victims among
Elderly
https://www.projectsave.eu

FOLLOW:
#PROJECTSAVE #ELDERABUSE

WWW.PROJECTSAVE.EU
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