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DOCUP: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Οι μεταβαλλόμενες πρακτικές φροντίδας εντός των οικογενειών, οι δημογραφικές αλλαγές και η αύξηση του
ηλικιωμένου πληθυσμού που χρήζει φροντίδας έχουν καταστήσει τις υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας όλο και πιο
σημαντικές στις χώρες της ΕΕ. Παράλληλα, γίνεται σε συνδυασμό με την αλλαγή στάσης προς όφελος της κατ’ οίκον
φροντίδας (σε αντίθεση με την ιδρυματική), πριν και κυρίως μετά την επιδημία COVID-19.
Παρά τη μακροχρόνια σύνδεση της αμειβόμενης οικιακής εργασίας με τη μη αμειβόμενη εργασία που
προσφέρουν οι γυναίκες στα σπίτια τους, η οικιακή εργασία είναι ένας ολοένα και πιο ποικιλόμορφος τομέας
που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το σύνολο των
καθηκόντων που αναμένονται από τις οικιακές βοηθούς, ιδίως τις γυναίκες, έγινε ακόμη ευρύτερο, με το 49,3%
αυτών να καταγράφει αρνητικές αλλαγές στην επαγγελματική τους ζωή (Oxfam, 2020). Πιο συγκεκριμένα,
σημαντικός αριθμός οικιακών φροντιστών κλήθηκε να χρησιμοποιεί τεχνολογικό λογισμικό και εφαρμογές
για την παρακολούθηση των αναγκών υγείας των ατόμων σε ανάγκη, να παρέχει εκτεταμένη ιατρική φροντίδα,
σωματική και ψυχολογική θεραπεία, ακόμη και νοσηλεία. Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων στη
φροντίδα έχει είτε περιορισμένες εμπειρικές είτε καθόλου πρότερες γνώσεις προτού αναλάβει θέσεις κατ’
οίκον φροντίδας.
Οι εργαζόμενοι αυτοί συγκαταλέγονται στις πιο ευάλωτες ομάδες εργαζομένων και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο
μετάδοσης, κοινωνικής επισφάλειας και εκμετάλλευσης.
Το DOCUP είναι ένα έργο Erasmus Plus διάρκειας 28 μηνών που στοχεύει να εξοπλίσει τους εργαζόμενους στην οικιακή
φροντίδα με ένα σύνολο κοινωνικών δεξιοτήτων φροντίδας και δεξιοτήτων συμπεριφοράς, ώστε να διασφαλιστούν
γερές θέσεις απασχόλησης, ικανές να ανταποκριθούν σε προκλήσεις όπως αυτές που εγείρει η πανδημία COVID-19.
Επιπλέον, το έργο σκοπεύει να συμβάλει στην προώθηση του ρυθμιστικού πλαισίου και των συνθηκών εργασίας που
αφορούν την κατ’ οίκον φροντίδα (σε θεσμικό επίπεδο).
Με συντονιστή το Folkuniversitetet της Ουψάλα (Σουηδία), η κοινοπραξία DOCUP αποτελείται από 5 ιδρύματα και
οργανισμούς που εδρεύουν στην Ιταλία (Anziani e non solo), την Ελλάδα (Promea), την Ισπανία (Infodef) και την
Πολωνία (Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών και Οικονομικών Επιστημών στο Lodz) και δραστηριοποιούνται στην
εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και την υποστήριξη της καινοτομίας στις υπηρεσίες φροντίδας.
Μεταξύ των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου διατίθεται:
◉ Ένα πρόγραμμα σπουδών βασισμένο σε στοιχεία σχετικά με τις σημαντικότερες και απαραίτητες δεξιότητες και
πρακτικές που απαιτούνται για τη σύγχρονη παροχή φροντίδας,
◉ Καινοτόμοι πόροι ανοικτής πρόσβασης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στη φροντίδα και
◉ Μια συλλογή βέλτιστων πρακτικών και συστάσεων για την αντιμετώπιση των κενών στη πολιτική και των
διαρθρωτικών αδυναμιών όσον αφορά την κατάρτιση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων στη
φροντίδα στο σπίτι.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στο site μας: https://docuproject.eu/
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ:
Το έργο DOCUP χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus Plus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του
Key-Action 2 “Cooperation partnerships in adult education” με τη συμφωνία επιχορήγησης 2021-1-SE01-KA220-ADU-000028268.
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο
των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

