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ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Το DOCUP είναι ένα έργο Erasmus Plus διάρκειας 28 μηνών που στοχεύει να εφοδιάσει τους
εργαζόμενους της κατ’ οίκον φροντίδας με ένα σύνολο οριζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων, ώστε να
διασφαλιστούν θέσεις απασχόλησης που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που έφερε η πανδημία COVID19.
Με συντονιστή εταίρο το Folkuniversitetet της Ουψάλα (Σουηδία), η κοινοπραξία DOCUP αποτελείται
από 5 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 ενηλίκων, καθώς υποστηρίζουν καινοτομικές ιδέες
στις υπηρεσίες φροντίδας.
Η κοινοπραξία του έργου DOCUP ολοκλήρωσε την βιβλιογραφική έρευνα αλλά και την έρευνα πεδίου με
στόχο να εξερευνήσει τον αντίκτυπο του COVID-19 στις δεξιότητες των εργαζομένων στον τομέα της
κατ’ οίκον φροντίδας και να παρέχει προτάσεις σχετικά με την επικαιροποίηση των προγραμμάτων
σπουδών κατάρτισης ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις που έθεσε η πανδημία.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, πολλές χώρες εντοπίζουν την ανάγκη για υποστήριξη της
ψυχικής υγείας των εργαζομένων στο χώρο της κατ’ οίκον φροντίδας, η οποία έχει δοκιμαστεί από την
πανδημία COVID-19 και τους περιορισμούς της. Συγκεκριμένα, προτείνεται παρέμβαση με ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα για τη διαχείριση του στρες και την πρόληψη της επαγγελματικής
εξουθένωσης. Επίσης, τονίζεται πως η πανδημία έχει επιφέρει την εκδήλωση συμπτωμάτων κατάθλιψης
και προκλητικών συμπεριφορών στους λήπτες φροντίδας, και πως, ως εκ τούτου, οι επαγγελματίες
πρέπει να καταρτιστούν κατάλληλα για να τα αντιμετωπίζουν καλύτερα.
Η πανδημία κατέστησε επίσης σαφές πόσο ο τομέας της κατ’ οίκον φροντίδας μπορεί να ενσωματώσει
τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίων και Επικοινωνίας για την παροχή απομακρυσμένης φροντίδας
όταν χρειάζεται: υπό αυτή την έννοια, είναι απαραίτητο οι εργαζόμενοι στη κατ’ οίκον φροντίδα να
αναπτύξουν περισσότερες τεχνολογικές δεξιότητες.
Τέλος, τονίζεται ότι γνώσεις σχετικές με την πρόληψη των λοιμώξεων και τη σωστή χρήση των κατ’ οίκον
ιατρικών μηχανημάτων έχουν γίνει πιο σημαντικές από ποτέ και ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή
στο θέμα αυτό κατά τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους επαγγελματίες κατ’ οίκον
φροντίδας.
Συνολικά, η έρευνα υπογραμμίζει την έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού στον τομέα της κατ’ οίκον
φροντίδας και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που σχετίζονται με το κατά κύριο λόγο μεταναστευτικό παρελθόν

των εργαζομένων στον τομέα της φροντίδας, γεγονός που καθιστά απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη
τα πολιτιστικά και γλωσσικά εμπόδια κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός προγράμματος
κατάρτισης.
Για να μάθετε περισσότερα πατήστε εδώ. https://docuproject.eu/download/293/
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. www.docuproject.eu
GA n° 2021-1-SE01-KA220-ADU-000028268 ΠΡΩΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, N.1 – 03/2022
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.

