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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ , N.3 – ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2022

TΙ ΕΜΑΘΕ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ;
Το DOCUP είναι ένα έργο Erasmus Plus διάρκειας 28 μηνών που στοχεύει να εφοδιάσει τους εργαζόμενους στην
κατ’ οίκον φροντίδα με ένα σύνολο δεξιοτήτων κατ’ οίκον φροντίδας και κοινωνικής συμπεριφοράς, ώστε να
διασφαλιστούν θέσεις απασχόλησης ανθεκτικές στις προκλήσεις που έφερε η πανδημία COVID-19.
Με συντονιστή εταίρο 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 ενηλίκων καθώς υποστηρίζουν καινοτομικές ιδέες στις
υπηρεσίες φροντίδας.
Προκειμένου να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα των πραγματικών αναγκών σε δεξιότητες και των
απαιτήσεων στο χώρο εργασίας, η κοινοπραξία DoCUp συμβουλεύτηκε τρεις διαφορετικές ομάδες, τους
πάροχους υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας, τα άτομα που λαμβάνουν κατ’ οίκον φροντίδα και τους ενδιάμεσους
φορείς, σε μια προσπάθεια να προσδιορίσει τις υπάρχουσες γνώσεις, δεξιότητες, ανάγκες και ικανότητές τους
στον τομέα της ιατρικής φροντίδας, τις ψηφιακές και διοικητικές δεξιότητες και τις κοινωνικές δεξιότητες.
Σκοπός των δραστηριοτήτων συλλογής πληροφοριών ήταν να βοηθήσουν στον καθορισμό του φάσματος των
κάθετων και οριζόντιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον
φροντίδας, προσφέροντας έτσι μια τεκμηριωμένη βάση για τη διαμόρφωση μαθησιακών αποτελεσμάτων που να
ανταποκρίνονται στις πραγματικές και μελλοντικές ανάγκες του χώρου εργασίας, όπως αυτές προκύπτουν από
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες χώρες της ΕΕ στο πλαίσιο της πανδημίας του 2020.
Πραγματοποιήθηκε ένας συνδυασμός έρευνας γραφείου και έρευνας πεδίου- η έρευνα γραφείου παρείχε
στοιχεία σχετικά με τις δεξιότητες που ζητούνται για την οικιακή φροντίδα και δεδομένα σχετικά με τις
σχετικές υφιστάμενες διατάξεις/προσφορές κατάρτισης, ενώ η έρευνα πεδίου συγκέντρωσε τις αντιλήψεις των
εμπειρογνωμόνων πεδίου και των ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με τις δεξιότητες οικιακής φροντίδας μέσω
διαδικτυακής έρευνας..
Το αποτέλεσμα είναι μια αναφορά που προσδιορίζει ένα σύνολο έξι τομέων ικανοτήτων που θα πρέπει να
αποτελέσουν στόχο για την επικαιροποίηση των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών στον τομέα της οικιακής
φροντίδας.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στην ιστοσελίδα μας: https://docuproject.eu/
Για να κατεβάσετε την πλήρη αναφορά: https://docuproject.eu/download/371/
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-KA220ADU-000028268.

Αποποίηση ευθύνης: 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.

