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Σαρώστε για 
να μάθετε 
περισσότερα! 

Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
“Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δε συνιστά έγκριση του περιεχομένου, 

καθώς αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.”  
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Πώς ξεκίνησαν όλα 

Το έργο AIDA γεννήθηκε από μία ανάγκη, μία ανάγκη που 
εντοπίσαμε και που δεν βλέπουμε να καλύπτεται σήμερα. Έτσι 
ξεκίνησε το AIDA, με 5 εταίρους από 4 διαφορετικές χώρες 
(Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Ελλάδα και Ισπανία), οι οποίοι 
επιδιώκουν να καλύψουν την ανάγκη παροχής εξειδικευμένης 
εκπαίδευσης σε άτομα που ασχολούνται με ηλικιωμένους με 
νοητική αναπηρία. Στόχος είναι να διασφαλισθεί ότι οι 
άνθρωποι που βοηθούν τα άτομα με νοητική αναπηρία κατά τη 
διάρκεια της περιόδου γήρανσης έχουν τις απαιτούμενες 
γνώσεις και δεξιότητες για να τους παρέχουν υψηλού επιπέδου 
φροντίδα.  

Γιατί ηλικιωμένοι με νοητική αναπηρία; 

Γνωρίζετε ότι ένα άτομο με νοητική αναπηρία θεωρείται 
ηλικιωμένο από την ηλικία των 45 ετών; Σε αντίθεση με τα άτομα 
χωρίς νοητική αναπηρία, η γήρανσή τους αρχίζει νωρίτερα. 
Εξαιτίας αυτού, τα άτομα με νοητική αναπηρία θα πρέπει από 
την ηλικία των 30 ετών να συμμετέχουν σε δραστηριότητες για 
την πρόληψη της γήρανσης και από την ηλικία των 45 ετών σε 
δραστηριότητες για την ενεργό γήρανση τους. Το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που θα παραχθεί θα καλύψει όλους τους 
παράγοντες που σχετίζονται με την ενεργό γήρανση, όπως 
βιολογικούς, ψυχολογικούς, δίνοντας έμφαση στις θεραπείες 
της τρίτης γενιάς και κοινωνικούς με έμφαση σε κυβερνητικές 
δράσεις.  

Αποτελέσματα 

1. Καταγραφή των χαρακτηριστικών και 

των αναγκών των ηλικιωμένων με 

νοητική αναπηρία 

2. Δημιουργία εκπαιδευτικού 

προγράμματος 

3. Πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού 

προγράμματος 

Οι συναντήσεις μας 

Λόγω της υφιστάμενης κατάστασης, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από την πανδημία COVID-19, οι εταίροι δεν ήταν 

δυνατόν να συναντηθούν δια ζώσης, έχουν όμως ήδη πραγματοποιήσει online συναντήσεις. Οι περισσότεροι από 

τους εταίρους γνωρίζονταν εκ των προτέρων, οπότε αυτό έκανε πραγματικά ευχάριστες τις συναντήσεις και όλοι 

συνέβαλαν με τις ιδέες τους προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις δράσεις του έργου με τον καλύτερο δυαντό 

τρόπο. Συζητήσαμε για την έρευνα που διεξήχθη σε φροντιστές ατόμων με νοητική αναπηρία, για τις ενέργειες 

δημοσιότητας και για πολλά άλλα θέματα που θα μπορέσετε να ανακαλύψετε σύντομα. 

Ακολουθήστε 

μας! 

Εταίροι 

https://active-ageing.training/partners
https://www.facebook.com/activeageing.training

