Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αύξηση της Απασχολησιμότητας και των Δεξιοτήτων των Φροντιστών Ηλικιωμένων
μέσω Εξειδικευμένης Κατάρτισης και Καινοτόμου Ενδυνάμωσης

Βελτιώνοντας τη ζωή των ηλικιωμένων: Ενδυνάμωση γνώσεων & δεξιοτήτων
των άτυπων Φροντιστών Ηλικιωμένων και Ειδικών σε Θέματα Γήρανσης

Ενίσχυσε τις δεξιότητες και τις πρακτικές σου
γνώσεις σε ιατρικά ζητήματα σχετικά με τη
φροντίδα ηλικιωμένων
Υποστήριξε τη συναισθηματική και πνευματική
ευεξία των ηλικιωμένων
Φρόντισε τον εαυτό σου ως φροντιστής ηλικιωμένων
και μάθε πώς μπορείς να λάβεις υποστήριξη
Ενημερώσου για νομικά και οικονομικά θέματα

Είσαι Ειδικός σε Θέματα Γήρανσης;

Ενίσχυσε τις δεξιότητες και τις πρακτικές σου
γνώσεις σε ιατρικές θεραπείες
Εκπαιδεύσου σε θέματα διαχείρισης σχέσεων
Υποστήριξε τους άτυπους φροντιστές
ηλικιωμένων για να ανταπεξέλθουν καλύτερα
στο ρόλο τους
Διεύρυνε τις γνώσεις & τον τομέα εξειδίκευσής σου

Επωφελήσου από μια νέα επαγγελματική προοπτική

Απόκτησε πρόσβαση σε καινοτόμα εκπαιδευτικά
εργαλεία

Η ζωή ΔΕΝ πρέπει να μοιάζει ανούσια όταν
φροντίζεις ένα άρρωστο, αγαπημένο
πρόσωπο

Υποστηρίζοντας τους άτυπους φροντιστές
συμβάλλεις στη βελτίωση της ζωής των
ηλικιωμένων
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Το έργο IESEC χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ε.Ε. (2014-2016) και αποσκοπεί στην
ενδυνάμωση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, των Ειδικών σε Θέματα Γήρανσης όσο και των
Άτυπων Φροντιστών (άτομα που δεν λαμβάνουν αμοιβή και δεν διαθέτουν τυπική εκπαίδευση),
αυξάνοντας έτσι τις προοπτικές απασχόλησής τους, μέσω καινοτόμου ψυχο-εκπαιδευτικής
υποστήριξης και εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης στις χώρες που μετέχουν στο έργο.
Το IESEC αναπτύσσει ένα περιεκτικό online κόμβο μάθησης και εκπαίδευσης που φιλοξενεί
υλικό και πηγές σε σχέση με τα ακόλουθα θέματα:
Εκπαιδευτικές πηγές
Αρχές δεοντολογίας και επαγγελματικής
ηθικής των φροντιστών
Διαδικασίες ασθενειών
Διαφορετικοί τύποι φροντίδας
Δεξιότητες διαχείρισης και επίλυσης
προβλημάτων
Καθοριστικής σημασίας δραστηριότητες
της καθημερινής ζωής
Ασφάλεια
Αρχές προσωπικής και ψυχικής ευεξίας
Διατροφή
Επαγγελματική εμφάνιση και πρότυπα
Νομικά και οικονομικά θέματα
συμπεριφοράς

ΑΚΟΛΟYΘΗΣΕ ΤΟ EΡΓΟ ΜΑΣ & ΠAΡΕ
ΜEΡΟΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤEΣ ΜΑΣ!

info@iesec.eu

www.iesec.eu

Είσαι Άτυπος Φροντιστής Ηλικιωμένων;
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