Πρόγράμμα Leonardo da Vinci

Μεταφορά καινοτομίας για την ανάπτυξη
σχέσης βοήθειας με πληθυσμιακές
ομάδες σε κατάσταση εγκατάλειψης
της Δρ. Βασιλικής Παττακού - Παρασύρη

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.), αντιμετωπίζουν σήμερα μια σταθερή
αύξηση του αριθμού των ατόμων σε εγκατάλειψη, καταστάσεις που αφορούν όλες
τις ηλικιακές ομάδες, παιδιά, εφήβους και
ηλικιωμένους (10% του συνολικού αριθμού των παιδιών στην
Ε.Ε. και 8% των ηλικιωμένων ατόμων).
Συχνά στις διάφορες
χώρες της Ε.Ε. το προσωπικό που ασχολείται με αυτά τα άτομα
είναι αφενός ανεπαρκές σε αριθμό, αφετέρου αποτελείται εν
μέρει από εθελοντές
και εν μέρει από αμειβόμενα άτομα χωρίς
ουσιαστική
εξειδίκευση, στηριζόμενα
περισσότερο σε μια
εμπειρική ‘διαισθητική’ πρακτική, παρά
σε πραγματικές γνώσεις παρέμβασης. Aν
και οι ανάγκες είναι
κοινές για τις χώρες
της ΕΕ, τα πλαίσια
δράσης διαφέρουν
και οι αιτίες των καταστάσεων εγκατάλειψης είναι ποικίλες και
πολύπλοκες. Για να ανταποκριθεί κανείς σε
αυτές τις ανάγκες, πρέπει να εκπαιδεύσει με
πολύ εξειδικευμένο τρόπο τους επαγγελματίες που εμπλέκονται ήδη σε μια ‘σχέση
βοήθειας’ με αυτά τα άτομα, αλλά και να

αυξήσει τον αριθμό τους ευνοώντας την
πρόσβαση σε αυτά τα επαγγέλματα άλλων
ατόμων που αναζητούν εργασία. Για αυτό
το σκοπό υπάρχουν ήδη εργαλεία και προγράμματα κατάρτισης για τα επαγγέλματα
‘σχέσης βοήθειας’ (κοινωνικά επαγγέλματα),
τα οποία έχουν δημιουργηθεί στη Γαλλία,
Ιταλία,
Ρουμανία
μέσω ενός προηγούμενου προγράμματος
Leonardo da Vinci.
Ο ειδικός στόχος
του προγράμματος
Relais Plus, θα είναι η
μεταφορά αυτής της
γνώσης σε 3 νέες
χώρες (Σλοβενία, Λετονία, Ελλάδα), λαμβάνοντας υπόψη τις
ιδιαιτερότητες αυτών
των χωρών σε θέματα αντιμετώπισης
του κοινωνικού αποκλεισμού και ανάπτυξης μιας “σχέσης
βοήθειας”. Οι συνεργαζόμενοι
φορείς
είναι 8 από 7 διαφορετικές χώρες: 3 φορείς από τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη
Ρουμανία ήδη συνεργάτες στο αρχικό πρόγραμμα και 5 νέοι φορείς (3 που θα επωφεληθούν της μεταφοράς καινοτομίας –
Ελλάδα, Σλοβενία, Λετονία -, 1 φορέας από
τη Ρουμανία και 1 συνεργάτης από τη Νορ-
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Τα αποτελέσματα θα είναι:
1. Εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης
στην κάθε χώρα και των αναγκών επαγγελματοποίησης των συμμετεχόντων σε
ανάλογες δράσεις ‘σχέσης βοήθειας’
στην Ελλάδα, στη Σλοβενία και στην
Λετονία.

2. Συγγραφή τριών ερευνητικών εκθέσεων.
3. Ευρωπαϊκή σύνθεση της υφιστάμενης
κατάστασης και της εκτίμησης των επαγγελματικών αναγκών παρέμβασης.
4. Τρία εγχειρίδια για την εκπαίδευση των
επαγγελματιών που εμπλέκονται σε
σχέση βοήθειας με άτομα σε εγκατάλειψη.
5. Βιβλίο με τους κώδικες των καλών πρακτικών.
6. Τρία προγράμματα εκπαίδευσης στη
‘σχέση βοήθειας’.
7. Πρόγραμμα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών των επαγγελματιών που εμπλέκο-

νται στη ‘σχέση βοήθειας’ με ομάδες σε
κατάσταση εγκατάλειψης.
8. Οδηγός για την ασφαλή πρακτική της
σχέσης βοήθειας.
9. 8,9. Φιλμ DVD και CDrom: η σχέση
βοήθειας στην ΕΕ.
10. Δημιουργία ιστοσελίδας.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από το
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης.
Για τις ανάγκες του προγράμματος, έχει δημιουργηθεί μια ομάδα υποστήριξης και τρεις
ερευνητικές ομάδες (για τα παιδιά, τους εφήβους και τους ηλικιωμένους), αποτελούμενες από εκπαιδευτικούς του τμήματος,
επαγγελματίες του χώρου από αντίστοιχες
κοινωνικές υπηρεσίες της
πόλης και εκπροσώπους
φορέων του Ηρακλείου
σχετικών με το θέμα του
προγράμματος. Υπεύθυνη
του προγράμματος είναι η
Δρ. Παττακού Βασιλική,
Επίκουρη Καθηγήτρια του
Τμήματος, η οποία επίσης
συντονίζει την ομάδα
έρευνας για τους ηλικιωμένους σε εγκατάλειψη. Τα
άλλα δυο μέλη του Τμήματος που συμμετέχουν
ως κύριοι ερευνητές στο
πρόγραμμα είναι: η Δρ.
Κουκούλη Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια
(συντονίστρια της ερευνητικής ομάδας για
τους εφήβους σε εγκατάλειψη) και η Δρ.
Ελένη Παπαδάκη, Καθηγήτρια Εφαρμογών
(συντονίστρια της ερευνητικής ομάδας για
τα παιδιά σε εγκατάλειψη). Ευχαριστούμε
θερμά μέσω του περιοδικού όλους όσους
συμμετέχουν στις παραπάνω ομάδες για την
υλοποίηση του προγράμματος.
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εκπαίδευση

βηγία). Πρόκειται για διάφορους φορείς:
κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης (αρχικής ή συνεχιζόμενης), πανεπιστήμια, μη
κυβερνητικές οργανώσεις, που θα προχωρήσουν στην υλοποίηση του προγράμματος χρησιμοποιώντας παράλληλα ως
στήριγμα μια ομάδα ‘σιωπηρών’ φορέων
σε κάθε χώρα.

