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ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

«ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩ ...άτομα με άνοια»
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μέσω της δομής “ΓΕΦΥΡΑ”, υλοποιεί τη
δράση: «ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩ ...άτομα με άνοια». Αντικείμενο της
δράσης είναι η δωρεάν εκπαίδευση και υποστήριξη φροντιστών ατόμων τρίτης
ηλικίας που πάσχουν από άνοια.
Η επιστημονική υποστήριξη του προγράμματος παρέχεται από την “Ελληνική
Εταιρεία

Νόσου

Alzheimer

και

συγγενών

διαταραχών

πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας οκτώ (8)

Χαλκίδας”.

Το

εβδομάδων, περιλαμβάνει

διαδικτυακά σεμινάρια, τα οποία θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και
Τετάρτη (6:00μμ έως 9:00μμ), καθώς και ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες
ψυχολογικής υποστήριξης.
Μέσα από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, όσοι εμπλέκονται στη φροντίδα των
ατόμων με άνοια, θα μάθουν να κατανοούν τα χαρακτηριστικά των ανοϊκών
διαταραχών και να εμπλέκουν το άτομο με άνοια σε δραστηριότητες ανάλογες
με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται.
Με την παρακολούθηση ατομικών ή και ομαδικών συνεδριών, οι φροντιστές
θα είναι σε θέση να ενισχύσουν στοιχεία που συμβάλλουν στην ψυχική τους
ανθεκτικότητα,

αλλά

και

ναανταπεξέρχονται

αποτελεσματικά

στην

καθημερινότητά τους.
«Δίπλα σε κάθε άνθρωπο που πάσχει από άνοια, υπάρχει ένας ακόμη

άνθρωπος που δοκιμάζεται για να τον υποστηρίξει. Στεκόμαστε δίπλα σε
όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους προσφέρουμε πρακτική γνώση, με
επιστημονικό υπόβαθρο, για να μπορούν να φροντίζουν τους ανθρώπους τους
με αποτελεσματικότητα. Περιορίζουμε λοιπόν την άγνοια και καταπολεμούμε
την άνοια», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.

Δηλώσεις συμμετοχής έως 28/05/2021.
Για κάθε πληροφορία και για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα της Δομής
“Γέφυρα”

www.gefyra.com.gr,

της

Περιφέρειας

Στερεάς

Ελλάδας

www.pste.gov.gr, της “Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και συγγενών
διαταραχών

Χαλκίδας”

www.alzheimer-chalkida.org

,

αλλά

απευθύνονται στα γραφεία της Δομής “ΓΕΦΥΡΑ”:
Α/Α ΓΡΑΦΕΙΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

2.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

3.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

4.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

5.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
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και

να

