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Αγαπητοί φίλοι της 50και Ελλάς,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις νέες δράσεις, τα προγράμματα της 50και Ελλάς,
και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε ως οργάνωση αυτή τη εποχή.
Η 50και Ελλάς επιτελεί σημαντικό έργο στην ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού
και των μελών της, και ειδικά για τα θέματα που απασχολούν τις μεγαλύτερες ηλικίες.
Μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα που αναλάβαμε, με την πολύ μεγάλη συμβολή
των εθελοντών μας, και κυρίως με τη δική σας συμμετοχή, καταφέρνουμε να
αναδείξουμε τη θετική εικόνα του «μεγαλώνω», τις δυνατότητες, τους δρόμους που
ανοίγονται μέσα από την εμπειρία, και τη γνώση, των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων.
Τα προγράμματα που πραγματοποιήσαμε πρόσφατα είναι το «ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ
ΓΝΩΣΗΣ», «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ», «ΕΝΕΡΓΟ ΣΩΜΑ+ΕΝΕΡΓΟΣ ΝΟΥΣ=ΥΓΙΕΙΣ
ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ», και το «LEAGE: Εκπαιδευτικά Παιχνίδια για άτομα
Μεγαλύτερης Ηλικίας στην Ευρώπη». Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο και στην ιστοσελίδα
μας www.50plus.gr μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για αυτά.

Η 50και Ελλάς την εποχή της κρίσης
Όπως ίσως γνωρίζετε, τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτούνται κατά ένα μεγάλο
μέρος τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και εμείς καλούμαστε να καλύψουμε το
υπόλοιπο των χρημάτων, με ίδια συμμετοχή της 50και Ελλας. Μέχρι σήμερα
καταφέρναμε μέσα από διάφορες χορηγίες και κατάρτιση εθνικών προγραμμάτων να
καλύψουμε κάποιο μέρος αυτών των χρημάτων, διατηρώντας τα μέλη μας και τους
συμμετέχοντες στα προγράμματα να μην καταβάλλουν κάποια συνδρομή. Λόγω των
περικοπών χρηματοδότησης εθνικό επίπεδο όμως, αυτό αποδεικνύεται πια μη βιώσιμο,
θέτοντας σε κίνδυνο την λειτουργία της οργάνωσής μας.
Θέλοντας και στοχεύοντας να συνεχίσουμε και να διευρύνουμε το κοινωνικό έργο μας,
τη στήριξη δηλαδή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και την εφαρμογή προγραμμάτων
για τα άτομα ανω των 50, χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας. Ήδη αρκετοί φίλοι και μέλη
της 50και Ελλάς υπήρξαν ή είναι σήμερα αρωγοί του έργου μας, προσφέροντας χρόνο,
γνώση και οικονομική στήριξη.

Εκφράζουμε θερμή παράκληση λοιπόν σε όλους εσάς, τους φίλους και υποστηρικτές
της οργάνωσής μας, να συμβάλουν στην προσπάθεια αυτή των αρωγών μας. Ως εκ
τούτου, είναι ευπρόσδεκτη κάθε ιδέα, ενέργεια οικονομικής στήριξης των δράσεών μας
και των προγραμμάτων της 50και Ελλάς.

Συμμετάσχετε και εσείς στην υποστήριξη που δίνουν στο έργο της 50και Ελλάς τα
δεκάδες μέλη και οι φίλοι της και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτό!

29η Απριλίου: Ευρωπαϊκή Ημέρα Διαγενεακής Αλληλεγγύης
Στις 29 Απριλίου γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Ημέρα
Διαγενεακής Αλληλεγγύης. Η 50και Ελλάς έδειξε πώς
η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών μπορεί να γίνει
πράξη μέσα από πολλαπλά προγράμματα και
εργαστήρια, όπου παιδιά, φοιτητές και νέοι κάθισαν
δίπλα στους μεγάλους και τους δίδαξαν τη χρήση
ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά και μεγάλοι έδειξαν
σε νεότερους στο «Εργαστήρι για τη διαγενεακή
Επικοινωνία»
πώς
μπορούν
να
επαναχρησιμοποιήσουν
παλιά υλικά κι από μια παλέτα, περιοδικά, ζώνες, μαξιλάρια,
κουμπιά και παλιά μπλουζάκια να δημιουργήσουν μια
μοντέρνα και αναπαυτική πολυθρόνα και φωτιστικά. Έτσι
όλοι έγιναν «Εθελοντές της Γνώσης» ο καθένας στον τομέα
που αισθανόταν δάσκαλος. Το Εργαστήρι έγινε σε
συνεργασία με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο
Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας και την ΕΥΣΕΚΤ με την
υποστήριξη του το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Ελλάδα.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης «ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ
ΓΝΩΣΗΣ» (The Knowledge Volunteers)
Η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών στην εποχή της κρίσης
είναι πολύ σημαντική. Οι νέες τεχνολογίες και η
χρησιμοποίησή τους μπορούν πολλές φορές να
διευκολύνουν τη ζωή μας και να μας στηρίξουν σε δύσκολες
στιγμές. Καθημερινά μέσα από τα ΜΜΕ βομβαρδιζόμαστε
με τη γλώσσα των νέων τεχνολογιών: ηλεκτρονικό εμπόριο,
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική συνταγογράφηση,
ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, facebook, twitter,
τηλεϊατρική, τηλεβοήθεια κλπ. Τι γίνεται όμως όταν κανείς
δεν γνωρίζει αυτές τις τεχνολογίες; Έρευνες επισημαίνουν
πως όποιος δεν γνωρίζει τη χρήση των νέων τεχνολογιών
κινδυνεύει από κοινωνικό αποκλεισμό και απομόνωση στο
μέλλον.
Η Eurostat,αναφέρει πως το 2050, 30% του πληθυσμού την Ευρώπη θα είναι άνω των 65
ετών. Το 2010, μόνο το 17% των ευρωπαίων άνω των 65 έως 74 χρησιμοποιούσαν το
ίντερνετ στην καθημερινότητά τους. Τα ποσοστά για την Ελλάδα είναι ακόμα πιο χαμηλά
(περίπου 10%). Από την άλλη 63,8% των νέων έως 15 ετών χρησιμοποιούσαν τον
υπολογιστή καθημερινά. Υπάρχει η γενική αποδοχή πως δεν υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες
για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να ασχοληθούν με τους υπολογιστές και με αυτόν τον
τρόπο να έρθουν πιο κοντά στη νέα γενιά και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία.
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, έδωσε τη δυνατότητα σε πολλές
εκατοντάδες νέους και μεγάλους να έρθουν πιο κοντά μαθαίνοντας τη χρήση των νέων
τεχνολογιών. Η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Δημοκρατία της

Τσεχίας συμμετέχουν στο 2ετές αυτό πρόγραμμα κοινωνικής ενσωμάτωσης και
διαγενεακής αλληλεγγύης.
Στη χώρα μας περίπου 150 νέοι εθελοντές
εκπαιδευτές ηλικίας 12 έως 18 ετών μαθητές
σε συνεργαζόμενα σχολεία και κολλέγια σε
Αθήνα (Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Μάνεση,
Εκπαιδευτήρια Πλάτων, Αμερικάνικο Κολλέγιο
Ελλάδος PIERCE, 10o Δημοτικό Ηλιούπολης),
Θεσσαλονίκη (City College) και Τήνο (Δημοτικο
Σχολείο Τήνου) έδειξαν σε περίπου 200 άτομα
άνω των 60ετών πώς να χρησιμοποιούν τους
υπολογιστές υπό την διοργάνωση και εποπτεία
της 50και Ελλάς και με τη συνεργασία των
Δήμων Ηλιούπολης και Ηρακλείου Αττικής. Στη
δεύτερη φάση του προγράμματος οι πρώην αρχάριοι «μεγάλοι μαθητές» αναλαμβάνουν να
μεταδώσουν τη γνώση τους σε άλλους συνομήλικούς τους υπό την εποπτεία των νέων
εθελοντών εκπαιδευτών.
Γνωρίζοντας πως να χρησιμοποιούν έναν
υπολογιστή τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας
συνειδητοποιούν πως τους είναι απαραίτητο για
την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή
μιας νέας εποχής, στην αποτελεσματική
επικοινωνία και στην κοινωνικοποίηση και στη
χρήση σημαντικών διαδικτυακών υπηρεσιών
ώστε να εξοικονομούν χρόνο και άλλους
πόρους. Επομένως, η γνώση χειρισμού ενός
υπολογιστή είναι ένα μέσο για να βελτιώσει
κάποιος την ποιότητα ζωής του.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με ιδιαίτερους δασκάλους, μιας και οι νέοι είναι αυτοί που
εδώ έχουν την εμπειρία και τη γνώση και είναι μια ευκαιρία συνάντησης ατόμων από
διαφορετικές γενιές ώστε να ανακαλύψουν κοινά χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα.
Μερικά από τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι η δημιουργία εγχειριδίων τα
οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εθελοντές δάσκαλοι ακόμα και εκτός των
μαθημάτων. Αυτά είναι ελεύθερα προς χρήση στην ιστοσελίδα της 50και Ελλάς
www.50plus.gr

Οι επτά φορείς που ανέλαβαν τη διεξαγωγή του έργου στις προαναθερθείσες χώρες είναι:
Fondazione Mondo Digitale (Ιταλία), Πανεπιστήμου του Εδιμβούργου (Ην.Βασίλειο), 50και
Ελλάς (Ελλάδα), Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas (Ισπανία),
Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání Ostrava(Τσεχία), ICVolunteers.

Δικτύωση Φορέων: Ευρωπαϊκά Προγράμματα WeDO και FORAGE
Μέσα από τα δίκτυα φορέων (WeDO, FORAGE) τα οποία αναπτύξαμε και συνεχίζουμε να
αναπτύσσουμε και μέσα από κοινές δράσεις, όπως επιστολές στα Υπουργεία και στους
αρμόδιους φορείς μπορέσαμε να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση σε πολιτικό επίπεδο ώστε
να ακουστεί και η φωνή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας κι έτσι να αρχίσουν να γίνονται
πράξη όλα όσα τόσα χρόνια πρεσβεύουμε. Προτάσεις του «Ευρωπαϊκού Χάρτη
Δικαιωμάτων των Ηλικιωμένων που χρειάζονται Φροντίδα» (Πρόγραμμα EUSTACeA) και
του «Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την ποιότητα στις υπηρεσίες φροντίδας» (Πρόγραμμα
WeDO) συμπεριλαμβάνονται σε νέα νομοσχέδια, δηλώσεις υπουργών και γενικών
γραμματέων. Η επόμενη συνάντηση του εθνικού δικτύου WeDO για την Ευημερία και την
Αξιοπρέπεια των ατόμων μεγαλύτερης Ηλικίας θα ξανασυναντηθεί στις 5 Ιουνίου 2013.
Το νέο δίκτυο φορέων FORAGE που
αφορά στη Μάθηση σε Μεγαλύτερες
Ηλικίες (Later Life Learning) έχει σαν
σκοπό τη δικτύωση των φορέων που
εκπονούν προγράμματα και ασχολούνται
με τη μάθηση και την εκπαίδευση των
ατόμων άνω των 50 ετών. Στις 4 Μαρτίου
2013 έγινε η 1η συνάντηση του δικτύου
όπου συμμετείχαν η 50και Ελλάς ως
εθνικός συντονιστής του προγράμματος,
τοΥπουργείο Εργασίας, το Πανεπιστήμιο
Αθηνών
μέσω
του
Ερευνητικού
Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου
Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας, η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, το Ανοικτό
Πανεπιστήμιο, το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, το ΚΑΠΗ Τήνου, το Κέντρο
Εργοθεραπείας Δήμου Ηρακλείου Αττικής, η Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ, η CMTΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.με.Α, η ΕΥΣΕΚΤ - Ειδική Υπηρεσία
Συντονισμού Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Στη συνάντηση
αυτή έγινε η πρώτη γνωριμία των φορέων και η χαρτογράφηση καλών πρακτικών και
διερευνήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των φορέων αλλά και οι πιθανές κοινές
δράσεις για τη Μάθηση στις μεγαλύτερες ηλικίες. Η επόμενη συνάντηση ορίστηκε για τις 26
Απριλίου 2013.

Πρόγραμμα ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Η 50και Ελλάς σε συνεργασία με το Δήμο
Ηλιούπολης και με την ευγενική χορηγία των
εταιρειών COSMOTE-OTE διεξήγε το πρόγραμμα
«ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ». Μέσα
στην χρονιά 2012 δημιουργήθηκαν ομάδες από
άτομα άνω των 50ετών και με τη στήριξη και
καθοδήγηση δασκάλων και την επιστημονική
εποπτεία της 50και Ελλάς, μυήθηκαν στον κόσμο
των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εν αναμονή
νέας χορηγίας ελπίζουμε να μπορέσουμε να
συνεχίσουμε αυτήν την προσπάθεια και σε
περισσότερους δήμους.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
ΕΝΕΡΓΟ ΣΩΜΑ+ΕΝΕΡΓΟΣ ΝΟΥΣ=ΥΓΙΕΙΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ
Το νέο αυτό πρόγραμμα της 50και Ελλάς έχει σαν σκοπό να
πληροφορήσει και να ενεργοποιήσει άτομα άνω των 50 ετών
ώστε να χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητες των
εναλλακτικών μορφών θεραπειών αλλά και τη δια βίου
μάθηση προκειμένου να παραμείνουν υγιείς ΚΑΙ σε
μεγαλύτερες ηλικίες. Μέσα από εθελοντικές δραστηριότητες,
οργάνωση εκπαιδευτικών και μορφωτικών σεμιναρίων και
ομιλιών, τα μέλη της ομάδας μαθαίνουν αγγλικά, χορό και
γνωρίζουν διάφορες μορφές αυτοθεραπείας, μέσα από τη
ρεφλεξολογία, ayuverda κλπ. Οι εθελοντές μπορούν να
ταξιδέψουν και στις υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα (Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία, Σλοβακία,
Φινλανδία, Ελλάδα) και να ανταλλάξουν εμπειρίες και
γνώσεις που απέκτησαν μέσα από το πρόγραμμα με άλλους
εθελοντές. Τα σεμινάρια και οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται αναρτώνται στην
ιστοσελίδα της 50και Ελλάς, καθώς και αποστέλλονται στα μέλη μέσω email.

Το Πρόγραμμα INTERLINKS και η υποστήριξη της οικογενειακής
φροντίδας των ηλικιωμένων στο Ευρωκοινοβούλιο στις
24 Απριλίου 2013
Μαζί με την Ευρωπαική ΜΚΟ Eurocarers http://www.eurocarers.org/ που υποστηρίζει τα
δικαιώματα των άτυπων/οικογενειακών φροντιστών ηλικιωμένων συγγενών,
πραγματοποιήθηκε στις 24/04/2013 στον Ευρωκοινοβούλιο μια συνάντηση της Ειδικής
Ομάδας των Ευρωβουλευτών για την Άτυπη Φροντίδα (European Parliament Special
Interest Group on Carers), στη οποία η κα Τζούντη Τριανταφύλλου ήταν καλεσμένη να
παρουσιάσει τα αποτελέσματα της Έρευνας INTERLINKS για την Άτυπη/οικογενειακή
φροντίδα (European Interest Group on Carers). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει μεγάλο
ενδιαφέρον για το ρόλο της οικογένειας στην μακροχρόνια φροντίδα ηλικιωμένων ( SWD
Long-term care). Στην Ελλάδα η ενδοοικογενειακή φροντίδα γίνεται χωρίς καμία στήριξη
από το Κράτος, παρόλο που σε άλλες χώρες η συνεργασία κράτους-οικογένειας αποφέρει
πολύ καλύτερα αποτελέσματα στην φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων. Η 50και Ελλάς
αναφέρει την ανάγκη κρατικής υποστήριξης της μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων σαν
μία από τις κύριες θέσεις της Οργάνωσής μας προς την Κυβέρνηση (βλ. παραπάνω).
Ενδιαφερόμαστε για τις εμπειρίες των μελών μας σε αυτό το πολύ επίκαιρο, αλλά τελείως
μη αναγνωρισμένο από το κράτος, θέμα. Στείλτε μας τις εμπειρίες μας και ενισχύστε τη
φωνή μας!

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LEAGE: Εκπαιδευτικά Παιχνίδια για
άτομα Μεγαλύτερης Ηλικίας στην Ευρώπη
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LEAGE (Learning
Games for Older Europeans), έδωσε τη
δυνατότητα σε εκατοντάδες «μεγάλα παιδιά»
άνω των 65 ετών απέκτησαν πολιτισμικές
γνώσεις και άλλες δεξιότητες (μαγειρικής και
πρώτων
βοηθειών)
παίζοντας
«σοβαρά
παιχνίδια» με τη χρήση του KINEKT και της
ψηφιακής τηλεόρασης. Η Ολλανδία, η Ελλάδα
και η Ισπανία συμμετείχαν στο 2ετές αυτό
πρόγραμμα δια βίου μάθησης και κοινωνικής
ενσωμάτωσης.
Στη χώρα μας σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλιούπολης και την επιστημονική
εποπτεία της 50και Ελλάς άτομα άνω των 65 ετών ταξίδεψαν εικονικά στις 3
προαναφερθείσες χώρες, μαγείρεψαν τοπικές συνταγές και χόρεψαν χορούς και
συγχρόνως εξάσκησαν το μυαλό και το σώμα τους! Το παιχνίδι αυτό (LEAGE)
αναπτύχθηκε από τις τεχνικές εταιρείες μετά από έρευνα των ενδιαφερόντων και
των ασχολιών των συμμετεχόντων. «Κέρδισα πολλά και βελτίωσα πολύ τις γνώσεις
μου. Το παιχνίδι ήταν διασκεδαστικό, μορφωτικό και κρατούσε το μυαλό μου σε
εγρήγορση. Θα είχε ενδιαφέρον να το παίξω με τα εγγόνια μου!» αναφέρει ο
κ.Σταμάτης 82 ετών. «Έμαθα να χειρίζομαι τον α ισθητήρα! Πήρα μεγάλη χαρά γιατί
ενημερώθηκα καλύτερα για κάποιες φαρμακευτικές αγωγές και απέκτησα γνώσεις
για άλλες χώρες και πόλεις! Μέχρι και η κοινωνική μου ζωή βελτιώθηκε από την
επικοινωνία με τους νεότερους!» λέει η κ.Σοφία, ετών 66.
Η μάθηση μέσω των νέων τεχνολογιών και συγκεκριμένα των ηλεκτρονικών
παιχνιδιών έχει πολλά οφέλη για τον συμμετέχοντα: εξάσκηση μνήμης, καλύτερη
επικοινωνία με τις νεότερες γενιές, δημιουργική ενασχόληση κατά τον ελεύθερο
χρόνο καθώς και εξοικείωση με άλλες νέες τεχνολογίες.
Οι φορείς που ανέλαβαν τη διεξαγωγή του έργου είναι: η EXODUS S.A. και 50και
Ελλάς (Ελλάδα), Matia Instituto Gerontológico και VICOMTECH (Ισπανία), SMART
HOMES και ANANZ (Ολλανδία), Centre for Social Informatics στο Πανεπιστήμιο της
Λουμπλιάνα (Σλοβενία).
Το παιχνίδι LEAGE θα βρίσκεται μετά τα μέσα Μαΐου 2013 ελεύθερο προς χρήση
στην ιστοσελίδα της 50και Ελλάς www.50plus.gr.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MATURE: Για μια εκπαίδευση
Ενηλίκων χρήσιμη, σχετική και συμμετοχική.
Το πρόγραμμα MATURE, αναγνωρίζοντας το ρόλο που
μπορούν να έχουν οι εμπλεκόμενοι φορείς στην
ενδυνάμωση των ηλικιωμένων για ενεργή συμμετοχή,
παρουσιάζει ένα μοντέλο μάθησης, στο πλαίσιο της
εκπαίδευσης αλλά και πέρα από αυτό, αποσκοπώντας
σε ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο για τους
ηλικιωμένους, μέσω ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών
παρεμβάσεων. Στόχος του προγράμματος είναι να
κάνει την εκπαίδευση ενηλίκων χρήσιμη και ελκυστική,
που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες
των ηλικιωμένων. Οι κύριες ομάδες στόχοι του
προγράμματος MATURE περιλαμβάνουν επαγγελματίες
από το χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων (εκπαιδευτές,
συντονιστές και σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων), άτομα τρίτης ηλικίας που
συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές διαδικασίες, εθελοντές και φορείς που εμπλέκονται στη Δια
Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση ηλικιωμένων, ερευνητές του πεδίου, πολιτικούς και
φορείς χάραξης πολιτικής. Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα περιλαμβάνουν:





Ευέλικτες, αυτόνομες ενότητες κατάρτισης για διαρκή επαγγελματική ανάπτυξη για
ατομική χρήση, για χρήση σε ομάδες ή σε συνδυασμό αυτών των δύο
Ένα πρόγραμμα κατάρτισης που να συγκεντρώνει γνώσεις αλλά και πρακτικές
συμβουλές σε ένα εύχρηστο πακέτο για την αποτελεσματική εμπλοκή και την
παρώθηση των ηλικιωμένων για συμμετοχή
Ένα εγχειρίδιο που θα απευθύνεται σε φορείς για την ενίσχυση μιας βαθύτερης
κατανόησης της αξίας της μάθησης στην τρίτη ηλικία και των οργανισμών που
μπορούν να την παρέχουν
Ένα ευρωπαϊκό συνέδριο με στόχο το διάλογο για την ενίσχυση της συμμετοχής των
ηλικιωμένων στη μάθηση

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ 50και Ελλάς στο
«
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ »
Μετά από πρόσκληση του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, η
50και Ελλάς ,συμμετείχε σε μια ιδιαίτερα σημαντική ομάδα εργασίας (Work shop) με
θέμα: «Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα – προσεγγίσεις και προτάσεις ενόψει της πιλοτικής
εφαρμογής του μέτρου», που διοργάνωσε το Ινστιτούτο υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Εργασίας, Κοιν.Ασφάλισης και Πρόνοιας, την Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 στην Αθήνα .
Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν απόψεις και προσεγγίσεις με στόχο την καταγραφή
προτάσεων για την πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που θα
εφαρμοστεί για πρώτη φορά σε δύο περιοχές της χώρας μας το 2014. Το ελάχιστο
εγγυημένο εισόδημα θα λειτουργήσει ως συμπληρωματικό μέσο και θα αποτελεί ένα
ύστατο δίχτυ ασφάλειας , φιλοδοξώντας να μειώσει το "χάσμα" της φτώχειας,
εξαλείφοντας την "ακραία " φτώχεια. Η 50και Ελλάς έκανε αισθητή την παρουσία της
καταθέτοντας σαφείς θέσεις και προτάσεις για την ηλικιακή ομάδα άνω των 50 που
βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας, καθώς και για την ομάδα των ατόμων με χρόνια
προβλήματα υγείας που χρειάζονται βοήθεια και τους φροντιστές τους."

Προτάσεις της ΄50και Ελλάς΄ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα
Μεταρρυθμίσεων και την Εθνική Κοινωνική Έκθεση του 2013.
Στα πλαίσια της ‘Στρατηγικής Eυρώπη 2020‘, των ολοκληρωμένων κατευθύνσεων και των
συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 24-25 Mαρτίου 2011, η στρατηγική Eυρώπη
2020 θα πρέπει να αναπτύσσεται μέσα από στενή εταιρική σχέση δημόσιων αρχών και
Εθνικού Κοινοβουλίου, αλλά και διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και την
κοινωνία των πολιτών.
Παρακολουθούμε την εφαρμογή πολιτικών που εντάσσονται στο ετήσιο Εθνικό Πρόγραμμα
Μεταρρυθμίσεων (NRP) και στην ετήσια Εθνική Κοινωνική Εκθεση (NSR). Στην παρούσα
φάση, στα πλαίσια του Eυρωπαϊκού Eξαμήνου (European Semester) για την ‘Στρατηγική
Eυρώπη 2020’, επιθυμούμε να συμβάλλουμε στην προσπάθεια για την εξέταση και
αντιμετώπιση ζητημάτων ‘Eνεργού και Yγιούς Γήρανσης‘ στην Ελλάδα..
Αποστείλαμε τις προτάσεις μας - μέτρα πολιτικής, στα αρμόδια Υπουργεία (Οικονομικών,
Εργασίας, Υγείας), ως συμβολή στην κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος
Μεταρρυθμίσεων και της Εθνικής Κοινωνικής Εκθεσης του 2013, που υποβάλλονται στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός του Απριλίου. Επισημαίνεται ότι η αντιμετώπιση ζητημάτων που
αφορούν ευαίσθητες ηλικιακές ομάδες άνω των 50 αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη περίοδο
κρίσης που βιώνουμε και ταυτόχρονα αυξημένη υποχρέωση προς το κοινωνικό σύνολο το
οποίο προσπαθούμε να υπηρετήσουμε.
Η έκθεσή μας παρουσιάζει συνοπτικά τις θέσεις της 50και Ελλάς σε τέσσερις κρίσιμες
Θεματικές Ενότητες που έχουν άμεση σχέση με τη γήρανση του πληθυσμού:
1.
2.
3.
4.

Φτώχεια, Συντάξεις και Κοινωνική Ασφάλιση
Απασχόληση
Δια Βίου Μάθηση
Υγεία και Μακροχρόνια Φροντίδα

Κάθε Θεματική Ενότητα συνοδεύεται από μια Έκθεση με πιο ολοκληρωμένη περιγραφή της
κατάστασης στην Ελλάδα (στοιχεία, βασικές προκλήσεις, προτεινόμενα μέτρα πολιτικής
κ.α.). Σε όλες αυτές τις Θεματικές Ενότητες έχουμε επικεντρωθεί σε διατομεακά ζητήματα
που αφορούν την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και της δυνατότητας πρόσβασης για τα
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και ειδικά στον τομέα της υγείας και τη μακροχρόνια φροντίδα.
Για κάθε Θεματική Ενότητα, παρουσιάζουμε:
o τις Θέσεις και τους Στόχους της 50και Ελλάς,
o τις Βασικές Προκλήσεις και
o τα Προτεινόμενα Μέτρα Πολιτικής
Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στις προτάσεις για την βελτίωση της απασχολησιμότητας,
την μεγαλύτερη παραμονή στην εργασία, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, την υγιή
γήρανση και την πρόληψη της εξάρτησης, καθώς και την αντιμετώπιση των αναγκών
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού όπως οι ηλικιωμένοι με ανάγκη για μακροχρόνια
φροντίδα, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που
αντιμετωπίζει η χώρα. Αρκετές από τις προτάσεις δεν έχουν επιπλέον κόστος. Όταν
απαιτούνται κεφάλαια τονίζουμε την ανάγκη για καλύτερη κινητοποίηση των διαθέσιμων
πόρων, ιδίως των Διαρθρωτικών Ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του ΕΚΤ για την νέα
προγραμματική περίοδο 2014-20. Στις προτάσεις μας υπογραμμίζεται η ανάγκη εκπόνησης
Ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για Ενεργό και Υγιή Γήρανση. Ευελπιστούμε στην
ανάπτυξη εποικοδομητικής διαβούλευσης στο μέλλον με τις αρμόδιες εθνικές αρχές
επιφορτισμένες με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ως άνω προγραμμάτων.
Οι προτάσεις μας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας (www.50plus.gr) και θα
γνωστοποιηθούν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο AGE Platform Europe του οποίου είμαστε ενεργό
μέλος και το οποίο ενθαρρύνει και στηρίζει εθνικές πρωτοβουλίες και δράσεις των μελώνοργανώσεών του σε επίπεδο ΕΕ.

