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Τα οφέλη θα είναι άµεσα!
Τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας που θα συµµετάσχουν 
αναµένεται να:
  Υιοθετήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής 

  Αυξήσουν την αυτοπεποίθηση και τη θετική τους 
αυτοεικόνα 

  Αυξήσουν την κοινωνικότητα και την ενεργό 
συµµετοχή τους στα κοινά

  Ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους που τους απειλούν

Οι συµµετέχοντες, επαγγελµατίες και φορείς:
  Θα αναπτύξουν νέες δεξιότητες για να βοηθήσουν 
τα µέλη τους να αντιµετωπίσουν τις απειλές της 
καθηµερινής ζωής

  Θα ανακαλύψουν τρόπους για να αυξήσουν τη 
συµµετοχή και τη δέσµευση των ατόµων µεγαλύτερης 
ηλικίας στις δραστηριότητές τους

  Θα αναπτύξουν νέα εργαλεία για τις µελλοντικές τους 
δραστηριότητες

  Θα ανταλλάξουν καλές πρακτικές µε άλλους 
συναδέλφους

  Θα ανακαλύψουν υλικό για περαιτέρω επαγγελµατική 
ανάπτυξη
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Διάρκεια προγράµµατος: 1η Σεπτεµβρίου 2016 µε 30 Αυγούστου 2018



Οι 4 πυλώνες του προγράµµατος
Το πρόγραµµα 4XF for Silver Safety καλύπτει ένα ευρύ 
φάσµα καθηµερινών αναγκών σε πνευµατικό, σωµατικό 
και ψυχολογικό επίπεδο µε τελικό στόχο την αύξηση της 
αυτονοµίας και τη µείωση της εξάρτησης από τρίτους. 
Κινείται σε τέσσερις πυλώνες:

∆ραστηριότητες
Οι κύριες δραστηριότητες για το πρόγραµµα 4XF for 
Silver Safety είναι η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση 
των οµάδων-στόχων, αλλά και η διερεύνηση 
µεθόδων και τεχνικών που θα είναι αποτελεσµατικές 
και εύκολα εφαρµόσιµες από τα άτοµα µεγαλύτερης 
ηλικίας. Οι λύσεις αυτές, οι οποίες θα εφαρµοστούν 
στην πράξη, στη συνέχεια θα αξιολογηθούν για να 
αποτελέσουν και το τελικό προϊόν του προγράµµατος. 

Για τους σκοπούς αυτούς θα πραγµατοποιηθούν 
διακρατικές συναντήσεις και ενηµερωτικές ηµερίδες 
στις χώρες των εταίρων για την προώθηση των 
δραστηριοτήτων και των στόχων του 4XF for Silver 
Safety. 

Παράλληλα, θα δηµιουργηθούν οµάδες εργασίας 
σε κάθε χώρα µε δωρεάν συµµετοχή, ώστε να δοθεί 
η ευκαιρία στους πολίτες µεγαλύτερης ηλικίας να 
γνωρίσουν και να ασκηθούν στις στρατηγικές, που 
θα προσφερθούν από τους ειδικούς συνεργάτες και 
επιστήµονες. 

Θα διερευνηθούν τρόποι προστασίας από τις βλαβερές 
συνέπειες του 21ου αιώνα, όπως οι ανθυγιεινές τροφές, 
τα χηµικά στο περιβάλλον, η κατάχρηση φαρµάκων, οι 
απάτες και οι επιθέσεις βίας, οι «τοξικές» σχέσεις και το 
κυβερνοέγκληµα.

Υγιεινή διατροφή

Άσκηση

Ψυχική υγεία

Προστασία από απάτες

www.facebook.com/4F-For-Silver-Safety

Η αναγκαιότητα του προγράµµατος
Ο πληθυσµός µας γερνάει και αυξάνεται η ανάγκη για 
παρεµβάσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής για τα 
άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας. 
Γι’ αυτό το λόγο θεωρούµε ότι είναι σηµαντικό 
να δίδονται ευκαιρίες που ενθαρρύνουν και θα 
ενδυναµώνουν άνδρες και γυναίκες να λαµβάνουν 
ευθύνη για την ευεξία τους και την αυτονοµία τους για µια 
καλύτερη ποιότητα ζωής.

Το πρόγραµµα 4xF for Silver Safety
Είναι ευρωπαϊκό πρόγραµµα δια βίου µάθησης Erasmus + 
µε στόχο την ενδυνάµωση των ατόµων µεγαλύτερης 
ηλικίας για την αντιµετώπιση καθηµερινών προκλήσεων 
που απειλούν την ασφάλειά τους. 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος που εναρµονίζεται µε τους 
στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ασφάλεια 
και του ΠΟΥ για την Ενεργό Γήρανση, θα αναπτυχθούν 
στρατηγικές που θα βοηθήσουν τους συµµετέχοντες να 
αναλάβουν ευθύνη για την ασφάλεια και την ευεξία τους, 
βελτιώνοντας παράλληλα τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους 
για το πώς θα προφυλάσσονται αποτελεσµατικά.


