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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Αγαπητοί φίλοι της 50και Ελλάς, 

μια ακόμη χρονιά φτάνει στο τέλος της και ήρθε η ώρα να κάνουμε έναν απολογισμό 
όσων καταφέραμε με τη βοήθεια, τη στήριξη και τη συμμετοχή των μελών, των φίλων 
και των χορηγών μας. 

 4.500 άνθρωποι επωφελήθηκαν από τα προγράμματά μας για να βελτιώσουν 
την ποιότητα ζωής τους.  

 3.808 ώρες μαθημάτων ψηφιακής επιμόρφωσης ατόμων άνω των 50ετών.  

 200 ώρες σεμιναρίων για πληροφόρηση και προστασία από απάτες  

 400 ώρες ασκήσεων και παιχνιδιών για σωματική και νοητική ενδυνάμωση 
στη φύση και εντός των δομών των συνεργαζόμενων Δήμων 

150 ώρες βιωματικών ασκήσεων για υγιεινή διατροφή και ευεξία  

 Επιστολή προς τον Υπουργό Μεταφορών ως δράση συνηγορίας  
            της 50και Ελλάς για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας για την και την εναντίωσή   
            μας στο νέο νόμο περί επανεξέτασης των οδηγών άνω των 74 ετών.  

Καμπάνια Ageing Equal  για την αλλαγή των στερεοτύπων απέναντι στα 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας υπό την αιγίδα του AGE PLATFORM EUROPE  

           - 1η Οκτωβρίου 2018 (Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων) έως και τις 10η  
           Δεκεμβρίου 2018 (Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων). 
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Ελπίζουμε και αγωνιζόμαστε και το 2019 να είναι μια χρονιά γεμάτη τέτοιες και ακόμη 
μεγαλύτερες επιτυχίες για την οργάνωσή μας και τα άτομα άνω των 50 στην Ελλάδα. 
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και τη στήριξή σας κι ευχόμαστε να σας 
έχουμε κοντά μας και στο μέλλον! 
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ΣΤΗΡΙΞΕ ΚΙ ΕΣΥ το έργο της 50και Ελλάς 

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 άνω των 50, χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας. Μέχρι 
σήμερα καταφέρναμε μέσα από διάφορες χορηγίες και κατάρτιση εθνικών 
προγραμμάτων να καλύψουμε κάποιο μέρος αυτών των χρηματικών αναγκών, 
διασφαλίζοντας έτσι τα μέλη μας και τους συμμετέχοντες στα προγράμματα να μην 
καταβάλλουν κάποια συνδρομή. Λόγω των περικοπών χρηματοδότησης σε εθνικό 
επίπεδο όμως, αυτό αποδεικνύεται πια μη βιώσιμο, θέτοντας σε κίνδυνο την 
λειτουργία της οργάνωσής μας. Ήδη αρκετοί φίλοι και μέλη της 50και Ελλάς υπήρξαν 
ή είναι σήμερα αρωγοί του έργου μας, προσφέροντας χρόνο και γνώση αλλά και 
οικονομική στήριξη.  

Εκφράζουμε θερμή παράκληση λοιπόν σε όλους εσάς, τους φίλους και υποστηρικτές 
της οργάνωσής μας, να συμβάλουν στην προσπάθεια αυτή. Η συνδρομή σας ως μέλη 
(15ευρώ/χρόνο) είναι ευπρόσδεκτη καθώς και κάθε άλλη ιδέα, ενέργεια οικονομικής 
στήριξης των δράσεών μας και των προγραμμάτων της 50και Ελλάς. Επίσης μπορείτε 
μέσα από την ιστοσελίδα μας να κάνετε δωρεά όποιο ποσό εσείς επιθυμείτε 
μπαίνοντας στο www.50plus.gr και στο μενού ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ επιλέγοντας το 
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ.   

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας και τηλεφωνικά για να σας βοηθήσουμε να κάνετε 
πράξη την υποστηρικτική διάθεσή σας! 

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

 

  

http://www.50plus.gr/
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

 
• Η 50και Ελλάς θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσους την υποστήριξαν στην 

ψηφοφορία της GLOBAL SUSTAIN για την χρηματοδότηση του έργου μιας ΜΚΟ. Η 
ψηφοφορία έληξε στις 12 Δεκεμβρίου 2018. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν 
σύντομα! Εμείς νιώθουμε ήδη νικητές βλέποντας την ανταπόκρισή σας! 
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ! 

 
• ΔΩΣΕ ΤΑ ΦΩΤΑ ΣΟΥ ΩΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ! Αν αγαπάς τις τεχνολογίες αφής (Android) και 

θέλεις να μεταδόσεις τη γνώση σου και να ενθουσιάσεις αρχάριους μαθητές άνω των 50 
ετών με την νέα ψηφιακή πραγματικότητα, είσαι ο άνθρωπός μας!  
Τα τελευταία 7 χρόνια περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι άνω των 50 ετών, μέσα από 
τα προγράμματά μας, κατάφεραν να γνωρίσουν τον ψηφιακό κόσμο και να βελτιώσουν 
τη ζωή τους. Έτσι, μαζί, καταλύσαμε το στερεότυπο ότι οι μεγάλοι δε μπορούν να 
μάθουν νέες τεχνολογίες.  
Περίοδος εθελοντικής απασχόλησης: Μέσα Μαρτίου έως τέλος Μαΐου και μέσα 
Σεπτεμβρίου έως τέλος Νοεμβρίου 
Ανάγκες: Εθελοντής απογευματινής βάρδιας (ενδεικτικά 16.00 έως 20:00) 
Περιγραφή Θέσης: Πρακτική βοήθεια στους εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος. 
Οργάνωση των διαδικασιών για την προετοιμασία του μαθήματος 
Προσόντα: 
* Ικανότητα επικοινωνίας 
* Ομαδικό πνεύμα 
* Υπευθυνότητα 
* Οργανωτικότητα 
Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση (εκπαίδευση) θα θεωρηθεί προσόν. 
* Παρέχεται ανάλογη γηραγωγική εκπαίδευση 
Γιατί να προσφέρεις στον οργανισμό μας: 
* Συγκεντρώνεις εμπειρίες υπευθυνότητας, ομαδικότητας και συνεργασίας 
* Δημιουργική αξιοποίηση του χρόνου σου σε συνδυασμό με την ευγενή ενίσχυση των 
σκοπών του Οργανισμού 
* Εξάσκηση των διδακτικών ικανοτήτων σου 
* Βεβαίωση εθελοντικής εργασίας (έπειτα από συνεχή τρίμηνη απασχόληση) & 
συστατική επιστολή εφόσον ζητηθεί 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: info@50plus.gr 
 

 

mailto:info@50plus.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ» 
 
Το πρόγραμμα "ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ" ολοκλήρωσε μια ακόμη χρονιά! Το 
2018 πάνω από 3.800 άτομα άνω των 50 συμμετείχαν στα μαθήματα τάμπλετ και 
τεχνολογιών αφής που οργάνωσε και υλοποιεί τα τελευταία 6 χρόνια η 50και Ελλάς με τη 
στρατηγική συνεργασία της COSMOTE. Το 2018 λειτούργησαν 5 εκπαιδευτικά κέντρα στις 
περιοχές Αμαρουσίου, Παγκρατίου, Πετραλώνων, Πειραιά και Θεσσαλονίκης.  

 
 
Η 50και Ελλάς ευχαριστεί για μια ακόμη φορά την COSMOTE και 
ελπίζει αυτή η προσπάθεια καταπολέμησης του ψηφιακού 
αναλφαβητισμού στις μεγαλύτερες ηλικίες να συνεχιστεί για τα 
επόμενα χρόνια, μιας και η ανάγκη είναι μεγάλη και η 
ψηφιοποίηση της καθημερινότητας είναι συνεχώς αυξανόμενη. 
Το βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς προς την COSMOTE 
αποδόθηκε στην τελετή απονομής των αναμνηστικών 
διπλωμάτων στον Πειραιά στις 30 Μαΐου 2018. 
 
 

 
Το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των ετών υλοποίησής του έδωσε τη δυνατότητα σε 10.550 
άτομα να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες, το 
ίντερνετ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και 
άλλες εφαρμογές χρήσιμες για τη διευκόλυνση της 
καθημερινότητας. 
 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμμετέχοντες του 
προγράμματος κι ελπίζουμε να σας δούμε και στις 
επόμενες δράσεις μας το 2019!  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4F για ΕΥΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 
Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus +, με τον τίτλο “4F for Silver Safety”  διάρκειας 2 ετών, 
2016 - 2018, ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 30 Αυγούστου 2018. Το πρόγραμμα κάλυψε 
ένα ευρύ φάσμα καθημερινών αναγκών σε πνευματικό, σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο 
με στόχο την αυτονομία και τη μείωση της εξάρτησης από τρίτους.  
 
Οι δράσεις στηρίχτηκαν σε 4 πυλώνες: Υγιεινή διατροφή (food), Άσκηση (fitness), Ψυχική 
και διανοητική υγεία (focus on mental health), Προστασία από απάτες (fraud). 
Τις ενημερωτικές ομιλίες του προγράμματος παρακολούθησαν περισσότερα από 400 
άτομα και συμμετείχαν στις δράσεις του περίπου 100 άτομα σε 3 δήμους, Γαλατσίου, Ν. 
Ηρακλείου και Ηλιουπόλεως. 
 
Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν ήταν: 

• Ενσυνείδητη διατροφή, υγιεινές διατροφικές συνήθειες και προφύλαξη από 
διατροφικές απάτες, 

• Nordic walking και Tai chi, 
• Παιχνίδια στη φύση και στις αίθουσες, 
• Εκδρομές, 
• Χορός, 
• Σεμινάρια από ειδικούς για την προφύλαξη από τις απάτες σε όλα τα επίπεδα, 
• Σεμινάρια εμψύχωσης και ενδυνάμωσης, 
• Λογοτεχνικοί διαγωνισμού και φωτογραφίας κ.α. 

 
Ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά προγράμματα που αξιολογήθηκε από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας ως ένα από τα επιτυχημένα  που υλοποιήθηκαν σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στα πλαίσια των στόχων του, της ενεργού 
γήρανσης και που  εξακολουθεί να προκαλεί 
το ενδιαφέρον στα ΚΑΠΗ πανελλαδικά.  
 
Έτσι πρόσφατα παρουσιάστηκαν τα 
αποτελέσματα σε τρία ΚΑΠΗ της Ελευσίνας 
και συνεχίζουμε με παρουσίαση του 
προγράμματος στους πολιτιστικούς 
συλλόγους Αίγινας και Μεγάρων. 
 
 
Με την ολοκλήρωση του δημιουργήθηκε ένα 
ηλεκτρονικό βιβλίο, e-booklet, προσβάσιμο σε 
όλους στην ιστοσελίδα της 50και Ελλάς. Για να το δείτε πατήστε εδώ 

https://www.50plus.gr/el/%CF%84%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-50%CE%BA%CE%B1%CE%B9/4f-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82-50-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%AC%CE%BD%CF%89
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
  

 
Συμμετοχή στην 1η Συνάντησης για την πλατφόρμα 
STAIR –AHA   
Η επαρκής εκπροσώπηση όλων των καταναλωτών στη 
διαδικασία τυποποίησης είναι απαραίτητη για την 
εξασφάλιση της ακρίβειας των προτύπων. Με τη 
γήρανση των κοινωνιών, είναι βασικό να διασφαλιστεί 
η συμμετοχή εκπροσώπων των ηλικιωμένων χρηστών. 
Η πρώτη συνάντηση της νεοσυσταθείσας πλατφόρμας 
STAIR-AHA (τυποποίηση, καινοτομία και έρευνα γύρω 
από την ενεργό και υγιή γήρανση) που 

πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2018 στο Βερολίνο, προσκάλεσε την 50και Ελλάς 
μεταξύ άλλων, ως εκπρόσωπο των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.  
Ο Claude Connan της οργάνωσης Générations Mouvement της Γαλλίας τόνισε τη σημασία 
μιας προσέγγισης βασισμένης στο αποτέλεσμα όταν εξετάζεται η χρήση της τεχνολογίας 
από τους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας: 
"Δεν πρόκειται να διδάξουμε πώς λειτουργεί το σύστημα προς τους χρήστες, δεν υπάρχει 
λόγος να καταλάβουμε τι είναι πίσω από αυτό: το πιο σημαντικό ζήτημα είναι ότι η 
υπηρεσία παρέχεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των 
χρηστών". 
Η Δρ.Μυρτώ-Μαρία Ράγγα συμμετείχε στη συνάντηση εκπροσωπώντας την Ελλάδα και 
τόνισε τη σημασία της γηραγωγικής προσέγγισης σε ότι αφορά τα προϊόντα που 
απευθύνονται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Η ψηφιοποίηση ακόμη και των εγχειριδίων 
χρήσης των συσκευών αποτελούν συχνά μεγάλα εμπόδια για τη χρήση νέων προϊόντων. 
 
Το συμπέρασμα της συνάντησης αυτής είναι πως η συμμετοχή των ατόμων μεγαλύτερης 
ηλικίας στην διαδικασία σχεδιασμού αλλά και παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών που 
απευθύνονται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας είναι άκρως χρήσιμη για τις εταιρείες που 
δημιουργούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες αυτές ακόμα κι αυτό μπορεί να κοστίζει 
παραπάνω σε χρόνο ή και χρήμα. 
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ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ: 
Καμπάνια ενάντια στις διακρίσεις  
H 50+ συμμετείχε στην καμπάνια #AgeingEqual 
για τον ηλικιακό ρατσισμό. Η καμπάνια είχε 
διάρκεια 70 ημερών, ξεκινώντας από τη Διεθνή 
Ημέρα των Ηλικιωμένων ,1η Οκτωβρίου 2018 
έως τις 10 Δεκεμβρίου 2018, η οποία 
σηματοδοτεί την 70ή επέτειο της Διεθνούς 
Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η 50και 

Ελλάς μέσω της σελίδας της στο Facebook προώθησε ανακοινώσεις, άρθρα και δράσεις με 
σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού κατά των ηλικιακών διακρίσεων. Μπορείτε να 
βρείτε τις αναρτήσεις μας στο Facebook. 
 
Ηλικιακές διακρίσεις στην οδήγηση - Επιστολή της 50και Ελλάς στον Υπουργό Υποδομών 
και Μεταφορών 
Ο πρόσφατος Νόμος που αναθεωρεί ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
και η σχετική Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε στο τέλος Αυγούστου 2018 με βάση το 
Νόμο αυτό ορίζουν ότι οι οδηγοί από 74 ετών και άνω θα πρέπει να εξετάζονται κάθε 3 
χρόνια για την ανανέωση της άδειας οδήγησης που έχουν. Μετά το 80ό έτος θα πρέπει να 
εξετάζονται κάθε 2 χρόνια. Αυτό πέραν της ήδη υφιστάμενης υποχρέωσης να περνούν από 
ιατρικές εξετάσεις κάθε 3 χρόνια από 65ο έτος της ηλικίας τους. Η 50και Ελλάς θεωρεί ότι 
οι διατάξεις αυτές συνιστούν ηλικιακές διακρίσεις επειδή δεν στηρίζονται σε στοιχεία που 
να αποδεικνύουν την αναγκαιότητά τους, και απλώς εφαρμόζονται οριζόντια με μόνο 
κριτήριο την ηλικία. 
Για να υποστηρίξει τις απόψεις της η 50και Ελλάς, στις 04/11/2018 απέστειλε στον 
Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών επιστολή αναπτύσσοντας τα επιχειρήματά της και 
καλώντας τον να ανακαλέσει τη σχετική απόφαση. Παράλληλα εξετάζουμε τις πιθανότητες 
για νομική προσφυγή κατά της απόφασης ή/και του νόμου. 
Μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή πατώντας εδώ.  
 

 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΛΙΤΟΤΗΤΑ - Πώς επηρεάζονται τα 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στην Ελλάδα;  
 
Η Δρ.Μυρτώ-Μαρία Ράγγα εκπροσώπησε την 
50και Ελλάς ως επιστημονικός σχολιαστής 
στο 14ο Συνέδριο για τη διοίκηση, τα 
οικονομικά και τις πολιτικές της Υγείας 11 
έως 13/12/2018. Η συμμετοχή μας στην 

https://www.facebook.com/pg/Fifty-Plus-Hellas-50%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%82-219920824695639/about/?ref=page_internal
https://www.50plus.gr/el/%CE%B7-50%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%82/%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
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Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα "Health and Austerity across Europe" (Υγεία και Λιτότητα στην 
Ευρώπη) έθεσε θέματα που αφορούν στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και πώς έχει 
επηρεάσει η λιτότητα των τελευταίων ετών την υγεία τους. 
 
Παράγοντες όπως η μείωση των συντάξεων, η μακροχρόνια ανεργία (93,6% άνω των 
50ετών), οι δυσκολίες στην πρόσβαση προς τις υπηρεσίες υγείας λόγω της ψηφιοποίησής 
τους, η μείωση των διαθέσιμων χρημάτων λόγω της παράλληλης στήριξης των (ευάλωτων) 
μελών της οικογένειας (λόγω ανεργίας, λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας κλπ) με 
αποτέλεσμα τη μειωμένη προαγωγή ενός υγιούς τρόπου ζωής, οδηγούν στην πιθανή 
χειροτέρευση της υγείας των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας τα επόμενα χρόνια, κάτι που 
ήδη έχει αρχίσει να φαίνεται στις στατιστικές. Το προσδόκιμο υγιούς ζωής (healthy life 
expectancy) έχει μειωθεί κατά τη διάρκεια των ετών της κρίσης, δηλαδή ενώ ζούμε 
περισσότερα χρόνια, τα χρόνια με υγεία να είναι λιγότερα. Αυτό σημαίνει αυτόματα και 
περισσότερα κόστη και στον κρατικό αλλά και στον προϋπολογισμό των νοικοκυριών. 
Δυστυχώς τα ακριβή στοιχεία είναι νωρίς για να τα αξιολογήσουμε, είναι όμως σημαντικό 
να τεθούν επί τάπητος στις πολιτικές συζητήσεις για την ανάπτυξη των κατάλληλων 
στρατηγικών για την αντιμετώπισή τους στο μέλλον. 
 
 
Δράση Δια βίου Μάθησης:  
Εκπαίδευση Προσωπικού 
 
Η 50και Ελλάς συμμετείχε στο σεμινάριο 
"Accelerator" του HIGGS, χρηματοδοτούμενο από 
το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σκοπός του 
σεμιναρίου ήταν να αποκτήσουμε περισσότερες 
γνώσεις για να βελτιώσουμε τη λειτουργία της 
οργάνωσής μας και την αποτελεσματικότητα των 
δράσεών μας. Διαβάστε περισσότερα πατώντας 
εδώ. 
 

 
Με τη χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού 
προγράμματος ERASMUS+ "Κινητικότητα 
Προσωπικού" δύο από τις εκπαιδεύτριες των 
μαθημάτων νέων τεχνολογιών της 50και 
Ελλάς, η Μαρία Αποστολίδου και η Ειρήνη 
Δερβέναγα συμμετείχαν στο σεμινάριο 
"LEARNING IN LATER LIFE IN AN 
INTERGENERATIONAL CONTEXT" στην Κύπρο 
από τις 17 έως τις 21 Οκτωβρίου 2018. 
 

https://www.50plus.gr/el/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-50%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%BA%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-higgs-accelerator
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Σεμινάριο για την μακροχρόνια φροντίδα 
 
Τέσσερα μέλη της 50plus Hellas παρακολούθησαν το σεμινάριο με θέμα τη μακροχρόνια 
φροντίδα το Νοέμβριο του 2018 που  διεξήχθησαν από τον Καθηγ. Πλάτωνα Τήνιο και την 
ομάδα του από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ ερευνητικό 
πρόγραμμα (SPRINT) αφορούσε στις κοινωνικές επενδύσεις στη μακροχρόνια φροντίδα με 
αφορμή ότι κατά τον Πυλώνα 18 των Κοινωνικών Δικαιωμάτων:  Όλοι έχουν δικαίωμα 
πρόσβασης σε υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας καλής ποιότητας, και ιδιαίτερα 
“φροντίδας στο σπίτι” και “φροντίδας στην κοινότητα”.  Φαίνεται πως ξεκινάει μία 
ενδιαφέρουσα συζήτηση: Πώς μπορούμε να αναγνωρίζουμε την ανάγκη να υποστηρίξουμε 
όλους αυτούς που δίνουν την φροντίδα τους σε εξαρτημένους ηλικιωμένους; 
 
 
 «Μεγαλώνοντας…μαθαίνω!» 
 

Από τον Οκτώβριο του 2018 κάθε Τρίτη η ομάδα 
«Μεγαλώνοντας …μαθαίνω» της 50και Ελλάς 
κινείται στο δρόμο που άνοιξε το πρόγραμμα δια 
βίου μάθησης «4f for silver safety» και συνεχίζει 
τις δράσεις της σε ένα νέο σταθερό χώρο που 
φιλοξενεί την ομάδα στη Ν. Ιωνία. Στο χώρο του 
Κέντρου δια βίου ανάπτυξης ΦΙΛΥΡΑ κάθε Τρίτη 5-
7μ.μ. μέλη και φίλοι της ομάδας έχουν την 
ευκαιρία να συμμετέχουν σε δραστηριότητες  
όπως: 
 

 
- ασκήσεις μνήμης 
- σεμινάρια πρόληψης υγείας 
- παιχνίδια 
- δημιουργικά εργαστήρια με διάφορες 

κατασκευές (ντεκουπάζ κ.α.) 
- εκμάθηση αγγλικής γλώσσας με ευχάριστο 

τρόπο  
- κ.α. 

 
Η ομάδα είναι ανοιχτή σε όλα τα μέλη και τους φίλους της 50και Ελλάς. Στο τηλέφωνο 
2102774020 δηλώνετε τη συμμετοχή σας για την επόμενη συνάντηση που θα 
πραγματοποιηθεί στις 15 Ιανουαρίου 2019. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

50και Ελλάς 

Διεύθυνση: 
Αμμοχώστου 6, Χαλάνδρι, 15234, Αττική 

Τηλέφωνο: 
2117100203  

E-mail: 
info@50plus.gr 

Ιστοσελίδα: 
http://www.50plus.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@50plus.gr
http://www.50plus.gr/

