ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ
Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην υλοποίηση δράσεων Κατάρτισης Επαγγελματιών, αλλά και
Αγωγής Υγείας ανέργων που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες που απειλούνται από κοινωνικό
αποκλεισμό και εργαζόμενων επιχειρήσεων που οι προηγούμενη κατηγορία ανέργων
απασχολείται Πιο συγκεκριμένα:
• Το αντικείμενο κατάρτισης της Κατηγορίας Πράξης 1 θα αφορά στην εκπαίδευση 90
επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας των Α, Β΄ και Γ΄ Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής σε θέματα σχετικά
με τον εντοπισμό, διαχείριση, αντιμετώπιση και αποκατάσταση της παραμέλησης και
κακοποίησης (φυσικής και σεξουαλικής) των παιδιών. Θα υλοποιηθούν 3 σεμινάρια των
30 ατόμων (15Χ2 ανά εξειδικευμένο Αντικείμενο Κατάρτισης με είτε κλινικό – θεραπευτικό
προσανατολισμό είτε ψυχο-κοινωνικό και κοινωνικο-λειτουργικό προσανατολισμό). Η
διάρκεια κάθε κατάρτισης θα είναι 120 ώρες.
• Οι Ενέργειες της Κατηγορίας Πράξης 2 προαγωγής υγείας σε ανέργους που
καταρτίστηκαν στα πλαίσια δράσεων του Ε.Π. «Κατάρτιση και Απασχόληση» (ΕΠΕΑΕΚ)
και που ανήκουν σε ευάλωτες στον κοινωνικό αποκλεισμό κοινωνικές ομάδες θα αφορά
σε 60 συνολικά επωφελούμενους των Α΄, Β΄ και Γ΄ Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής. Το αντικείμενο αυτό
θα έχει διάρκεια 24 ώρες και θα επαναληφθεί 6 φορές σε 10 άτομα κάθε φορά.
• Τέλος, οι Ενέργειες της Κατηγορίας Πράξης 3 αγωγής υγείας σε 20 συνολικά
εργαζόμενους φορέων (ιδιωτικών ή δημόσιων) των Α΄, Β΄ και Γ΄ Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής που
απασχολούν άτομα, τα οποία εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία που βιώνουν ή
κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, το αντικείμενο διάρκειας 12 ωρών θα
επαναληφθεί 4 φορές σε 5 άτομα κάθε φορά.
Στα παραπάνω πλαίσια και στο βαθμό που το προτεινόμενο Έργο αποπειράται να απαντήσει
ακριβώς στο σύνολο των αναγκών αυτών, αποτελεί μια Ολοκληρωμένη πρόταση Αγωγής
Υγείας και αντιμετώπισης του φαινομένου συνδυάζοντας εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας –
πρόνοιας για την βελτιστοποίηση της ανίχνευσης, διαχείρισης, αντιμετώπισης των
κρουσμάτων (ΚΠ1), παρεμβάσεις αποκατάστασης θυμάτων ευπαθών ομάδων (ΚΠ2) και
ενημέρωσης του κοινού για την ομαλή τους επανένταξη στον παραγωγικό ιστό (ΚΠ3)
σπάζοντας έτσι το φαύλο κύκλο της ενδο-οικογενειακής βίας.
Με αυτήν την έννοια, το σύνολο του προτεινόμενου Έργου μπορεί να επιτύχει την αύξηση του
συνολικού επιπέδου αποδοτικότητας (efficiency) και αποτελεσματικότητας (effectiveness) των
υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας εν συνόλω, αλλά και να επιτύχει αποτελέσματα με υψηλό
επίπεδο διατηρησιμότητας στις ευρύτερες κατευθύνσεις των στρατηγικών της αειφόρου
ανάπτυξης.
Το παραπάνω Έργο υπεβλήθη από το Ι.Υ.Π. σε απάντηση της από 17-08-05 υπ. αρ.
4868/17-08-05 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια»
για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 1.4. «Ανάπτυξη της Δημόσιας Υγείας»,
του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» και αφού έλαβε σχετική θετική αξιολόγηση χρηματοδοτείται στα
πλαίσια του παραπάνω Επιχειρησιακού Προγράμματος κατά 75% από το Ευρωπαϊκό
Κοινοτικό Ταμείο και κατά 25% από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
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