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Το έργο «Καινοτόμα εργαλεία για την καλλιέργεια της ψυχικής ανθεκτικότητας στα νοικοκυριά
όπου συγκατοικούν 3 γενεές» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης»

που αποτελεί πρωτοβουλία 8 Κοινωφελών Ιδρυμάτων: ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, Hellenic Hope,
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν
Κωνσταντακόπουλου, The G. Leventis Foundation, Costas Lemos Foundation και Κοινωφελές

Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη. Το πρόγραμμα υποστηρίζει μικρής διάρκειας δράσεις με μεγάλο
κοινωνικό αντίτυπο. 

 
Το συγκεκριμένο έργο, υλοποιήθηκε την περίοδο 2020-2021, με την υποστήριξη του ΤΙΜΑ

Κοινωφελούς Ιδρύματος, από επαγγελματίες ψυχικής υγείας της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου
Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας, για να συμβάλει στη διασφάλιση της ψυχικής

ανθεκτικότητας ατόμων σε νοικοκυριά όπου συγκατοικούν τρεις γενεές, με χρήση καινοτόμων
εργαλείων που προωθούν την ενδυνάμωση και αξιοποιούν τα δυνατά στοιχεία της

συγκατοίκησης. 



«…μου άρεσε που άλλαξαν τη καθημερινότητα μου

έστω για μια μέρα και μοιράστηκα το βίωμα μου με

άλλους ανθρώπους..»

 

«…γνώρισα άτομα που βιώνουν την ίδια κατάσταση

και μοιραστήκαμε εμπειρίες νιώθοντας ανακούφιση

και δύναμη να συνεχίσουμε..». 
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Ανάγκες
 

 
 

Τα διαγενεακά νοικοκυριά είναι διαδεδομένα στη χώρα μας. Η αλληλεγγύη των μελών
της οικογένειας που κατοικούν μαζί, είναι προς όφελος των παιδιών αλλά αυτή η

συνύπαρξη ωφελεί εξίσου τα άτομα τρίτης ηλικίας με χρόνιες παθήσεις που φροντίζονται
στο σπίτι.

 
Βασικό ρόλο έχει η ενδιάμεση γενιά που αναλαμβάνει υποχρεώσεις φροντίδας για παιδιά

και άτομα τρίτης ηλικίας.
 

Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις μιας χρόνιας κατάστασης επηρεάζεται η επικοινωνία
και η οργάνωση της οικογένειας.

 
Από την άλλη πλευρά, η ανθεκτικότητα αναφέρεται στους πόρους που διαθέτουμε

(ατομικά και ομαδικά) από τη διαχείριση προκλήσεων της καθημερινότητας.  
 
 

Η μέθοδος για να μειώσουμε το στρες 
δεν είναι να μειώσουμε τις απαιτήσεις αλλά

να αυξήσουμε την υποστήριξη
 

Ben Fletcher, Ψυχολόγος
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Στόχοι

Να διευκολύνουμε την επικοινωνία των μελών της οικογένειας, να ενισχύσουμε τα δυνατά
σημεία και να συγκεντρώσουμε την οικογένεια γύρω από τον κοινό στόχο του να

αποτελέσει πρότυπο, συμμετέχοντας στην εφαρμογή, διανομή κι ανατροφοδότηση καλών
πρακτικών που προωθούν την επικοινωνία, την κοινή κατανόηση και τη διασκέδαση για

όλα τα μέλη.

Να υποστηρίξουμε τις οικογένειες που συμμετέχουν στο έργο να διαχειριστούν
στρεσογόνες καταστάσεις προωθώντας καινοτόμα εργαλεία.

Να οργανώσουμε το υλικό με τρόπο κατανοητό, φιλικό σε όλες τις ηλικίες και
διαδραστικό για να μπορεί να διαδοθεί και να χρησιμοποιηθεί κι από άλλους δυνητικούς
ωφελούμενους με έμφαση σε επαγγελματίες που υποστηρίζουν την οικογένεια και σε μέλη

νοικοκυριών τριών γενεών.

 
 

 
 

 



Οι συμμετέχοντες του προγράμματος διαβουλεύσεων είναι 49 άτομα και οι
ηλικιακές ομάδες τους παρουσιάζονται στο σχήμα.

Στη διάρκεια του έργου, προστέθηκε η δράση "εκδρομή στην Ιερά Μονή Οσίου Δαυίδ"
για την υποστήριξη των οικογενειών που διαμένουν στις πυρόπληκτες περιοχές της

Βόρειας Εύβοιας. Οι συνολικοί ωφελούμενοι του έργου ανήλθαν σε 74 άτομα
(περίπου, 46% άτομα τρίτης ηλικίας, 20% ανήλικοι και 34% άτομα 18-65 ετών). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ωφελούμενοι
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Δράσεις

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ
& ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΕΚΔΡΟΜΗ



74
ωφελούμενοι

12
συναντήσεις

16
εξ αποστάσεως 
διαβουλεύσεις

11
περιοχές
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Το έργο σε αριθμούς



ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Υλικό
 
 

Στο πλαίσιο του έργου, δημιουργήθηκε οδηγός
48 σελίδων που περιλαμβάνει δράσεις που

δοκιμάστηκαν από τις οικογένειες που
συμμετείχαν στο πρόγραμμα και έδωσαν

ανατροφοδότηση σχετικά με την εφαρμογή τους.
 

Αναφέρεται σε θέματα ψυχικής ανθεκτικότητας
και σε ρυθμίσεις που προωθούν την επικοινωνία
και προλαμβάνουν τα προβλήματα που μπορεί να

προκύψουν αναφορικά με θέματα της
συγκατοίκησης.

 
Αναγνωρίζει κι ενισχύει τα θετικά στοιχεία της

συγκατοίκησης.
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Διάδραση

 
 

Η παρουσίαση των θεμάτων γίνεται με τρόπο
που να προωθεί τη διάδραση, με φύλλα εργασίας

και λίστες.
 

Το υλικό δεν είναι εξαντλητικό, αντίθετα δίνει
ιδέες που μπορούν να προσαρμοστούν στις
δυνατότητες από τις οικογένειες που θα ο

χρησιμοποιήσουν.
 



Παρακολουθήστε την ιστοσελίδα του φορέα
www.alzheimer-chalkida.org

 
Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα 

του φορέα στο Facebook
@AlzheimerChalkida

 
Επικοινωνήστε μαζί μας:

info@alzheimer-chalkida.org
2221181071, 6937244646

 
 
 

Διεύθυνση Κέντρου Ημέρας:
Μεσσαπίων 4, Χαλκίδα

Με την υποστήριξη


