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Ο φορέας
➢ Ο μοναδικός οργανισμός στη

Στερεά Ελλάδα που παρέχει
εξειδικευμένες υπηρεσίες σε
άτομα με άνοια και φροντιστές.

➢ Ιδρύθηκε το 2009 από
συγγενείς ατόμων με άνοια.

➢ Αξίες: σεβασμός στον άνθρωπο,
αυθεντικότητα, συνεργασία,
βέλτιστη αξιοποίηση των
διαθέσιμων πόρων, διαφάνεια,
σεβασμός στο περιβάλλον.
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Υπηρεσίες
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Προγράμματα 
σωματικής και 
νοητικής 
ενδυνάμωσης 
και καινοτόμες 
παρεμβάσεις 
μέσω τέχνης.

Συμβουλευτικοί 
Σταθμοί πρώιμης 
ανίχνευσης σε 
θέματα μνήμης και 
διάθεσης σε 4 
περιoχές (Χαλκίδα, 
Μαντούδι, Κεχριές, 
Λίμνη).

Πρόγραμμα 
«Φροντίδα 
κατ΄οίκον»Από το 
2018 εως το 2020.
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Ωφελούμενοι περιόδου 

Σεπτέμβριος 2019-Οκτώβριος 2020

➢ Υπηρεσίες φροντίδας κατ’ oίκον

➢ 4 Συμβουλευτικοί Σταθμοί

75% ωφελούμενων κατοικούν εκτός Χαλκίδας



6

Χαρακτηριστικά 
ωφελούμενων

Οι φροντιστές
έχουν ηλικίες
42-86 ετών, με
Μ.Ο. τα 62,7
έτη.

Οι
περισσότεροι
φροντιστές
είναι γυναίκες,
που
αντιστοιχούν
στο 74% των
φροντιστών.

Τα άτομα με 
άνοια έχουν 
ηλικίες 65-95 
ετών με Μ.Ο. 
τα 80,7 έτη

Τα 
περισσότερα 
άτομα με 
άνοια είναι 
γυναίκες, που 
αντιστοιχούν 
σε 56%.

Το 60% δεν έχουν 
οικονομική 
δυνατότητα για 
οικιακή βοήθεια.



Αποτελέσματα
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Εκδόσεις
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Τρέχουσα Δραστηριότητα (1)
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➢ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΥΝ 3 ΓΕΝΕΕΣ



Καινοτόμα εργαλεία
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ 
ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΟΠΟΥ 
ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΥΝ 3 ΓΕΝΕΕΣ

➢ Έναρξη: Νοέμβριος 2020.

➢ Διάρκεια: 12 μήνες.

➢ Τόπος: Εύβοια και Βοιωτία.

➢ Πρόγραμμα σημεία στήριξης, τομέας: υποστήριξη ατόμων 
τρίτης ηλικίας. 

➢ ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα και ακόμη 7 κοινωφελή ιδρύματα.

➢ Συγκέντρωση καλών πρακτικών και δραστηριοτήτων που 
προωθούν τους παράγοντες της ψυχικής ανθεκτικότητας, 
από τη συνύπαρξη τριών γενεών στο ίδιο νοικοκυριό.



Τρέχουσα  Δραστηριότητα (2)
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➢ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΥΣΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑΣ

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active

citizens fund, με φορέα διαχείρισης την Ελληνική Εταιρεία 

Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας και 

εταίρο το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών Επιόνη.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την 
Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού 
μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, 
γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση 
της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην 
προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των 
πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη 
διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα 
έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.»
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• Το έργο υλοποιείται μέσω δράσεων 
ενημέρωσης και ανάπτυξης 
ικανοτήτων σε δημόσιους 

λειτουργούς στις Περιφερειακές 
Ενότητες Φθιώτιδας κι Εύβοιας της 

Στερεάς Ελλάδας. 

• Πραγματοποιούνται δράσεις 
ενημέρωσης, ενδυνάμωσης και 

συνηγορίας για τους οικογενειακούς 
φροντιστές. 

• Άμεσα ωφελούμενοι από τις κύριες 
δράσεις του έργου θα είναι 

δημόσιοι λειτουργοί και 
οικογενειακοί φροντιστές στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

• Οι δράσεις υλοποιούνται με τη 
συμμετοχή υπευθύνων χάραξης 

πολιτικής, φορέων κοινωνίας 
πολιτών και ΜΜΕ, με πολλαπλάσια 

οφέλη σε τοπικό και ευρύτερο 
κοινωνικό επίπεδο.

• Το έργο διαρκεί 14 μήνες, έως το 
Μάιο 2022.



Τρέχουσα Δραστηριότητα (3)
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Η σημασία της εκπαίδευσης φροντιστή
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75% Γυναίκες Ευθύνες

❖ Η παροχή φροντίδας για ένα αγαπημένο άτομο, ιδιαίτερα για κάποιον με νόσο του

Αλτσχάιμερ ή άλλη άνοια, μπορεί να είναι δύσκολη.

❖ Θα πρέπει να γνωρίζουν ποια θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματά τους για να συνεχίσουν

να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε αλλαγές στη φυσική ικανότητα, την επικοινωνία,

τη συμπεριφορά και τη γνώση. αλλαγές που είναι όλα αποτέλεσμα της νόσου του

Alzheimer



Η σημασία της εκπαίδευσης φροντιστή
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❖ Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να διασφαλιστεί η βέλτιστη φροντίδα για

όσους πάσχουν από νόσο του Αλτσχάιμερ είναι μέσω της εκπαίδευσης των φροντιστών.

❖Μαθαίνοντας για την άνοια και γνωρίζοντας τι να περιμένουμε μπορεί να βοηθήσει τους

φροντιστές να διακατέχονται περισσότερο την αίσθηση του ελέγχου και να

προγραμματίζουν καλύτερα στο μέλλον.

❖ Σημαντικό για τους φροντιστές της οικογένειας να μάθουν τρόπους για να διαχειριστούν το

στρες και να φροντίσουν τον εαυτό τους εν μέσω της φροντίδας ενός αγαπημένου

προσώπου

❖ Αναπτύσσουμε τρόπους για να βοηθήσουμε τους φροντιστές να ενημερωθούν σχετικά με τη

νόσο του Alzheimer, να βελτιώσουν την ευελιξία στην ανταπόκριση στις απαιτήσεις

φροντίδας και να μάθουν μια ποικιλία πρακτικών στρατηγικών που μπορούν να βοηθήσουν.



Η σημασία της εκπαίδευσης φροντιστή

16

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα φροντίσει να επιτύχουν αυτούς τους στόχους.

Θα προσφερθεί η βασική εκπαίδευση σχετικά με τη νόσο του Αλτσχάιμερ και

άλλες άνοιες έως εξειδικευμένα θέματα, όπως η αντιμετώπιση προκλητικών

συμπεριφορών, συμβουλών και τεχνικών επικοινωνίας, στρες φροντιστών,

καθώς και προγράμματα ψυχοθεραπευτικών συνεδριών.



Τρίτη 1/6

Παρουσίαση Οργανισμού, Αγγελίδου 

Ευαγγελία, M.Sc

Η άνοια στην Ελλάδα σήμερα,

Σακκά Παρασκευή, Νευρολόγος-Ψυχίατρος

Ψυχιατρικά Συμπτώματα στις Άνοιες, 

Παπατριανταφύλλου Ιωάννης, Ψυχίατρος

Τετάρτη 2/6

Σύγχρονα θέματα και διαθέσιμες 

παρεμβάσεις στην άνοια, Τσολάκη Μάγδα,

, Νευρολόγος-Ψυχίατρος

Υποστηρικτικές της φαρμακευτικής 

αγωγής παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση 

των ψυχιατρικών και συμπεριφορικών

συμπτωμάτων, Επιστημονική ομάδα 

Alzheimer Χαλκίδας 

Παρουσίαση προγράμματος
Μαθαίνω να φροντίζω άτομα με άνοια

17



Τρίτη 8/6

Νοητική ενδυνάμωση,

Μαργιώτη Ελένη, Κλινική 

Νευροψυχολόγος

Εργαστήριο, Επιστημονική ομάδα 

Alzheimer Χαλκίδας

Τετάρτη 9/6

Βελτίωση Φυσικής Κατάστασης, 

Μουζέλη Αργυρούλα,Καθηγήτρια φυσικής αγωγής

Εργαστήριο, Επιστημονική ομάδα Alzheimer

Χαλκίδας

Παρουσίαση προγράμματος
Μαθαίνω να φροντίζω άτομα με άνοια
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Τρίτη 15/6

Επικοινωνία στην άνοια

Εργαστήριο-βιωματική άσκηση, 

Αγγελίδου Ευαγγελία, Ψυχοθεραπεύτρια-

σύμβουλος ψυχικής υγείας

Τετάρτη 16/6
Υγεία και υγιεινή                 

Καρλή Κωνσταντίνα, Γενική ιατρός

Λεοντσίνη Ματίνα, Νοσηλέυτρια Π.Ε

Διατροφική υποστήριξη στη νόσο Alzheimer, 

Παπαβαγγέλης Χρήστος, Διαιτολόγος 

Διατροφολόγος 

Παρουσίαση προγράμματος
Μαθαίνω να φροντίζω άτομα με άνοια
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Τρίτη 22/6

Συμπεριφορικά συμπτώματα, 

Γεωργούλης Αλέξανδρος, Ψυχίατρος

Βοηθητικά εργαλεία προσωποκεντρικής φροντίδας, 

Ευαγγελία Αγγελίδου Ψυχοθεραπεύτρια-σύμβουλος 

ψυχικής υγείας

Ο ρόλος της κοινότητας στη φροντίδα της άνοιας, 

Λάβδας Μιχαήλ, Ψυχολόγος

Τετάρτη 23/6

Νομικά ζητήματα στην Άνοια, 

Ροδίτη Νίκη, Δικηγόρος

Εξωιδρυματικά επιδόματα, 

Κοκονού Παρασκευή, Διοικητική Υπάλληλος ΚΕΠΑ

Ανθρώπινα Δικαιώματα, Μπρέστα Νέλλη, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ.

Στρατηγικές καλής επικοινωνίας των φροντιστών με τους επαγγελματίες 

υγείας, 

Ευθυμίου Αρετή, Ψυχολόγος, μεταδιδακτορική ερευνήτρια

Παρουσίαση προγράμματος
Μαθαίνω να φροντίζω άτομα με άνοια
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Τρίτη 29/7

Η επιλογή της φροντίδας 

ηλικιωμένων γονέων

Βιωματική Ομάδα Εστίασης

Συντονιστής : *Επιστημονική 

ομάδα Alzheimer Χαλκίδας

Τετάρτη 30/7
Θέματα αυτοφροντίδας και αναζωογονητικές ρουτίνες

Ρεμούνδου Μαριέττα, Νευροψυχολόγος

Φιλικοί χώροι,

Επιστημονική ομάδα Alzheimer Χαλκίδας

Παρουσίαση πλατφόρμας           iSupport, 

Ευθυμίου Αρετή , Ψυχολόγος, μεταδιδακτορική ερευνήτρια

Παρουσίαση προγράμματος
Μαθαίνω να φροντίζω άτομα με άνοια
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Τρίτη 6/7
Ενίσχυση  ψυχικής ανθεκτικότητας 

φροντιστών με μη φαρμακευτικές 

παρεμβάσεις,  

Γεωργούλης Αλέξανδρος, Ψυχίατρος

Εισαγωγή στη διαχείριση στρες, 

Επιστημονική ομάδα Alzheimer

Χαλκίδας

Τεχνικές Χαλάρωσης, 

Επιστημονική ομάδα Alzheimer

Χαλκίδας

Τετάρτη 7/7

Εισαγωγή στην πρόληψη και διαχείριση κρίσεων 

και συγκρούσεων, 

Χριστίνα Καλαβρή, Ψυχολόγος

Παρουσίαση προγράμματος
Μαθαίνω να φροντίζω άτομα με άνοια
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Τρίτη 13/7
Διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων Ενα 

συντομο ταξίδι στο μυστικό κόσμο του εγκεφάλου  

Βετα Παυλίδου.Ιατρός, Εισηγήτρια σεμιναρίων 

,Ψυχοθεραπεύτρια                   

Συναισθήματα φροντιστή στην πορεία της 
φροντίδας (από την άρνηση στην αποδοχή και 
διαπραγμάτευση), 

Επιστημονική ομάδα Alzheimer Χαλκίδας

Τετάρτη 14/7

Δεξιότητες Επικοινωνίας (εργαστήριο 

μέθοδος Gordon),

Αγγελίδου Ευαγγελία, Ψυχοθεραπεύτρια-

σύμβουλος ψυχικής υγείας

Παρουσίαση προγράμματος
Μαθαίνω να φροντίζω άτομα με άνοια
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Τα ραντεβού για τις  συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης  στις 

προαναφερόμενες ώρες έχουν ως εξής:

• Πρωινές ώρες : 10.00-10.45, 10.45-11.30, 11.30-12.15, 12.15-13.00

• Απογευματινές ώρες: 14.00-14.45, 14.45- 15.30, 15.30-16.15, 16.15-17.00

Παρουσίαση προγράμματος
Μαθαίνω να φροντίζω άτομα με άνοια

24



Επικοινωνία
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Διεύθυνση Κέντρου Ημέρας: 
Μεσσαπίων 4, Χαλκίδα

Επικοινωνία: 
info@alzheimer-chalkida.org

Τηλ. 2221181071, 6937244646
www.alzheimer-chalkida.org

Ευαγγελία Αγγελίδου, MSc
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας-

Ψυχοθεραπεύτρια

mailto:info@alzheimer-chalkida.org
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Ευχαριστούμε πολύ 
για την προσοχή σας!


