Γίνετε μέλος της

πανευρωπαϊκής συνεργασίας
μας και επωφεληθείτε από μια
κοινότητα αφοσιωμένη στο να
βελτιώσει την ευημερία και την
αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων που
χρειάζονται φροντίδα και βοήθεια

Εμείς μπορούμε να κάνουμε
πολλά, ξεκινώντας από μικρές
αλλαγές.
Η εταιρική σχέση WeDO, απευθύνεται
σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος το
οποίο θα ήθελε να βελτιώσει την
ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων που
χρειάζονται φροντίδα και βοήθεια,
μέσω της εφαρμογής του ποιοτικού
πλαισίου της ΕΕ για υπηρεσίες
μακροχρόνιας φροντίδας
Η Συμμαχία WeDO, είναι μια άριστη
ευκαιρία για να μοιραστείτε τις
εμπειρίες σας, να έχετε πρόσβαση
σε καινοτόμες ιδέες.

Γι’ αυτό συμμετάσχετε!

Γιατί να συμμετάσχω;
Το να είστε ένα μέλος της σύμπραξης WeDO,
σας επιτρέπει να:
• Συμμετάσχετε σε μια πανευρωπαϊκή
κοινότητα ενδιαφερομένων που αφοσιώθηκαν
στο να βελτιώσουν την ποιότητα των
υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας
• Συμμετάσχετε σε ένα πανευρωπαϊκό δημόσιο
χώρο συζήτησης, για τη μακροχρόνια φροντίδα
• Ανταλλάξετε πληροφορίες με άλλα μέλη της
σύμπραξης και να μοιραστείτε την εμπειρία

Πώς να συμμετάσχω;
Μπορείτε να ζητήσετε να συμμετάσχετε
στη σύμπραξη, με:
• Εάν ανήκετε σε μία από τις 12 χώρες που
συμμετέχουν στο έργο WeDΟ, επικοινωνήστε με
τον εθνικό συντονιστή του συνασπισμού σας και
λάβετε μέρος στο έργο τους
• Εάν η χώρα σας δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα
WeDΟ, επικοινωνήστε με την Ευρωπαϊκή
Πλατφόρμα AGE. Εμείς θα σας παρέχουμε
πληροφορίες και υποστήριξη, για να σας
βοηθήσουμε να συμμετάσχετε στη σύμπραξη
και να δημιουργήσετε ένα συνασπισμό από
ενδιαφερόμενα μέλη στη χώρα σας.
• Εφαρμόζοντας το πλαίσιο ποιότητας για τις
υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας και στείλτε
μας πληροφορίες για το πώς τα καταφέρατε

Tι είναι το
πρόγραμμα WeDO?
Ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα (2010-2012)
που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και διευθύνεται από μια ομάδα
18 εταίρων από τα 12 Κράτη Μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
ÎÎ Στόχος: να δημιουργήσει μια μόνιμη
και ανοικτή Ευρωπαϊκή εταιρική σχέση  
Ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών /
τοπικών φορέων αφοσιωμένων στη βελτίωση
της ποιότητας των υπηρεσιών για τους
ηλικιωμένους που χρειάζονται φροντίδα και
βοήθεια καθώς και στην καταπολέμηση της
κακοποίησης των ηλικιωμένων
ÎÎ 12 εθνικές συμμαχίες και ένας Ευρωπαϊκός
συνασπισμός πολύ διαφορετικών φορέων,
συνέβαλαν ενεργά στα αποτελέσματα
του έργου
ÎÎ Κύρια αποτελέσματα: το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Ποιότητας για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας
φροντίδας και η Ευρωπαϊκή σύμπραξη
Το πρόγραμμα WeDO τελείωσε αλλά η
συμμαχία WeDO συνεχίζεται!

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Ποιότητας στις υπηρεσίες
μακροχρόνιας φροντίδας
Υπάρχει ένας κατάλογος 11 αρχών ποιότητας
και 7 τομέων δράσης, που καθορίζουν τι είναι
μια υπηρεσία ποιότητας. Επιδιώκει να:
ÎÎ Εξασφαλίσει μία κοινή ανάλυση και ένα
όραμα για τη μακροχρόνια φροντίδα
και την ευαισθητοποίηση για την ανάγκη
καταπολέμησης της κακοποίησης των
ηλικιωμένων
ÎÎ Αυξήσει την ενεργό συμμετοχή των ίδιων
των ηλικιωμένων στον καθορισμό των
αναγκών τους και τις υπηρεσίες που απαιτούν
ÎÎ Συμβάλλει στην ανάπτυξη δίκαιων και
βιώσιμων λύσεων για την ποιότητα της
μακροχρόνιας περίθαλψης, διευκολύνοντας
την ανταλλαγή ορθών πρακτικών στο
εσωτερικό μιας χώρας και των συνόρων
ÎÎ Συμβάλλει στον   καλύτερο συντονισμό
και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των
φορέων, για τη βελτίωση της ποιότητας και
της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών
ÎÎ Βελτιώσει την ποιότητα των
συστημάτων μακροχρόνιας φροντίδας,
συμπεριλαμβανομένης μιας καλής ισορροπίας
μεταξύ αποδοτικότητας, εξοικονόμησης
κόστους και βελτίωσης της ποιότητας
ÎÎ Μέσω αυτών των ενεργειών, να βελτιώσει
την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων που
χρειάζονται φροντίδα και βοήθεια

Ο ιστοχώρος WeDO, είναι
εδώ για να σας βοηθήσει!
Στον ιστοχώρο WeDO, μπορείτε να βρείτε:
ÎÎ Τα στοιχεία επικοινωνίας των ηγετών των
εθνικών συνασπισμών του WeDΟ
ÎÎ Παραδείγματα των εργαλείων ποιότητας
ÎÎ Μία ολοκληρωμένη βάση δεδομένων
ορθών πρακτικών
ÎÎ Μια απ’ ευθείας σύνδεση μεθοδολογία για  
μια συμμετοχική προσέγγιση με περισσότερες
πληροφορίες και ιδέες
ÎÎ Μία περίληψη των εμπειριών των
εθνικών συνασπισμών WeDo
ÎÎ Ένας χώρος δημόσιας συζήτησης, όπου
θα μπορείτε  να συζητήσετε με άλλα μέλη
της σύμπραξης

Και πολύ περισσότερα:
Πηγαίνετε στο
www.wedo-partnership.eu
και εγγραφείτε δωρεάν για να
γίνετε μέλος της

Η παρούσα έκδοση συγχρηματοδοτήθηκε από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποκλειστική ευθύνη
φέρει ο συντάκτης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν
είναι υπεύθυνη για καμία χρήση πληροφοριών
που περιέχονται στην έκδοση.

Κεντρικό σημείο επικοινωνίας:
50plus Hellas
Spyrou Merkouri, 38
11634 Athens, Greece
Τηλ. 211 7100 203
Email: www.50plus.gr
με την επισήμανση ‘Συμμαχία WeDO’
AGE Platform Europe
Rue Froissart, 111
B-1040 Bruxelles
Τηλ. +32 2 280 14 70
Email info@age-platform.eu
(με επισήμανση ‘σύμπραξη WeDO’)

www.wedo-partnership.eu
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