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Εκπαίδευση Φροντιστών
Κατ΄ Οίκον Φροντίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσκληση προς εκπαιδευτές
για Εκπαίδευση Φροντιστών Κατ΄ Οίκον Φροντίδας
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού ανακοινώνει, ότι στα πλαίσια λειτουργίας
του Κέντρου Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευναςi (ΚΕΑΕ) του, καλεί εκπαιδευτές,
ακαδημαϊκούς/συμβούλους που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το ΚΕΑΕ και να
αναλάβουν το σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Εκπαίδευση
Φροντιστών Κατ΄ Οίκον Φροντίδας», να δηλώσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους. Επειδή τα
σεμινάρια του ΠΣΣΕ επιχορηγούνται μέσω της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης
από την ΑνΑΔ.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, αφού μελετήσουν τις πιο κάτω πληροφορίες, να συμπληρώσουν
το ηλεκτρονικό Έντυπο “Δήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτών για Εκπαίδευση Φροντιστών
Κατ΄ Οίκον Φροντίδας» το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ
www.volunteerism-cc.org.cy (στην κεντρική σελίδα).
Προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής: 18 Σεπτεμβρίου 2017 (ώρα 09:00 πμ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Σκοπός προγράμματος κατάρτισης:
Εκπαίδευση φροντιστών που παρέχουν κατ΄οίκον φροντίδα σε συγκεκριμένες θεματικές
ενότητες ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες σε θέματα σχετικά με τη
φροντίδα και το χειρισμό των φροντιζόμενων.

Διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος
75 ώρες για 20 διαφορετικές θεματικές ενότητες και 25 ώρες πρακτικής άσκησης.

Θεματικές ενότητες που θα καλύψει το πρόγραμμα
Υπάρχει θεωρητικό μέρος και πρακτική άσκηση. Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος
βρίσκονται στο Παράρτημα Ι.

Τόπος και Χρόνος εφαρμογής προγράμματος κατάρτισης
Επαρχία εφαρμογής: Δύο (2) εφαρμογές στη Λεμεσό και μία (1) στη Λάρνακα
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Ημερομηνία υλοποίησης: Τα προγράμματα κατάρτισης αναμένεται να υλοποιηθούν στα
πλαίσια του τριμήνου Οκτώβριο-Νοέμβριο 2017 (ή/και μπορεί να παραταθεί αρχές του νέου
έτους), εκτός αν το ΠΣΣΕ ορίσει διαφορετικά.
Ώρες διεξαγωγής: πρωί ή απόγευμα (καθημερινές) αλλά δεν αποκλείεται και η διοργάνωση
των σεμιναρίων Σάββατο πρωί.

Αμοιβή
Το ύψος της αντιμισθίας για την αγορά υπηρεσιών από τους Εκπαιδευτές, ανά μία (1) ώρα
διδασκαλίας ανέρχεται στα € 50 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Καθήκοντα εκπαιδευτών
Οι εκπαιδευτές που θα επιλεγούν και θα πλοιρούν τα προσόντα για να αναλάβουν
συγκεκριμένες θεματικές ενότητες του προγράμματος κατάρτισης θα αναλάβουν τα εξής:
• Ετοιμασία υλικού: παρουσίασης, εκπαιδευτικού υλικού καταρτιζομένων, κτλ.
• Υποβολή εκπαιδευτικού υλικού πριν την υλοποίηση του σεμιναρίου, για έγκριση από το
ΠΣΣΕ.
• Διεξαγωγή σεμιναρίων κατάρτισης με τη χρήση μεθόδων των νέων τεχνολογιών.
• Εκπαίδευση σύμφωνα με το σκοπό, το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα του κάθε
σεμιναρίου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ)
1. Ελάχιστα προσόντα:
Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο, συναφή με κάθε θεματική ενότητα του προγράμματος
κατάρτισης που θα δηλωθεί ενδιαφέρον διδασκαλίας. Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή
τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.
Κλάδοι ακαδημαϊκών σπουδών: Νοσηλευτική, Κοινωνική Εργασία, Ψυχολογία,
Διατροφολογία-Διαιτολογία, Εργοθεραπεία, Λογοθεραπεία, άλλοι παραπλήσιοι κλάδοι, ή
άλλα συναφή προσόντα που θα θεωρηθούν ισοδύναμα (αναλόγως της θεματικής
ενότητας που θα δηλωθεί ενδιαφέρον για διδασκαλία)
 Αντίγραφο του διπλώματος/πιστοποιητικού από την Σχολή / Πανεπιστήμιο από το
οποίο αποκτήθηκε, να αποσταλεί)
1. Πιστοποίηση ΕΕΚ: Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί μέσω
του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης
(ΑξιοΠιστοΣυν) της ΑνΑΔ ως Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ)ii.
2.

Γλώσσα: Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας
 Αντίγραφο πιστοποιητικού να επισυναφθεί
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3. Ελάχιστος αριθμός θεματικών ενοτήτων διδασκαλίας: Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές για
να υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει να μπορούν να αναλάβουν τη διδασκαλία τουλάχιστον του
1/2 ή του 1/3 των θεματικών ενοτήτων με εξαίρεση τις ειδικότητες της ΔιατροφολογίαςΔιαιτολογίας και της Λογοθεραπείας που θα αναλάβουν τις θεματικές ενότητες 13 και 14,
εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ. + 357 22 514 786 │ Τηλεομοιότυπο: + 357 22 514 788
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: www.volunteerism-cc.org.cy
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: info@volunteerism-cc.org.cy
Σελ. 3 / 5

Παράρτημα Ι
Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. 1Εισαγωγή στον όρο Φροντίδα και των σχετικών Νομοθεσιών / Κανονισμών /
Διαταγμάτων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(ΩΡΕΣ)
Διδασκαλίας
2,00

2. 2Το επάγγελμα του κατ' οίκον φροντιστή

2,00

3.

Επαγγελματική δεοντολογία / Σχέδιο εργασίας

2,00

4.

Σεβασμός στη διαφορετικότητα, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην περιούσια
των φροντιζόμενων και τήρηση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας

5,00

5.

Ηλικιωμένοι (ιδιαιτερότητες, προβλήματα, μύθοι και πραγματικότητες)

3,00

6.

Άτομα με γνωστικά προβλήματα (άνοια, εκφυλιστικές παθήσεις του ΚΝΣ κλπ.)

3,00

7.

Ενήλικα και Ανήλικα ΑμεΑ (ιδιαιτερότητες, φροντίδα, προβλήματα)

4,00

8.

Άτομα με προβλήματα συμπεριφοράς / ψυχικές παθήσεις (ιδιαιτερότητες,
φροντίδα, προβλήματα)

3,00

9.

Δυσλειτουργικές Οικογένειες (ιδιαιτερότητες, φροντίδα, προβλήματα)

4,00

10.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας με τους φροντιζόμενους, συγγενείς κ.λπ.

5,00

11.

Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και συγκρούσεων με τους φροντιζόμενους,
συγγενείς κ.λπ.

5,00

12.

Ιδιαιτερότητες στην επικοινωνία με ειδικούς πληθυσμούς

5,00

13.

Σίτιση και κατάποση τροφής (Τεχνικές)

14.

Μαγείρεμα/Βασικές διατροφικές ανάγκες για ειδικές ομάδες πληθυσμού

5,00

15.

Καθαριότητα οικίας (οργάνωση, προγραμματισμός, πρακτικά θέματα)

3,00

16.

Μπάνιο / ντους (τρόποι, τεχνικές, ασφάλεια)

5,00*

17.

Υγιεινή στόματος

2,00*

18.

Γύρισμα και μεταφορά από και προς το κρεβάτι / καρέκλα (τρόποι και
ασφάλεια)

5,00*

5,00*

Αλλαγή πανιών / άλλων προϊόντων ακράτειας
19.

Συχνά προβλήματα υγείας/ ανησυχητικά συμπτώματα / πότε καλείται γιατρός

20.

Σωστός τρόπος φύλαξης και χορήγησης φαρμάκων

5,00
2,00*
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* Για τις θεματικές ενότητες με αριθμό 13, 16,17, 18 και 20, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν,
εκτός από τις προκαθορισμένες ώρες διδασκαλίας και επιπλέον πρακτική άσκηση στις
αποκτηθείσες γνώσεις .
Οι 25 ώρες πρακτικής άσκησης, θα κατανεμηθούν, σε μεταγενέστερο στάδιο, στις
συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, σε συνεργασία με τον/τους εκπαιδευτή/ές που θα
αναλάβουν τη διδασκαλία.

i

Το Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης & Έρευνας (ΚΕΑΕ) προωθεί τη συστηματική εκπαίδευση και ανάπτυξη του
έμμισθου προσωπικού, των στελεχών των διοικητικών συμβουλίων και των εθελοντών των οργανώσεων μελών του, με
στόχο τη συνεχή ανάπτυξη και αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των εθελοντικών οργανώσεων.

ii

Εκτός αν εμπίπτει στις εξαιρέσεις που αναφέρονται στον Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών «Παραχώρηση εξαίρεσης
από την υποχρέωση πιστοποίησης Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης»
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