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Σκοπός και  
Στόχοι 

 Το πρόγραμμα IENE 8 ασχολείται με το 
περίπλοκο ζήτημα των γονεϊκών δεξιοτήτων 
των μεταναστών και των προσφύγων και την 
ενίσχυση της πλατφόρμας γνώσης (Khub) 
(IENE6) για νοσηλευτές, άλλους 
επαγγελματίες υγείας καθώς και εθελοντές. 
Το έργο απευθύνεται στους επαγγελματίες 
υγείας και τους εθελοντές που εργάζονται με 
μετανάστες/πρόσφυγες γονείς, με στόχο να: 
• τους βοηθήσει να παρέχουν στήριξη, 
γνώσεις, αλλά και να τους ενδυναμώσει στο 
να προστατεύουν και να εκπαιδεύουν τα 
παιδιά τους κάτω από δύσκολες συνθήκες  
• παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση όσον 
αφορά στις γονεϊκές δεξιότητες, στην 
φροντίδα υγείας της οικογένειας τους και 
στην ψυχολογική τους στήριξη. 

 
           ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 

 

 

 

Τα παραδοτέα 
του έργου 

  

 Οι κύριες δραστηριότητες του έργου θα είναι: 
 

 Μια έκθεση χαρτογράφησης της βιβλιογραφίας σχετικά με τις ανάγκες των οικογενειών των 
μεταναστών και των προσφύγων με παιδιά σχετικά με τις γονικές δεξιότητες 

 Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας και 
εθελοντές, που θα τους επιτρέψει να παρέχουν υποστήριξη, γνώσεις και δεξιότητες σχετικά 
με τις ανάγκες φροντίδας υγείας της οικογένειας τους κάτω από δύσκολες καταστάσεις. 

 Ένα οδηγό εκπαίδευσης και ένα οδηγό βέλτιστων πρακτικών 

 Η δημιουργία σύντομων εκπαιδευτικών εργαλείων για γονείς προς βελτίωση των γνώσεων 
τους όσον αφορά στη γονεϊκή μέριμνα και την υποστήριξη των παιδιών και της οικογένειάς 
τους 

 Παροχή εκπαίδευσης για νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας και εθελοντές 

 Ο εμπλουτισμός του υπάρχοντος Khub με ιστορίες σε θέματα γονεϊκής μέριμνας από 
επαγγελματίες σχετικά με την εμπειρία τους με μετανάστες και πρόσφυγες. 
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Εναρκτήρια 
συνάντηση στη 
Λεμεσό, 29 – 30 

Οκτωβρίου, 2018  
 

 Οι εταίροι συζήτησαν όλες τις πτυχές του 
έργου, ενέκριναν το πλάνο εργασίας, τη 
στρατηγική αξιολόγησης και τη διάδοση του 
σχεδίου. 
 
Συμφώνησαν τις διαδικασίες επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και αναφοράς και 
συζήτησαν τους οικονομικούς κανόνες και 
τους όρους του έργου. 
 
Η ομάδα ανέλυσε λεπτομερώς το Ο1 και 
συμφώνησε ότι θα είναι πολύ σημαντικό να 
αναζητηθούν/χαρτογραφηθούν πολιτισμικά 
θέματα και τυχόν διαφοροποιήσεις όσον 
αφορά στις ανάγκες φροντίδας υγείας, 
καθώς και άλλες παραμέτρους. 
 
Συζητήθηκε η ιστοσελίδα και συμφωνήθηκε 
η παρουσίαση του έργου από τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.  

    

 
 

 
Παραδοτέο αρ. 1 
Εντοπισμός των 
αναγκών 

 Η χαρτογράφηση θα αποτελέσει τη βάση των επόμενων δραστηριοτήτων και παραδοτέων όπως 
το αναλυτικό πρόγραμμα, τον οδηγό εκπαίδευσης και σύντομα/πρακτικά εκπαιδευτικά εργαλεία. 
Το πρώτο παραδοτέο στο οποίο εργάζεται η ομάδα είναι η χαρτογράφηση της τοπικής και 
διεθνούς βιβλιογραφίας για την κατανόηση των αναγκών των οικογενειών μεταναστών και 
προσφύγων με παιδιά σχετικά με: 
α) Δεξιότητες γονεϊκής μέριμνας 
β) Παράγοντες που ενδυναμώνουν τους γονείς και τα παιδιά και τους βοηθούν να αντιστέκονται 
στις δυσκολίες 
Στόχος είναι να γίνουν κατανοητές οι ανάγκες των οικογενειών των μεταναστών και των 
προσφύγων με παιδιά, από διάφορες οπτικές γωνίες, με τη μορφή εύκολα προσβάσιμων 
εκθέσεων. 
Η ανασκόπηση θα αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα βασιστούν οι άλλες δραστηριότητες 
και τα παραδοτέα του έργου, όπως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ο οδηγός εκπαίδευσης και τα 
εκπαιδευτικά εργαλεία.  

 
Παραδοτέο αρ. 2  
Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα   

 Θα αναπτυχθεί ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για νοσηλευτές, άλλους επαγγελματίες 
υγείας και εθελοντές, που θα τους βοηθήσει στο να παρέχουν υποστήριξη και γνώσεις σχετικά με 
τις γονεϊκές δεξιότητες και τις ανάγκες φροντίδας υγείας της οικογένειας και των παιδιών, σε 
δύσκολες συνθήκες. 
Αυτό θα βασιστεί στη χαρτογράφηση της βιβλιογραφίας (O1) καθώς και σε στοιχεία από τα 
προηγούμενα προγράμματα IENE. Θα περιλαμβάνει έναν οδηγό εκπαίδευσης καθώς και ένα 
οδηγό βέλτιστων πρακτικών. 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες εταίρων: EN, EL, DE, IT, RO. 

Επόμενη 
συνάντηση  

  

Η επόμενη συνάντηση θα γίνει στο Λονδίνο, στις 13 και 14 Μαΐου, 2019  
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