
	   	  
	   	   	  
Μέλλον	  από	  δω	  κ’	  πέρα:	  	  

Εκπαίδευση	  για	  τα	  επαγγέλματα	  νοσηλείας	  –	  
Ευκαιρίες	  για	  νέους	  Ευρωπαίους	  2017	  
	  
Η	  Συνθήκη	  της	  Ρώμης	  γιορτάζει	  αυτό	  τον	  χρόνο	  ξεχωριστά	  γενέθλια:	  Από	  τότε	  που	  ξεκίνησε	  60	  χρόνια	  πριν,	  η	  
κοινότητα	  των	  Ευρωπαϊκών	  κρατών	  έχει	  μεγαλώσει	  στα	  28	  μέλη	  και	  έγινε	  η	  Ευρωπαϊκή	  Ένωση.	  Παρά	  την	  
απόφαση	  της	  Μ.	  Βρετανίας	  να	  αφήσει	  την	  ένωση,	  δεν	  εξακολουθεί	  απλά	  να	  παραμένει	  το	  αντίμετρο	  στον	  
λαϊκισμό	  και	  τον	  εθνικισμό	  που	  δημιούργησε	  η	  ειρήνη	  κ’	  η	  σταθερότητα,	  αλλά	  κυρίως	  ένα	  μοντέλο	  για	  το	  
μέλλον,	  το	  οποίο	  αξίζει	  δραστική	  δέσμευση.	  	  
	  	  

-‐ Μία	  δυσκολία	  της	  Ε.Ε.	  παραμένουν	  οι	  άνισες	  εναρκτήριες	  καταστάσεις.	  Πολιτικά	  και	  δομικά	  
προβλήματα	  διαφόρων	  κρατών	  –	  μελών,	  μεγάλα	  κενά	  πληρωμών	  και	  μοντέλα	  επαγγελματικών	  
προσόντων	  τα	  οποία	  αποτρέπουν,	  ιδιαίτερα	  στην	  Ανατολική	  Ευρώπη	  την	  συμμετοχή	  ευρύτερων	  
κοινοτήτων	  στην	  οικονομική	  ευμάρεια	  της	  Ευρώπης.	  	  	  	  	  	  

-‐ Παρομοίως,	  πολλές	  χώρες	  της	  Ε.Ε.	  υποφέρουν	  από	  υψηλή	  ανεργία	  των	  νέων	  και	  δύσκολες	  
οικονομικές	  συνθήκες.	  	  

Για	  την	  γενιά	  των	  νεότερων,	  πιο	  δραστήριων	  και	  καλά	  εκπαιδευμένων	  Ευρωπαίων,	  η	  Ευρωπαϊκή	  αγορά	  
εργασίας	  γίνεται	  συνεπώς	  πιο	  σημαντική.	  Υπό	  συγκεκριμένες	  απαιτήσεις	  της	  εθνικής	  κ’	  παγκόσμιας	  αγοράς	  
εργασίας	  μπορούν	  να	  εισέλθουν	  σε	  μαι	  ανταγωνιστική	  θέση.	  
	  
Μία	  βασική	  πρόκληση	  για	  πολλά	  κράτη	  στην	  Ε.Ε.	  είναι	  η	  δημογραφική	  αλλαγή.	  Η	  ηλικιακή	  κατανομή	  των	  
ανθρώπων	  στην	  Γερμανία	  θα	  μεταβληθεί	  επίσης	  αισθητά	  στα	  οικονομικά	  έτη.	  	  

-‐ Ο	  αριθμός	  μεγαλύτερων	  ηλικιακά	  ατόμων	  τα	  οποία	  θα	  έχουν	  τελειώσει	  την	  εργασιακή	  τους	  ζωή	  θα	  
αυξηθεί	  δραματικά	  ενώ	  το	  νούμερο	  των	  νεότερων	  ατόμων	  θα	  μειωθεί	  αναλογικά.	  	  

-‐ Τεράστιες	  προκλήσεις	  εμφανίζονται	  εκεί	  που	  συναντιούνται	  οι	  δύο	  πληθυσμιακές	  εξελίξεις,	  όπως	  
στον	  τομέα	  φροντίδας	  των	  ηλικιωμένων.	  Εδώ	  συναντά	  κανείς	  μια	  αυξανόμενη	  ζήτηση	  με	  μία	  
ταυτόχρονη	  έλλειψη	  εργαζόμενων	  διαθέτον	  τα	  απαιτούμενα	  προσόντα.	  	  	  	  

-‐ Η	  αναζήτηση	  κατάλληλων	  εκπαιδευομένων	  και	  η	  στρατολόγηση	  ικανών	  εργαζομένων	  θα	  αποτελέσει	  
μια	  από	  τις	  βασικές	  προκλήσεις	  για	  όλους	  στον	  τομέα	  της	  φροντίδας.	  Για	  τις	  υποδομές,	  το	  Ίδρυμα	  
Liebenau	  παρουσιάζει	  τον	  στόχο	  να	  ενθαρρύνει	  νέους	  ανθρώπους	  μελλοντικά	  να	  γίνουν	  μια	  εργατική	  
γενιά	  και	  να	  στραφούν	  στο	  επάγγελμα	  φροντίδας	  των	  ηλικιωμένων.	  	  

Στο	  πλαίσιο	  της	  Ε.Ε.,	  κοινωνικοί	  οργανισμοί	  επίσης	  δίνονται	  να	  έχουν	  την	  ευκαιρία	  να	  προσεγγίσουν	  ξένους	  
εργαζόμενους	  και	  να	  διαφημίσουν	  εκπαίδευση	  στο	  πεδίο	  της	  φροντίδας.	  	  

-‐ Είναι	  ευθύνη	  των	  οικονομικών	  ισχυρών	  μελών	  της	  Ε.Ε.	  να	  μην	  επιλύουν	  τα	  δικά	  τους	  δομικά	  
προβλήματα	  σε	  βάρος	  των	  οικονομικά	  πιο	  αδύναμων	  χωρών.	  Γι’	  αυτό	  τον	  λόγο,	  η	  απορρόφηση	  
απαιτούμενων	  και	  απαραίτητων	  εργαζομένων	  με	  προσόντα	  από	  το	  κοινωνικό	  σύστημα	  θα	  πρέπει	  να	  
αποφεύγεται	  και	  θα	  πρέπει	  να	  δοκιμάζονται	  άλλες	  μέθοδοι	  πιστοποίησης.	  	  	  	  

-‐ Θα	  πρέπει	  να	  λάβουν	  χώρα	  προγράμματα	  αντίστοιχης	  πιστοποίησης	  με	  ίσους	  όρους	  ανταγωνισμού.	  
Θα	  πρέπει	  να	  προωθούν	  την	  κατανόηση	  κ’	  την	  αμοιβαία	  ανταλλαγή	  και	  να	  παρακολουθούν	  την	  
βιώσιμη	  βελτίωση	  των	  συνθηκών	  όσων	  εμπλέκονται.	  	  	  	  

-‐ Ανταγωνιστικές	  καταστάσεις	  οι	  οποίες	  είναι	  ζημιογόνες	  για	  το	  κοινωνικό	  σύστημα	  θα	  πρέπει	  να	  
αποφεύγονται.	  	  

-‐ Είναι	  απαραίτητο	  να	  χρησιμοποιήται	  η	  δύναμη	  του	  Γερμανικού	  εκπαιδευτικού	  συστήματος	  για	  να	  
πιστοποιήσει	  νέους	  από	  όλη	  την	  Ε.Ε.	  και	  να	  τους	  εκπαιδεύσει	  σε	  υψηλό	  επίπεδο	  κατάρτισης	  στη	  
Γερμανία	  	  -‐	  για	  τη	  Γερμανία	  και	  για	  την	  χώρα	  καταγωγής.	  	  

-‐ Η	  εργατική	  δύναμη	  που	  επιστρέφει,	  πετυχαίνει	  να	  μεταφέρει	  	  εξειδικευμένη	  γνώση	  	  κ’	  εργασιακή	  
εμπειρία	  στις	  πατρίδες	  τους.	  	  	  	  



	   	  
	   	   	  
Η	  Διεθνής	  επαγγελματική	  εμπειρία,	  τα	  δίκτυα,	  καθώς	  και	  η	  γλωσσική	  και	  πολιτιστική	  ικανότητα	  κάνουν	  τους	  
νέους	  να	  γίνουν	  πολύτιμοι	  υπάλληλοι	  για	  αντίστοιχες	  εταιρίες	  στις	  πατρίδες	  τους	  και	  τους	  ανοίγουν	  μια	  πόρτα	  
στην	  Ευρώπη.	  	  	  
	  
Το	  Πρόγραμμα	  	  
Οι	  εταιρίες	  από	  το	  Ίδρυμα	  Liebenau	  βασίζονται	  σε	  συμμετέχοντες	  με	  κίνητρα,	  οι	  οποίοι	  συνειδητά	  
αποφασίζουν	  για	  μια	  επαγγελματική,	  βιώσιμη	  και	  πιστοποιημένη	  καθοδήγηση.	  Είμαστε	  πεπεισμένοι	  ότι	  ο	  
συνδυασμός	  αυτών	  των	  παραγόντων	  όχι	  μόνο	  μειώνει	  την	  πιθανότητα	  αποχωρήσεων,	  αλλά	  συνεισφέρει	  και	  
στην	  εκπαίδευση	  των	  εργαζομένων	  που	  κυνηγούν	  την	  καριέρα	  τους	  με	  πεποίθηση.	  	  

-‐ Μέσω	  προσωπικής	  υποστήριξης	  	  βασισμένης	  στις	  ανάγκες	  του	  καθενός	  και	  επιτυχημένη	  	  κοινωνική	  
ενσωμάτωση,	  ένας	  μεγάλος	  αριθμός	  λόγων	  για	  τους	  οποίους	  κάποιος	  μπορεί	  να	  αποχωρήσει	  
αντιμετωπίζεται	  επαρκώς	  από	  την	  αρχή.	  	  	  	  

-‐ Η	  Ευρώπη	  δεν	  διαθέτει	  ούτε	  ενιαία	  γλώσσα,	  ούτε	  ενιαία	  κουλτούρα,	  γι’	  αυτόν	  τον	  λόγο	  η	  μεγαλύτερη	  
πρόκληση	  του	  προγράμματος	  βασίζεται	  στην	  πολιτισμική	  ενσωμάτωση.	  Οι	  συμμετέχοντες	  θα	  πρέπει	  
να	  ξέρουν	  τις	  ιδιαιτερότητες	  της	  γερμανικής	  κουλτούρας	  και	  να	  μάθουν	  πως	  να	  τις	  χρησιμοποιούν	  
χωρίς	  να	  χάνουν	  την	  δική	  τους	  πολιτισμική	  ταυτότητα.	  	  	  	  

Ο	  δομικός	  συνδυασμός	  προσωπικής	  και	  επαγγελματικής	  υποστήριξης	  και	  μέτρων	  επίβλεψης	  έχει	  ήδη	  
δοκιμαστεί	  με	  επιτυχία	  και	  έχει	  εφαρμοστεί	  στο	  πλαίσιο	  του	  προγράμματος	  MobiPro-‐EU	  (Το	  πρόγραμμα	  
εκπαίδευσης	  κ’	  κινητικότητας	  του	  Ομοσπονδιακού	  Υπουργείου	  Εργασίας	  κ’	  Κοινωνικών	  Υποθέσεων)	  
	  
Πρόοδος	  με	  εκπαιδευτικές	  ενότητες	  	  
	  
Εδώ	  κ’	  αρκετά	  χρόνια	  η	  διπλή	  εκπαίδευση	  λαμβάνει	  χώρα	  σε	  3	  στάδια	  κ’	  προσφέρει	  καλές	  προοπτικές	  κ’	  
συνεχή	  εργασία	  στις	  εγκαταστάσεις	  μας	  
Liebenau	  Lebenswert	  Alter	  gemeinnützige	  GmbH,	  Liebenau	  Leben	  im	  Alter	  gemeinnützige	  GmbH	  and	  Heilig	  
Geist-‐	  Leben	  im	  Alter	  gemeinnützige	  GmbH	  	  όταν	  ολοκληρωθεί	  επιτυχώς	  το	  πρόγραμμα.	  Στη	  φάση	  της	  
προετοιμασίας,	  οι	  συμμετέχοντες	  κάνουν	  μαθήματα	  γερμανικής	  γλώσσας	  κ’	  λαμβάνουν	  συμπληρωματικά,	  
πληροφορίες	  για	  την	  καθημερινότητά	  στην	  Άνω	  Σουαβίας.	  Μετά	  ακολουθεί	  μια	  δοκιμαστική	  περίοδος	  ενός	  
έτους	  που	  οδηγεί	  στην	  διαμόρφωση	  του	  προφίλ	  της	  δουλειάς	  για	  γηροκόμος/α	  ,	  ένας	  ή	  δύο	  χρόνια	  
εκπαίδευσης	  για	  να	  γίνει	  κάποιος	  βοηθός	  γηροκόμος/α	  κ’	  τέλος	  δύο	  χρόνια	  εκπαίδευσης	  για	  να	  γίνει	  
γηροκόμος/α.	  	  	  

-‐ Δοκιμαστική	  περίοδος	  ενός	  έτους:	  Επιπρόσθετα	  στην	  εισαγωγή	  στο	  επαγγελματικό	  πεδίο,	  εκμάθηση	  
της	  γερμανικής	  γλώσσας	  και	  κουλτούρας,	  καθώς	  και	  τον	  τρόπο	  ζωής	  σε	  άλλη	  χώρα.	  

-‐ Ένα	  με	  δύο	  έτη	  εκπαίδευσης	  για	  να	  γίνει	  κάποιος	  βοηθός	  γηροκόμος/α:	  	  Υποστήριξη	  των	  
εργαζομένων	  στην	  φροντίδα	  μέσω	  όλων	  των	  καθηκόντων	  που	  σχετίζονται	  με	  την	  υποστήριξη	  και	  
φροντίδα	  των	  ηλικιωμένων.	  Βοήθεια	  των	  ηλικιωμένων	  στην	  καθημερινότητά	  τους,	  τήρηση	  αρχείων	  
φροντίδας	  και	  οικιακές	  εργασίες.	  

Δύο	  έτη	  εκπαίδευσης	  για	  να	  γίνει	  κάποιος	  γηροκόμος/	  α:	  Φροντίδα,	  υποστήριξη	  κ’	  ενθάρρυνση	  των	  
ηλικιωμένων	  ατόμων	  κ’	  αυτών	  που	  χρήζουν	  φροντίδας	  σε	  καθημερινές	  περιστάσεις	  και	  προσωπικές	  
καθημερινές	  δραστηριότητες.	  Να	  λαμβάνονται	  υπόψη	  κ’	  να	  ενθαρρύνονται	  υπάρχουσες	  ικανότητες	  
	  

-‐ που	  έχουν	  τα	  άτομα	  χρήζοντας	  φροντίδας,	  καθώς	  και	  η	  συνοδεία	  αυτών	  σε	  ομαδικές	  κ’	  ατομικές	  
δραστηριότητες.	  Είναι	  το	  άτομο	  επαφής	  μεταξύ	  του	  ατόμου	  που	  φροντίζουν	  κ’	  των	  συγγενών	  
προσώπων	  του	  καθώς	  κ’	  των	  γιατρών	  κ’	  θεραπόντων	  του.	  	  	  	  

Διετή	  θέση	  εργασίας:	  Οι	  ειδικευμένοι	  μένουν	  σε	  μια	  από	  τις	  συμμετέχουσες	  υποδομές	  προκειμένου	  να	  
κερδίσουν	  εργασιακή	  εμπειρία.	  Μόλις	  ολοκληρωθεί	  ο	  χρόνος	  εργασίας	  τους,	  οι	  εξειδικευμένοι	  εργαζόμενοι	  
μπορούν	  να	  επιστρέψουν	  στην	  πατρίδα	  τους.	  	  	  	  	  
	  
Βασικές	  θεματικές	  του	  Προγράμματος	  

-‐ Δίνεται	  ιδιαίτερη	  βαρύτητα	  στην	  απόκτηση	  κ’	  επιλογή	  των	  συμμετεχόντων	  	  



	   	  
	   	   	  

-‐ Αρθρωτός	  σχεδιασμός	  κ’	  προσφυγή	  σε	  αποδεδειγμένα	  δομικά	  στοιχεία	  καθόλα	  τα	  στάδια	  	  του	  
προγράμματος.	  	  

-‐ Σταδιακή	  ειδίκευση	  και	  πιστοποίηση	  των	  συμμετεχόντων	  με	  την	  ολοκλήρωση	  της	  εκπαίδευσής	  τους.	  
Αυτό	  διευκολύνει	  ποικίλα	  σημεία	  εισόδους	  κ’	  εξόδους	  στο	  πρόγραμμα.	  	  	  	  	  

-‐ Μία	  κεντρική	  θεματική	  σε	  ολόκληρο	  το	  πρόγραμμα.	  Ένας	  καθοδηγητής	  συνοδεύει	  την	  διαδικασία	  
ενσωμάτωσης	  κ’	  διασφαλίζει	  ότι	  οι	  συμμετέχοντες	  υποστηρίζονται	  σε	  κρίσιμα	  στάδια	  κ’	  κατά	  	  τη	  
διάρκεια	  σημαντικών	  αποφάσεων.	  	  

-‐ Εκμάθηση	  της	  γλώσσας	  κ’	  μετάδοση	  πολιτισμικών	  αρχών.	  Οι	  γλωσσικές	  ικανότητες	  κ’	  η	  πολιτισμική	  
κατανόηση	  είναι	  οι	  βάσεις	  για	  την	  εξειδικευμένη	  εργασία,	  για	  την	  ανεξάρτητη	  σκέψη	  και	  την	  
κοινωνική	  πρωτοβουλία.	  Αυτές	  οι	  δύο	  ικανότητες	  συνεχώς	  βελτιώνονται	  κατά	  τη	  διάρκεια	  του	  
προγράμματος.	  	  	  

-‐ Μια	  επαγγελματική	  καθοδήγηση	  που	  βασίζεται	  εξατομικευμένα	  στις	  ανάγκες	  του	  κάθε	  συμμετέχοντα	  
περιορίζει	  τον	  αριθμό	  αποχωρήσεων	  και	  βοηθά	  στην	  παραμονή	  των	  εργαζομένων	  στις	  υποδομές	  
τους.	  	  

-‐ Ατομική	  ενθάρρυνση	  είναι	  εγγυημένη,	  ούτως	  ώστε	  να	  καλύπτονται	  οι	  προσωπικές	  ανάγκες	  των	  
συμμετεχόντων.	  	  	  	  	  	  

Με	  το	  πρόγραμμα	  Μέλλον	  από	  δω	  κ’	  πέρα:	  
Εκπαίδευση	  για	  τα	  επαγγέλματα	  νοσηλείας	  –	  	  
Ευκαιρίες	  για	  νέους	  Ευρωπαίους	  2017,	  
	  
το	  	  Ίδρυμα	  Liebenau	  θα	  επιθυμούσε	  να	  συνεισφέρει	  ενεργά	  στην	  Ευρώπη	  κ’	  να	  παρέχει	  στους	  νέους	  
Ευρωπαίους	  ευκαιρίες	  για	  μελλοντικές	  και	  βιώσιμες	  προοπτικές.	  	  
	  


