Ελληνική Θρησκευτική Κοινότητα
Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης
Μ.Φ.Η. Ο Καλός Σαμαρείτης

Φορείς συνεργασίας μας- Συνεχής εκπαίδευση- Φορείς ελέγχου του
Καλού Σαμαρείτη
Συνεργάτες
Το "Χαμόγελο του παιδιού"

Το Χαμόγελο του Παιδιού αποτελεί μια μοναδική δομή φιλοξενίας μικρών παιδιών με δράση
που επεκτείνεται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σαν στόχο έχει την υποστήριξη των παιδιών και
την προάσπιση των δικαιωμάτων τους 24 ώρες την ημέρα, 12 μήνες τον χρόνο.
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Στα πλαίσια αυτά ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2013 μια προσπάθεια ολόπλευρης ανάπτυξης
των παιδιών μέσω της επαφής τους με την τρίτη ηλικία. Η πρώτη επίσκεψη των παιδιών από
το παράρτημα του Φοίνικα στέφθηκε με επιτυχία. Η ανταπόκριση των παιδιών ήταν τέτοια
που μια περαιτέρω συνεργασία στήθηκε πάνω στην ανάγκη που εξέφρασαν τα παιδιά "να
προσφέρουν και αυτά κάτι σε κάποιον ηλικιωμένο που τα έχει ανάγκη". Από τότε και μέχρι
σήμερα υπάρχει αμφότερο ενδιαφέρον ώστε να αναπτυχθούν οι σχέσεις στις δύο πλευρές,
το οποίο στηρίζεται στις συνεχείς επισκέψεις παιδιών του «Χαμόγελου του Παιδιού» στον
χώρο μας σε τακτική βάση, δύο φορές τον χρόνο κατ’ ελάχιστον.

Φιλίππου & Ομήρου 13, Περαία
Τ.Κ. 57019
τηλ. +30 23920 27615, +30 23920 27621, +30 6983763879
Fax. +30 23920 27615

Ελληνική Θρησκευτική Κοινότητα
Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης
Μ.Φ.Η. Ο Καλός Σαμαρείτης
Μονάδα φροντίδας Ηλικιωμένων Lackarebacks, Ghotenberg.

Η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Lackarebacks βρίσκεται στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας.
Διοικείται από την τοπική κοινότητα και αποτελείται από τέσσερις πτέρυγες φιλοξενίας
ηλικιωμένων. Σύμφωνοι με τις υψηλών προδιαγραφών παροχές υπηρεσιών του σουηδικού
κράτους, η μονάδα αποτελεί υπόδειγμα φροντίδας, που έχει αποβάλει εντελώς την αίσθηση
της ιδρυματικοποίησης και του εγκλεισμού, βοηθώντας τους ενοίκους να αποκτήσουν τον
έλεγχο της ζωής τους και να την συνεχίσουν στο νέο τους χώρο πλέον.
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Η συνεργασία με την μονάδα Lackarebacks ξεκίνησε τον Μάιο του 2013, όταν με πρόγραμμα
από το σουηδικό κράτος, νοσηλεύτρια της μονάδας επισκέφτηκε τον "Καλό Σαμαρείτη".
Σύντομα ακολούθησε επίσκεψη από την δική μας μονάδα προς την αντίστοιχη του
Γκέτεμποργκ, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα κλίμα φιλίας και αλληλεγγύης με σκοπό
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ιδεών προς και τα δύο μέρη. Αρχικά πραγματοποιήθηκε
επίσκεψη από προσωπικό της σουηδικής μονάδας στον χώρο του Καλού Σαμαρείτη, όπου
διήρκησε δύο εβδομάδες και στη συνέχεια ακολούθησε επίσκεψη της διευθύντριας της
μονάδας στην αντίστοιχη σουηδική με σκοπό την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η
συνεργασία δημιούργησε κλίμα φιλίας και αλληλοσυμπλήρωσης, ενώ η πρακτική
παρακολούθηση του διαφορετικού τρόπου λειτουργίας των μονάδων φροντίδας
ηλικιωμένων προσκόμισε πολλά οφέλη τεχνογνωσίας (know-how).
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Μικτή χορωδία του γυναικείου συλλόγου Περαίας «Η Αγάπη»
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Ο τοπικος γυναικείος σύλλογος της Περαίας, με πολλές διακρίσεις και εμφανίσεις τόσο στο
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, μας τιμά με την παρουσία του σε τακτική βάση,
προσφέροντας την δυνατότητα στους ηλικιωμένους μας να «ταξιδεύουν» με τις όμορφες
μελωδίες του. Από το 2013 μας στηρίζει συνεχώς και αφιλοκερδώς κάνοντας πράξη το όραμά
τους. Τρεις φορές ετήσια, πραγματοποιούν εμφανίσεις στον χώρο μας, βοηθώντας τους
ηλικιωμένους να θυμηθούν παλιά τραγούδια εποχής, ενεργοποιώντας τις εγκεφαλικές
λειτουργίες αναφορικά με την μουσική, τον ρυθμό και τη μελωδία. Στις γιορτές που
διοργανώνονται, έχουν την ευκαιρία οι ένοικοί μας να λαμβάνουν μέρος ενεργητικά,
τραγουδώντας και χορεύοντας.
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Συνεχείς εκπαίδευση
Σεμηνάριο κατακλίσεων “Sudocrem”
Οι εργαζόμενοι της μονάδας μας παρακολούθησαν το σεμηνάριο σχετικά με τις κατακλίσεις
και την περιποίηση του δέρματος των ηλικιωμένων στον Ιούλιο του 2014, όπου
πραγματοποιήθηκε στον χώρο μας από εκπαιδευτές της εταιρίας Sudocrem Ελλάδας.

Παρακολούθηση σεμιναρίου/ συνεδρίου «Εργαλεία Αποτελεσματικής Διαχείρισης και
Βιωσιμότητας για Δομές Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»

Οι εργαζόμενοι της μονάδας συμμετείχαν στο συνέδριο για την διαχείριση και τη
βιωσιμότητα της μονάδας τρίτης ηλικίας, που πραγματοποιήθηκε από μέλη του
Πανεπιστημίου Πελοπονήσου, ύπο την αιγίδα του ιδρύματος «ΤΙΜΑ» το 2015 και διήρκησε
δύο εβδομάδες. Μέσα στα πλαίσια αυτού, το προσωπικό εκπαιδεύτηκε για την βέλτιστη
αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων που μπορεί να δεχτεί μία μονάδα φροντίδας
ηλικιωμένων.
Παρακολούθηση σεμιναρίου/συνεδρίου « Εξατομικευμένη Συμβουλευτική σε θέμετα
Γεροντολογίας»
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Συνέχεια του παραπάνω σεμιναρίου ήταν η πραγματοποίηση της εξατομικευμένης
συμβουλευτικής από ειδικούς γεροντολόγους, τον κ.Δ. Καμπανάρο και Κ. Προύσκα, ύπο την
αιγίδα του ιδρύματος «ΤΙΜΑ» με σκοπό την βελτίωση της λειτουργίας της μονάδας σε
πρακτικό επίπεδο, τον Μάρτιο του 2016. Στα πλαίσια της τριήμερης εξατομικευμένης
συμβουλευτικής, το σύνολο του προσωπικού εκπαιδεύτηκε σε βασικές αρχές νοσηλείας και
στήριξης της ψυχολογίας της τρίτης ηλικίας.
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Έλεγχος της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων «Ο Καλός Σαμαρείτης»
Στα πλαίσια της ορθής λειτουργίας, η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων «Ο Καλός Σαμαρείτης»
υπόκειται σε άνευ προειδοποίησης ελέγχους από δύο τμήματα της Περιφέρειας, το τμήμα
Κοινωνικής Μέριμνας και το τμήμα Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Κατά την
διάρκεια των ελέγχων, που κατά βάση γίνονται δύο φορές ετησίων, η μονάδα οφείλει να
παρουσιάσει στους ελεγκτικούς μηχανισμούς τα απαραίτητα έγγραφα μεταξύ των οποίων τα
έγγραφα για την αδειοδότηση της μονάδας, την κατάρτιση του προσωπικού και των
εξωτερικών συνεργατών. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου αποστέλλεται στη μονάδα
σχετικό έγγραφο με τα αποτελέσματα του. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σύνολο των ελέγχων
η λειτουργία της μονάδας έχει χαρακτηριστεί από πάρα πολύ ικανοποιητική έως άριστη.
Άλλοι έλεγχοι πραγματοποιούνται από διάφορα κρατικά όργανα όπως η Πυροσβεστική
Υπηρεσία.
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Η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων «Ο Καλός Σαμαρείτης» είναι ανοιχτή σε οποιοδήποτε
φορέα που δραστηριοποιείται στον χώρο και κατ’ επέκταση σε οποιαδήποτε καινοτόμα ιδέα
μπορεί αυτός να φέρει, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας. Ακόμα, είναι δεκτική σε κάθε
είδους επισήμανση- πρόταση για την αρτιότερη λειτουργία είτε προέρχεται από άτομα είτε
από φορείς.
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