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Οι άτυποι φροντιστές είναι άνθρωποι
όλων των ηλικιών που παρέχουν
φροντίδα (συνήθως χωρίς πληρωμή) σε
ένα πρόσωπο που πάσχει από κάποια
χρόνια ασθένεια, αναπηρία ή κάποια
άλλη ασθένεια που απαιτεί μακροχρόνια
φροντίδα, εκτός του επίσημου πλαισίου
εργασίας (Eurocarers, 2018). Σύμφωνα
με πρόσφατες έρευνες, πάνω από
το 80% του συνόλου των υπηρεσιών
φροντίδας στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης παρέχεται από άτυπους
φροντιστές (Hoffmann & Rodrigues,
2010). Η φροντίδα συνήθως παρέχεται
στο πλαίσιο κοινωνικών σχέσεων – η
πλειοψηφία των φροντιστών είναι γονείς,
σύντροφοι, παιδιά, εγγόνια, αδέρφια,
φίλοι και γείτονες των ασθενών. Επειδή
η φροντίδα εξαρτάται από τις ανάγκες
του ατόμου που χρειάζεται φροντίδα,
συχνά δεν υπάρχει όριο στην παροχή
φροντίδας ή στο χρόνο που απαιτεί
(Eurocarers, Family care in Europe).

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ

ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ
ΑΤΥΠΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ;
Για να διευκολυνθεί η αναγνώριση των άτυπων
φροντιστών στην κοινότητα σας, θα πρέπει να
λάβετε υπόψη τα παρακάτω:
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ή ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΣΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΓΙΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Σωματική αναπηρία (εκ γενετής ή επίκτητη, π.χ. που προκλήθηκε από
ατύχημα, τραυματισμό, ασθένεια)
Ψυχική ασθένεια (π.χ. κατάθλιψη, διαταραχές άγχους)
Διανοητικές διαταραχές (π.χ. που προκαλούνται λόγω άνοιας, νόσου
Alzheimer, αυτισμού, μαθησιακών δυσκολιών, τραυματισμού στο κεφάλι,
συνδρόμου Down)
Προβλήματα εξάρτησης (π.χ. από ναρκωτικές ουσίες ή αλκοόλ)
Μήπως αντιμετωπίζει άλλου είδους προβλήματα υγείας;

Ναι

Όχι

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΥΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ; / ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΩΣ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ;

Ναι

Όχι

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ
ΑΤΥΠΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ;

Ο ΡΌΛΟΣ ΤΟΥ ΆΤΥΠΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΉ
ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΈΧΕΙ ΑΝΤΊΚΤΥΠΟ ΣΤΑ
ΠΑΡΑΚΆΤΩ:
ФИЗИЧЕСКОТО И ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ

Ο επιπολασμός των προβλημάτων ψυχικής υγείας μεταξύ των
άτυπων φροντιστών είναι 20% υψηλότερος από ό, τι στους μη
φροντιστές, και ιδιαίτερα υψηλός σε άτομα που παρέχουν πολύ
εντατική φροντίδα (περισσότερες από 20 ώρες την εβδομάδα).
Οι καταθλιπτικές διαταραχές, το άγχος, ο θυμός και η εχθρότητα
συνδέονται συχνά με βαρύτερα καθήκοντα φροντίδας (ΟΟΣΑ, 2011).
Η φροντίδα συνδέεται με την ανάπτυξη επιβλαβών συνηθειών και
τρόπων ζωής (κάπνισμα, ανεπαρκές φαγητό ή συνήθειες ύπνου)
και αποτυχία λήψης προληπτικών μέτρων υγείας (όπως ιατρικές
συμβουλές) (Eurocarers, 2018).

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Εξαιτίας των δυσκολιών σε σχέση με την εξισορρόπηση της
αμειβόμενης εργασίας με τις ευθύνες περίθαλψης, οι φροντιστές
συχνά επιλέγουν μερική απασχόληση, η οποία οδηγεί σε
χαμηλότερο εισόδημα… Σύμφωνα με την 3η Ευρωπαϊκή Έρευνα
για την Ποιότητα Ζωής, το 14% των μη εργαζομένων φροντιστών
αισθάνεται κατάθλιψη όλες ή τις περισσότερες φορές , που είναι
διπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό για τους εργαζόμενους
φροντιστές (Eurocarers, 2018). Οι φροντιστές έχουν περιορισμένες
επαγγελματικές ευκαιρίες, χαμηλότερους μισθούς και συνταξιοδοτικά
δικαιώματα - ειδικά όταν επιλέγουν μερική απασχόληση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

οικονομικές δυσκολίες και φτώχεια, λόγω της μείωσης σε υπηρεσίες
κοινωνικής πρόνοιας και του άμεσου κόστους φροντίδας (π.χ.
φάρμακα, θέρμανση, ειδική διατροφή), ιατρικές συσκευές,
προσαρμογές στο σπίτι και πληρωμές για επίσημη φροντίδα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

Η φροντίδα μπορεί να επηρεάσει φυσικές διαδικασίες
κοινωνικοποίησης καθώς και τις οικογενειακές σχέσεις των άτυπων
φροντιστών. Οι φροντιστές είναι, σε σύγκριση με τους μη φροντιστές,
περισσότερο εκτεθειμένοι στην κοινωνική απομόνωση λόγω της
φροντίδας.

ΟΙ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΣ ΆΤΥΠΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΈΣ ΈΧΟΥΝ ΜΙΑ
ΘΈΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΟΎ «ΔΙΠΛΟΎ» ΜΕΙΟΝΕΚΤΉΜΑΤΟΣ
ΚΑΘΏΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΆ ΤΟΥΣ ΩΣ ΆΤΥΠΟΙ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΈΣ
ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΑΚΌΜΗ ΠΛΉΡΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΊ ΚΑΙ ΠΑΡΆΛΛΗΛΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΖΟΥΝ ΥΨΗΛΌΤΕΡΟ ΚΊΝΔΥΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ
ΩΣ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΣ:
ΚΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ - Οι φροντιστές με
μεταναστευτικό υπόβαθρο είναι, σε σύγκριση με τους υπόλοιπους άτυπους φροντιστές,
πιο επιρρεπείς σε εκμεταλλευτικές συνθήκες εργασίας, υπερβολικές ώρες εργασίας
και περιορισμένη ή μη αμειβόμενη άδεια ασθενείας. Οι φροντιστές με μεταναστευτικό
υπόβαθρο είναι επίσης πιο πιθανό να αμείβονται λιγότερο, να έχουν εξαρτημένο καθεστώς
διακινούμενου εργαζομένου και να μην έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υπεράσπισης των
εργασιακών δικαιωμάτων τους. Οι φροντιστές με μεταναστευτικό υπόβαθρο, ειδικά οι
εργαζόμενοι συστεγάζονται είναι πιο πιθανό να εκτεθούν σε ανεπαρκή στέγαση, έλλειψη
ιδιωτικότητας και κινδύνους έλλειψης στέγης.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ - με βάση την εθνικότητα και τη θρησκεία.
ΣΤΙΓΜΑ

- καθώς είναι άτυποι φροντιστές με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ - γλωσσικά,
πολιτιστικά, οικονομικά εμπόδια που δεν τους επιτρέπουν να αφομοιωθούν στην κοινωνία
και να αποκτήσουν πρόσβαση στις ευκαιρίες εκπαίδευσης και υποστήριξης που διατίθενται
στους γηγενείς φροντιστές.
ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

- (Κοινές
ανησυχίες και κοινές συστάσεις για την εργασία μεταναστών στο σπίτι και τη φροντίδα,
2018)

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΩΝ ΑΤΥΠΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ;
• ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΕΤΕ ΚΑΛΎΤΕΡΑ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΚΆΘΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΉ ΚΑΙ
ΒΟΗΘΟΎΜΕΝΟΥ ΑΤΌΜΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΒΟΗΘΉΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΉ
ΤΗΣ ΑΠΟΜΌΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΆΝΤΛΗΣΗΣ
• ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΉΣΤΕ «ΑΛΥΣΊΔΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ» ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ
ΑΤΌΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΕΝΤΌΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΌΤΤΗΤΑΣ
• ΔΙΕΥΚΟΛΎΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΉ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΤΆΛΛΗΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ,
ΕΆΝ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ ΜΕ ΓΛΩΣΣΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ, ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ
ΔΗΜΌΣΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΟΝ ΆΤΥΠΟ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΉ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΈΝΟ ΆΤΟΜΟ
• ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΊΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΕ ΥΠΆΡΧΟΥΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΕΣ ΕΝΤΌΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ ΣΑΣ (ΕΝΏΣΕΙΣ, ΝΟΜΙΚΈΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ, ΕΥΚΑΙΡΊΕΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ Κ.ΛΠ.)
• ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΎ ΠΟΥ ΜΕΡΙΚΈΣ ΦΟΡΈΣ ΣΧΕΤΊΖΕΤΑΙ
ΜΕ ΑΣΘΈΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΊΑ

www.cosmicproject.eu

