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ΣΕ ΝΟΙΆΖΕΙ!
Αυτό το φυλλάδιο σχετικά με το έργο θα πρέπει να προβάλλει μόνο
τις απόψεις του εκδότη και ότι η Εθνική Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνοι
για οποιαδήποτε χρήση μπορεί να γίνει της πληροφορίας που περιλαμβάνει.
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ΣΤΌΧΟΣ

ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΎ
Στόχος αυτού του εγγράφου είναι να δώσει ιδέες και προτάσεις για την εκμετάλλευση του
ενημερωτικού φυλλαδίου “Σας ενδιαφέρει!” σχετικά με το ποιος φροντίζει τους μετανάστες.
Το περιεχόμενο του φυλλαδίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ευαισθητοποίηση των πολιτών
με μεταναστευτικές καταβολές, καθώς και για συζητήσεις με τοπικούς ενδιαφερόμενους
(κοινότητες μεταναστών, ενώσεις κλπ.) και από επαγγελματίες της κοινωνικής πρόνοιας για να
εξηγήσουν ποιοι είναι οι φροντιστές με μεταναστευτικές καταβολές, ποιες είναι οι υπηρεσίες
που παρέχονται σε εθνικό επίπεδο και πού μπορούν να στραφούν για βοήθεια.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ

ΤΟ ΦΥΛΛΆΔΙΟ
TΤο φυλλάδιο είναι ένα πολύγλωσσο ενημερωτικό εργαλείο που εξηγεί ποιος είναι ανεπίσημος
φροντιστής και πώς να αναζητήσει βοήθεια. Αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο Λιουμπλιάνα,
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών με σχόλια και προτάσεις από την Anziani e non solo, το ΚΜΟΠΚέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας, την Associazione C’entro και την Parorendealliansen.
Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται τίθενται σε εθνικό πλαίσιο, αυτό σημαίνει ότι οι
πληροφορίες που παρέχονται είναι προσαρμοσμένες σε ειδικές καταστάσεις ανά χώρα.
Εκτός από τον ορισμό για τους ανεπίσημους φροντιστές, το φυλλάδιο περιλαμβάνει ένα
έντυπο αυτοπροσδιορισμού για να βοηθήσει τους φροντιστές με μεταναστευτικό υπόβαθρο να
κατανοήσουν εάν είναι στην πραγματικότητα ανεπίσημοι φροντιστές.

Στο τελευταίο τμήμα του φυλλαδίου παρέχονται σε εθνικό επίπεδο
ειδικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης σε τοπικές
υπηρεσίες χρήσιμες για ανεπίσημους φροντιστές και μετανάστες
(π. ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κοινωνική ζωή, ευκαιρίες
απασχόλησης, μαθήματα γλωσσών κ.λπ.)

ΠΟΎ ΝΑ ΤΟ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ;

Ο κύριος σκοπός του φυλλαδίου είναι να ευαισθητοποιήσει το κοινό,
προσφέροντας έναν απλό ορισμό σχετικά με το ποιος είναι άτυπος
φροντιστής με μεταναστευτικό υπόβαθρο, ποια είναι η ειδική
κατάσταση σε εθνικό επίπεδο, πού πρέπει να αναζητηθεί βοήθεια
και ποιες είναι οι διαφορετικές υπηρεσίες που παρέχονται από τις
χώρες εταίρους.
Το φυλλάδιο θα μπορούσε να απευθύνεται σε διαφορετικές κοινότητες
μεταναστών μέσω της διανομής σε:
• Πολιτιστικές ενώσεις κοινοτήτων μεταναστών
• Χώροι λατρείας
• Κοινοτικά κέντρα
• Κ.λπ.
Το φυλλάδιο θα μπορούσε να απευθύνεται σε ανεπίσημους φροντιστές
με μεταναστευτικές καταβολές μέσω της διανομής σε:
• Κέντρα υγειονομικής περίθαλψης
• Κλινικές εξωτερικών ασθενών
• Νοσοκομεία
• Ενώσεις χρόνιων ασθενειών
• Παροχείς κοινωνικών υπηρεσιών
• Σχολεία
• Κ.λπ.

ΠΏΣ ΝΑ ΤΟ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ;

Το φυλλάδιο μπορεί να διανεμηθεί σε διαφορετικούς τόπους που υποδεικνύονται παραπάνω
για να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ομαδικές δραστηριότητες.
Οι κοινωνικοί επαγγελματίες μπορούν να διαβάσουν το φυλλάδιο με τους χρήστες τους και να
το χρησιμοποιήσουν ως βάση για να εξηγήσουν ποιοι παρέχουν άτυπες υπηρεσίες φροντίδας,
ενώ το εργαλείο αυτοπροσδιορισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γενικό εργαλείο
ταυτοποίησης.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την ανάπτυξη μιας συζήτησης σχετικά με την
άτυπη περίθαλψη και τους φροντιστές με μεταναστευτικές καταβολές.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΤΑ ΆΤΟΜΑ ΠΟΥ ΦΡΟΝΤΊΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΣ:

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΑΝΑΛΎΣΤΕ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ:

Είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε με μια γρήγορη ανάλυση των αναγκών περίθαλψης που σχετίζονται με
την παρουσία ατόμων διαφορετικών εθνικοτήτων. Δεν συνδέονται όλοι οι αλλοδαποί με τον ίδιο τρόπο
με τον κόσμο γύρω τους, επομένως η κοινότητα των αλλοδαπών που είναι παρόντες σε μια επικράτεια
καταλήγει να χαρακτηρίζεται από διαφορετικά επίπεδα. Η “ομαδική-κοινότητα” αλλοδαπών που έχουν
την ίδια ιθαγένεια, αν και ορισμένες φορές είναι οργανωμένοι (για παράδειγμα: ενώσεις σε εθνική βάση),
δεν θα πρέπει να θεωρείται τόσο εξαντλητική της σχέσης μεταξύ του αλλοδαπού και του έθνους που τον
περιβάλλει.

ΕΣΤΊΑΣΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΌ ΕΠΊΠΕΔΟ:
Το πρώτο επίπεδο που πρέπει να αναλυθεί είναι εκείνο της οικογενειακής ομάδας, ένα θέμα όχι
διαφορετικό από εκείνο των κατοίκων από τη χώρα διαμονής του αλλοδαπού. Είναι η οικογένεια ως
οντότητα, που μπορεί να νοηθεί σε όλες τις πολιτιστικά καθορισμένες παραλλαγές της, δηλαδή ο πυρήνας
στον οποίο αναπτύσσεται η διαδικασία περίθαλψης.
Θα πρέπει, επομένως, να ξεκινήσουμε από τον προσδιορισμό των προσωπικών αναγκών των μελών του
οικογενειακού πυρήνα, να αναλύσουμε στη συνέχεια τον τρόπο επίλυσης αυτών των αναγκών, όπως στην
περίπτωση των αλλοδαπών με προβλήματα υγείας που έχουν συχνά πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, για
παράδειγμα, στην περίπτωση χρόνιων ασθενειών (π.χ. διαβήτη) και οι οποίοι απαιτούν τη διαμεσολάβηση
μέλους της οικογένειας ή συμπατριώτη να επικοινωνούν με τις υγειονομικές αρχές.
Συνεπώς, η επίλυση του προβλήματος δεν προκύπτει απαραίτητα μέσω της διαμεσολάβησης
συμπατριωτών, οι οποίοι ορισμένες φορές κατέχουν έναν ρόλο καθοδήγησης που δεν είναι εξαντλητικός
στην ανάγκη για περίθαλψη.

ΕΛΈΓΞΤΕ ΠΏΣ ΓΊΝΕΤΑΙ

ΑΝΤΙΛΗΠΤΌΣ Ο ΡΌΛΟΣ
Αν ρωτούσαμε τους ανθρώπους διαφορετικών εθνικοτήτων αν γνωρίζουν τι σημαίνει
εργασία φροντίδας, θα απαντούσαν όλοι καταφατικά. Ωστόσο, σχεδόν όλοι θα υπαινίσσονταν
μια διαφορετική έννοια μεταξύ τους. Πράγματι, η κουλτούρα της προέλευσης επηρεάζει την
αντίληψη της εργασίας στον τομέα της περίθαλψης.

Η έννοια της μέριμνας στην οικογένεια, η οποία διαδίδεται ευρέως στη συντριπτική
πλειονότητα των πολιτισμών, μπορεί να γίνει για τον φροντιστή μια παγίδα που καθιστά
δύσκολη την ανάπτυξη του ατόμου, και στην περίπτωση του αλλοδαπού, ειδικότερα, μπορεί
να καταστήσει αδύνατη μια διαδικασία κοινωνικής ένταξης που είναι απολύτως απαραίτητη.

ΔΙΕΡΕΎΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΊΓΜΑΤΟΣ

ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΊΑ
Σε ορισμένες κουλτούρες, η αναπηρία θεωρείται κάτι όχι μόνο αρνητικό, αλλά και επαίσχυντο.
Αυτή η κουλτούρα, η οποία πριν από μερικές δεκαετίες ήταν διαδεδομένη ακόμη και σε
ορισμένες κοινωνίες που τώρα αποκαλούμε κοινωνικά προηγμένες, έχει ξεπεραστεί μέσω
ενός ρυθμιστικού μηχανισμού που στοχεύει στη μείωση του αντίκτυπου της ανισότητας.
Ωστόσο, το να βρίσκεται κανείς σε μια χώρα με ένα τέτοιο καθορισμένο πλαίσιο δεν σημαίνει
αυτομάτως το τέλος του στίγματος προς την αναπηρία και εκείνους που την αντιμετωπίζουν.
Συχνά, μάλιστα, η επιθυμία να κρυφτεί είναι συνέπεια μιας νοοτροπίας που επιβάλλεται ή
κληρονομείται από την ίδια την οικογένεια. Για τους αλλοδαπούς που φροντίζουν άλλο μέλος
της οικογένειας/κοινότητας, επομένως, διασταυρώνονται διάφορα θέματα που μπορούν να
έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη ζωή του/της: οι γλωσσικές δυσκολίες συχνά εμποδίζουν την
αυτόνομη επίγνωση του ρόλου του ατόμου· ο ρόλος της φροντίδας λαμβάνει χώρα κυρίως στο
εσωτερικό πλαίσιο, το οποίο αποθαρρύνει την επαφή με την πραγματικότητα που περιβάλλει
τους αλλοδαπούς.

ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΆΘΕΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΏΝ

Για τους μετανάστες φροντιστές, η απομόνωση είναι ένας κίνδυνος που μπορεί να ξεπεραστεί
μέσω της επαρκούς γνώσης του κανονιστικού μηχανισμού της χώρας υποδοχής, των
δυνατοτήτων κατάρτισης και των ευκαιριών που προκύπτουν από τις δεξιότητες που
αποκτώνται μέσω της εργασίας φροντίδας.
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