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Ανάπτυξη ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος
για την ενίσχυση της Ενεργούς Γήρανσης

μέσω της Ανταποδοτικής Οικονομίας
μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα 

Το έργο συγχρηματοδοτείται
από το πρόγραμμα ERASMUS+
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Το φαινόμενο της δημογραφικής γήρανσης αυξάνεται με ταχύ ρυθμό. Το 2020, οι 
Ευρωπαίοι πολίτες άνω των 65 και 80 θα είναι παραπάνω από 103,2 και 29,3 
εκατομμύρια αντίστοιχα, θέτοντας ακόμα μεγαλύτερες προκλήσεις στο σύστημα 

υγεία της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ), ενεργός Γήρανση είναι «η 
διαδικασία της βελτιστοποίησης των ευκαιριών για υγεία, συμμετοχή και 
ασφάλεια, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής καθώς οι άνθρωποι 
μεγαλώνουν». H Ανταποδοτική Οικονομία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα 
προσφέρει ευκαιρίες ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων χωρίς χρήματα, 
όπως για παράδειγμα τράπεζες χρόνου και διαδικτυακές πλατφόρμες 

ανταλλαγών.

H Ανταποδοτική Οικονομία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ενισχύεται με 
διαδικτυακές πλατφόρμες οι οποίες δημιουργούν μια ανοιχτή αγορά που 

προωθεί την ανταλλαγή μεταξύ των  χρηστών. 

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση ικανοτήτων, δεξιοτήτων και γνώσεων ατόμων άνω 
των 65, αλλά και στην ενημέρωση της κοινότητάς τους με σκοπό την ενίσχυση της 
ενεργούς γήρανσης μέσω της Ανταποδοτικής Οικονομίας μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα και του καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος που θα αναπτυχθεί. 

Σε κάθε χώρα, θα οργανωθούν πιλοτικές δράσεις για την πρακτική εφαρμογή και 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού, των βιωματικών δραστηριοτήτων αλλά και 
της διαδικτυακής πλατφόρμας, μέσω της ενεργούς συμμετοχής ατόμων άνω των 

65 και μελών της κοινότητας. 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Να ενημερώσει και ευαισθητοποιήσει τις κοινότητες σχετικά με το 
θέμα της ενεργούς γήρανσης 

Να παρέχει πληροφορίες και κατευθυντήριες γραμμές σε άτομα άνω 
των 65 σχετικά με μοντέλα ανταποδοτικής οικονομίας και 
διαδικτυακών πλατφόρμων

Να ενισχύσει τις κοινότητες προκειμένου να συμμετέχουν και να 
προωθούν παρόμοιες δράσεις και πρωτοβουλίες

Να αναπτύξει τις ψηφιακές δεξιότητες της ομάδας στόχου μέσω 
διαδικτυακών πλατφόρμων Ανταποδοτικής Οικονομίας μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

Ανάπτυξη Οδηγού Μεθοδολογίας, μέσω της συμμετοχής των τελικών 
χρηστών

Εκπαιδευτικό Υλικό με σκοπό την ενίσχυση δεξιοτήτων

Εκπαιδευτικές Βιωματικές Δραστηριότητες 

Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας εκπαίδευσης

Δημιουργία ομάδων ενεργούς γήρανσης 

Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση του έργου 




