
Είσαι άνω των 65 ετών 
και χρειάζεσαι επικοινωνία; 

Γνωρίζεις κάποιον που θα 
µπορούσε να ωφεληθεί αν 
ενταχθεί στο πρόγραµµα; 

Γνωρίζεις κάποιον που θα 
µπορούσε να συµµετέχει 

στο πρόγραµµα εθελοντικά;

Επικοινώνησε µαζί µας!

Συντροφικότητα και 
κοινωνική αλληλεγγύη 
για την Τρίτη Ηλικία

Ωφελούµενοι

Ατοµα ηλικίας 65 ετών και άνω, που 
αισθάνονται µοναξιά ή/και είναι κοινωνικά 
αποκλεισµένα

Το πρόγραµµα εφαρµόζεται πανελλαδικά. 

Μπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή όπου και 
αν βρίσκεστε.

Eθελοντές

Οι εθελοντές αποτελούν κινητήρια δύναµη  
του προγράµµατος. 

∆εν απαιτούνται συγκεκριµένες γνώσεις  
για να γίνει κάποιος εθελοντής. Χρειάζεται 
δέσµευση, συνέπεια και ειλικρίνεια. 

Ακόµα και 2 ώρες την εβδοµάδα αρκούν.

Ποιοι µπορούν να 
συµµετέχουν στο πρόγραµµα

2106255700

www.filiasekatheilikia.gr

info@filiasekatheilikia.gr
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Το πρόγραµµα 
Φιλία σε κάθε Ηλικία

Στην Ελλάδα, 22,3% (κατ' εκτίµηση 2.386.200 
άτοµα) του πληθυσµού είναι άνω των 65 
ετών. Εκτιµάται, ότι περισσότερα από 
730.000 άτοµα Τρίτης Ηλικία ζουν µόνα τους.

Αποσκοπεί στην:

o Καταπολέµηση της µοναξιάς και της  
κοινωνικής αποµόνωσης των ηλικιωµένων 
µέσα από την ανθρώπινη επαφή και τη 
δηµιουργία δεσµών φιλίας

o Ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους 

o Ανάδειξη των αναγκών της Τρίτης Ηλικίας

Πώς υλοποιείται το πρόγραµµα

Οι εθελοντές:

o Επικοινωνούν τηλεφωνικά µε τους 
ωφελούµενους κάθε εβδοµάδα

o Πραγµατοποιούν επισκέψεις σε 
σπίτια ή Μονάδες Φροντίδας 
Ηλικιωµένων, εφόσον το επιτρέπουν 
οι συνθήκες

Συνεργασία µε τον 
∆ιεθνή οργανισµό PFPΜε τη λειτουργία της 

Γραµµής για τη µοναξιά 
στην Τρίτη Ηλικία: 

210-6101300

Η οποία προσφέρει:

o ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία

o διασύνδεση µε κοινωνικές υπηρεσίες 
όπου χρειάζεται

Στη γραµµή µπορούν να καλούν άτοµα 
Τρίτης Ηλικίας που βιώνουν µοναξιά 
και φροντιστές, συγγενείς, φίλοι τους.

Η µοναξιά 
στην Τρίτη Ηλικία

Με τη διασύνδεση 
εθελοντών µε άτοµα 
Τρίτης Ηλικίας 
(ωφελούµενοι) σε 
επίπεδο γειτονιάς.

Το Ινστιτούτο Prolepsis είναι µέλος του διεθνούς 
οργανισµού Petits Freres des Pauvres (PFP) για 
την καταπολέµηση της µοναξιάς στην Τρίτη 
Ηλικία.

Η οµάδα του PFP παρέχει τεχνογνωσία και 
καθοδήγηση καθ΄ όλη τη διάρκεια του 
προγράµµατος.

Μη κερδοσκοπικός επιστηµονικός 
οργανισµός που δραστηριοποιείται 
στον χώρο της δηµόσιας υγείας από 

το 1990 και διαθέτει πολυετή εµπειρία 
σε θέµατα Τρίτης Ηλικίας.

.

.
Συχνά τα άτοµα Τρίτης Ηλικίας βιώνουν 
µοναξιά, µε αρνητικές συνέπειες στη 
σωµατική και ψυχική υγεία τους.

Μοναξιά µπορεί να αισθάνονται και 
άτοµα Τρίτης Ηλικίας που δεν ζουν µόνα.


