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ΛΗΓΕ! Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

Υπό κατάργηση και τα Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων 
>>Λύση θα έδινε η παράταση των συµβάσεων και η συνέχιση του προγράµµατος 
Ανάστατοι είναι οι εργαζόµενοι 

των δύο Κέντρων 
Ηµερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωµένων του ∆ήµου Ρόδου 
καθώς καταρρέουν και 

αυτές οι δοµές που στηρίζουν 
τους ανθρώπους της τρίτης 
ηλικίας. 

Η χαριστική βολή στη λειτουργία 
των δύο κέντρων θα 

δοθεί µε τη λήξη της σύµβασης 
χρηµατοδότησης στις 31 

∆εκεµβρίου του τρέχοντος 
έτους. 

Όπως υπογράµµισαν χθες οι 
εργαζόµενοι, µετά τη συνάντηση 

που είχαν µε το δήµαρχο 
κ. Στάθη Κουσουρνά, λύση θα 
έδινε η παράταση των συµβάσεων 

τους και η συνέχιση του 
προγράµµατος. 

Αίτηµα των εργαζοµένων 
είναι να έρθει προς συζήτηση 
το θέµα στο δηµοτικό συµβούλιο 

και να ληφθεί απόφαση. 
Όπως υπογραµµίζεται µετά 
από τόσα χρόνια λειτουργίας 
των ΚΗΦΗ Κοσκινού και Αγ. 
Αποστόλων τα µέλη µε το 

προσωπικό, έχουν δηµιουργήσει 
την µικρή τους κοινωνία. 

Η συνύπαρξη µε άτοµα της 
ίδιας ηλικίας σε συνδυασµό µε 
την φροντίδα του προσωπικού 
(τον ιατρό, τον φυσιοθεραπευτή, 

την νοσηλεύτρια, την 
κοινωνική φροντιστή, τη ψυχολόγο 

και το βοηθητικό προσωπικό) 
υπήρξαν η αφορµή 

για να αναπτυχθεί ένα οικογενειακό 
κλίµα µεταξύ ηλικιωµένων 

και του προσωπικού. 
«Για εµάς από την πλευρά 

του προσωπικού, το να παρέχουµε 
αυτή την φροντίδα µε 

σεβασµό και αγάπη στους ηλικιωµένους 
του τόπου µας είναι 

σαν να µας δίνεται η ευκαιρία 
να παρέχουµε βοήθεια 

στο δικό µας παππού και στην 
δική µας γιαγιά καθηµερινά. 
Είναι τόσα πολλά που µαθαίνουµε 

και εµείς από τα άτοµα 
της τρίτης ηλικίας, που πραγµατικά 

αποδεικνύεται πόσο 
σηµαντική είναι η συµβολή 
τους στην κοινωνία/Οµως η. 
συµβολή των ηλικιωµένων 

στη σύγχρονη κοινωνία, µπορεί 
να εξασφαλισθεί 

µόνον εάν οι ηλικιωµένοι διατηρούν 
ένα ικανοποιητικό επίπεδο 

υγείας και µια καλή ποιότητα 
ζωής. Η βασική προσπάθεια 
για τον ηλικιωµένο θα 

πρέπει να είναι η διατήρηση 
της καλής ποιότητας ζωής 
του, η εξασφάλιση της αυτονοµίας 

και αυτάρκειάς του, 
όπως και η προστασία του σε 
περίπτωση ασθένειας. Αυτό 
συνεπάγεται ότι τα κράτη και 
οι φορείς, θα πρέπει να εργασθούν 

για πολιτικές και προγράµµατα 
που θα επιτρέψουν 

στους ηλικιωµένους να ζήσουν 
ο' ένα περιβάλλον που 

ενισχύει τις δυνατότητες τους, 
προάγει την ανεξαρτησία τους 
ενώ τους προσφέρει στήριγµα 
και φροντίδα καθώς γηράσκουν», 

δήλωσαν οι εργαζόµενοι 
και τόνισαν πως βασική 

προϋπόθεση, φυσικά, θεωρείται 
το να παρέχονται υπηρεσίες 

χωρίς να επιβαρύνονται 
οι ηλικιωµένοι υπερβολικά, 

οπως γίνεται σε περιπτώσεις 
που αναγκάζονται να λάβουν 
υπηρεσίες από άλλους φορείς. 

«Στα ΚΗΦΗ Κοσκινού και 
Αγ. Αποστόλων είναι αρκετές 
οι φορές που έχουµε δεχτεί 
δωρεές από συνανθρώπους 
µας σε αναλώσιµα προϊόντα ή 
ακόµα και ano µεγάλα καταστήµατα 

του τόπου µας φυσικά, 
δεν είναι λίγες οι φορές 

που ακόµα και το προσωπικό 
συµµετέχει σε αυτή την προσπάθεια 

µε αναλώσιµα υλικά. 
Πέρα όµως από τις χορηγίες, 

τα Κ.Η.Φ.Η Κοσκινού και 
Αγ. Αποστόλων συνεργάζονται 

και µε άλλους φορείς π.χ. 
δηµοτικό ιατρείο, βοήθεια στο 
σπίτι, ΚΑΠΗ, εθελοντικές οργανώσεις, 

όπως ο Ερυθρός 
Σταυρός, παρέχοντας έτσι 
σύνθετες υπηρεσίες πράγµα 
που θα ήταν αδύνατον να υποστηρίξει 

απόγονος του ο κάθε 
ηλικιωµένος ή τα παιδιά του», 
τόνισαν οι εργαζόµενοι στα 
ΚΗΦΗ και πρόσθεσαν πως 
πρέπει τώρα mo πολύ από πο¬ 

τέ να δείξουν όλοι έµπρακτα 
την αγάπη τους προς τα άτοµα 
της τρίτης ηλικίας. 

Αυτή τη στιγµή από τις υπηρεσίες 
του Κ.Η.Φ.Η Κοσκινού 

επωφελούνται δεκαπέντε τακτικά 
µέλη και είκοσι τέσσερα 

επιλαχόντα και στο Κ.Η.Φ.Η 
Αγ. Αποστόλων δεκαπέντε τακτικά 

µέλη και πέντε επιλαχόντα. 
Οι δοµές αυτές δεν περιορίζουν 

τη δράση τους µόνο 
στα µέλη αλλά είναι στη διάθεση 

καθε ηλικιωµένου που 
έχει ανάγκη. 

Η συνέχιση του προγράµµατος 
όπως υπογραµµίζουν οι 

εργαζόµενοι: 
- θα εξαλείψει την πιθανότητα 

να οδηγηθούν τα ηλικιωµένα 
µέλη µας σε κοινωνικό 

αποκλεισµό και οικιακή αποµόνωση, 

- θα διευκολύνει τα παιδιά 
των ηλικιωµένων να διεκδικήσουν 

µια θέση στην αγορά εργασίας 
αυξάνοντας κατά συνέπεια 
το οικογενειακό τους 

εισόδηµα µε αποτέλεσµα να 
µπορούν να αντεπεξέλθουν 
στις οικονοµικές τους υποχρε¬ 

ώσεις συµβάλλοντας έτσι 
στην ανάπτυξη της οικονοµίας 
οε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών, 

- θα ενισχύσει την οµαλή 
λειτουργία της τοπικής κοινωνίας 

προάγοντας τη σωµατική 
και ψυχική υγεία των ηλικιωµένων, 

- θα απεγκλωβίσει τα παιδιά 
των ηλικιωµένων που έχουν 

.επιφορτιστεί µε την φροντίδα 
τους δίνοντας έτσι την ευκαιρία 

να µοιράσουν το χρόνο 
τους ισάξια σε όλα τα µέλη της 
οικογένειαάς τους, 

- Θα συµβάλει στη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των ηλικιωµένων 

ανδρών και γυναικών 
που χρήζουν υποστηρικτικών 
υπηρεσιών αλλά και ιατρικών 
ή νοσηλευτικών υπηρεσιών. 
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