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Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,
Είναι χαρά μας που επικοινωνούμε μαζί σας εκ μέρους του Εργαστηρίου Υγείας και
Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) του ΤΕΙ Κρήτης (http://lahers.seyp.teicrete.gr/)
προκειμένου να μοιραστούμε μαζί σας μια σειρά από χρήσιμα βοηθήματα για
ευάλωτες ομάδες συμπολιτών μας καθώς και πρακτικούς οδηγούς για τους
επαγγελματίες που στελεχώνουν τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες υγείας.
Το υποστηρικτικό αυτό υλικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο συνεργατικών ερευνητικών
και αναπτυξιακών έργων, χρηματοδοτούμενων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς
πόρους (π.χ. Health Programme/CHAFEA, Daphne III, DG MOVE, Leonardo Da
Vinci, COST/EU Actions), στα οποία το Εργαστήριό μας συμμετείχε ως συντονιστής
φορέας και ως μέλος εταιρικών ομάδων από την Ευρώπη.
Τα έργα αυτά πραγματεύτηκαν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και ζητήματα
δημόσιας υγείας που απασχολούν τόσο τους επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής
φροντίδας όσο και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής με υψηλό κόστος για την
κοινωνία και το σύστημα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Το LaHeRS στην
προσπάθειά του να συμβάλει στην αντιμετώπιση των μείζονων αυτών ζητημάτων
που απασχολούν την κοινωνία μας, κατέληξε σε σημαντικές καταγραφές,
διαπιστώσεις και ανέπτυξε συστάσεις για χάραξη πολιτικών που ευελπιστούμε να
φανούν χρήσιμες στους εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας και των αρχών του
τόπου μας.
Για τη διευκόλυνσή σας το υποστηρικτικό υλικό έχει δομηθεί στις παρακάτω 8
ενότητες και συνοδεύεται από τους συνδέσμους στους οποίους μπορείτε να
προμηθευτείτε και να αποδελτιώσετε δωρεάν το υλικό αυτό. Η σελίδα ενημερώνεται
συστηματικά και σύντομα θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ολοκληρώσουμε
σειρά άλλων υποστηρικτικών οδηγών και εκπαιδευτικών εργαλείων τα οποία είμαστε
σίγουροι ότι θα βρείτε χρήσιμα στο πεδίο της δραστηριότητάς σας.
To Εργαστήριο, επίσης, δέχεται κάθε χρόνο εκπαιδευτικές επισκέψεις από σχολεία
της Κρήτης. Το πρόγραμμα των επισκέψεων περιλαμβάνει πρακτική άσκηση με
χρήση του προσομοιωτή οδήγησης, βιωματικές δραστηριότητες, ενημέρωση για
ασφαλή χρήση του οδικού δικτύου, παιχνίδια με θέμα την οδική ασφάλεια και
παρουσίαση εκπαιδευτικού οπτικοακουστικού υλικού σχετικά με την κυκλοφοριακή
αγωγή. Το Εργαστήριο επίσης επιδιώκει συνεργασίες με σχολές οδηγών και
επαγγελματίες
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οδηγούς(http://lahers.seyp.teicrete.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%
BF%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%82%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82/).

Θα παραμείνουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις.
Με εκτίμηση,
Μαρία Παπαδακάκη & Ιωάννης Χλιαουτάκης

1. Βοηθήματα – Οδηγοί διαχείρισης κοινωνικών προβλημάτων για ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες
 Οδηγός πρόσβασης των ανασφάλιστων πολιτών στην υγεία (νομοθεσία,
δικαιώματα, προνόμια, διαδικασίες διεκδίκησης)
https://wordpress.staff.teicrete.gr/lahers/wpcontent/uploads/sites/67/2016/12/Uninsu
red-and-access-to-health.pdf
 Οδηγός για Μονογονεϊκές οικογένειες (νομοθεσία, δικαιώματα, προνόμια,
διαδικασίες διεκδίκησης)
https://wordpress.staff.teicrete.gr/lahers/wpcontent/uploads/sites/67/2016/12/Singleparent-family-guide.pdf
 Οδηγός για την ψυχολογική αποκατάσταση μετά από σοβαρό τραυματισμό σε
οδική σύγκρουση
https://wordpress.staff.teicrete.gr/lahers/wpcontent/uploads/sites/67/2016/08/Psychol
ogical_rehabilitation-leaflet_Greek.pdf
 Οδηγός για τη δικαστική και ασφαλιστική διευθέτηση μετά από σοβαρό
τραυματισμό σε οδική σύγκρουση
https://wordpress.staff.teicrete.gr/lahers/wpcontent/uploads/sites/67/2016/08/Legalleaflet_Greek-version.pdf
 Οδηγός για ασφαλή και ελεύθερη ζωή για τις γυναίκες που βιώνουν συντροφική
βία
https://wordpress.staff.teicrete.gr/lahers/wpcontent/uploads/sites/67/2016/09WomPo
wer_Guidelinesforwomensufferingfromintimatepartnerviolence_Greek.pdf.
2. Βοηθήματα – Οδηγοί διαχείρισης κοινωνικών προβλημάτων για
επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας
 Οδηγός πρόληψης της έμφυλης βίας και υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών
https://wordpress.staff.teicrete.gr/lahers/wpcontent/uploads/sites/67/2016/09/Guidelin
es-for-professionals-Greek.pdf
3. Συστάσεις για την ανάπτυξη πολιτικών πρόληψης και διαχείρισης κοινωνικών
προβλημάτων
 Συστάσεις για την πρόληψη και διαχείριση της έμφυλης βίας

TEI-Κρήτης 71500, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλέφωνα: 2810 379514, 16, 18, 28
Τηλεομοιότυπο: 2810 251147, Ηλεκτρ. Διεύθυνση: lahers@staff.teicrete.gr

http://lahers.seyp.teicrete.gr/wp-content/uploads/sites/67/2018/01/Systaseis-gia-thnprolhpsh-kai-diaxeirish-ths-emvulhs-vias.pdf
 Συστάσεις για την αποκατάσταση των ατόμων που έχουν υποστεί σοβαρούς
τραυματισμούς σε τροχαίες συγκρούσεις
https://wordpress.staff.teicrete.gr/lahers/wpcontent/uploads/sites/67/2016/08/Recomm
endations-for-Policy-and-Action_Greek.pdf
 Συστάσεις για την καταπολέμηση της νεανικής σεξουαλικής επιθετικότητας και
θυματοποίησης
http://lahers.seyp.teicrete.gr/wp-content/uploads/sites/67/2018/02/y_sav.pdf
 Συστάσεις για την πρόληψη και τη διαχείριση της σεξουαλικής βίας κατά των
μεταναστριών οικιακών βοηθών
https://wordpress.staff.teicrete.gr/lahers/wpcontent/uploads/sites/67/2016/08/Recomm
endations_Gr.pdf

4. Εκπαιδευτικά εγχειρίδια για συντονιστές ομάδων
 Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο train-the-trainer για την πρόληψη και τη διαχείριση
της σεξουαλικής παρενόχλησης κατά των μεταναστριών γυναικών
https://www.teicrete.gr/communaid/?q=content/communaid-manuel
 Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για την πρόληψη και διαχείριση της έμφυλης βίας
(σύντομα)
5. Διαδικτυακό εργαλείο υποστήριξης θυμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης (το
εργαλείο έχει αναπτυχθεί σε 4 χώρες της ΕΕ και σε 14 γλώσσες)
 Domestic Worker Support: Σταματάμε τη σεξουαλική βία στην οικιακή
εργασία
http://domesticworkersupport.teicrete.gr/el/homepage.htm?iid=65
6. Εκθέσεις για μείζονα κοινωνικά ζητήματα / Αποτελέσματα ευρωπαϊκών έργων
 Μελέτη ψυχοκοινωνικής και οικονομικής επιβάρυνσης ατόμων που έχουν
νοσηλευτεί έπειτα από σοβαρό τραυματισμό σε τροχαίο δυστύχημα
(REHABILAID project)
http://rehabil-aid.seyp.teicrete.gr/final-report/
 Μελέτη σεξουαλικής επιθετικότητας και θυματοποίησης των νέων στις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (YSAV project)
https://wordpress.staff.teicrete.gr/lahers/wpcontent/uploads/sites/67/2016/09/Y-SAVCountry-report-Greece.pdf
 Μελέτη ψυχοκοινωνικής επιβάρυνσης ατόμων που βρίσκονται κάτω από τα
όρια της φτώχειας στην Περιφέρεια Κρήτης (FAED programme) (σύντομα)
 Μελέτη και στατιστικά στοιχεία τροχαίων δυστυχημάτων στην Ευρώπη
(COST TU1101)
https://wordpress.staff.teicrete.gr/lahers/wpcontent/uploads/sites/67/2016/08/Finalreport-of-COST-Action-TU1101.pdf
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7. Τηλεοπτικό / Ραδιοφωνικό υλικό (συνεντεύξεις)
 Μπορείτε να ακούσετε ή να παρακολουθήσετε συνεντεύξεις σε σημαντικά
θέματα που έχουν παραχωρηθεί από στελέχη του Εργαστηρίου
https://www.youtube.com/watch?v=f_X3Tfa-U5M
8. Βιβλία/Μονογραφία


Τρόπος Ζωής του Έλληνα οδηγού. Ένα εργαλείο διαχείρισης συμπεριφορών
διακινδύνευσης κατά την οδήγηση για την πρόληψη των τροχαίων
συγκρούσεων στην Ελλάδα (Ερευνητική Μονογραφία)

https://wordpress.staff.teicrete.gr/lahers/wpcontent/uploads/sites/67/2016/07/book.
pdf
Μπορείτε, επίσης, να μας ζητήσετε να σας αποστείλουμε, ή απευθείας, να κατεβάσετε
άρθρα δημοσιευμένα στον διεθνή (http://lahers.seyp.teicrete.gr/publications/) ή
Ελληνικό
(http://lahers.seyp.teicrete.gr/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%
CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/)
επιστημονικό τύπο, στα οποία παρουσιάζονται ευρήματα από έρευνες μας.
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