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Κύριος στόχος του i-HERE είναι η άμεση πρόσβαση των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων σε 

υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και η παροχή πληροφοριών προαγωγής της υγείας. 

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω της εξοικείωσης των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων 

με τις ψηφιακές πηγές και τα εργαλεία, προκειμένου να διασφαλιστεί η βελτίωση της 

υγείας τους, η πρόληψη των ασθενειών, η τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής με 

ουσιαστικό τρόπο και μέσω της κάλυψης των αναγκών και των κενών αλλά και με τη 

συμβολή προσαρμοσμένων εργαλείων και μέσα από την παροχή της κατάλληλης 

κατάρτισης. 

Τον Νοέμβριο του 2021 ολοκληρώθηκε ο 1ος χρόνος ανάπτυξης του έργου, στο πλαίσιο 

μιας γόνιμης συνεργασίας των 8 εταίρων της κοινοπραξίας, οι οποίοι προέρχονται  από 

6 ευρωπαϊκές χώρες (Erasmus Brussels University of Applied Sciences and Arts – Βέλγιο, 

Akademie Klausenhof – Γερμανία, Tiber Umbria Comett Education Πρόγραμμα – Ιταλία, 

Universitat de València – Ισπανία, Centre for Social Innovation,– Κύπρος, Research and 

Education in Social Empowerment and Transformation – Κύπρος, ΞΕΝΙΟΣ ΠΟΛΙΣ και  

Ινστιτούτο Πρόληψης- Ελλάδα).  

Στις 16-17 Δεκεμβρίου, όλοι οι εταίροι συναντήθηκαν, στο πλαίσιο της 2ης Συνάντησης του 

Διακρατικού Έργου (TPM). Το TPM είχε αρχικά προγραμματιστεί να διεξαχθεί στην Ελλάδα, 

με οικοδεσπότη την ΞΕΝΙΟΣ ΠΟΛΙΣ, ωστόσο, οι περιορισμοί για τον Covid-19 δεν επέτρεψαν, 

τελικά τη διά ζώσης συνάντηση. Το TPM στοχεύει στην αλληλεπίδραση των εταίρων, με 

σκοπό να ενισχύσει τον προβληματισμό σχετικά με τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα 

σε κάθε βασικό στάδιο ανάπτυξης του έργου. Κατά συνέπεια, η κοινοπραξία συζήτησε με 

αποτελεσματικό τρόπο τις κύριες υποχρεώσεις για το έργο, αυτά που έχουν ήδη 

ολοκληρωθεί, τα τρέχοντα καθήκοντα και τα περαιτέρω βήματα κατά το 2ο έτος ανάπτυξης. 

Πιο συγκεκριμένα, η ΞΕΝΙΟΣ ΠΟΛΙΣ, ως εταίρος φιλοξενίας του έργου, καλωσόρισε την 

κοινοπραξία, μέσω ειδικών εισαγωγικών πληροφοριών για το Λαύριο, την πόλη στην οποία 

βρίσκεται το γραφείο της ΞΕΝΙΟΣ ΠΟΛΙΣ, ενώ παρουσιάστηκαν τα νέα μέλη των εταίρων του 

έργου. Στη συνέχεια, ο εταίρος Πανεπιστήμιο Erasmus των Βρυξελλών, ως γενικός 

συντονιστής του έργου, παρείχε ενημέρωση για τις εξελίξεις του έργου κατά τον 1ο χρόνο 

του. Οι εταίροι συλλογίστηκαν τις εμπειρίες τους στην ανάπτυξη του μαθησιακού υλικού και 

των πόρων, ειδικά για τα πνευματικά προϊόντα 1 και 2 (IOs 1-2). Επιπλέον, κατά τη διάρκεια 

της 2ης ημέρας, οι εταίροι έκαναν μια ευρεία συζήτηση για τη διάδοση και αξιολόγηση του 

έργου, υποδεικνύοντας τη σημασία της διάδοσης των αποτελεσμάτων του i-HERE. Στο τέλος 

της πρώτης ημέρας, η ΞΕΝΙΟΣ ΠΟΛΙΣ ανέπτυξε μια ανοιχτή συζήτηση για την εφαρμογή 

υγείας και την ψηφιακή υγεία, στο πλαίσιο προβολής προωθητικών βίντεο: 



 

 

 

 

 

Τι είναι η Ψηφιακή Υγεία; https://www.youtube.com/watch?v=Gtl-cuwwqXQ 

&  

Πώς η πανδημία του COVID επιδείνωσε τις ευπάθειες για τα άτομα με αναπηρία | Ειδικά 

ο COVID-19 https://www.youtube.com/watch?v=R2w_fpPg7Lg 

✓ Τι έχει γίνει ως τώρα;  

Η κοινοπραξία του έργου i-HERE έχει εργαστεί στο πνευματικό προϊόν 1 (IO1), υπό τις 

οδηγίες του υπεύθυνου εταίρου Ινστιτούτο Πρόληψης. Μέχρι στιγμής, η Τελική Έκθεση 

του IO1 παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια βιβλιογραφική ανασκόπηση που 

διεξήχθη από όλους τους εταίρους. Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση περιλαμβάνει χρήσιμες 

πληροφορίες σχετικά με το προφίλ της κάθε χώρας, που συνεισφέρει στο έργο, δίνοντας 

έμφαση στον πληθυσμό των μεταναστών και των προσφύγων, στους ηλικιωμένους και 

στα άτομα από χαμηλές κοινωνικοοικονομικές ομάδες που ζουν υπό τον κίνδυνο της 

φτώχειας. 

✓ Επόμενα βήματα...  

Η επόμενη συνάντηση του έργου θα διοργανωθεί τον Μάρτιο του 2022, ενώ όλοι οι 

εταίροι εργάζονται εντατικά για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών (IO2) και 

του εγχειριδίου (IO3) του έργου. 

 

✓ Δίκτυο Επικοινωνίας 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου iHERE στον 

παρακάτω σύνδεσμο: https://ihere-digitalhealthed.eu/ ή τις ιστοσελίδες του iHERE στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης: 

Facebook: https://www.facebook.com/ihereproject/ 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ihere-eu/  
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