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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα
παρακάτω στοιχεία. Το έντυπο μπορεί να συμπληρωθεί από τον φροντιστή ή
οποιονδήποτε συγγενή ή φιλικό πρόσωπο (τρίτο) γνωρίζει τις ανάγκες του
ωφελούμενου. Στην τελευταία περίπτωση, ο τρίτος δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει τη
συγκατάθεση του ωφελούμενου για τη συμμετοχή του.

[1] Ονοματεπώνυμο:

……………………………………………………………………………………………………………

…………….

[2] Διεύθυνση κατοικίας:

..........................................……….………………………………………………………………….

[3] E-mail (εάν υπάρχει):

.......................................…………………………..………………………………………………….

[4] Σταθερό τηλέφωνο (εάν υπάρχει): .………………………………… [5] Κινητό τηλέφωνο:

………..………………

[6] Φύλο:☐ Άνδρας ☐ Γυναίκα [7] Έτος γέννησης:

…..…...............

[8] Αυτή τη στιγμή ζείτε: ☐ Μόνος/η σας ☐Με τον/ τη σύζυγο ☐ Με το/ τα παιδί/ παιδιά

σας

☐Με άλλα άτομα ☐ Σε κάποια δομή, αναφέρετε ποια:

………………………………….……………………………

Βεβαιώνω την ακρίβεια των ανωτέρω και επιθυμώ τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα Φιλία σε κάθε
Ηλικία

Υπογραφή …………………………………….. Ονοματεπώνυμο ……………………..……………



Υλοποίηση: Ιδρυτικός Δωρητής:

Σε περίπτωση που η αίτηση συμπληρώνεται από τρίτο:

Υπογραφή …………………………………….. Ονοματεπώνυμο ……………………..……………

Ημερομηνία: ……./……./20…..

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
τηλ. 22310 30190 (εσωτ. 120), email: info@filiasekatheilikia.gr, φαξ: 210 6106810

Πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε Ηλικία υλοποιείται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με τη
συνεργασία του Ινστιτούτου Prolepsis και της Δομής Γέφυρα. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη
στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα. Για την υλοποίησή του το Ινστιτούτο
έχει ενώσει τις δυνάμεις του με τον γαλλικό Οργανισμό «Petits Frères des Pauvres», ο οποίος,

εφαρμόζει το συγκεκριμένο πρόγραμμα με ιδιαίτερη επιτυχία.

Στόχος του προγράμματος είναι η καταπολέμηση της μοναξιάς και της κοινωνικής
απομόνωσης ατόμων Τρίτης Ηλικίας μέσα από την ανθρώπινη επαφή και τη δημιουργία φιλίας
και κοινωνικών δεσμών. Οι δράσεις του προγράμματος διέπονται από τις ακόλουθες
θεμελιώδεις αρχές:

- Κάθε άτομο είναι μοναδικό και αναντικατάστατο.

- Κάθε άτομο, ανεξάρτητα από το υπόβαθρό του ή τη φυσική, ψυχική ή κοινωνική του
κατάσταση, αξίζει σεβασμό.

- Οι επιλογές, απόψεις και αξίες κάθε ατόμου πρέπει να είναι σεβαστές.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, άτομα 65 ετών και άνω συνδέονται με εθελοντές. Πιο
συγκεκριμένα, εφόσον συμμετέχετε στο πρόγραμμα:

- Θα είστε σε επικοινωνία με έναν υπεύθυνο από το προσωπικό του Ινστιτούτου καθώς και
με εθελοντές του προγράμματος.
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- Οι εθελοντές θα πραγματοποιούν τηλεφωνική επικοινωνία ή/και κατ οίκον επισκέψεις
κατόπιν συνεννόησης μαζί σας. Για όλο το διάστημα λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση
του κορωνοϊού από την πολιτεία, η επικοινωνία θα είναι μόνο τηλεφωνική.

- Θα μπορείτε να συμμετέχετε δωρεάν σε κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις (πχ.

περίπατοι, συνάντηση για καφέ, επισκέψεις σε μουσεία), όποτε αυτές διοργανώνονται
από τους εθελοντές σε συνεργασία με το Ινστιτούτο.

Η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Φιλία σε κάθε Ηλικία είναι εθελούσια και μπορείτε να
αποχωρήσετε όποτε επιθυμείτε.

Επίσης για την αξιολόγηση του προγράμματος, τη βελτίωσή του αλλά και για ερευνητικούς
σκοπούς του Ινστιτούτου, θα κληθείτε να συμπληρώσετε ένα αναλυτικό ερωτηματολόγιο κατά
την έναρξη και λήξη του προγράμματος. Το ερωτηματολόγιο θα είναι ανώνυμο και δεν
επηρεάζει τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα. Επιπλέον, θα κληθείτε να συμμετέχετε σε ομάδα
εστιασμένης συζήτησης ή προσωπική συνέντευξη.

Η συζήτηση αυτή θα ηχογραφηθεί. Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και μπορείτε να
αποσυρθείτε ανά πάσα στιγμή, χωρίς αιτιολογία και χωρίς αυτό να επηρεάσει τη σχέση σας με
το Ινστιτούτο. Όσα θα αναφέρετε κατά τις συζητήσεις και τα ερωτηματολόγια είναι εμπιστευτικά
και οι πληροφορίες διατηρούνται με ασφάλεια, εκτός από την περίπτωση αναφοράς που
υποδηλώνει κίνδυνο ζωής. Επίσης, οι αναφορές σας θα συμπεριληφθούν ανώνυμα σε
εκθέσεις και δημοσιεύσεις. Για όλα τα παραπάνω θα έχετε την ευκαιρία να εξετάσετε τις
πληροφορίες, να κάνετε ερωτήσεις λαμβάνοντας ικανοποιητικές απαντήσεις.

Οι εθελοντές του προγράμματος επιλέγονται από το επιστημονικό προσωπικό του Ινστιτούτου
και υπογράφουν συμφωνητικό παροχής εθελοντικής εργασίας για το συγκεκριμένο
πρόγραμμα. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της διασύνδεσής σας με τους εθελοντές, οι εθελοντές
οφείλουν:

α) να πραγματοποιούν τις επισκέψεις ή/και να επικοινωνούν σε πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού
και αξιοπρέπειας
β) να σέβονται το απόρρητο των ευαίσθητων, προσωπικών και απόρρητων πληροφοριών σας
και να μην αποκαλύπτουν οποιαδήποτε πληροφορία τέτοιας φύσεως χωρίς τη ρητή
συγκατάθεσή σας
γ) να συμπεριφέρονται με διακριτικότητα και ηρεμία
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δ) να απέχουν από οποιαδήποτε προπαγάνδα (θρησκευτική ή πολιτική), και
ε) να μην διατηρούν οποιουδήποτε είδους οικονομική συναλλαγή μαζί σας, συγκυριακή ή
σταθερή, όπως να αποδέχονται φιλοδωρήματα, να γνωρίζουν και να διαχειρίζονται τους
τραπεζικούς σας λογαριασμούς ή/ και τις πιστωτικές σας κάρτες, να υποκινούν τη διαχείριση ή
μεταβίβαση προς αυτούς ή σε οποιονδήποτε τρίτο κινητή ή ακίνητη περιουσίας σας.

Εάν οι εθελοντές δεν τηρήσουν τη συμφωνία τους φέρουν προσωπική ευθύνη. Το Ινστιτούτο
θα λάβει μέτρα και θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του προγράμματος,

χωρίς όμως αυτό να το καθιστά υπεύθυνο για τις πράξεις των εθελοντών. Εσείς, εάν
διαπιστώσετε, οποιαδήποτε συμπεριφορά ή ενέργεια του εθελοντή που θεωρείτε ότι
δημιουργεί πρόβλημα ή σας δυσαρεστεί παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας στο
τηλ. 210-6255700 ή στο email info@prolepsis.gr. H επικοινωνία μας θα διατηρηθεί εμπιστευτική
και δεν θα επηρεάσει τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, εφόσον εσείς επιθυμείτε να
συνεχίσετε.

mailto:info@prolepsis.gr
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Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας στο πλαίσιο του προγράμματος
Φιλία σε κάθε Ηλικία είναι η Πρόληψις Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής,

Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής (στο εξής «Ινστιτούτο Prolepsis»), με έδρα την οδό
Φραγκοκλησιάς 7, 15125, Μαρούσι (για περισσότερες πληροφορίες: www.prolepsis.gr).

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, όπως συλλέγονται από εσάς με το παρόν,

έχει ως σκοπό τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Φιλία σε κάθε Ηλικία. Τα προσωπικά
δεδομένα σας είναι εμπιστευτικά, αφορούν μόνο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και δεν θα
κοινοποιηθούν σε τρίτους εκτός Ινστιτούτου (οι υπεύθυνοι για το πρόγραμμα εκ μέρους του
Ινστιτούτου καθώς και οι εθελοντές, που έχουν υπογράψει συμφωνητικό εθελοντικής
συνεργασίας). Οι ανακοινώσεις που θα γίνουν για το πρόγραμμα καθώς και τα στατιστικά
στοιχεία που πιθανώς θα εξαχθούν δεν θα περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Όλες οι φόρμες θα
αρχειοθετηθούν από το Ινστιτούτο Prolepsis και θα διατηρηθούν με ασφάλεια σε φυσικό και
ηλεκτρονικό αρχείο στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου μέχρι την ολοκλήρωση του
προγράμματος οπότε και θα ανωνυμοποιηθούν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Prolepsis στο email dpo@prolepsis.gr ή στο τηλ. 210

6106810 για οποιαδήποτε πληροφορία και για να ζητήσετε την πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή
ή/και περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας βάσει του Γενικού
Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Σε κάθε άλλη περίπτωση, εάν
θεωρείτε ότι υπάρχει παράβαση του ΓΚΠΔ αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, την
οποία έχετε πρωτίστως επικοινωνήσει στο Ινστιτούτο Prolepsis χωρίς να λάβετε ικανοποιητική
απάντηση, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα.

http://www.prolepsis.gr

