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PROGRESS 
 

 
ΤΙΤΛΟΣ 

 
Quality Care for Quality Aging- Ποιοτική αξιολόγηση των 

κοινωνικών υπηρεσιών κοινού ενδιαφέροντος 
  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Στόχος του σχεδίου είναι η ανάπτυξη κοινής µεθόδου για την καταγραφή και  την 
ποιοτική αξιολόγηση των κοινωνικών υπηρεσιών κοινού ενδιαφέροντος. 
 
Ειδικότερα το σχέδιο στοχεύει: 

� Στη δηµιουργία κοινών δεικτών για την αξιολόγηση της ποιότητας των 
υπηρεσιών στη «βοήθεια στο σπίτι». 

� Στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους ηλικιωµένους στα 
πλαίσια της «βοήθειας στο σπίτι». 

� Στην προσαρµογή των παρεχόµενων υπηρεσιών στις µεταβαλλόµενες 
κοινωνικές ανάγκες. 

� Στην ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας στον τοµέα της παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών. 

 
Κατά την υλοποίηση του σχεδίου θα πραγµατοποιηθούν οι παρακάτω ενέργειες: 

� Ανάπτυξη στατιστικών εργαλείων, µεθόδων και κοινών δεικτών για την 
πιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

� Καταγραφή των κοινωνικών και δηµογραφικών τάσεων. 
� Εντοπισµός και αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών. 
� Ανάλυση της κοινοτικής, εθνικής και περιφερειακής νοµοθεσίας 

αναφορικά µε τις πολιτικές στον τοµέα της µακροχρόνιας φροντίδας.  
� Προώθηση της διευρωπαϊκής συνεργασίας. 

 
Τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα του σχεδίου είναι: 

� Συγκριτική ανάλυση των κοινωνικών και δηµογραφικών τάσεων. 
� Κατάρτιση κοινής µεθόδου αξιολόγησης των παρεχόµενων 

υπηρεσιών. 
� ∆ηµιουργία κατευθυντήριων γραµµών για τη βελτίωση της ποιότητας 

των παρεχόµενων κοινωνικών υπηρεσιών κοινού ενδιαφέροντος. 
� ∆ιάδοση των βέλτιστων πρακτικών. 

 
 

ΕΤΑΙΡΟΙ 
 
Στο σχέδιο συµµετέχουν 12 εταίροι από 7 κράτη µέλη της Ε.Ε.: 

� Regione del Veneto(IT) 
� Regione Basilicata(IT) 
� Synergia Srl(IT) 
� Centro di Iniziativa Europea soc. Coop.(IT) 
� Centre Public d'Action Sociale (CPAS) de la Ville de Bruxelles(BE) 
� Sosiaalivirasto, Social Services Departmental(FI) 
� National Union of Social Action Community Centres (UNCCAS) 

(FR) 
� Technologie-Netzwerk Berlin e.V.(DE) 
� ∆ήµος Χαλανδρίου(EL) 
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� Institut Municipal de Salut i Benestar Social (IMSABS) (ES) 
� Secretaria autonomica immigracion y ciudadania. Generalitat Valenciana 

(ES) 
� Fundación Comunidad Valenciana - Región Europea (FCVRE) (ES) 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ      
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 
396.470 € 

 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ                            

Ε.Ε. 

 
80% 

 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
Νοέµβριος 2008 – Ιούλιος 2010 

 
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 

 

 
 http://www.regione.veneto.it/channels  
 

 


