
Μέλλον χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς

Σούπερ Ηλικιωμένοι (Super Seniors)  
στο Λουξεμβούργο
Μια μη κερδοσκοπική ένωση χρησιμοποιεί την στήριξη LEADER για να συνδέσει διαφορετικές γενιές στη «φροντίδα 
για την κοινότητα» παρέχοντας μια μεταξύ διαφορετικών γενεών σχολική υποστήριξη. 

Σήμερα, πολλοί ηλικιωμένοι πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδό-
τησης, ενώ εξακολουθούν να είναι άτομα με μεγάλο δυναμισμό 
και ενέργεια. Πολλοί έχουν αποκτήσει σημαντικές γνώσεις κατά 
τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής, η οποία μπορεί να 
μεταβιβαστεί στις νεότερες γενιές.

Ταυτόχρονα, τα παιδιά μπορούν να αντιμετωπίζουν όλο και πε-
ρισσότερες δυσκολίες με τη μάθηση, συχνά χωρίς οργάνωση και 
αυτοπεποίθηση. Κάποιος εξωτερικός παράγοντας μπορεί να τα 
βοηθήσει να αποφύγουν τις εντάσεις γύρω από τις σχολικές ερ-
γασίες. Άλλα παιδιά χρειάζονται υποστήριξη σε ένα συγκεκριμένο 
μάθημα την οποία οι γονείς δεν μπορούν να δώσουν, λόγω έλ-
λειψης δεξιοτήτων, χρόνου ή ενίοτε ενδιαφέροντος.

Το έργο Super Seniors συνενώνει τους δυο αυτούς κόσμους για 
να δημιουργήσει μια μεταξύ διαφορετικών γενεών υπηρεσία 
υποστήριξης του σχολείου, όπου όλοι οι συμβαλλόμενοι έχουν 
κίνητρο να βρουν οφέλη και ικανοποίηση.

Η τοπική ένωση MEC –  Mouvement pour l'Egalité des Chances 
pour Tous (Κίνημα Ίσων Ευκαιριών για Όλους) συνεργάστηκε με 
την την ΟΤΔ της περιφέρειας Mëllerdall για να ενθαρρύνει τους 
ηλικιωμένους παρέχοντας τους τη δυνατότητα να προσφέρουν 
εθελοντική βοήθεια για τα σχολικά καθήκοντα των παιδιών των 
δημοτικών σχολείων του Λουξεμβούργου.

Οι συμφωνίες με διάφορους δήμους και η χρηματοδότηση στο 
πλαίσιο του Μέτρου 19 του ΠΑΑ – LEADER/CLLD κάλυψαν το 
λειτουργικό κόστος και το κόστος προσωπικού. Η επιλογή αυτή 
επέτρεψε την έναρξη των προσλήψεων με φυλλάδιο που απευ-
θύνεται σε ηλικιωμένους και στάλθηκε σε όλα τα νοικοκυριά της 
περιοχής Mullerthal. Οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στα γαλλικά, στα 
γερμανικά και στα μαθηματικά, βασικά μαθήματα στα δημοτικά 
σχολεία του Λουξεμβούργου. Οι συνεντεύξεις τις οποίες έλαβε 
εξειδικευμένο άτομο για τις προσλήψεις αξιολόγησαν τα κίνητρα 
κάθε υποψηφίου και η κατάρτιση την οποία έλαβαν αφορούσε 
επίσης την παιδική ψυχολογία και μια περιγραφή των βασικών 
σχολικών δεδομένων. Η διαδικασία αυτή αποτελεί και εγγύηση 
ποιότητας για τους γονείς. 

Τα σχολικά προβλήματα εξετάζονται λεπτομερώς με τους γονείς, 
τους μαθητές, τους ηλικιωμένους και την ένωση για να καθορι-
στούν οι ημέρες, οι ώρες και η συχνότητα των συνεδριών που 
πραγματοποιούνται στα σπίτια των παιδιών με παρουσία ενήλικα 
από την οικογένειά τους. 

Για την ώρα, 16 ηλικιωμένοι υποστηρίζουν μια ομάδα 40 παι-
διών, συνήθως για 10 συνεδρίες, που μπορούν να ανανεώνο-
νται δύο φορές. Ωστόσο, το σύστημα είναι ευέλικτο και μπορεί να 
προσαρμοστεί κατά περίπτωση. Μια συνεδρία κοστίζει 10 ευρώ, 
τα περισσότερα από τα οποία καλύπτουν τα έξοδα μετάβασης 
των ηλικιωμένων, ενώ ένα μικρό μέρος προορίζεται για ένα τελι-
κό δώρο στους επιμελείς μαθητές. 

Οι συνεδριάσεις εποπτείας στην έδρα της MEC asbl πραγμα-
τοποιούνται κάθε δύο μήνες μεταξύ των ηλικιωμένων και της 
ένωσης για την ανταλλαγή σχετικών απόψεων και εμπειριών. Η 
διαδικασία αυτή διαμορφώνει μια ομαδική συνοχή και ένα ομα-
δικό πνεύμα στο πλαίσιο της παρεχόμενης υπηρεσίας. Ορισμένοι 
συμμετέχοντες γίνονται και φίλοι.

Το πρόγραμμα Super Seniors είναι ανεκτίμητο για όσα προσφέ-

ρει στην ανταλλαγή γνώσεων και στη βελτίωση της κοινωνικής 
συνοχής. Οι ηλικιωμένοι διατηρούν τις γνώσεις, την αίσθηση της 
αξίας τους και παραμένουν συνδεδεμένοι με μια νέα γενιά. Τα 
παιδιά μαθαίνουν πολλά, συμπεριλαμβανομένης της υπομονής, 
πώς να εντάξουν τον εαυτό τους στο περιεχόμενο των μαθημά-
των και πώς να αποκτήσουν μια ευρύτερη προοπτική ζωής. Οι 
γονείς επωφελούνται από μειωμένη οικογενειακή ένταση, με πε-
ρισσότερο χρόνο για εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών 
τους και αισθάνονται μικρότερη πίεση στη φροντίδα των παιδιών. 
Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η υπηρεσία βοηθά επίσης τα παιδιά 
να έχουν περισσότερα κίνητρα.

Η υπηρεσία Super Seniors είναι διαθέσιμη σε 14 δήμους της 
περιοχής Mullerthal που καλύπτουν περισσότερους από 26.000 
κατοίκους. Το 2021 επεκτείνεται σε εννέα δήμους της περιοχής 
Moselle με περισσότερους από 30.000 κατοίκους. 

Τίτλος Έργου: Σούπερ Ηλικιωμένοι

Είδος δικαιούχου ΜΚΟ

Περίοδος 2018 – 2020

Χρηματοδότηση • Συνολική συνεισφορά: € 49.040
• Συνεισφορά ΕΓΤΑΑ: € 25.893
• Εθνική /Περιφερειακή συνεισφορά: € 

17.262
• Συνεισφορά Ιδιωτών/Ιδίων 

κεφαλαίων: € 5.885
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Περισσότερες 
πληροφορίες

• https://enrd.ec.europa.eu/projects-
practice/super-senior-luxembourg_en

• http://www.mecasbl.lu

Επικοινωνία aurelia.pattou@mecasbl.lu

Το σχέδιο αυτό δημιούργησε μια υπηρεσία υποστήριξης 
των σχολείων μεταξύ διαφορετικών γενεών στην 
ύπαιθρο του Λουξεμβούργου
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