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Το πρόγραμμα "Fatherhood,

ρόλοι των φύλων & γονική

μέριμνα" αποσκοπεί στην

κάλυψη της ανάγκης για

κατάρτιση και υποστήριξη των

νέων πατέρων (18-30 ετών) στο

ρόλο τους ως γονείς. Το έργο

βασίζεται σε μια καινοτόμο

προσέγγιση της κατάρτισης των

νέων, με επίκεντρο τους νέους

πατέρες ως κύρια ομάδα-στόχο.

Ο κύριος στόχος είναι να

ενδυναμώσει και να εκπαιδεύσει

τους νέους πατέρες ώστε να

συμμετέχουν ενεργά στον γονικό

ρόλο. Το τελικό προϊόν του

έργου θα είναι ένα ανοικτό και

προσβάσιμο διαδικτυακό προϊόν

κατάρτισης για νέους γονείς στη

γλώσσα των εταίρων: Αγγλικά,

ισπανικά, ελληνικά και

ισλανδικά.
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ  ΣΕ:

Το ενημερωτικό υλικό και τα μαθήματα σχετικά με τη φροντίδα

των παιδιών, τη γέννηση κ.ά. δεν είναι πάντα προσβάσιμα

στους πατέρες και συχνά επικεντρώνονται περισσότερο στη

μητέρα. 

Οι περισσότεροι από τους πατέρες σε όλες τις χώρες

θεωρούσαν ότι οι μητέρες, οι γυναίκες γενικότερ,  ήταν πιο
προετοιμασμένες για το ρόλο αυτό και ότι συχνά είχαν
καλύτερη σύνδεση και ικανότητα να αναλάβουν τη
φροντίδα του παιδιού τις πρώτες εβδομάδες ή μήνες.  

Λόγω αυτών των γρήγορων αλλαγών, ήταν σημαντικό για τους

πατέρες να έχουν μαθήματα ή πρότυπα, καθώς ο ρόλος των
πατέρων είναι πολύ διαφορετικός σήμερα από ότι όταν
μεγάλωναν. 
Δεν έχουν γίνει αρκετές αλλαγές στην κοινωνία, στην

κυβέρνηση ή στα συστήματα επιμέλειας και πολλοί πατέρες

αισθάνονται ότι το σύστημα είναι μεροληπτικό προς τις

γυναίκες. 

Η επιμέλεια συνδέεται συχνότερα με τη μητέρα παρά με τον
πατέρα.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης στο πεδίο δείχνουν ότι οι πατέρες

επιθυμούν και έχουν ανάγκη από καλύτερες υπηρεσίες και
πληροφορίες σχετικά με το να γίνουν πατέρες. 

 Σε όλες τις χώρες,

την τελευταία δεκαετία συνέβησαν σημαντικές αλλαγές όσον
αφορά την εμπλοκή των πατέρων με τα παιδιά τους, με τους
πατέρες σε όλες τις χώρες εταίρους να δείχνουν μεγαλύτερο
ενδιαφέρον και να συμμετέχουν περισσότερο στη ζωή των

παιδιών τους. 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση
[ανακοίνωση] αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.



Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε
αυτήν.

Ερωτήσεις, ιδέες ή σχόλια;
Βρείτε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
Facebook: https://www.facebook.com/Fatherhood-Project-107608101588312/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/80685672/admin/ 
Ή επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα μας:  https://fatherhoodproject.eu/ 

 "Οι άνδρες συχνά δεν αισθάνονται ότι είναι τόσο προετοιμασμένοι όσο
οι γυναίκες για να γίνουν γονείς και υπάρχει έλλειψη 

και ανάγκη για καλύτερες υπηρεσίες που απευθύνονται στους άνδρες. "

Οι πατέρες θέλουν να συμμετέχουν περισσότερο στη ζωή των παιδιών τους. Αυτό μπορεί συχνά να είναι δύσκολο λόγω
έλλειψης υποστήριξης και οικονομικών παραγόντων. 

Ορισμένοι από τους πατέρες αισθάνονταν ότι έχουν την ευθύνη να είναι ο οικονομικός πάροχος του σπιτιού και σε
ορισμένες περιπτώσεις, οι πατέρες δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να περνούν όσο χρόνο ήθελαν με τα παιδιά

τους. 
Οι γυναίκες είναι πολύ πιο πιθανό να περνούν περισσότερο χρόνο στο σπίτι, να φροντίζουν το σπίτι και να

αποσύροονται από την εργασία τους μετά την απόκτηση ενός παιδιού.

Τα πιο κρίσιμα σημεία:

Για το πλήρες κείμενο και τα αποτελέσματα της έρευνας κάντε κλικ εδώ:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10O8ZJL-6EzPSbYGip4wwu2W02oEArc_K

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Η έρευνα που διεξήχθη για νέους πατέρες πραγματοποιήθηκε στην Ισλανδία, στην Ισπανία, στην Ιρλανδία & στην
Ελλάδα. 
Σε κάθε χώρα τέθηκαν σε τουλάχιστον 50 άνδρες 23 βασικές ερωτήσεις σχετικά με την πατρότητα, την προσωπική
τους εμπειρία με τα παιδιά τους, τη σχέση τους με τη μητέρα των παιδιών τους και ποιες είναι οι προσδοκίες τους
από το πρόγραμμα- με άλλα λόγια, ποια επιπλέον γνώση επιθυμούν να αποκτήσουν από το πρόγραμμα. 
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