Το PROFILE Enfield ατόµων 50+
Εισαγωγή
Το PROFILE έχει κατασκευασθεί από µια µικρή οµάδα µέλη του Συλλόγου Enfield Over 50s Forum που
προθυµοποιήθηκαν εθελοντικός να σχηµατίσουν το έργο της επιτροπής. Έχουν λάβει στήριξη στο έργο αυτό
από την τοπική αρχή. Το υλικό που χρησιµοποιείται έχει εκδοθεί από µια ποικιλία αρχείων προέλευσης.
∆εν ήταν διαθέσιµες για κάθε θέµα που θεωρούµε σχετικές ενηµερωµένες πληροφορίες σχετικά µε το Enfield. Για
παράδειγµα γνωρίζουµε ότι πολλοί ηλικίας 50 ετών συµµετέχουν ολοένα και περισσότερο στην ανεπίσηµη
φροντίδα των εγγονών, κυρίως παροχή φροντίδας για τους εργαζοµένους γονείς. Αυτό το σύνολο µοτίβο
προσβλέπει να συνεχίσει και να οφείλεται στης οικονοµικές πιέσεις που υπόκεινται η νέες οικογένειες, και αυξάνει
τους αριθµούς των οικογενειών µε ένα γονέα µόνον, και τα κυβερνητικά σχεδία ενθαρρύνουν της µητέρες που
είναι µόνες τους εις το να βρουν απασχόλησαν. Ένα άλλο θέµα που µας ήταν αδύνατο να καλύψοµε ήταν η
σεξουαλικότητα των ηλικιωµένων.
Εκτός εάν ορίζεται αλλιώς ο όρος «ηλικιωµένοι» σηµαίνει άνω των 50 ετών. Ωστόσο πολλοί οργανισµοί, έχουν
δικό τους ορισµό των ηλικιωµένων. Για παράδειγµα, για ενηλίκους η κοινωνική περίθαλψη τα «ηλικιωµένα άτοµα»
είναι εκείνα πάνω από 65 χρόνια, καθώς και για νοσοκοµειακές υπηρεσίες είναι άτοµα ηλικίας άνω των 85. Η
συνταξιοδότηση κατάσταση (αλλαγή) αναλύετε στο τµήµα 2.
1 Το Enfield και ο πληθυσµός του
Το Enfield είναι ένας εξωτερικός ∆ήµος του Λονδίνου και βρίσκεται στα βόρεια, και ανατολικά του κεντρικού
Λονδίνου, εντός του αυτοκινητόδροµου Μ25 που είναι κυκλικός, και ο µεγαλύτερος στο Λονδίνο. Είναι από τους
ποιό βόρειους ∆ήµους του Λονδίνου, και το Enfield είναι περίπου 20 χιλιόµετρα από το κέντρο του Λονδίνου. Ο
∆ήµος καλύπτει 82.19 τετραγωνικά χιλιόµετρα, µεγάλο µέρος του οποίου οικοδοµήθηκε προς το τέλος του 19 ου
αιώνα, και βοήθησε ως µια συνδέσεις µεταφορών που αναπτύχθηκαν (βλέπε τµήµα 6). Κατάλοιπα του αγροτικού
παρελθόντος της περιοχής κατόρθωσαν να επιβιώσουν µε τη µορφή διαφόρων ονοµάτων, όπως ενδιαφέροντα
παλιά κτίρια που είναι µερικά αρχοντικά και αλλά είναι εξοχικά και που έχουν αρκετό εξοχικό πράσινο. Το Enfield
έχει περισσότερο πράσινους ανοιχτούς χώρους, συµπεριλαµβανοµένου ενός εξοχικού πάρκου, και πολλές
γεωργικές περιοχές προς τα Βόρεια και ∆υτικά, εν σύγκριση µε τη µεγάλη πλειονότητα ∆ήµων του Λονδίνου.
Κατά µήκος του ανατολικής περιοχής του δήµου είναι το Lee Valley Regional Park.
Λονδίνο περιλαµβάνει 33 δήµους εκ των οποίων το Enfield είναι το πέµπτο µεγαλύτερο σε πληθυσµό. Το Enfield
είναι ένας πολύ διαφορετικός ∆ήµος, στα κοινωνικά, οικονοµικά και εθνοτικά. Οι περιοχές στα Νότια και
Ανατολικά του ∆ήµου είναι και κυρίως η φτωχότερες από τις περιοχές στα Βόρεια και ∆υτικά. Υπάρχουν µεγάλες
µειονοτικές κοινότητες όπως της Καραϊβικής, Αφρικανικής, Ανατολικής Ευρώπης και της Ασιατικής προελεύσεως
και το Enfield έχει τη µεγαλύτερη Κυπριακή Κοινότητα στο Ηνωµένο Βασίλειο. Μια µεγάλη ποικιλία γλωσσών
εκφωνείται, και το Συµβούλιο εκδίδει πολλά από τα φυλλάδια του σε µειονοτικές γλώσσες.
Για εκλογικούς σκοπούς το Enfield χωρίζεται σε 3 εκλογικές περιοχές, (Southgate, Edmonton και Βόρειο Enfield),
κάθε µια έχει ένα εκλεγόµενο µέλος που υπηρέτη στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Κάθε εκλογική περιφέρεια διαιρείται σε
21 πτέρυγες µε 3 σύµβουλους για κάθε µία. Το µέρος µε το µεγαλύτερο αριθµό σύµβουλων ελέγχει και το τοπικό
Συµβούλιο το οποίο διαχειρίζεται τον προϋπολογισµό και υπηρεσίες για τον ∆ήµο.
Ο Πληθυσµός του
Το Enfield έχει ένα επίσηµο πληθυσµό περίπου 287,600 (2008). Είναι ευρέως αποδεκτό, ωστόσο ότι στην
πράγµατκοτα είναι περίπου 300.000.
Το Enfield έχει υψηλό ποσοστό των ηλικιωµένων σε σύγκριση µε το µέσο όρο του Λονδίνου, όχι όπως είναι ο
µέσος εθνικός όρος. Ο υπολογιζόµενος αριθµός από πενήντα ετών και άνω στο ∆ήµο του 2008 ήταν 82,000,
δηλαδή το 28.73% του πληθυσµού του ∆ήµου. Ο αριθµός των πενήντα χρονών που ζουν στο δήµο αναµένεται
να αυξηθεί ταχέως (έως 9.000) µέσα σε 10 έτη, ώστε από το 2018 προβλέπεται να είναι 91,000 ή 32.03% του
πληθυσµού του δήµου (εικόνα 1).
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∆ιάγραµµα 1: Πρόβλεψη αυξήσεως του αριθµού ατόµων 50 ετών και άνω στο Enfield, 2008-2018.

Αναµένεται ότι ένα µικρότερο ποσοστό της αύξησης του αριθµού, και της αναλογίας ποσοστό για τους
κατοίκους των 60 ετών και πάνω για την ίδια περίοδο. Εκτιµάται ότι το 2008 υπήρχαν 50,350 άτοµα των 60 ετών
(22,350 αρσενικά, 28.000 θηλυκά), δηλαδή το 17,64% του πληθυσµού, και προβλέπεται ότι από 2018 αυτό το
ποσοστό θα έχει αυξηθεί σε 52,900 άτοµα (23,750 αρσενικά, 29,150 θύλακα), που αντιπροσωπεύουν το 18.62%
του πληθυσµού. Η ηλικιακή δοµή των 50+ πληθυσµού που βασίζονται σε εκτιµήσεις ONS 2005 (Office of National
Statistics) παρατίθενται κατωτέρω:
∆ιάγραµµα 2:
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Κατά τα επόµενα χρόνια αναµένεται να γίνει µια αναλόγως πολύ µεγαλύτερη αύξηση του αριθµού των
ηλικιωµένων στις πιο οικονοµικά υποβαθµισµένες περιοχές της του δήµου ως προς τον εθνικής µειονότητας
πληθυσµό που είναι τώρα ο νεώτερος.
Οικιακά είδη και καταστάσεις διαβίωσης
Ο Πίνακας 1 είναι µια ανάλυση του πλήθους των νοικοκυριών, χρησιµοποιώντας την ηλικία της κεφαλής του
νοικοκυριού. Ο πίνακας υποδεικνύει ότι συγκριτικά µερικά νοικοκυριά µε επικεφαλής ένα άτοµο µεγαλύτερης
ηλικίας και περιέχει και νεότερα άτοµα. Η τάση των νέων να παραµείνουν στο οικογενειακό σπίτι για µεγαλύτερο
χρονικό διάστηµα, ή να επιστρέψει σε αυτό αφού ζουν µακριά, αυξάνεται σε εθνικό επίπεδο. Ο πίνακας εµφανίζει
υψηλό ποσοστό, αυξηµένης σηµαντικά την ηλικία, των νοικοκυριών και µόνο για ένα πρόσωπο. Τα ζευγάρια
νοικοκυριά της ανισότητας µεταξύ των οµάδων ηλικίας είναι σε µεγάλο βαθµό και αυτό λόγω της χηρείας, αλλά
είναι και µη εµφανιζόµενα ζευγάρια στην κατηγορία «κάθε συνταξιούχος», και το διαζύγιο όλο και γίνετε πιο
συνηθισµένο µεταξύ των ηλικιωµένων οµαδόν στη Βρετανία. Ορισµένα νοικοκυριά «όλα συνταξιούχοι»
περιλαµβάνει και άτοµα από περισσότερη µία γενεά.
Πίνακας 1: Household τύπου από την ηλικία της οικιακής αναφοράς άτοµο, 2001 (αριθµός των νοικοκυριών)
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Όλα σχεδόν τα ηλικιωµένα άτοµα ζούσαν σε ιδιωτικά νοικοκυριά, σε σύγκριση µε κοινόχρηστες εγκαταστάσεις.
Λιγότερα από 2% των κατοίκων ζούσαν σε κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, παρόλο που το ποσοστό αυξάνεται µε
την ηλικία. (Βλέπε σηµείο 5.)
2 Εισόδηµα, απασχόληση, παροχές και φορολογία
Εισόδηµα
Ο µεγάλος αριθµός των ηλικιωµένων ατόµων που ζουν στο Enfield και που έχουν χαµηλά εισοδήµατα
εµφανίζεται στην 25 τοποθέτησαν από της υπόλοιπες 364 αγγλικές τοπικές αρχές για τον αριθµό των ατόµων
που ζητούν την εγγύηση Credit Credit Element of Pension Credit (το GCEPC, είναι µια εγγύηση που παρέχει την
κατάσταση ελάχιστου εισοδήµατος, βλ. κατωτέρω υπό συντάξεων). Υπήρχαν 5,570 ενάγοντες της GCEPC, 13,4%
των όλων αιτούντες συντάξεις κράτους.
Μέτρα οικογενειακού εισοδήµατος στο δήµο καταδεικνύουν το βαθµό στον οποίο οι ηλικιωµένοι είναι σχετικά
φτωχότεροι από νεότερους γείτονες. Το 2004, τα 76% των νοικοκυριών που περιλάµβανε τουλάχιστον έναν
υπερήλικα είχαν ένα ακαθάριστο εισόδηµα λιγότερο από £ 20.000, σε σύγκριση µε µόνο το 39% των νοικοκυριών
που δεν συµπεριλάµβανε άτοµο µεγαλύτερης ηλικίας. Την ίδια στιγµή που µόλις πάνω από 3% των νοικοκυριών,
συµπεριλάµβανε τουλάχιστον ένα άτοµο µεγαλύτερης ηλικίας είχε ένα εισόδηµα πάνω από £ 50.000, σε σύγκριση
µε το 20% των νοικοκυριών συµπεριλαµβανοµένων και εκείνον µε ένα άτοµο µεγαλύτερης ηλικίας. Αυτή η
ανισότητα στην ηλικία σχεδόν σίγουρα έχει επιδεινωθεί, δεδοµένου ότι αυτά τα στατιστικά στοιχεία έχουν παραχθεί
και είναι πιθανόν να εξακολουθήσει να αυξάνεται. Σε εθνικό επίπεδο, το µέσο εισόδηµα των νοικοκυριών είναι
περίπου £24,000 ανά έτος.
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Απασχόληση
Άνθρωποι πάνω από την ηλικία συνταξιοδότησης έως την ηλικία των 74, είναι τα 8% των ανδρών και τα 5% των
γυναικών είναι µισθωτοί σε πλήρη απασχόληση, και το 6% των ανδρών και το 10% των γυναικών η απασχόληση
είναι σε µικρά διαστήµατα. Υπάρχει ισχυρή απόδειξη ότι το ποσοστό του οικονοµικά ενεργού ηλικιωµένων ότι
αυξάνεται, και µε την αλλαγή στην κατάσταση συνταξιοδότηση ηλικίας (βλ. κατωτέρω υπό µέλος παροχές), είναι
πιθανό ότι το ποσοστό αυτό θα εξακολουθήσει να αυξάνεται.
Οι τοµείς όπου τα ηλικιωµένα άτοµα είναι πιο πιθανό να εργαστούν από τον υπολοίπων πληθυσµό ως σύνολο,
είναι στην βιοµηχανία, την παιδεία, την υγεία και κοινωνική εργασία. Εάν αυτό το µοτίβο εξακολούθηση αυτό είναι
πιθανό να σηµαίνει ότι, µε την παρακµή της βιοµηχανίας στο Enfield, καθώς και οι σοβαρές µειώσεις των
δαπανών για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ως συνέπεια της Κυβερνητικής πολιτικής, ότι είναι οι ηλικιωµένοι που θα
επηρεαστούν ιδιαίτερα άσχηµα από την απώλεια θέσεων εργασίας.
Οι κρατικές παροχές
Οι κρατικές συντάξεις καταβάλλονται σε όλους εκείνους που έχουν καταβάλει επαρκή εθνική ασφάλιστηκην
συνεισφορά κατά τη διάρκεια του επαγγελµατικού τους βίου. Για να πληρούν τις προϋποθέσεις για πλήρη
σύνταξη ενός άνδρας πρέπει να έχει 44 έτη συνεισφορών, και για µια γυναίκα τα έτη πρέπει να είναι 39, εάν και
τα δυο φύλα έχουν συµπληρώσει την ηλικία συνταξιοδοτήσεως πριν από την 1η Απριλίου 2010. Αυτό έχει αλλάξει
από την ηµεροµηνία αυτή, σε 30 χρόνια εργασίας για γυναίκες και άνδρες. Επίσης το ελάχιστο όριο ηλικίας κατά
το οποίον ένα πρόσωπο θα µπορούσε να δικαιούται σύνταξη ήταν 65 για έναν άνδρα και 60 για µια γυναίκα,
αλλά η ηλικία των γυναικών τώρα αυξάνεται προοδευτικά έτσι ότι µέχρι το 2020 Απριλίου η ηλικία θα είναι το ίδιο
όπως και για τους άνδρες, δηλαδή 65 ετών.

Η κυβέρνηση προτείνει τώρα την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης για τα δύο φύλα από 2024 έτσι ώστε από
2046 να είναι 68 και για τα δύο φύλα. Το σκεπτικό για αυτό είναι ότι οι άνθρωποι τείνουν να ζουν περισσότερο.
Χειρώνακτες εργαζόµενοι στο Enfield στης φτωχότερες περιφέρειες, που ωστόσο έχουν εκτεθεί σε σκληρή και
επικίνδυνη εργασία δεν µπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται έως στα 65 τους χρόνια, και πρέπει να ζουν µε
παροχές αναπηρίας, µέχρις ότου αποκτήσουν το δικαίωµα ηλικίας για συνταξιοδότησαν.
Η βασική συνταξιοδότηση έχει ως ανώτατο όριο £97.65p ανά εβδοµάδα, η οποία αυξάνεται µε 25p ανά
εβδοµάδα για τους συνταξιούχους, πάνω από 80. Εάν ένας εταίρος του γάµου δεν επωφελείτο για σύνταξη µε
δικό τους δικαίωµα (επειδή δεν έχει πλήρωση ένα επαρκές - National Insurance – Εθνική Ασφάλεια) έχει τότε ένα
δικαίωµα για µέγιστο ποσόν £58.50p ανά εβδοµάδα για το πρόσωπο αυτό, που βασίζεται στης εισφορές που
έκανε ο σύζυγος. Επιπλέον ορισµένοι άνθρωποι θα λάβουν µια συµπληρωµατική κατάσταση συντάξεως, την
οποία σε γενικές γραµµές καταβάλλεται για τα περισσότερα άτοµα που µπορούν να τύχουν κρατικών
συνταξιοδοτικών αλλά δεν ανήκουν σε ένα άλλο συνταξιοδοτικό καθεστώς (π.χ. εταιρεία που παρέχει
συνταξιοδότηση). Για άτοµα άνω των 80 που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επειδή αυτοί δεν έχουν καταβάλει
επαρκή εθνική ασφάλιση συνεισφορών, υπάρχει για αυτά τα άτοµα µια 80 ετών µια σύνταξης που ανέρχεται σε
£58.50p ανά εβδοµάδα.
Κάποιος που πληροί τις προϋποθέσεις για τη λήψη συντάξεως του µπορεί να αποφασίσει να αναβάλει αυτήν την
πληρωµή. Αν το κάνουν αυτό, τότε γίνετε αυξήσει της συντάξεως κατά 1% για κάθε 5 εβδοµάδες αναβολής, ή να
λάβη ένα εφάπαξ τη στιγµή που αποφασίσει, και θα είναι του ύψους του συνόλου που θα δικαιούται, και
λιγότερο από το φόρο εισοδήµατος τους στον ανώτατον ρυθµό του φόρου. Η επιλογή "αναβολή" µπορεί να
είναι ιδιαίτερα ελκυστική για τους ανθρώπους που εξακολουθούν να λειτουργούν, που θα φθάσουν σε ηλικία
συνταξιοδότησης και καταβάλουν φόρους µε το επάνω ρυθµό. Επιπλέον, έχουν δικαίωµα να διακοπή η
καταβολή εισφορών Εθνική Ασφάλιση στην ηλικία συνταξιοδότησης, που µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό
πλεονέκτηµα σε άτοµα που απασχολούνται.
Μεγαλύτερης ηλικίας άτοµα µε σηµαντικές επαγγελµατικές συντάξεις επιπλέον της κρατικής συντάξεως
βρίσκονται σε µια άνετη θέση. Εκείνοι µε µικρή επαγγελµατικών σύνταξη, ωστόσο, βρίσκουν ότι δεν µπορούν να
συµµετέχουν σε ορισµένες παροχές, επειδή τους παίρνει οριακά πάνω από το επίπεδο της εκλεξιµότητας.
Επί πλέον της συντάξεως, υπάρχουν άλλα καθολικής οφέλη που παρέχονται σε ηλικιωµένα άτοµα, τα οποία
µπορούν να απολαύουν όταν φτάσουν σε µια ορισµένη ηλικία. Αυτά τα οφέλη περιλαµβάνουν δωρεάν ιατρικές
συνταγές, οφθαλµολογικές εξετάσεις, και ένα επίδοµα για θερµασιά το χειµώνα που είναι £250 ανά νοικοκυριό
εάν είναι κάτω 80 ετών και δεν παραλαβαίνουν της ασφάλισης πιστώσεων (Pension Credit) ή της (Jobseeker’s
Allowance), επίδοµα (που καταβάλλεται σε ανέργους κάτω από την ηλικία συνταξιοδότησης), ή £400 εάν είναι
πάνω από 80 ετών ή αφότου λαµβάνει τις παροχές αυτές. Τα προσόντα για τα οφέλη αυτά είναι η ηλικία
συνταξιοδότησης των γυναικών, και εποµένως, µέχρι το 2020 οι άνδρες τα παίρνουν πριν από την ηλικία
συνταξιοδότησης.
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Περίπου το 20% των ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας στο Enfield, διεκδικεί παροχές αναπηρίας. Τα ποσοστά όφελος
για τους διεκδικώντας των ασθενών ατόµων µε ειδικές ανάγκες είναι πιο γενναιόδωρα από αυτά για τους
ανέργους.
Το κύριο όφελος για να βοηθήσει µε επιπλέον κόστος τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες διαβίωσης είναι το (Disability
Living Allowance), Επίδοµα (DLA), αλλά µόνο είναι πληρωτέων σε ηλικιωµένα άτοµα εάν το εζήτησαν πριν από
την ηλικία των 65 ετών. Εάν ήδη παραλαβαίνουν το DLA όταν φτάνουν αυτήν την ηλικία (και εφόσον
εξακολουθούν να πληρούν τα άλλα κριτήρια εκλεξιµότητας), το πρόσωπο αυτό θα παραµείνει να έχει το
δικαίωµα του DLA. Άτοµα που δεν παραλαβαίνουν το DLA στην ηλικία των 65 ετών µπορούν να δικαιούνται το
(Attendance Allowance) Συµµετοχής Επίδοµα (ΑΑ), εάν καταστούν απενεργοποιηµένα. Ανεξάρτητα από το
εισόδηµα, οι δύο παροχές καταβάλλονται σε εκείνους οι οποίοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυστηρών
εκλεξιµότητας µε βάση την ικανότητά τους για την ανάγκη για προσωπική φροντίδα ή επίβλεψη και (για το
στοιχείο της κινητικότητας των DLA) υπόκεινται σε σοβαρούς περιορισµούς µε τα πόδια τους. Το µέγιστο ποσό
των DLA καταβάλλεται σε εκείνους µε της υψηλότερες ανάγκες και σήµερα είναι £120.35 ανά εβδοµάδα και το
ελάχιστο, καταβάλλεται σε εκείνους οι οποίοι αξιολογούνται ως µόνο χρειάζονται το χαµηλότερο ποσοστό της
περίθαλψης ή κινητικότητα συνιστώσας του επιδόµατος, και είναι £18.95 ανά εβδοµάδα. (AA) καταβάλλεται µόνο
σε χαµηλότερο ρυθµό των £47.80 ανά εβδοµάδα ή σε ένα υψηλότερο ρυθµό £71.40 ανά εβδοµάδα, που δεν
έχουν κανένα στοιχείο της κινητικότητας. Στις περισσότερες περιπτώσεις DLA ή AA θα παύει εάν ο αιτών
µετακινηθεί οριστικά στο νοσοκοµείο, ή µετακινείται σε ένα σπίτι περίθαλψη και λαµβάνει βοήθεια µε την αµοιβή
από µια τοπική αρχή. Ζητώντας της αποζηµιώσεις αυτές µπορεί να απαίτηση την επιµονή, και συνήθως της
µεγαλύτερης ηλικίας άτοµα χρειάζονται βοήθεια για την ολοκλήρωση των απαιτήσεων τους.
Ένα άλλο πλεονέκτηµα αξίζει να το αναφέρουµε είναι αυτό της (Pension Credit) Ασφάλισης Πιστώσεων, που
καταβάλλεται στα άτοµα πάνω από την ηλικία συνταξιοδότησης, και που έχουν σχετικά χαµηλό εισόδηµα και
έχουν ελάχιστες αποταµιεύσεις. Αυτή η Πιστωτική Ασφάλιση καταβάλλεται προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι
εκείνοι που πληρούν τις προϋποθέσεις έχουν εβδοµαδιαίο εισόδηµα £202.40p για ένα ζευγάρι, και £132.60p για
ένα άτοµο. Εάν οι άνθρωποι µπορούν να τύχουν Ασφάλισης Πιστώσεων µπορούν να απολαύουν και άλλα
οφέλη, συµπεριλαµβανοµένου του Συµβουλίου Φόρου, και το πλεονέκτηµα θα είναι µια µείωση του φόρου που
καταβλήθηκε στην τοπική αρχή. Αυτό το Credit µειώνεται κατά £1 ανά εβδοµάδα για κάθε £500 που ο αιτών έχει
σε κεφαλαία που είναι πάνω από £10.000, και διακόπτεται εντελώς, αν το κεφαλαίο βρίσκεται πάνω από £16.000.
Αυτό είναι απαραίτητο, γιατί έχει αναγνωρισθεί ότι το επίπεδο των κρατικών συντάξεων είναι ανεπαρκές. Είναι
γνωστό ότι δεν διεκδικείτε πλήρως, και το Enfield Over 50s Forum έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στο να το
συνειδητοποιήσουν στα ηλικιωµένα άτοµα, και έτσι να ξεπεράσουν την απροθυµία τους να το διεκδικήσουν.
Φορολογία
Άτοµα άνω των 65 ετών µπορούν να λαµβάνουν ορισµένες επιπλέον αποζηµιώσεις από τον φόρο εισοδήµατος.
Το ποσό του εισοδήµατος που µπορούν να λαµβάνουν που είναι άνευ φόρου επί του παρόντος είναι £9,490
ετησίως για τα άτοµα ηλικίας 65 έως 74 και £9,640 ετησίως για τα άτοµα άνω των 75 ετών. Αυτό µπορεί να
συγκριθεί µε φόρο αποζηµιώσεως των £6,475 λιρών ετησίως για άτοµα κάτω των 65 ετών. Αυτές η
αποζηµιώσεις της ηλικίας που συνδέονται µε επιδόµατα µειώνεται από £1 για κάθε £2 εισοδήµατος το οποίον
είναι πάνω από £22,900, και συνεπώς εξαφανίζονται τελείως εάν το εισόδηµα που εισπράττεται είναι πάνω από
£28,930 για ένα πρόσωπο ηλικίας 65 – 74, και £29,330 για τα περισσότερα άτοµα πάνω από 75 χρόνια.
Αποζηµιώσεις σε φορολογία έπεσε σε πραγµατικούς όρους κατά τα τελευταία χρόνια.
3 Στέγασης
Θητεία
Ιδιοκτήτη κατοχή έχει η πλειοψηφία των νοικοκυριών, και αυτό έχει ενθαρρυνθεί για πολλά χρόνια από πολλές
κυβερνήσεις. Περισσότεροι από εκείνους που νοικιάζουν το κάνουν διότι αυτοί δεν έχουν της οικονοµικές
δυνατότης να αγοράσουν, ή/και επειδή ζουν εκεί παροδικά. «Κοινωνική» στέγασης για νοίκιασµα παρέχεται από
τις τοπικές αρχές, αλλά το απόθεµα στέγης έχει µειωθεί αρκετά κατά τα τελευταία 30 χρόνια, όπως και η στέγαση
από της Αρχές του Συµβουλίου, διότι έχουν πωληθεί και δεν υπάρχει σχεδόν καµία µέριµνα για νέα κτίρια. Όλο και
περισσότερο, η µη κερδοσκοπικού οικοδοµικοί συνεταιρισµοί, παρέχουν οικονοµικά προσιτή κατοικία για
νοίκιασµα, αλλά έχουµε µια σοβαρή έλλειψη όλων των τύπων καταλύµατος για νοίκιασµα. Μετά από πολλές
δεκαετίες παρακµή, ο ιδιωτικός τοµέας ενοικιαζόµενων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.
Ο Πίνακας 2 δείχνει στο Enfield την στέγασαν κατοχής για ηλικιωµένα άτοµα. Ηλικιωµένα άτοµα στο Enfield είναι
το πιο πιθανό από τον µέσο όρο του Λονδίνου, να έχουν το ιδιωτικό τους σπίτι ή το αγοράζουν µε µια υποθήκη.
Σηµαντικός αριθµός αυτόν που έχουν αγοράσει της κατοικίες τους από το Συµβουλίου του ∆ήµου σε µειωµένη
τιµή.
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Πίνακας 2: Οικισµού κατοχής των ανθρώπων πάνω από 50 σε Enfield, 2001 (άτοµα καταµέτρηση)

Στέγαση κατοχής
Κατέχει κατηγορηµατική
Κατέχει µε υποθήκη ή δανείου
Κοινή ιδιοκτησία
Ενοικιάζονται από το Συµβούλιο
Άλλες κοινωνικές ενοικιάζονται
Ιδιωτικά µισθωµένα
∆ιαβίωσης ενοίκιο δωρεάν

Αριθµός
39,589
22,208
261
9,428
1,875
3,824
1,081

Ποσοστό
49.5%
27.8%
0.3%
11.8%
2.3%
4.8%
1.4%

Συνθήκες στέγασης
Στοιχεία ερευνών υποδηλώνουν ότι τα ηλικιωµένα άτοµα στο Enfield ζουν σε καλύτερη στέγαση από τον γενικό
πληθυσµό. Μια Ερευνά Ιδιωτικού Τοµέα Σώµα το 2002 (Private Sector House Condition Survey), έδειξε ότι
λιγότερες ακατάλληλες κατοικίες είχαν καταληφθεί από «ηλικιωµένους» αντί από «µη «ηλικιωµένους, αλλά υπήρχε
ένα υψηλό επίπεδο της στέγασης που ήταν φτωχής επισκευής, στο 3,0% για τους «ηλικιωµένους» σε σύγκριση µε
2,3% για τους «µη ηλικιωµένους». Ωστόσο, αυτές οι αναλογίες για παραµεληµένες επισκευές είναι πολύ χαµηλό.
Οι ηλικιωµένοι είναι πιθανότερο να είναι σε κατάσταση φτώχειας για καύσιµα, (και ορίζεται ότι οι δαπάνες τους
είναι πάνω από 10% του εισοδήµατος για νοικοκυριό, επί των καυσίµων) δηλαδή περισσότερο από τα νεότερα
άτοµα. Η έρευνα για το 2002 έδειξε ότι το 25% των νοικοκυριών µε επικεφαλής ένα άτοµο ηλικίας 55+ ήταν σε
κατάσταση φτώχειας σε σύγκριση µε µέσο όρο 13% για όλα τα νοικοκυριά. Στέγαση που είχε οικογενειάρχες
ηλικίας 55+ είχε της χαµηλότερες από το µέσον ορών την ενεργειακή απόδοση για καύσιµα.
Στέγαση υποστήριξη
Στο Enfield 36% η άνω των 65 ετών ζουν µόνη τους, που µπορεί να σηµαίνει αποµόνωση, και την έλλειψη για
πρόσβαση για ανεπίσηµη υποστήριξη. Ο αριθµός των ηλικιωµένων ατόµων που ζουν µόνοι τους είναι πιθανόν
να αυξηθεί κατά 25% έως το 2025. Μέσα σε αυτόν τον αριθµό, τα ηλικιωµένα άτοµα ηλικίας 85 ετών και άνω θα
υπεραυξηθούν.
Θεωρητικά, υπάρχει ένα ευρύ φάσµα της υποστήριξης, αλλά στην πραγµατικότητα ένα µεγάλο µέρος της
υποστηρίξεως δεν είναι ευρέως γνωστή, και λειτουργεί µε κριτήρια εκλεξιµότητας, ερωτηµατολόγια, κάνει
προκλητικούς ισχυρισµούς για λειτουργικότητα, και ως εκ τούτο τα δικαιώµατα δεν διεκδικούνται. Πράγµατι, αν
όλοι όσοι διεκδικούν στήριξαν στέγασης για να την αποκτήσουν, τότε οι πόροι που διατίθενται για αυτήν την
κάλυψη γρήγορα θα χαθούν.
Υποστήριξη που σχετίζεται µε την ιδιοκτησία
Υποστήριξη των υπηρεσιών σε σχέση µε την ιδιοκτησία που είναι κατειληµµένες από ηλικιωµένα άτοµα,
ποικίλλουν ανάλογα µε το κατά πόσον αυτά τα άτοµα στεγάζονται στο ιδιωτικό ή στο δηµόσιο στεγαστικό
τοµέα. Η αφοµοίωσης είναι περιορισµένη. Πολλοί ηλικιωµένοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τις διαθέσιµες υπηρεσίες,
ή θα χρειάζονται υποστήριξη για την εφαρµογή τους.
Στον ιδιωτικό τοµέα (να ανήκει στον ιδιοκτήτη ή σε ενοικιαστή), τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ή ευπαθείς
ηλικιωµένοι, µπορούν να καλέσουν τον οργανισµό (Enfield Care & Repair Agency) Φροντίδα & Επιδιόρθωση
ώστε να οργανωνόσουν προσαρµογές ή/και επισκευές στα σπίτια τους. Αυτή η Φροντίδα & Επιδιόρθωση δίνει
υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, δηλαδή τον εντοπισµό πιθανών εργασιών, και το ηλικιωµένο
πρόσωπο έχει το δικαίωµα παροχών για την ικανοποιητική ολοκλήρωση του έργου, όπως ο υπερήλικος έχει
αποφασίσει να γίνει. Αυτή η υπηρεσία επικοινωνεί µε το ηλικιωµένο ατόµου τον επαγγελµατικό θεράποντα
(παράγραφος 5) όσον αφορά το πλέον κατάλληλο σχεδιασµό για προσαρµογές, και βοηθά προς στην
εξερεύνηση για διάφορους τρόπους χρηµατοδότησης των εργασιών. Εάν το σπίτι είναι υπερβολικά µεγάλο ή
ακατάλληλο για την προσαρµογή, τότε ο οργανισµός Φροντίδα & Επιδιόρθωση προσφέρει συµβουλές σχετικά
µε τις άλλες επιλογές για στέγαση (βλέπε επόµενη παράγραφο) και πρακτική βοήθεια αν ο υπερήλικος
αποφασίσει να µετακίνηση. Η υπηρεσία είναι διαθέσιµη σε όλους µε ειδικές ανάγκες ή στους ευπαθείς
ηλικιωµένους, ανεξάρτητα από τα εισοδήµατα ή περιουσιακά στοιχεία. Υπάρχουν τέλη για ορισµένες υπηρεσίες
του οργανισµού Φροντίδα & Επιδιόρθωση, αλλά µέχρι τώρα, όσον αφορά για την παροχή συµβουλών.
Οι ηλικιωµένοι χαµηλού εισοδήµατος µπορούν να τύχουν, ένα (Disabled Facilities Grant) Απενεργοποιηµένο
Facilities Grant προς το κόστος των εσωτερικών προσαρµογών που απαιτούνται λόγω της αναπηρίας.
Παραποµπή συνήθως γίνετε κανονικά µέσω ενός επαγγελµατικού θεραπευτή και συχνά έρχεται µετά από την
νοσοκοµειακή νοσηλεία.
Τα δηµόσια κεφάλαια (Enfield Handy Person Service) εξυπηρέτηση υπεύθυνη µπορεί να προσπελαστεί από
ευάλωτα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας. Προσφέρει ηλεκτρικά, υδραυλικά και την απασχόληση γύρω από το σπίτι
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σε λογικές τιµές αλλά, πάλι αυτό δεν είναι ευρέως σχετικά γνωστό, ούτε αυτό της (Enfield Building Confidence
Scheme) Οικοδόµηση Συστήµατος Εµπιστοσύνης που παρέχει µια λίστα των εργοληπτών που είναι αξιόπιστη για
ιδιωτικά κτίρια.
‘Enfield Homes’, ο βραχίονας του Συµβουλίου του ∆ήµου, που είναι υπεύθυνος για το δηµόσιο τοµέα στέγασης,
ασχολείται σε εθνικό επίπεδο εκσυγχρονισµού για τα σπίτια του Συµβουλίου. Όταν ενηµερώνεται για ενοικιαστές
που έχουν ειδικές ανάγκες, τότε αναλαµβάνει να βελτιώσει της εγκατάστασης και την πρόσβαση, για παράδειγµα
µε την εγκατάσταση του - πρόσβασης σε επίπεδο για ντους, διεύρυνση στης πόρτες του κτίριου, και εσωτερικές
ανελκυστήρες σκάλα, ως µέρος αυτού του καθεστώτος εκσυγχρονισµού.
Επιλογές στέγασης και που σχετίζονται µε την στέγαση κοινωνικής στήριξης για τους ηλικιωµένους
Οι ηλικιωµένοι έχουν επηρεαστεί από την κρίση στη στέγαση που δηµιουργήθηκε από την τοπική και εθνική
αποτυχία για την κατασκευή νέων κατοικιών. Μια συνέπεια είναι ότι, επειδή δεν έχουν οικοδοµηθεί µικρότερες
ιδιοκτησίες δεν γίνετε µετακίνησης, και ως αποτέλεσµα υπαρχή πλεονάζουσα χωρητικότητα σε πολλές κατοικίες
των ηλικιωµένων ανθρώπων. Μερικά, αλλά αυτό δεν σηµαίνει όλα, τα παιδιά από γονείς 50+ οι όποιοι είναι
σχετικά ικανοί και προσαρµοσµένοι, φεύγουν από το σπίτι τους και µετακινούνται σε µικρότερα καταλύµατα,
ίσως µια Μπανγκαλόου ή σε ένα διαµέρισµα/Μεζονέτα που είναι σε ένα επίπεδο. Το Συµβούλιο του Enfield έχει
ένα under-occupation σχέδιο σύµφωνα µε το οποίον, το Συµβούλιο πληρώνει τους ενοικιαστές για να
µετακινήσουν σε µικρότερα καταλύµατα, αλλά, ο αριθµός των εν λόγω ιδιοκτησιών εξακολουθεί να
συρρικνώνεται, αυτό σηµαίνει ότι δεν είναι ελεύθερη η διαθέσιµη επιλογή. Για εκείνους που έχουν ανάγκες
υποστήριξης, οι επιλογές περιλαµβάνουν µετακίνηση, µε την οικογένεια ή τους φίλους τους, σε κατοικίες ή σε
κατοικίες µε νοσηλευτική περίθαλψη (βλέπε παράγραφο 5 παρακάτω) ή µετακίνηση µε κάποια µορφή
προφυλαγµένης στέγασης (και µε περίθαλψη η χωρίς περίθαλψη.).
Άτοµα άνω των 60 που χρειάζονται υποστήριξη και που σχετίζεται µε την στέγαση µπορούν να κάνουν αίτησιν
προφυλαγµένη στέγασης που δεν είναι κερδοσκοπική. Το Enfield έχει 35 προφυλαγµένες στεγάσεις, και παροχή
καταλύµατος σε 970 διαµερίσµατα. Η παροχή αυτή πολύ απέχει από τη ζήτηση για τέτοια στέγαση και η
πρόσβαση είναι κυρίως για τους ήδη υπάρχοντας ενοικιαστές του Συµβουλίου. Εντός των σχεδίων για
προφυλαγµένη στέγασης παρέχετε υποστήριξη και υπηρεσία συναγερµού σε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου οι
κάτοικοι µπορούν να ζουν ανεξάρτητα και να λαµβάνουν µέρος στις κοινωνικές και της κοινοτικές
δραστηριότητες, εφόσον το επιθυµούν. Κατά τα τελευταία 5 χρόνια, τρία Καθεστώτα Επιπλέον Φροντίδα
Στέγασης έχουν αναπτυχθεί, µε παροχή καταλύµατος σε 135 διαµερίσµατα. Αυτά προσαρµόζονται για
ηλικιωµένα άτοµα µε ψυχική υγεία ανάγκες / άνοια και αδύνατα
ηλικιωµένα άτοµα. Άλλοι κάτοικοι
προφυλαγµένων κατοικιών που χρειάζονται προσωπική φροντίδα µπορούν να κάνουν αίτηση για τις υπηρεσίες
κοινωνικής µέριµνας (βλ. σηµείο 5), εκτός εάν είναι σε θέση να επωφεληθούν από το πρόγραµµα Λαϊκή στήριξη,
το οποίο εκτελείται παράλληλα µε τις υπηρεσίες κοινωνικής µέριµνας. Η υποστήριξη ατόµων είναι ένα εθνικό
σύστηµα που διαχειρίζονται η τοπικές αρχές, και απασχολούν άτοµα για υποστήριξη και την παροχή στήριξης
που σχετίζεται µε την στέγαση σε ευάλωτα άτοµα στα σπίτια τους. Τα ηλικιωµένα άτοµα µε τις ανάγκες
υποστήριξης είναι και τα περισσότερα ανάµεσα στους κύριους δικαιούχους, και αντιπροσωπεύουν πάνω από
το 80% από αυτούς που βοηθούνται σε εθνικό επίπεδο.
Τα τελευταία χρόνια υπήρξαµε µάρτυρες της ταχείας ανάπτυξης µιας ιδιωτικής αγοράς σε οίκους ευγηρίας για
ενοικίαση ή για αγορά. Αυτά τα σπίτια ποικίλλουν σε εγκαταστάσεις, ορισµένα παρέχουν ένα ευρύ φάσµα
δραστηριοτήτων για τους κατοίκους που επιλέγουν να συµµετάσχουν σε αυτές. Ποικίλλουν επίσης του ποσοστού
της περίθαλψης που παρέχουν.
Το 2004 προφυλαγµένα καταλύµατα αντιπροσώπευαν το 2,6% των νοικοκυριών των ηλικιωµένων ατόµων στο
Enfield, που αυξάνεται στο 5,2% για άτοµα άνω των 65 ετών. Η αναλογία για όλους τους συνταξιούχους σε
τέτοια είδους καταλύµατα ήταν 3,8%, γεγονός που αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι τέτοιες προφυλαγµένες
µονάδες προορίζονται για κατοικία κυρίως για τα µεµονωµένα άτοµα.
4 Υγεία και Υπηρεσίες υγείας
Το προσδόκιµο ζωής και υγείας
Στο Enfield ο µέσος όρος ζωής για έναν άνθρωπο είναι 78.8 ετών και για µια γυναίκα 82.7 έτη, ελαφρώς
υψηλότερο από τον εθνικό µέσο όρο. Υπάρχουν δραµατικές διαφορές στον τοµέα της υγείας σε ολόκληρο τον
∆ήµο. Στης πλουσιότερες εκλογικές περιφέρεις η προσδοκία ζωής είναι µεγαλύτερη από αυτή των φτωχότερων,
κατά µέσον όριον περίπου 10 χρόνια. Στα φτωχότερα τµήµατα, οι κάτοικοι ενδέχεται να αντιµετωπίσουν έως και
10 έτη µε χρόνιες ασθένειες και αναπηρία πριν από το θάνατο. Μεταξύ 55% και 60% από το προσδόκιµο ζωής, η
θνησιµότητα αναλογείτε σε κυκλοφοριακές και αναπνευστικές ασθένειες και σε καρκίνου. Το ποσοστό
θνησιµότητας στο Enfield υπερβαίνει τον εθνικό µέσο όρο για ορισµένα αίτια του θανάτου, και κυρίως είναι ο
διαβήτης, και ο καρκίνος του στήθους του τραχήλου της µήτρας και του προστάτη.
Τα µοτίβα της κακής υγείας µεταξύ των ηλικιωµένων ατόµων στο Enfield ακολουθούν αναγνωρίσιµα µοτίβα για
την Αγγλία στο σύνολό τους. Θνησιµότητα σε ασθένειες κυκλοφοριακού, καρκίνων και σε αναπνευστικές

7

ασθένειες είναι κάτω από το εθνικό ποσοστό και κάπως λιγοστεύουν. Οι τάσεις αυτές, ωστόσο, εκδηλώνονται σε
ορισµένες εθνικές µειονότητες. Για παράδειγµα, υπάρχουν υψηλά ποσοστά του διαβήτη µεταξύ του Ασιατικού
πληθυσµού, και εγκεφαλικά στους πληθυσµούς Αφρικάνικης και της Καραϊβικής προελεύσεως. Η σχετική
συνεισφορά της εκ γεννητικής καταστάσεως και η περιβαλλοντική πίεση σε αυτά τα µοτίβα, και της σοβαρής
κακής υγείας είναι ασαφείς, και προκειµένου να αντιµετωπίσοµε το θέµα αυτό, χρειαζόµαστε ένα ερευνητικό
πρόγραµµα που θα µας επιτρέψει να εντοπίσαµε και να διαφοροποιήσοµε τα αίτια.
Τα τρία τέταρτα των άνω 75 ετών ζουν µε µια µακροπρόθεσµη συνθήκη νόσου, το 45% έχει περισσότερες από
µία και πολλοί θα έχουν ένα µακροπρόθεσµο συνδυασµό µε χρόνιες ασθένειες και µια συνθήκη ψυχικής υγείας.
Υπηρεσίες υγείας
Παρέχονται οι υπηρεσίες υγείας για το σύνολο του πληθυσµού σε δύο γενικές κατηγορίες, (Primary and
Secondary), πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια περίθαλψη. Από το 1948, και οι δύο ήταν ελεύθερες τη στιγµή της
παράδοσης σύµφωνα µε την εθνική υπηρεσία υγείας (NHS).
Κύρια φροντίδα
Περισσότερο από το 90% από όλες τις αρχικές διαβουλεύσεις παρέχονται από General Practitioners GP’s
(ιατρούς) που έχουν µεγάλη ελευθερία να χορηγούν συνταγές φαρµάκων και να στείλουν τους ασθενείς στο
νοσοκοµείο για διάγνωση από τους ειδικούς σύµβουλους, για τους διαγνωστικούς ελέγχους, και για τις ειδικές
επεξεργασίες όπως φυσιοθεραπεία. Η περισσότερη ιατρική περίθαλψη εξετάζεται από General Practitioners
(ιατρούς), και σχεδόν όλοι οι κάτοικοι νοσηλεύονται σε µια τοπική κλινική. Οι περιφερική General Practitioners
(ιατροί) GP λειτουργούν ως µικρές επιχειρήσεις που ελέγχονται µέσα από ένα κεντρικό κανονισµό. Η κυβέρνηση
συνασπισµού που πρόσφατα έχει εκλέγει, σκοπεύει να µετάβαση της εξουσίες σε γενικούς ιατρούς για ένα ευρύ
φάσµα υπηρεσιών υγείας, συµπεριλαµβανοµένης και της δευτεροβάθµιας περίθαλψη υγειονοµικών υπηρεσιών
της Επιτροπής.
Υπάρχουν 52 General Practitioners (ιατροί) GP εγκατεστηµένοι σε ολόκληρο τον ∆ήµο. Αυτά τα κτίρια που είναι
εγκατεστηµένοι οι ιατροί, ποικίλλουν σηµαντικά στην ποιότητα και την καταλληλότητα. Σήµερα, 4 απαιτούν πλήρη
αντικατάσταση, αλλά 3 είναι ακατάλληλα ως πρωτότυπα κλινικής, ενώ 17 δεν θεωρούνται ικανοποιητικά από το
NHS (Εθνική Υπηρεσία Υγείας). Ορισµένες ανεπαρκής εγκαταστάσεις είναι ακατάλληλες για την πρόσβαση από
άτοµα µε ειδικές ανάγκες και έχουν µετατραπεί σε σπίτια. Σε ορισµένα δεν µπορεί να χωρέσει η πρακτική
νοσοκόµος, και στερούνται την ικανότητα να διενεργούν διαδικασίες ρουτίνας. Αυτοί οι ασθενείς παραπέµπονται
στα νοσοκοµεία για τις διαδικασίες που κανονικά µπορούν να εκτελούνται σε µια περιφερική General
Practitioners (ιατροί) GP κλινική, και τέτοια παραποµπή µπορεί να είναι προβληµατική για ηλικιωµένους ασθενείς
µε δύσκολη κινητικότητα.
Η καλύτερη παροχή για General Practitioners (ιατροί) GP κλινικές, βρίσκονται εκεί όπου υπάρχουν αρκετοί ιατροί,
και µια οµάδα νοσοκόµων, εξέταση αίµατος και άλλες δόκιµες ρουτίνας µικρές χειρουργικές επεµβάσεις, και
εποπτεία για χρόνιες παθήσεις, όπως ο διαβήτης. Υπάρχουν δύο νέα ιατρικά κέντρα στην καρδιά της φτωχότερες
περιφέρειες. Ωστόσο στο Enfield υπάρχει ελλείψεις για περίπου 28 γενικούς ιατρούς. Η έλλειψη αυτή επηρεάζει
ιδιαίτερα τις υποβαθµισµένες περιοχές στα ανατολικά και νότια του Enfield, όπου υπάρχουν κλινικές που
προσπαθούν µόνες τους να εργαστούν, µέσα σε ανεπαρκούς χώρους όπου τους λείπουν βασικές βοηθητικές
υπηρεσίες. Ορισµένα από αυτά τα ιατρεία έχουν υπερβολικά µεγάλη λίστα ασθενών, δηµιουργώντας ανησυχία
σε χρόνο αναµονής για προσβάσεις στον ιατρό τους.
Τα Προγράµµατα ευαισθητοποίησης υγείας και προληπτικών µέτρων και δοκιµών από γενικούς ιατρούς (GP)
έχουν µειώσει τους θανάτους των ατόµων µε ειδικές ανάγκες που προκύπτουν από καρδιακές παθήσεις. Ενώ, σε
γενικές γραµµές, η αντικαπνιστική εκστρατεία βοήθησε αποτελεσµατικά στην καταπολέµηση του καρκίνου, όµως
η χρήσης καπνού εξακολουθεί να είναι υπερβολική σε ορισµένες οµάδες όπως των Κούρδων και των Τούρκων
ανδρών.
Στο σύστηµά µας η προωθήσει πρωτοβουλίας για υγεία είναι ακόµη σχετικά υπανάπτυκτο, και σε µεγάλο βαθµό
αντιδρά σε περίπτωσης κακής υγείας, αντί να ενεργή επιδοµατικά στην οικοδόµηση της υγείας και πρόληψη. Για
παράδειγµα, το Enfield έχει υψηλά ποσοστά για εγκεφαλικά, όπως έχουν και άλλοι εξωτερικοί ∆ήµοι του
Λονδίνου. Από εκείνους που χρειάζονται µόνιµη φροντίδα στο Enfield, τα 25% οι είναι οι επιζώντες από
εγκεφαλικά. Χρειαζόµαστε πολύ περισσότερη πρόληψη, έγκαιρες προειδοποίησης και ειδική µεταχείριση για
εκείνους που έχουν ήδη υποφέρει παροδικά ισχαιµικές ασθένειες - Transient Ischaemic Attacks - (TIAs), µερικές
φορές ονοµάζονται µικρά-εγκεφαλικά). Υπάρχει συνεχή βελτίωση στη περίθαλψη εγκεφαλικών παθήσεων, αλλά
η συνεχιζόµενη ανησυχία είναι ότι οι περικοπές προϋπολογισµού θα σταµατήσουν την πλήρη υλοποίηση
περιθάλψεως.
Αν και έχουµε ένα διευθυντή της δηµόσιας υγείας (τώρα είναι ένας κοινός διορισµός µεταξύ του Τοπικού
Συµβουλίου του ∆ήµου και την (Primary Care Trust) Τοπική Φροντίδα Αξιοπιστίας, που αυτή τη στιγµή εφαρµόζει
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και διαχειρίζεται πρωτοβάθµια ιατρική περίθαλψη), είναι ο ∆ήµος που θα µπορούσε να έχει τον µεγαλύτερο
αντίκτυπο στη βελτίωση της υγείας. Πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στην στέγαση και αναγέννηση της
µεταβιοµηχανικής περιοχής µας στα Νότια και Ανατολικά από το ∆ήµο, όπου υπάρχει έλλειψη υγιεινού ανοιχτού
χώρο και γίνετε πολύ λίγος έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας των µολυσµένων εκποµπών.
∆ευτερεύουσα µέριµνα
∆ευτερεύουσα περίθαλψη παρέχεται από δύο τοπικά νοσοκοµεία και έχουµε πρόσβαση σε νοσοκοµεία
εξειδικευµένα για την καρδιακές πάθησης και νεφρικές ανεπάρκειες, για εγκεφαλικά, σοβαρά τραύµατα, για
εγκαύµατα και για ορισµένα περίπλοκα προβλήµατα ορθοπεδικών. Αυτά τα νοσοκοµεία παρέχουν επίσης
βοήθεια σε περίπτωσιν δυστυχήµατος καθώς και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, δωµάτια για επείγουσα
περίθαλψη, και τώρα τελευταία χρησιµοποιείται πιο συχνά από κατοίκους που ήρθαν τελευταία και για άλλους
που δεν έχουν εγγραφή µε ένα (GP) ιατρό της περιοχής τους..
Και τα δύο νοσοκοµεία διενεργούν επιλεγόµενη χειρουργική, που τώρα είναι άµεσα διαθέσιµες, µε σύντοµη
περίοδο αναµονής για την αντικατάσταση του γόνατος και ισχίου. Ορισµένες επιλεγόµενες χειρουργικές
επέµβασης διεξάγονται ανάλογα µε την περίπτωση την ιδίαν ηµερών. Περιορισµένες διαδικασίες γίνονται µε απλή
αναισθησία, και όταν ολοκληρωθεί η επέµβασης τότε ο ασθενής στέλλετε στο σπίτι του. Τοιουτοτρόπως µε την
πρόωρη απαλλαγή από µεγαλύτερη διαµονή µπορεί να ενεφανίσθη µια επίδραση στους ηλικιωµένους, και
στους ασθενείς που είναι µονοί τους, µε προβλήµατα µεταφοράς, υπολογιστικά, και άγχος. Η εντός
νοσοκοµειακή περίθαλψη διατηρείται όλο και περισσότερο µε ελάχιστη διαµονή, και µε ισχυρή έµφαση στην
αποκατάσταση κινητικότητας και συνάρτηση και έγκαιρης απαλλαγής από το νοσοκοµείων και µεταφορά στο
σπίτι του ασθενούς, και για όλες τις ηλικίες. Εκτός από τα κλινικά επιχειρήµατα, τους λόγους για την πρόωρο
έξοδο, η δικαιολογία είναι να ελαχιστοποιείτε το κόστους, και να αποφεύγουν οι ασθενείς να εκτίθενται σε
νοσοκοµειακές µολύνσεις.
Στο πρόσφατο παρελθόν, συχνά εκείνοι που είναι πάνω από την ηλικία συνταξιοδότησης είχαν εκχωρηθεί σε ένα
γηροκοµείο, άσχετος της διάγνωσης, αλλά αυτό σταδιακά ελαττώνετε. Ωστόσο, υπάρχει µια ευρέως διαδεδοµένη
αντίληψη ότι τα ηλικιωµένα άτοµα δεν µπορούν να λάβουν την προσεκτικά σωστή διαγνωστική εξέταση, τον
θεραπειών, και τον σεβασµό που τους αξίζει. Μια συνέπεια της υψηλής πλήρωσης κλεινόν για να πάρουν σειρά
στα νοσοκοµεία έχει την τάση να τους
στιγµατίζουν ως (Bed-Blockers), «κρεβάτι-διεκδικούντας», τους
ηλικιωµένους και αναπήρους ασθενείς που αναµένουν µόνιµη τοποθέτηση σε γηροκοµεία ή περίθαλψη σε
οικιστικά σπίτια (βλ. σηµείο 5).
Υπηρεσίες αποκατάστασης µετά τη νοσοκοµειακή περίθαλψη µπορεί να είναι αποσπασµατική και ελλιπώς
συντονισµένη. Υπάρχει ένα µακρόστενες σύστηµα «συνοικιακή νοσηλευτική» όπου τους ασθενείς τους
επισκεφτείτε στο σπίτι έµπειρη νοσοκόµος για διάφορες διαδικασίες, για παράδειγµα περιποιούνται έλκη και
µετεγχειρητικές πληγές. Οι υπηρεσίες είναι πολύ ευπρόσδεκτες από τους ασθενείς, αλλά υπό-στελεχωµένες.
Πρόσφατα το NHS θέσπισε community matrons – (κοινοτικές (νοσοκόµες) -, που εργάζονται σε ιατρικά κέντρα
και επιβλέπουν την υγειονοµική περίθαλψη και τη συντήρηση των ηλικιωµένων, τους ευάλωτους ανθρώπους που
εξακολουθούν να ζουν σε δικό τους σπίτι. Στο Enfield τα αρχική σχέδια για ένα δίκτυο θεραπευτών δεν έχει
εκπληρωθώ, και κατά συνέπεια ποια θα είναι µια ζωτικής σηµασίας υποστήριξη για εµάς τους κατοίκους της
µεγαλύτερης ηλικίας, και σε κατάσταση αστάθειας, δεν θα υποστηρίζετε οικονοµικά.
∆εν έχουµε ένα κρατικό σύστηµα για αναρρωτήρια καταλύµατα. ∆εν υπαρχή αµφιβολία, ότι για τους
ηλικιωµένους, ένα σύστηµα για την ενδιάµεσα πρόσβαση προσωρινού καταλύµατος µεταξύ του νοσοκοµείου
και επαναφορά στο σπίτι τους, θα ήταν εξαιρετικά επωφελής και θα ήταν οικονοµικά αποδοτική στην πρόληψη
µιας εκ νέου εισόδους τους σε νοσοκοµείο. Υπάρχει µια κοινή NHS και Συµβουλίου Ενήλικων Κοινωνικής Μέριµνας
– Intermediate Care Team - Ενδιάµεση Περιθάλψεως Οµάδα οΙ όποια παρέχει για 6 εβδοµάδες, πακέτα εντατική
περιθάλψεως για τον ασθενή που έχει πάρει εξιτήριο . Αυτά δεν πάντα εκτελούνται οµαλά, και µια έκτακτης
ανάγκης εκ νέου εισόδους τους στο νοσοκοµείο είναι µια περίπτωσης δυνατότητας για την περίθαλψη των
ηλικιωµένων εδώ, και είναι ενδεικτικό για την σχετικά ανεπαρκή µετά νοσοκοµειακή περίθαλψη, και οι όποια όµως
παρέχεται και σε µεγάλο βαθµό από ιδιωτικές υπηρεσίες περιθάλψεως. (ζώνη 5).
Ψυχικής υγεία
Υπάρχουν δύο υπηρεσίες στο ∆ήµο για να εισέρχονται ασθενείς που πάσχουν µε σοβαρές ψυχικές ασθένειες,
καθώς και υπηρεσίες για άλλους µη εισάγοντες ασθενείς στα νοσοκοµεία µε λιγότερα οξεία προβλήµατα ψυχικής
υγείας. Οι περισσότεροι ασθενείς µε ψυχιατρικά προβλήµατα περιθάλπονται εντος της κοινότητος, όχι πάντα µε
επιτυχία. Εµφανίζεται τώρα, και υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι γίνεται, λανθασµένη διάγνωση και µη
θεραπευµένη ψυχική-υγεία, ιδιαίτερα µεταξύ των αποµονωµένων, ηλικιωµένων που ζουν µονοί τους. Το 2008 µια
έκθεση από την φιλανθρωπική οργάνωση Age Concern υπό την ηγεσία ∆ήµου Enfield, οδήγησε την οργάνωση
να δήλωση ότι το 25% των µας ηλικιωµένων πάσχουν από κατάθλιψη, αλλά ότι αυτό έχει συχνά απορριφθεί ότι
αποτελεί µέρος της διαδικασίας γήρανσης. Το στίγµα που συνδέεται µε προβλήµατα ψυχικής υγείας, καθιστά
δύσκολη εις το να ζητήσουν βοήθεια οι ασθενείς και υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία όπου θεραπεία δεν έγινε
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αποδεκτή για λόγους ηλικίας. Σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές είναι πιο διαδεδοµένες στις φτωχές περιοχές του
∆ήµου Enfield. Άγχος και κατάθλιψη γίνεται χειρότερη στους ηλικιωµένους που ζούσαν παλαιότερα σε καλές και
εύπορες γειτονιές, όµως τώρα υπάρχει ταχεία αλλαγή του πληθυσµού και ως συνεπεία είναι η απώλεια της
άτυπης κοινωνικής και πρακτικής υποστηρίξεως από τους γείτονες τους.
Dementia και η νόσος Alzheimer είναι µια αυξανόµενη ανησυχία για τα ηλικιωµένα άτοµα και της οικογένειές
τους. Πρόωρη εκδήλωση Dementia είναι πιο διαδεδοµένη στους πληθυσµούς του ∆ήµου Enfield που έχουν ένα
πληθυσµό µε εθνική µειονότητα. Η συντριπτική πλειοψηφία των πασχόντων έχουν φροντίδα στο σπίτι τους ή το
διαχειρίζονται τη ζωή τους µόνοι τους. Υπάρχει ένα εξαιρετικά οργανωµένος εθελοντικός οργανισµός ο όποιος
επικουρεί τους ασθενείς µε Alzheimer και όσους άλλους που φροντίζονται στο ∆ήµο Enfield, και µια
εγκατάστασης διευκολύνσεις σε ένα από τα περιφερειακά νοσοκοµεία για την φροντίδα σε εκείνους που δεν
µπορούν να διαχειρίζονται τη ζωή τους στο σπίτι τους, και σε περίπτωσιν που τα σπίτια βοήθειας δεν τους
δέχονται. Πρόσφατα, κατέστη σαφές ότι πραγµατοποιείται ένα χαµηλό ποσοστό για διάγνωση, και ως εκ τούτου
χρειαζόµεθα αυξηµένη ευαισθητοποίηση των ιατρών, ιδιαίτερα γενικούς ιατρούς (GP), και περισσότερη έρευνα
για την ανάπτυξη, οικοδοµήσει και τη διαχείριση προληπτικών υπηρεσιών, για παράδειγµα δεν διαθέτουµε τώρα
µια – Memory Care Clinic - Κλινική Θεραπεία Μνήµης.
Πραϋντική φροντίδα
∆εν έχουµε ούτε ένα κρατικό άσυλο για τα άτοµα που πεθαίνουν στο ∆ήµο του Enfield. Υπάρχει ένα εξαιρετικό
άσυλο σε ένα παρακείµενο ∆ήµο που µπορεί να προσπελαστεί από κατοίκους του Enfield. Αυτό ωστόσο, έχει
υπερκαλυφθεί. Όλο και περισσότερο, η έµφαση που δίνεται από το NHS είναι σχετικά µε την παράδοση
µετριασµένης φροντίδας από την Κοινότητα, µέσον εξειδικευµένων οµαδόν που εξυπηρετούν τους ασθενείς στα
σπίτια τους. Αρκετές εθνικές εθελοντικές οργανώσεις προσφέρουν κλινική και πρακτική υποστήριξη εκείνων που
έχουν καρκίνο. Εξειδικευµένη µετριασµένη φροντίδα για άτοµα εκτός καρκίνου, παραµένει υποανάπτυκτο σε όλη
τη Βρετανία.
∆ιαφορετική φροντίδα υγείας
Όπως αναφέρεται στο σηµείο 2 παραπάνω, ηλικιωµένα άτοµα λαµβάνουν δωρεάν της συνταγές για φάρµακα
από ιατρούς (GP), σε επίπεδο τόσο σε πρωτοβάθµιο και δευτεροβάθµιο επίπεδο, και υπάρχουν ελεύθερες
εξετάσεις για τους οφθαλµούς σε οφθαλµολογικά κέντρα. Τα οπτικά γυαλιά πρέπει να πληρώνονται. Υπάρχει µια
εξαιρετικά ειδικευµένη υπηρεσία NHS για καταρράκτη που λειτουργεί ηµερησίως σε µια κοινοτική κλινική. Οι
Οδοντίατροι όλο και περισσότερο αποχωρούν από το NHS, και από της µη κερδοφόρες περιοχές. Η
Οδοντιατρική περίθαλψη µπορεί να είναι πολύ ακριβή. Η Οδοντιατρική υγεία στης υποβαθµισµένες όπου
υπάρχουν περιοχές του Enfield είναι ανεπαρκής και οι οδοντίατροι είναι σπάνιοι. ∆οκιµές ακροάσεως είναι
δωρεάν µέσον του GP, και τα πιο σύγχρονα ψηφιακά-βοηθήµατα ακοής έχουν καταστεί διαθέσιµα στο NHS.
Στους κεντρικούς δρόµους τα οφθαλµολογικά κέντρα έχουν κάνη εµφάνιση τόσο για εξέταση και επίσης στην
παροχή συσκευών για κωφούς. 61% των ατόµων που είναι καταχωρηµένοι ως κωφοί είναι της ηλικίας 65 ή άνω.
Υπάρχει αποσπασµατική παροχή podiatry / chiropody υπηρεσία και αυτό είναι συχνά ένα πρόβληµα για τους
ηλικιωµένους. Τα πιο εύπορα άτοµα µπορούν να χρησιµοποιήσουν ιδιωτικούς ιατρούς που θα παρευρεθούν
είτε στα σπίτια των ασθενών τους ή σε µια ιατρική κλινική.
Η συντριπτική πλειοψηφία των ηλικιωµένων ατόµων στο Enfield χρησιµοποιούν το NHS και δεν έχουν καµία
ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Υπάρχει ένα ιδιωτικό νοσοκοµείο στη Enfield και µια ιδιωτική πτέρυγα σε ένα από τα
νοσοκοµεία NHS. Οι Γιατροί που στελεχώνουν ιδιωτικές εγκαταστάσεις, συνήθως εργάζονται επίσης για το NHS.
5 Κοινωνική µέριµνα
Στη Βρετανία, «κοινωνική περίθαλψη» περιλαµβάνει παρεµβάσεις µε δραστηριότητες καθηµερινής δραστηροτιτας,
όπως το σήκωµα και ξάπλωµα από το κρεβάτι, ενδυµασία και εκδυόµα ενδυµασίας, πλύση, ντους, τουαλέτα,
τροφοδοσία κατάλληλη κατανάλωσαν υγρού, λήψη φαρµάκων, νοικοκυριό, αγορές, µαγείρεµα, και κυκλοφορία
για τα άτοµα που δεν χρήζονται την βοήθεια από τους επαγγελµατίες υγείας. Γίνετε διάκριση µεταξύ υγειονοµικής
περιθάλψεως (στην αρχή της δωρεάν περιθάλψεως σύµφωνα µε το NHS) και της κοινωνικής µέριµνας, που
εξετάζεται ανάλογα µετά εισοδήµατα, και την ευθύνη που έχουν η τοπικές αρχές. Μόνο ένα µικρό ποσοστό του
ενήλικου πληθυσµού λαµβάνει υπηρεσίες κοινωνικής µέριµνας µέσω της τοπικής αρχής, από τους οποίους το
75% είναι άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας και άνω των 65 ετών. ∆εδοµένου ότι τα περισσότερα ηλικιωµένα άτοµα
προτιµούν να παραµείνουν στα σπίτια τους αντί να προσέλθουν για οικιστική περίθαλψη, κρατικών υπηρεσιών
που έχουν ως στόχο τη διατήρηση της ανεξαρτησίας των ηλικιωµένων όσο είναι δυνατόν. Το Σεπτέµβριο του
2006, 8,2% των ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας άνω των 65 ετών «είχαν βοήθεια να ζουν στο σπίτι τους», το 2007
έχουν τεθεί 3,402 άτοµα σε αυτήν την κατηγορία.
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Το παρόν σύστηµα
Ο ∆ήµος του Enfield έχει καθήκον να ακόλουθη την εθνική νοµοθεσία που διέπει το σύστηµα κοινωνικής
µέριµνας στην Αγγλία και Ουαλία. Τώρα τελευταία, το Enfield Adult Social Care Service, είναι υπεύθυνο για την
αξιολόγηση των αναγκών κοινωνικής περίθαλψης ηλικιωµένων ατόµων και για άλλα άτοµα, που ορίζεται ότι είναι
«ευάλωτοι», και για την αγορά υπηρεσιών που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτόν των ατόµων, είτε από ένα
ανεξάρτητο τοµέα ή διάµεσου της τοπικής αρχής. ∆ιαφορετικά µπορεί να προσφερθούν στα ηλικιωµένα άτοµα
«άµεσες πληρωµές», πράγµα που σηµαίνει µε αυτά τα χρήµατα µπορούν για να αγοράσουν για την δικιά τους
φροντίδα και υποστήριξη. Λειτουργοί ο ανεξάρτητος ιδιωτικός τοµέας που είναι µε πληρωµή και κέρδος, και ο
εθελοντικός οργανισµός χωρίς πληρωµή. Η παροχή υπηρεσιών από τους ανεξάρτητους τοµείς συγκεντρώνεται
ιδιαίτερα στης οµάδες όπως την Ελληνική, Τουρκική και προς της Ασιατικές κοινότητες, όπου τα άτοµα έχουν
λάβει εξιτήριο πρόσφατα από το νοσοκοµείο και άτοµα µε Dementia.
Ένα άτοµο µεγαλύτερης ηλικίας, που εχει ένα συγγενή, η ένα φίλο, ή τον GP ή κάποια άλλη υπηρεσία παροχής,
µπορεί να ζητήσει µια - αξιολόγηση των αναγκών -. Αυτό πραγµατοποιείται στο σπίτι του ηλικιωµένου
προσώπου από ένα Κοινοτικό Λειτουργό ή από ένα επαγγελµατία θεραπευτή. Η αξιολόγηση καλύπτει:
προσωπική φροντίδα, τροφών και κατάλληλα υγρά, οικιακές εργασίες, µετακίνηση µέσα στο σπίτι, ικανότητα του
πρόσωπου να ανακοινώνει τις επιθυµίες του και να κάνει επιλογές, να έχει συµµετοχή µε συγγενείς, τους φίλους
του, και µε την ευρύτερη κοινότητα ζωής, και για της ανάγκες του για µπορεί να βγαίνει έξω, και να κυκλοφορεί.
Σκοπός είναι να εµφανιστή ποιες είναι η ποιο σηµαντικές ανάγκες, τυχόν κίνδυνοι για την υγεία του, την ασφάλεια
και ευηµερία και πόσο επείγουσα βοήθεια απαιτείται για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων αυτών. Η Υπάρχουσα
υποστήριξη από την οικογένεια και φίλους λαµβάνεται υπόψη, η οποία µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντική
επιβάρυνση στην οικογένεια του για την περίθαλψη, που µπορούν να την διαθετόσουν. Από τη στιγµή που η
εκλεξιµότητα έχει απεφασίσθη, ο εκτιµητής και υπερήλικος συµφωνούν για ένα σχέδιο περίθαλψη/στήριξης ή
«πακέτο περίθαλψη», διευκρινίζοντας τις υπηρεσίες που θα λάβει το πρόσωπον µεγάλης ηλικίας που θα του
παρέχονται, και την συχνότητα αυτής της παροχής.
Τα άτοµα Μεγαλύτερης ηλικίας, των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία υπερβαίνουν το ποσόν που ορίζεται από
την κυβέρνηση (£23,250 για το 2010-2011) πρέπει να πληρώνουν την πλήρη φόρτιση για υπηρεσίες κοινωνικής
µέριµνας. Μια «Αξιολόγηση των Αναγκών» για την περίθαλψη τους έχει ελάχιστο πλεονέκτηµα για αυτή την
οµάδα. Μπορούν να αγοράζουν τις δικές τους υπηρεσίες περιθάλψεως. Υπάρχουν ελάχιστα διαθέσιµες
πληροφορίες σχετικά µε αυτήν την οµάδα που χρησιµοποιούν αυτήν την υπηρεσία Κοινωνικής Μέριµνας, αν και
η απογραφή του 2001 έδειξε ότι µολονότι λιγότερα από 2% των κατοίκων του ∆ήµου Enfield ζούσαν σε
κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, µόνον περίπου το 21% της ηλικιακής οµάδας ηλικίας 90+ το έπραξε. Άτοµα, των
οποίων τα περιουσιακά στοιχεία είναι µικρότερα από ένα κατώτατο όριο που είναι και ο κυβερνητικός-ορισµός
για το ελάχιστο εισόδηµα που είναι (£14,250 για το 2010-2011) δεν έχουν την υποχρέωση να πληρώσουν για τις
υπηρεσίες περίθαλψης. Για εκείνους που είναι στο ενδιάµεσο υπάρχει είναι µια κλιµακωµένη χρηµατική
επιβάρυνση. Η αξία της ιδιοκτησίας του ηλικιωµένου προσώπου και που είναι και ο κάτοχος, λαµβάνεται υπόψη
µόνο όταν αφορά σχετικά την µακροχρόνια οικιστική περίθαλψη, και αγνοείται στην αρχική περίοδο. Το NHS δίνει
οικονοµική βοήθεια για την κοινοτική και την οικιακή νοσηλευτική περίθαλψη για άτοµα που έχουν ανάγκη για
συνεχή περίθαλψη για λογούς υγείας, και η βοήθεια είναι πολύπλοκη, και ουσιαστική βοήθεια, όπως αυτή την
αξιολογεί NHS.
Αυτό το σύστηµα έχει µια σειρά περιορισµών. Σε σύγκριση µε το NHS, είναι ελάχιστα γνωστό και ελάχιστα
κατανοητό. Κατά συνέπεια, πολλοί ηλικιωµένοι που έχουν το δικαίωµα να έχουν αυτές της υπηρεσίες, δεν είναι
γνωστοί στο σύστηµα. Μπορεί να µεσολάβηση µια νοσοκοµειακή διαµονή για να ξεκινήσει η συµµετοχή για
κοινωνική περιποίηση, ιδίως για τα αποµονωµένα άτοµα της µεγαλύτερης ηλικίας. Μεγαλύτερης ηλικίας άτοµα
που θυµούνται τα καταπιεστικά «Poor Law» πριν από τον ∆εύτερον Παγκόσµιο Πόλεµο µπορεί να είναι
απρόθυµοι να ζητήσουν βοήθεια. Για µερικούς αυτό µπορεί να συµβολίζει απώλεια του προσωπικού τους
ελέγχου κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Πολλοί άνθρωποι διστάζουν να µετακινηθούν σε πιο κατάλληλα
καταλύµατα και, κυρίως να πουλήσουν το σπίτι τους για να πληρώσουν µια κατοικηµένη περίθαλψη. Η ειρωνεία
είναι, η περιορισµένη πόροι που σηµαίνει ότι άνθρωποι που έχουν λιγότερες επείγουσες ανάγκες, δεν µπορούν
να τύχουν µιαν βοήθεια, ακόµη και όταν αυτό θα µπορούσε να αποτρέψει να ανακύψουν πιο σοβαρά
προβλήµατα. Οι οργανισµοί ιδιωτικού τοµέα τείνουν να αντιµετωπίζουν υψηλή αλλαγή προσωπικού κύκλου,
ίσως επειδή προσφέρουν φτωχές συνθήκες υπηρεσίας για το προσωπικό περίθαλψης, από το προσωπικό τον
τοπικών αρχών που συνδέετε µε ένα συνδικάτο.
∆ιαθέσιµες υπηρεσίες
Υπηρεσιακή περίθαλψη στο σπίτι στο ∆ήµο του Enfield, µπορεί να βοηθήσει µε προσωπική φροντίδα, για την
διατροφή και στην σωστή κατανάλωση υγρών επίσης στην εποπτεία παροχής των φαρµάκων. Στο παρελθόν, η
βοήθεια παρείχετο επίσης σε οικιακές εργασίες όπως σε καθαρισµό και για αγορές, και αυτό είναι ακόµα
διαθέσιµο από το ανεξάρτητο τοµέα για παράδειγµα µέσα σε µια ειδική περίπτωση όπως η µεταφορά «στο σπίτι
από το νοσοκοµείο». Ο αριθµός νέας κατοικίας µε παροχή φροντίδας για άτοµα από ηλικία 45 έως 64
προοδευτικά αυξάνεται, και αυτή η τάση ενδέχεται να συνεχιστή εξαιτίας της προβλεπόµενης δηµογραφικής
αύξησης σε αυτήν την οµάδα ηλικίας. Στη χειρότερη περίπτωση, η οικιακη περίθαλψη µπορεί να περιλαµβάνει
σύντοµες επισκέψεις που να αναλάβουν καθορισµένα καθήκοντα περιθάλψεως και που αποτελούνται από µια
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σειρά ατόµων που έχουν διαφορετικές εµπειρίες φροντίδας, τα άτοµα αυτά µπορεί να είναι ικανά και ευγενικά,
αλλά τα ηλικιωµένα άτοµα έχουν λίγες ευκαιρίες να εκφράσουν τις δικές τους αρέσκειες και δυσαρέσκειες ή να
µπορούν να δηµιουργήσουν µια σχέση µε τα άτοµα που τους φροντίζουν.
Η τοπική αρχή οι όποια προσφέρει την υπηρεσία γεύµατα στην κατοικία, και παρέχει είτε ένα ζεστό φαγητό που
προσφέρεται το µεσηµέρι ή κατεψυγµένα γεύµατα που διατίθενται ανά δεκαπενθήµερα. Οι παραλήπτες
πληρώνουν λιγότερο από £3.50 ανά φαγητό. ∆ιαφορετική τροφοδοσία γίνετε για της διαιτητικές η πολιτιστικές
ανάγκες. Εάν ένας υπερήλικος δεν απαντήσει στην πόρτα, τότε ενηµερώνεται ένας συγγενείς ή ένας φίλος του
υπερήλικου. Αυτή η διάδοση τροφοδοσίας έχει µειωθεί σε ένα αριθµό 275 το 2010, και αυτό αναµφίβολος
οφείλεται στην αυξανόµενη διαθεσιµότητα από διαφορές υπηρεσίες λιανικής πολώσεως.
Κοινοτικός συναγερµός είναι µια υπηρεσία παρακολούθησης και αναγνώρισης. Οι χρήστες αυτής της
υπηρεσίας φορούν ένα κρεµαστό κόσµηµα ή µπορούν να πατήσουν σε ένα σύστηµα συναγερµού, για
παράδειγµα όταν πέσουν. Το Κοινοτικό Προσωπικό - Κέντρο Συνεργείου - είτε επισκέπτεται ή προειδοποιεί ένα
συγγενή η φίλο που είναι κάτοχος µε ένα ειδικό κλειδί ή την αστυνοµία. Η υπηρεσία αυτή είναι ευρέως γνωστή,
λειτουργεί καλά και θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσµατική.
Η ΑΤ Home υπηρεσία (βοηθητική τεχνολογία στο σπίτι), οι όποια έχει σχέσης µεταξύ του NHS Enfield και του
Συµβουλίου Enfield, παρέχει ενισχύσεις και εξοπλισµό για να βοηθούν τα άτοµα που διαχειρίζονται το σπίτι τους
και θέλουν να παραµείνουν ανεξάρτητα. Occupational Therapists - Επαγγελµατικοί θεραπευτές επισκέπτονται τα
άτοµα στο σπίτι τους για να τους συµβουλεύσουν και να αξιολογήσουν τις ανάγκες τους, και πολλά είδη
εξοπλισµού δανείζονται δωρεάν. Η ΑΤ Home υπηρεσία παρέχει στους πιθανούς πελάτες την ευκαιρία για να
λάβουν συµβουλές και πληροφορίες σχετικά µε τον εξοπλισµό για τους διαφόρους χώρους της κατοικίας, για να
τα δοκιµάσουν και να µάθουν πως να τα χρησιµοποιούν. Τεχνικοί από το Κέντρο µπορεί να κατασκευάσουν
στοιχεία του εξοπλισµού για ανάλογες προσαρµογές και τη συναρµολόγηση στο σπίτι. Η υπηρεσία είναι γενικά
προσιτή και ευρέως γνωστή ως πολύ καλή από τους ηλικιωµένους. Η Παροχή εξοπλισµού και η προσαρµογές
που παρέχει ο ∆ήµος Enfield είναι πάνω από του µέσου όρου εν σχέση µε τους υπόλοιπους ∆ήµους του
Λονδίνου.
Τα κέντρα ηµερησίας περίθαλψης σκοπεύουν στα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας να τους διαθέσουν ένα φιλικό
περιβάλλον, όπου µπορούν να κάνουν φίλους, να συµµετέχουν σε δραστηριότητες όπως οι οµάδες για
συζήτησιν, κουίζ, bingo, µαγειρική, τέχνες και χειροτεχνία. Τα µεταφορικά µπορεί να ταχτοποιηθούν στα ηµερήσια
κέντρα περιθάλψεως. Υπάρχουν επίσης πολλά κέντρα ηµερήσιας περιθάλψεως για τους ηλικιωµένους στο
Enfield, που οργώνονται από τους ιδιωτικούς και εθελοντικούς τοµείς, και που συµπεριλαµβάνουν άτοµα από
κοινότητες διαφορετικής πίστεως. Εθελοντές οδηγοί προσφέρονται για της µεταφορές. Στο τέλος του Μαρτίου
2009, 360 άτοµα άνω των 65 ετών ελάµβαναν φροντίδα ηµερήσιος, και περισσότερα από 75% ήταν µεγαλύτερα
των 75 ετών. Η περισσότεροι που χρειάζονται ηµερησία περίθαλψη, οφείλεται στην «φυσική αναπηρία/αστάθεια
ή µειωµένη αίσθηση» τους. Μια σηµαντική µειονότητα είχαν προβλήµατα ψυχικής υγείας, η πλειοψηφία της
οµάδας αυτής πάσχουν dementia.
Άµεσες πληρωµές (όπως εξηγείται παραπάνω, χρήµατα αντί των υπηρεσιών για την οποία οι πελάτες έχουν
δικαίωµα να λάβουν, προκειµένου να αγοράσουν και να διαχειριστούν για την δική τους υπηρεσία περίθαλψης)
είναι µια σχετικά νέα και επεκτεινόµενο πτυχή της υπηρεσίες για την κοινωνική µέριµνα. Η τοπική αρχή προσφέρει
βοήθεια σε αυτή την διαδικασία, η οποία έχει αποδειχτεί δηµοφιλής µεταξύ των ανθρώπων που επιθυµούν να
έχουν ένα ιδιαίτερο πρόσωπον για την µέριµνα τους. Το 2006/7, ηλικιωµένοι άνω των 76 ετών λαµβάνουν της
άµεσες πληρωµές.
Ο ∆ήµος του Enfield είχε 49 εγγεγραµµένα σπίτια περιθάλψεως για τους ηλικιωµένους, και µόνο 4 από τα οποία
διαχειρίζονται απευθείας από το Συµβούλιο. Ορισµένες υπηρεσίες παρέχουν επίσης νοσηλευτική περίθαλψη, και
ορισµένες προσφέρονται βραχυπρόθεσµα, ως και επίσης και για διαµονή τοποθετήσεις µεγαλύτερης διαρκείας.
Ένας αριθµός των σπιτιών προσαρµόζονται στις ειδικές πολιτιστικές ανάγκες. Μερικοί από αυτούς τους
κατοίκους στα σπίτια αυτά έχουν προβλήµατα δυσχέρειας εκµαθήσεως, προβλήµατα ψυχικής υγείας και φυσική
αναπηρία, και συνήθως θα είναι πάνω από 50 ετών. Τα περισσότερα σπίτια περιθάλψεως διαχειρίζονται ως
ιδιωτικά (και αποφέρουν κέρδος). Το 2007 το Συµβουλίου του Enfield χρηµατοδότησε 228 νοσηλευτικές θέσεις, και
502 περιοχές για οικιστική περίθαλψη, και η αριθµοί για νέα πρόσβαση για αυτό το έτος ήταν 65 και 163
αντίστοιχα. Η πλειοψηφία αυτών είναι ηλικιωµένοι. Οι αριθµοί που απαιτούν οικιστική και νοσηλευτική φροντίδα
για την άνοια είχε µιαν αύξηση 33% κατά τα τελευταία 3 χρόνια, από µια χαµηλή βάση των 221 έως 295. Τα Σπίτια
µε περίθαλψη ενθαρρύνονται να προσλαµβάνουν προσωπικό που να έχει δραστηριότητα, για την υποστηρίζουν
τους κατοίκους ώστε να παραµείνουν ενεργά άτοµα και να συµµετέχουν σε διάφορες ψυχαγωγικές
δραστηριότητες. Η εξασκήσεις στον τοµέα αυτό, ωστόσο, είναι ασυνεπής. Τα τελευταία χρόνια η ισορροπία της
τοπικής αυτοδιοίκησης που χρηµατοδοτείτε για περίθαλψη στο Enfield έχει µετατοπισθεί µακριά από κατοικηµένη
περίθαλψη, σύµφωνα µε την τακτική για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας των ηλικιωµένων ανθρώπων για
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Μεταξύ Σεπτεµβρίου 2003 και Σεπτεµβρίου 2006 υπήρξε µείωση κατά 27% του
αριθµού των ηλικιωµένων που υποστηρίζονται από την τοπική αρχή σε κατοικηµένες οικίες περιθάλψεως.
Επίσηµες στατιστικές έδειξαν συνολικά 1.480 ανθρώπους που ζουν σε ιδρύµατα περιθάλψεως το 2005/06, η
πλειοψηφία των οποίων είναι πιθανόν να είναι ηλικιωµένοι. Στα πλέον πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία ένα
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άθροισµα δείχνει 1,688 σε χώρους για τους ηλικιωµένους, 88% των οποίων είναι στον ιδιωτικό τοµέα. Τα στοιχεία
αυτά περιλαµβάνουν «άτοµα που πληρώνουν» καθώς και άτοµα που χρηµατοδοτούνται από την τοπική αρχή.
Υπηρεσίες για άτυπες φροντιστές
Η άτυπη φροντιστές είναι η µη αµειβόµενη συγγενείς και η φίλοι που φροντίζουν κάποιον ο οποίος χρειάζεται
συντήρηση. Η απογραφή του 2001 έδειξε ότι στο Enfield 15% των ηλικιωµένων οι οποίοι κατοικούν σε ιδιωτική
κατοικία, προσέφεραν κάποια συντήρηση. Στο Enfield υπολογίζεται ότι έχει 7,800 φροντιστές της ηλικίας 65+, η
µίση από αυτούς συντηρούν και προσέχουν άτοµα άνω των 75 ετών. Η σηµαντική εξοικονόµηση για το δηµόσιο
ταµείο της µη αµειβόµενης περίθαλψης αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο. Η φροντιστές µπορούν να επιλέξουν
να έχουν τις δικές τους ανάγκες να εκτιµηθούν, και µπορούν να επιτύχουν, υπηρεσίες, όπως σύντοµες διακοπές.
Αυτά µπορεί να συνεπάγεται µε µιαν βραχυπρόθεσµη τοποθέτηση για την περίθαλψη ενός ατόµου όπου
χρειάζεται συντήρηση σε κατοικηµένο οίκο, να υποκαταστήσει την φροντίδα στο σπίτι του ατόµου για µερικές
ώρες/η εικοσιτετράωρα, ή µια τοποθέτηση σε ένα ηµερήσιο κέντρο για το άτοµο που φροντίζει. Ωστόσο, υπάρχει
σοβαρή έλλειψη για αυτήν την προµήθεια.
Προσωποποίησης
Η Υπηρεσίες κοινωνικής µέριµνας υφίστανται σηµαντικές αλλαγές µε την πλήρη εφαρµογή της
«Προσωποποιήσεως» από τον Απρίλιο 2011. Προσωποποίησης περιλαµβάνει αυξανόµενο αριθµό των
ηλικιωµένων όσον αφορά τον προσωπικό τους έλεγχο για κοινωνική περίθαλψη. Η αξιολόγηση ανάγκης από
επαγγελµατίες του τοµέα, θα αντικατασταθεί από ηλεκτρονικό υπολογιστή ο όποιος έχει πρόγραµµα αυτό
αξιολογήσεις, αλλά θα υπαρχή βοήθεια εάν αυτό απαιτητέ. Όσοι απολαµβάνουν κοινωνικής µέριµνα, θα τους
διατεθεί ένας Ατοµικός Προϋπολογισµός που µπορούν να το διαχειρίζονται οι ίδιοι (όπως και µε της άµεσες
πληρωµές), ή να το αναθέσουν σε ένα άλλο πρόσωπο ή σε οργανισµό (συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών
αρχών). Οι πόροι είναι διαθέσιµη για προληπτικές υπηρεσίες για τα άτοµα που έχουν σχετικά µικρές ανάγκες που
δεν είναι επί του παρόντος επιλέξιµοι για βοήθεια η και rε-ablement» π.χ. για τους ανθρώπους που πρόσφατα
αδιαθέτησαν η τραυµατίστηκαν. Με το να χρησιµοποιούνται µε αυτόν τον τρόπο οι πόροι της Κοινότητας, ο
στόχος είναι να γίνει µια προώθηση προς την γενική υποστήριξη και η υπηρεσίες να είναι διαθέσιµες σε όλους,
αλλά αυτό εισάγεται σε µια εποχή περικοπών στης δηµόσιες δαπάνες .
6 Μεταφορικά
Συγκοινωνίες για το κοινό
Το Enfield, εξυπηρετείται από το υπόγειο δίκτυο του Λονδίνου. Είµαστε στη γραµµή Piccadilly, η οποία εξυπηρετεί
το δυτικό τµήµα του ∆ηµου, εχει 4 υπόγειους σταθµούς εντός των συνόρων του Enfield. Υπάρχουν 3 'overground' σιδηροδροµικές γραµµές, οι δύο στο ανατολικό τµήµα του Enfield και µία περαιτέρω δυτικά. Επειδή αυτά
αναπτύχθηκαν για κύριο λόγο να εξυπηρετούν την απασχόληση του Λονδίνου, ο υπόγειος και οι σιδηροδροµικές
γραµµές έχουν προέλευση ως επί το πλείστον από το κεντρικό Λονδίνο, και τοιουτοτρόπως το Enfield
εξυπηρετείτε για διαδροµές από Βορρά προς Νότων. Σύµφωνα µε την Υπηρεσία Ταξιδιών για το Λονδίνο, υπάρχει
µικρή διαφορά στα επίπεδα χρήσης, µεταξύ τους νέους και τους ηλικιωµένους. Μερικές φορές η αµαξοστοιχίες
µπορεί να έχουν υπερφόρτιση. Όλες οι αµαξοστοιχίες έχουν θέσεις που ορίζονται για τα άτοµα µε ανάγκες
προτεραιότητας, συµπεριλαµβανοµένων των ηλικιωµένων και για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, αλλά στην πράξη
αυτή η διαθεσιµότητά εξαρτάται από την ζήτηση και την καλή θέληση των άλλων επιβατών. Λίγοι σιδηροδροµική
και υπόγειοι σταθµοί προσφέρουν πρόσβαση σε ίσιο επίπεδο, και σε ορισµένους σταθµούς δεν υπάρχει
επιπέδου πρόσβαση στην αµαξοστοιχία ή/και υπαρχή ένα καινό µεταξύ εξέδρας και αµαξοστοιχίας.
Η διαδροµές των λεωφορείον διασχίζουν τον ∆ήµο, και όµως υπάρχουν λιγότερες υπηρεσίες προς δυτικά όπου
ζουν τα περισσότερα ηλικιωµένα άτοµα και ορισµένες κατοικήσιµες περιοχές εξυπηρετούνται καλλίτερα από
µερικές άλλες. Η στάσεις των λεωφορείων έχουν τοποθετηθεί ούτος ώστε να παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε
ορισµένα από τα µεγάλα σούπερ-µάρκετ. Θα µπορούσαν να γίνουν περισσότερα, ωστόσο, για να παρέχεται µια
καλύτερη µε τη δηµοσία µέθοδο µεταφοράς σε αυτά τα καταστήµατα, και που διαθέτουν ένα µεγάλο αριθµό για
την στάθµευση ιδιοκτητών αυτοκινήτων. Τα λεωφορεία τώρα έχουν ένα ρηχό βήµα για την πρόσβαση
αναπηρικής πολυθρόνας. Προσφέρουν επίσης καθίσµατα προτεραιότητας για τα ηλικιωµένα άτοµα, και για
άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Προνοµιούχος παραχώρησης ναύλου µε τις δηµόσιες µεταφορές
Στο Λονδίνο η κάτοικοι ηλικίας 60 και άνω έχουν το δικαίωµα Ελεύθερη ∆ιέλευση το Freedom Pass. Αυτό µας δίνει
το δικαίωµα να ταξιδεύουµε δωρεάν χρεισηµοποιοντας τις δηµόσιες µεταφορές σε οποιαδήποτε περιοχή εντός
των ορίων της Αρχής του Greater London. Μπορεί να ταξιδεύουµε δωρεάν οποιαδήποτε ωρα µε τα λεωφορεία
και µε τα υπογεια τραινα, και στα µεσοεβδοµαδα, αλλα για τα Σαββατοκύριακα η ωρες είναι από 9.30πµ µε τους
σιδηρόδροµους, χωρίς όµως κανένα περιορισµό χρόνου τα Σαββατοκύριακα. Στο πλαίσιο ενός εθνικού
συστήµατος, η Ελεύθερη ∆ιέλευση Freedom Pass, επιτρέπει δωρεάν ταξίδια για τα τοπικά λεωφορεία σε όλη την
Αγγλία µεταξύ 09.30 και 23 00 για µεσοβδόµαδα διέλευση, και για οποιαδήποτε ώρα στα Σαββατοκύριακα και τις
ηµέρες αργίας. Αυτή η «ελεύθερη διέλευση είναι εξαιρετικά πολύτιµη και στο Enfield 88% εκείνων που έχουν αυτό
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δικαίωµα τους καταχωρείται να το απολαύανουν. Το Συµβούλιο του ∆ήµου Enfield πληρώνει στην Υπηρεσία
Μεταφορών του Λονδίνου για κάθε ένα καταχωρηµένο µόνιµο κάτοικο που έχει αυτό το δικαίωµα. Η επιλεξιµότητα
λόγο ηλικίας αυξάνεται για την απόκτησαν Ελεύθερη ∆ιέλευση το Freedom Pass.
Ορισµένοι ταξιδιώτες στο Ηνωµένο Βασίλειο δικαιούνται να αγοράζουν διάφορες Κάρτες Σιδηρόδροµων που δίνει
στους κατόχους τους εκπτώσεις επί των σιδηροδροµικών εισιτηρίων. The Senior Railcard Τα προαναφερθέντα
Κάρτες Σιδηρόδροµων είναι διαθέσιµα από σιδηροδροµικούς σταθµους για άτοµα πάνω από 60 ετών, και που
µπορούν να εξοικονοµήσουν το εν τρίτον για τα περισσότερα σιδηροδροµικά ταξίδια, σε όλη τη Βρετανία, και
µέχρι τώρα οι οικονοµία είναι περίπου £26.00 το έτος.
Συνδυασµοί Μεταφορές και Ευκινησία εντός του ∆ήµου Enfield
Στο (Enfield κοινοτικές µεταφορές) ECT είναι µια φιλανθρωπική οργάνωση που λειτουργεί µικρά λεωφορεία που
µπορούν να µεταφέρουν 16 επιβάτες για ενοικίαση µε λιγότερο από το συνήθως κόστος σε οµάδες εθελοντών µε
τους όποιος συνδέετε. Επιπλέον νοικιάζη µικρά λεωφορεία µε επιχορηγούµενο κόστος, στους φροντιστές των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες, και έτσι εξυπηρετούν της ανάγκες τους. Εξάλλου αυτό προσλαµβάνει και µικρότερα
οχήµατα µε επιδοτούµενο κόστος για φροντιστές προς τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ούτος ώστε να εκπληρούνται
η ανάγκη µεταφοράς τους. Στο ∆ήµο του Enfield (∆ήµος Enfield Εθελοντική Σύµπραξης για τα Απενεργοποίηµενα
Ατοµα) B.E.V.A.D, είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός που παρέχει χαµηλού κόστους για ενοικιασην των
µεταφορών προς τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και τους ηλικιωµένους εντός του Enfield. Σε δύο από τα
µεγαλύτερα εµπορικά κέντρα στο το ∆ήµο, στο Enfield Τον και στο Έντµοντον, το Shopmobility (µεταφορικών
όχηµα) παρέχει µια δωρεάν, καθηµερινή παραχώρηση της ηλεκτρικές σκούτερ που είναι αναπηρικές πολυθρόνες
για να επιτρέψουν σε αυτούς τους ανθρώπους µε προβλήµατα κινητικότητας την πρόσβαση σε υπηρεσίες και
στα καταστήµατα. Το London Dial-a-Ride Λονδίνο Μέσω τηλεφώνου-a-µετακίνηση (τηλεφωνική σύνδεση για
µεταφορικό µέσον) είναι µια µετακίνηση από σπίτι στο σπίτι, για να µετακίνηση πολλά άτοµα, µε ειδικές ανάγκες
και τους ηλικιωµένους που δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις δηµόσιες υπηρεσίες µεταφοράς. Μπορεί να
χρησιµοποιηθεί, για παράδειγµα, για ψώνια, επίσκεψιν σε φίλους και στην οικογένεια τους, και για τις συναντήσεις
τους στον ιατρό τους, ή στον οδοντίατρο. Επιλεκτικότητα εξαρτάται εάν είναι µακροπρόθεσµη ή µόνιµη η
αναπηρία.
Η Ιδιωτική µεταφορά
Η διαθεσιµότητα µε ιδιωτικό αυτοκίνητο είναι πιο σηµαντική στους εξωτερικούς ∆ήµους του Λονδίνου,
συµπεριλαµβανοµένου και του Enfield, εν σύγκριση µε το κεντρικό Λονδίνο, που έχει ένα πιο πλήρες δίκτυο όσον
αφορά της δηµοσιές µεταφορές. Το 2001, περισσότερα άτοµα 50+ ζούσαν σε νοικοκυριά χωρίς αυτοκίνητο, ή
φορτηγό, και λιγότεροι στα νοικοκυριά µε δύο ή περισσότερα άτοµα από τον γενικό πληθυσµό. Ωστόσο, αυτό
αποκρύβει µεγάλες αποκλίσεις µεταξύ των ατόµων 50+, όσον αφορά την ηλικία και γένος. Η διαθεσιµότητα
αυτοκίνητου µειώνεται µε την ηλικία, και υπάρχει διάφορα ανάµεσα των ανδρών και γυναικών. Η πιθανότητα των
γυναικών να ζουν σε ένα νοικοκυριό χωρίς αυτοκίνητο/φορτηγό αυξάνεται στις νεότερες ηλικίες εν σχέσεις µε
τους άνδρες, και αυτή η ανισότητας διευρύνεται στην ηλικιακή οµάδα 75-84, στην οποία το 60% των γυναικών και
το 38% των ανδρών, δεν είχαν αυτοκίνητο, στο νοικοκυριό τους. Το χάσµα µεταξύ τα δυο γένη εξακολουθεί και
στη 85+ ηλικιακή οµάδα, και στην οποίαν το 77% των γυναικών και το 61% ανδρών κατοικούν σε νοικοκυριά
χωρίς αυτοκίνητο.
Οι συνέπειες είναι ότι πολλές ηλικιωµένες γυναίκες, και σε µικρότερο βαθµό άνδρες, υποχρεώνονται να
βασίζονται στης δηµόσιες υπηρεσίες µεταφορών, σε ένα στάδιο της ζωή τους όταν, για ορισµένους (αν όχι για
όλους), το περπάτηµα τους προς το πλησιέστερο λεωφορείο ή σταθµό µπορεί να έχει αρχίσει να είναι
προβληµατική, και η χρησιµοποίησης των δηµοσίων µεταφορών γίνετε πιο δύσκολη. ∆ιαφορετικά, αυτοί οι
άνθρωποι πρέπει να βασίζονται µε µεταφορικό µέσον που είναι δεν προέρχεται από τα δικά τους οικιακά µέσα, µε
ιδιωτικό ταξί ή mini-cab (που κάνει ακριβό κάθε ταξίδι), η µε υπηρεσίες ή ένα από τα συστήµατα µεταφορών που
αναφέρετε ανωτέρω, ή/και περιορίζουν τα ταξίδια τους έξω από το σπίτι.
Παραχωρήσεις για ιδιωτική µεταφορά
Το (ΕΕ Blue Badge Scheme) Γαλανό Έµβληµα σχεδίων της ΕΕ έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους ανθρώπους µε
σοβαρά προβλήµατα ευκινησίας για να ταξιδεύουν είτε ως οδηγούς ή ως επιβάτες σε ιδιωτικά αυτοκίνητα, και
τους επιτρέπει να σταθµεύσουν κοντά στον προορισµό τους. Αυτοί µπορούν να σταθµεύουν σε ορισµένες
δρόµους, που απαγορεύονται για άλλους αυτοκινητιστές, πρέπει όµως να εµφανίζουν το Γαλανό Έµβληµα σε
ένα από τα παράθυρα του αυτοκίνητου. Υπάρχουν ορισµένες θυρίδες στάθµευσης σε όλες τους δηµόσιους
χώρους στάθµευσης των αυτοκινήτων και επίσης στα δηµόσια κτήρια. Είναι δωρεάν για τους κατόχους Γαλανό
Έµβληµα στους σταθµούς στάθµευσης στο Enfield.
Θυρίδες στάθµευσης για τους άνω των 70+ ετών έχουν εισαχθεί πρόσφατα για στάθµευση των αυτοκινήτων
τους στο Enfield. Ο κάθε κάτοικος πάνω από την ηλικία αυτή µπορεί να κάνει αίτησιν για ένα Brown Badge
Καφεδή Έµβληµα, και µπορούν να σταθµεύσουν πάρκο αυτοκινήτων στης ορισµένες θυρίδες και που του
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παρέχουν σύντοµη και εύκολη πρόσβαση σε καταστήµατα, τράπεζες, ταχυδροµικά γραφεία κ.λπ. Η Brown
Badge - Καφέ Σήµατός - κάτοχοι πρέπει να καταβάλουν τα τέλη της συνηθισµένης στάθµευσης.
7 Ψωνίσµατα
Το Enfield εξυπηρετείται πολύ καλά από τις έξι µεγάλες σουπερµάρκετ. Μερικά από αυτά τα σουπερµάρκετ είναι
ανοιχτά για 24 ώρες. Το Tesco και το Sainsbury άνοιξαν «ταχεία εξυπηρέτηση» καταστήµατα στις µικρότερες για
ψώνια περιοχές. Η µικρές ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι δύσκολο να επιβιώσουν σε αυτό το κλίµα. Ωστόσο, όπως
είδαµε, το Enfield έχει µεγάλες κοινότητες από την Ασία, Κύπρο, και κατοίκους από την Πολωνία (πιο πρόσφατα)
και τα καταστήµατα τους είναι ευπρόσδεκτη για τοπικά ψώνια.
Τα µεγάλα σουπερµάρκετ προσφέρουν ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών για τους ηλικιωµένους πελάτες τους. Όλα
επιδεικνύουν το Γαλανό Έµβληµα στάθµευσης. Οι περισσότερες σουπερµάρκετ προσφέρουν: ευρύς διαδρόµους
για της αναπηρικές καρέκλες, την παροχή των αναπηρικών πολυθρόνων, και σκούτερ µεταφοράς, µια
ορισθείσα θήρα για έλεγχο, και ακρόαση-βοήθειας, καθώς και βοήθεια για την συσκευασία των προϊόντων,
βοήθεια για µεταφορά προς το όχηµα του ηλιοκαµένου, και µια υπηρεσία παράδοσης στο σπίτι µε τα ψώνια. Για
άτοµα µε πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, τα ψώνια on-line είναι τώρα ευρέως διαθέσιµα.
8 Αναψυχή
Εκπαίδευση
Στο Enfield, όπως και σε άλλες περιοχές στη Βρετανία, υπάρχουν ευκαιρίες της οποίες η κυβέρνηση αποκαλεί
‘Long Life Learning’ «δια βίου µάθηση». Υπάρχουν δύο κολέγια για αυτήν την ανωτέρα εκπαίδευση, Τα κολέγια
Enfield και σοθτηγατε, τα οποία προσφέρουν µια σειρά µαθηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των αγγλικά,
Οµιλητές για της Άλλες Γλώσσες (ESOL), και η πρόσβαση περιλαµβάνει και άτοµα ηλικίας 50 και άνω. ∆υστυχώς
οι παραχωρήσεις που προσφέρονται µία φορά σε άτοµα πάνω από 60 ετών, δεν εφαρµόζεται πλέον, αν και
υπάρχουν παραχωρήσεις για άτοµα τα όποια έχουν τις παροχές της υποστήριξης εισοδηµάτων.
Υπάρχει µια δραστήρια πτέρυγα του University of the Third Age - Πανεπιστηµίου της τρίτης ηλικίας - (U3A) στο
Enfield. Το ετήσιο κόστος για συνδροµή τώρα είναι £14 και προσφέρει µια ποικιλία µαθηµάτων, που κυµαίνονται
από τη γαλλική γλώσσα, έως την φιλοσοφία, και η διδασκαλεία γίνεται από εθελοντές που είναι µέλη της U3A, και
δεν δίνονται επίσηµες εξετάσεις για τυπικά προσόντα η απολυτήρια. Το U3A είναι επίσης µια κοινωνική οργάνωση
που προσφέρει τακτικές ξεναγήσεις και γεύµατα.
Η Workers’ Educational Association - Εργατική Εκπαιδευτική Ένωση - προσφέρει έναν µικρό αριθµό µαθηµάτων
µε ψηλές του ακαδηµαϊκές προδιαγραφές. Και πάλι, αυτά τα µαθήµατα προσελκύουν εκείνους που έχουν
σοβαρό ενδιαφέρον για τα θέµατα που προσφέρονται, αλλά που δεν επιθυµούν να λάβουν απολυτήριο.
Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ΙΤ (Πληροφοριακή Ενηµέρωση), µε συγκεκριµένο σκοπό
να προσέλκυση τα άτοµα ηλικίας άνω των 50. Για τα περισσότερα µαθήµατα υπαρχή µια επιβάρυνση για
δίδακτρα, αλλά ορισµένες, όπως εκείνες που οργανώνονται από την φιλανθρωπική οργάνωση, πρώην Age
Concern UK -(Ηλικία Ενδιαφέροντος) -, που είναι δωρεάν και συνδέεται µε τοπικά σχολεία όπου φοιτητές IT
βοηθούν ηλικιωµένα άτοµα να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους.
Φυσικές δραστηριότητες
Χάρη στην πρωτοποριακή προσπάθεια του Over 50s Forum, υπάρχουν παραχωρήσεις που είναι διαθέσιµες για
να γίνουν µέλη, στα τεσσάρα κέντρα που είναι χρηµατοδοτούµενα από τη δηµόσια υπηρεσία αναψυχής στο
∆ήµο. Τα κέντρα αυτά έχουν συγκεκριµένες ηµέρες για τους Over 50s και είναι πολύ δηµοφιλείς. Ο ∆ήµος έχει
πολλούς αθλητικούς συλλόγους που είναι ιδιωτική, που ευρίσκονται εντός του ∆ήµου και ή πρόσβαση είναι
εύκολη για τους κατοίκους του Enfield. Μια έρευνα µεταξύ των κατοίκων το 2005 διαπίστωσε ότι το 18% από τους
50+, χρησιµοποιούν τα κέντρα φυσικής δραστηριότητας και της πισίνες, σε σύγκριση µε το 39% των ανθρώπων
που είναι νεώτεροι.
Ένας µεγάλος αριθµός των αθλητικών δραστηριοτήτων είναι διαθέσιµος, πολλές είναι φτηνές και έτσι
προσελκύουν το κοινό µε της παραχωρήσεις που διαθέτουν. Εκτός από την ένταξη στο γυµναστήριο, τα άτοµα
50+ συµµετέχουν στο µπόουλινγκ, κανό, γκολφ, pilates, τάι τσι, γιόγκα, και η λίστα είναι ατελείωτη! Πολλές από
αυτές τις δραστηριότητες, υποστηρίζονται από το ∆ήµο ‘Everybody Active Strategy’ «όλοι δραστήρια
στρατηγική» που έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τη συµµετοχή όλων των κατοίκων σε τακτική σωµατική
δραστηριότητα ως µέσο για τη βελτίωση της υγείας τους. ∆υστυχώς αυτό δεν έχει τύχη πολύ ευρεία δηµοσιότητα.
Είναι µακάριοι οι κάτοικοι στο Enfield που έχει πολλούς µεγάλους ανοιχτούς χώρους και πάρκα (άνω των 900
εκτάρια). Η Οµάδα Ανάπτυξης του Αθλητισµού οργανώνει µια δηµοφιλή και µη δαπανηρή δραστηριότητα για
τοπικούς περιπάτους, υπό την ηγεσία ενός έµπειρου εκπαιδευτή, και αυτό είναι πολύ ευπρόσδεχτο από πολλούς
των 50+. Μερική από αυτούς τους περιπάτους παίρνουν τους συµµετέχοντας σε µακρινότερες περιοχές για
παράδειγµα, στο κοντινό Epping Forest.
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Υπάρχει ένα δίκτυο που αποτελείτε από 37 µονάδες χώρου για κηπουρική απασχόλησαν σε όλο το ∆ήµο.
Πρόκειται για τα τεµάχια της γης που µπορούν να ενοικιάζονται από το τοπικό Συµβούλιο σε πολύ λογικό κόστος
και χρησιµοποιούνται για να φυτεύουν φρούτα, λαχανικά και λουλούδια. Είναι δηµοφιλή αυτή η χώροι από το
ενεργό µέρος των ηλικιωµένων ατόµων και µπορούν να έχουν την ευκαιρία να συναντιέται το άτοµο κοινωνικά µε
αλλά πρόσωπα, καθώς και να έχουν µια κηπουρική παραγωγή. Το ενοικίων κατεβαίνει στο ήµισυ για τους
κατοίκους που είναι πάνω από την ηλικία των 63 ετών.
Κοινωνικές δραστηριότητες
Σε όλα τα µέρη του του ∆ηµου υπάρχουν πολυάριθµοι σύλλογοι για τους 50+. Ορισµένες από αυτές
διοργανώνονται από το Age UK ή από θρησκευτικές οργανώσεις (βλ. παρακάτω κοινοτική ζωή), και πολλες από
αυτές της διοργανώσεις λαµβάνουν µέρος σε τοπικές αίθουσες και σε κοινωνικά κέντρα. Η περισσότερες είναι
φθηνές και ενδέχεται να διαθέτουν απλώς την ευκαιρία στους ανθρώπους να συναντιούνται για να
συνοµιλήσουν ο ένας µε τον άλλο, που είναι µια πολύ ευχάριστη ευκαιρία για το µοναχικό ηλικιωµένο άτοµο.
Εντούτοις, ορισµένες από αυτές της δραστηριότητες, είναι πιο ανοιχτές και προσφέρουν γεύµατα, βιοτεχνία,
τέχνη, παιχνίδια τράπουλας, κουίζ, συνοµιλίες και ψυχαγωγία, σε λογικές τιµές. ∆ύο επιτυχή κλαµπ είναι αυτό Age
Related Macular Degeneration. Το Ruth Winston House (ένα κέντρο δραστηριοτήτων για τους 50+) είναι µια
κυψέλη ηµερησίας δραστηριότητας κάθε εβδοµάδα, και προσφέρει ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων τα οποία
υποστηρίζονται πάρα πολύ.
Πολλές από αυτές τις οµάδες οργανώνουν ηµερήσια ταξίδια, είτε την ακτή ή σε χώρους ενδιαφέροντος, και
µερικές φορές τις ηµέρες εορτών η αργίας. Πολλοί άνθρωποι στον κύκλο της ηλικίας 60+, απολαβαίνουν αυτές
τις αργίες, που διοργανώνονται πλήρως, χρησιµοποιούνται άνετα ξενοδοχεία και συνήθως είναι διαρκείας από
τέσσερες µέχρι επτά ηµέρες.
Πολιτιστικές δραστηριότητες
Το Enfield Millfield Θέατρο του έχει ανακαινιστεί πρόσφατα είναι δηµοφιλές µε τους ηλικιωµένους. Πολλά εισιτήρια,
υπόκεινται σε µικρές εκπτώσεις για τους άνω των 60 ετών. Η πρόσβαση είναι χωρίς σκαλοπάτια, και υπαρχή
αφιερωµένος χώρος για τους χρήστες µε αναπηρική πολυθρόνα και για αυτούς που τους φροντίζουν.
Το Chickenshed είναι ένα θέατρο το όποιον συµπεριλαµβάνει πολλά γεγονότα τα όποια είναι σχετικά µε το
Enfield, µόλον ότι επικεντρώνονται αυτά για τους νέους, έχει δηµοφιλή θεάµατα, που είναι πλήρως
προσπελάσιµα για τους ηλικιωµένους, συµπεριλαµβανοµένης και µιας µηνιαίας Τζαζ κλαµπ. Για την πραγµατική
τζαζ aficionado το δηµοφιλές Googlies Jazz Supper Club συγκεντρώνεται εβδοµαδιαίος, πολλά από τα µέλη που
υπάγονται στην οµάδα Enfield Over 50s Forum.
Το Enfield υπερηφανεύεται για έναν αριθµό ερασιτεχνών οµάδων για δραµατικό θέατρο, τον οποίων η
παραστάσεις, συνήθως musicals, είναι πολύ δηµοφιλείς από πολλές από τις παλαιότερες γενιές. Πράγµατι,
πολλοί από τους συµµετέχοντες είναι άνω των 50 ετών. Συνήθως πραγµατοποιούνται σε αίθουσες και σε άλλους
τόπους γύρω από το ∆ήµο και δίνονται εκπτώσεις για τους άνω 60 ετών. Υπάρχουν επίσης ορισµένες χορωδίες
και οµάδες µουσικής που ενθαρρύνουν µια ευρεία προσχώρηση και επίσης παρέχουν τακτικές συναυλίες.
∆εδοµένου ότι το Enfield είναι ένας ∆ήµος του Λονδίνου, οι πάνω από 60 ετών έχουν τη δυνατότητα να
χρησιµοποιούν το Freedom Pass (βλέπε τµήµα 6 ανωτέρω) για να επισκεφτούν είτε τα µουσεία και της
πινακοθήκες που αφθονούν στο Λονδίνο και τα δωρεάν ταξίδια βοηθούν στο να καταστεί πιο προσιτή η
επισκέψεις στο θέατρο, κινηµατογράφο, και τις πολλές άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Λονδίνο. Το Εθνικό
Θέατρο έχει γενναιόδωρες εκπτώσεις για απογευµατινές παραστάσεις. Το Enfield Silver Screen Film Club
προσφέρει πάνω στους 50+ φτηνα εισιτήρια στον κινηµατογράφο του, κατά την διάρκεια της ηµέρας, και
προβαλουν σύγχρονες επιλεγµένες ταινίες στης διάφορες αίθουσες του ∆ήµου.
Το Forty Hall είναι ενα Ιακωβίνικο Κτιριο, στο οποιον υπάρχουν όµορφες πεδιάδες, και τακτικά διοργανώνει
εκθέσεις ιστορικού ενδιαφέροντος, και της τέχνης, κεντήµατα και παρόµοια. Το νέο Dugdale Centre στο κέντρο
του Enfield, διαθέτει χώρο για εκθέσεις και παραστάσεις.
Η κοινοτική ζωή
Κάθε έτος η κάτοικοι του Enfield οργανώνουν Κοινότητα Φεστιβάλ π.χ. στην Edmonton, Bush Hill Park και Ponders
End, και υπάρχουν τρία Φεστιβάλ το καλοκαίρι που συγκεντρώνουν χρηµατικές προσφορές για φιλανθρωπικές
οργάνωσης. Η εµφάνιση Town Show του Σεπτεµβρίου είναι µια δηµοφιλής ευκαιρία για διάφορες οµάδες,
συµπεριλαµβανοµένων των φιλανθρωπικών οργανώσεων, να συµµετάσχουν. Η ηλικιωµένοι κάτοικοι είναι πολύ
δραστήριοι για τη διατήρηση αυτών των δραστηριοτήτων, και για τα φιλανθρωπικά ιδρύµατα να συµµετάσχουν,
και εργάζονται σε φιλανθρωπικά καταστήµατα, η ως εθελοντές για την διοργάνωση εκδηλώσεων.
Πολλοί ηλικιωµένοι στο πλαίσιο της Κοινότητας συµµετέχουν σε εθελοντική εργασία, τόσο εντός όσο και εκτός
του ∆ήµου. Η πρωτοβουλία "Streethawks", για παράδειγµα, δηµιουργήθηκε από την οµάδα περιβάλλοντος του
∆ήµου, και συµπεριλάµβανε κατοίκους για αναφέρουν τα άτοµα που πετούν ανεύθυνα διάφορα αντικείµενα
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αποθέσεως, Γκράφιτι, επικίνδυνα ακλάδευτα δένδρα κ.λπ.... Τα περισσότερα από τα µέλη είναι από τους
ηλικιωµένους. Age UK ενθαρρύνει εθελοντές να λειτουργούν παράλληλα µε άλλα ηλικιωµένα άτοµα, και επίσης
να εργαστούν εντός του περιβάλλοντος του σχολείου, και να συµµετάσχουν µε τους νέους.
Υπάρχουν πολυάριθµες οµάδες διαφορετικής πίστεως και πολιτιστικές κοινότητες στο ∆ήµο, που προσφέρουν
υποστήριξη για τα µέλη τους της µεγαλύτερης ηλικίας µε διάφορους τρόπους. Για παράδειγµα, ένα καλός
αριθµός των κοινωνικών συλλόγων που αναφέρθηκαν παραπάνω διοργανώνονται µέσα από οµάδες
διαφορετικής πίστεως ή πολιτιστικές οµάδες. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό, επειδή πολλοί ηλικιωµένοι, ιδίως για της
γυναίκες, η οποίες έχουν µετανάστευση εδώ και χρόνια στη χώρα αυτή, έχουν περιορισµένα τα αγγλικά τους, και
τους δίνει την ευκαιρία να επικοινωνούν στη γλώσσα τους. Το µειονέκτηµα είναι ότι αυτό συµβάλλει στη διαιρέσεις
στην κοινωνία. Ας ελπίσουµε ότι αυτό θα αλλάξει όταν γίνει η νεότερη γενεά πιο ολοκληρωµένη.
Κοινοτικές οµάδες υποστήριξη έχουν ενεφανίσθη, που συχνά οργανώνονται από τους ηλικιωµένους που έχουν
διαθέσιµο χρόνο. Βοηθούν να οργανώσουν τα τοπικά Φεστιβάλ και επίσης να συµβάλουν στις συζητήσεις
σχετικά µε τις συνεχιζόµενες εξελίξεις στο το ∆ήµο. Το µεγαλύτερο φόρουµ για τα ηλικιωµένα άτοµα είναι το
Enfield Over 50s Forum που έχει µια εκστρατεία καθώς και µια κοινωνική λειτουργία. Τα ηλικιωµένα άτοµα είχαν
σηµαντική επιτυχία σε ότι επηρεάζει την τοπική όσο και την εθνική διαδικασία για την λήψη αποφάσεων.
Ορισµένα ηλικιωµένα άτοµα είναι ευάλωτα, και προσπαθώντας να αντισταθµίσουν αυτό, τόσο η αστυνοµία ως
επίσης και στ πυροσβεστικό σώµα, τους επισκέπτεται στα σπίτια τους για να τους πρόσφορη δωρεάν
συµβουλές για την ασφαλείας τους, και να εγκαταστήσετε την ασφάλεια συναγερµού πυρκαγιάς.
Παρόλο που µπορεί να φαίνεται ότι υπάρχει πληθώρα ευκαιριών που είναι διαθέσιµες για αναψυχή και για
κοινωνική δραστηριότητα, υπάρχουν όµως τα προβλήµατα της πρόσβασης. Η δηµοσιότητα για τις
δραστηριότητες που αναφέρονται είναι αποσπασµατική και το καλά πληροφορηµένο, και εκπαιδευµένο
πρόσωπο είναι πιθανότερο να συµµετέχει. Τα φτωχότερα και λιγότερο πληροφορηµένα µέλη της κοινωνίας των
πολιτών συχνά δυσκολεύονται περισσότερο να επωφεληθούν µε της διάφορες προσφορές για δραστηριότητα.
9 Πληροφορίες και συνηγορία
Το Enfield διαθετη 17 βιβλιοθηκες οι οποίες είναι µεικτής ποιότητας, αλλά όλες δίνουν τη δυνατότητα να
χρησιµοποίηση ο καθένας έναν υπολογιστή του Internet, εάν οι κάτοικοι δεν έχουν αυτές τις εγκαταστάσεις στο
σπίτι τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για τους ηλικιωµένους που δεν είχαν την ευκαιρία στην νεώτερη εποχή
τους να χρεισηµοποιησουν το Internet, και το προσωπικό της βιβλιοθήκης είναι διαθέσιµο για να τους βοηθήσει.
Όλες οι βιβλιοθήκες διαθέτουν αρκετά µηχανήµατα για εκτύπωση, Braille και καταγραφείµενα βιβλία. ∆ύο
βιβλιοθήκες έχουν ανακαινιστεί πλήρως και η πρόσφατα ανακαινισµένη βιβλιοθήκη στο κέντρο του Enfield είναι
σηµαντική πρόσβαση για πληροφορίες. Επιπλέον του δανεισµού βιβλίων και µουσικής, οι κάτοικοι µπορεί να
λάβουν πληροφορίες από τις βιβλιοθήκες όσον αφορά τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιµες στο ∆ήµο, και
διαθέτουν επίσης σύγχρονα προγράµµατα όπως το έργο «Αναµνήσεις περίοδο πολέµου» Bush Hill και «Health
Advice» στο Ponders End. Για εκείνους που είναι δύσκολο να πάνε στη βιβλιοθήκη, υπάρχει µια υπηρεσία κινητής
βιβλιοθήκης και µια ειδική υπηρεσία για αυτούς που οικουρούν.
Το Enfield Citizens Advice Bureau βρίσκεται Ponders End προς τα ανατολικά του ∆ήµου. Προσφέρει δωρεάν
συµβουλές για κάθε µόνιµο κάτοικο του Enfield τηλεφωνικός και µέσο του ∆ιαδικτύου, καθώς και µε προσωπική
επίσκεψη. Για τα ηλικιωµένα άτοµα που είναι σε θέση να συνδεθούν µε το Internet, το δικτυακό του London
Borough of Enfield, διαθέτη πολύ καλές συµβουλές.
Όπως, και µε της δραστηριότητες αναψυχής (τµήµα 8 ανωτέρω), ευκαιρίες για να αποκτήσουν ενηµέρωση και
συνηγορία δεν είναι κανονικά κατανεµηµένες, και ορισµένοι ηλικιωµένοι από τις πλέον µειονεκτικές οµάδες του
∆ήµου αντιµετωπίζουν δυσκολότερη πρόσβαση εν σχέση από άλλες οµάδες.
Συµπέρασµα
Τα Ηλικιωµένα άτοµα στον ∆ήµο του Enfield, είναι µια αυξανόµενη οµάδα του πληθυσµού, και είναι οι
πρωτοπόροι στην σηµασία το τι εστί να είσαι ηλιοκαµένος, στην µετά βιοµηχανική περίοδο. Οι γενναίες µας
έχουν πληρώσει για όλα αυτά τα αγαθά, και έχουν επωφεληθεί από την ευρεία κοινωνική παροχή που είχε
εισήχθη µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, και είµαστε και τώρα ακόµα δραστήρια άτοµα σε ένα ευρύ φάσµα
των εθελοντικών οργανώσεων. Καθώς επίσης και στις προκλήσεις που παρουσιάζονται αναπόφευκτα για την
υγεία και ευηµερία, µε το γήρας που έρχεται, και αντιµετωπίζουµε προβλήµατα στη στέγαση και στην πρόσβαση
σε υπηρεσίες, µε την αποµόνωση που αισθανόµαστε, και µε την αυξανόµενη άνοια σε διάφορα επίπεδα. Σε
αυτήν την περίοδο της αλλαγής, ανησυχούµε για να διατηρήσουµε την ανεξαρτησία µας και τις παραχωρήσεις
που έχουµε και θέλουµε να διατηρηθούν.
Ενδιαφερόµαστε για τη σύγκριση όρων ζωής µεταξύ του ∆ήµου Enfield µε τους όρους ζωής των Ευρωπαίων
γειτόνων µας και ελπίζουµε ότι θα χρησιµοποιήσετε αυτό το έργο για τη δηµιουργία κοινών προτύπων εντός της
Ευρωπαϊκής Κοινότητος.
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Το προσάρτηµα
Πληθυσµού

287,600 (mid-2008, ONS)

Πληθυσµού προβολής για 2016

291,200 294,400 (GLA 2008 Γύρου
∆ηµογραφικές προβολές, χαµηλή και υψηλή
εναλλακτικές προσφορές, αντίστοιχα)

Περιοχή

8,219 εκτάρια (82.19 sq.km. / 31.7sq.miles)

Στέγαση
Κατοικιών

120,159 (31 Μαρτίου 2009)

Σπίτια:

74,097 (Μαΐου 2007)

∆ιαµερίσµατα:

44,153 (Μαΐου 2007)

∆ιαίρεση της κατοχής των νοικοκυριών:-

(Από νοικοκυριά απαντήσεις, απογραφή 2001)

Ιδιοκτήτες - καταλαµβάνουν

70.7%

Του Συµβουλίου/Οικισµού Σύνδεσης

Αξία Κατοικίας

17,5% (η πιο πρόσφατη εικόνα είναι 15.6% – Enfield
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, Απρίλιος 2008
11,9% (οι πιο πρόσφατες εκτιµήσεις είναι περίπου το
14%)
£ 241,811 ήταν η µέση τιµή για Νοεµβρίου 2009 (Land
Registry)

Απασχόληση
Τοπική εργατικού δυναµικού (απασχόληση στο
Enfield)

110,000 θέσεις εργασίας (GLA Economics εκτίµηση για
το 2007)

Ιδιωτικά Ενοικιαζόµενα

Μεγάλων εργοδοτών – στον ιδιωτικό
εξέχοντες επιχειρήσεις του τοµέα περιλαµβάνουν:

Coca-Cola Enterprises, Warburtons,
IKEA, Royal Bank of Scotland, DHL
και TNT

Ανεργία

9,435 (7,3%) (Σεπτέµβριος 2009, GLA)

Εθνοτικής και πολιτισµικής πολυµορφίας :

Από την απογραφή 2001:-

Λευκοί Βρετανοί

61.2%

Λευκή: Άλλοι Λευκοί

12.9%

Μη λευκοί

22.9%

Μαύρη ή µαύρο Βρετανοί: Καραϊβική

5.3%

Μαύρη ή µαύρο Βρετανοί: Αφρικανικής
Όχι Αγγλικής γλώσσας – top 5:

4.3%
Τουρκικά, στα σοµαλικά, Βεγγάλη, Ελληνικά,
Αλβανικά / Shqip (Σχολή απογραφή, 2009)

Θρησκεία :

Από την απογραφή 2001:-

Χριστιανοί

63.2%

Μουσουλµάνοι

9.6%

Άλλο/Άθρησκη/δεν δήλωσαν

27.2%

Όχι Αγγλικής γλώσσες – α 5:

Τουρκικά, στα σοµαλικά, Βεγγάλη, Ελληνικά,
Αλβανικά / Shqip (Σχολή απογραφή, 2009)
74 th χειρότερο 354 (κατά µέσο όρο των
βαθµολογιών;
χρησιµοποιεί δεδοµένα 2005), 70 th στο µέσο όρο των
τάξεις

Στέρηση : IMD ** κατάταξης στο
Αγγλία
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Έγκληµα :
Αδικήµατα το 2008/09:

24,534

Βαθµολογία ανά 1000 κατοίκους:

86.2

Υγεία
Το προσδόκιµο ζωής για τους άνδρες

78.8 έτη (µε πιο πρόσφατα δεδοµένα-2008)

Το προσδόκιµο ζωής για γυναίκες

82.7 χρόνια (µε πιο πρόσφατα δεδοµένα-2008)

Γενικά νοσοκοµεία

Chase Farm, Βόρειας Middlesex

Αναψυχή και περιβάλλον
Κέντρα ψυχαγωγίας (συµπεριλαµβανοµένου του
ιδιωτικού τοµέα)

Βιβλιοθήκες

8; Συµµετοχές σε δηµόσια αναψυχής κέντρα
προστεθούν 1,535,226 το 2008/09
16-Συνολικές επισκέψεις σε βιβλιοθήκες σε 2008/09:
1,608,512

«Πράσινη ζώνη» * περιοχή

το 40% από το δήµο

Πάρκα και ανοιχτούς χώρους – ζώνης:

(11% από το δήµο) - 902 εκτάρια

* Την «Πράσινη ζώνη» είναι ένα κοµµάτι γης γύρω από το Λονδίνο όπου υπάρχουν αυστηροί περιορισµοί σχετικά
µε τα κτίρια, για να περιοριστεί η «αστική επέκταση
Ευρετήριο των πολλών στέρηση – µια σύνθετη βαθµολογία λαµβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες
Multiple Deprivation – a composite score taking account of a number of factors
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