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Резюме на проекта
Проект за здравна превенция, насочен към дългосрочно
безработни хора и към обучителите, които ще работят с тях
H-CoDe (Развиване на здравна
компетенция) е проект, който се
основава на опита на
многостранния проект,
разработен по програма
Грюндвиг “50Fit - Превенция на
здравето и трудоспособността на
дългосрочно безработни хора
над 50 години”. Анализираните
причини за безработицата и
пречките за повторно връщане
на пазара на труда често са
различни здравословни

подход на разработените
инструменти и обучителните
курсове от 50fit, сега ще бъдат
адаптирани към тези „нови“
целеви групи.
Основната цел на стратегията
за здравна превенция, ще
бъде дефинирана, като
отнасящ се до политиката,
насочена към всички
поколения, които трябва да
бъдат приобщени към пазара

Проектът H-CoDe ще предостави устойчиво решение на
изискванията на новия европейски пазар на труда, към
момента изправен пред демографски предизвикателства,
и като елемент от новите цели за социално включване,
предвидени в стратегията на ЕС за периода 2014-2020г.
проблеми.
Консорциумът на H-CoDe стигна
да заключение, че има липса на
съответен опит, методи и
обучителни курсове спрямо други
групи от хора в неравностойно
положение, например: млади
безработни, жени, хора с
увреждания и т.н. Дългосрочната
безработица и социалното
изключване много често водят до
не добро здравословно
състояние и демотивация за
работа, въпреки благоприятните
условия и удовлетворяващите,
лични качества. Холистичният

на труда, за да се постигне
демографска промяна. Поради
нужните демографски промени
се поставят повече цели, които
надхвърлят постигнатите
резултати в проекта 50fit
(www.rein-network.eu/50-fit).
H-CoDe разработва, адаптира
и тества обучителни курсове
и различни методи за
обучение в здравна
превенция за някои групи
хора в неравностойно
положение на пазара на
труда. За да бъде подобрено
качеството на обученията,
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също са адаптирани и тествани
специални ръководства и
обучителни модули за
обучители. Те ще включват
профил на компетенциите за
обучители на възрастни,
съобразен с Европейските
стандарти (EQF). По тази
причина ще разработи и въведе
тест и система за
сертифициране за обучители на
европейско ниво.

Очакваното въздействието е
свързано с общото осмисляне
на значението на обучението на
възрастни в здравна превенция
в съответствие с европейски
стандарти, подобряване на
обучителните методи и на подобрия успех при интеграцията
на пазара на труда на хора в
неравностойно положение.

Постигнати цели и интернет страница
Какво вече е свършено и кои са следващите стъпки?
По време на първите две срещи
в Марбург/Германия и
Барселона/Испания нашият екип
подготви посочените по-долу
документи, които могат да бъдат
изтеглени от нашата интернет
страница:
1

Интернет страницата www.h-code.eu

2

Логото на проекта

3

Структура на проекта,
съдържаща всички
стъпки, опорни точки,
цели и отговорности

4

План за
разпространение

5

Темплейти за брошури и
бюлетини

6

Начини на комуникация
и отговорности по
отношение на
развитието на различни
части от обучителния
курс

7

Въведение в
разработването на
обучителния курс основни идеи, цели,
методи и т.н.

8

Разработване на 7
модула за референтна,
обучителна програма по

H-CoDe
9
Екипът ни в София:

Можете да посетите нашата
интернет страница www.hcode.eu или да намерите
информация за нас във
Facebook - “H-CoDe”.
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