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profesional në
Menaxhimin e mbetjeve
shëndetësore

Partnerët e Projektit
●

Qendra Ndërkombëtare për Mjedisin,
Menaxhimin e Burimeve dhe
Qëndrueshmërinë Ltd (ICERMS)

●

SINERGIE Shoqëri Konsortium me
përgjegjësi të kufizuara(SINERGIE)

●

Instituti i Mbrojtjes Mjedisore – Instituti
Kombëtar Kërkimor (IEP-NRI)

●

SIGMA ConsultantsLimited(SIGMA)

●

ETLogHealthEnvirotech&Logisti
csGmbH
(ETLog)

●

Qendra Rajonale e Mjedisit për Evropën
Qendrore & Evropën Lindore –Zyra
vendore Maqedoni (REC COM)

●

Shoqata e organizatave të regjistruara
EMAS në Katalania (ClubEMAS)

●

Qendra Kombëtare e Edukimit në
Vazhdim për profesionstët e
Shëndetësisë (QKEV)

●

Qendra Rajonale e Mjedisit për Evropën
Qendrore & Evropën Lindore – Zyra
vendore Slloveni(RECSLO)

●

Konferderata NHS(NHS-Conf)
Unioni Evropian i Spitaleve
Private (EUPH)

●
●

Shoqata Ndërkombëtare e
Mbetjeve të Ngurta (ISWA)

Për më shumë informacion
Email info@hcwm.eu

Web www.hcwm.eu

LinkedIn EU-HCWM
www.linkedin.com/groups/euhcwm-7472255
Ky projekt u bë i mundur rme mbështetjene e Komisionit Europian. Ky botim pasqyron
vetëm mendimet e autorit dhe për çdo lloj përdorimi që mund t’i bëhet informacionit që
gjendet në të Komisioni nuk është përgjegjës.
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Zhvillimi i një
qasjeje të standardizuar
në nivel BE për trajnimin
dhe edukimin
profesional në
Menaxhimin e mbetjeve
shëndetësore

Ky projekt synon të ofrojë një qasje të unifikuar
për zhvillimin e Standardeve Kombëtare të
dhe
të
Programeve
të
Punësimit
Trajnimit dhe Edukimit Profesional në
lidhje
me
Menaxhimin
e
Mbetjeve
shëndetësore në të gjithë vendet anëtare
të BE-së.
Kjo do të arrihet përmes zhvillimit të një kuadri
qualifikimi për menaxhimin e mbetjeve
shëndetësore dhe një platforme të edukimit në
distancë.

Rezultatet Kryesore
●

●

Vlerësimi i gjendjes ekzistuese të Trajnimeve /
Kualifikimeve Prpfesionale në vendet anëtare të
BE-së të përfaqësuara nga vendet partnere në
këtë projekt.
Vlerësimi i aftësive bazë të duhura për rolin e
menaxherit të mbetjeve shëndetësore.

●

Zhvillimi i një programi të trajnimit dhe
edukimit profesional të standardizuar për
BE për menaxherët e mbetjeve
shëndetësore.

●

Zhvillimi i materialeve shoqëruese të
trajnimit që do të mbështesin programin e
trajnimit.

●

Zhvillimi i një platforme të edukimit në distancë
për të lehtësuar ofrimin e programit të trajnimit
në largësi.

●

Krijimi i një rrjeti të zgjeruar në BE të
profesionistëve të menaxhimit të mbetjeve
shëndetësore.

Ekipi i projektit përbëhet nga 12 partnerë që
përfaqësojnë 11 vende evropiane dhe 2 shoqata
industriale paneuropiane.
Ky partneritet përfaqëson një grup të larmishëm
aktorësh kryesorë në këtë fushë me një nivel të
lartë ekspertize teknike që vijnë si nga sektori
publik ashtu dhe privat.
Gjithashtu partneriteti i projektit përfshin
përfaqësues të menaxherëve të mbetjeve
shëndetësore dhe të ofruesve të kujdesit
shëndetësor
si
dhe
përfaqësues
të
rëndësishëm të fushësh së edukimit e
trajnimit profesional.

Si të regjistrohesh
Ky projekt nis në 1 Januar 2014
dhe përfundon në 31 Dhjetor
2016.
Për tu regjistruar në rrjetin e
projektit ju lutem kontaktoni Julie
Peer në adresën:
info@hcwm.eu

