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International Centre for the
Environment, Resource Management
& Sustainability Ltd (ICERMS)
SINERGIE Societa Consortile a
responsabilita limitata (SINERGIE)
Institute of Environmental Protection –
National Research Institute (IEP-NRI)
SIGMA Consultants Limited (SIGMA)
ET Log Health Envirotech &
Logistics GmbH
(ET Log)
Regional Environment Centre for
Central & Eastern Europe – Country
Macedonia (REC COM)
Associacio d’organitzacions registrades
EMAS a Catalunya (Club EMAS)
National Centre for Continuing
Education (QKEV)
Regional Environment Centre for
Central & Eastern Europe – Country
Slovenia (REC SLO)
The NHS Confederation (NHS - Conf)
European Union of Private
Hospitals (UEHP)
International Solid Waste
Association (ISWA)

Για περισσότερες πληροφορίες
Email info@hcwm.eu
LinkedIn

Web www.hcwm.eu
EU-HCWM

www.linkedin.com/groups/euhcwm-7472255
Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση αυτή
εκφράζει τις απόψεις του εκδότη και η Επιτροπή δε φέρει καμία ευθύνη για το
περιεχόμενο ή χρήση της παρούσας έκδοσης
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Project
Το έργο ΕU - HCWM στοχεύει στην ανάπτυξη
μια κοινής προσέγγισης για την υλοποίηση
Εθνικών Επαγγελματικών Προτύπων και των
αντίστοιχων Προγραμμάτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης σχετικών με τη Διαχείριση
Νοσοκομειακών Αποβλήτων σε όλα τα κράτη
μέλη της ΕΕ, μέσω της ανάπτυξης ενός νέου
πλαισίου
επαγγελματικών
προσόντων
διαχείρισης
αποβλήτων
υγειονομικής
περίθαλψης και μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας
δια βίου μάθησης.

Στόχοι Έργου
●

●

Αξιολόγηση των υφιστάμενων σχετικών
προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης στις
χώρες-εταίρους.
Ανάπτυξη ενός τυποποιημένου προγράμματος
επαγγελματικής κατάρτισης σε πανευρωπαϊκό

●
●

●

Το έργο υλοποιείται από μια ισχυρή 12 εταίρων που εκπροσωπούν 11
χώρες της Ευρώπης και δύο πανευρωπαϊκες κλαδικές ενώσεις.
Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα φορέων με
υψηλό επίπεδο τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης τόσο από το δημόσιο όσο

επίπεδο, για τους εργαζομένους στο τομέα της

και τον ιδιωτικό τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

υγειονομικής περίθαλψηs

Επιπλέον, η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει φορείς που

Ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού
υλικού για το πρόγραμμα κατάρτισης.

εκπροσωπούν διαχειριστές νοσοκομειακών αποβλήτων και παρόχους

Λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας
μάθησης για την υλοποίηση του
προγράμματος κατάρτισης.

εκπαίδευση στην επαγγελματική κατάρτιση.

Δημιουργία ενός διευρυμένου
πανευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών
νοσοκομειακών αποβλήτων και
επαγγελματιών.

υγειονομικής περίθαλψης , καθώς εκπροσώπους φορέων από την

Το έργο υλοποιείται από την 1η Ιανουαρίου
2014 έως την 31 η Δεκεμβρίου 2016.
Για εγγραφή στο δίκτυο
ενημέρωση του έργου παρακαλώ
με τη κα Julie Peer στο email:
info@hcwm.eu

