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Výzva

Cíle projektu ELMI

Postupné stárnutí populace je
problémem, kterému čelí v dnešní době
všechny země Evropy. Tento fenomén se
promítá hlavně do oblasti zdravotní a sociální
péče. Zvyšuje se zájem o profesionální tak
amatérské ošetřovatele. Poptávka po kvalitní
péči neustále stoupá.

Aby projekt ELMI přispěl relevantním
způsobem k posílení pracovní pozice
pečovatelů o seniory na trhu práce, partnerské
organizace z Itálie, Rumunska, Rakouska, České
republiky a Polska nabídnou pečovatelům
možnost rozšířit si své dovednosti v této oblasti
skrze e-learningové kurzy. V rámci kurzů se
účastníci dozví nejenom důležité informace,
které rozšíří jejich znalosti v oblasti péče o
seniory, ale také získají dobrou výchozí pozici
na trhu práce.

V důsledku finanční krize je však těchto
pečovatelů nedostatek. Evropská komise proto
nabádá rodiny, aby zvážili možnosti nejen
profesionálního,
ale
i
amatérského
opatrovnictví pro své blízké.

V Evropě roste
zájem
o amatérské
pečovatele!

*
Rumunsko, Polsko a Česká republika jsou
třemi evropskými zeměmi, ve kterých je
rodinné opatrovnictví o seniory nejvíce
rozšířené.
V důsledku této statistiky si projekt ELMI vytyčil
dva cíle:

•
•

Zavedení e-learningového
vzdělávacího kurzu pro amatérské
pečovatele v Rumunsku
Analýza jeho možného rozšíření do
Polska a České republiky

První setkání partnerů v Carpi, Itálie

Projekt mimo jiné podpoří pracovní mobilitu
kvalifikovaných rumunských pracovníků do
Itálie. Dovednosti, které získají v rámci ELMI
projektu, budou uznány v Itálii v rámci
dokumentu
ECVET
Memorandum
of
Understanding.
Zvláštní pozornost bude zaměřena...
...na péči seniorů trpící alzheimerovou nemocí.
Ve skutečnosti je například Rumunsko v této
oblasti velice pasivní, i když se počet osob trpící
touto chorobou každým rokem zvyšuje.
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E-learningový vzdělávací kurz
Hlavním výstupem projektu bude zavedení
e-learningového
vzdělávacího
kurzu
zaměřeného na rodinné opatrovníky seniorů,
kteří chtějí získat nové dovednosti v oblasti
sociální a zdravotní péče a stejně tak zvýšit
svou psychickou odolnost v průběhu péče.
Ukázku italského e-learningového programu
naleznete na následujích internetových
stránkách:
http://corso.caregiverfamiliare.it

Zlepši své
dovednosti!

*
Tento Italský kurz se skládá z 18 vzdělávacích
části v celkovém rozsahu 60 hodin. Každá část
kurzu je pak zakončena testem, který
vyhodnotí míru porozumění opatrovníka
v každé lekci. Obsahem každého testu jsou
otázky vztahující se k péči o seniory, léčení
seniorů, prevenci syndromu vyhoření, stejně
tak postupy jak reagovat na stresové situace,
jak vyhledat pomoc apod. V Itálii tento kurz do
dnešní doby absolvovalo přes 400 zájemců.

Další kroky projektu
•
•
•
•

Národní workshop v Rumunsku
Vytvoření
internetových
stránek
projektu: www.elmiproject.eu
Analytická práce v Polsku, Rumunsku a
České republice
Další setkání partnerů proběhne 7. a 8.
října 2014 v Bukurešti.

Partnerství
V případě dotazů a zájmu o kurz prosím
neváhejte kontaktovat projektového partnera
ve Vaší zemi.

HABILITAS CRFP - RO
Kontakt: Ioana Caciula
Email: asoc.habilitas@yahoo.com
ANS - IT
Kontakt: Licia Boccaletti
Email: progetti@anzianienonsolo.it
URL: www.anzianienonsolo.it
SRA - RO
Kontakt: Maria Moglan
Email: mariamoglan011@gmail.com
URL: www.alz.ro
E.N.T.E.R. - AT
Kontakt: Daniela Maresch
Email: daniela.maresch@enter-network.eu
URL: www.enter-network.eu
CCR - RO
Kontakt: Doina Crangasu
Email: doina.crangasu@caritas.org.ro
URL: www.caritas.org.ro
EUDA - CZ
Kontakt: Martin Synkule
Email: martin.synkule@eracr.cz
URL: www.euda.eu
ULO - PL
Kontakt: Marcin Gońda
Email: marcin.gonda@uni.lodz.pl
URL: www.uni.lodz.pl
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