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Zadania w projekcie ELMI

Spotkanie w Bukareszcie

Prace w projekcie ELMI weszły w ostatni etap.
Zadania zrealizowane do tej pory obejmowały:

Wszyscy partnerzy w projekcie, z Włoch,
Rumunii, Austrii, Czech i Polski, po
24 miesiącach pracy w projekcie spotkali się
10 lutego 2016 roku na ostatnim spotkaniu
w Bukareszcie. W trakcie spotkania omówiono
ostatnie działania w projekcie oraz
dyskutowano plan dalszego wykorzystania
rezultatów projektu.

 Przygotowania do transferu narzędzi ELMI
ze strony partnera z Włoch na stronę
partnera z Rumunii w projekcie
 Założenie
platformy
e-learningowej
zawierającej
kurs
dla
opiekunów
na stronie:
www.elmicourse.ro
 Opracowanie Przewodnika dla opiekunów
rodzinnych w j. rumuńskim
 Testowanie
narzędzi
wypracowanych
w ramach projektu przez 40 opiekunów
nieformalnych w Rumunii
 Opracacowanie 2 modułów kursu oraz
przeprowadzenie pilotażu w Polsce
I Czechach
 Opracowanie
raportów
dotyczących
implementacji
wyników
projektu
w poszczególnych krajach
 Zorganizowanie ostatniego warsztatu
upowszechniającego rezultaty projektu
w Rumunii, Polsce i Czechach
 Zorganizowanie dyskusji seminaryjnej na
temat
możliwości
wykorzystania
rezultatów projektu w przygotowaniu
zawodowym nieformalnych opiekunów
osób starszych w Rumunii, Polsce
i Czechach
 Opracowanie wstępnego dokumentu –
Strategii wejścia nieformalnych opiekunów
na rynek pracy

Międzynarodowa konferencja
Jednym
z
najważniejszych
wydarzeń
upowszechniających projekt ELMI była
międzynarodowa konferencja zorganizowana
w Bukareszcie 10 lutego 2016 roku. Została
ona zorganizowana przez „Habilitas” –
partnera z Rumunii i wzięło w niej udział
ponad 70 uczestników.
Głównym
tematem
była
prezentacja
rezultatów projektu ELMI, które zostały
osiągnięte w ciągu dwóch lat projektu
w poszczególnych krajach oraz dyskusja na
temat przejścia od bycia nieformalnym
opiekunem do profesjonalnego wykonywania
tego zawodu.
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Wszyscy uczestnicy podkreślili jak ważny był
dla nich udział w projekcie ELMI oraz przyznali,
że są zainteresowani kontynuowaniem drogi
kształcenia w kierunku zdobycia kwalifikacji
profesjonalnego opiekuna.

Partnerzy

Podczas
konferencji
zaprezentowano
Przewodnik dla opiekunów opracowany przez
partnerów z Rumunii oraz zakres tematyczny
i rezultaty wdrożenia kursu internetowego
w Rumunii, Czechach I Polsce.
Reprezentanci z każdego z krajów podzielili się
z uczestnikami spotkania doświadczeniami
osób uczestniczących w pilotażu. Szczególne
miejsce mieli uczestnicy projektu z Rumunii,
którzy osobiście wypowiadali się na temat
tego, jakie efekty projekt ELMI przyniósł do ich
życia i pracy.

HABILITAS CRFP - Rumunia
Kontakt: Mrs. Ioana Caciula
Email: asoc.habilitas@yahoo.com
ANS - Włochy
Kontakt: Mrs. Licia Boccaletti
Email: progetti@anzianienonsolo.it
www.anzianienonsolo.it
SRA - Rumunia
Kontakt: Mrs. Maria Moglan
Email: mariamoglan011@gmail.com
www.alz.ro
E.N.T.E.R. - Austria
Kontakt: Mrs. Daniela Maresch
Email: daniela.maresch@enter-network.eu
www.enter-network.eu
CCR - Rumunia
Kontakt: Mrs. Doina Crangasu
Email: doina.crangasu@caritas.org.ro
www.caritas.org.ro

Dodatkowo partner z Włoch w swojej
prezentacji przedstawiał możliwości wsparcia
w
formie
rozstrzygnięć
politycznych
i praktycznych dla nieformalnych opiekunów
z regionu Emilia Romagna.

ERA - Republika Czeska
Kontakt: Mrs. Jana Klapova
Email: jana.klapova@eracr.cz
www.euda.eu
ULO - Polska
Kontakt: Mrs. Monika Chmielecka
Email: chmielecka.monika@gmail.com
www.uni.lodz.pl
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