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3. newsletter únor 2016
ELMI – Integrace pečujících osob na trh práce
skrze rozvoj klíčových kompetencí
Poslední úkoly projektu ELMI
Projekt se dostal do poslední fáze a všechny
předem stanovené aktivity byly realizovány:
 Příprava a přenesení kurzu ELMI od
italského partnera do Rumunska
 Vytvoření ELMI platformy obsahující elearningový kurz: www.elmicourse.ro
 Příručka pro rodinné pečovatele
 Testování kurzu s účastí 40 pečovatelů v
Rumunsku
 Vypracování 2 modulů pro Polsko a Českou
republiku a jejich testování
 Vypracování zpráv o přenositelnosti
v Polsku a České republice
 Poslední
diseminační
workshopy
v Rumunsku, Polsku a České republice
 ECVET
kulaté
stoly
zorganizované
v Rumunsku, Polsku a České republice
 Vypracování koncepčního dokumentu –
Strategie umísťování rodinných pečovatelů
zpět na trh práce

Mezinárodní konference
Jednou z nejdůležitějších
diseminačních
aktivit ELMI projektu bylo zorganizování
mezinárodní konference, která se konala 10.
února v Bukurešti. Tato velká událost byla
skvěle zorganizovaná naším rumunským
koordinátorem „Habilitas“ a zúčastnilo se jí
více jak 70 hostů. Hlavním tématem
konference bylo představení výsledků a
výstupů projektu ELMI, kterých bylo dosaženo
během posledních dvou let.

Poslední projektové setkání
v Bukurešťi
Po 24 měsících tvrdé práce ELMI partnerství
složené z organizací pocházejících z 5 zemí
(Itálie, Rumunska, Rakouska, České republiky a
Polska) zorganizovalo poslední společné
setkání v Bukurešti 10. února 2016. Během
setkání byly dohodnuty poslední kroky a plány
na šíření výstupů projektu.

Příručka a stejně tak e-learningový tréninkový
kurz pro neformální pečovatele byl představen
publiku a různí partneři zapojeni do testování
kurzu se podělili o své výsledky a zkušenosti ze
své země (Rumunsko, Česká republika,
Polsko).

Tento projekt je financován s pomocí Evropské komise. Tato publikace a její obsah reflektují pouze názory autora a Evropská komise není
zodpovědná za její obsah a jeho využití.
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Partnerství
Neváhejte prosím kontaktovat projektového
partnera z Vaší země, pokud máte jakékoli
dotazy:
HABILITAS CRFP - Rumunsko
Kontakt: Ioana Caciula
Email: asoc.habilitas@yahoo.com
ANS - Itálie
Kontakt: Licia Boccaletti
Email: progetti@anzianienonsolo.it
URL: www.anzianienonsolo.it

Italský partner dále podal zprávu o tom, jak
podporovat
neformální
pečovatele
a
informoval účastníky o politikách a postupech
z regionu Emilia Romagna.
Důležitým bodem konference byly informace
pocházející přímo od přítomných neformálních
pečovatelů, kteří se podělili o své zkušenosti,
doprovázené video rozhovory pořízené během
realizace projektu.

SRA - Rumunsko
Kontakt: Maria Moglan
Email: mariamoglan011@gmail.com
URL: www.alz.ro
E.N.T.E.R. - Rakousko
Kontakt: Daniela Maresch
Email: daniela.maresch@enter-network.eu
URL: www.enter-network.eu
CCR - Rumunsko
Kontakt: Doina Crangasu
Email: doina.crangasu@caritas.org.ro
URL: www.caritas.org.ro
Evropská rozvojová agentura - CZ
Kontakt: Jan Hrdina
Email: jan.hrdina@eracr.cz
URL: www.eracr.cz

Všichni účastníci uznali důležitost ELMI kurzu a
příznivý efekt na jejich běžný život. Velmi
pozitivním aspektem je fakt, že většina z nich
teď plánuje stát se formálním pečovatelem,
aby zužitkovali zkušenosti, které během péče
získali.

Univerzita Lodž - Polsko
Kontakt: Monika Chmielecka
Email: chmielecka.monika@gmail.com
URL: www.uni.lodz.pl
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