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Novinky z projektu ELMI

Enhancing Labour Market Integration
of elderly family carers through skills improving
Hlavním výstupem projektu ELMI bude přenos e-learningového kurzu pro rodinné pečující z Itálie do
zemí střední a východní Evropy. Kurz je určen pro osoby, které pečují o seniory, přestože k tomu nemají
odbornou kvalifikaci. Kurz by jim měl poskytnout kompetence nutné pro poskytování kvalitní péče a
také návod pro jejich využití na trhu práce. Vzhledem k tomu, že situace v oblasti dlouhodobé péče se
v zemích zapojených do projektu (Polsku, Rumunsku a České republice) v mnoha aspektech liší, byly
v první fázi projektu provedeny analýzy potřebnosti a dotazníkové výzkumy mezi organizacemi
poskytujícími pečujícím podporu. Na základě analýz následně partneři určí, které části e-learningového
kurzu budou v jejich zemi nejlépe využitelné.
Na projektovém setkání, které proběhlo 7. a 8. října v Bukurešti, byly prezentovány závěry
z jednotlivých analýz:
Situace v projektových zemích jsou si podobné…
Výzkum, který byl proveden ve třech zemích projektu, prokázal, že profil pečujících osob je velmi
podobný. Většinou se jedná o ženy ve věku kolem 48 let, které pečují o své starší příbuzné. Vykonávají
většinou celou řadu aktivit od zajišťování chodu domácnosti až po pomoc s organizací péče. Většina
pečujících trpí stresem a hrozí jim rovněž syndrom vyhoření. Doba, po kterou je péče poskytována, se
pohybuje od 6 měsíců do 7 let. Osoby, o které je pečováno, trpí nejčastěji stařeckou demencí,
pohybovými obtížemi, chronickými chorobami a kardiovaskulárními problémy. V žádné ze zkoumaných
zemí nemá pečující nárok na placené volno ze zaměstnání v souvislosti s poskytováním péče. Zájem
pečujících o informační technologie je velmi nízký, a to zvláště v Polsku.
… ale v některých aspektech prokazují i odlišnosti
• v České republice je ve srovnání s ostatními zeměmi poměrně velká nabídka vzdělávacích
kurzů pro pečující
• v Polsku byl zjištěn nejnižší zájem o distanční formu vzdělávání
• v Polsku je poměrně málo organizací, které pečující nějakým způsobem podporují
• v Polsku pečující uvedli, že nemají zájem v této oblasti po skončení péče setrvávat a práce
pečovatele pro ně není atraktivní

Kontakt
•
•
•

Navštivte oficiální stránky projektu ELMI www.elmiproject.eu.
Kontaktujte paní Ioanu Caciula (ioanacaciula@yahoo.com) – rumunská organizace Asociatia
Habilitas.
Kontaktujte Evropskou rozvojovou agenturu (stepana.tezka@eracr.cz).
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