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Rozpoczęcie projektu E.L.M.I.

Enhancing Labour Market Integration
of elderly family carers through skills improving
Postępujące starzenie się populacji to problem, z którym muszą się zmierzyć wszystkie kraje
europejskie. Jest to ogromne wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia i opieki społecznej, a praca
nieoficjalnych opiekunów jako osób zapewniających opiekę zdrowotną pozostanie, a nawet zyska
jeszcze na znaczeniu.
Niestety kryzys finansowy doprowadził do niedoboru lokalnych opiekunów, dlatego Komisja
Europejska w Raporcie na temat starzenia się zaleca, by położyć nacisk na rodzinę jako źródło opieki
własnej, w przeciwieństwie do opieki dostarczanej z zewnątrz, tak by opieka nieformalna stała się
cennym zasobem na rynku pracy.
Rumunia, Polska i Czechy to trzy kraje europejskie, w których opieka nad osobą starszą spoczywa
głównie na barkach rodziny. Dlatego projekt ELMI ma dwa cele:
•
•

transfer e-learningowego kursu szkoleniowego dla opiekunów nieformalnych z Włoch do
Rumunii
analizę potencjalnego transferu do Polski i Czech

Ponadto, aby wspierać mobilność wykwalifikowanych pracowników z Rumunii do Włoch, szkolenie
ukończone przez rumuńskich opiekunów będzie uznawane we Włoszech w ramach Porozumienia o
partnerstwie ECVET.
Najważniejszym rezultatem projektu ELMI będzie kurs e-learningowy skierowany do opiekunów
rodzinnych osób starszych, umożliwiający im zdobycie przydatnych umiejętności i kompetencji, by
zapewnić lepszą opiekę i zredukować stres i poczucie wypalenia. Kurs został przygotowany we
Włoszech w 2011 r. i do tej pory skorzystało z niego prawie 400 opiekunów! Więcej informacji
znajduje się na stronie internetowej: http://corso.caregiverfamiliare.it!
7 partnerów projektu pochodzi z 5 krajów: Rumunii (Asociatia Habilitas CRFP – koordynator,
Societatea Romana Alzheimer, Confederatia Caritas Romania), Włoch (Anziani e Non Solo), Polski
(Uniwersytet Łódzki), Czech (Center for Family and Social Care), Austrii (E.N.T.E.R.). ELMI to projekt
Leonardo da Vinci TOI finansowany przez ANPCDEFP Rumunia i trwający 2 lata (2014-2016).
Kontakt
Aby dowiedzieć się więcej na temat projektu ELMI:
• odwiedź stronę internetową projektu ELMI www.elmiproject.eu
• skontaktuj się z Panią Ioaną Caciula (ioanacaciula@yahoo.com) – Asociatia Habilitas CRFP RO

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

