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Wyzwanie

Cele projektu ELMI

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 kluczowa, a nawet
zyska jeszcze na znaczeniu.

Aby w znaczący sposób przyczynić się do
zwiększenia integracji rynku pracy rodzinnych
opiekunów osób starszych partnerstwo
projektu ELMI, w którego skład wchodzą
organizacje z Włoch, Rumunii, Austrii, Czech i
Polski, oferuje im podniesienie kwalifikacji w
oparciu o kurs e-learningowy, który zostanie
przeniesiony z Włoch do Rumunii, co umożliwi
nie tylko zdobycie cennych informacji
związanych z rolą nieformalnych opiekunów,
ale również da im solidne przygotowanie, jako
bazę przy szukaniu pracy w sektorze opieki.

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.

Opieka
nieformalna
ma kluczowe
znaczenie w
Europie!

Pierwsze spotkanie partnerów w Carpi/IT

Rumunia, Polska i Czechy to trzy kraje
europejskie, w których opieka nad osobą
starszą spoczywa głównie na barkach rodziny.

Ponadto,
aby
wspierać
mobilność
wykwalifikowanych pracowników z Rumunii
do Włoch, szkolenie odbyte w ramach
projektu uznawane będzie we Włoszech w
ramach Porozumienia o partnerstwie ECVET.

Dlatego projekt ELMI ma dwa cele:

Szczególny nacisk zostanie położony na…

•

•

*

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

...opiekę nad osobami starszymi cierpiącymi
na chorobę Alzheimera. W Rumunii nie ma
żadnych
programów
ani
strategii
skierowanych do tej kategorii pacjentów,
mimo, że liczba pacjentów z demencją
wzrasta.

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.
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Kurs E-learningowy
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 w wersji włoskiej jest obecnie
dostępny na stronie internetowej:
http://corso.caregiverfamiliare.it

Podnieś swoje
kwalifikacje!

*
Kurs włoski składa sie z 18 jednostek
dydaktycznych do realizacji w 60 godzin.
Każda jednostka zawiera test sprawdzający
zrozumienie zawartości. Podczas kursu
uczestnik zdobędzie m. in. wiedzę o tym, jak
opiekować się osobą starszą, jak radzić sobie z
chorobami, jak zapobiegać stresowi i
wypaleniu, jak szukać pomocy. We Włoszech z
narzędzia skorzystało do tej pory już ponad
300 opiekunów.

Kolejne etapy
•
•
•

Krajowe warsztaty w Rumunii
Stworzenie
strony
internetowej
projektu: www.elmiproject.eu
Analiza sytuacji związanej z opieką w
RO, PL i CZ

Partnerzy
Aby uzyskać dodatkowe informacje,
zapraszamy do skontaktowania się z krajowym
partnerem projektu.
HABILITAS CRFP - RO
Kontakt: Mrs. Ioana Caciula
E-mail: asoc.habilitas@yahoo.com
ANS - IT
Kontak: Pani Licia Boccaletti
E-mail: progetti@anzianienonsolo.it
URL: www.anzianienonsolo.it
SRA - RO
Kontakt: Pani Maria Moglan
E-mail: mariamoglan011@gmail.com
URL: www.alz.ro
E.N.T.E.R. - AT
Kontakt: Pani Daniela Maresch
E-mail: daniela.maresch@enter-network.eu
URL: www.enter-network.eu
CCR - RO
Kontakt: Pani Doina Crangasu
E-mail: doina.crangasu@caritas.org.ro
URL: www.caritas.org.ro
Center for Family and Social Care - CZ
Kontakt: Pani Jana Kotaskova
E-mail: cpr@prorodiny.cz
URL: www.prorodiny.cz
ULO - PL
Kontakt: Pan Marcin Gońda
E-mail: marcin.gonda@uni.lodz.pl
URL: www.uni.lodz.pl

... a partnerzy ponownie spotkają się....
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