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Stiri despre proiectul E.L.M.I.
Stimularea integrarii
pe piata muncii a ingrijitorilor familiali ai persoanelor varstnice
prin imbunatatirea competentelor
Principalul rezultat al proiectului ELMI va fi transferul unui curs de tip e-learning din Italia care
vizeaza in mod specific ingrijitorii familiali ai persoanelor varstnice, in vederea dobandirii de abilitati
si competente utile pentru a furniza o mai buna ingrijire si pentru a se integra pe piata muncii.
Datorita faptului ca partenerii implicati in proiect provin din diferite tari ale UE (Romania, Polonia,
Cehia) cu sisteme de sanatate diferite in care membrii familiilor persoanelor varstnice pot avea nevoi
diferite, prima faza a proiectului a fost una de studiu si cercetare de teren. Prin rezultatele acestui
studiu, partenerii vor avea o idee mai clara asupra nevoilor reale ale ingrijitorilor in ceea ce priveste
formarea. Prin urmare, studiul va servi drept bază pentru ajustările naționale în transferul
instrumentului de tip e-learning.
Aici sunt unele dintre principalele rezultate ale acestui studiu interesant care a fost prezentat în
cursul celei de a- 2-a reuniuni de parteneriat derulata in Bucuresti/Romania (7 - 8 octombrie 2014):
Similitudini in context national
Studiul a urmarit mai multe similitudini in munca ingrijitorilor din diferitele tari partenere. De fapt,
profilul ingrijitorilor este aproape identic (femeie, cca. 48 de ani) si aproape toti ingrijitorii efectueaza
intreaga gama de activitati declarate. Ingrijitorii din toate tarile sufera de stress sau chiar burnout si
isi desfasoara activitatea pentru o perioada de la 6 luni la 7 ani. Cele mai importante boli ale
persoanelor varstnice ingrijite in toate tarile sunt dementa, dizabilitati fizice, boli cronice sau
probleme cardiovasculare. In niciuna dintre tari nu este disponibil un concediu platit de la locul de
munca. Interesul in ICT si competentele in acest domeniu sunt foarte scazute, mai ales in Polonia,
intrucat in Cehia si in Romania exista un anume interes.
Principalele diferente dintre sistemele nationale de ingrijire
•
•
•
•
•

In Cehia exista o formare speciala pentru ingrijitori
In Polonia, ingrijitorii sunt prea in varsta pentru competente ICT si nu au nici un interes in
domeniu
In Romania si Cehia activitatile suplimentare de ingrijire au fost raportate
In Polonia doar cateva servicii de suport sunt oferite
In Polonia ingrijitorii nu sunt interesati sa lucreze in acest domeniu

Contact de Presa
Daca doriti sa aflati mai multe despre acest studiu, va rugam:
• Vizitati website-ul proiectului ELMI www.elmiproject.eu
• Sa contactati Asociatia Habilitas CRFP - Romania (asoc.habilitas@yahoo.com)
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