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Целта на Проекта HEVI (Преподаватели по здравни и
социални грижи срещу насилието) 2008 – 2010 е да отговори на
нуждите на преподавателите в областта на социалната дейност,
социалните и здравни грижи на ниво професионално и висше
образование по проблемите на насилието над сексуалния партньор
(НСП) в Европа. В повечето европейски страни са налице само
базови материали за обучение относно НСП и в резултат на
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Финландия, Германия и Ирландия за преподаването на НСП в
професионалните програми за социални и здравни грижи, с цел
разширяване на програмата за обучение чрез разработване на
наръчници за обучение и материали за преподаване.
Health and Social Care Teachers against

Violence
This project has been funded with support
Social and Health
from European Commission. This publication
Care Teachers
(communication) reflects the views only of the author,
against Violence
and the Commission cannot be held responsible
for any use which may be made of the information
contained therein.

Университетът Хелзинки/ Палмения е координатор на
проекта Леонардо, чиито основни цели са:
•

•

•

Да подкрепя преподавателите да обновяват своите
познания за насилието над сексуалния партньор,
включително съвременни европейски изследвания
и нови принципи и мерки за предотвратяване на
насилието.
Да подобри способностите на преподавателите да
посрещат новите предизвикателства за предотвратяване
на НСП, на основата на практическия професионален
опит в секторите по здравеопазване и социални грижи
на национално ниво и на основата на регионалното
сътрудничество на европейско ниво.
Трансфер на иновационни и добри практики в
професионалното и допълнително обучение, чрез
създаване на мрежи и сътрудничество между
образователните институции по въпросите за НСП на
европейско ниво.

Крайният продукт от проекта ще бъде Ръководство за
преподавателите, което ще включва програма за обучение на
преподаватели, както и предложения, иновационни методи и
средства за работа със студентите.
Основните партньори по проекта са преподавателите по
професионални програми, чиито знания и педагогически опит
ще спомогнат за разработването на иновационни средства
и методи за преподаване. Тези партньори са привлечени
от образователните институции по здравни и социални
грижи (напр. професионални гимназии и колежи, колежи
към университети и университети за приложни науки) във
Финландия, Ирландия, Румъния, България, Германия и Естония.
Партньорите, които ще разпространят информация за проекта са
държавни органи от Латвия, България, Румъния и Естония.

FINLAND/ФИНЛАНДИЯ
Co-ordinator/ Palmenia Centre for Continuing Education, University of Helsinki
(Координатор/ Център Палмения за повишаване на квалификацията, Университет Хелзинки)
http://www.helsinki.fi/palmenia/
http://www.palmenia.helsinki.fi/hevi/
Лице за контакти: Sirkka Perttu, sirkka.perttu@helsinki.fi и
Tiina Savola, tiina.savola@helsinki.fi
Lapland Vocational College, Department of Health and Welfare
(Лапландски професионален колеж, Катедра по здравеопазване и социални грижи)
Лице за контакти: Liisa Pоykkо, liisa.poykko@lao.fi и
Mari Mikkola, mari.mikkola@lao.fi
Vaasa University of Applied Sciences
(Университет за приложни науки Ваас)
Лице за контакти: Ann-Sophie Blomqvist, asb@puv.fi
Savo Vocational College, Social and Health
(Професионален колеж за социални и здравни грижи Саво)
Лице за контакти: Tiina Sutinen, tiina.sutinen@sakky.fi и
Tiina Kammonen, tiina.kammonen@sakky.fi
GERMANY/ГЕРМАНИЯ
SIGNAL – intervention in health care sector against violence against women
(СИГНАЛ – мерки в сектора по здравеопазване срещу насилието, упражнявано срещу жени)
Лице за контакти: Hilde Hellbernd, hellbernd@web.de
Charité Akademie Continuing School for Nursing teachers and Nurses
(Благотворителна академия за повишаване на квалификацията за преподаватели по сестрински грижи и медицински сестри)
Лице за контакти: Marianne Rabe, marianne.rabe@charite.de и
Sabine Jenner, sabine.jenner@charite.de
IRELAND/ ИРЛАНДИЯ
School of Applied Social Science, University College
(Школа по приложни социални науки, Университетски колеж)
Лице за контакти: Mary Allen, mary.allen@ucd.ie
ROMANIA/РУМЪНИЯ
Fundeni NursingPost High School
(Училище за медицински сестри след завършване на средно образование)
Лице за контакти: Crin Marcean, crinmarcean@yahoo.com
Ministry of Public Health, Department for Politics, Strategies and Management of Quality in Health
(Министерство за обществено здраве; Отдел за политика, стратегии и управление на качеството в здравеопазването)
Лице за контакти: Daniel Verman, daniel.verman@ms.ro
National Agency for Family Protection (NAFP), Programs and Coordination Department
(Национална агенция за защита на семействата, Отдел за програми и координация)
Лице за контакти: Corneliu Dorin Gavaliugov, corneliu.gavaliugov@anpf.ro
ESTONIA/ЕСТОНИЯ
Talliinn Health Gollege
(Колеж по здравеопазване, Талин)
Лице за контакти: Tiina Johansoo, tiina.juhansoo@ttk.ee
Tartu School of Health Care
(Училище по здравни грижи Тарту)
Лице за контакти: Miisa Vierikko, miisa.vierikko@nooruse.ee
The Ministry of Social Affairs, Gender Equality Department
(Министерство на социалните работи, Отдел за равенство на половете)
Лице за контакти: Helen Sool, helen.sool@sm.ee
BULGARIA/БЪЛГАРИЯ
Медицински Университет – София, Факултет по Обществено Здраве, София, България
Лице за контакти: Petya Trendafilova /Петя Трендафилова, petiadt@yahoo.com
Министерство на здравеопазването, Дирекция „Национална здравна политика”
Лице за контакти: Pepa Vassileva /Пепа Василева, pvassileva@mh.government.bg
LATVIA/ЛАТВИЯ
Medical Professional Education centre of Ministry of Health of the Republic of Latvia
(Център за професионално медицинско образование към Министерство на здравеопазването на Република Латвия)
Лице за контакти: Liga Bertina, liga.bertina@mpic.gov.lv

