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ciālās un veselības aprūpes profesionālajās programmās, par vardarbību starp intīmo attiecību partneriem.
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Helsinku/Palmēnijas Universitāte koordinē Leonardo
projektu, kura galvenie mērķi ir:
• Atbalstīt pasniedzējus, papildināt viņu zināšanas par vardarbību starp intīmo attiecību partneriem, iepazīstināt ar
jaunākajiem pētījumiem Eiropā, principiem, idejām un
metodēm vardarbības novēršanai.
• Uzlabot pasniedzēja spējas risināt sarežģītas situācijas,
kuras saistītas ar vardarbības novēršanu starp intīmo attiecību partneriem, balstoties uz praktisku profesionālo
pieredzi sociālās un veselības aprūpes sektoros gan nacionālajā, gan Eiropas līmenī.
• Ieviest jauninājumus un labo praksi profesionālajā izglītībā un tālākizglītībā, sadarboties un veidot vienotu tīklu
starp izglītības iestādēm Eiropas līmenī, kurās māca par
vardarbību starp intīmo attiecību partneriem.

SOMIJA/
Koordinators/ Palmēnijas tālākizglītības centrs, Helsinku Universitāte
Palmenia Centre for Continuing Education, University of Helsinki
http://www.helsinki.fi/palmenia/
http://www.palmenia.helsinki.fi/hevi/
kontaktpersonas: Sirkka Perttu, sirkka.perttu@helsinki.fi un
Tiina Savola, tiina.savola@helsinki.fi
Laplandes profesionālā koledža, Veselības un labklājības fakultāte
Lapland Vocational College, Department of Health and Welfare
kontaktpersonas: Liisa Pöykkö, liisa.poykko@lao.fi un
Mari Mikkola, mari.mikkola@lao.fi
Vāsas Tehniskā Universitāte
Vaasa University of Applied Sciences
kontaktpersona: Ann-Sophie Blomqvist, asb@puv.fi
Savo profesionālā koledža, Sociālā aprūpe un Veselība
Savo Vocational College, Social and Health
kontaktpersonas: Tiina Sutinen, tiina.sutinen@sakky.fi un
Tiina Kammonen, tiina.kammonen@sakky.fi
VĀCIJA/
SIGNAL- veselības aprūpes sektora iejaukšanās vardarbībā pret sievieti
SIGNAL – intervention in health care sector against violence against women
kontaktpersona: Hilde Hellbernd, hellbernd@web.de
Charite Akadēmijas Māszinības pasniedzēju un māsu Tālākizglītības skola
Charité Akademie Continuing School for Nursing teachers and Nurses
kontaktpersonas: Marianne Rabe, marianne.rabe@charite.de un
Sabine Jenner, sabine.jenner@charite.de
ĪRIJA/
Sociālo zinātņu skola, Universitātes koledža
School of Applied Social Science, University College
kontaktpersona: Mary Allen, mary.allen@ucd.ie
RUMĀNIJA/
Fundeni Māszinību koledža
Fundeni NursingPost High School
kontaktpersona: Crin Marcean, crinmarcean@yahoo.com
Sabiedrības veselības ministrija; Politikas, stratēģijas un veselības kvalitātes novērtēšanas departaments
Ministry of Public Health; Department for Politics, Strategies and Management of Quality in Health
kontaktpersona: Daniel Verman, daniel.verman@ms.ro

Projekta gala rezultāts: izstrādāta rokasgrāmata pasniedzējam,
kurā iekļauta mācību programma, mācību metodika un mācību
līdzekļi.

Ģimenes aizsardzības nacionālā aģentūra, Programmu un koordinācijas departaments
National Agency for Family Protection (NAFP), Programs and Coordination Department
kontaktpersona: Corneliu Dorin Gavaliugov, corneliu.gavaliugov@anpf.ro

Projektā iesaistītie partneri ir profesionālo programmu pasniedzēji no sociālās un veselības aprūpes mācību iestādēm (piem.,
universitātēm, universitātes tipa koledžām un profesionālajām
koledžām) Somijā, Īrijā, Rumānijā, Bulgārijā, Vācijā un Igaunijā, kuru zināšanas un pedagoģiskā pieredze atbilst jaunu mācību
līdzekļu un metožu izstrādei. Informācijas nodrošināšanas partneri ir valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji no Latvijas, Bulgārijas,
Rumānijas un Igaunijas.

Tartu veselības aprūpes skola
Tartu School of Health Care
kontaktpersona: Miisa Vierikko, miisa.vierikko@nooruse.ee

IGAUNIJA/
Tallinas veselības koledža
Talliinn Health College
kontaktpersona: Tiina Johansoo, tiina.juhansoo@ttk.ee

Sociālo lietu ministrija, Dzimumu vienlīdzības departaments
The Ministry of Social Affairs, Gender Equality Department
kontaktpersona Helen Sööl, helen.sool@sm.ee
BULGĀRIJA/
Sofijas medicīnas Universitāte, Sabiedrības veselības fakultāte, Sofija, Bulgārija
Medical University – Sofia, Faculty of Public Health, Sofia, Bulgaria
kontaktpersona: Petya Trendafilova, petiadt@yahoo.com
Veselības ministrija, Nacionālais veselības politikas direktorāts
Ministry of Health, National Health Policy Directorate
kontaktpersona: Pepa Vassileva, pvassileva@mh.government.bg
LATVIJA/
LR Veselības ministrija Medicīnas profesionālās izglītības centrs
Medical Professional Education centre of Ministry of Health of the Republic of Latvia
kontaktpersona: Liga Bertina, liga.bertina@mpic.gov.lv

