Proiectul
Scopul proiectului: dezvoltarea şi experimentarea unui sistem ECVET
pentru îngrijitorul profesionist al persoanei în vârstă, care oferă servicii la
domiciliu sau în instituţii (aziluri / adăposturi). Procesul va conduce către
semnarea unui acord de parteneriat între instituţii din Italia, România şi
Polonia, acord care va permite cursantilor să obţină credite, să achiziţioneze
o calificare în domeniul îngrijirilor recunoscută în toate regiunile în care va
avea loc procesul de experimentare, indiferent de instituţia de formare care
emite diploma de calificare.
Paşii prevăzuţi:
a) definirea profilului profesional (funcţii, cunoştinţe şi competenţe) prin
compararea profilurilor profesionale şi a calificărilor disponibile în toate
ţările implicate,
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b) definirea unităţilor de formare şi a creditelor relaţionate cu acestea
prin implicarea practicienilor şi experţilor în asistenţă socială din ţările
participante,
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c) definiţii comune ale standardelor pentru formare,

Îmbunătăţirea calificării îngrijitorilor
persoanelor în vârstă

d) definiţii comune ale procedurilor de evaluare a abilităţilor dobândite
Sistemul va fi ulterior experimentat în anumite regiuni ale ţărilor implicare:
Italia (Sardinia şi Friuli Venezia Giulia), România şi Polonia şi va implica cel
puţin 130 de profesionisti.
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Obiective
Un sistem ECVET conducând la o recunoaştere reciprocă a abilităţilor
achiziţionate şi transferul de credite în formare vocaţională pentru
lucrătorii cu persoane varstnice.

Exfor

Agenţie de formare, acreditată în regiunea Sardinia, care activează în
domeniul formării profesionale, orientată în special către dezvoltare locală,
politici în domeniul muncii şi domeniul social.

Regiunile autonome Sardinia şi Friuli Venezia Giulia

Se aşteaptă un impact pe mai multe planuri:

Cele două regiuni autonome au un rol fundamental în cadrul proiectului,
în special în cadrul fazelor de experimentare şi diseminare a rezultatelor
proiectului.

- sprjinirea mobilităţii lucrătorilor şi calificarea populaţiei migraţionale;
facilitarea revenirii acasă a lucratorilor români şi polonezi care locuiesc în
Italia şi care doresc să se întoarcă,

Anziani e non solo – Cooperative Society

- împuternicirea femeilor care lucrează şi, de asemenea, creşterea
oportunităţilor de carieră,
- îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi recunoaşterii sociale a îngrijitorului
la domiciliu pentru persoane varstnice,
- îmbunătăţirea, per ansamblu, a calităţii asistenţei acordate vârstnicilor.
Acordul ECVET va sprijini îmbunătăţirea sistemului de formare în ţările
participante şi va permite obţinerea de rezultate semnificative.

Consorţiul
Parteneriatul IQEA este alcătuit din instituţii care pot oferi proiectului
cele mai mari şanse de succes.

Coordonatorul tehnic şi ştiinţific al proiectului, în trecut a fost coordonator
de proiecte europene şi naţionale pentru inovare în domeniul social,
asistenţă acordată persoanelor în vârstă.

Kairòs

Organizaţie italiană cu experienţă în activităţi de formare pentru
persoane angajate sau aflate în căutarea unui loc de muncă, în crearea
şi implementarea de modele pentru calificarea îngrijitorilor la domiciliu
pentru persoane în vârstă.

Transfer Association

ONG polonez fondat în anul 1997 de un grup de experţi în problematica
VET cu scopul de a contribui la dezvoltarea unei societăţi a cunoaşterii
promovând activităţile de învăţare pe tot parcursul vieţii.

Impact şi plan de creştere
Semnarea unui acord formal pentru recunoaşterea reciprocă a calificărilor
în România, Polonia, Italia şi Germania este sprijinită de cele două regiuni
italiene.
Regiunile italiene implicate în proiect, Sardinia şi Friuli Venezia Giulia, vor
experimenta în teritoriile lor instrumentele şi procedurile testate în proiect.
Este de aşteptat un impact pozitiv în contextul mai larg al procesului de
învăţare pe tot parcursul vieţii în ţările implicate, atât la nivel instituţional
(deoarece implicarea în proiect va oferi instituţiilor locale oportunitatea de
a regândi politicile şi strategiile formării în domeniul social şi al îngrijirilor),
cât şi la nivel sectorial (deoarece instituţiile implicate în proiect vor
experimenta strategii si instrumente noi transferabile în alte sectoare de
activitate).
Calitatea parteneriatului este un punct forte al proiectului IQEA Evo datorită
faptului că fiecare partener implicat în proiect are un rol activ în procesul de
experimentare şi diseminare. Proiectul va permite utilizarea experienţelor
anterioare într-un domeniu similar şi diseminarea conţinutului la scară
largă (în parte şi datorită seminariilor trans-naţionale şi a site-ului
proiectului).
Mai mult, modelul IQEAEVO va îmbunătăţi calitatea vieţii vârstnicilor, mai
ales a celor dependenţi, datorită unei calificări mai adecvate a personalului
de îngrijire la domiciliu.

Habilitas

Organizaţie românească care are printre scopurile organizaţionale
următoarele: formarea profesională a adulţilor şi consiliere pentru proiecte
sociale, psihologice şi educaţionale.

IAT

Agenţie germană specializată (parte a Universităţii din Bremen) care
sprijină partenerii de proiect prin expertiza în adoptarea metodei ECVET.
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