Projekt
Celem projektu jest opracowanie i doświadczalne przetestowanie
systemu ECVET dla osób zajmujących się zawodowo opieką nad starszymi
osobami w ich domu lub w opiekuńczych ośrodkach sanitarnych /domach
opiekuńczych. Proces zakończy się podpisaniem wspólnej umowy między
instytucjami włoskimi, rumuńskimi i polskimi, co umożliwi uczniom
otrzymanie punktów i uzyskanie tytułu wykwalifikowanego operatora w
dziedzinie opieki, uznawanego na całym terenie objętym projektem bez
względu na instytucję szkoleniową, która wydała tytuł.
Zostały przewidziane następujące etapy:
a) określenie sylwetki zawodowej (funkcje, wiedza, zakres czynności)
porównując sylwetki zawodowe i kwalifikacje dostępne w krajach
biorących udział w projekcie;
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b) określenie jednostek szkoleniowych i stosownych punktów przy udziale
profesjonalistów i ekspertów branży opieki społecznej pochodzących z
krajów uczestniczących w projekcie;

System zostanie sprawdzony w następujących krajach i regionach: Włochy
(Region Sardynii i Friuli Wenecji Julińskiej), Rumunia, Polska i obejmie
około 130 uczniów.
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c) wspólne określenie jednolitych standardów szkoleniowych;
d) wspólne określenie procedur weryfikacyjnych mających na celu
sprawdzenie nabytej wiedzy.
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Projekt korzysta ze wsparcia programu ciągłego kształcenia
Unii Europejskiej
Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską.
Autor jest jedyną osobą odpowiedzialną za niniejszą publikację, a Komisja
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne użycie informacji
podanych w niniejszej broszurze.

Optymalizacja wiedzy osób
zajmujących się opieką nad
starszymi osobami
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Cele
System ECVET ma na celu wzajemne uznanie nabytej wiedzy i
przeniesienie punktów zdobytych podczas szkolenia zawodowego w
dziedzinie opieki nad starszymi osobami.
Przewiduje się uzyskanie następujących pozytywnych skutków:
- wsparcie mobilności pracowników i kwalifikację dróg
migracyjnych, ułatwienie powrotu do kraju rumuńskim i polskim
pracownikom żyjącym we Włoszech i pragnącym wrócić do domu;
- wzmocnienie pracy kobiet, również pod kątem zwiększenia okazji do
zrobienia kariery;
- polepszenie warunków roboczych oraz uznanie społeczne dla personelu
zajmującego się opieką nad osobami potrzebującymi;
- polepszenie globalnej jakości opieki nad osobami starszymi Umowa
ECVET ma na celu optymalizację systemu szkoleniowego w krajach
objętych projektem i uzyskanie ważnych skutków.

Konsorcjum
Partnerskie zrzeszenie Iqea evolution składa się z organizmów będących
w stanie zapewnić dla projektu optymalną możliwość rozwoju.

Exfor

Agencja szkoleniowa posiadająca akredytację Regionu Sardynii działająca
w branży szkoleniowej, której celem jest głównie rozwój miejscowy,
zatrudnienie i polityka społeczna.

Samodzielne regiony Friuli Venecji Julińskiej i Sardynii

Asesoraty ds. Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego obydwu regionów
przywiązują dużą wagę do doświadczalnego wprowadzenia projektu
pilotowego i propagowania jego skutków.

Nie tylko starsze osoby – Spółdzielnia społeczna

Koordynator techniczny projektu pełnił już podobną rolę w różnych
projektach europejskich i krajowych mających na celu innowację społeczną
w dziedzinie opieki nad starszymi osobami.

Kairòs

Włoska organizacja mająca doświadczenie na polu szkolenia skierowanego
do osób zatrudnionych oraz w tworzeniu modeli dotyczących kwalifikacji
zawodowych w dziedzinie opieki nad starszymi osobami.

Stowarzyszenie Transfer

Polska organizacja typu no profit założona w roku 1997 przez grupę
ekspertów w VET, której celem jest wspieranie rozwoju wiedzy
społeczeństwa przez promowanie ciągłego kształcenia.

Habilitas

Rumuńska organizacja, której zawodowym celem działania jest: szkolenie
zawodowe dorosłych oraz doradztwo w projektach społecznych,
psychologicznych i kształceniowych.

Wpływ na środowisko i plan wzrostu
Podpisanie formalnej umowy w zakresie wzajemnego uznawania
kwalifikacji między Rumunią, Polską, Włochami i Niemcami jest aktywnie
wspierane przez dwa regiony włoskie.
Włoskie regiony objęte projektem, Sardynia i Friuli Venecji Julińskiej,
przetestują na własnym terytorium instrumenty i procedury projektu.
Przewiduje się, że będzie to miało pozytywny wpływ również w szerokim
procesie ciągłego kształcenia w krajach uczestniczących, zarówno na
poziomie instytucji (wzięcie udziału w projekcie pozwoli miejscowym
instytucjom na ponowne opracowanie polityki szkoleniowej i strategii w
branży społecznej i opieki nad osobami potrzebującymi), jak i branżowej
(organizmy szkoleniowe objęte projektem przetestują nowe strategie i
instrumenty, które mogą być później przeniesione do innych branż).
Jakość partnerskiej współpracy stanowi faktyczny atut projektu Iqea
Evolution, gdyż każdy biorący w nim udział partner pełni aktywną
rolę w procesie doświadczalno-propagandowym. Pozwoli to na
skonsolidowanie poprzednich znaczących doświadczeń w podobnych
branżach i na rozpowszechnienie ich skutków na szeroką skalę, również
dzięki zorganizowaniu spotkań oraz stron internetowych poświęconych
projektowi.
Wprowadzenie modelu Iqea Evolution polepszy jakość życia starszych
osób, przede wszystkich tych niepełno sprawnych, dzięki właściwym
kwalifikacjom osób zajmujących się ich opieką.

IAT

Wyspecjalizowana organizacja niemiecka działająca na uniwersytecie w
Bremie. Wspiera partnerów biorących udział w projekcie na podstawie
własnego doświadczenia w stosowaniu metody ECVET
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