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CAPITOLUL 1

CONTEXT
Imbatranirea societatii si serviciile de ingrijire in Europa

I

n urmatoarele decenii, dimensiunea si structura varstei a populatiei
Europei va suporta schimbari dramatice datorita scaderii ratei
fertilitatii, a continuei cresteri a sperantei de viata si a pensionarii
generatiei baby-boom1.
Ar trebui spus de fapt ca schimbarea demografica se produce cu o
viteza diferita in fiecare tara. Cele mai mari procese au loc in Polonia
si Romania: ratiile de dependenta in cele doua tari sunt asteptate sa
creasca cu 150% in urmatorii 40 de ani.
De asemenea, este de asteptat ca pana in 2040 persoanele cu varsta
de 80+ vor constitui o parte din populatie mai mult decat dubla fata
de cea actuala. 2
O populatie mai in varsta inseamna adesea o populatie cu nevoi
mai mari de ingrijire. Conform unei estimari facute de DG ECFIN,
aproximativ 17% dintre barbatii si 23% dintre femeile care au 65 de
ani sau mai mult sufera din cauza unor limitari fizice.
O populatie imbatranita va avea un impact marit asupra cheltuielor
publice utilizate pentru ingrijirea pe termen lung. Proportia din PIB
cheltuita pentru ingrijirea pe termen lung este estimata la mai mult
decat dublu pentru perioada 2000-2050 in fiecare tara conform
estimarii centrale. 3
Desi cererea pentru ingrijitori, pe de o parte, si lipsa personalului, pe de
alta parte, sunt asteptate sa creasca, cercetarile arata ca acest domeniu
1 Impactul imbatranirii asupra cheltuielilor publice: proiectiile pentru cele 25 state memebre ale UE referitoare la pensii,sanatate,
ingrijire pe termen lung, educatie si plata somajului, DG ECFIN, Raport special 1/2006
2Servicii pentru persoane varstnice in Europa, ESN, Octombrie 2008
2 Servicii pentru persoane varstnice in Europa, ESN, Octombrie 2008
3 3 Comas-Herrera A., Wittenberg R., Studiu European al Cheltuielilor pentru Ingrijirea pe Termen Lung, PSSRU Discussion Paper
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ofera adesea conditii de munca si remuneratii scazute in comparatie cu
domenii care cer un nivel de calificare si formare echivalente. Aceasta
a condus déjà la o mobilitate importanta a muncitorilor inauntrul si
din afara UE, si ar putea sa duca la o exacerbare a lipsei calificarilor
in viitor4. In plus, slujbele nedeclarate constituie inca un procent
important in acest sector.

Mobilitatea ingrijitorilor: de ce avem nevoie de transparenta

calificarilor

Conform Actiunii pentru Sanatate Globala ( Action for Global Health),
in ansamblu, globally, este nevoie de un numar suplimentar de 4.3
millioane de lucratori in sanatate pentru a face accesibile tuturor ingrijirile de sanatate importante.
Fie bogate sau sarace, majoritatea tarilor din lume intampina un numar crescut de cereri in sistemele lor de sanatate si inca ofera conditii
de lucru neatractive profesionistilor din sanatate si ingrjire.
Ca rezultat, moasele din Marea Britanie calatoresc in Australia, doctori din Zimbabwe se transfera in Africa de Sud, asistente medicale din
Senegal se muta in Franta, doctori germani se muta in Elvetia: mobilitatea profesionistilor din domeniul de ingrijire este asadar o realitate
in intreaga lume.
In Europa, cadrul juridic incurajeaza mobilitatea angajatilor: intradevar, libera circulatie a persoanelor este una din libertatile fundamentale garantate de drepturile si legislatia comunitara pentru cetatenii
din UE de a lucra in oricare alt stat membru in calitate de angajat sau
functionar public. Este de asemenea garantat dreptul de a desfasura
activitati independente in alt stat membru.
In consecinta, mobilitatea lucratorilor este frecventa, mai ales in sectorul de ingrijire, unde se inregistreaza lipsa de personal in randul asistentelor medicale.
Concentrându-se asupra tarilor implicate in proiect IQEA, Italia,
România şi Polonia, inter-legaturile sunt relevante: În 2011 Italia a inregistrat o lipsa de 50,000 asistente. Intre acestea, mai mult de 10%,
4 Employment and industrial relations in the health care sector, European Foundation for the Improvement of Living and Working
Conditions
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în prezent sunt instruit in strainatate (În Friuli Venezia Giulia ajungi la
16% (cifra pentru 2010 - Federația italiană de colegii asistenti).) şi acest
procent crescut cu 25% din 2007 pana in 2010. In 2010 cifrele au aratat
ca 43,9% din nou asistentele nou inregistrate proveneau din Romania
si numai 3,8% din Polonia ( 16% era procentul in anul 2006).
Pe de alta parte Romania se confrunta de asemenea cu criza de cadre medicale (în special în zonele rurale), care ar putea duce la necesitatea de a “importa” forţa de muncă in sanatate. Foarte pronunţată
este nevoia de asistente medicale şi îngrijitori. Daca ritmul de emigrare
rămâne aceeaşi după 3 până la 5 ani, sistemul va simti, de asemenea, o
criza acuta de medici.
Asistenţă Medicală în Polonia a fost de asemenea sub presiune ca urmare al unui exod al personalului medical in tarile occidentale, dupa
ce tara s-a alaturat Uniunii Europene. Atrasi de salariile mai mari, mii de
asistenţi medicali au parasit Polonia la munca in strainatate in ultimii
6 ani, conform datelor din organizaţiile locale ale asistentilor medicali.
Asistentele medicale au avertizat ca deficitul în personalul de ingrijire
in Polonia, este un factor care influenteaza ingrijirea pacientului.
Este deci probabil ca guvernele nationale sa intervina si,mai devreme
sau mai târziu vom asista la o migrare de retur, din tarile occidentale
înapoi în Romania, Polonia si alte tari estice ale UE.
Totusi, in sectorul de îngrijire nu sunt doar asistenti medicali.
Din pacate exista o lipsa de date privind asistentii medicali proveniti
din strainatate, care lucreaza în spitale şi centre de ingrijire in Italia,
presupunindu-se ca sunt un grup relevant.
In ceea ce priveste lucratorii interni, în Italia, mare majoritate vine din
strainatate. În 2010 peste 870,000 lucrau ca angajati lucratori interni
in Italia - 700,000 erau nascuti in alte tari. Intre acestia, 150.000 sunt
romania, ocupand locul I pe nationalitati – si aprox. 70.000 polonezi.
Asistentii medicali înregistrati pot beneficia de Directiva Europeană
2005/36/CE pentru recunoasterea calificarilor profesionale in vederea
Proiectul Iqea

9

stabilirii în alt stat membru. În Italia, procedura este destul de simplă
şi nu necesită instruire suplimentară cu excepţia unui examen care
vizeaza cunostinte de limba italiană Italiana si regulamentele privind
asistentele.
Dar celelalte cadre de ingrijire? Ingrijitorii şi asistentele ale căror calificări nu au fost recunoscute dar care sunt dispusi sa lucreze ca si cadre
profesionale pot - în unele regiuni din Italia – sa obtina o “reducere” la
cele 1000 de ore de instruire necesare pentru a obţine calificarea “OSS”
Operator sociale de sănătate (necesare pentru a lucra atât în domeniul
serviciilor de asistență socială în socio-bunăstarea și sociale de sanatate, rezidentiale sau semi-rezidențiale, într-un spital și la locația dvs.).
Acest lucru se întâmplă la nivel național inegal. Acesta este de până
la regiunile din cadrul sistemului său de învățământ pentru a cuantifica creditul de formare pentru a se seama de calificare și de servicii
înainte de furnizarea de măsuri compensatorii, în toate cazurile în care
formarea anterioară este insuficientă pentru sănătate sau sociale decât
cel planificat în care conduce la obținerea a calificării lucrătorilor socio-medicale. Nu este reglementată de recunoaștere a calificărilor, în
scopul de a lucra ca o familie asistent în loc - asa această analiză este
lăsată la angajator.
Un anumit grad de pregatire in domeniul ingrijirii este din ce in ce mai
mult solicitat de de servicii publice sau private – si pot, asadar, sa aiba
impcat semnificativ in oportunitatile de angajare.
In concluzie: migratia ingrijitorilor din Romania si Polonia in Italia si
vice versa este un fapt real dar lipsa procedurilor clare, concise, pentru
recunoasterea reciproca a calificarilor obtinute in tari diferite este un
obstacol important in angajarea personalului calificat in tara de destinatie.
SECPEV este un instrument care poate servi ca o solutie practica la aceasta problema.

10
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CAPITOLUL

2

ecvet: raspunsul european la nevoia de recunoastere a abilitatilor in mobilitate (migratie)1

S

istemul European de Credit pentru Pregatire si Educatie Vocationala
(SECPEV) erste un instrument European pentru a spriji invatarea
continua, mobilitatea cursantilor europeni si flexibilitatea invatarii de
variante in obtinerea calificarilor. Dupa adoptarea de catre Parlamentul
European, prin Consiliu (la data de 18. iunie.2009), SECPEV se afla acum
intr-o faza a implementarii progressive.
Scopul SECPEV este de a inlesni recunoasterea rezultatelor cursantilor
in perioada de mobilitate, prin crearea unei structuri, prin adoptarea
unui limbaj comun si stimularea schimburilor si a increderii reciproce
intre furnizorii de PEV (Pregatire si Educatie Vocationala) si institutiile
competente din Europa. In contextul mobilitatii internationale dar
si al mobilitatii interne, SECPEV are ca scop sprijinirea recunoasterii
rezultatelor invatarii, fara a extinde educatia cursantilor si a variantelor
de pregatire.

riz
asc
Tr

e dei
ion

risultati

Procesul ECVET luat din: http://www.ecvet-team.eu/sites/default/files/ecvet_leaflet_en.pdf

Procesul SECPEV se bazeaza pe concepte cheie si procese care se aplica
in proiectul IQUEA. Sa aruncam o privire:
1 Acest capitol se bazeaza pe documentul EACEA “O cunosatere mai buna a ECVET – Intrebari si raspunsuri”
http://www.ecvet-projects.eu/Documents/ECVET_QnA_Web_21_04_2010.pdf
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Rezultatele invatarii: Rezultatele invatarii sunt afirmatii despre ceea ce stie,
intelege si este capabil sa faca un cursant la incheierea procesului de invatare.
Rezultatele învățării pot fi achiziționate printr-o varietate de cai de învătare,
moduri de livrare (bazat pe școală, în companii, etc), în diferite contexte de
învățare (formale, non-formale și informale) sau cadre (de exemplu țară, educație
și sistem de formare profesionala). Există abordări diferite pentru a identifica
și descrie rezultatele învățării în funcție de sistemul de calificări. Definiția
europeană a rezultatelor învățării, care utilizează termeni de cunoștințe, abilități
și competențe (a se vedea Recomandarea EQF), este numitorul comun care se
potrivește cu diversitatea abordărilor existente în descrierea rezultatelor învățării.
Este utila completarea rezultatelor învățării cu indicatori de competențe,
observabili și măsurabili, cu scopul de a reprezenta posesia unui specific rezultat
de învățare.
Unitatile: O unitate este o componentă a unei calificări, constând dintr-un
ansamblu coerent de cunoştinţe, aptitudini şi competenţe care pot fi evaluate
şi validate. Unitătile permit realizarea progresivă a calificarii prin intermediul
transferului şi acumulării de rezultate ale învăţării. Ele sunt supuse evaluarii
şi validarii, care verifică şi înregistreaza cursantii care au obţinut rezultatele
aşteptate. Obiectivul SECPEV este de a facilita transferul, recunoaşterea şi
acumularea rezultatelor învăţării evaluate ale persoanelor care au ca scop
sa obtina o calificare. Acest lucru este posibil deoarece fiecare unitate este
documentată şi rezultatele învăţării conţinute sunt evaluate şi validate. Prin
urmare, elevii pot: (1) progresiv (unitate dupa unitate sau set de unităţi dupa set
de unităti) sa acumuleaze rezultatele invatarii în vederea obtinerii unei calificări;
(2) Obţinerea recunoaşterii pentru rezultatele invatate obtinute în alte contexte
fără no ouă evaluare (adică unităţile pot fi transferate deoarece cursantul poate
furniza instituţiei beneficiare dovezi că acesta a fost evaluat cu succes şi a obţinut
rezultate de învăţare în cauză).
Punctele SECPEV: Sunt o reprezentare numerica a ponderii totale a rezultatelor
invatarii intr-o calificare si a ponderii relative a unitatilor in raport cu calificarea.
Impreuna cu unitatile, descrierea rezultatelor invatarii si informatiilor despre
nivelul calificarii, punctele SECPEV pot sprijini intelegerea unei calificari. Numarul
punctelor SECPEV alocate unei calificari, impreuna cu alte specificatii, pot indica ca
de exemplu, ca scopul calificarii este restrans sau cuprinzator. Numarul punctelor
SECPEV alocate unei unitati ofera cursantului informatii privind ponderea relativa
a ceea ce el sau ea deja a acumulat. De asemenea ofera cursantului informatii
depsre ceea ce ramane sa fie realizat.
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Memorandumul Intelegerii (MI): Memorandul intelegerii este o intelegere
intre institutiile competente ce stabilesc cadrul pentru transferul de credite.
Se formalizeaza parteneriatul SECPEV prin mentionarea acceptarii reciproce a
statutului si a procedurilor instutuiilor competente implicate. De asemenenea
acesta stabileste procedurile parteneriatului pentru cooperare. In cadrul
Memorandului Intelegerii deobicei vorbim despre “institutii acasa” si “instituii
gazde”. Institutia acasa valideaza rezultatele invatarii evaluate in institutia
gazduire. In acest proces casa institutie foloseste un cursant pentru a verifica
rezultatele invatarii acumulate in perioasa de mobilitate au fost intradevar
evaluate pozitiv in institutia gazda.
Cadrul European de Calificare (EQF): actioneaza ca un dispozitiv de traducere
pentru a face calificarile nationale mai usor de inteles/ citit in toata Europa.
EQF vizieaza sistemele de calificare nationale din diferite tari care au un cadru
de referinta comun cu cel European. Nucleul a EQF se referă la opt niveluri de
referintă ce descriu: ceea ce ştie un cursant, înţelege şi este capabil să facă –
“rezultatele învăţării”. Nivelurile de calificări naţionale vor fi plasate la un nivel de
referinţă central, care variaza de la nivelul incepator (nivel 1) la nivel avansat (8).
Într-o perspectivă transnaţională (şi acest lucru este în cazul IQEA), este posibil
ca pregătirea pentru aceeaşi calificare sa fie descrisa prin diferite niveluri EQF.
Este posibil să se organizeze transferul de credite pentru unitătile care fac parte
din calificarile descrise prin nivelurile EQF diferite, cu condiţia ca activităţile şi
sarcinile pentru care unitatea se pregateste sunt comparabile (şi, prin urmare, de
asemenea, la rezultatele de învăţarii).

Încontextul IQEA este în cele din urmă important de menționatfaptul
căsistemul ECVET facilitează dezvoltarea unor trasee individualizate și
flexibile și, de asemenea,recunoașterea acestor rezultate
învățare obținute pe străzile învățării non-formale și informale. Pentru
aplicarea SECEFP rezultatelor învățării dobândite într-un non- formale
și informale sau în afara contextului unui Memorandum de înțelegere,
instituția competentă, în sarcina atribuie calificări sau unități sau să
dea credit trebuie să stabilească proceduri și mecanisme pentru “
identificarea, validarea și recunoașterea acestor rezultate ale învățării
prin atribuirea unităților corespunzătoare. Ca parte a IQEA experimental
în Sardinia, de exemplu, testele de evaluare au fost testate, de
asemenea, pentru persoanele cu experiență profesională, dar nici o
calificare în sectorul de îngrijire, cu scopul de a evalua aplicabilitatea și,
Proiectul Iqea
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în cele din urmă, să poată să analizeze probe, cum ar fi dovezi ca parte
a unui proces de evaluare a competențelor informale.
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CAPITOLUL 3
proiectul iqea

I

Scopurile si obiectivele

QEA este un Program de Invatare Indelungat/ Leonardo Da Vinci/
Dezvoltare a proiectului inovativ, cofinantat de Uniunea Europeana.
Proiectul s-a desfasurat pe o perioada de 36 luni, din Octombrie 2010
pana in Octombrie 2013.
Proiectul IQEA ( Imbunatirea Calificarilor pentru Asistentii Varstanicilor)
a fost planificat si implementat in cadrul contextului mentionat mai
sus.
Scopul general al IQEA a fost sa dezvolte un acord SECPEV care a
implicat 3 tari cu o rata ridicata de schimb a resurselor umane in
sectorul de ingrijire (Italia, Romania, Polonia) si s-a axat pe profilurile
cele mai comune profesionale utilizate in ingrijirea batranilor. IQEA
a avut in vedere sa se axeze pe dobandirea de cunostine atat prin
invatarea formala cat si cea informala. Obiectivele proiectului au fost:
1) valorificarea profesionistilor din ingrijire carse afla in tranzit, facand
invatarea formala si informala vizibila prin intermediul unui sistem transparent,
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi oportunităţilor de carieră;
2) Asigurarea îngrijirii de calitate bazate pe resurse umane calificate, capabile sa
răspunda la nevoile beneficiarilor şi;
3) ) Garantarea de servicii de îngrijire eficiente pentru comunităţi, familii şi
persoane în vârstă.

Parteneriatul
Partenerii instituționali sunt regiunile Friuli Venezia Giulia și Sardinia.
Nivelul regional a fost ales pentru că în Italia sunt Regiunilor și
proprietarii provinciilor autonome responsabile de formarea
profesională și acordarea calificărilor. Aceste doua regiuni au fost
considerate deosebit de potrivite pentru testarea acestui tip de proiect,
pentru că:
Proiectul Iqea
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1) Au dezvoltat servicii sociale şi sănătate bazate pe integrarea în centrele de
îngrijire medicală şi servicii de îngrijire la domiciliu.
2) Au implementat o lege ad-hoc pentru a reglementa politicile de îngrijire in
familie şi profilurile profesionale conexe.
3) Au creat sisteme de calificare educaţionala şi profesionala în sectorul de
îngrijire familială.

Dupa aceea am avut parteneri operationali responsabili care s-au
implicat in implementarea tehnică la nivel local / naţional. Şi anume,
agenţiile VET / companii de consultanta: Exfor (de asemenea, solicitant
al proiectului) pentru Sardinia, Kairos pentru Friuli Venezia Giulia,
Habilitas pentru România şi Transfer pentru Polonia.
Parteneriatul a fost completat de coordonatorul ştiinţific, ONG Anziani
e non solo şi un supraveghetor / SECPEV expert, German IAT.

Pachete de lucru
Proiectul a fost constituit din şase pachete de lucru. Trei dintre
ele (management, monitorizare / evaluare şi diseminare) au fost
transversale întregului proiect, pe toata durata acestuia.
Implementarea WP a inclus toate activităţile pe care le vom descrie în
capitolul următor, in timp ce ultima etapă a proiectului a fost axat pe
WP6 / exploatare, cu scopul de a face rezultatele IQEA utilizabile de un
public mai larg. Această broşură este într-adevăr un rezultat al WP6.

16
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CAPITOLUL 4
etapele proiectului
Aici vom raporta intr-o sinteza rezultatele in diferite stadii ale implementarii. Rapoartele complete pot fi descărcate de pe site-ul
www.iqea.eu

4.1. profiluri profesionale
Primul pas a fost identificarea profilurilor profesionale care fac obiectul
transferului SECPEV: profilurile de job au fost adunate si comparate,
pentru a le defini pe cele ce ar fi potrivite pentru scopul proiectului. La
finalul acestui pas au fost identificate 7 profiluri:
1. Infirmiera - (Romania): Persoanele calificate in aceasta ocupatie realizeaza
activitati de ingrijire si contribuie la mentinerea unui mediu optim pentru starea
psihica si fizica a pacientului in spitale sau in institutii sociale sau medico-sociale.
Asigură o igiena adecvata a mediului de viaţă pentru persoana asistata, insotind
pacienţii în realizarea activităţilor zilnice. De asemenea, asistentul medical asigura
procesul de hrănire adecvată si consumul de apa pentru beneficiari. Asistenţii
medicali stimuleaza beneficiarii să ia parte la activităţile zilnice şi contribuie
la îmbunătăţirea sănătăţii şi recâştigarea autonomiei de catre beneficiari. De
asemenea, ajuta la administrarea de medicamente pentru persoanele asistate. Ele
sunt responsabile pentru transportul şi acompanierea beneficiarilor, respectând
drepturile şi confidenţialitatea privind evoluţia stării de sănătate beneficiarului.
Nivelul de calificare internationala: EQF si/ sau ISCED acesta ar putea fi clasificat
la nivelul 3 (EQF). Nu este clasificat EQF/ ISCED la nivel national.
2. Ingrijitor batrani la domiciliu - (Romania): Ingrijitorul la domiciuliu calificat
oferă servicii de îngrijire personală la domiciliul persoanelor vârstnice, care nu
pot avea grijă de ei înşişi. Ei ajuta sau indeplinesc la realizarea activitatilor de bază
de zi cu zi (ca: asigurarea igienei casei şi obiectelor, şi igiena personala - toaleta;
pregatirea meselor- gatit si servirea mesei, cumpărături; sarcini administrative si
plata facturilor). Ei, de asemenea, iau parte in îngrijirea medicală a persoanelor în
vârstă (administrarea de medicamente conform prescripţiilor medicale, sprijinirea
personalului medical în furnizarea de proceduri terapeutice, monitorizarea stării
de sănătate a persoanei asistate). Gestionarea materialelor si resurselor financiare
şi stabilirea programulului zilnic pentru a îndeplini nevoile în vârstă. Poate oferi
consiliere psihologica pentru beneficiari, in functie de caracteristicile individuale
Proiectul Iqea
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ale persoanei, prin intermediul activitatilor relationale (comunicare, activităţi de
petrecere a timpului liber).
Nivelul de calificare internationala: EQF si/ sau ISCED acesta ar putea fi clasificat
la nivelul 3 (EQF). Nu este clasificat EQF/ ISCED la nivel national.
3. Ingrijitor in centrele sociale de bunastare - (Polonia): Ingrijitorul din
centrele sociale de bunastare realizeaza proceduri de ingrijire medicala pentru
batrani, persoane incapabile sa lucreze, bolnavi cronici sau afectati de handicap.
Efectueaza proceduri pentru mentinerea igienei (curăţenie, schimbarea lenjeriei,
etc.) si tratamente de bază (hrana, manipulare, transport, etc.). Supraveghează
starea pacientului, zi şi noapte (pentru a controla la pacient semnele vitale de
baza: temperatura, tensiune, puls). Participă în efectuarea procedurilor de
îngrijire medicală şi tratament, aplica tratamente anti-inflamatorii si superficiale
(lubrifiere, masaj, exercitii). Participă la realizarea reabilitarii (exerciţii, masaj şi
alte tratamente conform instrucţiunilor date de medic sau de fizioterapeut.
Efectueaza curatenie la locul de munca. Sub supravegherea doctorului ofera prim
ajutor in caz de urgenta.
Nivelul de calificare internationala: EQF si/ sau ISCED: ISCED 4
4. Ingrijitor pentru varstnici - (Polonia): : Sarcinile presupun: 1. Planificarea
ajutorului si ingrijirii persoanelor varstnice. 2. Oferirea de asistenta in solutionarea
problemelor sociale si personale ale varstnicilor. 3. Oferirea de asistenta in realizarea
activitatilor casnice. 4. Realizarea de activitati de ingrijire si de igiena personala.
5. Incurajarea activitatilor sportive si de fitness pentru varstnici. 6. Asistarea
persoanelor in varsta la folosirea serviciilor sociale si medicale. 7. Interactioneaza
cu familia, comunitatea locala si profesionistii implicati in ingrijirea varstnicilor. 8.
Asistarea persoanelor varstnice in stabilirea si mentinerea contactelor sociale. 9.
Oferirea de suport persoanelor varstnice pentru dezvoltarea abilitatilor creative
si organizarea unor activitati variate de tip recreativ.
Nivelul Calificarii Internationale: EQF si/ sau ISCED: ISCED 4
5. Operator de ingrijire a sanatatii (supraveghetor a starii de sanatate)
O.S.S. - (Italia): Muncitorii socio-medicale O.S.S. își desfășoară activitatea atât în
sectorul social în CGE de asistenta medicala, servicii de tip a bunăstării sociale și
sociale de sanatate, rezidentiale sau semi-rezidențiale, într-un spital și la locația
dvs. prin intervenții specifice pentru a satisface nevoile ale persoanei și pentru
a promova bunăstarea și autonomia de utilizator. Activitățile de lucrător de
asistență medicală socială se adresează persoanei și a mediului în care trăiește și
se califică drept ajutor direct la persoana și menajeră hotel, salubritate intervenție
și caracter social, de sprijin de management, de organizare și de formare. Ea
lucrează în colaborare cu alți profesioniști care se ocupă de sănătate și cel social,
în funcție de criteriul de lucru multi-profesionale. (Acordul încheiat între statul,
regiunilor și al provinciilor autonome Trento și Bolzano, 22 februarie 2001).
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Nivelul Calificarii Internationale: EQF si/ sau ISCED: ISCED nivel 4
6. Asistent familial - (Regiunea Sardinia – Italia): Asistentul de familie ofera
suport în activităţile zilnice de viaţă persoanele vârstnice, lipsiti de autonomie
temporar sau permanent. AF sprijina beneficiarul în igiena personala, menaj,
cumpărături, prepararea hranei şi hrănire, proceduri birocratice.
Nivelul Calificarii Internationale: EQF si/ sau ISCED: EQF nivelul 3
7. Competente minime pentru asistenta - (Regiunea Friuli Venezia Giulia Italia): de retinut ca acesta nu este un profil profesional ci un profil de formare.
Acest program de instruire îşi propune să ofere un pas “intermediar” in calificarea
ca OSS (a se vedea mai sus) pentru oameni care lucreaza – sau sunt dispuşi să
lucreze – în centre de îngrijire la domiciliu sau in centre de îngrijire rezidenţială
pentru persoanele vulnerabile. Programul, de fapt, permite obţinerea de credite
pentru diploma OSS. În acelaşi timp, acesta poate fi folosit ca pregătire pentru
locuri de muncă în domeniul de îngrijire, care nu necesită o calificare formală,
cum ar fi asistentul de familie. Domeniile de formare sunt următoarele: (1) socialculturala, psiho-sociala (2), (3) sănătate, igienă si proceduri tehnice.

4.2. analiza sarcinilor
În a doua etapă, am efectuat o analiză detaliată a sarcinilor realizate
profesioniştii identificati, pentru a se asigura că responsabilităţile şi
activităţile efectuate au fost similare (sau diferite).
Vorbind la modul general, la sfârşitul acestei etape – cu diferentele si
asemanarile identificate privind sarcinile specifice - am confirmat că
profilurile la care am vrut sa lucram sunt cele prevăzute în 4.1.
De asemenea, am reuşit să identificăm două grupe principale de profesii: cei care preconizeaza sa presteze activităţi de baza de îngrijire a
sănătăţii (sub supravegherea unor profesionişti in sănătate mai calificati) şi cei care se concetreaza numai pe îngrijire personală.
numele

tara

numarul de ore

mediul de lucru

de formare

Asistent medical
infirmiera

Romania

150

Centre de ingrijire medicala si alte instutii
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Ingrijitor in centrele sociale
de binefacere
Supraveghetor stare sanatate

700 Centre de ingrijire medicala si alte instutii

Polonia

1000

Italia

Servicii la domiciul dar mai ales centre de
ingrijire si alte instutii

Ingrijitor pentru persoane
in varsta

Polonia

700

Centre de ingrijire si alte instutii dar mai ales la
domiciulul pacientilor

Competenţe minime pentru
asistenţă

Regiunea Friuli Venezia
Giulia

200

Domiciulul pacientilor dar si centre de ingrijire
si alte instuti

Regiunea Sardegna

200 Domiciliul pacientilor

Romania

360 Domiciliul pacientilor

Asisitent familial
Ingrijitor batrani la
domiciuliu
Tabel 1 – Comparatia sarcinilor

4.3.comparatie intre curricula formarii
Dupa acordul cu privire la profilurile profesionale, urmatorul pas a fost
analiza in profunzime a programei formatorilor.
Am comparat cursurile de formare oferite in trei tari referindu-ne la orele de pregatire, lectii (unitati) de invatare, relevanta pregatirii practice
pentru programa. Am colectat o programa de referinta pentru fiecare
profil profesional, pentru un ansamblu de 7 CV-uri.
Imaginea a aratat o mare varietate a duratei dar si a structurii cursurilor, chiar daca am identificat un grup comun al domeniilor de invatare
in toate cv-urile.
1. Igiena personala
Nutritie si hranire
Mobilitate
Managementul si igiena mediului de viata
Primul ajutor
Comunicare
Etica profesionala
Sanatatea si securitatea muncii
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4.4. compararea rezultatelor învățării
Urmatorul pas a fost compararea rezultatelor invatarii pe care s-a bazat fiecare programa de formare. Realizarea acestui pas a fost cel care
a luat cel mai mult timp, insa pe de alta parte, il consideram esential
pentru a ne asigura ca indicatorii luati in considerare au fost comparati
in ceea ce priveste atat continutul cat si nivelul de aprofundare. Nu
toate profilele au fost descrise cu referire la rezultatele invatarii, ceea
ce a constituit o alta provocare. In ceea ce priveste Italia, partenerii au
dezvoltat o descriere in LOs care a fost validata/ integrata in timpul
grupurilor focus organizate cu experti si formatori in Friuli Venezia Giulia si Regiunea Sardinia.

4.5. analiza standardelor de formare
Ultimul pas a constat in aplicarea unui chestionar tuturor organizatiilor implicate, conceput cu scopul de colecta informatii cu privire la
procesul de formare: cerintele pentru accesarea cursurilor, caracteristicile profesorilor, intrumentele de evaluare utilizate, etc. Chestionarul
a afost partial bazat pe indicatorii EQARF pentru a utliza un cadru de
referinta European comun.
Agentiile implicate au prezentat o multime de asemanari, in ceea ce
priveste modalitatea de realizare a pregatirii, modul in care candidatii
au fost selectati si competentele evaluate, acest lucru avand o contributie importanta la construirea unei increderi reciproce.
In plus, prin parteneriat s-a convenit ca fiecare furnizor de formare interesat sa adere la IQEA trebuie sa faca o autoevaluare conform indicatorilor EQARF si in mod specific:
1) Rata de finalizare a cursului in programul VET: numarul d eprograme finalizate
cu succes/ abandonate a programului VET, in functie de tipul programului si de
criteriile individuale;
2) prevalenta grupurilor vulnerabile a) procentul participantilor in VET
clasificati ca fiind grupuri dezavantajate in functie de sex si gen. B) rata succesului
a grupurilor dezavantajate in functie de sex si varsta;
Proiectul Iqea
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3) utilizarea competentelor dobandite la locul de munca a) informaţiile despre
ocupaţie, obţinute de cursanti dupa finalizarea procesului de pregătire, în funcţie
de tipul de pregatire si criterii individuale; b) rata de satisfactie a cursantilor si a
angajatorilor cu abilitatile/ competentele dobandite.

Pasul 5 a fost ultimul din faza din cercetare. In acest stadiu am avut
toate informatiile necesare pentru a ne da seama cum putem sa implementam acordul SECPEV.

22

Proiectul Iqea

CAPITOLUL 5
acordul ecvet

R

ecapituland, in conformitate cu principiile SECPEV, IQEA intentioneaza sa faciliteze validarea, recunoasterea si acumularea aptitudinilor si cunostinte legate de munca dobandite in timpul sederii
in alta tara, sau in tranzit, sau in contexte informale. Trebuie sa existe
siguranta ca aceste experiente contribuie la calificarile vocationale
In mod specific, IQEA intentioneaza sa contribuie la transparenta profilurilor profesionale si a calificarilor care au facut obiectul proiectului,
cu scopul de a permite recunoasterea reciproca, pe o baza voluntara,
de catre agentia de formare din Italia ( Regiunile Sardinia si Friuli Venezia), Romania si Polonia pe baza creditelor (puctelor SECPEV) pentru
oamenii formati in oricare dintre tarile/ regiunile implicate.
In cele din urma IQEA urmareste sa sprijine mobilitatea profesionala de
la un nivel scazut la unul ridcat de calificare sprijind astfel dezvoltarea
personala si profesionala a persoanelor implicate in proces.
Pentru a atinge aceste obiective prin acordul SECPEV, a devenit clar
parteneriatului ca esenta a fost concentrarea mai mult pe asemanari
decat pe diferente.

5.1. il programma formativo iqea
In acest scop partenerii au convenit ca obiectul recunoasterii mutuale
sa fie grupul “rezultatelor invatarii” numit ( curriculum IQEA) care au fot
comune pentru toate profilurile, exceptie facand “Sanatatea si siguranta la locul de munca”.
Toate rezultatele invatariii au fost stabilte printr- un set de indicatori,
detaliind ce tip de capacitati este de asteptat de la un cursant sa achizitioneze, dupa finalizarea cursului de formare/ prin validarea aptitudinilor dobandite pe cale informala.
Este important să menţionăm că indicatorii sunt aceleaşi pentru profilele EQF4 şi EQF3, care se disting prin nivelul de complexitate al aplicarii/practicii (autonomie de performanţă, număr de variabile etc.)
Proiectul Iqea
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unitatea

rezultatea invatarii

1. Capacitatea de a folosi materialele potrivite pentru igiena persoanala
2. Capacitatea de a folosi corect plosca si absorbantele de urina
3. Capacitatea de a aplica corect procedurile de toaleta si igiena intimă
4. Capacitatea de a ajuta pacientul la ingrijirea unghiilor si a parului
5. Capacitatea de ajuta pacientul in functiile fiziologice
El/ ea este capapil/a sa ajute
6. Capacitatea de a face baie unei persoane depedente
beneficiarul la igiena personala
7. Capacitatea de a aplica partial/ sau total igiena personala persoanelor care sunt
imobilizate la pat
8.Capacitatea de a sprijini persoana dependenta in procesul de imnbracare/
dezbracare

IGIENA
PERSONALA

NUTRITIE SI
HRANIRE

MOBILITATE

MANAGEMENTUL
SI IGIENA MEDIULUI
DE VIATA

PRIMUL AJUTOR
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indicatori

1. Capacitatea de a realiza tehnici pentru hranirea alimentelor solide si lichide
pentru beneficiarul dependent
Ea/el este capabil sa ajute la 2. Capacitatea de aplica principii de baza pentru diete in functie de patologii
ingrijirea beneficiarului in nutritie (diabet, probleme cardiace)
si hranire
3. Capacitatea de aplica principiile de baza in ceea ce priveste igiena mancarii
4. Capacitatea de a asigura confortul/ bunastarea pacientului in timpul meselor
El/ ea este capabil sa sprijine
beneficiarul in timpul deplasarii
in functie de gradul de handicap,
adoptand masurile potrivite in
cazul persoanelor dependente
sau care sunt imobilizate la
pat, mersul afara si in interior,
transportul.
El/ Ea este capabil/a sa aiba grija
de curatenie si igiena mediului
de viata a pacientului, sa spele si
sa calce hainele, sa spele vasele,
respectand regulile sanitatre si
de siguranta, cu accent asupra
mediului de viata a pacientului.
El/ ea este capabil/a sa sprijine
pacientul in gospodarie si sa se
ocupe de problemele domestice.

1. Capacitatea de a aplica tehnici operationale de mobilizare si de manipulare a
patului beneficarului ( cum sa ridice patul beneficarului, cum sa schimbe pozitia
patului, cum sa foloseasca accesorii specifice pentru pacientii imobilizati in scaunul
cu rotile.
2. Capacitatea de a aplica proceduri care sa previna escarele
3. Capacitatea d a sprijini pacientul la mersul pe jos
4.Capacitatea de a transporta pacientul asigurandui securitatea pe intreaga
periaoda a transportului.
1. Capacitatea de a aplica principii de igiena a mediului si ingrijire( igiena,
temperatura, iluminat) si de a folosi proceduri si produse de curatare adecvate
2. Capacitatea de a aplica tehnicile de dezinfectare
3. Capacitatea de a face patul in diferite momente si contexte (patul pacientilor
tintuit la pat)
4. Capacitatea de a preveni accidentele prin expunere la produse biologice
5. Capacitatea de a ajuta la cumpărături, plata facturilor etc.

1. Capacitatea de a interveni în situaţii de urgenţă şi critice
2. Capacitatea de a activa serviciul de urgenţă
El / ea este sa fie capabil/a de a
3. Capacitatea de a aplica tehnica de prim ajutor şi proceduri în caz de urgenţă, cum
oferi îngrijire beneficiarilor cu
ar fi: hemoragii; accidente rutiere; tehnici de respiratie artificiala si masaj cardiac;
nevoie de asistenţă medicală de
traumatisme; fracturi; arsuri; electrocutare; pierderea conştienţei; voluntariat/în
urgenţă / sau primul ajutor
voluntar intoxicaţii; Tehnica Heimlich
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COMUNICARE

ETICA
PROFESIONALA

El/ ea este capabil/a sa comunice
cu beneficarul si cu familia ei/
lui, folosind (daca sunt imigranti)
limba de la locul de munca,
folosind daca este necesar metode
alternative de comunicare.

El / ea respectă principiile eticii
profesionale.

1. Cunoaşterea principiilor, sistemelor, stilurilor şi metodelor de comunicare
(comunicarea verbală, comunicare vizuală, etc.)
2. Capacitatea de a comunica în mod corespunzător cu beneficiarul si familia ei/
lui, adaptarea vocea ei/lui, tonul şi postura în funcţie de deficitul senzorial ale
pacientului

1. Capacitatea de a respecta principiul confidenţialităţii cu privire la pacient
2. Capacitatea de a identifica corect încălcarea drepturilor beneficiarilor
3. Capacitatea de a urma procedurile de Codul etic al profesiei
4. Cunoaşterea principiilor de îngrijire, răspunderea juridica şi legile care
reglementează profesia

Tabelul 2 – Programa IQEA

5.2. instrumente de evaluare
Al doilea punct asupra caruia parteneriatul a fost de acord a fost definirea unui grup comun de instrumente de evaluare care sunt utilizate
pentru a evalua competentele dobândite de cursantii care doresc sa
se implice intr-un proiect de tranzit. Un set de teste a fost creat pentru
a aduna toate testele deja în uz în organizatiile partenere si selectarea
celor care se consideră a fi mai relevante, interesante sau se potrivesc
cu scopul peoiectului.
Este important de mentionat ca aceste teste sa fie luate in considerare
de formatori ca un nivel minim de evaluare si ca pot sa le integreze cu
mai multe teste. Setul IQEA ar trebui considerat ca un nivel minim de
evaluare.
In timp ce testele sunt acelasi pentru EQF 3 si EQF4, evaluarea acestora din urma sunt integrate cu activitati practice/ simulari menite sa
verifice capacitatea cursantilor in aplicarea cunostintelor dobandite in
contexte variate.
CAPACITATEA DE A APLICA PROCEDURI CARE SA PREVINA ESCARELE:
1. Ulcere de presiune, cunoscute sub denumirea si de escare apar in
urmatoarele situatii:
a) sederea in aceiasi pozitie pentru o perioada lunga de timp
b) evitarea mersului
c) numai la batranii cu diabet

2. Escarele, in faza initiala au urmatoarele simptome:
a) vezicule mici si albe pe piele
b) roseata a pielii prelungita
c) pete albastre pe piele

Tabelul 3: exemple de teste de evaluare
Proiectul Iqea
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5.3. punctele ecvet
In functie de ce prevede metodologia SECPEV, pentru fiecare tara si
calificari, noi am calculat numarul de puncte SECPEV, puncte ce ar putea
fi alocate pentru cei in tranzit. Punctele SECPEV sunt o reperezentare
numerica a ponderii generale a rezultatelor invatarii obtinute intr-o
calificare si a ponderii relative a unitatilor in relatie cu calificarea.
Impreuna cu unitatile, descrierea rezultatelor invatarii si informarea
despre nivelul calificarii, punctele SECPEV pot spirijini intelegerea mai
buna a unei calificari. Numarul punctelor SECPEV alocate unei calificari,
impreuna cu alte specificatii, pot indica, de exemplu, ca scopul calificarii
este restarns sau cuprinzator.
Metodologia pe care care o utilizam este urmatorea: calculam
ponderea relativa a planului de invatamant (programa)QEA pentru
fiecare plan de invatamant(programa) national, bazat pe cat de mult
indicatorii IQEA, “acopera” intregul program. Deci, spre exemplu, daca
calculam ca planul de invatamant IQEA are o pondere de relativa de 6.5
puncte dintr-un total de 15 puncte SECPEV aceasta ar putea fi aalocata
profilului de ingrijitor la domiciliu in Romania.

5.4. memorandumul intelegerii
Toate aceste elemente au fost adunate in Memorandumul Intelegerii
Memorandul intelegerii este o intelegere intre institutiile competente
ce stabilesc cadrul pentru transferul de credite (pentru recunoasterea
rezultatelor invatarii in vederea obtinerii unei calificari). Se formalizeaza
parteneriatul SECPEV prin mentionarea acceptarii reciproce a
statutului si a procedurilor instutuiilor competente implicate. De
asemenenea acesta stabileste procedurile parteneriatului pentru
cooperare. Intra-adevar in scopul recunoasterii creditului, institutiile
competente responsabile trebuie sa pastreze confidentialitatea, ca
cererile cursantilor au fost evaluate intr-o maniera fiabila si valida.
26
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Este de asemenea necesar sa ne incredem ca cursantii vor ajunge la
rezultatele asteptate si ca acestea sunt la un nivel corespunzator.
Memorandumul intelegerii afirma de fapt ca fiecare furnizor VET care
adera la IQEA se angajeaza sa:
Adopte descrierea rezultatelor invatarii dezvoltate de IQEA ( pentru cei LOs
care adopta si IQEA si planul de invatamant local).
Integreaza, atunci cand este necesar, continutul de formare in scopul de a le
face compatibile cu programa IQEA (de retinut faptul ca integrarile sunt minore,
deoarece IQEA se axeaza pe acei LOS care deja fac parte din profile).
Foloseste instrumentul de evaluare IQEA ca o metoda minima de evaluare
comuna.
In cazul mobilitatii, sa recunoasca competentele validate de catre institutia
partener, fie printr-o pregatire formala (unde este permis de catre reglementarile
locale) sau prin validarea competentelor dobandite in mod informal.
In cazul mobilitatii, creditele alocate SECPEV, sunt calculate in cadrul proiectului.

Proiectul Iqea
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CAPITOLUL 6
testarea pilot
Instrumentele de (descriere a rezultatelor, metode de evaluare, etc
învăare ) au fost testate în toate țările / regiunile partenere înainte de a
ajunge la eliberarea de o versiune finală și perfecționat.
Scopul etapei de testare a fost de a pune IQEA la testul în “ viața reală “,
cu agențiile și de formare profesională, pentru a afla opiniile acestora
cu privire la adecvarea scop, Usability, potențialele obstacole sau,
dimpotrivă, driverele pentru aplicarea modelului dupăterminarea
proiectului.
În general, testareainstrumentelor IQEA a implicat 230 de utilizatori și
42 de formatori și profesioniștii care lucrează în parteneri de formare
profesională din diferite țări și din diferite medii culturale și experiențe
profesionale.
Participanții au venit din România, Polonia și două regiuni din Italia
( Friuli Venezia Giulia și Sardinia ) și au fost fie studenti sau operatori
recent instruiți de diferite profiluri pe care se concentrează IQEA ( vezi
pct. 4.2 ).
În afară de aceasta, procesul a avut loc în diferite contexte de servicii
formale ( de exemplu, examenele finale, teste de evaluare inițială la
modulul final... ), precum și în ( inclusiv serviciile de ocupare ) de validare
a competențelor dobândite în mod informal. Prin urmare, acest lucru
a permis o evaluare aprofundată a punctelor forte și a punctelor slabe
ale modelului, împreună cu un număr bun de sugestii de îmbunătățire
și de utilizarea acestuia.
Principalele rezultate ale studiului au fost:
O confirmare de către părțile interesate, precum și de către utilizatorii finali, un
interes puternic în și apreciere pentru oportunitățile oferite de un model bazat pe
ECVET: cel mai simplu mobilitatea lucrătorilor este un factor în mod clar perceput
ca o valoare adăugată de către agențiile de formare profesională, precum și de
studenți și profesioniști.
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O confirmare de la serviciile de formare profesională și ocuparea forței de
muncă, precum și de către utilizatorii finali, faptul că validarea competențelor
dobândite în mod informal este un instrument important pentru inovare în
sistemul de formare profesională și de servicii de calificare pentru “utilizarea,
în condițiile în care sprijină învățarea pe tot parcursul vieții și o legătură mai
puternică între aspectele legate de muncă și de formare.
Dovada că sistemul este pe deplin aplicabil, de asemenea, la persoanele
implicate în procesul de validare de competență dobândite în mod informal.
Aceasta este o valoare adăugată considerabilă ca un grup mare tinta potentiala si
raspunde la principiul european al învățării pe tot parcursul vieții.
O apreciere a eforturilor depuse de IQEA proiect pentru o standardizare de
pregătire a celor care lucrează în munca de îngrijire și asistență în diferite regiuni
europene, respectând în același timp specificitățile și reglementările locale.
O colecție de comentarii și sugestii cu privire la instrumentele de evaluare
Printre
elementele
subliniate
evidenția
de
exemplu:trebuie
să
standardizezenumărul de aplicații șitipul de testare pentru fiecare indicator (
astfel încât să devină echilibratăgreutatea fiecărei încercări perezultatul general
),necesitatea de a modifica unele dintre răspunsurile posibile latestul, ( pentru
a le face adecvate la diferite contexte naționale ), dificultatea de a realiza teste
practice, în timpul disponibil limitat, necesitatea de a integra aplicații ale unor
indicatori specifici, considerat prea simplu sau nu adecvate pentru a reprezenta
pe deplin competența relativă.
Parteneriatul este acum de lucru pentru a integra toate aceste sfaturi într-o nouă
versiune a instrumentelor de evaluare, cu scopul de a le face mai “ sensibil cultural
“, mai ușor de utilizat de către studenți și profesori, precum și cea mai adecvată
pentru a oferi o imagine reală competențele dobândite de participanți.
Un raport detaliat privind rezultatele din faza experimentală este disponibil pe
site-ul proiectului, în italiană și engleză.
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CAPITOLUL 7
concluziile
IQEA proiectul a arătat în mod clar partenerilor și participanților că, în
ciuda tuturor diferențelor privind calificările, organizarea serviciilor de
îngrijiri, reglementările locale sau medii culturale, un nucleu comun de
competențe necesare pentru a gestionade ingrijire pentru o vârstă, cu
siguranță acolo și, fără îndoială, studii suplimentare și de analiză va fi
capabil să se extindă ceea ce a fost idenficate ca” Curriculum IQEA, sau
comune domeniilor de expertiză în toate aspectele examinate, care ar
putea face obiectul recunoașterii reciproce în cadrul unui sistem ECVET acord.
Această conștientizare poate și ar trebui să fie substrat pentru a facilita transferabilitatea calificărilor într-o industrie în care mobilitatea
forței de muncă este deja, și mult mai mult decât altele, o realitate.
Într-adevăr, străinii reprezintă mai mult de 10 % din asistente medicale
care lucrează în Italia. Atinge procentuale, cu toate acestea,12 la 12.5
% înNord, 13,9 % în Sardinia, peste 16-17 % în unele regiuni, cum ar fi
Valle d’ Aosta, Friuli - Venezia - Giulia si Lazio ( cifra pentru 2010 - Federația italiană de colegii asistenti). În plus, de 15% lucrători în sectorul de sănătate și sociale și 70 % din persoanele care ii ingrijesc de
familie sunt private închiriate din străinătate și de o mare majoritate
de România și Polonia.
În acest context, recunoașterea competențelor dobândite în mobilitate, inclusiv cele dobândite în mod informal în muncă, motivează utilizatorii să investească bogăția lor de expertiză și poate, pe de altă parte,
să faciliteze întoarcerea muncitorilor străini în țările lor de origine cu
un bagaj nou experiențe care pot fi folosite în Europa.
Un interesant “ efect secundar “ autorizațiilor de comerț din IQEA a
constat, de asemenea, în cea mai mare intelegere din partea celor implicați pentru conținutul și calitatea formării furnizate în străinătate,
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care a pus la îndoială, de asemenea, unele dintre prejudecățile pe care
le avea cu privire la lucrătorii străină - instruit.
E “ a fost, de asemenea, recunoscut de majoritatea profesioniștilor implicați IQEA care oferă un protocol și un set de instrumente flexibile și
nu costisitoare în termeni de timp și pentru a permite agențiilor să recunoască reciproc competențele mobilitatea studenților și a lucrătorilor.
Utilitatea IQEA în contextul validare a competențelor dobândite în contexte informale este o valoare adăugată semnificativă: în primul rând,
acesta răspunde la nevoile ingrijitorii care, dornici să se întoarcă în țara
lor, după o experiență de muncă în străinătate, ele pot mai mult ușor
“ construi “ cu privire la competențele dobândite la locul de muncă. În
al doilea rând, proiectul conectează IQEA metoda și ECVET nu numai
de formare, dar și cu serviciile de ocupare, care au capacitatea de a
îmbunătăți capacitatea lor de a traversa întrebare cu o ofertă calificat
de servicii legate de ingrijirea de lucru și asistență, într-o perspectivă
transnațională. În cele din urmă - și cel mai important factor - a fost recunoscutănecesitatea de a transformatestarea unui model pe un acord
stabil, care, în unele cazuri, a fost deja semnat.
Recunoașterea și validarea competențelor produce încredere și de încredere, care într- un sector ca un motor devine spinoasă pentru a crea
servicii de ocupare se poate răspunde mai bine la nevoile persoanelor
in varsta si a familiilor lor, ca parte a unei alianțe transnaționale și europene.
Următoarea provocare va fi extinderea memorandumului de înțelegere cu mai multe agenții și, eventual, în majoritatea țărilor europene.
Asteptam, alaturi de noi!
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contacte și informații
Fiecare faza a proiectului a fost documentat de rapoarte detaliate care
pot fi descărcate de pe site-ul proiectului www.iqea.eu
Pentru mai multe informații puteți contacta partenerul roman al
proiectului:
România:
ASOCIATIA HABILITAS - coordonator al activităților din România
Habilitas este o asociație oferă din 2007 de formare profesională a adulților și servicii de consiliere
pentru proiecte și programe sociale, psihologice și educaționale.
Pentru a intra în contact cu Habilitas puteți scrie la Rodica Caciula - rodica.caciula @ yahoo.fr
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