NEWSLETTER PROJEKTU
Mobilność pracowników stała się już faktem.
Niektóre osoby w pełni świadomie wybierają dany
kierunek kształcenia, by realizować swoje dokładnie
przygotowane plany zawodowe. Czasami a nawet
coraz częściej wiążą się one z wyjazdem do krajów
Europy Zachodniej. System ECVET promujący
akumulację i transfer punktów edukacyjnych
ma ułatwić realizację takich planów. Kolejnym
elementem może być współpraca instytucji
edukacyjnych, które już dzisiaj mogą testować różne
rozwiązania.
Stowarzyszenie Transfer, jako realizator projektu
IQEA evolution w Polsce, chciałoby zainteresować
Państwa
realizowanym
projektem,
jak i zagadnieniami związanymi
z ECVET,
uznawalnością zdobytych umiejętności i efektów
kształcenia dla zawodów: w zawodach opiekun
w domu opieki społecznej, opiekun osoby starszej.
Mamy nadzieję, że nasze doświadczenia zachęcą
Państwa do podobnej współpracy.
W naszym drugim newsletterze chcemy przybliżyć
Państwu kwestie związane z prognozami dla sektora
opieki
w Europie oraz sytuacją tego sektora
we Włoszech.

O projekcie
Celem projektu IQEA evolution jest przygotowanie
oraz przetestowanie systemu ECVET dla programów
nauczania w zawodach „opiekun osób starszych”
i „opiekun w domu pomocy społecznej”. Efektem

projektu będą podpisane porozumienia między
instytucjami włoskimi, rumuńskimi i polskimi,
umożliwiające wzajemne uznawanie efektów
kształcenia zdefiniowanych w projekcie jako wspólne
dla wszystkich krajów partnerskich. Osoba
posiadająca dyplom w zawodzie „opiekun osób
starszych” lub „opiekun w domu pomocy społecznej”
oraz certyfikat IQEA evolution podejmując pracę
np. we Włoszech, nie będzie musiała odbywać
pełnego szkolenia, jedynie uzupełnić o brakujące
a wymagane w tym kraju umiejętności.
Partnerzy projektu:
Projekt IQEA evolution jest realizowany w ramach
Programu Leonardo Da Vinci, Transfer innowacji Uczenie, współfinansowanego przez Komisję
Europejską. Partnerami są instytucje lokalne z Włoch:
Exfor agencja kształcenia i szkolenia zawodowego
z Sardynii oraz Kairos z Friuli Wenecja, Habitas
z Rumunii oraz Stowarzyszenie Transfer z Polski.
Partnerstwo jest uzupełnione przez
obecność
koordynatora naukowego -Anziani e Non Solo
z Włoch oraz eksperta ECVET z Niemiec – IAT

Starzejące się społeczeństwo w Europie a nowe
zapotrzebowanie na usługi w dziedzinie opieki
W
nadchodzących
dziesięcioleciach wielkość
i struktura wiekowa ludności Europy ulegnie
radykalnym zmianom. Spowodowane to będzie
niskimi wskaźnikami przyrostu, stale rosnącą średnią
długości życia oraz przechodzeniem na emeryturę
pokolenia powojennego wyżu demograficznego (tzw.
pokolenia baby-boom)
Jako, że większość usług w sektorze opieki jest
kierowana do osób starszych, popyt i podaż opieki
długoterminowej w dużej mierze zależy od proporcji
demograficznej między starszymi a pracującą grupą
wiekową (tak zwany "współczynnik zależności").
Wg. Eurostatu w 2020 r. w Europie na jedną osobę
w wieku powyżej 65 r.ż będą przypadały tylko
3 osoby w wieku produkcyjnym, a 20 lat później
już tylko 2.

Zmiany demograficzne przebiegają w różnym tempie
w poszczególnych krajach - w Polsce i Rumunii
współczynnik zależności ma wzrosnąć o 150% w ciągu
najbliższych 40 lat. Ponadto, oczekuje się, że w 2040
roku osób w wieku 80 + (w stosunku do osób
aktywnych zawodowych) będzie ponad dwukrotnie
więcej niż obecnie.
Rosnąca populacja osób starszych oznacza, że będą
rosnąć potrzeby na usługi opieki. Według szacunków
dokonanych
przez
DG
ds.
Gospodarczych
i Finansowych, około 17% mężczyzn i 23% kobiet
w wieku powyżej 65 lat ma ograniczenia
w poruszaniu się. Starzenie się społeczeństwa będzie
więc miało silny wpływ na wzrost wydatków
publicznych na opiekę długoterminową. Odsetek PKB
przeznaczany
na
opiekę
długoterminową
w poszczególnych krajach EU będzie musiało
wzrosnąć ponad dwukrotnie na przestrzeni lat 2000 2050.
Obecnie, mimo, że już odczuwany jest znaczący
niedobór pracowników w zawodach opieki, sektor
ten często oferuje złe warunki pracy i płacy
w porównaniu do innych sektorów wymagających
odpowiedniego
poziomu
umiejętności
i wykształcenia. To właśnie doprowadziło do znacznej
mobilności pracowników w UE oraz poza nią.
Nie rozwiązuje to jednak problemu braku kadry.
Innym problemem jest brak rejestrowania
pracowników pracujących w sektorze opieki, dotyczy
to nadal znaczącego odsetka pracowników.
Mobilność pracowników opieki
potrzebujemy
przejrzystości

-

dlaczego
kwalifikacji?

Według Action for Global Health Organizacji
działającej na rzecz zdrowia światowego, na całym
świecie, będzie zapotrzebowanie na dodatkowe 4,3
mln pracowników w służbie zdrowia, głównie
w podstawowej opiece zdrowotnej. Niezależnie
od zamożności społeczeństwa, w większości krajów
na świecie, jest widoczny wzrost wymagań
stawianych przed systemem opieki zdrowotnej.
Jednocześnie warunki pracy w służbie zdrowia

i sektorze opieki nie są atrakcyjne. I dlatego brytyjskie
położne jadą do pracy do Australii, pielęgniarki
z Senegalu zasilają kadrę we Francji, niemieccy
lekarze migrują do Szwajcarii, a polska kadra
medyczna pracuje niemal we wszystkich krajach
wysoko rozwiniętych EU, jak i na innych
kontynentach. Mobilność pracowników służby
zdrowia jest już więc rzeczywistością na całym
świecie.
W całej Europie, regulacje prawne sprzyjają
mobilności pracowników swobodny przepływ
pracowników jest jedną z podstawowych swobód
gwarantowanych przez prawo wspólnotowe i prawa
obywateli UE do pracy w innym państwie
członkowskim zarówno w charakterze pracownika,
jak i urzędnika. Możliwa jest również praca na własny
rachunek w innym państwie członkowskim.
W konsekwencji, mobilność pracowników jest duża,
zwłaszcza w sektorze opieki zdrowotnej, gdzie wiele
państw członkowskich rejestruje niedobór kadr.
Skupiając się na krajach uczestniczących w projekcie
IQEA evolution - na Włoszech, Rumunii i Polski, dane
są następujące: w 2011roku we Włoszech sektor
opieki zdrowotnej zgłaszał brak 50.000 pielęgniarek.
Wśród pracujących pielęgniarek, więcej niż 10%
to osoby wykształcone za granicą (w niektórych
regionach powyżej 16%). Odsetek ten wzrósł o 25%
od roku 2007 do 2010. W roku 2010 dane wykazały,
że 43,9% nowo zarejestrowanych pielęgniarek
pochodzi z Rumunii, a tylko 3,8% z Polski (w 2006 r.
16%). Z drugiej strony Rumunia stoi również w obliczu
niedoboru pracowników w służbie zdrowia
(w szczególności na obszarach wiejskich), która może
prowadzić do konieczności "importu" pracowników
służby zdrowia z krajów sąsiednich. Bardzo wyraźne
jest zapotrzebowanie na pielęgniarki i opiekunów.
Pielęgniarstwo w Polsce jest także pod presją
z powodu exodusu personelu medycznego do krajów
zachodnich od czasu przestąpienia Polski do Unii
Europejskiej. Przyciągane ofertą wyższych zarobków,
w ciągu ostatnich 6 lat, tysiące pielęgniarek opuściły
Polskę.

Sektor
opieki
to
nie
tylko
pielęgniarki.
Niestety brakuje
danych dotyczących kadry
zagranicznej
pracującej
jako
asystenci
i wykwalifikowani pracownicy opieki w szpitalach
i innych placówkach we Włoszech, ale szacuje się,
że są znaczącą grupą. W regionie Veneto (położony
w północno wschodniej części Włoch, główne miasto
Verona), w 2009 roku 37% osób zarejestrowanych,
jako wykwalifikowani pracownicy w tym sektorze
to obcokrajowcy. Wśród pracowników zatrudnianych
w domach, przez rodziny we Włoszech większość
pochodzi z zagranicy. W roku 2010 na ponad 870,000
osób zatrudnionych w sektorze opieki we Włoszech 700,000 to obcokrajowcy. Wśród nich, 150,000
to Rumuni – rozpoczynający ranking, jako pierwsi
z reprezentowanych narodowości, i około 70,000
to Polacy.
Zagraniczni pracownicy opieki i pielęgniarki, których
kwalifikacje nie zostały uznane, ale chcą pracować
jako profesjonalni pracownicy opieki zdrowotnej
mogą - w niektórych regionach Włoch - uzyskać
"rabat" na 1000 godzin szkolenia i muszą
to zrealizować, aby dostać "OSS" kwalifikacje
(potrzebne do pracy w zakładach opieki i usług
formalnych). Mimo to uznawalność kwalifikacji
nie jest do końca ściśle sprecyzowana. Uznawanie
kwalifikacji dla pracowników opieki domowej nie jest
uregulowane - to pozostawia się pracodawcy.
Niemniej jednak, coraz częściej szkolenia z zakresu
opieki są wymagane przez prywatne i publiczne
służby zatrudnienia – i ma znaczny wpływ
na możliwości zatrudnienia.

Jak wygląda system opieki we Włoszech?
System opieki długoterminowej we Włoszech jest
powierzany instytucjom lokalnym. Jego organizacja
wygląda inaczej w poszczególnych regionach.
Bezpośrednio w organizację usług systemu opieki
długoterminowej zaangażowane są gminy, lokalne
władze medyczne, służby socjalne i Krajowy Instytut
Ubezpieczeń
Społecznych.
Za
planowanie
i finansowanie tych usług odpowiedzialne są władze
państwowe, regionalne i prowincjonalne. System

opieki długoterminowej w znacznej mierze jest
finansowany bezpośrednio przez gospodarstwa
domowe. A duża część udzielanej opieki nadal
świadczona jest przez opiekunów nieformalnych,
zwłaszcza w regionach, gdzie usługi publiczne
są mniej zaawansowane i w rodzinach, które
nie mogą sobie pozwolić na usługi prywatne.
Prywatnie zakupiona opieka domowa jest często
świadczona przez imigrantów.
We Włoszech, publiczna opieka długoterminowa
dla osób starszych obejmuje trzy główne rodzaje
pomocy formalnej: opieka społeczna, opieka
w domach opieki i świadczenia pieniężne. Państwowa
Służba Zdrowia planuje i zarządza, za pośrednictwem
lokalnych jednostek ochrony zdrowia oraz domowych
usług opieki zdrowotnej tak zwaną "zintegrowaną
opieką w miejscu zamieszkania"
oraz innymi
świadczeniami
zdrowotnymi
przewidzianymi
w domach/punktach opieki. Opieka długoterminowa
jest świadczona zarówno przez instytucje,
jak i akredytowanych prywatnych specjalistów usług
medycznych oraz osoby prywatne.
Usługi medyczne świadczone przez państwową służbę
zdrowia są bezpłatne, natomiast opieka socjalna jest
uzależniona od wysokości dochodów usługobiorcy.
Krajowe i lokalne podatki są głównym źródłem
finansowania publicznej opieki długoterminowej.
Krajowy Instytut Ubezpieczeń Społecznych zapewnia
świadczenie pieniężne (zasiłek opiekuńczy) dla osób
niepełnosprawnych, niezależnie od ich sytuacji
finansowej. To świadczenie nie jest bezpośrednio
związane z obowiązkiem zakupu towarów lub usług,
ale ma na celu poprawę osobistych warunków danej
osoby. Może być wykorzystane jako rekompensata
dla domowników za nieformalną opiekę. Zasiłek
opiekuńczy we Włoszech, jest zazwyczaj uważany
za część wydatków systemu opieki długoterminowej,
w odróżnieniu do renty inwalidzkiej. Niektóre gminy
wypłacają inne świadczenia pieniężne, ale są one
zazwyczaj uzależnione od wysokości dochodów.
Opieka długoterminowa we Włoszech charakteryzuje
sie również dużym zróżnicowaniem między regionami

oraz zakresem zarówno na poziomie finansowania
jak i struktury świadczonych usług. Zamiast jednego
krajowego systemu opieki długoterminowej istnieje
wiele regionalnych systemów tej opieki. Ogólnie rzecz
biorąc, w północnych Włoszech kultura publicznych
usług w opiece długoterminowej jest dość
powszechna, częściowo ze względu na wysoki poziom
aktywności zawodowej kobiet. Te regiony i gminy –
pracują nad poprawą systemu długoterminowej
opieki,
także
dzięki
większym
zasobom
gospodarczym. Na południu, natomiast ciężar opieki
spoczywa przede wszystkim na rodzinie, ze słabym
wsparciem publicznym.
We Włoszech system opieki długoterminowej,
obejmujący ochronę zdrowia, opiekę socjalną
i świadczenia pieniężne, składa się z trzech głównych
komponentów:
 usługi
zdrowotne
dla
osób
starszych
i
niepełnosprawnych,
w
tym
pomoc
ambulatoryjna i opieka domowa, usługi domowe
lub częściowo domowe, pomoc psychiatryczna,
oraz
pomoc
dla
osób
uzależnionych
od narkotyków i alkoholu;
 świadczenia pieniężne finansowane przez Krajowy
Instytut Ubezpieczeń Społecznych, bezpośrednio
wszystkim
osobom
niepełnosprawnym,
niezależnie od ich wieku i sytuacji finansowej.
Ta pieniężna pomoc nie jest bezpośrednio
związana
z
zakupem
usług
opieki
długoterminowej, ale jest powszechnie uważana
za część tego systemu.
 opieka socjalna świadczona na poziomie lokalnym.
Usługi
opieki
socjalnej
są
świadczone
w instytucjach takich jak domy opieki dla osób
starszych lub w ośrodkach opieki dziennej,
lub jako opieka domowa. W tych usługach
są głównie zatrudnieni pracownicy sklasyfikowani
jako OSS (Pracownik Opieki Społecznej
i Zdrowotnej)
Oprócz tych trzech składników, renty inwalidzkie
przewidziane przez Krajowy Instytut Ubezpieczeń
Społecznych mogą być uwzględnione jako część
systemu opieki długoterminowej i de facto

są traktowane jako długoterminowy mechanizm
wsparcia dochodów dla osób niesamodzielnych.
Firmy działające w sektorze opieki przyznają,
że czasami wśród pielęgniarek, fizjoterapeutów, osób
świadczące usługi opieki nawet 90% personelu
są to osoby zza granicy. Taki przykładem jest Dom
opieki „Le Robinie” z Carpi w regionie Emilia
Romagna.
Dyrektor
ośrodka
podkreślał,
że pracownicy zarówno z Polski jak i Rumunii
są cenieni, jednak wymagane jest, by mieli ukończony
kurs/ szkołę we Włoszech. Projekty, jak IQEA
evolution może wiec zdecydowanie ułatwić proces
uzupełniania kwalifikacji osobom, które zdobyły
już kwalifikacje w swoim kraju. Bardzo ważnym
aspektem, na jaki zwracał dyrektor Domu Opieki
w Carpi, to znajomość języka włoskiego. Osobom
planującym w przyszłości podjąć pracę we Włoszech
zalecał naukę języka w stopniu komunikatywnym
oraz poznanie słownictwa specjalistycznego.
Jaki jest rezultat wypracowany w ramach projektu
IQEA evolution?
Ogólnym celem projektu IQEA evolution było
wypracowanie porozumienia ECVET angażującego
trzy kraje - między którymi funkcjonuje już wymiana
kadry w sektorze opieki
- Włochy, Rumunię
oraz Polskę.
Skupiliśmy się na najbardziej
popularnych zawodach i stanowiskach w sektorze
opieki nad osobami starszymi. W projekcie
uwzględnialiśmy zarówno formalne i pozaformalne
efekty kształcenia w wybranych wcześniej zawodach.
Wdrażając projekt chcemy promować specjalistów
z sektora opieki, zapewniając przejrzystość w ocenie
ich kwalifikacji, które będą uwzględniane podczas
podejmowania pracy w innych krajach. Wierzymy,
że to zapewni na szerszą skalę poprawę jakości pracy
oraz umożliwi rozwój karier zawodowych osób
mobilnych zawodowo.
Partnerzy
wyselekcjonowali
listę
najbardziej
popularnych
zawodów
w
sektorze
opieki
nad osobami starszymi w swoich krajach i regionach.
Zostały one następnie porównane
pod kątem
podobieństw i różnic w zakresie obowiązków
i wykonywanych czynności. Kolejnym etapem była

pogłębiona
analiza
programów
nauczania
dla konkretnych zawodów. Zostały porównane
programy szkoleń oferowanych aktualnie w trzech
krajach i dotyczących zakresu godzin szkolenia,
jednostek szkoleniowych, przydatności stażu w całym
programie nauczania. To pozwoliło na kolejnych
etapach porównać zakres efektów kształcenia. Zakres
zdobytej wiedzy i umiejętności został następnie
zweryfikowany
przez
przygotowany
i przeprowadzone pilotażowo testy.

i chcące pomóc swoim uczniom zainteresowanym
pracą za granicą (np. we Włoszech) w uzyskiwaniu
potwierdzenia zdobytych kwalifikacji.

Wszystkie etapy były podstawą do opracowania
modelu porozumienia IQEA uwzględniającego zasady
systemu ECVET, który umożliwi wzajemne uznawanie
kwalifikacji w krajach partnerów projektu.

Temat mobilności, uznawania kwalifikacji zdobytych
w Polsce gdy pracownik chce podjąć pracę za granicą
oraz kwalifikacji zdobytych pozaformalnie za granicą
gdy pracownik chce wrócić do kraju jest dla nas
kwestią kluczową, odpowiada bowiem na potrzeby
rynku – powiększającej się grupy pracowników.
Wszystkie osoby zainteresowane tym tematem
oraz tematem kształcenia kadry dla sektora opieki
serdecznie zapraszamy na seminarium:

Zgodnie z założeniami metodologii ECVET punkty
ECVET naliczane dla każdego kraju i każdej kwalifikacji
mogą być wykorzystywane podczas mobilności.
Punkty ECVET są liczbowym określeniem ogólnej
wartości efektów kształcenia w ramach danej
kwalifikacji z uwzględnieniem jednostek odnoszących
się danej kwalifikacji. Wspólnie z jednostkami,
opisami efektów kształcenia i informacjami
o poziomie kwalifikacji, punkty ECVET mogą
pomagać w zrozumieniu zakresu kwalifikacji. Liczba
punktów ECVET przydzielonych danej kwalifikacji,
wraz z innymi specyfikacjami, może wskazywać
na przykład, czy zakres kwalifikacji jest wąski,
czy
szeroki.
Na cele projektu partnerzy uzgodnili, że przedmiotem
wzajemnego uznawania będzie grupa efektów
kształcenia, tzw. "program IQEA". Została obliczona
względna wartość programu IQEA w stosunku
do krajowych ram programowych, sprawdzając
jak bardzo wskaźniki IQEA pokrywają się w całym
programem przy każdym z wyselekcjonowanych
zawodów.
Przygotowany na tej podstawie dokument
„porozumienie IQEA” ustanawia ramy dla transferu
punktów (np. dla potwierdzenia wyników nauczania
w celu uzyskania kwalifikacji). Porozumienie jest
potwierdzeniem partnerstwa ECVET - wzajemnej
akceptacji
statusu
i
procedur
przyjętych
przez zaangażowane instytucje. Do porozumienia
mogą przystępować jednostki nie uczestniczące
w projekcie, a chcące korzystać z jego rezultatów

Szkoły zainteresowane poznaniem szczegółów
i przystąpieniem do porozumienia prosimy o kontakt:
Więcej informacji o projekcie IQEA evolution:
www.stowarzyszenie-transfer.pl
Seminarium podsumowujące projekt IQEA evolution

„Mobilność pracowników sektora opieki – jak
wspierać i jak z niej korzystać?”,
które odbędzie się w Warszawie w dniu
18 października b.r. w godzinach 11:00 – 13:00.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie
kart zgłoszenia, które są w dodatkowym załączniku.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji Ustawicznej
TRANSFER

