Предоставяне на грижи за

Партньори

възрастни хора в дома
Дистанционно обучение
Ако имате нужда от
допълнителна информация :

Моля, свържете се с:

Greek – Bulgarian
Culture Association

Athens Alzheimer’s Disease Association
Ms Areti Efthymiou
E-mail: kentroalz@otenet.gr
Tel.:
(30) 210 7013271
Fax:
(30) 210 6012239
Web:
www.alzheimerathens.gr
Балканплан ООД
Г-жа Деница Топчийска
E-mail: info@balkanplan-bg.eu
Tel.:
(359) 2 4372114
Fax:
(359) 2 4958568
Web:
www.balkanplan-bg.eu
Или посетете уебсайта:
www.setcare.eu

Проектът
SET
CARE
се
осъще ствява
с
финансовата
подкрепа
на
Европейската
Комисия чрез програмата „Учене през целия
живот“
От го во рно с тт а з а с ъд ържа ниет о н а та зи
б ро шур а но с ят а в то р ите и ЕК не е о тг о вор на
з а из по лз ване т о н а с ъд ър жащ а та с е в не я
ин фор мац ия.

Броят на възрастните хора в Гърция и България се
е увеличил през последните 10 години и е
достигнал почти 19% от населението. Данните
показват, че в Гърция 160.000 души страдат от
деменция и те имат нужда от квалифицирана
помощ.
За 80% от хората с деменция в Гърция се полагат
грижи в домашни условия, често с помощта на
лица, които работят неофициално. 20 % от
лицата, които са заети, са жени мигранти на
средна възраст със средно и/или висше
образование, но без специално обучение в
областта на предоставянето на грижи за
възрастни хора.

Електронно обучение в областта на
социалния сектор за предоставянe
на грижи в дома

Програмата
За да отговори на тези потребности, проектът „SET CARE: инструмент за самостоятелно електронно
обучение в областта на социалния сектор за предоставянe на грижи в дома“ има за цел да трансферира
в Гърция и България курс за електронно обучение, разработен в Италия, който е насочен към лица,
предоставящи грижи на възрастни хора. Обучителните материали са преведни и адаптирани на гръцки и
български език.

Учебни модули
Основните обучителни модули са:
1) Въведение
2) Разбиране на ролята на професионалния домашен
помощник
3) Взаимоотношения и комуникация с възрастния човек
и неговото семейство
4) Основни заболявания, свързани с процеса на
стареене
5) Асистиране на хора, които страдат от болестта на
Алцхаймер
6) Грижа и асистиране на възрастни хора с деменция
7) Здравни услуги в Гърция
8) Имиграционна политика на Гърция:
законодателство/ услуги за имигранти в Гърция
9) Работата на професионалния домашен помощник
като бизнес
10) Основни понятия за използване на компютри и

Целеви групи

Проектът е насочен към 4 основни групи:
От друга страна, гръцката и българската система
 българи, живеещи в Гърция, на работа (или
за ПОО към момента не предлагат обучение,
търсещи работа) като лица, полагащи грижи
насочено към конкретните нужди на лицата,
за възрастни хора;
предоставящи грижи за възрастни хора срещу
 българи, живеещи в България, на работа (или
заплащане. Необходимостта от обучение става
търсещи работа) като лица, полагащи грижи
все по-силно изразено в Гърция и България.
за възрастни хора;
 лица, ангажирани в областта на услугите за
грижи на възрастни хора в домашни условия,
които искат да се квалифицират, за да се
осигури по-добро качество на грижите и за да
имат повече възможности за работа;
 семействата, полагащи грижи за възрастни,
които желаят да получат информация за
Как да се регистрирате
интернет
деменцията и други заболявания при
за участие
възрастни хора, за да осигурят по-добро
Ако искате да проследите нашата програма за обучение, трябва да попълните форма за
качество на грижите;
регистрация. Тази форма може да бъде намерена онлайн на www.setcare.eu и в офиса на Athens
Association of Alzheimer's Disease and Related Disorders (ул. Markou Mousourou 89, Атина).
След като попълните регистрационната форма, ще получите достъп до обучителните материали
www.facebook.com/setcare.eu
чрез електронна платформа или чрез DVD.
Освен това, в регистрационната форма можете да изберете дали да ползвате гръцката и
българската версия на обучителния материал.

