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AMiCo
Ocena Kompetencji migrantów
w opiece nad osobami starszymi
Projekt Transferu Innowacji AMiCo
W związku ze zmianami demograficznymi
w społeczeństwach Zachodniej Europy wzrasta
zapotrzebowanie na usługi w zakresie opieki
nad osobami starszymi. W Europie zachodniej
ta potrzeba może być zaspokojona głównie
dzięki personelowi z zagranicy. Projekt AMiCo,
realizowany w ramach Transferu Innowacji programu Leonardo da Vinci, stara się odpowiedzieć na tę potrzebę. Zaplanowany na 2 lata
projekt (październik 2012- wrzesień 2014) ma na
celu stworzenie narzędzia do samooceny zawodowych kompetencji w zakresie opieki nad
osobami starszymi oraz strony internetowej
z najważniejszymi informacjami dotyczącymi
zawodów funkcjonujących w sektorze opieki
w krajach partnerskich.
Partnerzy w projekcie AMiCo z Niemiec, Włoch,
Polski, Rumunii i Bułgarii są ekspertami w dziedzinie opieki nad osobami starszymi, zajmują się
kształceniem zawodowym, doradztwem lub
organizacją szkoleń zawodowych m.in. w tym
zakresie. Berami berufliche Integration e.V.
z Niemiec jest koordynatorem projektu.

Promowanie
europejskiej
mobilności
pracowników z sektora opieki nad osobami
starszymi
Głównymi celami projektu AMiCo są promowanie przejrzystości wymagań kompetencyjnych w zakresie opieki nad osobami starszymi
w krajach partnerskich oraz promowanie europejskiej mobilności wykwalifikowanej kadry
w sektorze opieki.
Z powodu różnorodności systemów kształcenia
i szkolenia zawodowego w Europie, ocena
kwalifikacji jest dość skomplikowana i utrudnia
swobodną mobilność zawodową. Osoby pragnące podjąć pracę zagranicą potrzebują
informacji o możliwościach uznania posiada-

nych przez nie kwalifikacji, możliwościach dokształcania i dalszego rozwoju zawodowego,
wymaganiach kompetencyjnych w kraju docelowym oraz o kursach językowych przygotowujących do radzenia sobie na rynku pracy.
Strona internetowa AMiCo i narzędzie samooceny kompetencji zawodowych nie tylko oferują informacje pomocne dla specjalistów
w dziedzinie opieki nad osobami starszymi z Polski czy Rumunii dotyczące rynku pracy w kraju
docelowym. Ułatwiają też zakładom stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki oraz instytucjom organizującym opiekę prywatną znalezienie pracowników z odpowiednimi kompetencjami
i kwalifikacjami. Produkty AMiCo mogą z powodzeniem być też używane przez organizacje
kształcenia i szkolenia zawodowego, doradcze,
pracodawców oraz głównych aktorów na rynku pracy (służby zatrudnienia, agencje pośrednictwa pracy itp.).

Narzędzie Samooceny AMiCo
Narzędzie Samooceny AMiCo działa w oparciu
o środowisko moodle i ma na celu dostarczenie
opisanych powyżej informacji.
Za pomocą ćwiczeń i pytań dotyczących
higieny,
odżywiania,
przemieszczania,
środowiska, pierwszej
pomocy, komunikacji, etyki i wrażliwości
kulturowej
w opiece nad osobami starszymi, są
oceniane kompetencje uzyskane zarówno
formalnie
oraz poza formalnie
(poprzez doświadczenie).
Narzędzie
AMiCo
(test
samooceny)
www.AMiCo-tool.org daje użytkownikowi zwięzłą informację zwrotną dotyczącą posiada-
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nych kompetencji zawodowych, pozwala na
zidentyfikowanie podobieństw i rozbieżności
w zakresie poziomu wiedzy wymaganym
w innych krajach oraz określa dodatkowe kwalifikacje zawodowe, których zdobycie będzie
konieczne przed znalezieniem i podjęciem pracy w kraju docelowym.

Certyfikaty AMiCo
Po zakończeniu testu samooceny użytkownik
może wydrukować dwa dokumenty: jeden,
który poświadcza dokonanie samooceny przez
użytkownika i zawiera listę pozytywnie ocenionych kompetencji i drugi, który zestawia informację o kraju docelowym i istniejących w nim
kwalifikacjach z pozytywnie ocenionymi umiejętnościami użytkownika i maksymalną ilością
punktów ECVET przypisaną ocenianym poprzez
narzędzie kompetencjom.

Wdrożenie ECVET w sektorze opieki nad
osobami starszymi
Projekt AMiCo ma również na celu wdrożenie

Europejskiego
Systemu
Transferu
Osiągnięć
w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym – ECVET
w sektorze opieki nad osobami starszymi w krajach partnerskich. ECVET jest dobrym instrumentem umożliwiającym przejrzystość kwalifikacji, jednak nie wszyscy pracodawcy i kluczowi aktorzy
rynku pracy go znają. Celem projektu AMiCo jest
propagowanie przejrzystości kompetencji zawodowych z wykorzystaniem punktów ECVET. Nie jest
to wprawdzie uznawane oficjalnie, ale stanowi
dobry punkt odniesienia przy porównywaniu
kompetencji i kwalifikacji.

Narzędzie AMiCo
użytkowników

przetestowane

przez

Pierwszy z dokumentów może być dołączony do
dokumentacji aplikacyjnej - zaprezentuje potencjalnemu pracodawcy lub doradcy w agencji
zatrudnienia/ pośrednictwa pracy kompetencje
danej osoby w zakresie opieki nad osobami starszymi.
Należy jednak pamiętać, że dokument AMiCo nie
jest oficjalnym certyfikatem poświadczającym
kwalifikacje zawodowe.

W kwietniu 2014 roku narzędzie samooceny
AMiCo zostało z sukcesem przetestowane przez
użytkowników z Niemiec, Włoch, Polski
i Rumunii. Testy koncentrowały się na sprawdzeniu funkcjonalności platformy, poprawności
sformułowania pytań oraz na potencjalnej
przydatności narzędzia z perspektywy użytkowników. Wyniki testów posłużyły do udoskonalenia narzędzia np. wprowadzono modyfikacje
w procesie rejestracji na platformie czy uproszczono język w wersji niemieckiej.

Strona internetowa AMiCo

Konferencja podsumowująca projekt AMiCo

Wielojęzyczna

strona

internetowa

AMiCo

www.AMiCo-online.org zawiera potrzebne informacje dotyczące podjęcia pracy w sektorze
opieki w Niemczech, Rumunii, Bułgarii, Włoszech
i Polsce. Informacje o rynku pracy w sektorze
opieki, istniejących zawodach, instytucjach odpowiedzialnych za uznawanie kwalifikacji, firmach
szkoleniowych, szkoleniach zawodowych i możliwościach doskonalenia zawodowego, warunkach przyjęcia na szkolenia, zawartości programowej, kosztach, a także wymaganym poziomie
znajomości języka. Zawiera też adresy organizacji
doradczych oraz inne przydatne informacje i linki.

Konferencja projektu AMiCo odbędzie się 23
września 2014 roku we Frankfurcie. Na konferencji zaprezentowane zostaną produkty projektu – platforma i narzędzie samooceny.
W konferencji uczestniczyć będą m.in. eksperci
w dziedzinie migracji oraz opieki nad osobami
starszymi z różnych krajów europejskich.
Rejestracja: kontakt@AMiCo-online.org

KONFERENCJA
KOŃCOWA AMICO
23 września 2014
Spenerhaus am Dominikanerkloster
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Partnerzy projektu
beramí berufliche Integration e.V. (Germany)

Balkanplan Ltd (Bulgaria)

Asociatia Habilitas Centru
de Resurse si Formare Profesionala (Romania)

DRK-Landesverband Hessen e.V. RotkreuzCampus (Germany)

ANS Anziani e Non Solo (Italy)

TRANSFER – Association for the developing of continuing education (Poland)

CJD Rhein-Pfalz/Nordbaden (Germany)

Projekt dofinansowany przez Komisję Europejską. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w tej publikacji.

