NEWSLETTER
Septembrie 2014, a2a aparitie
_______________________________________________________________________________________
dnei Rosina Walter, director executiv al
asociatiei beramí. Au urmat alte discursuri cu
accent pe tema migratiei si a ingrijirii
varstnicilor.

AMiCo – evaluarea
competentelor migrantilor in
domeniul Ingrijirii Varstnicilor
Conferinta finala AMiCo
In data de 23 Septembrie a fost organizata de
catre beramí conferinta finala AMiCo in
Frankfurt la Hotel “Spenerhaus”. Intre orele
10am pana la 3.30 pm persoanele au fost
invitate sa afle despre scopul, obiectivele si
rezultatele
proiectului AMiCo. Deoarece
proiectul se incheie la finalul lunii septembrie
2014, scopul conferintei a fost sa arate
publicului rezultatele proiectului. Pentru acest
eveniment, profesionisti care lucreaza in
domeniul ingrijirii varstnicilor si institutiile
interesate au fost invitati, cum ar fi
reprezentanti ai asociatiilor de asistenta sociala,
cum ar fi “Malteser Hilfsdienst e.V.”, “DRKLandesverband Hessen”, “AWO Nordhessen”.
Reprezentantii Ministerului Afacerilor Sociale din
Landul Hesse, ai guvernului regional din Hesse si
de asemenea ai biroului central de plasare
internationala al Agentiei Federale de Ocupare
a Fortei de Munca au participat la conferinta.

Prima interventie a fost din partea dnei Dr. Elke
Tießler-Marenda care este consultant pentru
politici
legale si principii privind politica în
domeniul migrației și integrare. Dansa a facut o
prezentare avand ca tema personalul de ingrijire
emigrat in Germania si nevoile lui, situatia legala si
problemele acestuia. A urmat un discurs al dl. Dr.
Stephan Humpert care lucreaza la Biroul Federal
pentru Migratie si Refugiati (BAMF). Discursul sau sa referit la tema migratiei legata de locul de
munca in Europa, mai ales cu accent pe migrantii
lucrand ca personal de ingrijire. Al treilea vorbitor
a fost dl. Martin Schäfer reprezentand Crucea
Rosie Germana. El a prezentat audientei un
proiect terminat recent al carui scop era sa
angajeze personal spaniol pentru asistenta
medicala in cadrul institutiilor pentru varstnici din
landul Hesse, Germania. Dupa toate aceste trei
discursuri, audienta a beneficiat de un timp
pentru a pune intrebari referentului si sa abordeze
mai multe teme. Aceasta oportunitate a fost
folosita de catre audienta si de fiecare data a
condus catre un rezultat productiv. Dupa pauza
de pranz, conferinta a reinceput cu o referire mai
mare la proiect si cu accent pe prezentarea
rezultatelor AMiCo. Incepand cu tema referitoare
la ce tip de informatie este necesara pentru
personalul de ingrijire inainte de emigrare,
utilizatorii care au testat instrumentul AMiCo au

De asemenea, partenerii proiectului AMiCo siau trimis un reprezentant la Frankfurt. Acestia
au fost profesionisti din partea ANS (Italia),
Transfer (Polonia), Balkanplan Ltd. (Bulgaria) si
Asociatia Habilitas (Romania). Conferinta a
debutat cu un cuvant de bun sosit din partea
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vorbit despre experientele lor si impresii intr-un
scurt video. Acest video a fost adus in fata
audientei de catre dna Federica Mazzocchi din
partea organizatiei ANS Italia. Pagina de start
AMiCo si instrumentul de auto- evaluare AMiCo
au fost apoi prezentate de dna Sigrid Becker-Feils
de la beramí si de dna Federica Mazzocchi de la
ANS. Ele au oferit audientei o privire de ansamblu
despre cum este structurata pagina de start si
despre cum poate fi utilizat in mod eficient
instrumentul de auto evaluare.
O mica
prezentare a diagramelor a aratat ca cea mai
mare parte a utilizatorilor a fost destul de
satisfacuta de utilizarea lui. Dupa aceasta
prezentare, audienta a avut oportunitatea de a
testa instrumentul de auto evaluare AMiCo: doua
laptopuri cu acces la internet au fost puse la
dispozitia publicului. Astfel, conferinta de
inchidere a proiectului AMiCo a ajuns la un final
de succes.

formarii si costuri, nivelul cerut al limbii si alte
informatii utile si link-uri. Cu exercitii si intrebari cu
privire la igiena, mobilizare, mediul inconjurator,
primul ajutor, comunicare, etica si sensibilitate
culturala
in
domeniul
ingrijirii
varstnicilor,
instrumentul de auto evaluare AMiCo permite
evaluarea
competentelor
care
au
fost
achizitionate in mod formal, informal sau nonformal si ele vor fi evaluate. Instrumentul
www.AMiCo-tool.org furnizeaza utilizatorilor un
feedback comprehensiv referitor la nivelul lor de
competente vocationale si permite identificarea
corespondentelor/discrepantelor cu profilurile din
alte tari, si le ofera recomandari pentru
achizitionarea de competente suplimentare care
le sunt necesare pentru activitatea dorita in tara.
Ambele, pagina de start AMiCo si instrumentul de
auto evaluare AMiCo pot fi utilizate de catre
persoane fizice care doresc sa lucreze ca personal
de ingrijire in strainatate, pentru orientare si în scopul
de a identifica punctele forte și zona lor de
îmbunătățire în ceea ce privește standardele de
calificare utilizate în aceste țări. Totusi, acest
instrument nu intentioneaza sa fie un substitut pentru
orice fel de certificare de competente si nici nu
poate fi considerat ca o calificare sau o diploma cu
valoare legala.

Produsele AMiCo sunt de asemenea de interes
pentru organizatii in calitate de consilieri si
instrumente de orientare. De fapt, unele organizatii
si institutii au arata interes pentru folosirea
produselor AMiCo: directori ai scolilor de asistenti
medicali pentru varstnici, Biroul de Plasare Central
al Agentiei Federale a Muncii(ZAV) si Ministerul
Italian al Afacerilor Sociale si-au declarat interesul
de a disemina link-ul paginii de start AMICO prin
websit-urile lor dedicate migrantilor si tematicii
migratiei.
Dupa terminarea proiectului, pentru o perioada
minima de doi ani ANS – Anziani e non solo va
asigura
disponibilitatea
si
intretinerea
Instrumentului de Auto - Evaluare AMICO. In
ceea ce priveste pagina AmiCo, berami va
asigura intretinerea acesteia pentru o perioada
de minimum doi ani, de asemenea.
Documentatia completa a conferintei finale va
fi disponibila in scurt timp pe pagina AMiCo.
(Downloads).

Rezultatele AMiCo si sustenabilitate
Instrumentul de auto evaluare AMiCo si pagina
de start AMiCo sunt acum disponibile gratuit pe
internat.
Pagina
web
informationala
multilingvistica AMiCo www.AMiCo-online.org
cuprinde informatii detaliate despre Germania,
Italia, Polonia, Romania si Bulgaria: informatii
despre piata muncii in domeniul ingrijirii
varstnicilor, calificari, autoritati de recunoastere si
proceduri, formari vocationale, alte calificari si
furnizorii
lor,
adresele
organismelor
de
consultanta, informatii cu privire la conditiile
necesare pentru a intra in formare, continuturile
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Partenerii proiectului

beramí berufliche Integration e.V.
(Germania)

Balkanplan Ltd (Bulgaria)

Asociatia Habilitas Centru de Resurse si
Formare Profesionala (Romania)

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

ANS Anziani e Non Solo (Italia)

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

CJD Rhein-Pfalz/Nordbaden (Germania)
Acest proiect a fost finantat cu sprijinul Comisiei
Europene. Aceasta publicatie reflecta numai
opiniile autorului si Comisia Europeana nu este
responsabila pentru utilizarea nici uneia dintre
informatiile continute in acest document.
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