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AMiCo-Assessment of Migrants’ Competences
in the elderly care (Ocena kompetencji migrantów w opiece nad osobami starszymi)
Projekt AMiCo
W związku ze zmianami demograficznymi w
społeczeństwie krajów Europy Zachodniej ,
rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowany
personel świadczący opiekę nad osobami
starszymi. To zapotrzebowanie może być
zapewnione dzięki pracownikom z zagranicy. Ze
względu na różnorodność systemów kształcenia
i szkolenia zawodowego w Europie ocena
kwalifikacji jest dość trudna, co utrudnia też
mobilność specjalistów w tym zakresie.

Projekt Leonardo da Vinci Transfer innowacji
„AMiCo - Ocena kompetencji migrantów w
opiece nad osobami starszymi” wychodzi naprzeciw tym wymaganiom. W trakcie realizacji
dwuletniego projektu, powstanie portal internetowy z kwestionariuszem do oceny własnych
kompetencji zawodowych (narzędzie AMiCo),
w zakresie opieki nad osobami starszymi z
uwzględnieniem specyfiki danego kraju oraz
wymogów związanych z wykonywaniem tego
zawodu.
W ramach kwestionariusza planowane są
ćwiczenia i pytania umożliwiające ocenę wiedzy
i umiejętności zawodowych nabytych w sposób
formalny, jak też nieformalny z zakresu higieny,
żywienia, poruszania się, otoczenia osoby
starszej, pierwszej pomocy, komunikacji, etyki i
kultury niezbędne w trakcie opieki nad osobami
starszymi. Wielojęzyczna strona internetowa,
na której znajdzie się narzędzie AMiCo, będzie
zawierała informacje z zakresu kształcenia
zawodowego opiekunów osób starszych oraz
rynku pracy w sektorze opieki nad osobami
starszymi w Niemczech i we Włoszech głównie
dla osób z Polski i Rumunii.
Kwestionariusz AMiCo zapewni użytkownikom
nie tylko informacje dotyczące posiadanych kompetencji ale również przekaże rady i informacje
pozwalające zorientować się w sytuacji na rynku
pracy w innych krajach oraz przekaże rekomendacje do uzupełnienia lub nabycia odpowiednich
kompetencji, które są niezbędne do podjęcia

działań w zakresie opieki nad osobami starszymi. Narzędzie AMiCo ma być przejrzyste
i dawać możliwość poznania wymagań
kompetencyjno-zawodowych w krajach
zatrudniających opiekunów osób starszych.
Projekt AMiCo umożliwi wdrożenie i wykorzystanie systemu ECVET (Europejski System
Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu
Zawodowym) w zakresie opieki nad osobami
starszymi w krajach partnerów projektu oraz
promocję mobilności w Europie wykwalifikowanej kadry z sektora opieki nad osobami
starszymi.
Rezultaty projektu AMiCo będą mogły być
przenoszone do innych krajów i na inne profesjonalne obszary.
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