Stimularea integrării pe piața muncii a îngrijitorilor familiali ai
persoanelor vârstnice, prin îmbunătățirea competențelor
COMUNICAT DE PRESA

Pe 17 iunie, Asociatia Habilitas CRFP a organizat la București work-shop-ul de lansare a
proiectului ELMI (Enhancing Labour Market Integration of Elderly Family Carers through Skills
Improving), la care au participat reprezentanți ai ONG-urilor și furnizorilor de formare
profesională din domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice, directori și șefi de servicii ai
Direcțiilor de Asistență Socială din București, precum și un formator de la Institutul Regional al
Activității Sociale din Ile-de-la-Réunion, Franța.
Îmbătrânirea progresivă a populației este o problemă cu care se confruntă toate țările
europene în acest moment. Tocmai de aceea, provocarea pentru sistemele de îngrijire medicală și
socială va fi uriașă, iar munca îngrijitorilor informali ca furnizori principali de îngrijire va
rămâne crucială sau va deveni chiar mai importantă. Din păcate, criza financiară a condus la
reducerea numărului local de îngrijitori. Din acest motiv, Comisia Europeană recomandă în
Raportul asupra Îmbătrânirii Populației, îndreptarea atenției asupra familiei, astfel încât îngrijirea
să vină din interiorul acestea, nu din exterior, lucru care ar face ca îngrijirea informală să devină
o resursă valoroasă pe piața muncii.
România, Polonia și Cehia sunt trei dintre țările europene în care îngrijirea persoanelor
vârstnice se bazează cel mai mult pe familie. De aceea, proiectul ELMI, lansat pe 17 iunie la
București, are în vedere doua scopuri: transferul din Italia către România a unui curs de formare
de tip e-learning pentru îngrijitorii informali și analiza unui potențial transfer al cursului către
Polonia și Cehia.
Mai mult decât atât, pentru a susține mobilitatea calificată a lucrătorilor români în Italia,
formarea dobândită de îngrijitorii români în cadrul proiectului ELMI va fi recunoscută în Italia
printr-un Memorandum de Înțelegere ECVET. Rezultatul principal al proiectului ELMI va fi un
curs de tip e-learning, adresat îngrijitorilor familiali ai persoanelor vârstnice și care are scopul de
a le oferi acestora competențe utile pentru o mai bună îngrijire, dar și reducerea stresului și
epuizării. Cursul a fost dezvoltat în Italia în 2011 și a fost utilizat deja de 300 de îngrijitori.
Detalii, pe website-ul: http://corso.caregiverfamiliare.it.
Cei 7 parteneri ai proiectului provin din cinci țări: România (Asociația Habilitas CRFP –
coordonator, Societatea Română Alzheimer, Confederația Caritas România), Italia (Anziani e
Non Solo), Polonia (Universitatea din Lodz), Cehia (European Development Agency), Austria
(E.N.T.E.R.). ELMI este un proiect Leonardo da Vinci Transfer de Inovație, finanțat de Comisia
Europeană prin ANPCDEFP și are o durată de 2 ani (2014-2016). Mai multe detalii despre
proiect, pe www.elmiproject.eu, sau contactand-o pe doamna Ioana Caciula
(ioanacaciula@yahoo.com) – Asociatia Habilitas CRFP – Romania.
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