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Noutati despreproiectul E.L.M.I.
Stimularea Integrarii pe Piata Muncii a Ingrijitorilor Familiali ai
Persoanelor Varstnice prin Imbunatatirea Competentelor

Intalnirea finala siconferinta internationala din Bucuresti
“De la ingrijitor informal la ingrijitor profesionist:
Re-insertia pe piata muncii a Ingrijitorilor Familiali ai Persoanelorvarstnice ”
Proiectul ELMI, privitor la subiectul imbunatatirii situatiei ingrijitorilor familiali prin re-insertia
acestora pe piata muncii a ajuns acum la final. Inceput in martie 2014, proiectul a fost implementat
de parteneri provenind din Italia, Romania, Republica Ceha, Polonia si Austria. Acestia au muncit
intens mai mult de 24 de luni pentru a dobandi rezultate si importante:
A fost realizata platforma ELMI ce contine cursul on-line www.elmicourse.ro
A fostconceput manualul pentru ingrijitorii familiali
Instrumentul ELMI a fost testat in Romania
Au fost elaborate 2 module in Polonia si Republica Ceha
Au fost organizate workshop-uri de diseminare si meserotundeECVET
A fost redactat un document conceptual pentru re-insertia ingrjitorilor familiali la domiciliu
pe piata muncii
Aceasta munca intensa a partenerilor ELMI a fost incununata de organizarea unei conferinte
internationale ce a avut loc in Bucuresti/Romania pe 10 februarie 2016, fiind una dintre cele mai
importante activitati de diseminare din cadrul proiectului ELMI.
Acest important eveniment a fost foarte bine organizat de catre coordonatorul roman “Habilitas” si a
gazduit mai mult de 60 de participanti veniti din cateva tari europene.
Subiectul principal a fost prezentarea rezultatelor proiectului ELMI (ex: manualul, platforma elearning, etc.) pe care publicul l-a primit cu mare entuziasm, precum si prezentarea partenerului
Italian privitoare la sustinerea ingrijitorilor la domiciliu si informarea despre politicile sociale din
regiunea Emilia Romagna.
Pe langa aceste prezentari generale, cativa parteneri ai proiectului au prezentat un raport despre
experientele pe care le-au avut pe durata sustinerii cursului ELMI. Ingrijitorii familiali romani care au
participat la conferinta si-au exprimat opinia despre experienta lor in faza de pilotare a cursului ELMI
si despre ceea ce ar putea invata folosind rezultatele ELMI. Majoritatea experientelor prezentate si
lectiile invatate au fost foarte pozitive si multi din ingrijitorii romani si-au anuntat dorinta de a
continua pe aceasta cale, chiar pentru a deveni ingrijitori profesionisti calificati.
Toate filmarile care au insotit prezentarile personale ale ingrijitorilor romani au aratat cu claritate
efectele pozitive pe care proiectul ELMI le-a avut in viata de zi cu zi a ingrijitorilor familiali ai
persoanelor varstnice.

Detalii de contact
Daca doriti sa aflati mai mult despre proiectul ELMI sau daca sunteti interesati sa primiti
manualul ELMI, va rugam sa:
-vizitati site-ul proiectului ELMI www.elmiproject.eu
-contactati pe dna Ioana Caciula (ioanacaciula@yahoo.com) – Asociatia Habilitas CRFP - RO

