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Cele projektu ELMI

Platforma e-learningowa

Aby w znaczący sposób przyczynić się do
zwiększenia integracji rynku pracy rodzinnych
opiekunów osób starszych partnerstwo
projektu ELMI, w którego skład wchodzą
organizacje z Włoch, Rumunii, Austrii, Czech
i Polski, zaoferuje im kurs e-learningowy
podnoszący ich kwalifikacje.

Kurs on-line skierowany do opiekunów
rodzinnych osób starszych ze szczególnym
uwzględnieniem problemów wynikających
z opieki nad osobami z chorobą Alzheimera
oraz demencją starczą można znaleźć pod
poniższym linkiem:
http://www.elmicourse.eu/moodle/

Kurs opracowany we Włoszech zostanie
przeniesiony do Rumunii, co umożliwi tam nie
tylko zdobycie cennych informacji związanych
z rolą nieformalnych opiekunów, ale również
wesprze w zainteresowane osoby w szukaniu
pracy w sektorze opieki.
* http://corso.caregiverfamiliare.it
Głównym celem tego kursu skierowanego do
nieformalnych opiekunów jest podniesienie
ich umiejętności, co ułatwi im wykonywanie
tej profesji jak i pozwoli na dalszy rozwój
zawodowy. Obszary poruszone w kursie to
min.: opieka nad osobami starszymi, problemy
wynikające
z
najczęstszych
schorzeń
i patologii, radzenie sobie ze stresem czy rola
i pomoc opieki społecznej i zdrowotnej.
Spotkanie partnerów w projekcie w Łodzi

Po intensywnym okresie pracy i przygotowań
partnerzy projektu dostosowali i zaadoptowali
kurs e-learningowy do specyfiki danego kraju
oraz potrzeb nieformalnych rodzinnych
opiekunów w Rumunii, Polsce oraz Czechach.
W ciągu najbliższych miesięcy w krajach
partnerskich
przeprowadzone
zostaną
działania pilotażowe. Wszyscy uczestnicy
uzyskają certyfikaty.

Szkolenie w Polsce
Uniwersytet Łódzki zorganizował na początku
lipca spotkanie dla 10 opiekunów rodzinnych ,
którzy wezmą udział w pilotażu kursu
zaprojektowanego i opracowanego w ramach
projektu ELMI.
Uczestnicy zapoznali się z założeniami projektu
oraz tematami przewidzianymi do realizacji
w ramach kursu on-line.
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Opiekunowie z dużym uznaniem wypowiadali
się o zakresie merytorycznym kursu,
podkreślając jego walory praktyczne, m.in.
związane z przewidzianymi dla opiekunów
ćwiczeniami oraz konkretnymi radami
dotyczącymi tego, jak postępować w danych
sytuacjach.
Z zadowoleniem przyjęli fakt, że wiele uwagi
podczas kursu poświęcone jest nie tylko
podopiecznemu cierpiącemu na chorobę
Alzheimera, ale też samemu opiekunowi –
jego szczególnej sytuacji, trudnościom,
z jakimi się zmaga oraz wskazówkom, w jaki
sposób może zadbać o swoje dobre
samopoczucie.

Partnerzy projektu:
Aby
uzyskać
dodatkowe
informacje,
zapraszamy do skontaktowania się z krajowym
partnerem projektu.
HABILITAS CRFP - Rumunia
Kontakt: Mrs. Ioana Caciula
Email: asoc.habilitas@yahoo.com
ANS - Włochy
Kontakt: Mrs. Licia Boccaletti
Email: progetti@anzianienonsolo.it
URL: www.anzianienonsolo.it
SRA - Rumunia
Kontakt: Mrs. Maria Moglan
Email: mariamoglan011@gmail.com
URL: www.alz.ro
E.N.T.E.R. - Austria
Kontakt: Mrs. Daniela Maresch
Email: daniela.maresch@enter-network.eu
URL: www.enter-network.eu

Spotkanie opiekunów w Łodzi

W lipcu i sierpniu opiekunowie będą testowali
opracowany w ramach projektu kurs.
Po zakończeniu pilotażu, na Uniwersytecie
Łódzkim zostanie zorganizowane spotkanie
z uczestnikami,
którego
celem
będzie
podsumowanie ich udziału i zebranie uwag na
temat
proponowanego
kursu
i przygotowanych filmów szkoleniowych.

Kolejne etapy
•
•

CCR - Rumunia
Kontakt: Mrs. Doina Crangasu
Email: doina.crangasu@caritas.org.ro
URL: www.caritas.org.ro
ERA - Republika Czeska
Kontakt: Mrs. Jana Klapova
Email: jana.klapova@eracr.cz
URL: www.euda.eu
ULO - Polska
Kontakt: Mrs. Monika Chmielecka
Email: chmielecka.monika@gmail.com
URL: www.uni.lodz.pl

Kontynuacja pilotażu (Wrz. 2015)
Spotkanie projektowe (Paź. 2015)
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