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ELMI – Stimularea integrarii pe piata muncii
a ingrijitorilor familiali ai persoanelor varstnice
prin imbunatatirea competentelor

Obiectivele proiectului ELMI

Platforma de invatare

Pentru a aduce o contribuție valoroasă la
cresterea integrarii pe piata fortei de munca, a
ingrijitorilor familiali ai persoanele varstnice,
parteneriatul proiectului ELMI format din
organizatii din IT, RO, AT, CZ si PL, va oferi
ingrijitorilor familiali posibilitatea de a-si
consolida competentele printr-un CURS DE TIP
E-LEARNING.

Cursul de formare on-line pentru îngrijitorii
familiali (informali), cu focus special pe
ingrijirea persoanelor varstnice cu demență
Alzheimer, poate fi gasit accesand link-ul de
mai jos:
http://www.elmicourse.eu/moodle/

Acest curs in limba italiana* va fi tradus din IT
in RO și va oferi cursanților, nu doar informații
pentru rolul lor de ingrijitori informali, ci și o
baza solida pentru cautarea unui loc de
munca in domeniul ingrijirilor.
* http://corso.caregiverfamiliare.it
Scopul principal al cursului este ca ingrijitorii
informali sa dobandirea competente necesare
in ingrijirea varstnicilor, permitandu-le sa faca
fata provocariloracestui rol, si, de asemenea,
sa ii ajute in profesionalizarea si integrarea lor
pe piața muncii. Temele abordate în cadrul
programului de formare se referă la ingrijirea
varstnicilor, la problemele generate de cele
mai frecvente patologii, prevenirea stresului
sau sprijinul din partea serviciilor sociale.

Cursul de formare in ROMANIA
Intalnirea partenerilor proiectului ELMI in Lodz/PL

Dupa o muncă de pregatire indelungata și
eficientă, parteneriatul internațional transfera
acum cursului de formare e-learning, pentru
ingrijitorii informali, în Romania, Polonia și
Cehia, incluzand toate adaptările necesare
pentru a se adapta contextului respectiv al
diferitelor țări.
Următoarele luni vor fi dedicate testarii –
pilot, în toate țările, si toți cursantii vor primi
un Certificat de Participare.

Societatea Romana Alzheimer si Asociatia
Habilitas CRFP au organizat pe 4 iunie
intalnirea cu ingrijitorii familiali din Bucuresti
care vor urma cursul de formare on-line ELMI.
Participantilor li s-a prezentat proiectul ELMI,
functionalitatea platformei de invatare ELMI si
au completat documentele necesare pentru a
participa la curs.

Acest proiect a fost finantat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceasta publicatie si continutul sau reflecta numai punctual de vedere al autorului, si
Comisia nu poate fi facuta responsabila pentru orice utilizare a informatiei continute in acest material. *photo taken from FreeDigitalPhotos.net
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Ingrijitorii au avut oportunitatea de a discuta
despre cursul ELMI si despre necesitatea unui
astfel de program de formare pentru
activitatile lor zilnice de ingrijire. Feed-back-ul
participantilor a fost pozitiv si acestia s-au
aratat foarte interesati sa urmeze cursul si sa
dobandeasca noi informatii despre ingrijirea
persoanei varstnice.
Ceilalti ingrijitori familiali din Galati si Brasov
care vor urma cursul, au fost instruiti prin
Skype privind toate aceste aspecte.
In total, 41 ingrijitori familiali din Bucuresti,
Galati si Brasov vor urma acest curs de
formare online.
Ingrijitorii familiali vor urma cursul online ELMI
in lunile iunie si iulie 2015, si vor participa la o
sesiune de feed-back organizata de Habilitas
CRFP si SRA in luna august 2015.

Urmatorii pasi in proiect
•
•

Testarea pilot pana in septembrie
2015
Intalnirea partenerilor ELMI: 1 si 2
Octombrie in Praga

Parteneriatul
Va rugam nu ezitati sa contactati partenerul
din tara dvs. daca aveti intrebari.
HABILITAS CRFP - RO
Contact: Dna. Ioana Caciula
Email: asoc.habilitas@yahoo.com
URL: www.habilitas.ro
ANS - IT
Contact: Dna. Licia Boccaletti
Email: progetti@anzianienonsolo.it
URL: www.anzianienonsolo.it
SRA - RO
Contact: Dna. Maria Moglan
Email: mariamoglan011@gmail.com
URL: www.alz.ro
E.N.T.E.R. - AT
Contact: Dna. Daniela Maresch
Email: daniela.maresch@enter-network.eu
URL: www.enter-network.eu
CCR - RO
Contact: Dna. Doina Crangasu
Email: doina.crangasu@caritas.org.ro
URL: www.caritas.org.ro
ERA - CZ
Contact: Dna. Jana Klapova
Email: jana.klapova@eracr.cz
URL: www.euda.eu
ULO - PL
Contact: Dna. Monika Chmielecka
Email: chmielecka.monika@gmail.com
URL: www.uni.lodz.pl
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