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Cíleprojektu ELMI
Cílemprojektu
je
zhodnotitzkušenostineformálníchpečovatelůn
atrhupráce.
V
rámciprojektubudeadaptovánitalskýELEARNINGOVÝ
KURZ*,
kterýposkytnepečovatelůmo
seniory
(rodinnépříslušníky)
nejencennéinformace
z oblastineformálnípéče, ale takésolidnízáklad
pro hledánípráce v tomtooboru.

E-learningováplatforma
ELMI
e-learningovýkurz
pro
neformálnípečovatele je možnénalézt a
vyzkoušetnatétoadrese:
http://www.elmicourse.eu/moodle/

Na projektu se podílípartneři z Rumunska,
Itálie, Rakouska, Polska a Českérepubliky.

V
Českérepublicebylavyvinutazkrácenáverzekurz
uobsahujícínásledující 2 moduly:
“Bezpečnédomácíprostředí”
bezpečnostnírizika
v
domácímprostředí,
prevenceúrazůaonemocnění,prvnípomoc,
správnéuskladněníchemikálií, lékůapod.

Setkánípartnerů v Lodži (PL)

Po
komplexníchpřípravách
se
nynímezinárodnípartnerstvísoustředíjižnasam
otnýpřenos
elearningovéhovzdělávacíhokurzudo
Rumunska,
Polska
a
Českérepubliky.
Probíháadaptacekurzu
a
jehozasazení
dopříslušnéhokontextujednotlivýchzemí.
V
následujícíchměsícíchbudeprobíhatpilotnítest
ováníkurzuvevšechzemích.Účastnícitestovánízí
skajíCertifikát o úspěšnémabsolvováníkurzu.

“Obtíže s pohybemaimobilita” – zajištění
stability
a
mobility
seniorů,
kompenzačnípomůcky

Pilotnítestováníkurzu v
Českérepublice
V březnu a dubnuletošníhorokuprobíhal v
Českérepublicevýběrúčastníkůprojektu,
kteříbudoutestovat
elearningovýkurz.Vybíralo
se
z
řadneformálníchpečovatelůpodlenásledujících
kritérií, stanovených v projektovéžádosti:
1) V současné době neformálně pečují o
rodinného příslušníka.
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2) Mají zájem využít zkušenosti z neformální
péče na otevřeném trhu práce.

takžebudemožnékurznásledněopravit
doladit.

3) Mají přístup k počítači a internetovému
připojení.

Tímtobychomchtělipoděkovatvšemúčastníků
mzajejichochotu
a
časvěnovanýpilotnímutestování!

4/ Je u nich zvýšené riziko syndromu vyhoření.
Splněníposlednípodmínkybyloověřenopomocít
estu “Měřenípečovatelskézátěže”.
29.5.2015 se v Dívčíkatolickéškole v
Prazeuskutečnilosetkání
10
vybranýchúčastníků, kdebylpředstavenprojekt
a kurz ELMI.

a

Dalšíkroky
•
•

Pilot testing until September 2015
Partnership meeting 1st and 2nd
October in Prague

Partneři
V
případědotazů
se
neváhejteobrátitnaprojektovéhopartneraveVa
šízemi.
HABILITAS CRFP - RO
Kontakt: Mrs.Ioana Caciula
Email: asoc.habilitas@yahoo.com
ANS - IT
Kontakt: Mrs. Licia Boccaletti
Email: progetti@anzianienonsolo.it
URL: www.anzianienonsolo.it

The meeting with pilot testers in Prague

Účatnícibyliinformování o cílechprojektu a
byliinstruováni,
jakvyužívat
elearningovouplatformu(jak se přihlásit do
systémumoodle
a
sledovatprezentaci,
jakvyplnitkvíz, jakzískatcertifikátatd.).
V
příštíchměsícíhsiúčastnícisamidomavyzkoušípr
ojítcelýmkurzem
a
vyplnitkvíz.
Pokudbudoutestovéotázkyúspěšnězodpověze
ny,
získajíúčastníciCertifikát
o
úspěšnémabsolvováníkurzu.
Potéposkytnouvšichniúčastnícizpětnouvazbu o
kvalitěaužitečnostikurzu,

SRA - RO
Kontakt: Mrs. Maria Moglan
Email: mariamoglan011@gmail.com
URL: www.alz.ro
E.N.T.E.R. - AT
Kontakt: Mrs. Daniela Maresch
Email: daniela.maresch@enter-network.eu
URL: www.enter-network.eu
CCR - RO
Kontakt: Mrs. Doina Crangasu
Email: doina.crangasu@caritas.org.ro
URL: www.caritas.org.ro
ERA- CZ
Kontakt: Mrs. Jana Klapova
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Email:jana.klapova@eracr.cz
URL: www.euda.eu
ULO - PL
Kontakt: Mrs. Monika Chmielecka
Email: chmielecka.monika@gmail.com
URL: www.uni.lodz.pl
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