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STIMULAREA INTEGRARII
PE PIATA MUNCII A
INGRIJITORILOR FAMILIALI AI
PERSOANELOR VARSTNICE PRIN
IMBUNATATIREA COMPETENTELOR

PROIECTUL ELMI

REZULTATE

isi propune sa faca din ingrijirea

principalul rezultat al proiectului

informala o resursa valoroasa pe

ELMI

piata muncii...
Romania, Polonia si Republica Ceha sunt trei tari in
care ingrijirea persoanei varstnice se bazeaza in
mare parte pe propria familie. Pentru aceste tari
proiectul ELMI urmareste doua obiective:

va fi...

un curs e-learning transferat din Italia care
vizeaza in mod specific ingrijitorii familiali ai
persoanelor varstnice din Romania cu scopul de a
achizitiona abilitati si competente necesare
furnizarii unei ingrijiri mai bune, dar si pentru a-i
ajuta pe ingrijitori sa se integreze pe piata muncii

Transferul unui curs de
formare e-learning pentru
ingrijitorii informali din
Italia catre Romania

o platforma online de resurse pentru ingrijitorii
informali romani

Analiza posibilitatii de
transfer a acestuia catre
Republica Ceha si Polonia

un concept-paper pentru o strategie de integrare
pe piata muncii a ingrijitorilor informali

In plus - pentru a sprijini o mobilitate a lucratorilor
calificati din Romania catre Italia - formarea
dobandita de catre ingrijitorii romani in cadrul
proiectului ELMI va fi recunoscuta in Italia in cadrul
unui Memorandum de Intelegere ECVET.

Pentru mai multe informatii
va rugam sa consultati web
site-ul proiectului ELMI
“www.elmiproject.eu”

un manual pentru ingrijitorii informali romani

stimularea integrarii pe piata muncii a ingrijitorilor familiali ai persoanelor varstnice prin imbunatatirea competentelor

