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INTEGRACE PEČUJÍCÍCH
OSOB NA TRH PRÁCE SKRZE
ROZVOJ KLÍČOVÝCH
KOMPETENCÍ

PROJEKT ELMI

VÝSTUPY

cílem projektu je zhodnotit

hlavní výstupy projektu

zkušenosti s péčí o blízkou osobu

budou následující:

na pracovním trhu
Rumunsko, Polsko a Česká republika jsou zeměmi,
ve kterých péče o starší osoby leží především na
bedrech příbuzných. Právě v těchto zemích si projekt
ELMI klade následující cíle:
Převedení e-learningového
kurzu určeného pro pečující
osoby z Itálie do Rumunska

ELMI

E-learningový kurz aktuálně používaný v Itálii
adaptovaný pro osoby pečující o seniory v
Rumunsku. Kurz bude pokrývat kompetence
nutné jednak ke zlepšení poskytované péče a
jednak k lepšímu začlenění na pracovní trh po
jejím skončení.
Online vzdělávací platforma pro rumunské
pečující osoby.
Příručka pro rumunské pečující.

Analýza situace v České
republice a v Polsku a
částečná adaptace kurzu pro
podmínky v těchto zemích.

Strategie pro lepší integraci pečujících osob na
pracovní trh.

Navíc bude pro usnadnění mobility pracovní síly mezi
Rumunskem a Itálií vzniklý výukový kurz začleněn do
mezinárodního rámce Evropského systému kreditů
v odborném vzdělávání a přípravě (ECVET) a bude
podepsáno tzv. Prohlášení o porozumění

Pro více informací
navštivte webovou
stránku projektu:
“www.elmiproject.eu”

integrace pečujících osob na trh práce skrze rozvoj klíčových kompetencí

