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Osoby sprawujące profesjonalną opiekę osób starszych lub osób
z niepełnosprawnością odgrywają istotną rolę w dbaniu o zdrowie
fizyczne i psychiczne, zdrowienie i rehabilitację pacjentów. Stresująca
praca w placówkach ochrony zdrowia lub opieki domowej sprawiają, że
opiekunowie są populacją wysoce narażoną na wypalenie zawodowe.
Projekt PROCARE ma na celu szkolenie menadżerów jednostek opieki
długoterminowej, tak aby mogli oni pełnić rolę mentorów i wspierać
personel opiekuńczy w jego działaniach na rzecz przeciwdziałania i
radzenia sobie z wypaleniem zawodowym.

Organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego

Grupy
docelowe

Zarządzający/Management długoterminową/ej opieką/i zdrowotną/ej
Wszyscy zainteresowani zajmujący się profesjonalną opieką
Wszyscy zainteresowani pracujący w obszarze zdrowia psychicznego i pracy socjalnej
Przedstawiciele osób korzystających z usług opieki długoterminowej

Opracowanie nowatorskiej metodologii prowadzenia
mentoringu, dostosowanej do specyficznych potrzeb osób świadczących
długoterminową opiekę, menedżerów, instytucji i użytkowników usług.
Opracowanie kursu szkoleniowego z zakresu mentoringu
dla podmiotów zajmujących się kształceniem zawodowym i menedżerów
opieki długoterminowej.
Testowanie materiałów i opracowanie założeń do projektu, w którym
podkreślone zostanie znaczenie programów mentoringowych dla wsparcia
opiekunów w opiece długoterminowej oraz wpływu tych działań na ich
dobrostan i efektywność.

www.procareproject.eu
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The European Ageing Network (E.A.N.) zrzesza ponad 10.000 podmiotów świadczących usługi opiekuńcze
na całym kontynencie europejskim. Członkowie reprezentują wszystkie rodzaje organizacji i osób działających na
rzecz osób starszych oraz wszystkie rodzaje podmiotów, w tym organizacje for-profit, non-profit, jak i rządowe.
Wizją i misją organizacji jest poprawa jakości życia osób starszych i wspieranie ich w czynieniu każdego dnia
lepszym poprzez zapewnienie wysokiej jakości warunków bytowych, usług i opieki. EAN jest obecny w 25 krajach
europejskich.
Eduforma jest Centrum Edukacyjnym w regionie Wenecji akredytowanym w zakresie interwencji
szkoleniowych dotyczących uczenia się przez całe życie, kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), jak również
w zakresie usług doradczych i pracy. Założona w 2003 roku, Eduforma oferuje usługi szkoleniowe i doradcze
w zakresie zarządzania; specjalizuje się w rozwoju zasobów ludzkich, podnosząc kompetencje w zakresie
rozwiązywania problemów zawodowych dotyczących konkretnych kompetencji. Eduforma przygotowuje,
koordynuje i zarządza projektami szkoleniowymi finansowanymi przez Region Wenecji (poprzez EFS),
skierowanymi do bezrobotnej młodzieży i dorosłych. Eduforma jest akredytowana jako "Youth Corner" do
wdrażania europejskiego planu "Youth Guarantee". Dzięki realizacji różnych projektów unijnych Eduforma
zdobyła znaczące doświadczenie w zakresie nowych modeli rozwoju metod szkoleniowych.
DEKAPLUS to organizacja zajmująca się kształceniem i szkoleniem zawodowym, koncentruje się przede
wszystkim na rozwoju kompetencji i umiejętności SME (małych i średnich firm/przedsiębiorstw) oraz organizacji
pozarządowych. Firma posiada dedykowany dział zarządzający projektami unijnymi. Pełni rolę autora, lidera lub
partnera projektu, w zależności od charakteru danego projektu. Ponadto, od 2014 roku DEKAPLUS jest
partnerem programu "Erasmus for Young Entrepreneurs" na Cyprze.
IASIS to organizacja non-profit założona w 2005 roku w Atenach, w Grecji. Główne cele organizacji to:
zapewnienie wsparcia psychospołecznego, walka z wykluczeniem społecznym, świadczenie usług
psychologicznych i doradczych, tworzenie równych szans i nowych perspektyw dla grup zagrożonych;
promowanie zdrowia psychicznego, zapewnienie opieki psychiatrycznej na rzecz społeczności, w oparciu
o zasady psychiatrii społecznej i rehabilitacji psychospołecznej oraz interwencji psychoedukacyjnych,
powstałych na bazie standardów Reformy Psychiatrycznej oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest najstarszą uczelnią w Lublinie i jedną z najstarszych
uczelni w Polsce. Powstała w 1918 roku z inicjatywy księdza Idziego Radziszewskiego, który został jej pierwszym
rektorem. Od początku, misją Uniwersytetu jest służba Bogu i Ojczyźnie - Deo et Patriae. KUL prowadzi
działalność naukową oraz kształci studentów polskich i zagranicznych na sześciu wydziałach: Teologia; Prawo,
Prawo Kanoniczne i Administracja; Filozofia; Nauki Humanistyczne; Nauki Społeczne; Nauki Ścisłe i Nauki
o Zdrowiu; Filia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli. Łącznie na Uniwersytecie
studiuje 9818 studentów.
Centrum MEMORY, organizacja non- profit. jest modelową instytucją opieki nad osobami z demencją. Jest
pierwszym kontaktem dla osób zainteresowanych pamięcią i problemami z pamięcią oraz specjalistyczną
placówką dla osób z chorobą Alzheimera w Republice Słowackiej. Zapewnia wczesną diagnostykę choroby
Alzheimera. Organizacja skupia się również na profilaktyce, treningach poznawczych, prowadzi programy
edukacyjne dla profesjonalistów, a także ośrodek opieki dziennej.
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