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Profesionální pečovatelé o seniory nebo o osoby se zdravotním postižením
hrají významnou roli v oblasti fyzického a duševního zdraví, zotavení
a rehabilitace pacientů. Zátěžová práce v prostředí zdravotnických
organizací nebo péče o jednotlivce v domácím prostředí však činí
z pečovatelů skupinu vysoce náchylnou k syndromu vyhoření. Projekt
PROCARE je zaměřen na vzdělávání vedoucích pracovníků odděleních
dlouhodobé péče, aby byli schopni působit jako mentoři a podporovat své
pečovatele v jejich úsilí o prevenci a zvládání profesního vyhoření.

Poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy
Vedoucí pracovníci v oblasti dlouhodobé zdravotní a sociální péče
Subjekty zaměřené na profesionální péči
Subjekty zainteresované v oblasti duševního zdraví a sociální práce
Zástupci uživatelů služeb dlouhodobé péče
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Výstupy
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Vytvoření zcela nové metodiky poskytování mentoringu,
přizpůsobené specifickým potřebám pracovníků v oblasti dlouhodobé
péče, manažerů, organizací a uživatelů služeb.

Vytvoření vzdělávacího kurzu mentoringu pro poskytovatele
odborného vzdělávání a manažery dlouhodobé péče.

Pilotní ověření materiálu a vypracování
strategického dokumentu, který přibližuje význam začlenění
mentoringových programů na podporu pečovatelů v dlouhodobé péči a
jejich dopad na jejich spokojenost a výkonnost.

www.procareproject.eu
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Evropská síť pro stárnutí (E.A.N.) sdružuje více než 10 000 poskytovatelů péče na evropském kontinentu.
Členové zastupují všechny typy organizací i jednotlivců, kteří se starají o starší osoby, a všechny typy organizací
včetně ziskových, neziskových a vládních. Jejich vizí a posláním je zlepšovat kvalitu života starších osob a
podporovat je v tom, aby každý den byl lepší, a to poskytováním vysoce kvalitního bydlení, služeb a péče. EAN
působí ve 25 evropských zemích.

Eduforma je vzdělávací centrum akreditované v regionu Veneto pro vzdělávací aktivity v oblasti celoživotního
vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy (VET) a také pro poradenské služby a práci. Společnost Eduforma
byla založena v roce 2003 a nabízí poradenské služby v oblasti vzdělávání a řízení; specializuje se na rozvoj
lidských zdrojů, zvyšování kvalifikace lidí, aby mohli čelit profesním problémům týkajícím se jejich specifických
kompetencí. Eduforma sestavuje, koordinuje a řídí vzdělávací projekty financované regionem Benátsko
(prostřednictvím ESF), které jsou určeny nezaměstnané mladé a dospělé. Eduforma je akreditována jako "Youth
Corner" pro realizaci evropského plánu "Záruka pro mládež". Díky realizaci různých projektů EU má Eduforma
nyní velké zkušenosti s vývojem nových modelů vzdělávacích metod.

DEKAPLUS je organizace pro odborné vzdělávání a přípravu, která se zaměřuje především na rozvoj kompetencí
a dovedností malých a středních podniků a nevládních organizací. Společnost má specializované pracoviště,
které řídí projekty EU. V závislosti na povaze projektu zastává roli pisatele projektu, vedoucího projektu nebo
projektového partnera. Kromě toho je DEKAPLUS od roku 2014 kontaktním místem programu "Erasmus pro
mladé podnikatele" na Kypru.

Nezisková organizace IASIS byla založena v roce 2005 v Aténách v Řecku. Hlavními cíli organizace jsou
poskytování psychosociální podpory, boj proti sociálnímu vyloučení, poskytování psychologických a
poradenských služeb, vytváření rovných příležitostí a nových perspektiv pro zranitelné skupiny, podpora
duševního zdraví, poskytování psychiatrické péče v komunitě na základě principů sociální psychiatrie a
psychosociální rehabilitace a psychoedukačních intervencí, vycházejících ze standardů psychiatrické reformy a
doporučení Světové zdravotnické organizace.

Katolická univerzita Jana Pavla II. v Lublinu je nejstarší univerzitou v Lublinu a jednou z nejstarších univerzit
v Polsku. Byla založena v roce 1918 z iniciativy otce Idziho Radziszewského, který se stal jejím prvním rektorem.
Posláním univerzity je od počátku sloužit Bohu a vlasti - Deo et Patriae. KUL vyvíjí vědeckou činnost a vzdělává
polské i zahraniční studenty na 6 fakultách: fakulty katolické teologie, práva a kanonického práva, filosofie,
humanitních věd, společenských věd a matematicko-přírodovědná fakulta (zahrnující také zdravotnictví). Kromě
toho má také fakultu v Tomaszowě Lubelskim (právní a ekonomické vědy) a Stalowej Woli (společenské vědy). Na
univerzitě studuje celkem 9818 studentů.

Centrum MEMORY, n.o. je vzorovým zařízením pro péči o osoby s demencí. Je prvním kontaktem pro zájemce
o problematiku paměti a paměťových problémů a specializovaným zařízením pro osoby s Alzheimerovou
chorobou na Slovensku. Poskytuje včasnou diagnostiku Alzheimerovy choroby. Zaměřuje se také na prevenci,
kognitivní tréninky, provozuje vzdělávací programy pro odborníky a provozuje také denní stacionář.


