Do roku 2025 ponad 20% Europejczyków
będzie miało 65 lat lub więcej, przy czym
zobaczymy szybki wzrost liczby osób w wieku
powyżej 80 lat.
Zwiększona długość życia jest oczywiście
pozytywnym wynikiem postępu. Jednak żyjąc
dłużej zwiększamy ryzyko wystąpienia
chorób
fizycznych,
sensorycznych
i
psychicznych ...
W Unii Europejskiej opiekunowie migrujący
traktowani są w coraz większym stopniu jako
ważny zasób w sektorze opieki zdrowotnej.
W większości przypadków opiekunowie
opieki domowej to imigrantki.
W większości osoby te nie posiadają
wykształcenia zawodowego do pełnienia roli
opiekunów i tu wkraczamy do akcji my z
naszym innowacyjnym modelem kształcenia
ICT!!
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Projekt „ICT Innovative caregivers training” jest
zgodny z programem promocji i rozwoju nowych
umiejętności, miejsc pracy oraz uwzględnia
wyzwania
spowodowane
zmianami
demograficznymi w społeczeństwie. Z tego
powodu projekt obejmuje więcej niż jeden
obszar działalności, a mianowicie:






wspieranie poszczególnych grup w
procesie
kształcenia
i
szkolenia
zawodowego
oraz
podnoszenie
kwalifikacji lepiej dostosowanych do
potrzeb rynku pracy z uwzględnieniem
zmian systemowych
testowanie i transfer metod do
praktycznego zastosowania, jak również
wykorzystanie systemów służących do
wykrywania potrzebnych umiejętności
zawodowych,
uwzględniając
udział
przedsiębiorstw, organizacji i partnerów
społecznych
wspieranie integracji życia prywatnego z
zawodowym
poprzez
promowanie
czynności
związanych
z
pracą
uwzględniając programy kształcenia
zawodowego, w tym innowacyjnych
modeli pracy zawodowej, opartych na
pracy i praktykach zawodowych.
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Ogólnym celem projektu jest transfer
innowacyjnego
do
nauki. Model ICT koncentruje się na opiece z
wykorzystaniem nowoczesnych technologii ICT
dla opiekunów w zakresie opieki zdrowotnej w
domu.
oferuje kompletny zestaw narzędzi i
metod, mających na celu wspieranie organizacji
oraz instytucji szkoleniowym w ich wysiłkach na
rzecz wzmocnienia procesów budowania
kompetencji.
Ponadto oferuje również użytkownikom końcowym
(specjalistom opieki zdrowotnej) elastyczne podejście
do uczenia się w miejscu pracy, które integruje
(oprócz umiejętności ICT) know-how, jak korzystać z
umiejętności komunikacyjnych w odpowiedni
sposób.
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