Acest proiect a fost ﬁnanţat cu sprijinul Comisiei Europene.

PROIECT: Creşterea gradului de inserție profesională şi a standardelor îngrijitorilor
de vârstnici, prin instruire specializată şi capacitare inovatoare

Îmbunătățirea vieții celor vârstnici: Creșterea nivelului de cunoștințe și competenţe
ale îngrijitorilor informali și ale specialiștilor în procesele de îmbătrânire

Proj.no: 2014-1-RO01-KA200-002868

Îmbunătățește-ți caliﬁcarea și cunoștințele privind
aspectele medicale ale procesului de îngrijire
Susține starea de bine emoțională și
intelectuală a persoanei vârstnice
Ai grijă de tine însuți în calitatea ta de
îngrijitor și învață cum să obții susținere
Conștientizează problemele ﬁnanciare și legale
Beneﬁciază de avantajul unei noi cariere
Îngrijirea unei persoane dragi bolnave nu
trebuie să ne faca viața lipsită de sens!

Ești un specialist în procesele de
îmbătrânire?

Îmbunătățește-ți caliﬁcarea și cunoștințele
privitoare la tratamentele medicale
Instruiește-te în legatură cu practicile
relaționale
Susține îngrijitorii informali să facă față
provocărilor
Extinde-ți cunoștințele și aria de expertiză
Abordează metode inovatoare
Susținerea îngrijitorilor necaliﬁcați face
diferența în viața celor vârstnici

IESEC este un proiect ﬁnanțat de Uniunea Europeană (2014-2016) prin programul Erasmus+ care
își propune să îmbunătățească cunoștințele, instruirea și competențele, crescând posibilităţile de
angajare atât ale specialiștilor în procesele de îmbătrânire cât și ale îngrijitorilor informali (care nu
sunt remuneraţi și nu au o instruire formală în acest sens) prin sprijin psiho-educațional inovativ și
prin instruire de specialitate în țările partenere.
IESEC dezvoltă programe de instruire și învățare on-line complexe, materiale și resurse privitoare
la următoarele aspecte:
Siguranța
Etica și comportamentul îngrijitorului
Principiile stării de bine personală și
Procesele bolii
mentală
Diversele tipuri de îngrijire
Alimentația
Capacitatea de a rezista și abilităţi de
Aspectul profesional și eticheta
rezolvare a problemelor
Probleme de ordin legal și ﬁnanciar
Activitățille instrumentale ale vieţii
cotidiene
Resursele educaționale ale îngrijitorului

ALĂTURĂ-TE ȘI IA PARTE
LA ACTIVITĂȚILE NOASTRE!

www.iesec.eu

Ești o persoană necaliﬁcată care acordă
îngrijire?
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