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Yaşlıların hayatını iyileştirme: Gayriresmî Hasta Bakıcıların ve Yaşlanma Uzmanlarının
bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi
6 ülkede10 günlük ücretsiz tıbbi eğitim ve yaşlı-bakıcı ilişkisi eğitimi
Sırasıyla yaşlılara bakım sağlayan, bu işten ücret almayan ve resmi eğitimi olmayan en az 60
gayriresmî hasta bakıcıya ücretsiz olarak tam tıbbi eğitim ve yaşlı-bakıcı ilişkisi eğitimleri
verilecektir.
5 günlük tam tıbbi eğitim ve 5 günlük yaşlı-bakıcı ilişkisi eğitimini içeren eğitim programları
gayriresmî hasta bakıcılara verimliliğin ve direncin artırılması ile stres yönetiminin geliştirilmesi
için gerekli bilgi, beceri ve davranışları sağlar. Katılımcılar özellikle tıbbi tedaviler, hasta bakım
stratejileri, uzun süreli planlama, davranışsal zorluklar, başarılı bir yaşlanma (tıbbi eğitim) ve
bunların yanı sıra bakım yönetimi, olumsuz sonuçlara risk tanımları, ileriye yönelik bakım
planlaması, stresle başa çıkma mekanizmaları (hasta-bakıcı ilişkisi eğitimi) ve diğer ilgili
konularda eğitim göreceklerdir. Bilginin aktarılabilirliğini artırmak amacı ile eğitimler süresince
Kültürel Pedagojik Araçları (KPA) temel alan iki (2) adet gerçek hayat videosu sunulacaktır. Bu
videolar hasta bakıcılara yardım eden ve üstlendikleri rolün zorluklarına hitap eden videolar
olacaktır. Eğitmenler, sırasıyla Antrim - Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık ve Floransa, İtalya'daki üst
düzey uzman kurumlardan özelleştirilmiş yoğun tıbbi eğitim ve hasta-bakıcı ilişkisi eğitimi alan
deneyimli profesyonellerden oluşacaktır.
Gayriresmî hasta bakıcılara bir kariyer umudu ve imkânı oluşturma amacı ile katılımcılara
kariyer bilgileri, değerlendirme ve öz değerlendirme araçları, danışmanlık görüşmeleri ve
kariyer eğitimi sağlayan özel bir kariyer rehberlik hizmeti eşliğinde 10 günlük yerel eğitimler
yapılacaktır.
Eğer gayriresmî bir hasta bakıcı iseniz ve Mart, Nisan ve Mayıs 2016 dönemlerinde
düzenlenecek olan eğitimlere katılmayı düşünüyorsanız lütfen bizimle info@iesec.eu adresi
aracılığıyla iletişime geçiniz. Seçmeler başvuru sırasına göre yapılacaktır.
Her iki eğitim oturumu “IESEC: Increasing Employability and Standards of Elderly Caregivers
through Specialized Training and Innovative Empowerment” (Özel Eğitim ve Yenilikçi
Güçlendirme Yoluyla Yaşlı Hasta Bakıcıların İstihdam ve Standartların Arttırılması) projesi
çerçevesinde 6 ülkede de düzenlenecektir (Romanya, Birleşik Krallık, İtalya, Portekiz, Türkiye
ve Yunanistan).

Birkaç kelimeyle IESEC projesi
IESEC projesi, özelleştirilmiş eğitim ve yenilikçi güçlendirme yoluyla yaşlı bakıcıların istihdamının artırılması
ve standartlarının iyileştirilmesi için Avrupa Birliği Erasmus+ Programı ile müşterek finanse edilen bir
projedir. Bu proje 8 ülkeden 10 ortak tarafından (sırasıyla APPC (Romanya), CMA Care Quality
Consultancy (Birleşik Krallık), Biblioteca di Pace (İtalya), Comune di Firenze (İtalya), ECODE (İspanya),
Kerigma (Portekiz), ASPA (Türkiye), TP-Teatern (İsveç), SPAS (Romanya) ve Knowl (Yunanistan))
uygulanmaktadır.
IESEC projesinin odak noktası, özelleştirilmiş eğitim ve yenilikçi güçlendirme yoluyla yaşlı bakıcıların
istihdamının artırılması ve standartlarının iyileştirilmesi amacıyla, Yaşlanma Uzmanları ve Kıdemli Hasta
Bakıcılar için psiko-eğitsel destek ve eğitim geliştirmektir. Bu bağlamda IESEC projesindeki ortak ülkelerin
tümünde yapılan geniş çaplı araştırmalar ve ihtiyaç analizleri ile oluşturulan hedef gruplar gayriresmî
hasta bakıcıların hastalara tıbbi yardım sağlarken, bir hasta bakıcı olarak hem stres ve gerginlik hem de

resmi bakım elemanlarının, huzurevlerinin ve sosyal ağların desteğinin yoksunluğu gibi sorunlarla
mücadele ederken kaçınılmaz zorluklarla yüz yüze geldiğini ortaya koymuştur. Gayriresmî hasta
bakımının görevlerini yerine getirmek, daha kendinden emin hissetmek ve üstlendikleri rolün zorluklarını
daha iyi anlamak için daha kapsamlı bir eğitimin zorunlu olduğu ileri sürülmüştür. Daha fazla bilgi için
projenin resmi web sitesi www.iesec.eu

