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CONFERINȚĂ EUROPEANĂ
CONSOLIDAREA COMPETENȚELOR ÎNGRIJITORILOR DE VÂRSTNICI
Constatările-cheie și rezultatele, teatrul pedagogic cultural, sfaturile practice și informațiile
teoretice din cadrul proiectului IESEC vor fi prezentate la Conferința Europeană intitulată
"Îngrijirea vârstnicilor" care va fi susținută de Întreprinderea socială Knowl din Grecia, în ziua
de Marți, 31 Mai 2016, la 12.00 pm la "Fundația MEROPEIO pentru Vârstnici" în Atena,
Grecia (Dionissiou Aeropagitou 45).
Pe durata evenimentului și în vederea celebrării și comunicării rezultatelor proiectului IESEC
dar totodată și a consolidării cunoștințelor și competențelor interpersonale ale îngrijitorilor de
vârstnici informali, non-formali și formali, vor avea loc mai multe intervenții cu obiective
specifice, proiecția de materiale audiovizuale conexe, schimburi de opinii și experiențe între
experți în procesul de îmbătrânire din România, Marea Britanie, Italia, Portugalia, Turcia și
Grecia.
Evenimentul a fost organizat de către Întreprinderea Socială Knowl (Grecia) în colaborare cu
toți partenerii proiectului IESEC, și anume APPC (România), CMA Consultanță cu privire la
Calitatea Îngrijirii (Marea Britanie), Biblioteca di Pace (Italia), Comune di Firenze (Italia),
ECODE (Spania), Kerigma (Portugalia), ASPA (Turcia),TP-Teatern (Suedia), SPAS
(România) care vor fi participanți activi în cadrul conferinței. În afară de partenerii proiectului,
vorbitori selectați în mod special - experți în domeniul îngrijirii vârstnicilor care provin din
Grecia și Europa, cum ar fi profesori ai instituțiilor de învățământ superior, gerontologi,
psihiatri, psihologi, responsabili pentru elaborarea de politici, reprezentanți ai instituțiilor și
părțile interesate conexe vor prezenta cele mai bune practici din acest domeniu, își vor
împărtăși experiența valoroasă și vor vorbi despre competențele ce sunt considerate a fi
necesare pentru îmbunătățirea vieții vârstnicilor și vor veni în sprijinul îngrijitorilor, ajutându-i
pe aceștia din urmă în abordarea provocărilor ridicate de rolul acestora.
Prin prezentări teoretice și exerciții experiențiale, participanții vor dobândi informații cu privire
la principalele rezultate ale proiectului IESEC, precum manualul destinat îngrijitorilor
informali, principalele constatări ale focus grupurilor, modelul de intervenție, rezultatele
formării locale, 2 clipuri video dezvoltate în cadrul proiectul folosind tehnicile teatrului
pedagogic cultural precum și cu privire la tratamentele medicale, strategiile aferente
îngrijitorilor, gestionarea îngrijirii, mecanisme de combatere a stresului și alte aspecte
conexe.
Limba conferinței: Engleză
Intrare: Liberă
Înregistrare online: Necesară și disponibilă pe http://www.iesec.eu/register.
Conferința a fost organizată în cadrul proiectului IESEC co-finanțat de UE pentru creșterea
șanselor de inserție profesională și a standardelor ingrijitorilor de vârstnici, prin instruire
specializată și capacitare inovatoare. Mai multe informații sunt disponibile pe website-ul
oficial al proiectului www.iesec.eu.

