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Stärka kompetensen hos vårdgivare för äldre
IESEC-projektets viktiga resultat och utfall, kulturpedagogiska teater, praktiska tips och
teoretiska information kommer att presenteras vid den europeiska konferensen «Caregiving for
Elderly» att hållas av Social Enterprise Knowl, på tisdag, maj 31, 2016, klockan 12.00 på
prisbelönta "MEROPEIO Foundation for the Elderly" i Aten, Grekland (Dionissiou Aeropagitou
45). För att fira och kommunicera IESEC-projektets resultat och stärka samtidigt stärka kunskap
och social kompetens informella, icke-formella och formella vårdgivare för äldre, flera riktade
insatser, projektion av tillhörande audiovisuellt material, utbyte av synpunkter och erfarenheter
mellan åldrande experter från Rumänien, Storbritannien, Italien, Portugal, Turkiet och Grekland,
kommer att äga rum under konferensen.
Konferensen har organiserats av Social Enterprise Knowl (Grekland) i samarbete med alla IESECpartners: APPC (Rumänien), CMA Care Quality Consultancy (Storbritannien), Biblioteca di Pace
(Italien), Comune di Firenze (Italien), ECODE ( Spanien), Kerigma (Portugal), ASPA (Turkiet), TPTeatern (Sverige), SPAS (Rumänien) som kommer att aktivt delta i konferensen. Även speciellt
utvalda talare - experter inom omvårdnad för äldre från Grekland och Europa, såsom
professorer högskolornas, psykiatriker, psykologer, beslutsfattare, företrädare för institutioner
och närstående intressenter kommer att presentera relaterat material, dela sina värdefulla
erfarenheter och prata om kompetens som anses vara nödvändiga för att förbättra livet för de
äldre och hjälpa vårdare möta de utmaningar i deras roll.
Genom teoretiska presentationer och upplevelsemässiga övningar, kommer deltagarna att få
kunskap om IESEC-projektets viktigaste resultat, som en handbok för informella vårdgivare,
viktigaste resultaten av fokusgrupperna, modellen av interventions, lokala träningsresultat, två
stycken videor som utvecklats inom ramen för projektet med hjälp av kulturpedagogiska
teatertekniker samt medicinska behandlingar, omvårdnadsstrategier, vårdförvaltning,
stresshantering mekanismer och andra aspekter. Konferensspråk: Engelska Inträde: Fritt Onlineregistrering krävs: www.iesec.eu/register. Konferensen har organiserats enligt EU:s
samfinansierade projekt IESEC för att öka anställningsbarheten och normer för äldre vårdgivare
genom specialiserad utbildning och innovativ egenmakt. Mer information finns på projektets
officiella hemsida www.iesec.eu.

