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Yaşlı İnsanların Yaşam Kalitelerini Artırma: Profesyonel Olmayan Bakım Elemanlarının
Bilgi ve Becerilerini Geliştirme
Ücretsiz, , 6 ülkede10 gün devam eden Tıbbi ve İlişkisel Eğitim
Tıbbi ve ilişkisel eğitimin tamamı, yaşlılara bakım veren ve bununla ilgili herhangi bir ücret ve eğitim
almayan minimum 60 kişiye ücretsiz olarak sunulacaktır.
Eğitim programı, 5 tam gün tıbbi eğitim ve 5 tam gün ilişkisel eğitimden oluşmaktadır. Bu eğitim
programı, profesyonel olmadan bakım veren kişilerin etkilerini ve dayanıklılıklarını artırmak ve stres
yönetimini geliştirmek için onlara gerekli bilgi, beceri ve davranış kazandırmayı amaçlamaktadır.
Özellikle, katılımcılar bakım yönetimi, vaka yönetimi, istenmeyen sonuçları öngören risklerin belirlenmesi,
ileriye dönük bakım planlaması, stresle baş etme yöntemleri gibi ilişkileri düzenleyen konularda olduğu
kadar tıbbi tedavi, bakım stratejileri, uzun vadeli plan yapma, davranışsal problemler, başarılı yaşlanma
gibi tıbbi konularda ve bunların dışında konuyla ilgili diğer konularda da eğitim alacaklardır. Bilgilerin
aktarılmasını sağlamak amacıyla Kültürel Pedagojik Araçlara (CPT) dayalı 2 adet gerçek hayat videosu
yenilikçi bir yaklaşım olarak profesyonel olmadan bakım veren kişilerin rollerindeki zorlukları belirlemek
amacıyla eğitimler sırasında onlara sunulacaktır. Eğitimi verecek kişiler, sırasıyla İrlanda-Antrim ve İtalyaFloransa’da uzman kuruluşlar tarafından verilen tıbbi ve ilişkisel eğitime katılan kişiler olacaktır.
Profesyonel olmadan bakım veren kişilere iş fırsatı sunma ihtimali amacıyla 10 gün sürecek yerel
eğitimler, katılımcılara kariyer konusunda bilgilendirme yapan özel kariyer rehberlik servisi,
değerlendirme ve öz-değerlendirme araçları, danışmanlık görüşmeleri ve kariyer eğitimleri aracılığıyla
tamamlanacaktır.
Eğer Informal bakıcı değilseniz Mart, Nisan ve Mayıs 2016’da gerçekleştirilecek eğitimlere
katılabilirsiniz. Bunun için lütfen irtibata geçin info@iesec.eu. Seçmeler, başvuru önceliğine göre
yapılacaktır.
Her iki eğitim de 6 ülkede (Romanya, İngiltere, İtalya, Portekiz, Türkiye ve Yunanistan) IESEC-Yaşlı Bakım
Alanında Özel Eğitim ve Yenilikçi Güçlendirme Yolları ile İstihdam ve Standartların Artırılması Avrupa
Projesi çerçevesinde organize edilmektedir.
IESEC Projesi
IESEC projesi, yaşlılara bakım veren kişilerin özel eğitim ve yenilikçi güçlendirme yolları ile istihdamını ve
standartlarını artırmayı amaçlayan ve Avrupa Birliği Erasmus+ programı tarafından finanse edilen bir
projedir. Bu proje 8 ülkeden katılan 10 ortak tarafından yürütülmektedir: APPC (Romanya), CMA Bakım
Kalite Danışmanlığı (İngiltere), Biblioteca di Pace (İtalya), Comune di Firenze (İtalya), ECODE (İspanya),
Kerigma (Portekiz), ASPA (Türkiye), TP-Teatern (İsveç), SPAS (Romanya) ve Knowl Social Entreprise
(Yunanistan).

IESEC projesinin odak noktası, yaşlanma uzmanlarına ve üst düzey bakıcılara psiko-eğitim desteği
sunmak ve onlar için konuyla ilgili eğitimler geliştirmektir. Bu projenin amacı, yaşlı bakım alanında özel
eğitim ve yenilikçi güçlendirme yolları ile istihdam ve standartların artırılmasıdır. Bu bağlamda IESEC
projesinde yer alan ortak ülkelerde yapılan geniş çaplı araştırmalar, odak gruplardan elde edilen bilgiler
ve ihtiyaç analizleri göstermektedir ki; profesyonel olmayan bakım elemanlarının profesyonel bakım
elemanlarından, eğitimin içeriğini besleyen sosyal ağlardan ve merkezlerden aldıkları destek yetersiz
kalmakta, bakım alan kişilere tıbbi yardım verme ve stresle baş etme konusunda birçok zorlukla
karşılaşmaktadır. Bakım elemanlarının profesyonel olmayan bakım görevini yerine getirmeleri,
rollerindeki zorlukları daha iyi anlamaları ve kendilerine olan güveni artırmaları için zorunlu olarak daha
yeterli bir eğitim ortaya konulmuştur. Daha fazla bilgi için IESEC projesinin resmi internet sitesini ziyaret
ediniz: www.iesec.eu.

