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CONFERÊNCIA EUROPEIA
REFORÇO DAS COMPETÊNCIAS DOS CUIDADORES DE IDOSOS
As principais conclusões e resultados do Projecto IESEC, o teatro pedagógico
cultural, dicas práticas e informações teóricas serão apresentados na Conferência
Europeia «Cuidados para Idosos» a ser realizada pela Organização Grega Knowl,
na terça-feira 31 de maio de 2016, às 12.00 horas, no premiado "Fundação
MEROPEIO para Idosos" em Atenas, Grécia (Dionissiou Aeropagitou 45).
Durante o evento e em vista de celebrar e comunicar os resultados do projecto
IESEC e fortalecendo, ao mesmo tempo, o conhecimento e as habilidades
interpessoais de cuidadores informais, não-formais e formais, irão decorrer várias
intervenções, projeção de material audiovisual relacionado, troca de pontos de
vista e experiências entre especialistas do envelhecimento da Roménia, Reino
Unido, Itália, Portugal, Turquia e Grécia.
O evento foi organizado pela Empresa Social Knowl (Grécia), em cooperação com
todos os parceiros do projecto IESEC, nomeadamente APPC (Roménia), CMA
Qualidade da Assistência à Consultoria (UK), Biblioteca di Pace (Itália), Comune di
Firenze (Itália), ECODE (Espanha), Kerigma (Portugal), ASPA (Turquia), TP-Teatern
(Suécia), SPAS (Roménia) que estarão participar ativamente na conferência. Para
além dos parceiros do projecto, intervenientes especialmente selecionados especialistas na área da prestação de cuidados para os idosos provenientes da
Grécia e da Europa, tais como professores de instituições de ensino superior,
gerontologia, psiquiatras, psicólogos, políticos, representantes de instituições e
intervenientes relacionados irão apresentar boas práticas, partilhar a sua valiosa
experiência e falar sobre as competências consideradas necessárias para melhorar
a vida dos cuidadores de idosos e ajudar a resolver os desafios de seu papel.
Através apresentações teóricas e exercícios experimentais, os participantes irão
obter a consciência dos principais resultados do projeto IESEC, como o manual
para cuidadores informais, as principais conclusões dos grupos focais, o modelo de
intervenção, os resultados das formações locais, 2 vídeos desenvolvidos no quadro
do projeto usando técnicas culturais de teatro pedagógico, bem como
tratamentos médicos, estratégias de cuidado, gestão de cuidados, mecanismos de
gestão de stress e outros aspetos relacionados.
Língua da conferência: Inglês
Entrada: Gratuita
Registo online obrigatório: http://www.iesec.eu/register.
A conferência foi organizada no âmbito do projecto IESEC co-financiado pela UE
para aumentar a empregabilidade e os padrões de cuidadores de idosos através
de formação especializada e capacitação inovadora. Mais informações no
www.iesec.eu site oficial do projeto.

