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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
„EUROPA (NIE) BOI SIĘ STAROŚCI”
6 grudnia w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Blaticum odbyła
się druga edycja międzynarodowej konferencji „Europa (nie) boi się
starości”.
W konferencji wzięli udział wykładowcy akademiccy, reprezentanci
władz lokalnych, instytucje wspierające seniorów, opiekunowie formalni oraz nieformalni osób starszych. Zgromadzeni goście debatowali na
temat wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w
opiece nad osobami starszymi i chorymi na demencję.
Konferencja została zorganizowana w ramach międzynarodowego
projektu eLily, dofinansowanego z programu Erasmus+. Partnerzy
projektu z Bułgarii, Cypru oraz Włoch wzięli czynny udział w wydarzeniu opowiadając o poziomie wykorzystywania technologii w opiece
nad osobami starszymi w ich krajach. Wystąpienie partnerów zapoczątkowały debatę na temat promocji pojęcia e-zdrowie w Polsce i
Europie.
Wszystkie prezentacje dostępne tutaj!

TRZECIE SPOTKANIE
PARTNERSKIE W POLSCE
W PROJEKCIE ELILY
Trzecie spotkanie w projekcie odbyło się w Szczecinie. Była to możliwość na omówienie dalszych kroków
w projekcie oraz zaplanowanie fazy pilotażowej
metodologii szkoleniowej. Konsorcjum wzięło udział
w wizytach studyjnych zorganizowanych przez Collegium Balticum. Celem wizyt była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie opieki nad osobami

starszymi i chorymi na demencję. Partnerzy odwiedzili Dom Pomocy Społecznej Kombatant w Szczecinie,
który uznawany jest za jeden z najlepszych ośrodków
tego typu w Polsce. Konsorcjum odwiedziło również mieszkania chronione dla osób starszych, które
powstały z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Szczecinie. Mieszkania chronione to bardzo przyjazna forma opieki nad osobami starszymi,
które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować we
własnych środowiskach. W mieszkaniach chronionych
seniorzy mają zapewnioną całodobową opiekę, a także zajęcia aktywizacyjne, a wszystko to w przyjaznej
i rodzinnej atmosferze.

PILOTAŻ METODOLOGII SZKOLENIOWEJ
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasze konsorcjum rozpoczęło fazę pilotażową metodologii
szkoleniowej oraz jej adaptację do kursu e-learningowego. Celem szkolenia jest podniesienie świadomości
i wiedzy w zakresie zdrowia i e-zdrowia wśród opiekunów osób starszych, aby umożliwić im korzystanie z
technologii komunikacyjno-informacyjnych w codziennym życiu i opiece nad seniorami. Od stycznia do marca
2020 konsorcjum organizowało szkolenia dla opiekunów nieformalnych osób starszych i chorych na demencję.
Do tego celu stworzyliśmy pomoc dydaktyczną dla trenerów opiekunów osób starszych, która została
przetłumaczona na język polski, grecki, włoski oraz bułgarski.

NASTĘPNE DZIAŁANIA
W końcowym etapie projektu E-lily konsorcjum skoncentruje się na opracowaniu szkolenia e-learningowego,
mającego na celu poprawę umiejętności w zakresie ICT i znajomości pojęcia e-zdrowia wśród opiekunów
osób starszych i chorych na demencję. Szkolenie online będzie dostępne bezpłatnie we wszystkich językach
konsorcjum.
W 2020 r. partnerzy projektu eLily ponownie spotkają się w Carpi we Włoszech na czwartym spotkaniu
międzynarodowym po to aby ocenić i podsumować postępy projektu i zaplanować ostatnie działania.
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