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МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ЕВРОПА НЕ СЕ СТРАХУВА ОТ
СТАРОСТТА“
На 6 декември 2019 г. партньорите по проект E-Lily участваха във
второто издание на международната конференция „Европа не се
страхува от старостта“, в Шчечин, Полша. Домакин на конференцията
беше частния университет Collegium Balticum, който е и координатор на
проекта E-Lily.
По време на конференцията няколко лектори като академични
изследователи, местни власти, представители на полицията и здравни
специалисти взеха думата, обсъждайки потенциала на използването
на информационни и комуникационни технологии при грижите за
немощните и възрастни хора и хората с деменция.
Конференцията беше организирана като част от проекта E-Lily,
където партньорите по проекта от Кипър, България и Италия имаха
възможността да представят своя опит пред многолюдна публика. Поспециално презентациите илюстрираха състоянието на електронната
здравна грамотност на национално ниво, допринасяйки за повишаване
на осведомеността относно използването на информационните
технологии при грижи за възрастни хора.
Всички презентации са достъпни и могат да се изтеглят от тук!

ТРЕТА ПАРТНЬОРСКА
СРЕЩА В ПОЛША
Третата партньорска среща се проведе в Шчечин,
Полша. Това беше чудесна възможност партньорите
да се срешнат отново и да обсъдят текущата работа
по проекта и следващите стъпки. По време на престоя
в Полша партньорие имаха възможност да посетят
Центъра за социално подпомагане и Подкрепените
жилища, за да разберат по-добре как могат да бъдат
подпомогнати възрастните хора, живеещи в Шчечин.

По-специално, те посетиха Център за социални грижи
„Комбатан“, един от най-подходящите примери в
Полша за грижа за хората с Болест на Алцхаймер,
а също и Зашитено жилище, иновативен проект,
предоставен от Общинския център за семейна
подкрепа на Шчечин, където възрастните хора могат
да живеят в нормални условия с 24 часова помощ, 7
дни в седмицата. Изказваме специална благодарност
на нашия домакин, Collegium Balticum, който се
погрижи за нас и направи престоя ни незабравим!

ПИЛОТИРАНЕ НА СМЕСЕНА ТРЕНИРОВЪЧНА
ПРОГРАМА
Партньорите по проекта E-lily с гордост обявяват старта на пилотната фаза на иновативната смесена тренировъчна
програма! Всеки партньор организира пилотна сесия на програмата за обучение, насочена към полагащите грижи
за слаби възрастни хора и хора с деменция в собствената си страна. Целите на обучението са да се повишат
уменията за използване на информационните технологии на непрофесионалните болногледачи, които полагат
грижа, за да подобрят грамотността им в областта на електронното здраве.
За целта създадохме ръководство за обучители, което ще бъде достъпно за изтегляне на английски, гръцки,
български и италиански. Следете за датата на издаване, като се присъедините към нашия бюлетин!

БЪДЕЩИ СТЪПКИ
Бъдещите стъпки на проекта E-lily ще се съсредоточат върху разработването на онлайн курс за обучение, насочен
към подобряване на електронните уменията и грамотността в електронното здравеопазване сред лицата,
полагащи грижи за немощни възрастни хора и хора с деменция. Онлайн курсът за обучение ще се предлага
безплатно на всички езици на партньорите.
През юни 2020 г. ще се съберем отново в Карпи, Италия за нашата четвърта партньорска среща, за да оценим
напредъка на нашата работа и да планираме следващите стъпки!

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява
само възгледите на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за използването на съдържащата се в нея информация.

