
eLILY 
eHEALTH LITERACY LEARNING SKILLS   
AMONG CARERS OF  OLDER PEOPLE AND 
PEOPLE WITH  DEMENTIA 

2018-1-PL01-KA204-050659

Програмата „Elily“, финансирана от „Erasmus+“, има удоволствието да стартира новия си уебсайт 
https: //elily.eu/.

Уеб платформата ще предостави резултатите от 2-годишната паневропейска инициатива, насочена 
към обучението на хора, грижещи се за хора с деменция и уязвими възрастни хора, относно 
използването на интернет като средство за предоставяне на умения и знания, помагащи им да 
търсят, разбират, оценяват и прилагат медицинска информация и подкрепа.

Проектът се базира на модела на теорията на Lily, разработен от Норман и Скинър (2006), като 
интегрира допълнително измерения, представени от Чан  и Кауфман (2011), Гилстет (2014).
Моделът ще бъде адаптиран така, че да отговаря на изискванията на технологията Web 2.0.

Ядрото на интервенцията е да се предоставят набор от инструменти и учебна програма за обучение, 
които да помагат на болногледачите да избират онлайн ресурси, да търсят и намират полезна 
информация и да приложат придобитите знания за справяне или решаване на здравен проблем.

Инициативите за обучение ще се основават на предварителни проучвания върху ЗДРАВНАТА 
ГРАМОТНОСТ и използването на ИНТЕРНЕТ във всяка от участващите страни.
Докладът ще бъде предшестван от проучването за сходствата и различията на лицата, полагащи 
грижи във всяка от участващите страни, нивото на здраве и здравна грамотност и използването 
на интернет информация, свързана със здравето

Дейността за обучение ще включва разработването на 
свободно достъпни курсове за електронно обучение, 
преведени на всички езици на партньорите.

Модулите ще се фокусират върху основите на 
навигацията и използването на социални канали и 
средства за комуникация като цяло.

Многоезичната уеб-платформа ще включва новини, 
блогове, информация за проекта и актуализации, 
като доклади, информационни бюлетини, както и 
възможности за сътрудничество, напр. анонси на 
събития, семинари и обучения на живо. Уебсайтът 
ще бъде достъпен на английски, италиански, гръцки, 
полски и български език.

ЛАНСИРАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ПРОЕКТА ELILY: 
ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ЕЛЕКТРОННА ЗДРАВНА 
ГРАМОТНОСТ ЗА БОЛНОГЛЕДАЧИ НА УЯЗВИМИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА 
И ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ 



IПрограмата, която в момента е в първата си фаза, се координира от Szczecinska Szkola Wyzsza Collegium 
Balticum (Полша) и се осъществява в партньорство с 4 европейски партньори, а именно: CYPRUS 
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (Кипър), ANZIANI E NON SOLO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (Италия), 
Алцхаймер България (България), ATHENS ASSOCIATION OF ALZHEIMER’S DISEASE & RELATED DISORDERS  
(Атина)

БЕЛЕЖКИ КЪМ РЕДАКТОРА

Здравната грамотност е определена като когнитивни и социални умения, които определят мотивацията 
и способността на индивидите да получат достъп, да разбират и използват информация. Ето защо е 
изключително важно да се насърчава достъпът на хората до здравна информация и техният капацитет 
да я използват ефективно.

• За да научите повече за програмата E-lily и да се включите в дейностите, моля, следвайте връзката
https://elily.eu/about-the-project/  

• Elily е съфинансирана от Европейската комисия по Споразумението за безвъзмездна помощ: 
2018-1-PL01-KA204-050659

• За повече информация: 
Ирина Илиева – 0898 444 027
Мейл: office@alzheimer-bg. Org
https://alzheimer-bg.org/

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.


