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На 6 декември 2019 г. в Шчечин, Полша, всички партньори по проекта E-Lily участваха във второто 
издание на международната конференция „Европа (не) се страхува от старостта“, с домакин 
„Collegium Balticum“, координатор на проекта. 

Няколко лектори, сред които академични изследователи, предствители на местната  власт, на 
полицията и здравни специалисти взеха думата, обсъждайки актуалните последици и потенциала 
на използването на информационните и комуникационни технологии при грижите за трудно 
подвижните възрастни хора и хората с деменция.

Конференцията беше организирана като част от проекта E-Lily, финансиран от Erasmus +, където 
партньорите по проекта от Кипър, България и Италия имаха възможност да представят своите 
открития пред многолюдна публика. По-специално презентациите илюстрираха състоянието на 
електронната здравна грамотност на национално ниво на всеки от партньорите , допринасяйки 
за повишаване на осведомеността относно използването на информационно-комуникационните 
технологии при грижите за възрастни хора.

Всички презентации са достъпни за изтегляне тук!

След приключването на конференцията, партньорите  бяха поканени от домакина да посетят 
„Центъра за социално грижи“ и „подкрепени жилища“, за да се разбере по-добре как възрастните 
хора, жители на Шчечин, могат да бъдат обгрижвани. 
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 апартамент 
с подкрепена грижа, иновативен проект, предоставен 
от Общински център за семейна подкрепа на Шчечин, 
където хората в напреднала възраст могат да живеят в 
нормални условия с 24/7 грижа.

Преди конференцията Collegium Balticum беше домакин 
и на Третата международна среща на партньорите, 
където целият консорциум по проекта можа да обсъди 
напредъка, постигнат през изминалите месеци и да 
планира следващите дейности, а именно пилотирането 
на смесената програма за обучение на лица, които 
се грижат за хора в напреднала възраст и хора с 
деменция. Обхватът на обучението е да се повиши 
нивото на здравна и интернет-здравна грамотност 
сред болногледачите, за да им се даде възможност да 
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използват информационно-комуникативните технологии с най-висок потенциал.

За да научите повече за проекта, посетете нашия уебсайт: www.elily.eu

ЗА ПРОЕКТА

Грамотността в областта на електронното здравеопазване е приоритет за Европейския съюз. Здравната 
грамотност е определена като познавателни и
социални умения, които определят мотивацията и способността на хората да получат достъп, да разбират 
и използват информация. Следователно е изключително важно да се насърчава достъпът на хората 
до здравна информация и способността им да я използват ефективно. Бяха направени ограничени 
изследвания върху използването на интернет и нивото на здравеопазване, и грамотност в областта на 
здравето на болногледачите на  хората в напреднала възраст и хората с деменция, които обикновено 
дават объркващи резултати.

Проектът E-Lily, финансиран от Програма Еразъм + (2018-1-PL01-KA204-050659), има за цел да осигури 
смесена програма за обучение (класни сесии и курс по електронно обучение) за болногледачи на 
по-възрастни хора и хора с деменция, базирани на модела,разработен от Норман и Скинър (2006), 
интегрирайки допълнително измерения, представени от Chan & Kaufman (2011), Gilstad (2014) и 
адаптирани, за да отговарят на технологичните изисквания на web 2.0.. Програмата за електронно 
обучение ще улесни целите на класа и ще включва избрани модули, които ще подпомагат обучението на 
болногледачите. Всички участващи страни (Полша, Италия, България, Гърция и Кипър) са страни с ниска 
степен на използване на интернет по отношение на здравето сред възрастните хора.

Тази публикация, свързана с Проекта, направена от бенефициентите съвместно или 
поотделно, в каквато и да е форма и използвайки всякакви средства, показва, че тя отразява 
единствено мнението на автора, и че Националната агенция и Европейската комисия не 
носят отговорност за каквато и да е употреба на информацията, която съдържа.


