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MOKYMO PROGRAMA APIE VYRESNIO
AMŽIAUS ŽMONIŲ EGZISTENCINĘ
VIENATVĘ, SKIRTA SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS IR SOCIALINIAMS
DARBUOTOJAMS: IŠBANDYTA
BANDOMOJI VERSIJA
Programos “Erasmus+” projekto “Alone” konsorciumas džiaugiasi galėdamas pranešti
apie sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų specialistams skirtos mokymo programos
apie vyresnio amžiaus žmonių egzistencinę vienatvę bandomosios versijos pradžią.
Šių naujoviškų mokymų tikslas - didinti informuotumą ir suteikti informacijos apie vyresnio amžiaus žmonių vienatvę, konkrečiai apie egzistencinę vienatvę, ir pateikti specialistams strategijų, kaip su ja kovoti.
Mokymo kursas parengtas atsižvelgiant į ankstesniuose projekto etapuose nurodytus
konkrečius socialinės ir sveikatos priežiūros specialistų poreikius, susijusius su pagyvenusių žmonių, patiriančių egzistencinę vienatvę.
Siekiant veiksmingai patenkinti šiuos poreikius, kursuose teorinės žinios derinamos su
praktiniais mokymais, vaidmenų žaidimais, atvejo tyrimais, pavyzdžiais, taip pat grupinėmis diskusijomis ir refleksijos sesijomis.
Konkrečiai mokymo kursas apima šias temas, suskirstytas į 4 modulius:
1. Į asmenį orientuotas požiūris, senatvė ir dvasingumas;
2. Įvairios vienatvės formos;
3. Klausymosi ir empatijos menas;
4. Pokalbiai apie emocinius ir egzistencinius aspektus.
Pastarosiomis savaitėmis įvairūs partneriai pradėjo testuoti “Alone” mokymo programą,
organizuodami vietinius mokymus Lenkijoje, Italijoje, Rumunijoje, Švedijoje ir Lietuvoje,
kuriuose dalyvavo po 20-25 socialinės ir sveikatos priežiūros specialistus, dirbančius
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su pagyvenusiais žmonėmis globos įstaigose ir socialinėse tarnybose.
Pasibaigus šiam bandomajam etapui, kiekvienas partneris surinks dalyvių atsiliepimus, kuriais remiantis bus atliekami
paskutiniai kurso pakeitimai ir korekcijos. Siekiama mokymo kursą pritaikyti skirtingoms šalims.

TOLESNI VEIKSMAI:
Pasibaigus įvairiems bandomiesiems etapams, kiekvienas partneris surengs vietos sklaidos konferenciją, kurioje bus
pristatytas projektas ir jo rezultatai. Tikslinė grupė bus sveikatos priežiūros specialistai, profesinio mokymo mokytojai ir
praktikos mentoriai, sveikatos
studentai, kitų kategorijų suinteresuoti specialistai, taip pat valstybinių ir privačių sveikatos priežiūros institucijų ir organizacijų atstovai. Kiekviename dauginimo renginyje dalyvaus ne mažiau kaip 60 dalyvių. Šie renginiai įvairiose šalyse
partnerėse bus organizuojami nuo vasario pabaigos.
Jei norite daugiau sužinoti apie projektą “Alone” ir būsimą veiklą, apsilankykite interneto svetainėje www.aloneproject.eu.
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