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PLAN SZKOLENIA W ZAKRESIE
EGZYSTENCJALNEJ SAMOTNOŚCI
WŚRÓD OSÓB STARSZYCH DLA
PRACOWNIKÓW OPIEKI MEDYCZNEJ:
PARTNERSTWO PROJEKTU ALONE
ROZPOCZĘŁO PILOTAŻ.
Partnerstwo porjektu ALONE finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
programu ERASMUS+ ma przyjemność ogłosić rozpoczęte pilotaży programu szkoleniowego dotyczącego samotności egzystencjalnej wśród osób starszych, skierowanego do pracowników służby zdrowia i pracowników opieki społecznej.
Celem tego innowacyjnego szkolenia jest podniesienie świadomości i przekazanie
informacji na temat samotności egzystencjalnej wśród osób starszych oraz dostarczenie specjalistom strategii radzenia sobie w kontakcie z osobą doświadczającą tego
rodzaju uczucia.
Szkolenie powstało na podstawie analizy potrzeb przeprowadzonej w poprzednich
fazach projektu, wśród pracowników opieki medycznej pracujący na codzień z osobami
starszymi doświadczającymi samotności egzystencjalnej.
Aby skutecznie odpowiedzieć na zdefiniowane potrzeby, kurs łączy wiedzę teoretyczną,
ze szkoleniem praktycznym: odgrywaniem ról, studium przypadków, przykładami,
dyskusjami grupowymi jak I sesjami refleksyjnymi.
Szkolenie obejmuje następujące tematy podzielone na cztery moduły:
1. Osobowość, ageism oraz duchowość
2. Rodzaje samotności
3. Rozmowy o aspektach emocjonalnych I egzystencjalnych.
W ostatnich tygodniach w krajach partnerskich rozpoczęly się pilotaże programu szkoleniowego ALONE. W ramach tego działania wzięło udział 20-25 pracowników opieki
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medycznej oraz opiekunów społecznych pracującyh z osobami starszymi w placówkach opiekuńczych. Po zakończeniu
pilotaży w Polsce, Szwecji, Rumunii, Włoszech i Litwie każdy z partnerów zbierze informacje zwrotne od uczestników, na
podstawie których zostaną przygotowane raporty pozwalajace na wprowadzenie ostatnich poprawek w kursie. Celem
tego działania jest dostosowanie kursu do różnych kontekstów kulturowych.

NASTĘPNE KROKI:
Po zakończeniu pilotaży każdy z Partnerów zorganizuje lokalną konferencję upowszechniającą rezultaty projektu ALONE. Grupą docelową będą: pracownicy służby zdrowia, edukatorzy szkół zawodowych, mentorzy, studenci kierunków
medycznych, przedstawiciele publicznych oraz prywatnych organów działajacych w branży medycznej. W każdym z wydarzeń upowszechniających weźmie udział minimum 60 uczestników. Wydarzenia te będą organzowane we wszystkich
krajach partnerskich od lutego 2022 roku.

