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„ALONE“ PROJEAS: INOVATYVAUS
PROJEKTO, SKIRTO VYRESNIO
AMŽIAUS ŽMONIŲ INFORMUOTUMUI
DIDINTI IR EGZISTENCINEI VIENATVEI
SPRĘSTI, REZULTATAI
“Erasmus+” finansuojamas projektas ALONE oficialiai baigėsi ir visos per trisdešimt
projekto mėnesių pradėtos veiklos buvo baigtos.
ALONE projekto tikslas - šviesti sveikatos priežiūros specialistus apie įvairias vienatvės dimensijas, kad jie galėtų aptikti ir atpažinti visų formų vyresnio amžiaus žmonių
vienatvę, skatinti juos stiprinti savo gebėjimus susidurti su vienatve apskritai ir ypač su
egzistencine vienatve.
Šiems tikslams pasiekti buvo sukurtos įvairios medžiagos:
Vadovas, kuriame surinkta Europos geroji patirtis iš sveikatos priežiūros organizacijų
ir pacientų požiūrių į egzistencinę vienatvę;
Tarptautinė ataskaita apie vyresnio amžiaus žmonių priežiūros apribojimus, susijusius su egzistencine vienatve, su kuria susiduria sveikatos priežiūros specialistai;
Pedagoginė ataskaita apie mokymo kursų, skirtų sveikatos ir socialinių reikalų specialistams, tikslus ir didaktinį turinį;
Mokymo programa, skirta sveikatos ir socialinių reikalų specialistams, skirta pagyvenusių žmonių vienatvės temai. Visų pirma mokymo programa apėmė 4 pagrindines
temas: orientavimasis į žmogų, senatvė ir dvasingumas; įvairios vienatvės formos;
išklausymo ir empatijos menas bei pokalbiai apie emocinius ir egzistencinius aspektus.
Šie mokymai buvo įgyvendinti visose partnerių šalyse, juose dalyvavo daugiau nei 158
specialistai, o jų bendrojo pasitenkinimo ir naudingumo jų profesinei veiklai rezultatai
buvo geri.
Visą šią medžiagą anglų, italų, lenkų, rumunų, rumunų, lietuvių ir švedų kalbomis gali-
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ma rasti projekto interneto svetainėje https://aloneproject.eu/.
Visi projekto rezultatai ir parengta medžiaga buvo platinami per ankstesniais mėnesiais įvairiose partnerių šalyse organizuotus renginius. Per šiuos renginius, skirtus sveikatos priežiūros specialistams, profesinio mokymo mokytojams ir
praktikos mentoriams, sveikatos priežiūros studentams, kitų kategorijų suinteresuotiems specialistams, taip pat valstybinių ir privačių sveikatos priežiūros institucijų ir organizacijų atstovams, konsorciumui pavyko pasiekti daugiau kaip 240
specialistų visoje Europoje.
Jei norite daugiau sužinoti apie projektą “Alone” ir jo veiklą, apsilankykite svetainėje www.aloneproject.eu
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