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PROJEKT ALONE: REZULTATY
INNOWACYJNEGO PROJEKTU
MAJĄCEGO NA CELU PODNOSZENIE
ŚWIADOMOŚCI DOTYCZĄCEJ
EGZYSTENCJALNEJ SAMOTNOŚCI
WŚRÓD OSÓB STARSZYCH
Finansowany w ramach programu Erasmus+ projekt ALONE oficjalnie dobiegł końca, a
wszystkie rezultaty wytworzone w ciągu trzydziestu miesięcy trwania projektu zostały
zakończone.
Projekt ALONE miał na celu edukowanie pracowników służby zdrowia na temat różnych
wymiarów samotności, aby mogli wykrywać i rozpoznawać samotność we wszystkich
jej formach wśród osób starszych, zachęcając ich do wzmacniania ich zdolności do
stawienia czoła samotności w ogóle, a samotności egzystencjalnej w szczególności.
Aby osiągnąć te cele, opracowano następujące materiały:
Przewodnik najlepszych europejskich praktyki w zakresie organizacji zdrowia i
perspektywy pacjentów na temat egzystencjalnej samotności;
Międzynarodowy raport o ograniczeniach w opiece nad osobami starszymi,
związanych z egzystencjalną samotnością, z jakimi spotykają się pracownicy służby
zdrowia;
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Raport pedagogiczny dotyczący celów edukacyjnych i treści dydaktycznych
szkolenia adresowanego do pracowników służby zdrowia i pracowników socjalnych;
Program szkoleniowy skierowany do pracowników służby zdrowia i opieki społecznej
na temat samotności osób starszych. Program nauczania obejmował 4 główne
tematy: koncentrację na osobie, ageizm i duchowość; różne formy samotności; sztuka
słuchania i empatii oraz rozmowy o aspektach emocjonalnych i egzystencjalnych.
Szkolenie to zostało wdrożone we wszystkich krajach partnerskich z udziałem ponad
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188 profesjonalistów z dobrymi wynikami pod względem ogólnej satysfakcji i użyteczności pod kątem działalności
zawodowej grup docelowych.
Wszystkie rezultaty projektu ALONE są dostępne w języku angielskim, włoskim, polskim, rumuńskim i szwedzkim na
stronie projektu: https://aloneproject.eu/
Wyniki projektu i opracowane materiały zostały rozpowszechnione poprzez wydarzenia promocyjne, które zorganizowano
w krajach partnerskich w poprzednich miesiącach. Dzięki tym wydarzeniom, skierowanym do pracowników służby
zdrowia, edukatorów VET i mentorów praktyk, studentów zdrowia, innych kategorii zainteresowanych profesjonalistów,
ale także przedstawicieli publicznych i prywatnych organów i organizacji zdrowia, konsorcjum zdołało dotrzeć do ponad
340 specjalistów z Europy.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie Alone i opracowanych działaniach, odwiedź stronę www.aloneproject.eu
UWAGA DLA READAKTORÓW:
ALONE jest wsółfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach umowy 2019-1-PL01-KA202-064933. Jeśli
chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat realizacji projektu w Polsce prosimy o kontakt: Akademia
Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi email: project@ahe.lodz.pl

