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KOVAI SU EGZISTENCINE VIENATVE PRADEDAMAS
ĮGYVENDINTI NAUJAS EU PROJEKTAS
Vyresnio amžiaus žmonių vienišumas tampa vis aktualesne problema, kurios mastą yra sunku įvertinti, nes vienatvė dažniausiai vertinama tik kaip socialinė vienatvė.
Visgi vienatvė yra kompleksinė sąvoka, apimanti tiek fizinę, tiek egzistencinę dimensijas. Fizinė dimensija apima artumą ir prisilietimą, tuo tarpu egzistencinė vienatvė yra daug gilesnė nei socialinė ir fizinė vienatvė ir apibūdinama kaip neišvengiama žmonijos
sąlyga. Tai reiškia, kad net jei jus supa kiti žmonės, jūs galite patirti gilią egzistencinės formos vienatvę. Egzistencinė vienatvė paprastai asocijuojama su mirtimi, vėžiu ir pan., t.y. kuomet iškyla klausimai apie gyvenimo prasmę.
Sveikatos ir socialinės priežiūros specialistai nuolat susiduria su egzistencinės vienatvės vyresnių žmonių tarpe keliamais iššūkiais,
būtent todėl reikalingas kvalifikacijos kėlimas ir mokymai sveikatos priežiūros profesionalams šia tema, kad jie galėtų kiek įmanoma
reikšmingiau padėti savo pacientams.
Toks ir yra projekto finansuojamo Europos Sąjungos pagal „Erasmus + KA2“ programą, „ALONE“ tikslas.
Projektas „ALONE“ bus įgyvendinamas penkiose skirtingose Europos šalyse, siekiant apmokyti socialinės ir sveikatos priežiūros specialistus apie skirtingus vienatvės aspektus, taip pat kaip dirbti su vyresnio amžiaus žmonėmis, paveiktais egzistencinės vienatvės,
suteikiant jiems kvalifikuotą ir integruotą priežiūrą.
Projekto metu bus sukurtas geriausios praktikos rinkinys bei mokymo paketas apie egzistencinę vienatvę ir jos įveikos būdus slaugytojams ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams.
Lietuvoje už projekto „ALONE“ veiklų įgyvendinimą atsakinga Klaipėdos valstybinė kolegija, trečia pagal dydį kolegija Lietuvoje, turinti
stiprią, profesionalią akademinę bendruomenę sveikatos srityje, besidominčią projekto tematika ir siekiančia projekto poveikio tiek
regiono, tiek platesniu mastu.
Daugiau informacijos apie projektą – interneto svetainėje www.aloneproject.eu
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