
PARTNERYSTĖ
(Lenkija) Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
w Lodzi 
Lodzės humanitarinių mokslų ir ekonomikos universitetas  
yra akredituota aukštojo mokslo įstaiga, teikianti bakalauro, 
magistro, magistro, doktorantūros studijas ir kursus įvairioms 
tikslinėms grupėms. Universitetas daugiausiai dėmesio skiria 
švietimo tyrimams, novatoriškam mokymui ir e. mokymuisi.

(Rumunija) Ordinul Asistentilor Medicali 
Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din 
Romania Filiala Iasi
Organizacija vienija daugiau nei 12 000 narių - slaugytojų, 
akušerių ir medicinos padėjėjų, tarp kurių daugiau nei 8000 
aktyvių narių, praktikuojančių Iasi (Rumunija) apskrityje. 
Pagrindinė organizacijos veikla - slaugytojų ir akušerių 
profesinės praktikos kontrolė ir priežiūra.

(Italija) Anziani e non solo Società Cooperativa 
Sociale
Tai ne pelno siekianti organizacija, kuri nuo 2004 m. dirba 
socialinių inovacijų srityje, ypač daug dėmesio skirdama 
projektų valdymui ir paslaugų bei produktų realizavimui 
socialinės gerovės ir įtraukties srityje.

(Lietuva) Klaipedos Valstybine Kolegija
aukštoji mokykla, aktyviai veikianti bei diegianti naujoves 
studijų bei suaugusiųjų mokymo srityje, turinti  didelę patirtį 
rengiant bei atnaujinant mokymų bei studijų programas, 
rengiant programų akreditacijos dokumentus.

(Švedija)  Hoegskolan Kristianstad 
Kristianstado universitetas buvo įkurtas 1977 m. Ir siūlo 
daugiau kaip 40 programų ir 450 kursų maždaug 14000 
studentų. Tarp keturių fakultetų (Verslo, Sveikatos mokslų, 
Gamtos mokslų ir Mokytojų rengimo) aktyviausios tyrimų sritys 
yra biosfera, sveikata / tvarumas, maistas ir sveikatos mokslai.

VIENATVĖ YRA KOMPLEKSINĖ SĄVOKA, 
APIMANTI TIEK FIZINĘ, 

TIEK EGZISTENCINĘ DIMENSIJAS

Europos Komisija remia šio leidinio leidybą
Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti 

laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

INOVATYVI SVEIKATOS SPECIALISTŲ MOKYMO PROGRAMA, 
SKIRTA PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ EGZISTENCINIO 

VIENIŠUMO PROBLEMAI SPRĘSTI
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PROJECTAS
Projektas ALONE prisideda prie siekio plėtoti aukštos 
kokybės profesinį mokymą sveikatos priežiūros 
sektoriuje, kuris padės veiksmingai ir struktūruotai dirbti 
su pažeidžiama grupe - vyresnio amžiaus žmonėmis, 
paveiktais egzistencinės vienatvės.

Projektas „ALONE“ taip pat stiprins žinias bei gebėjimus 
įveikinat egzistencinę vienatvę  ir skatins socialinį dialogą 
apie pacientų, priklausančių pažeidžiamoms grupėms 
šalyse partnerėse, diskriminaciją ir socialinę atskirtį.

TIKSLINĖ GRUPĖ

Projekto „ALONE“ tikslinė grupė yra slaugytojai ir kiti 
sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys namuose, 
slaugos namuose, paliatyviosios pagalbos, pirminės 
priežiūros, ligoninės priežiūros slaugymo/gydymo metu.

PROJEKTAS “ALONE” TURI DU PAGRINDINIUS TIKSLUS

 Šviesti sveikatos priežiūros specialistus apie skirtingus 
vienatvės aspektus, kad būtų galima pastebėti ir atpažinti 
visų rūšių vienišumą tarp vyresnio amžiaus žmonių;

  Skatinti slaugytojus stiprinti gebėjimus ir įgūdžius 
vienatvės (ypač egzistencinės) įveikos srityje.

Siekiamas projekto rezultatas - sukurti geriausios praktikos 
rinkinį, kaip įveikti vienatvės problemą vyresnio amžiaus 
žmonių tarpe bei mokymo paketą slaugytojams ir kitiems 
sveikatos priežiūros specialistams, kurie šiuo metu turi 
ribotą galimybę mokytis, kaip dirbti  su vyresnio amžiaus 
žmonėmis, paveiktais egzistencinės vienatvės, suteikiant 
kvalifikuotą ir integruotą priežiūrą šiai pažeidžiamai 
tikslinei grupei. Taikant tarpvalstybinį projekto metodą, bus 
sukaupta gerosios patirties, funkcinės mokymo medžiagos 
ir pedagoginių metodikų, kurias rengiant bus atsižvelgiama 
į Europos socialinę ir kultūrinę įvairovę, todėl sukurta 
mokymo medžiaga bus lengviau pritaikoma ir naudojamas 
visoje Europoje. Plėsdamas partnerių, tiesioginių ir 
netiesioginių tikslinių grupių žinias ir supratimą apie 
vienatvės aspektus, projektas taip pat skatins efektyvesnį 
sveikatos ir socialinės srities dialogą apie poreikį rengti 
tinkamus mokymus, susijusius su vyresnio amžiaus žmonių 
vienatve, kad būtų galima geriau aptarnauti pacientus ir 
padidinti gyvenimo trukmę. 

Egzistencinė vienatvė 
yra daug gilesnė nei 

socialinė ir fizinė vienatvė 
ir apibūdinamas kaip 

neišvengiama žmonijos 
sąlyga

Vyresnio amžiaus žmonių vienišumas tampa vis 
aktualesne problema, kurios mastą yra sunku įvertinti, 
nes vienatvė dažniausiai vertinama tik kaip socialinė 
vienatvė. Socialinė vienatvė apima socialinius žmonių 
santykių aspektus ir dažnai matuojama pagal kontaktų 
skaičių, kokį platų socialinis tinklą turi žmogus, gyvenimą 
vienam ar santuokoje (kohabitacijoje) ir pan.
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 klausimų apie gyvenimo 
prasmę. Tyrimai, kuriuose dalyvavo sveikatos priežiūros 
darbuotojai (gydytojai, slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, 
socialiniai darbuotojai, fizioterapijos specialistai) rodo, 
kad sveikatos priežiūros personalo susidūrimas su 
vyresnio amžiaus žmonių egzistencine vienatve vyksta 
patiriant nemažai iššūkių.


