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Projekt 
 
W ramach projektu Helpcare współpracujemy z opiekunami i firmami świadczącymi usługi  

w zakresie opieki. Celem tej współpracy jest identyfikacja głównych problemów mających wpływ 

na rekrutację i zatrzymanie opiekunek/ów osób starszych oraz opracowanie materiałów 

szkoleniowych, które pomogą w profesjonalizacji opieki. Etap zbierania materiałów (badań) 

dobiegł już niemal końca i zespół może przejść do doskonalenia procesów rekrutacji, 

zatrzymywania i rozwoju zawodowego opiekunów w całej Unii Europejskiej. Dzięki temu 

najbardziej bezbronni członkowie naszych społeczeństw zyskają dostęp do dobrze 

przeszkolonych opiekunów, dla których praca jest pasją. Aby nagłośnić projekt i pomóc wszystkim 

zainteresowanym, chcielibyśmy  poinformować o wynikach naszych badań jak najwięcej osób, 

gdyż tylko wspólnie możemy zmienić życie wielu opiekunów oraz ich podopiecznych. Zespół 

Helpcare obejmujący partnerów z całej Unii Europejskiej, w tym Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Grecji, 

Polski i Włoch, zrobił już pierwszy krok, a niniejszy biuletyn zawiera najświeższe informacje o jego 

działaniach.   

 
 

Kim jesteśmy 
 

 
Projektem zarządza Lancaster University z Wielkiej Brytanii, a współpracują z 

nim następujące instytucje partnerskie:    

 
• Lancaster & Morecambe FE College, Wlk. Brytania  

 
• South East European Research Centre, Grecja. 

 
• Commune de Ortona, Włochy.  
 
• Znanie Association, Bułgaria. 
 
• Uniwersytet Łódzki, Polska.  
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Poza wsparciem ze strony partnerów z całej Europy, mamy ogromne szczęście współpracować 

z siecią wspierających nas instytucji. 

 

Wydarzenie Helpcare 
Wydarzenie: Szkolenie i profesjonalizacja pracowników opieki na terenie Europy 

 
Otwarcie wydarzenia pt. Szkolenie  

i profesjonalizacja pracowników opieki na terenie 

Europy w ramach konferencji i wystawy Health 

+Care było wspaniałym doświadczeniem dla naszej 

grupy projektowej. Nawiązaliśmy bezpośredni 

kontakt z ponad 200 uczestnikami oraz mieliśmy 

okazję rozpowszechnić wyniki naszych prac, 

podzielić się wiedzą i doświadczeniami osobistymi.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
W trakcie trwającego dwa dni wydarzenia mieliśmy okazję spotkać przedstawicieli bardzo wielu 

różnych organizacji: 

 UKHCA  

 NHS  

 CQC  

 BLUEBIRD CARE  

 HOME INSTEAD 

 NATIONAL CARE ASSOCIATION  

 THE GOOD CARE GROUP  
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Uczestnicy chętnie poszerzali swoją wiedzę i, co nas bardzo cieszy, 

nasze wnioski, produkty i działania przyjęli pozytywnie i uznali za 

przydatne dla sektora.  

 

W naszych prezentacjach inauguracyjnych mieliśmy okazję 

przedstawić sposób wykorzystania badań przeprowadzonych  

w pięciu krajach partnerskich dla zrozumienia potrzeb zarówno 

pracowników opieki, jak i pracodawców, oraz presji, jaka na nich spoczywa.  

 

Prezentacje obejmowały kluczowe wyniki i zalecenia na 

przyszłość oraz promocję naszego głównego produktu: 

proponowanej struktury profesjonalizacji opieki.  

 

Nasze najważniejsze zalecenia dotyczące rejestracji, 

zorganizowanego szkolenia oraz profesjonalnych 

pracowników opieki zostały bardzo dobrze przyjęte. Dużym 

zainteresowaniem uczestników cieszyła się informacja, że 

włoski partner projektu, Commune di Ortona, utworzył 

konsorcjum z siedmioma miastami w regionie w celu 

wprowadzenia zaleceń Helpcare w dziedzinie szkolenia i profesjonalizacji. Było to jedno ze 

znaczących działań projektu i zostało życzliwie przyjęte przez uczestników wydarzenia. 

        

Kopia naszej prezentacji dostępna jest na stronie projektu, a szczegóły dotyczące opinii 

uczestników zebranych podczas wydarzeń promocyjnych i wymiany wiedzy można również 

pobrać ze strony http://helpcare-project.org/ 
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Spotkanie międzynarodowego zespołu projektowego Helpcare, Wielka 

Brytania, czerwiec 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poza powyższym wydarzeniem Helpcare, międzynarodowy zespół projektowy Helpcare wziął 

również udział w ostatnim spotkaniu w Wielkiej Brytanii, którego celem było ukończenie prac nad 

projektem oraz omówienie i ocena wszystkich materiałów badawczych, źródłowych oraz efektów 

uzyskanych w projekcie.  

 

W ciągu trzech lat trwania projektu udało nam się przeprowadzić rozległe badania podstawowe  

i wtórne na temat pracy opiekuna na terenie Europy. Napisaliśmy kilka raportów (na podstawie 

naszych kluczowych wyników), dotyczących dobrych praktyk, barier dla szkoleń/profesjonalizacji 

oraz założeń polityki. Przygotowaliśmy zarys programu profesjonalizacji wraz  

z narzędziami/wytycznymi służącymi do odwzorowania kariery, współpracując ściśle w czasie 

trwania projektu z osobami z sektora opieki. Dodatkowo przetestowaliśmy i przeprowadziliśmy 

pilotaż materiałów do kształcenia zawodowego, które przygotowaliśmy głównie z myślą o pomocy 

opiekunom pracującym na poziomie 3 w ramach Europejskich Ram Kwalifikacyjnych (EQF). 

Materiały te będą dostępne bezpłatnie na naszej stronie.  

 

Na koniec chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom spoza zespołu, które zaangażowały się 

w projekt Helpcare. Bez ich nieocenionego wkładu nigdy nie udałoby nam się osiągnąć celu.  
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Obecnie czekamy na zatwierdzenie kontynuacji projektu Helpcare o nazwie „Education, Training 

& Help for Informal Carers” (ETHIC), którego celem jest wsparcie opiekunów nieformalnych w ich 

podstawowych potrzebach szkoleniowych z wykorzystaniem nowych metod ICT takich jak 

APPS/platformy mobilne. Jeśli je uzyskamy, będziemy mogli wykorzystać owoce naszej pracy  

w projekcie Helpcare do dalszego rozwoju. 

 

Gdzie nas szukać ? 

 

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na naszej stronie 

internetowej 

http://helpcare-project.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy też  na portalach takich jak: Twitter, Facebook & YouTube 

 

Tweets by @helpcareproject                        
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https://www.facebook.com/HelpcareProject/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCYLArY_u8G6QoDlryclZSqg 
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