Проектът Helpcare
Цели професионализация на хората,
предоставящи здравни и социални грижи на
територията на целия Европейски съюз

Newsletter
За нашия проект:
Наблюдава се застаряване на населението в цяла Европа. Увеличаването на броя на възрастните хора,
чиито семейства не могат да им предоставят необходимите грижи, води до потребността от повече
социални асистенти.
Наясно сме, че малко професионална грижа може да промени живота на възрастните. Социалните асистенти
предоставят помощ в ежедневнието на възрастните, докато те продължават да живеят в домовете си.
Получаването на адекватна и професионална грижа вкъщи е от значение за запазване на достойнството на
потребителите, тяхната самостоятелност, и се избягва ненужното им настаняване в специализирани заведения.
Семействата и специално възрастните хора имат нужда от подкрепа в поддържането на тяхната хигиена, хранене
и приемането на лекарства, а също и в извършването на физически дейности като пазаруване, чистене и
поддържане на домовете им.

www.helpcare-project.org

Ситуацията в момента
Само в Англия се предвижда необходимост на повече от
един милион социални асистенти до 2025 година.
Проблемът, с който се сблъскваме е затруднението на
работодателите да намерят хора, тъй като много от
социалните асистенти напускат работа след кратък
период от време, което води до голямо текучество.
Корените на проблема са комплексни. Съществуват проблеми
като ниско заплащане и нисък стандарт, липса на обучение и
признаване на умения, както и неясните пътища за кариерно
развитие. Добрата новина е, че работодателите започват да
подобряват качеството на обучението и да предоставят
повече професионални услуги. Въпреки това, все още има
какво да се подобри по отношение на достъпа до качествено
обучение, добри обучителни материали, работеща правна
рамка, здравни проблеми, както и етични норми.

Helpcare обхваща работещи и работодатели, които
подпомагат идентифицирането на основните трудности
при подбора и наемането на социални асистени, както и
разработването на обучителни материали и
квалифициране на работещите в сферата на
предоставянето на грижи.
Екипът на проекта

Как да станете част от
проекта?

Проектът Helpcare се координира от
Каролин Даунс от Университета в
Ланкастър, с партньори в Англия
(Ланкастър и Моркамб Колеж), България
(Дружество „Знание”), Гърция (SEERC),
Полша (Университетът в Лудж) и Италия
(Община Ортона).

Екипът на проекта би се радвал да
споделите опита и мнението си, ако сте
социален асистент, възрастен, член на
семейството или сте просто нает/а да
предоставяте грижи. Нуждаем се от
доброволци, които да ни помогнат в
реализирането на дейностите по проекта.
Свържете се с нас, ако сте заинтересовани.

Контакти:
Дружество „Знание”
ул. Владайска 36
1606 София

+359 2 9522596
projects@znanie-bg.org
www.helpcare-project.eu

Този проект е финансиран с помощта на
Европейската Комисия. Цялата отговорност
за съдържанието на публикацията се носи от
автора и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че то отразява официалното
становище на Европейската Комисия.
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