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Aktualnie w całej Unii Europejskiej żyje coraz więcej ludzi w podeszłym wieku. Jednakże wzrasta liczba przypadków, gdzie
członkowie rodziny osób starszych są zbyt zajęci, aby zapewnić im właściwą opiekę, co doprowadziło do zwiększenia
zapotrzebowania na osoby zajmujące się opieką osób starszych w domach.
Wiemy, że nawet odrobina profesjonalnego wsparcia może zmienić jakość życia osób starszych. Opieka domowa jest
wsparciem w codziennych zadaniach i aktywnościach, w których wielu starszych ludzi potrzebuje pomocy by móc normalnie
funkcjonować we własnych domach i społeczności lokalnej. W zależności od indywidualnych potrzeb, dostęp do rzetelnej
i profesjonalnej opieki w domu jest kluczowy dla zachowania godności, niezależnego życia oraz uniknięcia niepotrzebnego
i przedwczesnego przejścia na długoterminową opiekę lub do „domu spokojnej starości”.
Rodziny, a w szczególności osoby starsze potrzebują niezawodnych i profesjonalnych opiekunów, aby pomagali im przy
myciu, ubieraniu się, karmieniu i leczeniu, a czasem przy bardziej fizycznie wymagających zadaniach, takich jak zakupy, czy
sprzątanie.
www.helpcare-project.org

Problem opieki
Przewiduje się, że w przyszłości będzie potrzeba wielu nowych pracowników
opieki. Problemem jest znalezienie właściwych osób do opieki, dodatkowo
wiele spośród nich często odchodzi po krótkim okresie pracy, co prowadzi do
dużej rotacji pracowników.
Źródła tego problemu są złożone. Składają się na niego m.in.: niskie
wynagrodzenia, niski status społeczny wykonywanej pracy, brak szkoleń
oraz jasno określonych ścieżek kariery dla opiekunów.
Dobra wiadomość jest taka, że szkolenia i możliwości rozwoju zawodowego
pracowników stają się coraz bardziej dostępne.
Jednakże jest to wciąż obszar wymagający poprawy, a dotyczy on
w szczególności wysokiej jakości szkoleń i materiałów szkoleniowych
dotyczących najlepszych praktyk z zakresu zdrowia oraz bezpieczeństwa
prawnego i etycznego.

Helpcare współpracuje z opiekunami i firmami, które zapewniają opiekę, w celu
zidentyfikowania głównych problemów związanych z pracą z osobami starszymi
oraz opracowania materiałów edukacyjnych, które pomogą w podnoszeniu ich
kwalifikacji w celu stworzenia profesjonalnej opieki.
Nasz Zespół

Dołącz do nas

Zespół projektowy Helpcare jest kierowany przez Lancaster
University, a jego partnerami są: Uniwersytet Łódzki, Wydział
Zarządzania (Polska), Lancaster and Morecambe College
(Wielka Brytania), Zanie Organisation (Bułgaria), SEERC
(Grecja),) i Communie di Ortona (Włochy).

Jeśli jesteś opiekunem osoby starszej, członkiem rodziny lub
pracownikiem zatrudnionym do opieki osób w podeszłym
wieku zgłoś się do zespołu projektowego Helpcare.
Poszukujemy wolontariuszy do pomocy przy projekcie. Jeśli są
Państwo zainteresowani prosimy o kontakt.

Kontakt
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki

helpcare@uni.lodz.pl
www.helpcare-project.eu

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu Komisji
Europejskiej.
Ta publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko ich
autora
i
Komisja
Europejska
nie
ponosi
odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość
merytoryczną.
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