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Sajtóközlemény

Az Európai Unió által támogatott Lifelong Learning Programme (Életen át tartó tanulási
program) keretében, 2013 május 27-31 közötti időszakban, egy

európai szakmai

műhelymunkát szerveztünk “Idős emberek és gondozó hozzátartozóik” címmel.
A téma innovatív jellegű számunkra. A fejlett társadalmakban az állam és a szociális szolgáltatók
felismerték a természetes segítő (hozzátartozó, családtag) személyének fontosságát a rászoruló
ellátásában és szerepének megerősítését, hiszen a folyamatos felügyeletet ő biztosítja, ő teszi
lehetővé azt, hogy az izolálódó, mozgásában akadályoztatott ember jogait gyakorolja és a
társadalomnak „aktív” résztvevője legyen.
A nemzetközi műhelymunkűval az volt a célunk, hogy tapasztalatcsere keretében modell
értékű,

idősek

gondozó

hozzátartozóit

támogató

tevékenységeikből

tanuljunk

és

megvizsgáljuk ezek helyi, Kovászna megyei megvalósítási lehetőségeit.
Eredmények:
 Résztvevők:
Résztvevő országok száma: 5
Résztvevő személyek száma:
 Tanulói minőségben: 10 európai résztvevő – részvételüket pályázatunk
eredményeként, a Lifelong Learning Program támogatta:
Franciaországból: 2 résztvevő
Németországból: 2 résztvevő
Lengyelországból: 3 résztvevő
Svédországból: 3 résztvevő
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 Tapasztalatcsere céljával: 7 európai és
magánúton fedezték:

3 helyi résztvevő – részvételüket

Franciaországból: 4 személy
Svédországból: 3 személy
Romániából: 3 személy
 Tanultak-következtetések:
Az idős beteg hozzátartozója, mint gondozó, felelős és fontos feladatot lát el! Sok esetben
nélkülözhetetlen jelenléte, gondozói munkáját nem értékeli eléggé a társadalom. Szüksége
van támogatásra, kikapcsolódásra, feltöltekezésre. Ezekhez meg kell teremtenünk a
lehetőségeket.
A szakmai műhelymunka a következő lehetőségeket kínálta a résztvevőknek:
 Hozzájárult egyéni, személyes fejlődésükhöz
 Új lehetőségeket mutatott fel és megerősítette a résztvevőket az általuk
végzett gondozói munkában.
 Hozzásegítette a résztvevőket ahhoz, hogy az európai résztvevők és
hozzátratozó
gondozók
tapasztalataiból
és
más
országok
lehegetőségeiből, programjaiból tanuljanak
 Kapcsolatteremtést egyéni hozzátartozókkal és intézmények
képviselőivel
A heti műhelymunka a következő tanulási és tapasztalati tevékenységeket foglalta magába:
 Betekintést nyertek a romániai és háromszéki szociális és idős ellátási rendszerbe.
 Idősügyi kérdésekben való körbeszélgetéseket, véleménycseréket, különös tekintettel
a hozzátartozóikat gondozók igényeiről.
 Intézménylátogatásokat: Zathureczky Berta Idősek otthona Sepsiszentgyörgyön,
Lemhényi Geriátriai központ és Idősotthon, a brassói Hospice-Reménység Háza
Központ meglátogatása.
 Otthoni gondozó szolgálat keretében segített idősek meglátogatása: Réty, Árkos,
Sepsiköröspatak, Gidófalva, Bodok falvakban.
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 Beszélgetés és tapasztalatcsere helybéli idősekkel, időseket gondozókkal,
hozzátartozókkal.
 A háromszéki idősgondozást végző szervezetek és intézmények képviselőivel való
taláélkozás és tapasztalatcsere: Vöröskereszt, Caritas, Máltai Szeretetszolgálat,
Hídvégi idősotthon, Illyefalvi Idősek Klubja.
 Folytatás:
Az ötnapos műhelymunka végén közösen vontuk le következtetéseinket és
megállapodtunk abban, hogy hasonló európai együttműködésekre szükség, hiszen
sokat tanulhatunk egymástól. Ezért tervezzük egy hasonló szakmai műhelymunka
megvalósítását és újabb pályázat beadását ennek érdekében.
Tóth Anna
Igazgató
Idős- és Családsegítő szolgálatok

