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Postupné stárnutí populace je problémem, kterému čelí v dnešní době všechny země Evropy. Tento 

fenomén se promítá hlavně do oblasti zdravotní a sociální péče. Zvyšuje se zájem jak o profesionální, 

tak amatérské ošetřovatele. Poptávka po kvalitní péči neustále stoupá. V důsledku finanční krize je 

však těchto pečovatelů nedostatek. Evropská komise proto nabádá rodiny, aby zvážily možnosti 

nejen profesionálního, ale i amatérského opatrovnictví pro své blízké.  

Rumunsko, Polsko a Česká republika jsou třemi evropskými zeměmi, ve kterých je rodinné 

opatrovnictví o seniory nejvíce rozšířené. 

V důsledku této statistiky si projekt ELMI vytyčil dva cíle: 

• Zavedení e-learningového vzdělávacího kurzu pro amatérské pečovatele v Rumunsku 
• Analýza jeho možného rozšíření do Polska a České republiky 

Mimo jiné projekt podpoří pracovní mobilitu kvalifikovaných rumunských pracovníků do Itálie. 

Dovednosti, které získají v rámci ELMI projektu, budou následně uznány v Itálii za pomoci systému 

kreditů ECVET.  

Hlavním výstupem projektu bude zavedení e-learningového vzdělávacího kurzu zaměřeného na 

rodinné opatrovníky seniorů, kteří chtějí získat nové dovednosti v oblasti sociální a zdravotní péče a 

zlepšit svou psychickou odolnost. Tento kurz byl poprvé spuštěn v Itálii v roce 2011 a od té ho 

absolvovalo více než 400 osob. Více informací o kurzu naleznete na stánkách 

http://corso.caregiverfamiliare.it. 

7 parnerských organizací projektu pochází z 5 evropských zemí. Konkrétně jsou to rumunské 

organizace Asociatia Habilitas (koordinátor projektu), Societatea Romana Alzheimer a Confederatia 

Caritas Romania, organizace Anziani e Non Solo z Itálie, polská univerzita Lodž, z České republiky pak 

Evropské rozvojová agentura a v neposlední řadě rakouská organizace E.N.T.E.R. 

Projekt ELMI je financován v rámci Programu celoživotního učení - Leondardo da Vinci po dobu dvou 

let 2014-2016. 

Kontakt 
• Navštivte oficiální stránky projektu ELMI www.elmiproject.eu. 

• Kontaktujte paní Ioanu Caciula (ioanacaciula@yahoo.com) – rumunská organizace Asociatia 

Habilitas. 

• Kontaktujte Evropskou rozvojovou agenturu (stepana.tezka@eracr.cz). 
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