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SPODBUJANJE
SOCIALNE
VKLJUČENOSTI IN KAKOVOSTI
ŽIVLJENJA STARAJOČIH SE
ODRASLIH Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU.

IZZIVI:

Ena največjih družbenih ovir s katerimi
se bo EU srečala v naslednjih nekaj letih
je staranje prebivalstva. Svetovna
zdravstvena organizacija poudarja, da
se bo ranljivost, kateri so starejši ljudje
izpostavljeni, zvišala, če so razmere
staranja povezane z motnjami v
duševnem razvoju. Življenjska doba
oseb z motnjami v duševnem razvoju se
je po celem svetu zvišala, zahvaljujoč
medicinskemu in socialnemu napredku,
a zagotavljanje zdravstvenih in socialnih
storitev v EU ni vedno primerno za
odzivanje na posebne potrebe pri
staranju AAWID. Posredovati je
potrebno, da se zagotovi ustrezen
življenjski standard in osebne spretnosti,
saj imajo velik vpliv na njihovo zdravje in
dobro počutje.

O PROJEKTU:
Projekt želi spodbuditi in izboljšati
socialno vključenost AAWID. Kar
projekt naredi inovativen je, da se
sooča z dvojnim problemom 'staranja'
in 'motnjami v duševnem razvoju'.
Partnerstvo bo zagotovilo
usposabljanje o novih kompetencah
za soočanje s procesom staranja.

♦

CILJI PROJEKTA:

♦

♦ Izboljšanje socialne vključenosti in
kakovosti življenja starajočih se
odraslih z motnjami v duševnem
razvoju za pridobitev prečnih
kompetenc (medosebnih
spretnosti);
♦ Spodbujanje odprtega
izobraževanja s podporo uporabe
digitalnih tehnologij z razvojem
spletne platforme za usposabljanje,
prilagojene potrebam in učnem
potencialu AAWID;
♦ Izboljšanje poklicnega razvoja
izobraževalcev;
♦ Izboljšanje storitev v skupnosti in
posebnih storitev za starajoče se
odrasle z motnjami v duševnem
razvoju.

♦

‘Moja nova vključujoča služba’:
Orodje za usposabljanje
izobraževalcev AAWID, razvoj
kompetenc izobraževalcev s
pomočjo načrta usposabljanja,
delovnega zvezka za mentorje,
delovnega zvezka za izobraževalce,
PowerPoint predstavitve in spletni
tečaj (MOOC);
‘Novi starajoči jaz’ interaktivna
platforma usposabljanja za
podporo izboljšanju znanja
konceptov o staranju in invalidnosti
ter izboljšanju spretnosti AAWID;
Pilotna testiranja 40 izobraževalcev
in 150 AAWID za podporo pri
procesu usposabljanja.

