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POZNAJ AKTUALNY STAN WIEDZY
Z ZAKRESU BADAŃ PRZESIEWOWYCH
POD KĄTEM ZNĘCANIA SIĘ NAD OSOBAMI
STARSZYMI
Pierwszym rezultatem projektu SAVE jest przegląd literatury przygotowany pod kierunkiem Uniwersytetu Minho, którego celem była
odpowiedź na trzy główne pytania:
1) jakie są argumenty „za” lub „przeciw” procesowi badań przesiewowych?
2) jacy specjaliści prowadzą badania przesiewowe, w jakim zakresie
i jak badania przesiewowe są postrzegane przez specjalistów i osoby
starsze? Oraz
3) w jakich krajach stosowane są poszczególne narzędzia do badań
przesiewowych, jakie są ich cechy psychometryczne?
Raport z badań (dostępny we wszystkich językach partnerstwa) jest
użytecznym oraz aktualnym dokumentem, który wspiera realizację
drugiego rezultatu projektu – pakietu szkoleniowego dla profesjonalistów z sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.
Pobierz pełny dokument lub abstrakt pod poniższym linkiem:
https://www.projectsave.eu/documents/

POPRAWA IDENTYFIKACJI
I DZIAŁANIA W PRZYPADKU
PRZEMOCY WOBEC
OSÓB STARSZYCH
W PLACÓWKACH POMOCY
SPOŁECZNEJ I OPIEKI
ZDROWOTNEJ

SZKOLENIE SPECJALISTÓW W ZAKRESIE BADAŃ PRZESIEWOWYCH
W KIERUNKU PRZEMOCY WOBEC OSÓB STARSZYCH
Drugim rezultatem wypracowanym przez partnerstwo projektu SAVE jest 12-godzinny szczegółowy program
szkoleniowy dotyczący identyfikacji i działania w przypadku przemocy wobec osób starszych obejmujący
materiały edukacyjne, ćwiczenia, testy do realizacji w formule stacjonarnej.
Grupą docelową powyższego programu szkoleniowego są pracownicy pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
osoby pracujące w opiece środowiskowej (domowej), placówkach opiekuńczych, ośrodkach zdrowia i szpitalach. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę, czym jest przemoc wobec osób starszych i jak
rozpoznać przejawy tego zjawiska za pomocą metod i narzędzi przesiewowych oraz jak interweniować w
przypadku wykrycia przypadków przemocy.
Pobierz pakiet szkoleniowy we wszystkich językach partnerów ze strony projektu SAVE:
Materiały szkoleniowe w 5 językach
https://www.projectsave.eu/screening-for-violence-against-older-persons-a-training-package/
Materiały szkoleniowe w polskiej wersji językowej
https://www.projectsave.eu/polish/

PILOTAŻ PAKIETU SZKOLENIOWEGO
Opracowany materiał szkoleniowy na temat przemocy i prowadzenia badań przesiewowych wśród osób starszych jest obecnie pilotowany w krajach partnerskich z udziałem różnych specjalistów (lekarzy, pielęgniarek,
psychologów, asystentów pielęgniarskich, opiekunek) oraz w różnych warunkach (opieka domowa i środowiskowa, placówki opieki długoterminowej, szpitale, dzienne domy opieki). Dotychczas szkolenie spotkało
się z dużym zainteresowaniem uczestników, którzy wyrazili zadowolenie z nowo zdobytej wiedzy.
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NA CZYM POLEGA PROJEKT SAVE?
SAVE to projekt UE, który ma na celu poprawę wdrażanie programów badań przesiewowych pod kątem
przemocy wobec osób starszych w placówkach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej poprzez zapewnienie
szkoleń i wsparcia dla specjalistów w zakresie skutecznego ich stosowania.
Partnerstwo wdrażające SAVE obejmuje:
• PCG Polska Sp. z o.o. – Polska (koordynator)
• Osk VoiVa – Finlandia
• Anziani e non solo – Włochy
• Cooperativa assistenza disabili infermi anziani infanzia – Włochy
• Universidade do Minho – Portugalia
• Politechnika Cypryjska – Cypr
Dowiedz się więcej o projekcie od: https://www.projectsave.eu
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