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PREČO?

Projekt „ACT!“ sa zameriava na jednu z najväčších výziev, ktorej čelia a budú čelit‘ európske
krajiny a ich systémy sociálneho zabezpečenia v blízkej budúcnosti: rastúcu potrebu
starostlivosti a pomoci pre neustále pribúdajúcu starnúcu populáciu.
Ciel‘om je prispiet‘ k vytváraniu inovatívnych riešení sociálneho zabezpečenia: dôraz
sa kladie na posilnenie vzájomného prepojenia medzi všetkými subjektmi zapojenými
do opatrovatel‘ského vzt‘ahu v rámci domáceho prostredia: osoby odkázanej na pomoc
iných, profesionálnych opatrovatel‘ov a občianskej spoločnosti, skladajúcej sa z rodinných
opatrovatel‘ov, aktívnych občanov a dobrovol‘níkov.

AKO?

Hlavné kroky:
▪ Vytvorenie medzinárodnej
benchmarkovej štúdie
na zistenie a porovnanie
potrieb súvisiacich
s opatrovaním vo
vybraných európskych
regiónoch

ČO?

▪ Rozvoj a testovanie
budovania schopností
a podporných nástrojov,
zameraných na zlepšenie
činnosti všetkých
opatrovatel‘ov

▪ Šírenie dosiahnutých
výsledkov s perspektívou
začlenenia príkladov
dobrej praxe do miestnej
politiky

▪ Zručnosti využívané
každým subjektom –
súvisiace s opatrovaním
a tiež s ich schopnost‘ami
koordinovat‘ pomoc
– sú oceňované a
podporované

▪ Nové nástroje a spôsoby
fungovania sú navrhnuté
a testované, zatial‘ čo
existujúce príklady dobrej
praxe sú rozširované
aj mimo priamych
účastníkov projektu

Očakávané výsledky:
▪ Formálni a neformálni
opatrovatelia sú vedení
k tomu, aby prehodnotili
systém domácej
starostlivosti s výhl‘adom
lepšej integrácie a
vzájomného doplňania
sa jednotlivých subjektov

KTO?
www.alteo-asbl.be

www.ayto-aviles.es

(Belgium)

www.carvin.fr
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www.idf-corse.eu
(France)

www.garand.sk
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www.scformazione.org
(Italy)

Cosefamie - Aidants Familiaux
(2008-2010)

www.casa-project.eu
(2008-2010)

wedo.tttp.eu
(2010-2012)

www.euro.centre.org/interlinks
(2008-2011)

www.carvin.fr
(Stála služba)

www.keyfora.com
(2011-2013)
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„ACT!“ je najmladšou
generáciou projektov
a aktivít, realizovaných
partnermi projektu
v rámci ich špecifických
spôsobilostí a
znalostí, ktoré sa
týkajú problematiky
opatrovania a asistencie,
zručností, kompetencií
v problematike
odkázanosti na iných
a starnutia obyvatel’stva.
Zloženie tohto partnerstva
zodpovedá strategickej
vízii kontinuity, vzájomného
doplňania sa a zhodnotenia
už dosiahnutých výsledkov
v rámci každej línie projektu.
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www.act-people.eu
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