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Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske
komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost
avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč
Evropske komisije.
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Kontakt
Koordinator projekta: Ville Grönberg
Finski nacionalni inštitut za zdravstvo in socialno skrbstvo
P.O.Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland
telefona: +358 20 610 7130
e-pošta: ville.gronberg@thl.fi
www.empad-project.eu
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Program usposabljanja
EMPAD za leto 2013 v teku–
Več programov rehabilitacije
v skupnosti v Evropi
Izboljšana kakovost storitev
rehabilitacije v skupnosti
Izboljšana pot do zaposlitve
in izobraževanja za osebe s
težavami v duševnem zdravju

www.empad-project.eu

Zavod Papilot iz Ljubljane
Slovenija

Projekt EMPAD
Cilj projekta EMPAD je ustvariti nov
program za usposabljanje osebja
za izobraževanje odraslih in drugih
strokovnjakov, ki delajo z osebami
s težavami v duševnem zdravju.
Usposabljanje v okviru programa EMPAD
usmerja storitve psihosocialne rehabilitacije
v skupnosti ter zlasti metodo dnevnih
centrov, ki temelji na rehabilitaciji, možnosti
za učenje in vključitvi oseb s težavami v
duševnem zdravju oseb na trg delovne sile.

Program usposabljanja

Produkti

Partnerji

Program usposabljanja EMPAD bo prvič izvajan v okviru
projekta, končno usposabljanje pa bo evropskim uporabnikom
na voljo prek podatkovne zbirke za nadaljnje usposabljanje
»Comenius Grundtvig« (http://ec.europa.eu/education/
trainingdatabase/search.cfm).

 Program usposabljanja EMPAD

 Finski nacionalni inštitut za zdravstvo in socialno skrbstvo (Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos)

Pilotni tečaji usposabljanja
EMPAD za leto 2011
Tečaji usposabljanja
EMPAD za leto 2012
Gradivo za tečaje
usposabljanja EMPAD







V okviru projekta bo objavljeno gradivo za usposabljanje
in spletno gradivo za izobraževanje na daljavo. Odrasli,
s težavami v duševnem zdravju, sodelujejo pri razvoju in
uvajanju projekta kot strokovnjaki, ki so svoje znanje
pridobili na osnovi izkušenj.

 Center za psihosocialno rehabilitacijo PARITÄTISCHEN z Bavarske,

Clubhaus Schwalbennest in Clubhaus München Giesing, Nemčija
 Dnevni center Helsingin Klubitalot v Helsinkih na Finskem
 De Waterheuvel, Amsterdam, Nizozemska

 Poročilo o analizi potreb glede

psihosocialne rehabilitacije v
Evropi

 Zavod Papilot iz Ljubljane, Slovenija
 Fountain House iz Stockholma, Švedska

Projekt EMPAD spodbuja kakovost psihosocialnih
rehabilitacijskih storitev v skupnosti z zagotavljanjem novih
možnosti usposabljanja za strokovnjake. Ta projekt bo
dolgoročno olajšal nove programe psihosocialne rehabilitacije
v skupnostih in usposabljanje odraslih s težavami v duševnem
zdravju na področjih, kjer teh možnosti v preteklosti ni bilo
na voljo. Večje število programov psihosocialne rehabilitacije v
skupnosti bo ogroženim osebam omogočilo vključitev
v vseživljenjsko učenje in družbo.

 Spletno mesto projekta
 Fundacija Estuar iz Romunije
 Sedem seminarjev in tri delavnice

na državni ravni
 Zaključna konferenca

 Fundacija UZTAI iz Španije
 Zavod RUJ – Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo iz Slovenije
 Mednarodni center za razvoj dnevnih centrov (ICCD) iz Združenih držav Amerike

