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За проект Senior
3 предизвикателства пред съвременното общество в Европа:
•Ангажиране на хората в зряла възраст в социалния и икономически живот
•Идентифициране на социални нужди в общността и намиране на начини за реализиране на необходими
социални услуги без натоварване на държавния бюджет и финансиране чрез него
•Намиране на нови пътища към практическа демокрация чрез разрешаване на съществуващи проблеми в
общността чрез активно и директно ангажиране на гражданите

Основна идея на проекта:
Обединяване и преодоляване на посочените по-горе три предизвикателства = социално предприемачество за
хора в зряла възраст и откъсване от публичната зависимост и финансиране

Цел:
•намиране и ангажиране на хора в зряла възраст с добър опит и създаване на интересни експерименти, които
биха могли да помогнат при идентифициране и покриване на настоящи и бъдещи социални нужди.
•Създаване на нов социален иновационен профил – брокер на социалните промени
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Създаване на електронна библиотека с ресурси за
свободно четене, с тематика насочена към
професионалистите по здравни грижи в България

Идеята:
Медицинските сестри, акушерките и асоциираните професионалисти по здравни грижи, работещи в България
2

и чужбина да получат достъп до безплатни електронни ресурси за четене посредством своеобразна
електронна библиотека.

ТЕМИТЕ:
1. Активно и здравословно стареене
2. Burn out синдром и мерки за справяне с прегарянето при професионалистите по здравни грижи
3. ЛГБТ тематика – в професионалната си дейност, професионалистите по здравни грижи често контактуват с
пациенти с различна сексуална идентичност. Твърде често липсата на подходящи знания и правилна
терминилогия са причина, водеща до неверни изявления, които могат да доведат до обидно и/или
дискриминационно поведение в професионалните отношения и в отношенията професионалист по здравни
грижи – пациент
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