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“Да се публикува веднага”
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ
В събота и неделя, двадесет и втори и двадесет и трети август 2009 година персоналът
на„ХОСПИС БЕЛМЕДИКА” ЕООД- Свищов ще премине обучение, организирано от
партньора Регионален съюз на болниците ”Стара планина”, по проект “Създаване на
напълно функциониращ хоспис “Белмедика“, финансиран от Европейския съюз чрез
програма ФАР “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в
общността за рискови групи”, съгласно Договор за безвъзмездна помощ № BG2006/018343.01.01-2.36 на обща стойност 136 787 (сто тридесет и шест хиляди, седемстотин
осемедесет и седем) евро или близо 267 532 (двеста шейсет и седем хиляди, петстотин
тридесет и два) лева.
Това е второто обучение, което преминават служителите на хосписа, след като на
седемнадесети и осемнадесети юни, малко преди официалния старт на медико- социалната
услуга, обучителите от РСБ „Стара планина”- гр. Габрово направиха въвеждащо обучение.
Сега г-жа Надежда Денева, известна и като консултант на УНИЦЕФ, ще запознае персонала със
спецификата на материята в следните две области:
- Системен подход при работа със семейства;
- Модели на справяне в ситуация на скръб и загуба.
За да не се нарушава ритъмът на работа в хосписа, персоналът ще бъде разделен на групи.
Общо 90 часа са предвидени по проекта за обучение.
Очаква се през следващия месец на тридневно работно посещение (9-11 септември) да
пристигне г-жа Карин Щрайф, специалист от „Шпитекс Вербанд Швайц”, най- голямата
организация за медико- социални грижи в Швейцария. Тя ще запознае персонала с добрите
практики в тази сфера, а на десети септември се очаква и да бъде изнесен семинар, посветен на
швейцарският опит 1 .
Припомняме, че по проекта се предвижда и издаването на адаптиран модел, който е стратегия
за начина на организиране, планиране, предоставяне и усъвършенстване на този вид услуги.
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Следете сайта на ИНТЕГРА ГРУП за да научите конкретните дата, място и час за провеждане на семинара.

