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Kartų susiliejimas slaugoje, projektas skirtas asmenų, 

globojančių senyvo amžiaus giminaičius, neformaliam 

ugdymui. 

Dvi didžiausios problemos su kuriomis susiduria šie 

neformalūs slaugai:

1) dėl užsienio kalbos barjero prarandama daug naudingos 

informacijos ir praktikos pavyzdžių iš kitų Europos šalių. Ši 

praktika labai svarbi tiems, kurie slaugo senyvo amžiaus 

artimuosius;
2)  šie slaugai, dažniausiai baby boomer kartos atstovai, susiduria 
su sunkumais, kurie iškyla vienu metu slaugant senyvo amžiaus 
artimuosius ir rūpinantis savo šeima. Tradicinės palaikymo grupės 
šiems žmonėms visiškai nenaudingos, nes jie neturi laiko jose 
dalyvauti. 

Ši mokymosi parnerystė siekia įveikti šias problemas:

• Organizuoti vietinius studijų ratelius, kuriuose žmonės galės 

dalintis jų šeimose iškylančiomis problemomis.

•  Gautus rezultatus aptarti tarptautinėse darbo grupėse ir 

dalijantis bendra patirtimi skatinti bendrą daugiašalį 

mokymąsi.

• Sukurti naują mokymosi struktūra tiems, kurie neturi laiko 
tradicinėms palaikymo grupėms iš šios struktūros dėka, leisti 
žmonms dalintis patirtimi ir 
•  Dalintis  sukaupta informaciją ( naujienlaiškiai, skrajutės, 

lankstinukai).

http://sandwichgenerationlp.wordpress.com/
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DISCLAIMER
Šis projektas finansuojamas 
remiant Europos Komisijai. Šis 
pranešimas atspindi tik autoriaus 
požiūrį., todėl komisija negali būti 
laikoma atsakinga už bet  kokį 
jame pateikiamos informacijos 
naudojimą

Kaip viskas prasidėjo
Studijų ratelių pradžią 

Šis  projektas, tai atsakas senė janč ios 
visuomenės iššūkiui Europoje. Projektu siekiama 
sukurti mokymosi sistem ą , kuri pad ė t ų 
suaugusiems įgyti naujų žinių ir kompetencijos, 
kuri padė tų susidoroti su jiems svarbiomis 
problemomis  (senyvo amžiaus žmonės ir jų  
slauga). Kartų Susiliejimo Slaugoje pagrindas – 

– studijų rateliai. Šie rateliai buvo buvo sumanytiGenujoje grupelės  žmonių, kurioje 
visi buvo slaugai (slaugė šeimos narius ar savanoriavo vietinėse ne pelno siekiančiose 
organizacijose). 
Šie žmonės pajuto, kad jiems trūksta  paprasčiausio bazinės informacijos rinkinio, kuriame 
būtų galima rasti informaciją, kurios prireikia slaugant senyvo amžiaus žmones.  Dėka trijų 
dalyvių grupėje, kurie laisvai kalbėjo anglų, prancūzų ir italų kalbomis, informacija, kuri buvo 
surasta ir išanalizuota, buvo pritaikyta ne tik Italijoje. Komanda skaitė, studijavo ir lygino 
daugybę blog’ų, knygų ir tinklapių iš Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Jungtinių Amerikos 
Valstijų ir Kanados. 
Aptariant studijų ratelių rezultatus, partneriai identifikavo dvi pagrindines problemas su 
kuriomis susidūrė neprofesionalūs slaugai ir šios problemos tapo daugiašalės partnerystės 
pagrindu:
1) daug įdomių teorijų, patirties,ir sprendimų  yra prarandama, nes dauguma slaugų turi 
prastus užsienio kalbos įgūdžius ir todėl jie praranda galimybę susipažinti su didžiąja dalimi 
informacijos, kuri  jiems galėtų padėti surasti atsakymus ir sprendimus jų kasdieniame 
gyvenime iškylančioms problemoms. 
2) šie slaugai, dažniausiai baby boomer kartos atstovai (tiek, kurie yra tarp 45 ir 60) susiduria 

su sunkumais, kurie iškyla vienu metu slaugant senyvo amžiaus artimuosius ir rūpinantis 
savo šeima. Tradicinės palaikymo grupės, kurias siūlo dauguma nevyriausybinių 
organizacijų ir kuriose reikia dalyvauti tam tikru nustatytu laiku, jiems nėra naudingo. O 
taip nutinka dėl to, kad jie, paprasčiausiai, neturi laiko jose lankytis, nors poreikis gauti 
pagalba ir keistis informacija yra labai didelis. 

                                                                            
 


