Propunere parteneriat SUEDIA DE VEST
Program:
Leonardo da Vinci – proiect de mobilitate
Termen
ianuarie/februarie 2009
limită:
Persoana
Organizaţia:
municipalitatea Kungsbacka
de contact:
Unitatea de îngrijire pentru persoane
cu dizabilităţi
Numele:
Carina Olander
Titlul/profesia: Dezvoltator
E-mail:
carina.olander@kungsbacka.se
Telefon:
+46 300-83 52 73
Adresa:
Box 10409
434 24 Kungsbacka
SWEDEN
Website:
www.kungsbacka.se
Organizaţia Municipalitatea Kungsbacka este o zonă în plină
dezvoltare în zona Suediei de Vest cu un număr de 72
500 locuitori şi o creştere anuală de 1.5%.
Unitatea de îngrijire a persoanelor cu dizabilităţi din
municipalitatea Kungsbacka oferă sprijin pentu
persoanele cu vârstele sub 65 de ani care suferă de
dizabilităţi fizice sau psihice sau persoanele care au o
dizabilitate de învăţare. Sprijinul se oferă în condiţiile
legii “Sprijin şi suport pentru persoanele cu dizabilităţi”,
LSS – legea specială şi SoL – legea serviciilor
speciale. Unitatea pentru îngrijirea persoanelor cu
dizabilităţi Kungsbacka are astăzi 650 de utilizatori şi
500 de angajaţi.
Pentru
informaţii
suplimentare
municipalitatea
Kungsbacka,
vizitaţi
pagina
de
web
http://www.kungsbacka.se/default____3689.aspx
Ideea de

Municipalitatea

Kungsbacka

caută

organizaţii

proiect:

interesate de colaborarea pe proiecte de mobilitate în
cadrul Programului Leonardo da Vinci.
Dintr-o perspectivă istorică, persoanele cu dizabilităţi
au fost adesea discriminaţe şi excluse. Calitatea vieţii
persoanelor cu dizabilităţi este în cele mai multe cazuri
scăzută, mai ales în ceea ce priveşte venitul, parametrii
economici, contactele sociale, locuinţa etc.
Kungsbacka caută schimbul de experienţă şi bune
practici între angajaţii din cadrul altor entităţi europene
care lucrează în domeniul dizabilităţilor. Kungsbacka
ar dori să înţeleagă modul în care este abordată
această temă în Europa. Un proiect de mobilitate
doreşte să identifice bunele practici în ceea ce priveşte
îngrijirea persoanelor cu handicap şi calitatea vieţii.
Kungsbacka doreşte să găsească noi modalităţi şi
alternative pentru activitatea unităţilor de îngrijire a
persoanelor cu handicap. Grupul ţintă sunt angajaţii
care lucrează cu peroanele cu handicap.
Scopul nostru este de a găsi parteneri pentru
cooperarea în cadrul proiectelor transnaţionale.
Am fi recunoscători dacă luaţi în considerare
propunerea noastră şi răspundeţi apelului nostru de
participare.

Profil
Municipalităţi cu nr. similar de locuitori, preferabil ţările
parteneri:
vest europene.
Cuvinte
Mobilitate, îngrijirea persoanelor cu handicap, schimb
cheie:
de experienţă, caliatea vieţii
Perioada
cheie:
projektdesk@westsweden.se .

Traducere Neacşu Ramona/DPRE.

