Zachęcamy do wzięcia udziału w międzynarodowym projekcie szkoleniowym
Europejskiej Akademii Opieki Paliatywnej (European Palliative Care Academy: Leadership
Course 2017-2019) organizowanym przez Fundację Roberta Bosha oraz cztery ośrodki
partnerskie.
Szkolenie kierowane jest do specjalistów- lekarzy, pielęgniarek, psychologów,
koordynatorów

wolontariatu,

pracowników

socjalnych,

menagerów

placówek

zaangażowanych w prężny rozwój opieki hospicyjno-paliatywnej. Projekt jest prowadzony w
języku angielskim.
W czasie kursu kształtowane są kompetencje liderskie oraz wiedza i umiejętności z zakresu
rozwoju osobistego, planowania i realizowania projektów autorskich, badania efektów za
pomocą metod statystycznych, pracy zespołowej oraz rzecznictwa (lub: form promowania
opieki paliatywnej, także na szczeblu państwowym. Podczas zjazdów uczestnicy odwiedzają
cztery wiodące ośrodki szkoleniowe:


Szpital Uniwersytecki w Kolonii (Niemcy)



King’s College oraz Hospicjum Św. Krzysztofa z Londynie (Wielka Brytania)



Fundację Hospicyjną oraz Hospicjum im. Ks. Dutkiewicza w Gdańsku, we współpracy z
Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)



Ośrodek akademicki oraz Hospicjum w Braszowie (Rumunia)

Ponadto, dzięki tak zwanemu Tygodniowi Obserwacyjnemu, każdy z uczestników ma
niepowtarzalną okazję zapoznania się z funkcjonowaniem systemu opieki hospicyjnopaliatywnej w dowolnie wybranej placówce w Europie.
Polski akcent stanowi tygodniowy kurs realizowany dzięki współpracy Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacji Hospicyjnej oraz Hospicjum im. Ks. Dutkiewicza w
Gdańsku. Dzięki zaangażowaniu polskiego zespołu ekspertów kierowanego przez ks. prof.
Piotra Krakowiaka i dr Annę Janowicz, studenci poznają i rozwijają swoje zasoby
psychologiczne i kompetencje miękkie pozwalające na efektywne organizowanie i kierowanie
pracą w zespołach interdyscyplinarnych.

Warto zaznaczyć, iż na chwilę obecną Polska może się poszczycić pięcioma absolwentkami,
które wzięły udział w poprzednich edycjach szkolenia. Są to: wspomniana już dr Anna Janowicz
z Fundacji Hospicyjnej; dr Małgorzata Fopka-Kowalczyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu, mgr Barbara Łukaszewska, mgr Małgorzata Olszewska z Hospicjum Światło w Toruniu
i mgr Joanna John z Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego bł. Jana Pawła II w Katowicach.
European Palliative Care Academy: Leadership Course jest projektem o randze
międzynarodowej (potwierdzonej certyfikatem FIBAA), stanowi skarbnicę wiedzy i
umiejętności z obszaru całościowej opieki hospicyjno-paliatywnej oraz sposobność do nauki
poprzez wymianę doświadczeń między specjalistami z całej Europy. Serdecznie zachęcamy
Państwa do wysłania swojej aplikacji i dołączenia do grona europejskich liderów opieki
hospicyjno-paliatywnej.
Aplikację oraz opis programu można znaleźć na stronie projektu: www.eupca.eu
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