LÖÖGE KAASA

On mitu võimalust, kuidas te saate kaasa lüüa
projektis ERGOCAREBANK:
•külastage meie veebilehekülge
www.ergocarebank.sth.kth.se
•osalege meie rühma diskussioonis keskkonnas
LinkedIn, otsige märksõna “ErgocareBank”

Kui olete projektist huvitatud, võtke, palun,
ühendust oma riigi koordinaatoriga.

KOOSTÖÖPARTNERID
Oulainen Vocational College-FINLAND
Leena Lähdesmäki-Mäkinen
leena.lahdesmaki@jedu.fi
www.jedu.fi
Oulainen Home Care-FINLAND
Leila Saari
leila.saari@oulainen.fi
www.oulainen.fi/kotihoito
Ergosolutions BC Oy Ab-FINLAND
Leena Tamminen-Peter
leena@ergosolutions.fi
www.ergosolutions.fi
Centre for Health and Building-SWEDEN
Tore Johan Larsson
torel@kth.se
www.chb.kth.se
Frontida Zois -GREECE
Georgios Koumanakos
gkoumanakos@frontidazois.gr
www.frontidazois.gr
Tartu Nursing Home-ESTONIA
Ave Tooming
hooldekodu@raad.tartu.ee
www.tartuhooldekodu.ee
Kastekirgas-ESTONIA
Lea Taul
leataul@gmail.com
www.hot.ee/kastekirgas

ERGOCAREBANK

Otsige lisa: http://ergocarebank.sth.kth.se
#ERGOCAREBANK

Käesolevat projekti - ERGOCAREBANK (LLP-2013-1-FI1LEO05-12570) LDV TOI - rahastatakse Euroopa Komisjoni
toel. See publikatsioon peegeldab ainult autori vaateid ja
Komisjon ei vastuta selles sisalduva informatsiooni mis tahes
kasutuse eest.

Ergonoomiliste töövõtete andmekogu
sotsiaalhoolduse ja
tervishoiu töötajatele

Projektist ERGOCAREBANK

Euroopas on hästi aru saadud ergonoomia
tähtsusest sotsiaalhoolekandes ja tervishoius.
Üha kasvab teadlikkus, et ergonoomiliste
töövõtete kasutamine töökohtades parandab
töötingimusi ja suurendab töötajate heaolu.
Need meetodid peaksid vähendama lihaste ja
luustiku vigastusi ning õnnetusi hooldustöös,
samuti toetama klientide funktsionaalset
võimekust nii kaua kui võimalik.
Projekt ERGOCAREBANK tutvustab eakate ja
puudega inimeste turvalise abistamise tehnikaid
nii hooldus- kui ka kutseõppeasutustes, tehes
meetodid kättesaadavaks õpilastele, õpetajatele
ja töötajatele.

TAUST

Projekti ERGOCAREBANK rahastab Euroopa
Komisjon Leonardo da Vinci Elukestva Õppe
Programmi (Leonardo Da Vinci Lifelong
Learning Programme) all tegutseva
Innovatsioonide levitamise programmi (Transfer
of Innovation programme) kaudu. Soome,
Kreeka, Rootsi ja Eesti partnerite rühm töötab
koos, et määratleda probleeme õenduses ja
hooldustöös kasutatavas metoodikas, mida
kasutatakse klientide abistamisel nende
igapäevastes toimingutes. Lahendusettepanekud
registreeritakse projektis ERGOCAREBANK.

EESMÄRGID

Projekti eesmärgid:
• töötada välja hooldus- ja õendustöös
kasutatavate ergonoomiliste meetodite
testimis- ja hindamismudel;
• arendada ergonoomilisi töömeetodeid
koduhooldusele ja hooldekodudele;
• testida ja hinnata välja töötatud
ergonoomilisi töömeetodeid;
• hinnata projekti ja selle saadusi kogu
projekti vältel;
• tutvustada ulatuslikult projekti ja selle
saadusi kogu projekti vältel kõigis
partnermaades.

