Βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των νέων στην
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσω διασυνοριακής προσέγγισης για
τις πρακτικές και την κατάρτιση των πρώτων βοηθειών.
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ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών τόνισε ότι
υπάρχουν πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις στην
εκπαίδευση των πρώτων βοηθειών σε ολόκληρη την
Ευρώπη. Υπάρχει ένα σημαντικό χάσμα στο ποσοστό των
ατόμων που εκπαιδεύονται για τις πρώτες βοήθειες. Ενώ
ορισμένες χώρες εμφανίζουν υψηλά ποσοστά
εκπαιδευμένων ατόμων και έχουν εθνικούς κανονισμούς
για τα υποχρεωτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών, σε
άλλες χώρες λιγότερο από 5% εκπαιδεύονται σε αυτόν
τον τομέα. Μέχρι στιγμής, δεν έχει θεσπιστεί συνεκτική
προσέγγιση για τις πρώτες βοήθειες σε ολόκληρη την
Ευρώπη και το θέμα διδάσκεται και ασκείται με
διάφορους τρόπους και ποσότητες. Το έργο αναπτύσσει
ένα διεθνικό δίκτυο και μια κοινή προσέγγιση για την
πρακτική των πρώτων βοηθειών. Βασίζεται στη
συμμετοχή των νέων στην προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και της ευημερίας των νέων.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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Διάδοση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία των
πρώτων βοηθειών μεταξύ των νέων και του ευρύτερου
κοινού
Συλλογή και αντιστοίχιση των διαφόρων προσεγγίσεων και
γνώσεων σχετικά με τις πρώτες βοήθειες στην Ευρώπη, τις
χώρες εταίρους και τα διάφορα δίκτυα
Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων και θέσπιση κοινών
στρατηγικών στο πεδίο της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Δημιουργία μεικτού εκπαιδευτικού υλικού για τη νεολάια,
οργανισμούς υγείας και νεολαίας
Επικοινωνία εκπαιδευτικών αναγκών, μεθόδων εκμάθησης
και περαιτέρω αύξησης ευαισθητοποίησης

Το EUinAid έχει στόχο να βελτιώσει τις ικανότητες
και δεξιότητες της νεολαίας και συνδιάζει τη χρήση
μιας ανοικτής πολυγλωσσικής πλατφόρμας μάθησης
με Ανταλλαγή Νεολαίας.
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