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Бюлетин на проект CompAAL 

 

Консорциумът към проект CompAAL представя 

най-новите разработени професионални 

профили, представящи умения и компетенции в 

областта на AAL (благоприятната среда за живот 

на възрастните хора). 

 

Иновативните AAL технологии предполагат 

наличието на нови професии. CompAAL, проект, 

фининсиран от програмата „Учене през целия 

живот” на ЕК, установи тази необходимост, 

създаде AAL профисионални профили и насоки 

за разработване на курсове за порфесионално 

обучение в подкрепа на доставчиците на 

образователни услуги, желаещи да предлагат 

адекватни тренинги в тази нова професионална 

област. По този начин липсата на умения в AAL 

сектора може да бъде преодоляна, а заетостта – 

подобрена. 

Насоки за разработване на курсове по 

професионално обучение, предназначени за 

доставчици на образователни 

услуги/работодатели/работещи в областта на 

AAL  

 

Друг ключов резлутат от работата на проект 

CompAAL са Насоките за разработване на 

курсове в подкрепа на обучителни организации, 

които допринасят за въвеждането на обучения  

 

по е-професии. Може да намерите повече 

информация на темата тук: 

http://bit.ly/AAL-Guidelines 

 

 

Резултатите са вече налице! 

 

Професионални профили за AAL функции 

 

Една от ключовите цели на  CompAAL беше да се 

идентифицират петте най-близки до нуждите на 

пазара професионални роли с AAL функции. Те 

бяха разработени от експерти, които проучиха 

анализите на пазарните нужди. 

 

• Архитект AAL системи  

• Специалист по разработване на AAL 

решения и системи 

• Специалист по AAL поддръжка 

• Мениджър на AAL общност 

• AAL консултант 

 

Може да ги намерите на: 

http://bit.ly/eJobs-Role-Profiles 

 

  Свържете се с нас ! 

 

e-Jobs Observatory! 

contact@e-jobs-observatory.eu 

 

 

 

ОТ  РЕДАКЦИЯТА 
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съдържащата се в нея информация 
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СЪБИТИЯ 

 

 

Съвсем нов AAL фокус в e-Jobs 

Observatory 

 

e-Jobs Observatory ви кани да посетите новата й 

уебстраница! Структурата на отделните секции 

беше така подобрена, че да отговаря на вашите 

нужди и да бъде лесна за ориентация. Беше 

открита и нова секция за теми, свързани с AAL. 

 

 

AAL насърчава заетостта – темата в европейски 

контекст (CompAAL финално събитие) 

 

На изложението Silver Economy EXPO 2013* 

професионалните профили и Насоките за 

разработване на курсове в областта на AAL бяха 

представени по време на съпътстващата 

мероприятието конференция на 6. декември 

2013. Презентацията беше озаглавена  „AAL 

насърчава заетостта – темата в европейски 

контекст”. Повече информация за събитието на  

 

http://bit.ly/SilverEconomy 

* Silver Economy (Сребърна икономика) е 

френският еквивалент на понятието AAL. 

 

 

Подготовка за създаване на европейска учебна 

програма за професионален профил на AAL 

консултант 

 

В предишния CompAAL бюлетин бяхте 

информирани за стартирането на нов проект 

engAGEnt , финансиран с европейски средства, 

чиято основна цел е разработването на 

хармонизирана европейска учебна програма за 

професионално обучение за професията AAL 

консултант. След приключване на обучението 

AAL консултантът ще може да анализира 

конкретната жизнена среда на възрастните хора 

и хората с увреждания и да развива стратегии, 

които ще могат да я подобрят.  

 

 

Понастоящем експертите дефинират учебните 

модули, ориентирайки се по резултатите, които  

 

 

трябва да бъдат достигнати в процеса на 

ученето. Ще бъдат разработени също методи и  

инструменти за достигане на начертаните цели. 

 

Структурата на обучителния курс ще бъде 

разделена на три основни модула: 

- 1) Технически въпроси и приложимост 

- 2) Правни и бизнес аспекти и  

- 3) Сигурност.  

 

 

 

- Меките умения ще бъдат интегрирани в 

тези три модула и тежестта на 

Европейската система за кредити в 

професионалното обучение ще бъде 

отразена във всеки един от тях. Ако 

желаете да се информирате по-

подробно, посетете секция  AAL на  e-Jobs 

Observatory.    

 

http://bit.ly/AAL-area 
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Накрая бихме искали да ви уведомим и за 

следните събития: 

 

2-ра конференция на партньорите – Европейско 

партньорство по иновации в областта на 

благополучното стареене и съхраняване на 

доброто здраве, 25 ноември 2013 Брюксел, 

Белгия 

 

Тази конференция на Европейското 

партньорство по иновации в областта на 

благополучното стареене и съхраняване на 

доброто здраве се провежда всяка година, като 

цели насърчаване  обсъждането на високо ниво 

за стимулиране на  иновациите в системите за 

здравни и социални грижи в отговор на 

демографските предизвикателства, както и 

начините за създаване на възможности за нов 

растеж и нови работни места.  

 

Повече на http://bit.ly/AAL-Innovation 

 

EHTEL 2013 симпозиум „Устойчиво партньорство 

за благосъстояние и е-здраве” , 2-3. Декември 

2013 , Брюксел, Белгия  

 

Ръководители в областта на здравните политики, 

стратегически европейски проекти и 

инициативи, НПО-та, представители на 

промишлеността и други заинтересовани се 

срещнаха с EHTEL и EESC, за да си отговорят на 

три основни въпроса: 

 

1. синергии на услугите с добавена стойност и 

споделена структура за устойчиви здравни грижи 

 

2. партньорствата в здравните и социални грижи 

като устойчива подкрепа за благополучното 

стареене и 

 

3. Новите измерения, откриващи се чрез 

„отворени данни” за публични здравни политики  

и нови устойчиви партньорства между пациенти, 

граждани и доставчици на здравни грижи.  

Повече информация на http://bit.ly/EHTEL2013 

 

 

 

Хората предизвикват социалните иновации, 2, 

декември 2013, Рим, Италия 

 

Тази конференция целеше да подкрепи 

промишлеността, особено МСП и публичната 

администрация с механизми и инструменти, 

които да активират социалните иновации, 

основавайки се на нуждите на хората и особено 

на здравето, благосъстоянието и енергийните 

предизвикателства в бъдещите „умни градове” 

на интернет-пространството. 

 

Програмата беше организирана в две сесии: 

 

• Сутрешна сесия, състояща се от два основни 

панела с представители на иновативни 

предприятия, „умни градове”, професионални 

асоциации и хора, работещи в областта на 

политиките, които представиха своята гледна 

точка за социалните иновации; 

 

• Следобедна сесия, организирана в паралелни 

работни групи, фокусирани върху 

идентифицирането на нови инициативи, 

допринасяйки за пълното адаптиране подходите 

на социалните иновации към дизайна и 

доставката на услуги за „умните градове” в 

бъдещото интернет-пространство. 

 

 

 

Повече на http://bit.ly/ESoCE2013 
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