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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 

(http://bit.ly/AAL-area), 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. 

 

 

 

 

Свържете се с нас ! 

e-Jobs Observatory! 

contact@e-jobs-observatory.eu 

 

 

AAL програма: Покана за предложения 2014 

 

Има нарастваш натиск от страна на 

правителствата за адаптиране на ИКТ към 

областта на грижите за възрастните хора и 

огромен потециал от технологии и пазарни 

възможности, които могат да удовлетвотят 

различни нужди. Поради тази причина Поканата 

за предложения 2014 на програмата AAL цели 

финансирането на базирани на ИКТ решения, 

които са в подкрепа на устойчиви системи за 

оказване на грижи за възрастни хора, системи, 

които са икономически и социално поносими за 

бъдещето и които не водят до несправедливи 

или прекомерни въздействия върху всеки важен 

елемент за здравната система. 

 

Поканата цели разработването на нови 

концепции, необходими за създаването на 

ориентирани към пациента грижи, с фокус върху 

възрастните хора, нуждата от информални 

социални асистенти и болногледачи, които да 

използват и прилагат в бъдеще макс. 

технолигични решения, както и нуждата от нови 

доставчици на пазара.  

Предвидено е Поканата за предложения да се 

обяви в края на март 2014, а предложенията да 

бъдат подавани до края на месец юни 2014. 

 

ПРОЕКТЪТ 

COMPAAL  е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на 
съдържащата се в нея информация 
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       СЪБИТИЯ 

Повече информация на: http://bit.ly/AAL_call2014 

 

 

Как AAL насърчава заетостта – европейски 

поглед върху темата! (финално събитие по 

порект CompAAL) 

 

 

 

 
 

Защо областта на AAL е по-важна от всякога? 

Мога ли да правя бизнес с AAL? Къде мога да 

намеря квалифицирани хора в областта на AAL? 

Как мога да обучавам своите обучаеми в AAL? 

Отговор на тези въпроси беше даден по време на 

микро-конференцията Как AAL насърчава 

заетостта – европейски поглед върху темата! , 

състояла се на 6 декември 2013, в 14.30 в 

рамките на изложението Silver Economy EXPO,  

Париж, Франция.  

 

Silver Economy EXPO, изложение на което се 

събират представители на фирми-

производителки и различни заинтересовани от 

AAL продукти и иновации, беше най-

подходящото място за представяне на 

резултатите на проект CompAAL (http://bit.ly/AAL-

area). Франсоа Аду, Maison de la Promotion Social, 

представи резултатите на проекта пред 

заинтересована публика от около 40 

професионалисти, между тях консултанти и 

представители на МСП. 

 

EXPO позволи да се разшири AAL мрежата чрез 

контакти с фирми, създаващи иновации в 

съществуващата вече сфера на AAL, сфера с голям  

 

 

пазарен и трудов потенциал! CompAAL беше 

представен на EXPO на 5 и 6 декември 2013.  

 

Silver Economy беше отбелязано в цяла Франция 

и посетено на 5 декември от г-жа Мишел 

Деланай, Министер на социалните грижи и 

възрастните хора. 

 

 

 

Презентацията Как AAL насърчава заетостта – 

европейски поглед върху темата! може да 

намерите на 

http://bit.ly/PPT_CompAAL_final_event 

 

Погледнете и фотогалерията 

http://bit.ly/AAL_final_event 

. 

 

 
 

* Silver Economy е еквивалентът на AAL на френски 
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съдържащата се в нея информация 
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На края имаме удоволствието да ви 

информираме за следните предстоящи събития: 

 

 

 

 

Немски AAL конгрес, 21 – 22 януари 2014, 

Берлин, Германия 

 

7-мият Немски AAL конгрес под наименованието 

„Местоживеене – Грижа – Приобщаване” е 

водещата конференция в Германия в сектор AAL. 

 

 Той предоставя отлична платформа за обмен на 

знания между изследователи, производители, 

ползватели, доставчици на услуги, крайни 

потребители и представители от политиката, 

промишлеността и НПО-сектора. 

 

http://bit.ly/AAL_Kongress_2014 

 

 

PETRA 2014, 27 – 30 май 2014, Родос, 

Гърция 

 

PETRA (PErvasive Technologies Related 

to Assistive Environments) Конференцията събира 

на едно място различни типове технологии, 

отнасящи се до важни социални и здравни 

проблеми: застаряване на населението в 

световен мащаб, нарастващ интерес към 

решения при оказването на грижи по домовете 

за възарстни хора и хора с увреждания, хора, 

болни от Алцхаймер, Паркинсон и др. 

http://bit.ly/PETRA2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За здравните неравнопоставености – 

2014  и в бъдеще, Брюксел, Белгия 

 

Конферецията ще събере експерти от 

различни страни, официални лица и 

заинтересовани от страните-членки на ЕС. 

Целта на тази среща е: 

 

• Показване на резултати от мярка 

„Равнопоставеност в 

здравеопазването” 

 

• Оценка на напредъка при 

преодоляване на 

неравнопоставеността в 

здравеопазването в ЕС 

 

• Договаряне на възможности и 

приоритети на мярката 

 

http://bit.ly/Health_Equity 
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