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RESME naujienlaiškis
Lapkritis 2013
Linkėjimai nuo koordinatoriaus
Leiskite pristatyti pirmąjį RESME
naujienlaiškį!
On the border between
Residential Child Care and
Mental Health Treatment in
Europe -projekto
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ESME–projekto (2012–2015
m.) pirmasis susitikimas
įvyko 2012 m. spalį,
Lietuvoje. Ankstesnis
bendradarbiavimas ir pasiruošimo
darbai palengvino pradžią ir
projekto grupė buvo tinkamai
pasiruošusi bendram darbui.
Šio projekto komanda yra puiki ir
kvalifikuota ekspertų grupė iš
Suomijos, Ispanijos, Danijos,
Didžiosios Britanijos (Škotijos) ir
Lietuvos, turinti daug žinių ir
patirties vaiko gerovės paslaugų
srityje tiek vaiko priežiūros, tiek
psichikos sveikatos gydymo
atžvilgiu.
Tyrimo perspektyvos
Naujausia informacija remiantis
RESME moksliniu tyrimu
Pirmaisiais projekto metais buvo
atliktas mokslinis tyrimas.
Pagrindinis dėmesys buvo skirtas
išsiaiškinti svarstomas

problematikas, kurios būtų įdomios
Europos kontekste. Verta paminėti,
jog projekte dalyvaujančios šalys
atstovauja skirtingus gerovės
modelius. Mokslinių tyrimų hipotezė
buvo ta, kad šie modeliai turės
didelės įtakos vaikų priežiūros ir
gydymo procesui bei vaikų
priežiūros darbo rezultatams.
Nacionalinė mokslinio tyrimo
komanda surinko daug informacijos
tolimesniam palyginimui ir
tarptautinei apžvalgai, remiantis
skirtingais gerovės modeliais bei
išskirtais specialistų darbo
skirtumais. Remiantis atliktų 38
individualių ir 3 focus grupės
interviu analize partneriai iš
Ispanijos parengė nacionalinių
ataskaitų santrauką. Taip pat buvo
atlikta mokslinės literatūros
apžvalga anglų kalba. Atlikus
tyrimą esame labiau susipažinę su
tarpdisciplininiais specialistų
bendradarbiavimo iššūkiais, t.y.
tarp sistemų, teikiančių vaiko
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priežiūros ir psichikos sveikatos
paslaugas. Kitas žingsnis yra
sukurti šių profesijų tęstinio
mokymo vadovą. Šis naujas,
novatoriškas ugdymas yra
pagrindinis europinis
daugiaprofesinio bendradarbiavimo
tikslas. Jaudinantis ir įdomus!

2014 m. kartu su partneriais iš
šešių Europos šalių įdiegsime
bandomąjį kursą.
Trumpai apie RESME
Projekto laikotarpis: 2012–2015
Biudžetas: 485 000 €

Komunikacija
Per 2013 m. pavasarį buvo
sukonstruotas grafinis RESME
projekto planas ir komunikacijos
medžiaga, pvz. brošiūros ir
plakatai. Interneto svetainė tapo
aktyvi š.m. gegužės mėnesį.
Siekiant atskleisti šio novatoriško
tarpdisciplininio darbo rezultatus
galutinę mokslinio tyrimo ir tęstinio
mokymo medžiagą bus taip pat
galima rasti interneto svetainėje.
RESME projektas buvo pristatytas
įvairių mugių ir konferencijų metu,
kurių pagrindiniai svarstomi
klausimai buvo susiję su sveikatos
priežiūra ir socialiniu darbu.

Finansavimas: Europos Komisijos Mokymosi
visą gyvenimą programa, ERASMUS
bendradarbiavimas tarp aukštojo mokslo
institucijų ir įmonių poprogramės.
Koordinatorius: Turku Taikomųjų mokslų
universitetas (Suomija)
Partneriai:
•
•
•
•
•
•

Oviedo universitetas, Ispanija
Hamburgo Taikomųjų mokslų
universitetas, Vokietija
Mykolas Romerio universitetas,
Lietuva
VIA Kolegija, Danija
Edinburgh universitetas, Didžioji
Britanija (Škotija)
Kibble ugdymo ir priežiūros centras,
Didžioji Britanija (Škotija)

Tęstinio mokymo kursų link
Pastaruoju metu projekto dalyviai
juda link įdomiausios projekto
dalies – tęstinio mokymo kursų.
Mokymai bus skirti specialistams,
dirbantiems vaikų globos namuose
ir psichikos sveikatos priežiūros
įstaigose. Tai pirmasis bandymas,
skirtas abiems specialistų grupėms
– “pilkoji teritorija”, kur
atsakomybės tarp šių sričių
specialistų dėl vaikų priežiūros ir
gydymo nėra tvirtai aiškios.

Poveikis
Lietuvos vaiko globos ir psichikos
sveikatos priežiūros specialistai,
dalyvavę tyrimo įgyvendinimo
procese, išreiškė tarpprofesinio
mokymosi poreikius ir efektyvaus
bendradarbiavimo lūkesčius.
Stiprinant specialistų formaliąją ir
neformaliąją komunikaciją,
projektas turės įtakos kokybiškam
paslaugų teikimui bei vaikų ir
jaunimo kasdieniam gyvenimui.
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Daugiau informacijos:
Interneto svetainė: www.resme.eu
El. paštu:
Jolanta Pivorienė
jolantapiv@mruni.eu
(national partner)
Hanna Sirén
hanna.siren@turkuamk.fi
(coordinator)
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