
Lansarea proiectului BWB!

La 1 decembrie 2020, a început „Breaking Weight Bias - Promovarea sănătății prin
instrumente de formare digitală fără a afecta starea de sănătate” (BWB),
cofinanțat de Programul Erasmus + al proiectului Uniunii Europene, care se va
desfășura până la 30 noiembrie 2022.

Ce presupune proiectul BWB?

Proiectul vizează proiectarea, dezvoltarea și diseminarea unui cadru de formare
inovator și, în cele din urmă, a unui set complet de materiale de instruire și
instrumente despre prejudecățile de greutate în mediile de sănătate, precum și
de a clarifica faptul că tratamentul obezității este mai complex decât sfatul „
mănâncă mai puțin, mișcă-te mai mult ”. De asemenea, proiectul își propune să
ofere participanților abilitățile și instrumentele metodologice necesa, astfel încât
aceștia să poată promova sănătatea fără a dăuna.

 
 

Perioada de implementare: 
01-12-2020 - 30-11-2022

Numărul proiectului:
 2020-1-UK01-KA204-079106

#BreakingWeightBias

Breaking Weight Bias, primul comunicat de presă - Martie 2021

Prima întâlnire a proiectului BWB a avut
loc pe 24 februarie 2021. În timpul
întâlnirii, partenerii au avut ocazia să se
cunoască și să decidă primii pași ai
proiectului, să discute despre sarcinile
viitoare și să stabilească o viziune
comună. La ședință, au fost discutate și
probleme financiare, administrative și de
diseminare.

Întâlnirea de lansare BWB



Cursul de instruire Breaking Weight Bias - Un set complet cu
materiale de instruire care va înzestra profesioniștii din domeniul
sănătății cu abilități și cunoștințe necesare în recunoașterea și
abordarea atitudinilor negative față de greutate, oferindu-le în
același timp instrumente menite să încurajeze pacienții acestora în
dezvoltarea unei relații adecvate între alimente și corpul lor , în timp
ce se focusează pe sănătatea și bunăstarea lor, în loc de greutatea
corpului.

Demonstratorul dinamic - Un instrument interactiv care va
îmbunătăți înțelegerea riscurilor asociate stigmatizării bazate pe
greutate în asistența medicală și va demonstra în mod vizual și
eficient impactul său asupra sănătății persoanelor.

Academia Breaking Weight Bias, un loc de întâlnire online - Un
spațiu online în care utilizatorii din întreaga lume pot comunica,
schimba idei, împărtăși cele mai bune practici, care are șansa de a
deveni o rețea imensă sporind impactul proiectului.

 
 Rămâneți la curent și urmăriți hashtag-ul nostru
#BreakingWeightBias pe rețelele de socializare!

Pe parcursul celor doi ani, în cadrul proiectului BWB vor fi
dezvoltate următoarele produse intelectuale:

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului,
care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare care
ar putea fi făcută informațiilor conținute în aceasta.

Parteneri


