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Co zostało zrobione?
IO1 - Szkolenie Breaking Weight Bias
Kurs szkoleniowy Breaking Weigh Bias stanowi rdzeń projektu i ma na celu
zaoferowanie profesjonalistom opieki zdrowotnej odpowiednich treści szkoleniowych,
aby mogli oni zapewnić swoim pacjentom jak najlepsze wsparcie poprzez zwalczanie
uprzedzeń wagowych.
Pierwszym krokiem było zidentyfikowanie najistotniejszych kwestii związanych
z uprzedzeniami wagowymi i stygmatyzacją w każdym z krajów partnerskich. W tym celu
przeprowadziliśmy dogłębne badania, a także przygotowaliśmy kwestionariusz, który
został rozprowadzony wśród grupy docelowej w każdym z krajów partnerskich.
Kolejnym krokiem było stworzenie metodologii i programu nauczania. Partnerzy pracują
obecnie nad ostateczną wersją tego dokumentu, który będzie określał strukturę
modułów, treści, metodologię, system oceny i wszystkie istotne aspekty szkolenia
Breaking Weight Bias.

Co dalej?
W najbliższych tygodniach partnerzy projektu będą pracować nad treścią szkolenia.
Zgodnie z metodologią, partnerzy opracują materiał szkoleniowy, który będzie zawierał
praktyczne informacje dla bezpośredniej grupy docelowej (pracowników służby
zdrowia).
W tym celu partnerzy projektu spotkają się na warsztatach online 25 października, aby
przedyskutować materiał szkoleniowy, język, zasoby, itp. Spotkanie to będzie okazją do
rozwiania wątpliwości i zadania pytań dotyczących materiałów szkoleniowych.
Wierzymy, że nasza współpraca zaowocuje treściami szkoleniowymi najwyższej jakości.

#BreakingWeightBias

Numer projektu
2020-1-UK01-KA204-079106

Czas realizacji
01-12-2020 - 30-11-2022

Drugie spotkanie partnerów

Drugie spotkanie partnerów odbyło
się 20 września 2021 roku.
Przedstawiciele wszystkich organizacji
partnerskich spotkali się, aby omówić
postępy w realizacji projektu oraz
nadchodzące działania. W chwili
obecnej partnerzy projektu pracują
nad kursem e-learningowym dla
pracowników służby zdrowia na temat
uprzedzeń wagowych, aby pomóc im
w zapewnieniu jak najlepszej opieki
swoim pacjentom.

Bądź na bieżąco i śledź nasz hashtag
#BreakingWeightBias

Partnerzy

Projekt ten został współfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja
odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

