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Развивање на ЕУ
стандардизиран пристап
за професионални
квалификации за
управување со
медицински отпад

 Меѓународен центар за животна средина,
управување со ресурси и одржливост
ДООЕЛ (ICERMS)
 SINERGIE Societa Consortile a responsabilita
limitata (SINERGIE)
 Институт за заштита на животната средина
– Национален институт за
и с т р а ж у в а њ е (IEP-NRI)
 SIGMA Консултанти ДОО (SIGMA)
 ET Log Здравје, енвиротех и логистика
(Health Envirotech & Logistics GmbH -ET Log)
 Регионален центар за животна средина за
Централна и Источна Европа – Канцеларија
во Македонија (РЕЦ МК)
 Associacio d’organitzacions registrades EMAS
a Catalunya (Клуб EMAS)
 Регионален центар за животна средина за
Централна и Источна Европа –Канцеларија
во Словенија (РЕЦ СЛО)
 Конфедерација NHS (NHS - Конф)
 Европска Унија на приватни болници
(UEHP)
 Меѓународна Асоцијација за цврст отпад
(ISWA)
 Регионален центар за животна средина за
Централна и Источна Европа- Канцеларија
во Албанија (РЕЦ АЛ)

Проект EU-HCWM:
Клучни активности











Развивање на пакет за оценување
Анализа на резултатите за клучните
здравствени установи во секоја земја, кои
произлегуваат од развиените пакети за
оценување
Проценка на националните извештаи за
постојните одредби за обука на
професионалци во индустријата за
управување со медицински отпад
Развивање на стандардизирана програма на
ЕУ за стручна обука на здравствените
работници
Интерна и екстерна оценка на развиените
модули за обука и квалификации од страна
на експерти
Информативни работилници одржани од
страна на секој проектен партнер
Активности за информирање на јавноста за
проектот, вклучително учество на настани и
конференции, натписи и изјави за печат
Развивање на план за начинот на
искористување на резултатите од проектот

РАЗВИВАЊЕ НА
КВАЛИФИКАЦИИ И
НАСОКИ ЗА HCWM И
ПАКЕТ ЗА ОБУКИ

РАЗВИВАЊЕ НА
ПАКЕТ ЗА ОЦЕНКА
ЗА 9 НАЦИОНАЛНИ
ОЦЕНКИ

ПРОЕКТНИ
АКТИВНОСТИ

IВНАТРЕШНА И
НАДВОРЕШНА
ОЦЕНКА НА
КВАЛИФИКАЦИИТЕ
И МОДУЛИТЕ ЗА
ОБУКА

Овој проект се спроведува со финансиска поддршка на европската Комисија
Реф.број на договорот. 2013-4928/001-001
Реф.број на Проектот. 541982-LLP-1-2013-1-UK-LEONARDO-LNW

За повеќе информации
Email: info@hcwm.eu
Веб: www.hcwm.eu
LinkedIn Група: EU-HCWM
www.linkedin.com/groups/euhcwm-7472255

АКТИВНОСТИ ЗА
ИНФОРМИРАЊЕ НА
ЈАВНОСТА ЗА
РЕЗУЛТАТИТЕ ОД
ПРОЕКТОТ

NETWORKING
ACTIVITIES TO
PROMOTE THE
PROJECT AND
OUTPUTS

Проект EU-HCWM:
Клучни резултати
 Проценка на тековната достапност на обуки за









стручно образование во земјите на ЕУ,
претставени од страна на земјите партнери
Извештај за споредба на идентификуваните
национални квалификации и обуки за стручно
образование
Развивање на програма за обука за стручно
образование
Интерни и екстерни извештаи за оценување
Развивање на платформа за е-учење за
спроведување на обуките
Воспоставување на широка ЕУ мрежа за отпад
и нејзина поврзаност со здравствените
работници
Веб страна на проектот и проектна група на
LinkedIN, со што се обезбедува платформа и
алатка за комуникација и размена на знаења
Проектни Весници
Спроведување и план за искористување на
резултатите од проектот

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА
HCWM И
ПРОПРАТНИ
МАТЕРИЈАЛИ ЗА
ОБУКА
БЕШЕ ФОРМИРАНА
ЕУ МРЕЖА НА
ПРОФЕСИОНАЛЦИ
ЗА ОТПАД И
ПРОФЕСИОНАЛНИ
ЗДРАВСТВЕНИ
РАБОТНИЦИ

ВНАТРЕШНИ И
НАДВОРЕШНИ
ИЗВЕШТАИ ЗА
ОЦЕНУВАЊЕ
СПРОВЕДЕНИ ОД
СТРАНА НА
ЕКСПЕРТИ ВО СИТЕ
ЗЕМЈИ ПАРТНЕРИ

РЕЗУЛТАТИ
ОД
ПРОЕКТОТ

КОМПАРАТИВЕН
ИЗВЕШТАЈ ОД
РЕЗУЛТАТИТЕ ОД
НАЦИОНАЛНИТЕ
ПРОЦЕНКИ на 9
ПАРТНЕР ЗЕМЈИ

Проект EU-HCWM
Платформа за е-учење

Проект EU-HCWM:
Професионална мрежа

Платформата за е-учење на EU-HCWM поддржува
доделување на сертификати за управување со
медицински отпад, преку овозможување на онлајн
простор каде кандидатите кои ќе се стекнат со
сертификат ќе можат да управуваат со своето
портфолио, а центрите за обуки ќе можат да ги
надгледуваат сите свои кандидати. Секој заинтересиран
може да и пристапи на почетната страна на платформата
без да мора да се најави.
Сите три начини на обука ќе бидат понудени на
платформата.

Во секоја од земјите партнери во проектот беа
формирани национални мрежи. Членови на
мрежите се претставници на сите целни групи
на општествени чинители, т.е директни
корисници како што се даватели на стручни
обуки и потенцијални ученици; носители на
политики и одлуки; други општествени
чинители како што се локални заедници,
здравствени работници и организации кои
работат на полето на заштита на животната
средина.
Беше изработена целосна база на податоци со
контакт детали а членовите на мрежите се
главните корисници на резултатите од
проектот, главно преку добивање на весникот
на проектот и сите новости и информации.
Дополнително, тие ќе имаат пристап до сите
проектни материјали, вклучително и единиците
за квалификација и модулите за обука.
Проектната група на LinkedIN и веб страната на
проектот служат како две многу корисни
платформи за информирање на јавноста и во
иднина
ќе
продолжат
да
служат
за
информирање на јавноста во следните 5
години.
Овие
платформи
овозможуваат
презентација на резултатите од проектот и
дискусија
помеѓу
клучните
општествени
чинители.
Постоечката EU-HCWM мрежа постојано се
проширува со цел вклучување на други земји
членки, за креирање на пан Европска мрежа на
општествени чинители, што ќе биде од големо
значење во создавањето на синергии помеѓу
сите земји членки.

Веб страната е достапна на сите 9 јазици на нашите
партнери, а истата може лесно да се прегледува од
мобилни уреди како што се телефони и таблети. Исто
така оваа веб страна овозможува и приклучување на
други професионални мрежи, со што ќе се овозможи
креирање на центар на знаења за управување со
медицински отпад низ цела Европа.
Овој портал за е-учење има бројни предности во однос
на поврзувањето на оценувачот/ обучувачот со
кандидатот а со тоа:
 Ќе се подобри пристапот до квалификациите на
кандидатот

ВЕБ СТРАНА НА
ПРОЕКТОТ и
ПЛАТФОРМА ЗА ЕУЧЕЊЕ

 Ќе се намалат трошоците поврзани со доделувањето на
сертификатите
 Ќе се создаде пофлексибилна средина на кандидатите
за учење

 Ќе се намали времето кои се троши на патување на
оценувачите до и од работното место на кандидатите

