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• International Centre for the Environment,
Resource Management & Sustainability Ltd
(ICERMS)
• SINERGIE Societa Consortile a
responsabilita limitata (SINERGIE)
• Institute of Environmental Protection –
National Research Institute (IEP-NRI)
• SIGMA Consultants Limited (SIGMA)
• ET Log Health Envirotech & Logistics GmbH
(ET Log)
• Regional Environment Centre for Central &
Eastern Europe – Country Office Macedonia
(REC COM)
• Associacio d’organitzacions registrades
EMAS a Catalunya (Club EMAS)
• Regional Environment Centre for Central &
Eastern Europe – Country Office Slovenia
(REC SLO)
• The NHS Confederation (NHS - Confed)
• European Union of Private Hospitals (UEHP)
• International Solid Waste Association
(ISWA)
• Regional Environment Centre for Central &
Eastern Europe – Country Office Albania
(REC Alb)

Več informacij
E-pošta: info@hcwm.eu
Splet: www.hcwm.eu
LinkedIn skupina: EU-HCWM
www.linkedin.com/groups/euhcwm-7472255

Projekt EU-HCWM:
Glavne aktivnosti
•
•

•

•

•
•
•

•

Razvoj dokumentov za ocenjevanje.
Analiza ključnih zdravstvenih ustanov v
vsaki državi na podlagi dokumentov za
ocenjevanje.
Ocenjevanje in priprava nacionalnih poročil
o obstoječih usposabljanjih strokovnjakov
na področju ravnanja z odpadki iz
zdravstvenega varstva.
Razvoj standardiziranega programa EU za
poklicno usposabljanje delavcev v
zdravstvu.
Notranja in zunanja evalvacija razvitih
modulov in enot za usposabljanja.
Informativne delavnice v partnerskih
državah.
Promocija rezultatov, vključno s
sodelovanjem na dogodkih in konferencah,
članki in sporočili za javnost.
Razvoj načrta uporabe projektnih
rezultatov.

Projekt EU-HCWM:
Glavni rezultati
•

Ocena trenutnega stanja poklicnega
izobraževanja in usposabljanja v vseh projektno
zastopanih državah EU.
• Primerjalno poročilo o nacionalnih kvalifikacijah
in poklicnem izobraževanju ter usposabljanju.
• Razvit poklicno izobraževalni program
usposabljanja.
• Razvita gradiva za potrebe programa
usposabljanja, podkrepljena s
• poročili notranje in zunanje evalvacije.
• Razvita e-učna platforma za izvajanje programa
usposabljanja.
• Vzpostavljena široka EU mreža za ravnanje z
odpadki in zdravstvenih delavcev.
• Spletna stran projekta in projektna LinkedIn
skupina, kot platforma za komuniciranje in
izmenjavo znanja.
• Projektne novice.
• Načrt uporabe rezultatov projekta.
• Načrt izvajanja post projektnih aktivnosti.

Projekt EU-HCWM:
E-učna platforma
EU-HCWM e-učna platforma napredno podpira proces
pridobitve HCWM kvalifikacij s tem, ko omogoča
spletno komuniciranje in prostor, kjer lahko kandidat
upravlja lastno mapo, ob enem pa ga lahko učni center
nadzoruje in usmerja kandidata. Do uvodnih strani
platforme lahko dostopate brez registracije.
Platforma bo nudila podporo za vse tri razvite
kvalifikacije.

Spletna stran je dostopna v devetih jezikih in je
prilagojena uporabi na pametnih napravah, kot so
telefoni in tablice. Načrtuje se priključitev strokovnih
mrež v platform z namenom razvoja središča znanj s
področja upravljanja medicinskih odpadkov širom
Evrope.
E-učna platforma ima kot vmesnik med
ocenjevalcem/trenerjem in kandidatom, številne
prednosti:
• boljši dostop do kvalifikacij za kandidate;
• manjši stroški povezani s certifikatom;
• fleksibilno učno okolje za kandidata;
• manj porabljenega časa, predvsem zaradi
logistike tako za kandidate kot ocenjevalce

Projekt EU-HCWM:
Strokovne mreže
Nacionalne mreže so bile ustvarjene v vsaki sodelujoči
partnerski državi. Člani mreže so predstavniki ciljnih
skupin vseh zainteresiranih uporabnikov, tj. neposredni
upravičenci kot izvajalcev poklicnega izobraževanja in
potencialni koristniki; politiki in odločevalci; druge
zainteresirane inštitucije, kot so lokalne skupnosti,
izvajalci zdravstvenega varstva, in okoljske
organizacije.
Ustvarjena je bila popolna podatkovna baza kontaktnih
podatkov, člani te mreže so glavni prejemniki projektnih
dejavnosti in rezultatov, predvsem s pomočjo
projektnih novic in posodobitev.
Člani mreže imajo dostop do projektnih izdelkov,
vključno z enotami in moduli za usposabljanja.
LinkedIn projektna skupina in spletna stran projekta
služita kot dve zelo uporabni platformami, ki bosta na
voljo še vsaj 5 let. Omogočata predstavitev rezultatov
projekta in aktivno sodelovanje s ključnimi interesnimi
skupinami.
Obstoječi EU-HCWM-mreža se nenehno širi z
vključevanjem drugih držav članic, s ciljem ustvariti
vseevropsko mrežo zainteresiranih uporabnikov, kar je
neprecenljivo za ustvarjanje sinergije med vsemi
državami članicami.

