De ce

proiectul
WBTT H&S?

AAcest proiect a fost creat pentru a oferi un
instrument de formare care vizeaza sectorul
de servicii sociale. Sectorul de asistenta
sociala este unul foarte important si are un
impact major asupra domeniului de activitate
al organizatiilor participante in proiect si in
viata de zi cu zi a tuturor oamenilor, luand in
calcul faptul ca aceste companii si institutii se
ocupacu asigurarea nevoilor de ingrijire ale
persoanelor care au cea mai mare nevoie.

Prevenirea riscurilor
profesionale in sectorul
de servicii sociale
Vizitati-ne la:
om
www.wbtths.c

Cu toate acestea, la fel ca in toate domeniile de
activitate in care care componenta personala
este atat de importanta, este necesar ca
normele de securitate si sanatate in munca
sa fie respectate in intregime, asigurandu-se
astfel nu numai prestarea corectă a serviciilor,
dar si satisfactia clientilor/ utilizatorilor si a
propriilor angajati.
Pornind de la experienta anterioara din
proiectul Leonardo da Vinci (LdV) cu titlul H
& S prin care s-a urmarit prevenirea riscurilor
in domeniul curateniei industriale, succesul
instrumentelor dezvoltate, dar si mediul
de lucru, productivitatea si creativitatea
din cadrul acestui proiect au condus la
propunerea de continuare a colaborarii
printr-un nou proiect, transferandu-l de data
aceasta, in sectorul serviciilor sociale în care
cererea mare de materiale de instruire privind
sanatatea si securitatea la locul de munca a
dus la anticiparea unui mare succes.

Proiect confinantat de
Uniunea Europeana

Organizatii care alcatuiesc
parteneriatul WBTT H&S:

w w w. w bt t h s. co m

Obiective

si rezultate
ale proiectului WBTT H&S
Obiectivul

general al proiectului
“WBTT H&S” a fost de a dezvolta un
sistem de invatare bazat pe dezvoltarea
de continut audiovizual care vizeaza
informarea si instruirea in domeniul
prevenirii riscurilor profesionale in
sectorul serviciilor sociale (servicii se
asistenta la domiciliu si in camine pentru
batrani).
In cadrul acestui proiect s-au dezvoltat
materiale care ofera acestor companii
si persoanelor care lucrează în cadrul
lor o noua metodologie pedagogica,
informala si formala prin intermediul
unui instrument “prietenos si placut”
pentru siguranta la locul de muncă,
constand dintr-o serie de
videoclipuri
al
caror
continut
abordeaza
diferitele situatii de munca
cu care se confrunta
zilnic orice persoana
care lucreaza in domeniul
serviciilor sociale (ingrijire
la domiciliu, case pentru
bătrâni ...)

In plus, pentru a adapta produsele rezultate din
proiect, pentru a le face cunoscute si accesibile
a fost creata o pagina web www.wbtths.
com dezvoltată în limba spaniola, engleza,
bulgara, romana, italiana si portugheza. Pentru
a completa oferta, pe pagina au fost incluse
si alte materiale educationale si informative
privind prevenirea riscurilor profesionale.
Proiectul a fost finantat prin intermediul
Programului European de Invatare pe Tot
Parcursul Vietii, Leonardo da Vinci, apelul 2013.
In aceasta initiativa, pe langa COCETA si organizatii
sale teritoriale, au lucrat aase parteneri care
impreuna reprezinta 5 tari europene: Italia,
Portugalia, Bulgaria, Romania si
Spania..
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Video 1:

Introducere
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Video 2:

Riscuri electrice
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Video 3:

Riscuri biologice
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Video 4:

Produse chimice
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Video 5:

Alunecari si caderi
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Video 6:

Durerea de spate
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Video 7.1: Stres (partea 1)
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Video 7.2: Stres (partea a 2-a)

