REZULTATE
Revizuire privind practicile de ultimă oră
Parteneriatul MenACE va defini și va întocmi o hartă a
practicilor curente în închisori ale țărilor UE, cu privire la
sănătate mentală, geriatrie și îngrijiri paliative, identificând și
analizând părțile interesate, găsind astfel cele mai bune
modele de practică.

Curricula și programul MenACE
Cursul de formare va consta dintr-un material cuprinzător și
structurat care să răspundă nevoilor actuale și viitoare ale
personalului penitenciarului în aceste domenii de practică.
Curriculum-ul va fi format ca un set structurat de module de

PROIECT

învățare (conform sistemului european de credite ECVET)
care pot fi combinate în mod flexibil pentru a completa
diferitele profiluri de competență inițială.

Scopul proiectul MenACE este acela de a
veni în întâmpinarea nevoilor deținuților
care suferă de boli mentale, a deținuților în
vârstă si de a crește calitatea vieții acelor
deținuți care necesită servicii de îngrijiri
paliative sau la sfârșitul vieții, prin
îmbunătățirea competențelor conducerii și a
personalului de primă linie din închisori.

În lume, mai mult de 10.35
millioane persoane sunt
închise, iar rata deținuților
este în creștere.

Cursul E-learning (multimedia)
Parteneriatul va dezvolta o platformă e-learning, ca o
completare a sesiunilor de training fată-în-față.

Curs formare de formatori
Acest curs va asigura diseminarea și sustenabilitatea în
timp a abordării propuse, deoarece diferite grupuri de
profesioniști vor fi formați ca formatori și pot, la rândul lor,
instrui alți profesioniști.

Advocacy, recomandări
Parteneriatul MenACE va dezvolta un set de recomandări
pentru politicieni, personal juridic și alte persoane relevante,
pentru a conștientiza asupra:
Problemelor de sănătate mentală a deținuților
Problemelor deținuților vârstnici (geriatrie)
Deținuților bolnavi în stadiu terminal și
îngrijirea paliativă în închisori

Bolile mentale sunt prevalente în rândul
deținuților, depășind de departe rata
bolnavilor în rândul populației generale.
În timp ce tratamentul psihosocial și îngrijirea
medicală în închisori s-au îmbunătățit în
ultimele decade, îngrijirea sănătății mintale
este minimă, cu excepția celor cu cele mai
grave probleme. De fapt, e diagnosticată doar
o mică parte a tulburărilor mentale
predominante în rândul deținuților.
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Sprijinul Comisiei Europene pentru prezentarea acestei
publicații nu constituie o aprobare a conținutului care reflectă
doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la
răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în
acestea.
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