COMUNICAT DE PRESA
Iași, 27 septembrie 2017
Lansare proiect : CORRECT IT - Training international pentru prevenirea obezității și promovarea unui
stil de viață sănătos
Asociația EVEREST din Iași împreună cu Universita degli studi di Foggia din Italia, Instituto
politécnico de Portalegre din Portugalia, Asociacija "kūrybinės ateities idėjos" din Lituania, Triskelion din
Norvegia si Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
Filiala Iași, în calitate de coordonator anunță lansarea proiectului “Training internațional pentru
prevenirea obezității și promovarea unui stil de viață sănătos” (CORRECT IT) în cadrul Programului
Erasmus+, parteneriate strategice K2.
Proiectul are o perioadă de implementare de 24 luni, începand cu data de 01 septembrie
2017 iar bugetul aprobat are o valoare totală de 263.651 euro, acoperită integral de Comisia Europeană
prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.
Proiectul are ca obiectiv general creșterea nivelului de conștientizare în rândul asistenților
medicali, profesorilor, asistenților sociali, studenților, părinților, adolescenților, copiilor și părților
interesate privind eficacitatea prevenirii obezității și promovarea unui stil de viață sănătos .
Grupul țină al proiectului este format din asistenți medicali/studenți, asistenții sociali, si
profesori din cadrul școlilor care sunt profesioniștii adecvați pentru abordarea cu succes a prevenirii
obezității și promovarea unui stil de viață sănătos, luând în considerare rolul lor în consilierea și
promovarea obiceiurilor de viață sănătos.
Proiectul va crea un grup de formatori din cele 5 țări și va pilota formarea la nivel
internațional și local cu 424 persoane din cele 3 grupuri-țintă care vor dobândi cunoștințe, abilități și
instrumente pentru a oferi mesaje clare despre alimentația sănătoasă și nutriție, prevenirea obezității și
a bolilor metabolice și comportamentul nediscriminatoriu față de persoanele obeze sau supraponderale.
Proiectul va contribui la diminuarea acestui fenomen global printr-o analiză a conceptului de
viață sănătoasă și colectarea de bune practici între țările partenere, o curriculă de prevenire a obezității
și a unui stil de viață sănătos, o platformă on-line și un training in sistem blended-learning pentru
prevenirea obezității și formarea unui stil de viață sănătos.
Activitățile de diseminare, evenimentele de conștientizare și materialele elaborate în timpul
implementării proiectului vor contribui la prevenirea obezității și la promovarea unui stil de viață
sănătos în rândul grupurilor țintă, pacienților, beneficiarilor, copiilor, adolescenților, adulților,
autorităților publice și altor părți interesate.
Mai multe detalii despre derularea proiectului puteți gasi pe website-ul organizației
www.asociatiaeverest.ro, pe pagina de facebook: https://www.facebook.com/AsociatiaEverest/ sau la
adresa de e-mail : asociatia.everest@gmail.com

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională
şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

