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Pagrindinis 
pareiškėjas
FUTURA SOC CONS RL 
(S. Giovanni in Persiceto - ITALY)

Partnerystė

Trukmė - Projekto trukmė 24 mėnesiai 
(Lapkričio 3, 2020 – Lapkričio 2, 2022)

Biudžetas - Projekto gauta dotacija 
€ 253.255,00

Finansuojanti organizacija

Projekto n. 2020-1-IT01-KA202-008557

Finansuojamas iš Europos Sąjungos 
programos Erasmus+

Nacionalinė agentūra: Erasmus+ - INAPP

Asocijuoti partneriai
 ► Emilia-Romagna Visuomenės sveikatos 
agentūra – Reabilitacinė medicina ir 
Neuroreabilitacija, vienas iš IRCCS – Bolonijos 
Neurologijos mokslų institutas (Italija)

 ► Asociacija “Amici di Luca”, Bolonija (Italija)

 ► Örebro Apskrities Regionas (Švedija)

 ► Asociacija “La RETE” (Italija)
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ENNEADI projektas skirtas 
skirtingų profesijų specialistams, 
kurie dirba su žmonėmis, 
turinčiais negalią, ypač, kurie 
turi neurologinius pažeidimus, 
atsiradusius dėl trauminio įvykio 
(pvz., po galvos ar nugaros 
smegenų traumos), projektu 
siekiama, kaip išvengti antrinių 
susirgimų, tokių kaip antsvoris, 
nutukimas, diabetas, širdies ir 
kraujagyslių ligos, susirgimų, 
atsirandančių dėl mažo fizinio 
aktyvumo, mitybos klausimams 
spręsti bei sveikai elgsenai ir 
gyvenimo būdui, susijusiam su 
mityba, formuoti.

Projekte numatoma parengti 4 
intelektualinius produktus:

Remiantis naujausiais gyvybės mokslų, 
sveikatos, gyvenimo kokybės ir kitų 
sričių moksliniais tyrimais, bus parengtos 
mokymo ir mokymo metodikos bei 
praktikos gairės specialistams, dirbantiems 
su negalę turinčiais žmonėmis.

Specialistams skirti kursai apie 
prevencinių sveikos mitybos įpročių ir 
gyvenimo kokybės planavimą ir plėtrą.

E-mokymų platforma specialistams, kurie 
dirba su įgytą negalę turinčiais asmenimis,  
apie prevencinius sveikos mitybos įpročius 
ir gyvenimo kokybės planavimą ir plėtrą.

Rekomendacijos politikams dėl sveikos 
mitybos kursų siūlymo žmonėms, 
turintiems negalę ir kursų mokymo 
institucijoms, kurios organizuoja 
specialistų, dirbančių su negalę turinčiais 
asmenims,  kvalifikacijos kėlimo kursus.

ENNEADI pagrindiniai laukiami rezultatai yra šie:Projekte ketinama:

Leisti dalyvaujantiems specialistams 
ir suinteresuotosioms šalims tobulinti 
žinias, susipažįstant su gerąja praktika 
(Europos lygmeniu), susijusia su negalią 
turinčių asmenų gyvenimo kokybe, gerove 
ir sveika mityba;

parengti metodologinę tyrimo apžvalgą, 
skirtą sukurti inovatyvius, lanksčius ir 
atviros prieigos mokymo metodus, skirtingų 
profesijų ir išsilavinimo specialistams;

suteikti žinių projekto partnerių 
institucijoms, vietos darbdaviams, ES 
atsakingoms institucijoms ir partneriams 
apie gyvenimo kokybės ir sveikos mitybos 
standartų svarbą, užtikrinančių negalią 
turinčių žmonių gerovę.

Projektas taip pat įgyvendins:

2 trumpalaikiai jungtiniai personalo 
mokymo renginiai (Italijoje ir Ispanijoje): 
vienas skirtas Europos švietimo iniciatyvų 
apie sveikos mitybos įpročius ir gyvenimo 
kokybę ir gerosios praktikos analizę. Kitas 
renginys – specialistų testavimas, kurio 
pagrindu bus rengiami mokymo kursai.

4 jungtiniai renginiai, skirti projekto 
sklaidai (Italijoje, Ispanijoje, Lietuvoje), 
susiję su 2021 ir 2022 m. Europos 
atsibudimo po komos dienos pažymėjimui ir 
skirti projekto produktų sklaidai.

Tikslai Veiklos Rezultatai

ŠVIETIMO PRIEMONIŲ KŪRIMAS, EKSPERIMENTAS IR SKLAIDA, siekiant pa-

teikti profesionalų turinį apie tinkamą mitybos praktiką, lanksčiose e. mokymosi 

platformose ir priemonėse. 

PROJEKTO PARTNERIŲ SUKURTOS IR PROJEKTO TINKLE VALIDUOTOS 
INOVATYVIOS UGDYMO metodikos, susijusios su gyvenimo kokybės gerini-
mu, sveikos mitybos formavimu ir sveikos mitybos paslaugų žmonėms su įgyta 
negale teikimu; 


