Liity mukaan

EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!
Hyödy yhteisöstä, joka on
sitoutunut hoidon, hoivan
ja avun tarpeessa olevien
ikäihmisten hyvinvoinnin ja
arvokkuuden edistämiseen
Yhdessä voimme saavuttaa paljon
aloittamalla pienistä muutoksista.
WeDO -kumppanuusohjelma on
tarkoitettu kaikille sidosryhmille,
jotka haluavat parantaa hoitoa,
hoivaa ja apua tarvitsevien
ikäihmisten elämänlaatua ottamalla
käyttöön Ikäihmisille suunnattujen
palvelujen eurooppalaisen
laadunkehittämisohjelman.
WeDO -kumppanuusohjelma
on erinomainen mahdollisuus
jakaa kokemuksia ja hyötyä
innovatiivisista ideoista.

Liity siis mukaan!

Miksi liittyä mukaan?
WeDO -kumppanuusohjelman jäsenenä
pääset mukaan:
• EU:n laajuiseen sidosryhmien yhteisöön,
joka on sitoutunut parantamaan
ikäihmisille suunnattujen palvelujen laatua
• WeDO-verkkosivuilla toimivaan EU:n
laajuiseen ikäihmisten palvelujen
keskustelufoorumiin
• Vaihtamaan tietoja ja jakamaan
kokemuksia muiden WeDO
-kumppanuusohjelman jäsenten kanssa

Miten liittyä mukaan?
Voit päästä WeDO -kumppanuusohjelman
jäseneksi seuraavilla tavoilla:
• Ottamalla yhteyttä maasi kansallisen
verkoston koordinaattoriin ja osallistumalla
verkoston työhön
• Ottamalla yhteyttä AGE Platform
Europe’iin, jos maasi ei osallistunut
WeDO -hankkeeseen. Saat tietoa ja apua
liittymisessä ja sidosryhmäverkoston
luomisessa
• Ottamalla käyttöön Ikäihmisille
suunnattujen palvelujen eurooppalaisen
laadunkehittämisohjelman ja lähettämällä
AGE Platform Europe’iin kuvauksen siitä,
kuinka käyttöönotto tapahtui

Mikä WeDO-hanke oli?
Eurooppalainen Euroopan komission
yhteisrahoittama hanke (2010–2012), jonka
ohjausryhmä koostui 18 hankekumppanista
12:sta Euroopan unionin jäsenvaltiosta.
ÎÎ Tavoite: luoda avoin ja kestävä
kumppanuusohjelma eurooppalaisille,
kansallisille sekä alueellisille ja paikallisille
sidosryhmille, jotka ovat sitoutuneet
ikäihmisille suunnattujen palvelujen
laadun kehittämiseen sekä ikäihmisten
kaltoinkohtelun ennaltaehkäisemiseen
ÎÎ Moninaisista sidosryhmistä
koostuneet 12 kansallista verkostoa
ja eurooppalainen verkosto
osallistuivat aktiivisesti hankkeeseen ja
myötävaikuttivat työn tuloksiin
ÎÎ Päätuotokset: Ikäihmisille suunnattujen
palvelujen eurooppalainen laadunkehittämisohjelma ja eurooppalainen
WeDO-kumppanuusohjelma
WeDO-hanke päättyi, mutta WeDOkumppanuusohjelma jatkaa työtä
ikäihmisten arvokkuuden ja hyvinvoinnin
edistämiseksi!

Ikäihmisille suunnattujen
palvelujen eurooppalainen
laadunkehittämisohjelma
Määrittää 11 hyvän laadun ja 7 hyvän
toiminnan periaatteen avulla millaista
laadukas palvelu on. Tavoitteena on:
ÎÎ Antaa kuva ikäihmisille suunnattujen
palvelujen nykytilanteesta ja luoda
niistä yhteinen visio sekä lisätä
tietoisuutta ikäihmisten kaltoinkohtelun
ennaltaehkäisemisen tarpeesta
ÎÎ Lisätä ikäihmisten omaa aktiivista
osallistumista omien tarpeidensa ja
itselleen välttämättömien palvelujen
määrittämiseen
ÎÎ Edistää tasa-arvoisten ja kestävien
ratkaisujen kehittämistä tukemalla
hyvien käytäntöjen jakamista sekä
kansallisella että kansainvälisellä tasolla
ÎÎ Edistää tietojen parempaa koordinointia
ja jakamista sidosryhmien välillä palvelujen
laadun ja tehokkuuden parantamiseksi
ÎÎ Kehittää ikäihmisille suunnattujen
palvelujen laatua varmistamalla
tehokkuuden, kustannussäästöjen
ja laadun parantamisen keskinäinen
tasapaino
ÎÎ Parantaa edellä mainituilla toimenpiteillä
hoitoa, hoivaa ja apua tarvitsevien
ikäihmisten elämänlaatua

WeDO -verkkosivusto
on sinua varten!
WeDO -verkkosivustolta löydät
seuraavat tiedot:
ÎÎ Kaikkien WeDO -hankkeiden kansallisten
verkostojen koordinaattorien yhteystiedot
ÎÎ Esimerkkejä laatutyökaluista
ÎÎ Laajan hyvien käytäntöjen tietokannan
ÎÎ Lisätietoa osallistavasta työtavasta ja sen
käytöstä
ÎÎ Yhteenvedon WeDO -hankkeen
kansallisten verkostojen kokemuksista
ÎÎ Foorumin, jossa voit keskustella
muiden WeDO -kumppanuusohjelman
jäsenten kanssa

Ja paljon muuta:
www.wedo-partnership.eu
-sivustolla voit ilmoittautua
WeDO-kumppanuusohjelman
jäseneksi!

Euroopan komissio osallistui tämän
julkaisun rahoittamiseen. Vastuu julkaisusta
on yksinomaan sen laatijalla. Euroopan
komissio ei ole vastuussa minkään
julkaisussa esitetyn tiedon käytöstä.

Ota yhteyttä:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Sari Jokinen, sari.jokinen@thl.fi
Helsingin yliopiston Koulutus- ja
kehittämiskeskus Palmenia

Tiina Savola, tiina.savola@helsinki.fi
AGE Platform Europe
Rue Froissart, 111
B-1040 Bruxelles
Tel. +32 2 280 14 70
Email info@age-platform.eu
(viitteeksi ‘WeDO partnership’)

www.wedo-partnership.eu
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