Dette projekt er finansieret med støtte
fra Europa-Kommissionen.
Denne publikation (meddelelse) forpligter
kun forfatteren, og Kommissionen
kan ikke drages til ansvar
for brug af oplysningerne heri.

13388-LLP-1-2007-FI-GRUNDTVIG-GMP

ELECT

Europæiske Læringsfælleskaber til uddannelse af mennesker med psykiske lidelser 2007–2009

ELECT-projektet
Formålet med ELECT-projektet (European Learning
Communities for Training of People with Mental
Illness) er at gøre det muligt for klubhuse at fungere
som læringsfællesskaber og at tilbyde at flere
mennesker, der har været udsat for en psykisk
lidelse (medlemmer), kan få adgang til uddannelse
og til arbejdsmarkedet. ELECT-konsortiet er et
samarbejde mellem klubhuse, klubhuskoalitioner
og uddannelsessteder i syv forskellige
europæiske lande. STAKES varetager rollen som
projektkoordinator. Projektet er finansieret af
fondsmidler fra EU-kommissionens program,
Livslang læring.

Klubhuse giver mennesker, der har været udsat for en psykisk lidelse,
mulighed for en alternativ ramme om træning og uddannelse.
Klubhusene kan hjælpe medlemmerne med at forbedre deres
grundlæggende færdigheder og deres indlæringsevner ved at
aktivere dem og motivere dem til at deltage i forskellige slags korte
kurser. Klubhusene hjælper medlemmerne med at finde frem til et
mål for deres uddannelse og sætter dem i stand til at forfølge deres
egen vej til målet.
Projektet vil skærpe samarbejdet og den gensidige forståelse
mellem klubhusenes læringsfællesskaber og de deltagende landes
uddannelsesinstitutioner. Projektet vil udvikle metoder til at støtte
de af klubhusenes medlemmer, som ønsker at begynde at studere,
og de medlemmer, hvis studier er blevet afbrudt pga. en psykisk
lidelse. Støtte til uddannelse har vist sig at forbedre medlemmernes
muligheder for at begynde på eller gennemføre et studie.
I projektets sidste del vil ELECT organisere et pilotprojekt om støtte
til uddannelse, som vil sammenfatte erfaringerne med projektet og
de foreløbige resultater.

AKTIVITETER

De fleste mennesker, der i perioder
lider af psykiske lidelser, ønsker at
komme i arbejde eller studere. Ifølge
en rapport fra Storbritannien ønskede
næsten 70 % at tage en uddannelse,
men kun 18 % var under faktisk
uddannelse.
Bob Grove, Jenny Secker & Patience Seebohm
[red.]: “New thinking about Mental Health and
Employment“. Radcliffe Publishing, Oxford 2005.

ELECT-projektet har til formål at:
 Afdække klubhusmedlemmernes uddannelsesmæssige mål
og behov og at finde frem til det enkelte medlems individuelle
vej til at nå målet
 Forbedre medlemmernes grundlæggende færdigheder og
deres indlæringsevner ved at aktivere dem og
motivere dem til at tage forskellige slags korte kurser
(Fx karrierevejledning, IT-kurser og sprogkurser)
 Organisere 2 IT-baserede fjernundervisningskurser
 Udvikle metoder til at støtte medlemmernes uddannelses
mål i samarbejde med de involverede landes
uddannelsesinstitutioner
 Styrke samarbejdet og skærpe interessen mellem klubhusenes
læringsfællesskaber og uddannelsesinstitutionerne
 Organisere et pilotkursus i det at støtte medlemmerne til
uddannelse og på baggrund heraf udarbejde en vejledning i,
hvordan man udvikler et uddannelses støtte program i
klubhuse

RESULTATER

PARTNERE

 Læringsfællesskaber i klubhuse

STAKES – National Research and Development Centre
for Welfare and Health  Finland
Swedish Clubhouse Coalition  Sverige
Danish Clubhouse Coalition  Danmark
Mosaic Clubhouse, International Clubhouse Training base  Storbritannien
Ersta Sköndal Högskola  Sverige
German Speaking Clubhouse Coalition  Tyskland
Finnish Clubhouse Coalition  Finland
Fontenehuset Oslo  Norge
Geysir Clubhouse  Island
Helsinki Clubhouse, International Clubhouse Training Base  Finland
Fontänhuset Malmö, International Clubhouse Training Base  Sverige
Scottish Clubhouse Coalition  Storbritannien
ICCD – International Center for Clubhouse Development  USA

– En rapport om god praksis
 En oversigt over støttede uddannelsesmetoder
– At hjælpe medlemmer, der har været udsat for en
psykisk lidelse, med at gennemføre deres studier på
uddannelsesinstitutionerne
 To europæiske IT-baserede fjernundervisningskurser
 Kurser i et uddannelses støtte program for trænings
medlemmer og -medarbejdere
 En undervisningsplan for de europæiske klubhuses
program til uddannelses støtte
 Fem internationale projektmøder
 Hjemmeside, nyhedsbreve, brochurer
(på 7 forskellige sprog)
 En evalueringsrapport
 Foreløbig og endelig rapport
(Alle rapporter vil blive udgivet på engelsk Resuméer
af rapporterne vil blive oversat til forskellige sprog.)
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