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ELECT

Europeiske læringsfellesskap for mennesker med psykiske helseproblemer 2007–2009

ELECT-prosjektene
Elect-prosjektene i (European Learning Communities
for Training of People with Mental Illness) har som
mål å styrke klubbhusene som læringsfellesskap og
gi mennesker som har vært psykisk syke, mulighet
til utdannelse og tilgang til arbeidsmarkedet.
ELECT-sammenslutningen omfatter klubbhus,
klubbhuskoalisjoner og læringsbaser fra sju
europeiske land. STAKES vil fungerer som
prosjektkoordinator. Prosjektet er finansiert med
støtte fra EU-kommisjonens program for livslang
læring.

Klubbhusene tilbyr et alternativt læringsmiljø og læringsmuligheter
for mennesker som har vært psykisk syke. Klubbhusene kan
forbedre studentenes grunnleggende ferdigheter og læreevne ved
å aktivere og motivere dem til å delta i ulike typer korte kurs, f.eks. i
yrkesveiledning, IKT og språk. Klubbhusene bidrar til å identifisere
studentenes læringsmål og gjøre dem i stand til å følge individuelle
læringsveier.
Prosjektet styrker samarbeid og forståelse mellom klubbhusenes
læringsfellesskap og utdanningsinstitusjoner i samarbeidslandene.
Prosjektet skaper et sett med støttede utdanningsmetoder
for klubbhusmedlemmer som har som mål å studere i
utdanningsinstitusjoner, og studenter som har fått sine studier
avbrutt på grunn av psykisk sykdom. Støttet utdanning gjør
det lettere å begynne på og fullføre studier med godt resultat i
utdanningsinstitusjoner.
I sluttfasen av prosjektet vil ELECT organisere et pilotkurs i støttet
utdanning, som vil oppsummere prosjektets erfaringer og
foreløpige resultater.

AKTIVITETER

De fleste som opplever perioder med
psykisk sykdom, vil gjerne arbeide eller
studere. I henhold til en rapport som
ble publisert i Storbritannia, ønsket
nesten 70 % av disse å ta utdanning
eller få opplæring, men bare 18 % var
faktisk under utdanning.
Bob Grove, Jenny Secker og Patience Seebohm
[redaktører]: "New thinking about Mental Health
and Employment" ("Nye tanker om psykisk helse og
arbeid"). Radcliffe Publishing, Oxford 2005.

ELECT-prosjektet skal:
 Identifisere klubbhusmedlemmenes utdanningsmål
og behov og etablere individuelle læringsveier
 Forbedre deltakernes ferdigheter og læreevne ved
å aktivisere og motivere dem til å delta i korte kurs
(f.eks. yrkesveiledning, IKT og språk)
 Planlegge og organisere to europeiske Internett-baserte
fjernstudiekurs
 Utvikle et sett med støttede utdanningsverktøy i samarbeid
med utdanningsinstitusjoner
 Styrke samarbeid og forståelse mellom klubbhusenes
læringsfellesskap og utdanningsinstitusjoner
 Planlegge og organisere et pilotkurs i støttet utdanning og
utarbeide en fagkrets for støttet utdanning for klubbhusene

RESULTATER

PARTNERE

 Klubbhusenes læringsfellesskap

STAKES – Nasjonalt forsknings- og utviklingssenter
for velferd og helse  Finland
Svensk klubbhuskoalisjon  Sverige
Dansk klubbhuskoalisjon  Danmark
Mosaic-klubbhus, internasjonal klubbhusopplæringsbase  Storbritannia
Ersta Sköndal høgskole  Sverige
Tyskspråklig klubbhuskoalisjon  Tyskland
Finsk klubbhuskoalisjon  Finland
Oslo klubbhus  Norge
Geysir klubbhus  Island
Helsinki klubbhus, internasjonal base for klubbhusopplæring  Finland
Malmö klubbhus, internasjonal base for klubbhusopplæring  Sverige
Skotsk klubbhuskoalisjon  Storbritannia
ICCD – internasjonalt senter for utvikling av klubbhus  USA

– en rapport om god praksis
 En gjennomgang av metoden for støttet utdanning
– hjelpe mennesker å komme tilbake til samfunnet etter å
ha vært psykisk syke, og studere i utdanningsinstitusjoner
 To europeiske Internett-baserte fjernstudiekurs
 Pilotkurs i støttet utdanning
for klubbhustrenere og assistenttrenere
 En fagkrets for opplæringskursene i støttet utdanning
for de europeiske klubbhusene
 Fem internasjonale prosjektmøter
 Nettsted, nyhetsbrev, brosjyrer (på sju språk)
 Evalueringsrapport
 Interimrapport og endelig rapport
(Alle rapporter skal publiseres på engelsk.
Rapportsammendragene skal oversettets til ulike språk.)
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