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ELECT

Europeiske læringsfellesskap for mennesker med psykiske helseproblemer 2007–2009

ELECT-projektet
Syftet med Elect-projektet (European Learning
Communities for Training of People with Mental Illness)
är att stärka klubbhusen som inlärningscentra
och underlätta tillgången till utbildning och
arbetsmarknad för personer som håller på att
tillfriskna från Psykiska ohälsa. ELECT-konsortiet
innefattar klubbhus, klubbhussammanslutningar och
träninghus från sju europeiska länder. STAKES kommer
att fungera som projektkoordinator. Projektet har
finansierats via stöd från europeiska kommissionens
program för livslångt lärande.

Klubbhus erbjuder en alternativ träningsmiljö och utbildningsmöjligheter för personer som håller på att tillfriskna från psykisk
ohälsa. Klubbhus kan förbättra elevernas baskunskaper och öva
upp deras inlärningsförmåga genom att aktivera och motivera
dem till att delta i olika typer av korta kurser. Klubbhus hjälper till
att identifiera elevernas utbildningsmål och underlättar för dem
att följa individuella inlärningsvägar.
Projektet främjar samarbete och ökad medvetenhet mellan
klubbhus-anslutna inlärningscentra och utbildningsinstitut.
Projektet skapar en uppsättning understödda utbildningsmetoder för klubbhusmedlemmar som strävar efter att studera
vid utbildningsinstitut och för studenter vars studier har avbrutits
till följd av psykisk ohälsa. Utbildning med understöd förbättrar
möjligheterna att med framgång påbörja och genomföra studier
vid utbildningsinstitut.
Under projektets slutfas kommer ELECT att organisera en
pilotkurs om understödd utbildning där erfarenheter och
preliminära resultat från projektet sammanfattas.

AKTIVITETER

De flesta människor som periodvis
lider av mental ohälsa skulle vilja
arbeta eller studera. Enligt en rapport
utgiven i Storbritannien hade nära
70 % av dem önskemål om att delta i
utbildning eller träning, men endast
18 % var under utbildning.
Bob Grove, Jenny Secker och Patience Seebohm
[red.]: ”New thinking about Mental Health and
Employment”. Radcliffe Publishing, Oxford 2005.

ELECT-projektet ska:
 Identifiera klubbhusmedlemmarnas utbildningsmål
och – behov och skapa individuella inlärningsvägar
 Förbättra elevernas baskunskaper och inlärningsförmåga
genom att aktivera och motivera dem att delta i
korta kurser (t.ex. yrkesvägledning, informations- och
kommunikationsteknik, språk)
 Planera och organisera två europeiska datorstödda
distanskurser
 Utveckla ett verktygssortiment för understödd utbildning i
samarbete med utbildningsinstitut
 Förbättra samarbetet och öka medvetenheten mellan
klubbhusanslutna inlärningscentra och utbildningsinstitut
 Planera och organisera en pilotkurs om understödd utbildning
och skapa en läroplan för klubbhusens understödda
utbildning

RESULTAT

PARTNERS

 Klubbhusanslutna inlärningscentra

STAKES – Forsknings- och utvecklingscentralen
för social- och hälsovården  Finland
Sveriges Fontänhus  Sverige
Danska klubbhusföreningen  Danmark
Mosaic klubbhuset, internationellt träninghus  Storbritannien
Ersta Sköndal Högskola  Sverige
Tyskspråkiga klubbhusföreningen  Tyskland
Finska klubbhusföreningen  Finland
Oslo Fontänhus  Norge
Geysir klubbhus  Island
Helsingfors klubbhus, internationellt träninghus  Finland
Malmö Fontänhus, internationellt träninghus  Sverige
Skotska klubbhusföreningen  Storbritannien
ICCD – Internationellt center för klubbhusutveckling  USA

– En rapport om god praxis
 En översyn av den understödda utbildningens metoder
– att bistå personer som återhämtar sig från psykisk
ohälsa med att klara studier vid utbildningsinstitut
 Två europeiska datorstödda distanskurser
 Pilotkurs om understödd utbildning för
klubbhuslärare och kamratlärare
 En läroplan för de europeiska klubbhusen understödda
utbildningskurs
 Fem internationella projektmöten
 Webbplatser, nyheter, broschyrer (på sju språk)
 Utvärderingsrapport
 Interims- och slutrapport
(Alla rapporter ska publiceras på engelska. Sammanfattningar
av rapporterna kommer att översättas till olika språk.)
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