Eurocarers
Základná informácia
Status organizácie
Eurocarers je medzinárodná nezisková a mimovládna asociácia založená za filantropickým,
vedeckým a vzdelávacím účelom a za účelom obhajoby práv osôb, ktoré opatrujú odkázané
osoby (carers).
Asociácia sa nazýva aj ako “Eurocarers – Európska asociácia angažujúca sa pre
opatrujúce osoby”, kde za opatrujúcu osobu (carer) sa považuje osoba, ktorá sa stará o inú
osobu mimo profesionálneho alebo formálneho rámca. Opatrovanou osobou (carees) je osoba,
ktorá má chronickú chorobu, zdravotné postihnutie alebo dlhodobé zdravotné problémy a
potrebu starostlivosti.
Východiská, úlohy a ciele organizácie
Potreba osobitnej ochrany neformálne opatrujúcich osôb vychádza z toho, že ich význam
z dôvodu demografického vývoja a výziev vzťahujúcich sa k formálnemu sektoru
zdravotných a sociálnych služieb v celej Európe nebol nikdy tak zásadný ako je teraz a ako
bude do budúcnosti.
Cieľom Eurocarers je:
• podporovať uznanie opatrujúcich osôb a ich záujmov, bez ohľadu na ich vek alebo
osobitné zdravotné potreby osôb, ktoré opatrujú,
• podporovať sociálnu inklúziu neformálne opatrujúcich osôb,
• podporovať rozvoj služieb zameraných na pomoc týmto osobám.
Eurocarers spája organizácie reprezentujúce opatrujúce osoby a tie, ktoré realizujú výskum
a vývoj v tejto oblasti so zámerom:
• stimulovať a podporovať budovanie a rozvoj takýchto organizácií v krajinách a regiónoch,
kde zatiaľ neexistujú,
• podporovať opatrujúce osoby a ich organizácie cestou sústreďovania, výmeny
a diseminácie informácií, skúseností, expertíz a dobrej praxe,
• prispievať k rozvoju politík na regionálnej, národnej a európskej úrovni, podporovať
politiky, pokiaľ je to možné, na základe výskumných dôkazov,
• podporovať príležitosti pre spoluprácu na medzinárodných výskumoch, politikách
a praktikách, osobitne výmenou informácií o inováciách a dobrých praktikách,
• sprostredkovávať a interpretovať relevantné EÚ politiky pre členské organizácie na
národnej a regionálnej úrovni a vťahovať tieto organizácie do tvorby európskych politík,
• spolupracovať s inými záujmovými a obhajujúcimi skupinami na národnej a európskej
úrovni, vrátane organizácií reprezentujúcich osoby so zdravotným postihnutím, ženské
organizácie, organizácie bojujúce proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe, s cieľom
podporovať uznanie a záujmy opatrujúcich osôb a ovplyvňovať politické prostredie, ktoré
je k nim viac ústretové.

Eurocarers a Inštitút pre výskum práce a rodiny
Členmi Eurocarers za Slovensko je Asociácia pre udržateľný rozvoj regiónov Slovenska
a Klub mnohodetných rodín.
Dňa 16. novembra 2010 mimoriadne Valné zhromaždenie Eurocarers schválilo plné členstvo
IVPR v tejto európskej asociácii. Vecná spolupráca začala už v marci 2010 účasťou IVPR vo
výskumnom projekte “Quality of life in caregivers of dependent people affected by
incontinence in Europe”.
Viac informácií o Eurocarers
Viac informácií o organizácii a jej činnosti získate na adrese:
http://www.eurocarers.org/index.php
IVPR v roku 2016 ukončilo členstvo v Eurocarers.

