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O evento organizado pela Universidade
Tecnológica de Kaunas (UTK), Lituânia, teve
como objetivo introduzir o problema do distúrbio
da demência, os problemas que os cuidadores
podem enfrentar no cuidado de uma pessoa com
demência e a falta de educação e formação
especializada. Os materiais de aprendizagem
desenvolvidos no projeto iDO foram
apresentados para facilitar a discussão e para
receber feedback.
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A Associação Alzheimer de Atenas organizou
dois Eventos que tiveram lugar nos dias 18 e 21
de setembro de 2019 em Atenas. Estes eventos
foram organizados de modo a consciencializar
de como a demência afeta milhares de
pessoas e para disseminar a contribuição
educacional do projeto iDO para a formação
de cuidadores.

A Virtual Campus organizou um evento entitulado "Caminhos
para o autocuidado, saúde e bem-estar", no dia 12 de novembro
de 2018. O evento foi realizado na Escola de Enfermagem do
Porto, Portugal (ESEP Enfermagem Porto) com o principal
objetivo de promover a importância do autocuidado quando se
cuida do outro particular.



O tempo de execução, a complexidade e a
indiscrição foram modelados e criados com os
requisitos e necessidades indicados pelos
cuidadores diretos, pessoas com demência,
cuidadores familiares e especialistas em
demência.

A Universidade Lund promoveu o projeto num evento
com duas sessões no dia 16 de setembro de 2019. O
evento teve lugar no Centro de Aprendizagem MoA
em Lund, Suécia com aproximadamente 60
participantes no total. Este evento teve como
objetivo introduzir os problemas que tanto os
cuidadores profissionais como os informais podem
enfrentar quando cuidam de uma pessoa com
demência, bem como os problemas devido à falta
de educação e formação especializada. Os
participantes eram adultos que estavam a estudar
para se licenciarem em  enfermeiros práticos, no
início da sua formação. O evento contou também com
a presença de alguns professores.
 

Tech4Care (Falconara Marittima, Itália) e INRCA
(Ancona, Itália) prepararam dois eventos que
envolveram mais de 60 participantes. O primeiro
evento tomou lugar no dia 24 de setembro de
2019 num centro dia para pessoas com demência
e cuidadores. O segundo evento tomou lugar no
dia 30 de setembro 2019 na sede da Tech4Care
com especialistas em demência, testes piloto,
partes interessadas e público geral. Ambos os
projetos tinham como intenção apresentar o
projeto em si e de demonstrar como é que o
projeto iDO pode facilitar a vida das pessoas
com demência bem como os seus cuidadores.

http:// idoproject.eu /game/

O Massive Open Online Course (MOOC) é uma
plataforma de e-learning que inclui uma vasta gama
de conteúdos de multimédia, de formação interativa e
textual para os cuidadores diretos. O MOOC está
disponível em inglês e em todas as línguas dos
parceiros. 
 Pode aceder ao curso aqui:
https://www.udemy.com/course/training-on-
dementia-for-direct-care-workers/


