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modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.
This document related to the Project made by the beneficiaries jointly or
individually in any form and using any means, reflects only the author’s view
and the National Agency and the European Commission are not responsible for
any use that may be made of the information it contains

LUCRĂTORII DE SUPORT
O FORȚĂ INOVATOARE ÎN
PROMOVAREA ÎNGRIJIRII
PERSOANELOR CU DEMENŢĂ

În ultimii ani lucrătorii de suport au fost angajaţi
în serviciile de sănătate şi asistenţă socială
ca resurse, în scopul promovării perspectivei
beneficiarilor, pentru a consolida procesul de
recuperare şi pentru a adapta mai bine serviciile
la nevoile acestora.
Obiectivele proiectului PIA sunt acelea de a
promova valorile şi de a adopta măsuri pentru o
viaţă mai bună pentru persoanele cu demenţă,
precum şi de a ajuta la creşterea participării şi
corelaţiei dintre cei care oferă serviciile şi familiile
beneficiare. Toate acestea implică educaţie,
formare şi schimbarea atitudinilor îngrijitorilor
informali, a profesioniştilor precum şi a factorilor
legislativi.

O VIAȚĂ
MAI BUNĂ
PENTRU
PERSOANELE
CU DEMENȚĂ!

Proiectul va aborda aceste nevoi prin partajarea
competenţelor şi consolidarea capacităţilor prin
educarea şi formarea lucrătorilor de suport în demenţă.
Scopul proiectului este de a ajuta la crearea unor servicii
durabile şi competente prin îmbunătăţirea asistenţei
oferite persoanelor cu demenţă şi identificarea unor noi
modalităţi de implicare a utilizatorilor şi a îngrijitorilor
lor informali în dezvoltarea serviciilor.

PIA va crea o platformă digitală care să faciliteze
interconectarea între ţările participante pentru a
aborda provocările demenţei şi implicaţiile lacunelor
politicilor în domeniu şi pentru a facilita angajarea
de lucrători de suport, într-un cadru mai larg de
referinţă, ca potenţial pentru activarea unor modele
mai îndrăzneţe şi mai bune de îngrijire pentru
persoanele cu demenţă.

De asemenea, proiectul va ajuta la reducerea
sentimentului de ruşine, a stigmei şi tabuurilor asociate
cu demenţa, astfel încât persoanele cu această afecţiune
să poată solicita ajutor într-o fază timpurie a bolii.

REZULTATELE
PROIECTULUI
Materiale de instruire şi metodologie.
Dezvoltarea unor resurse de pregătire dedicate
lucrătorilor de suport în îngrijirea persoanelor cu
demenţă.
Ghiduri pentru implicarea şi responsabilizarea
lucrătorilor de suport.
Dezvoltarea unei platforme digitale pentru
comunicare şi colaborare.
Crearea unei reţele pentru împărtăşirea experienţei
şi cunoştinţelor specifice modelelor de îngrijire a
persoanelor cu demenţă din cadrul comunităţilor
acestora.
Strategii pentru creşterea implicării îngrijitorilor
informali în furnizarea şi proiectarea unui sistem
de promovare şi susţinere a îngrijirii persoanelor cu
demenţă la domiciliu.

