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CareEr : Dezvoltarea personală a îngrijitorilor informali
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Associazione C’ENTRO – Chioggia, Italia – www.associazionecentro.it
ITG Conseil - Paris, Franta – www.itg.fr
IASIS – Atena, Grecia – www.iasismed.eu
CIEP asbl – Bruxelles, Belgia – www.ciep.be
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI – Krakovia, Polonia – www.uj.edu.pl
DGASPC Sector 1 – București, România – www.dgaspc-sectorul1.ro

Contextul proiectului
În Europa, îngrijitorii informali acoperă aproape 80% din cererea totală de îngrijire de lungă durată. Membrii
familiilor sunt adesea cei care își asumă responsabilitățile față de persoanele în vârstă, persoanele cu
dizabilități și persoanele cu boli cronice. Din păcate îngrijirea unei persoane dragi, este însoțită de
numeroase probleme cum ar fi izolare, oportunități profesionale limitate, dificultăți financiare, combinând
responsabilitățile de îngrijire a unui membru din familie cu munca prestată, având consecințe asupra sănătății
îngrijitorului, sau limitarea relațiilor sociale ale acestuia.
De aceea, majoritatea îngrijitorilor informali sunt expuși riscului de excludere socială. Este nevoie de ajutor
și de incluziune activă în viața socială a acestora. Prin formarea personalizată a acestora, proiectul CareEr va
contribui la consolidarea poziției îngrijitorilor informali în societate.
Scopul proiectului
Obiectivele proiectului CareEr, au ca scop consolidarea poziției îngrijitorilor informali, prin activități
specifice precum:
• dezvoltarea materialelor de pregătire de către și pentru îngrijitorii informali, care să îmbunătățească situația
îngrijitorilor informali și să îmbunătățească calitatea asistenței medicale în România

• sprijinirea îngrijitorilor informali tineri, care sunt nevoiți să combine responsabilitățile de îngrijire, cu cele
cele ale muncii prestate și cu cele ale educației.
Sarcini
Litera majusculă „E” cu acronimul „CareEr” rezultă din:


„Angajare” și „Împuternicire” (eng.), adică implicarea și consolidarea poziției îngrijitorilor informali:
 105 îngrijitori informali din 6 țări ale Uniunii Europene vor participa la acest proiect; unii dintre
ei vor fi invitați în grupuri locale de concentrare, iar șapte dintre ei vor călători în țări precum
Belgia, Grecia și Italia, pentru a participa activ la faza de dezvoltare a instrumentului de formare.
 Posibilitatea acestora de a stabili un contact cu îngrijitorii informali din alte țări, pentru a
dobândi experiență profesională recunoscută pe piața europeană a muncii.



,,E-platformă ”, adică o platformă electronică:
 Creată împreună cu profesorii, datorită cooperării în cadrul focus-grupurilor naționale și
internaționale
 Oferă îngrijitorilor informali din România, oportunitatea gratuită de a contacta comunitățile
îngrijitorilor din diferite țări europene



Sarcini implementate ca parte a proiectului

IO1: Elaborarea unui ghid, pentru îngrijitorii la domiciliu
IO2: Crearea unei platforme electronice, pentru îngrijitorii și experții în îngrijirea la domiciliu
IO3: Dezvoltarea unui program de instruire pentru formatorii care îngrijesc persoane la domiciliu
IO4: Pregătirea unei broșuri cu abilitățile necesare tutorelui
Grupuri țintă
o îngrijitori informali aparținând grupurilor cu risc de excludere (vulnerabile)
o îngrijitorii informali care combină îngrijirea la domiciliu cu responsabilitățile de muncă (lucrează atât
cu normă întreagă, cât și cu normă parțială)
o îngrijitorii profesioniști din domeniul sanatatii

o membrii organizațiilor neguvernamentale implicate în sectorul îngrijirilor (adică formatori, antrenori,
lideri, mentori, educatori, consilieri care lucrează în principal pentru organizațiile care oferă instruire
în sectorul îngrijirii la domiciliu)
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