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Consorțiul proiectului Erasmus+ ALONE are plăcerea de a anunța lansarea cursurilor
locale de formare privind singurătatea existențială în rândul persoanelor în vârstă, adresate profesioniștilor din domeniul asistenței medicale și sociale.
Scopul acestui training inovator este de a crește gradul de conștientizare și de a oferi
informații cu privire la singurătate, în special cea existențială în rândul persoanelor în
vârstă și de a oferi profesioniștilor strategii pentru a face față.
Cursul de formare a fost dezvoltat pornind de la nevoile specifice ale profesioniștilor
din domeniul asistenței sociale și medicale, raportate în fazele anterioare ale proiectului, în abordarea persoanelor vârstnice care se confruntă cu singurătatea existențială.
Pentru a răspunde în mod eficient acestor nevoi, cursul combină cunoștințele teoretice
cu jocurile de rol, studii de caz, exemple, discuții de grup și sesiuni de reflecție.
Cursul de formare acoperă următoarele subiecte defalcate pe 4 module:
1. Centrarea pe persoană, ageism și spiritualitate;
2. Diferite forme de singurătate;
3. Arta de a asculta și empatia;
4. Conversații despre aspecte emoționale și existențiale.
În ultima perioadă, partenerii au început să testeze programul de formare ALONE prin
organizarea cursurilor locale în Polonia, Italia, România, Suedia și Lituania, implicând
câte 20-25 de profesioniști din domeniul asistenței sociale și medicale care lucrează
cu persoanele în vârstă în centre de îngrijire și servicii sociale.
La finalul acestei etape, fiecare partener va colecta feedback-uri de la participanți, care
vor sta la baza ultimelor modificări și ajustări ale cursului, cu scopul adaptării cursului
la diferite contexte naționale.

ETAPELE URMĂTOARE:
După desfășurarea cursurilor locale, partenerii vor organiza o conferință locală de diseminare pentru prezentarea proiectului și a rezultatelor sale. Grupul țintă va fi format

Conţinutul prezentului material
reprezintă responsabilitatea exclusivă
a autorilor, iar Agenţia Naţională şi
Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit
conţinutul informaţiei

din profesioniști din domeniul sănătății, educatori VET și mentori de practică, cadre medicale,studenți, alte categorii de
profesioniști interesați, dar și reprezentanți ai autorităților și organizațiilor din domeniul sănătății publice și private. La
fiecare eveniment de multiplicare vor participa minimum 60 de persoane. Aceste evenimente vor fi organizate în țările
partenere începând cu sfârșitul lunii februarie.
Dacă doriți să aflați mai multe despre proiectul ALONE și următoarele activități, vizitați site-ul www.aloneproject.eu

