
COMBATEREA SINGURĂTĂȚII EXISTENȚIALE ÎN RÂNDUL 
PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ: UN NOU PROIECT EUROPEAN  
A FOST LANSAT
Singurătatea în rândul persoanelor în vârstă: o problemă în creștere
Singurătatea este, totuși, un concept complex care implică atât dimensiuni fizice, cât și existențiale. Dimensiunea fizică implică ne-
voia de apropiere și atingere, în timp ce singurătatea în forma sa existențială rulează mult mai adânc decât singurătatea socială și 
fizică și este descrisă ca o condiție inevitabilă a umanității
Singurătatea existențială este de obicei descrisă în asociere cu moartea, muribunzii și cancerul, atunci când apar întrebări despre 
sensul vieții. Studiile realizate asupra personalului din sănătate (medici, asistenți medicali, infirmieri, asistenți sociali, kinetototera-
peuți sau terapeuți ocupaționali) arată că personalul medical a resimțit confruntarea cu singurătatea existențială la persoanele în 
vârstă ca fiind plină de semnificație, dar și plină de provocări.

Acesta este într-adevăr scopul  proiectului  ALONE, finanțat prin programul Erasmus+ KA2 de către Uniunea Europeană .
Proiectul va fi pus în aplicare în cinci țări europene, cu scopul de a educa profesioniștii din domeniul social și al asistenței medicale 
cu privire la diferitele dimensiuni ale singurătății pentru a putea detecta și recunoaște singurătatea în toate formele sale în rândul 
persoanelor în vârstă și consolida capacitatea lor lor de a gestiona singurătatea, în general, și singurătatea existentială, în mod spe-
cial.

În cadrul proiectul va fi elaborat un pachet de formare pentru asistente medicale și alți profesioniști din domeniul sănătății care au în 
prezent o pregătire  limitată sau sau nicio pregătire pentru a se ocupa de persoanele în vârstă afectate de singurătatea existențială.
 În România, proiectul ALONE va fi implementat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 
România-Filiala Iași 
“Este primul proiect ce abordeaza acest subiect subiect în Romania si ne bucurăm că organizația noastră va beneficia de cele mai 
practici bune internaționale în domeniu”-Lililana Pintilie (Presedinte OAMGMAMR Iasi)
Pentru a afla mai multe despre proiect, vizitați site-ul www.aloneproject.eu 

Notă:
Proiectul ALONE finanțat de  Comisia Europeană în temeiul acordului 2019-1-PL01-KA202-064933 

Mai multe detalii despre derularea proiectului puteți obține la numărul de telefon 0232240695 interior 14, la e-mail la adresa pro-
iecte@oammr-iasi.ro, pe siteul organizației www.oammr-iasi.ro sau pe pagina de facebook: www.facebook.com/ordinulasistentilor-

medicali.iasi.
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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

2019-1-PL01-KA202-064933


