2019-1-PL01-KA202-064933

PRESS RELEASE

#2 - 29/01/2021

SINGURĂTATEA EXISTENȚIALĂ: « E O LIPSĂ DE RELAȚIE CU
PROPRIU SINE, CA UN DEȘERT » - VOCEA PROFESIONIȘTILOR
DIN DOMENIUL SOCIAL ȘI AL SĂNĂTĂȚII

Proiectul Alone: rezultatele cercetării
Partenerii proiectului ALONE sunt bucuroși să anunțe că raportul privind înțelegerea, percepțiile și experiențele
de singurătate existențială la persoanele în vârstă de către profesioniștii din domeniul social și al sănătății
este acum disponibil. Îl puteți găsi pe site-ul proiectului în engleză, italiană, lituaniană, poloneză, română și
suedeză.
Scopul acestei cercetări empirice, efectuată în cele cinci țări partenere, a fost de a dezvălui provocările și limitările întâmpinate de profesioniștii din domeniul sănătății în abordarea singurătății existențiale în rândul persoanelor în vârstă. Cercetarea a urmărit, de asemenea, evidențierea competențelor și a nevoilor educaționale și
de sprijin pentru a face față acestui fenomen pentru a dezvolta un program de formare profesională de înaltă
calitate, care să răspundă nevoilor profesioniștilor.
Cercetarea a relevat o lipsă generală de cunoștințe specifice despre singurătatea existențială de către profesioniștii implicați, în aproape toate țările partenere. Este interesant de observat că, după explicarea a ceea ce
este singurătatea existențială, toți participanții intervievați au specificat că au întâlnit în activitatea lor profesională persoanele în vârstă care se confruntă cu ea.
Singurătatea existențială a fost considerată ca fiind ceva care merge foarte adânc, aducând cu ea un sentiment de goliciune, un sentiment de pierdere irecuperabilă a ceva sau a cuiva care este considerat foarte important. Participanții au raportat că detectarea și confruntarea cu singurătatea existențială în rândul persoanelor
în vârstă poate fi o sarcină grea, care constituie adesea un angajament emoțional greu, exacerbat de lipsa de
cunoștințe și sprijin.

Mai mult decât atât, recenta pandemie COVID-19, care a lovit întreaga lume în 2020, a determinat introducerea
unui protocol pentru limitarea contactelor umane și a distanței sociale, implementat prin invitație sau obligație
în unele țări, de a rămâne la domiciliu pentru o anumită perioadă, precum și suspendarea vizitelor rudelor sau
prietenilor la persoanele în vârstă care locuiesc în locuințe. În această situație extraordinară, a devenit și mai
evidentă importanța recunoașterii și a ingerării singurătății existențiale în rândul persoanelor în vârstă..

Only not remaining ALONE, we can
make the difference!
Puteți găsi raportul complet al cercetării empirice
accesând link-ul
https://aloneproject.eu/documents-2/
iar dacă doriti să aflați mai multe informații despre
proiect vizitati site-ul official al proiectului
www.aloneproject.eu
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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

The European Commission support for the production of this publication does
not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.

