
DRAMA CREATIVĂ ȘI ARTA 
POVESTIRII ÎN ÎNGRIJIREA 

PERSOANELOR CU DEMENȚĂ:  
INFORMAȚII PENTRU 
PRACTICIENI

Ne bucurăm să vă prezentăm primul rezultat al 
proiectului, broșura “  Drama creativă și arta 
povestirii în îngrijirea persoanelor cu demență: 
informații pentru practicieni". Poate fi accesată in 
limba română prin click pe butonul de download.

Această broșură conține o sinteză a utilizării 
dramei creative și a artei povestirii în îngrijirea 
persoanelor cu demență și o prezentare a 
beneficiilor acestor tehnici asupra bunastării 
persoanelor cu demență și a partenerilor de 
îngrijire. 

Broșura se bazează pe conceptele teoretice ale 
“incluziunii sociale”, pentru a arăta cum cercetătorii 
și practicienii din toată lumea, inclusiv din țările 
partenere din cadrul proiectului Erasmus+, 
folosesc aceste inițiative creative pentru a 
promova această fațetă importantă a persoanelor 
care suferă de demență. 

Broșura se adresează practicienilor din domeniul 
îngrijirii persoanelor cu demență, care 
integrează drama și arta povestirii în activitatea lor 
profesională sau sunt interesați să utilizeze drama 
și arta povestirii în viitor.

Broșura conține patru capitole. 
Primul capitol include o sinteză cu privire la demență și 
o prezentare a interesului politic global din prezent
pentru a sprijini persoanele cu demență în ce privește 
calitatea vieții. O atenție deosebită este acordată 
agendei privind incluziunea socială și dezvoltarea de 
comunități ‘prietenoase cu persoanele cu demență’. 

Cel de-al doilea capitol conține informații cu privire la 
utilizarea dramei creative și artei povestirii în îngrijirea 
persoanelor cu demență punând accent  pe aspecte 
precum locul unde se utilizează aceste inițiative, cum 
sunt folosite, beneficiile pe care le au persoanele cu 
demență ca urmare a utilizării lor și pe aspecte mai largi, 
precum agenda de incluziune socială. 

Cel de-al treilea capitol include o sinteză și exemple 
de inițiative privind drama creativă și arta povestirii în 
țările partenere din cadrul proiectului, inițiative 
rezultate din interviurile realizate. 

Ultimul capitol realizează o comparație între țările 
implicate în acest proiect Erasmus+ și prezintă un 
rezumat al informațiilor din broșură. În baza acestor 
concluzii, ulterior sunt prezentate recomandări 
pentru politicile și practicile din domeniu.

CONȚINUT

Broșura a fost realizată de către  Ageing and Dementia Research Centre (ADRC) de la 
Universitatea Bournemouth, UK

împreună cu partnerii ERASMUS + 

Rezultatul intelectual 1: Utilizarea artelor creative și a artei povestirii în sprijinirea 
persoanelor cu Alzheimer și a partenerilor de îngrijire ai acestora din Marea Britanie, 
Grecia, România, Bulgaria și Irlanda.
Titlu proiectului: Using drama and storytelling in dementia care
KA2: C ooperare pentru Inovare și Schimb de Bune Practici
KA204: P arteneriat Strategic pentru Educația Adulților
Număr contract:  2018-1-RO-01-KA204-049556

https://story2remember.eu/download/745/
https://story2remember.eu/download/838/


www.story2remember.eu
https://twitter.com/Story2rememberE

www.facebook.com/2755122748046139

“Sperăm că acest proiect va avea succes; 
este foarte probabil ca, prezentând 
persoanelor cu demență oportunitatea
de a-și spune povestea și de a fi ascultați, 
partenerii de îngrijire să le poată oferi 
șansa de a înțelege lumea în care
trăiesc și provocările pe care le-au 
întâmpinat.
Mesajul cheie este să încercăm să 
înțelegem semnificația dincolo de 
poveste și să transmitem inapoi 
persoanei cu demență esența 
sentimentelor sale într-o formă în care 
persoana poate să le înțeleagă; apoi să 
ascultăm mesajul emoțional al poveștilor 
care ne sunt spuse

Este de asemenea important să 
ascultăm mesajul poetic și metaforic al
acestor povești. Sistemul de îngrijiri 
trebuie să aibă în centrul atenției 
nevoile persoanei și a familiei, așa cum 
sunt percepute de aceștia, în acel 
moment al vieții lor. În loc să ne 
așteptăm ca persoana cu demență să 
„funcționeze” în lumea noastră, prin 
aceste terapii, vom confirma modul lor 
de a experimenta lumea.

Cătălina Tudose, MD, PhD,
Profesor de Psihiatrie

Președinte al Societății Române Alzheimer

CONTEXT

Broșura a fost creată ca parte dintr-un proiect 
finanțat prin programul Erasmus+ 2018 (număr 
contract: 2018-RO01-KA204-049556) prin care se 
urmărește dezvoltarea și evaluarea unui program de 
training și a unui set de instrumente, cu scopul de a 
sprijini utilizarea dramei creative și a artei povestirii 
de către practicienii din domeniul îngrijirii 
persoanelor cu demență și de către îngrijitorii 
informali precum membrii familiei. 

Proiectul a început în 2018 și se va încheia în 
Septembrie 2020.

Pe parcursul celor doi ani, proiectul va urmări patru 
mari obiective:

1. Îmbunătățirea competențelor profesioniștilor din
domeniul sănătății și al asistenței sociale care lucrează
cu persoane cu demență, prin intermediul unui program 
educațional care are la bază drama creativă și
arta povestirii.

2. Îmbunătățirea abilităților de comunicare a partenerilor
de îngrijire ai persoanelor cu demență, prin
dezvoltarea unui set de instrumente care are la bază jocul 
de rol și arta povestirii.

3. Îmbunătățirea stării de bine a persoanelor cu demență
prin perfecționarea profesioniștilor din domeniul 
sănătății și al asistenței sociale și al îngrijitorilor informali.

4. Creșterea conștientizării publicului larg cu privire la
demență și evidențierea beneficiilor inițiativelor
creative cu scopul sprijinirii agendei de politici globale 
care are ca scop construirea de comunități
‘prietenoase cu persoanele cu demență’.
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