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CONȚINUT

Setul de intrumente conține două părți.

PARTEA 1 “Reflectează și înțelege”  
oferă o perspectivă de ansambu cu privire 
la problemele de comunicare pe care 
membrii familiei le pot întâlni când 
îngrijesc o persoană cu demență și 
prezintă câteva metode alternative de 
comunicare și abordări care răspund 
acestor dificutăți. Este realizat pentru
membrii familiei ca instrument de 
facilitare a autoreflectării și creșterea 
înțelegerii cu privire la practicile
de comunicare prezente.

PARTEA 2 “Activități pentru practică 
conține șapte activități cu instrucțiuni 
detaliate pas cu pas, pe care noi le numim 
"Aventuri" cu scopul de a fi realizate de 
membrii familiei împreună cu persoana 
cu demență.

Ne bucurăm să vă prezentăm cel de-al 
treilea rezultat al proiectului, setul de 
instrumente pentru membrii familiei  
“Arta povestirii și metode alternative de 
comunicare în îngrjirea persoanelor cu 
demență". Se poate accesa gratuit aici.

Acest set de instrumente își propune să 
dezvolte abilitățile de comunicare a 
membrilor familiei persoanelor cu 
demență prin utilizarea unor instrumente 
care au la bază arta povestirii sau metode 
alternative de comunicare. Setul de 
instrumente include o prezentare scurtă a 
celor mai des întâlnite situații în care 
problemele de comunicare pot să apară, 
descrie cum arta povestirii și metodele 
alternative de comunicare pot fi folosite în 
aceste situații și oferă instrucțiuni pas cu 
pas pentru activități pe care membrii 
familiei pot să le facă împreună pentru a 
exersa abilitățile lor de comunicare. 

https://story2remember.eu/download/1102/
https://story2remember.eu/download/1062/
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Pentru a atinge aceste obiective, în cadrul 
proiectului se vor elabora patru rezultate 
intelectuale, dintre care setul de 
instrumente este al treilea. 

Setul de instrumente a fost creat ca parte dintr-
un proiect finanțat prin programul Erasmus+ 
2018 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.

“Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă 
responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile 
pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.”

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
membrilor familiei persoanelor cu demență,
prin dezvoltarea unui set de instrumente
care are la bază drama creativă și arta
povestirii.

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

• IO1: Utilizarea artelor creative și a artei 
povestirii în sprijinirea persoanelor cu 
demență și a partenerilor de îngrijire ai 
acestora din Marea Britanie, Grecia, 
România, Bulgaria și Irlanda (Broșura 
este disponibilă gratuit aici);

• IO2: Program de formare având la bază 
drama creativă și arta povestirii pentru 
profesioniști din domeniul
sănătății și asistenței sociale în vederea 
îmbunătățirii bunăstării persoanelor cu 
Demență (Suportul de curs este 
disponibil gratuit aici);

• IO4: Un document cuprinzând politici
publice pledând pentru utilizarea
inițiativelor creative în îngrijirea
persoanelor cu demență și crearea de
comunități ‘prietenoase cu persoanele cu
demență’.

Sperăm ca acest instrument să vină în 
sprijinul membrilor familiei cu noi 

modalități de reconectare cu cei dragi, 
indiferent de stadiul demenței.

Proiectul își propune 4 obiective principale:

Celelalte rezultate sunt:
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