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LUCRĂTORII DE SUPORT: 
O FORŢĂ INOVATOARE ÎN 
SUSŢINEREA 
ÎNGRIJIRII PERSOANELOR 
CU DEMENŢĂ

Proiectul
În cadrul programului Erasmus+ proiectul PIA 
recent lansat promovează imaginea lucrătorului de 
suport (PSW) ca o persoană cu un impact pozitiv 
asupra familiilor şi îngrijitorilor pacienților cu de-
menţă, care poate ajuta la îmbunătăţirea practicilor 
de îngrijire precum şi a politicilor aferente. 
În ultimii ani, o serie de programe europene de 
sănătate şi asistenţă socială au angajat lucrătorii de 
suport ca resursă pentru promovarea perspectivei 
utilizatorilor şi pentru a întări procesul de orientare 
al recuperării, în vederea personalizării serviciilor în 
funcţie de nevoile acestora.  
Totuşi, imaginea acestei persoane deosebit de utilă şi 
inovatoare, nu este încă utilizată şi nici promovată în 
domeniul îngrijirii persoanelor cu demenţă. 
 
Obiectivele principale ale proiectului 
sunt:
• Dezvoltarea, crearea şi elaborarea materialelor 
de formare şi a metodologiilor cursurilor necesare 
lucrătorilor de suport precum şi îngrijitorilor;
• Crearea unei platforme digitale pentru rețeaua 
lucrătorilor de suport (PSW) în scopul colaborării şi 

al schimburilor de informații sub forma unor webi-
nare şi videoclipuri de formare pe teme şi probleme 
relevante;
• Dezvoltarea şi implementarea unor strategii pentru 
îmbunătăţirea activităţilor de advocacy şi promo-
varea perspectivei utilizatorului în dezvoltarea şi 
furnizarea de servicii.

Partneriat
Aceste rezultate vor fi atinse în decursul celor 2 ani 
ai proiectului, iar partenerii se vor angaja şi vor coo-
pera pentru a atinge rezultatele preconizate.

Consorțiul proiectului PIA este format din:

• KBT Vocational School (Norvegia) – Coordona-
torii proiectului şi activi în domeniul VET pentru 
îmbunătățirea serviciilor de sănătate prin utilizarea 
experiențelor de către utilizatorii serviciilor;
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• Alzheimer Hellas (Greece) - Asociația Alzheimer şi 
a tulburărilor asociate, oferă o gamă largă de servicii 
persoanelor cu demenţă precum şi familiilor acesto-
ra;
• Habilitas (România) – Organizație care dezvoltă 
programe de formare pentru îngrijitorii din cămin-
ele pentru persoane vârstnice şi care este angajată în 
proiecte axate pe implicarea persoanelor vârstnice în 
comunitate;
• Anziani e Non Solo (Italia) – Organizaţie neguver-
namentală care lucrează în domeniul inovației socia-
le, cu accent pe administrarea proiectelor şi realizarea 
serviciilor şi a produselor din domeniul îngrijirii şi al 
incluziunii sociale;
• Asociaţia Afect (România) – Asociație activă în su-
sținerea şi stimularea integrării sociale a persoanelor 
vârstnice.

Prima întâlnire 
transnaţională a 
partenerilor
În luna mai 2022 partenerii s-au întâlnit în  Tron-
dheim, Norvegia, iar coordonatorii proiectului au 
fost organizatorii acestei prime întâlniri. Reuniunea 
a oferit partenerilor oportunitatea de a discuta cu 
privire la primele etape ale proiectului, de a planifica 
diferitele responsabilități şi misiuni în vederea creării 
cursului de formare al lucrătorilor de suport din 
domeniul demenţei, precum şi de a dezvolta şi testa 
platforma dedicată acestora.
Zilele petrecute în Norvegia au fost fructuoase, 
deoarece, în plus faţă de activitățile proiectului, am 
avut o șansa de a cunoaște un lucrător de suport din 
domeniul îngrijirii persoanelor cu demenţă precum 
şi metoda practică utilizată în această ţară pentru 

promovarea bunăstării persoanelor cu demenţă. Par-
teneriatul a lucrat în mod sinergetic timp de 2 zile, 
edificând relațiile cu ceilalţi membri ai consorţiului 
şi consolidând cunoștințele privitoare la proiect şi la 
obiectivele acestuia. 

Următorii paşi
Începând din luna septembrie 2022, partenerii vor 
completa programa de formare a lucrătorilor de su-
port, după o atentă analiză, cu scopul de a răspunde 
nevoilor specifice contextelor naţionale.  În fiecare 
ţară participantă la proiect, programa de formare PIA 
va fi testată şi validată cu ajutorul unor participanți 
cheie la cursurile pilot ce vor avea loc în toamnă. Re-
zultatele acestei faze pilot vor reprezenta baza pentru 
finalizarea cursului, care va fi îmbunătățit şi disponi-
bil pentru replicare.

Pentru a afla mai multe şi pentru a fi la curent cu 
proiectul, vă rugăm să vizitați site-ul Pia Project – 
Peer Support Workers as an Innovative force in 
Advocacy in dementia care
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