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RAPORT PRIVIND EXISTENȚA
GRUPURILOR DE SPRIJIN
ONLINE

UN SET DE
INSTRUMENTE PENTRU
FACILITATORI

9 practici promițătoare și 19 referințe revizuite
cu cooperarea experților în domeniu
INDICAȚII CHEIE
•
•
•
•
•
•

Impactul pozitiv al grupurilor de sprijin asupra bunăstării îngrijitorilor
informali;
Oportunitățile TIC pentru a depăși problemele de accesibilitate;
Nu luați de la sine competențele digitale!
Adaptați-vă la situația îngrijitorilor!
Experiența și abilitățile soft sunt foarte apreciate în ceea ce privește
facilitarea;
Contextul politic este, de asemenea, esențial.
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STRUCTURA GRUPULUI

CO-FACILITAREA

Sincron (sistem tip teleconferință) și Asincron
(forum)

•
Doi facilitatori: un fost
îngrijitor sau un îngrijitor •
cu experiență și un
profesionist (psiholog,
educator, asistent social,
etc.).
•

•

Sesiuni de 60 - 90 de
minute
9 întâlniri co-facilitate
pentru a începe un
grup

Competențe sociale transversale
Competențe transversale legate de TIC
Competențe specifice legate de demență și servicii de sprijin

INSTRUMENT DE AUTOEVALUARE ONLINE

Permite facilitatorilor să-și evalueze cu ușurință punctele forte și punctele
slabe

PROGRAM DE FORMARE MIXT

27 de ore în total (12h față în față - 15h online)
•
•
•

E-Learning
Sesiuni de curs
Studii de caz și testare
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•

Să aibă peste 18 ani
Să fie îngrijitor
informal al unei
persoane cu
demență de cel
puțin 6 luni
Să aibă acces
la dispozitive
digitale (de
exemplu, computer,
smartphone) și
abilitățile necesare
în domeniul TIC
Să ofere
consimțământul de
a participa la grup

“Conținut realist și exemple
practice bine alese”
INSTRUIREA FACILITATORILOR
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•
•
•
•

4 cursuri pilot livrate
36 de facilitatori certificați
Evaluare foarte bună (generală)
A crescut interesul pentru mulți
profesioniști (70 s-au înscris
la curs, chiar dacă nu toți au
participat) - 1227 vizite la cursul
deschis de e-learning

Cofinanţat prin
programul Erasmus+
al Uniunii Europene
Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă
doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

“Am așteptat cu nerăbdare această
întâlnire în fiecare săptămână
și după aceea m-am simțit întotdeauna mai energizat, cu o povară
emoțională redusă”

REZULTATELE
PILOTĂRII

GRUP ȚINTĂ

PREGĂTIREA SESIUNILOR PROGRAMARE
•

•
•
•

PROIECTUL CARE4DEM
MODEL DE GRUP DE SPRIJIN
ONLINE PENTRU ÎNGRIJITORII
INFORMALI AI PERSOANELOR
CU DEMENȚĂ

MODELUL UNUI GRUP
DE SPRIJIN ONLINE

Un apel pregătitor cu
fiecare participant
permite:
• să vă cunoașteți întrun context protejat
• să încercați
caracteristicile TIC

PROFILUL DE COMPETENȚĂ: un instrument pentru identificarea,
valorificarea și abilitarea îngrijitorilor:

*Date din chestionarele
completate de 14 participanți.

PILOTAREA GRUPURILOR DE
SPRIJIN ÎN ITALIA, PORTUGALIA,
ROMÂNIA.
90 de persoane înregistrate
35 participanți
7 grupe
•

•

100% dintre participanții care
au completat chestionarul de
satisfacție au fost mulțumiți
de experiența lor cu grupul de
sprijin.
93% consideră că grupul de
sprijin i-a ajutat să înțeleagă
relația dintre stres, îngrijire
și propria lor sănătate și
bunăstare.

Toate rezultatele proiectului sunt
disponibile pe website-ul Care4Dem
https://eurocarers.org/care4dem
Persoana de contact: Claire Champeix
Eurocarers (cc@eurocarers.org)

