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În Europa, 80% dintre îngrijirile oferite vârstnicilor se acordă la domiciliu de către membrii de
familie sau de prieteni. Îngrijirile oferite unei
persoane iubite pot deveni la un moment dat
stresante, iar pe de altă parte rolul de persoană
care acordă îngrijiri nu este recunoscut de
societatea noastră. Persoanele care acordă astfel
de îngrijiri într-un cadru neoficial pot resimţi
consecinţe psihologice, fizice, sociale şi financiare ale procesului de îngrijire.

Platforma va oferi:
 informaţii naţionale asupra serviciilor de
îngrijire şi sprijin
 informaţii referitoare la chestiuni legislative şi financiare
 informaţii cu privire la cele mai frecvente
afecţiuni ale persoanelor în vârstă

O platformă web care oferă servicii de
sprijin pentru persoanele care asigură

Sunt disponibile şi Servicii Interactive!

îngrijirea, disponibilă în 27 State Membre
ale Comunităţii Europene, dezvoltată de

Versiunea română va oferi servicii interactive

INRCA şi EUROCARERS în cadrul proiectului

care vor permite persoanelor care asigură

INNOVAGE FP7.

îngrijirea:

Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie



Bulgaria

Malta

Republica Cehă

Polonia

Germania

Portugalia

Lituania

Slovacia

Luxemburg

Suedia

Informaţii pentru angajatori sunt disponibile pentru anumite ţări:

zaţiei pentru a solicita sprijin

“Ana Aslan”, membru al reţelei asociaţiilor de
îngrijire INNOVAGE, a dezvoltat şi coordonat,

să intre în legătură cu reprezentanţii organi-

Informaţii pentru profesioniştii implicaţi în
îngrijiri sunt disponibile pentru anumite ţări:



să intre în legătură cu alte persoane care

în colaborare cu INRCA şi EUROCARERS, versi-

asigură îngrijirea şi să se integreze într-o

unea specifică pentru România.

reţea de persoane cu aceleaşi experienţe şi
nevoi.
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Universitatea din Sheffield
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