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despre 
proiect

Proiectul PeerCare își propune să contribuie la 
reducerea simptomelor ”stresului îngrijitorului” 
prin răspândirea unei noi abordări, cu furnizare de 
instruire informală, feedback și sprijin pentru 
îngrijitorii de familie, printr-o rețea online a unei rețele 
de comunități, cu acces la un itinerar de instruire 
pentru îmbunătățirea inteligenței emoționale.  

Modalitatea de învățare este bazată pe o abordare 
gen joc, centrată pe trei mari atribute care definesc 
inteligența emoțională: 

conștiință de sine

autoreglare

motivație
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str. Poenaru Bordea nr.6, 
et.2, Bucuresti, sector 4 

http://www.fundatiah.ro/ 

Contact 
Associația “Fundația H”

Cofinanțat prin 
programul Erasmus+ 

al Uniunii Europene



Îngrijitorii de familie din întreaga Comunitate 
Europeană asigură peste 80% din îngrijire, iar femeile 
asigură aproximativ două treimi din îngrijire, adesea 
în detrimentul propriei vieți personale, familiale și/
sau profesionale (Centru European pentru Politică și 
Cercetare Socială, Viena, 2010)

Rolul de îngrijitor poate fi foarte greu datorită 
complexității situațiilor de care trebuie să se ocupe, 
dar și datorită timpului consumat (care poate ajunge 
la mai mult de 16 ore pe zi).

Din acest motiv este tot mai important să se 
abordeze sarcinile multidimensionale asociate
 îngrijirii informale.

Există un fenomen numit ”stresul îngrijitorului” 
caracterizat prin reducerea numărului de ore de 
somn, dificultăți de concentrare, anxietate, iritabil-
itate, depresie, stres emoțional, frustrare, anularea 
vieții sociale, etc.

de ce?

cum?
Simptomele sarcinii pot fi controlate și chiar 

reduse prin consolidarea inteligenței emoționale 
și a sprijinului social. dificultăți de concentrare, 
anxietate, iritabilitate, depresie, stres emoțional, 

frustrare, anularea vieții sociale, etc.
Rezultatele proiectului:

1

2

Eğitim, kullanıcıların bilgileri, deneyimleri ve 
duyguları paylaşma ve bu topluluğun sık sık 
yaşadığı yalnızlık ve birbaşınalıktan kurtulma 
fırsatına sahip olacakları çevrimiçi akran ağ 
topluluğuna (forum veya blog gibi) entegre 
edilecektir.

Aceasta va oferi utilizatorilor finali informații 
practice și instrucțiuni cu privire la modul de 
implementare a unei sesiuni de formare față 
în față cu îngrijitorii informali pe inteligență 
emoțională, facilitând activitățile de învățare 
reciprocă și sprijinind relațiile cu participanții.

Formarea de la egal la egal pe 
inteligența emoțională pentru 
îngrijitorii informali

Manualul ”Inteligență emoțională 
pentru îngrijitorii informali - Instruire 
pentru formatori”

pe cine?
Îngrijitorii 

familiei

susținătorii 
îngrijitorilor de 

familie

“cineva, femeie sau bărbat, care 
nu este un îngrijitor profesionist, 
dar în mod implicit sau la alegere 
are grijă de o persoană care are 
nevoie de sprijin în cercul său 
apropiat” 

(Carta europeană pentru îngrijitorii 
familiei)

persoane, profesioniști sau 
voluntari, care  lucrează ca 
îngrijitori de familie, oferind 
ajutor, consiliere și instruire 
formală sau informală.  

parteneri


