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Proje 
HAkkınDA

Peercare projesi bakıma ihtiyaç duyan kimselere 

destek sağlayan bireyler için  geliştirilecek eğitim 

içeriği ve çevrimiçi akran ağı ile bu kişilerin duygusal 

zekalarının geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Eğitim içeriği duygusal zekayı tanımlayan 3 
özelliğe ve oyunlaştırma yaklaşımına 
dayanmaktadır:

özfarkındalık

özdüzenleme

motivasyon
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AB genelinde aile bakımını sağlayan kişiler bakım 
işinin %80’ini yapmaktadır. Bu oranın yaklaşık üçte 
ikisini  kendi kişisel, aile ve iş yaşamları pahasına 
kadınlar sağlamaktadır (Avrupa Sosyal Refah 
Politikası ve Araştırma Merkezi, Viyana, 2010). 

Birine bakım sağlamak, harcanan zaman (bir 
günde 16 saati aşabilir) ve başedilmesi gereken 
karmaşık durumlardan dolayı çok zor olabilir.

Bu sebeple  ehliyetsiz hasta bakıcılıkla ilintili 
çokyönlü yükleri ele almak giderek önem kazanmak-
tadır.

Uyku saatlerinin azalması, uykusuzluk, kişisel 
bakımın ihmali ve buna bağlı yorgunluk, konsantra-
syon güçlüğü, endişe, sinirlilik, depresyon, duygusal 
stres, hüsran, sosyal yaşamın olmaması vb.  gibi 
durumlarla ifade edilen ve “Bakım stresi” olarak ad-
landırılan bir olgu var.

neDen?

nAsıl?
Yük semptomları (konsantrasyon bozukluğu, 

kaygı, sinir, depresyon, duygusal stres, hayal 
kırıklığı, sosyal hayatın olmaması vb.) kontrol 

edilebilir ve duygusal zeka ve sosyal desteği 
pekiştirerek tersine çevrilebilir.
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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.

Bu el kitabı, son kullanıcılara informel bakıcılar 
ile yüz yüze bir eğitimin nasıl uygulanacağına 
ilişkin pratik bilgi ve talimatlar sunacak, akran 
öğrenme etkinliklerini kolaylaştıracak ve 
katılımcılar içindeki ilişkileri destekleyecektir.

Ehliyetsiz hasta bakıcılar için duygusal 
zeka üzerine akran eğitimi

“ Ehliyetsiz hasta bakıcılar için Duy-
gusal Zeka - Eğitimciler için Eğitim” 
El Kitabı

kım?
Ehliyetsiz Hasta 

Bakıcılar / 
Sivil Hasta 
Bakıcılar

sivil 
hasta bakıcıların 

Profesyonel olmayan ama var olan 
durum içinde mecburiyetten ya da 
tercihen (çoğunlukla) bir aile 
bireyinin ihtiyaç duyduğu desteği 
veya bakımı sağlayan aile bireyi

(European Charter for Family 
Carers)

Profesyonel veya gönüllü 
olarak aile bakıcılarıyla 
birlikte çalışarak onlara 
yardım, danışmanlık ve resmi 
veya gayri resmi eğitim veren 
kişiler

ortAklAr


