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TENDER4LIFE poate completa 
proiecte existente prin adăugarea de 
competențe noi și specifice legate de 
îngrijirea centrată pe persoană și de 
asemenea oferă o abordare 
inovativă prin introducerea de 
elemente de tehnologie 
informațională și comunicare în 
pregătirea lucrătorilor din domeniul 
îngrijirii persoanelor vârstnice cum ar 
fi instrumentul de evaluare online și 
pregătirea online.

Experții care pot beneficia de activitățile 
acestui proiect sunt persoanele care 
lucrează cu vârstnicii, furnizorii de servicii de 
îngrijire și de educație vocațională, 
formatorii și profesorii din domeniul 
educației vocaționale și alte părti 
interesate, experți din cadrul sistemului 
social și de sănătate și a factorilor de decizii 
în  politici publice. Rezultatele proiectului vor 
fi puse la dispoziție la nivel european, 
traduse în șase limbi.

Un nou profil al postului de 
îngrijitor al persoanelor vârstnice 
și un instrument de auto evaluare 
al competențelor. Identificarea 
competențelor cheie necesare 
unei abordări umaniste.

Un curs de instruire de tip 
învățare mixtă pentru lucrătorii 
din domeniul îngrijirii persoanelor 
vârstnice bazat pe un manual și 
alte materiale de învățare care 
permit oferirea unui curs de 
învățare mixtă cu scopul de a 
promova abilitățile interpersonale 
legate de modalități de îngrijire 
centrate pe persoană. 

Un ghid de bune practici, având ca 
scop să ajute furnizorii de servicii de 
îngrijire pentru persoane vârstnice 
și lucrătorii cu persoanele vârstnice 
să implementeze o abordare mai 
umanistă în modul în care oferă 
îngrijiri adulților în vârstă, 
respectând standardele și soluțiile 
curente pentru a face față 
provocărilor unei populații în curs 
de îmbătrânire.

OBIECTIVE

REZULTATELE 
PRINCIPALE ALE 
PROIECTULUI 
TENDER4LIFE

TENDER4LIFE își propune să 
susțină dezvoltarea profesională 
a adulților cu nivel de pregătire 
scăzut care lucrează în domeniul 
îngrijirii persoanelor vârstnice, 
prin a le pune la dispoziție un plan 
de studii complementar și 
alternativ, bazat pe o abordare 
umanistă.

Scopul proiectului este acela de a crea o 
forță de muncă mai bine pregătită în 
domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice, 
capabilă și calificată să furnizeze servicii de 
îngrijire adulților în vârstă și astfel să 
promoveze calitatea vieții și demnitatea 
acestora. Avem ca scop să creștem 
satisfacția îngrijitorilor cu activitatea de 
îngrijire și să creștem abilitățile de lucru ale 
îngrijitorilor cu nivel de pregătire scăzut.
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Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea 
exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia 
Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi 
folosit conţinutul informaţiei.


