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18-20 Aprilie 2012 – BUCUREŞTI, ŞTEFĂNEŞTI 
jud.Argeș 
În perioada 18-20 aprilie 2012, România a fost 
gazda celei de-a patra întâlniri din proiectul CAME. 
Întîlnirea s-a desfășurat atât în Bucureşti cât și la 
Ştefăneşti, în judeţul Argeş.  
 
Prima zi, 19.04.2012 
În prima zi  de lucru a fost vizitat Centrul de îngrijire 
şi asistenţă Gavana, din oraşul Piteşti. 

 Am fost întâmpinaţi de către doamna Director a 
centrului dr. Cristina Anton, de asistenţi şi de 
rezidenţi, care au fost încântaţi de vizită. Centrul 
dispune de 45 camere de locuit (amplasate pe trei 
nivele), din care 22 camere tip garsonieră (cu baie 
proprie și sunt ocupate de maxim trei beneficiari); 
restul de 23 camere sunt ocupate de 2 până la 5 
beneficiari.  

 
La nivelul instituţiei funcţionează două cabinete 
medicale, trei săli de tratament, un cabinet 
stomatologic, un punct farmaceutic; un cabinet de 
consiliere psihologică; o sală de kinetoterapie şi o 
sală de gimnastică; o bibliotecă, două cluburi si o 

sală de ergoterapie, în cadrul cărora se desfăsoară 
activităţi recreativ-culturale (lectură, tricotat, cusut, 
jocuri de table, sah, rummy, vizionări TV). 

 
După un tur al centrului, a urmat  o sesiune de 
discuții unde doamna director și  personalul de 
serviciu au răspuns întrebărilor partenerii noştri de 
proiect.  Astfel am aflat că personalul centrului este 
compus din: doi medici primari, specialisti în 
medicină generală; un medic stomatolog; un 
psiholog; doi kinetoterapeuţi; 25 asistenţi medicali; 
un asistent fizioterapie; un maseur; un asistent 
medical igienă; trei ergoterapeuţi; 56 infirmiere; 17 
îngrijitoare curăţenie.   

Beneficiarii centrului sunt  în număr de 155, cu 
vârste cuprinse între 23 si 97 ani, din care 46 sunt 
încadraţi în gradul I de handicap, 100 în gradul II si 9 
gradul III de handicap.  

Centrul de îngrijire şi asistenţă Gavana este singurul 
centru social din județ, finanţat de la buget, 
destinat persoanelor adulte cu handicap. Aceasta 
este condiţia de bază pentru ca un adult să fie 
primit în acest centru. Costurile plătite de 
beneficiari sunt de 175 de lei lunar, în condiţiile în 
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care serviciile de întreţinere a unei persoane costă, 
lunar, 2.500 de lei. 

Cu toții am fost impresionați de vizita facută la 
acest centru, marcați de condiția persoanelor 
rezidente și de eforturile făcute de conducere și de 
fiecare membru al personalului pentru a însenina 
viața adulților rezidenți. 

După amiază, programul a continuat la sediul 
Centrului de Cultură „Brătianu” din Ştefăneşti 
judeţul Argeş, unde după  întâmpinarea 
tradiţională, cu ţuică şi cozonac, care i-a încântat pe 
partenerii noştrii, ca şi bucatele care s-au servit la 
prânz, am participat la un workshop în cadrul căruia 
meșteri populari ne-au inițiat în arta  sculpturilor în 
lemn iar măicuţele de la un schit din apropiere ne-
au arătat și învățat  pictura pe vaze din lut și pe ouă.  
La final, un ansamblu de tineri, îmbrăcaţi în portul 
național, care au dansat cele mai reprezentative 
dansuri româneşti. 
 

 
După programul artistic a urmat un tur de 
prezentare a Vilei Florica, parternerii fiind 
impresionați de istoria celebrei familii de politicieni 
a  Brătienilor. 

Ziua s-a încheiat cu o vizită la Muzeul Viticulturii și 
Pomiculturii din Golești, după care neam întors în 
București.  

 
 
A doua zi a întâlnirii, 20.04.2012 
A doua zi,  întâlnirea a început la ora 9, cu o 
prezentare a activității partenerului român.  
Fiecrae partener a prezentat stadiul activităților 
realizate și rezultatele obținute.  
În România, testarea materialelor traduse și 
adaptate în cadrul proiectului CA-ME,  a 
fostefectuată de către un partener al asociației 
noastre care desfășoară cursuri de îngrijire vârstnici 
iar în cadrul  întâlnirii a împărtăşit punctul de 
vedere al persoanelor care au întrebuinţat aceste 
curricule, care au primit un feedback cât se poate 
de pozitiv. În special, asistentele au fost cele mai 
încântate şi le-au găsit a fii foarte utile pentru 
activităţile lor şi mai ales pentru a cunoaşte mai 
bine nevoile persoanelor pe care le îngrijesc. 
 
Partenerul francez a venit cu rezultate 
impresionante ca urmare a dezvoltării unei „hărţi a 
minţii” concepută în cadrul cursurilor de la Greta de 
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Velay. Aceasta a circulat la toate persoanele de la 
curs şi a fost o adevarată mână de ajutor. 
De-asemenea, a întocmit un mic studiu de caz 
despre impactul pe care îl are proiectul CA-ME. La 
un curs a întâlnit un tânăr de origine cambodgiană, 
care se simţea persecutat şi care considera că toate 
persoanele vârstnice sunt rasiste. Cursurile Ca-Me a 
a ajutat-o să-şi crească stima de sine şi să privească  
altfel lucrurile.  

 
Partenerul UK a descris a doua parte a formarii în 
proiectul CA-ME pe care a aplicat-o în centrul său 
de îngrijire. Astfel au finalizat modulul de Îngrijire 
socială şi sănătate, modul Core a fost finalizat mai 
devreme. 

Partenerul german a încercat să pună în aplicare 
Curricula de bază în toate domeniile de formare ale 
cursurilor ei. Cel mai mare impact le-au avut la germani 
care iniţial nu înţelegeau ce înseamnă competenţa 
interculturală. Ea a remarcat, de asemenea faptul că 
majoritatea nu a avut nici o experiență anterioară în 
ceea ce priveşte procesul de studiu individual / reflecție, 
tehnici pe care le folosim în CA-ME. 
 
Partenerul din Polonia a aplicat cele două traininguri: 
îngrijitori şi asistente şi Curricula Core. Polonia a 
început să observe că pe teritoriul lor un număr tot mai 
mare de lucrători străini ajung, iar problema gradului de 
conștientizare culturală este din ce în ce mai importantă 
în societatea poloneză , ca și educația. 
 

În Norvegia formarea continuă a lucrătorilor din 
domeniul  asistenței sociale şi medicale include 
elemente din proiect ce  acoperă diversitatea și 
incluziunea. Doresc să implementeze clase de blended 
learning, cu prelegeri video pentru persoane cu sediul în 
partea de nord a țării, plus grupuri de studiu. 
Construirea unui plan de formare în spitale unde există 
mai mulți imigranți din populatie, pacienţi. 
 

 
 
Partenerul italian a încercat să implementeze 
gratuit cursurile CA-ME, însă s-a lovit de 
respingerea ideii, mai ales din partea managerilor 
instituţiilor. A proiectat curricula Core pe care a 
tradus-o şi a adaptat-o în platformă de E-learning 
utilizănd Moodle.  
 
Întâlnirea s-a încheiat cu planificarea viitoarei 
întâlniri ce va avea loc la Oslo în perioada 3 - 6 iunie 
2012. 


