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3. Meeting in  Gera/Germania 
26 -27 Iunie 2014 

Partenerii s-au inalnit 

pentru a treia reuniune de 

proiect in Gera, situata in 

Germania de Est. 

Organizatorul reuniunii a 

fost partenerul german ,  

The social welfare 

organization 

Volkssolidarität din Gera.  

 

 

Activitile desfasurate 
 
Prima zi  

Schimbul de experienta  profesional a început cu o scurtă vizită 

la Casa de ingrijire a persoanelor cu  dementa "3Birken" și la 

grădinița "Spatzennest". Ambele sunt  unitati ale Volkssolidarität 

Gera, care acorda asistenta sociala pentru toate generațiile. 

Apoi, întâlnirea oficială a început cu prezentări ale pilotarii 

modulului   "Compasion Tool", care este instrumentul creat 

pentru prima dată. După ce am vorbit despre primele exemple 

de bune practici în ceea ce privește ingrijirea medicala cu 

compasiune, s-au organizat   ateliere de lucru,  pe tematica 

Curajului in ingrijirea medicala ,al doilea instrument de formare 

ce urmeaza a fi creat si pilotat in urmatoarea perioada.   

După întâlnire, am vizitat parcul orașului Gera și am făcut un 

grătar în parc. 

 

Ziua a doua  

A doua zi a început cu o vizită la sediul Volkssolidarität Gera si la 

un centru de îngrijire de zi, centru de asistenta sociala si de 

administrare. Apoi, s-a realizat o evaluare a  status quo-ului 

proiectului si s-au stabilit sarcini, canale de difuzare, cum ar fi 

site-ul, blog-ul, Facebook și Twitter.  

După întâlnire, am  vizitat împreună centrul istoric al orasului  

Gera și sistemul de caverne special  "Höhler". 

 

Rezultatele Meetingului 
 Raport asupra pilotarii  “Compassion Tool” 

 Evaluarea primei pilotari 

 Example de bune practice 

 Definitia courajului si a importantei lui in ingrjirea 

medicala 
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Partnerii proiectului  
 

 

  
 
www.ao-
siena.toscana.it 
 

AOUS/Italy University Hospital of Siena 
 

Contact 

Claudia Rustici 

rusticla@unisi.it 
 

 

 
 
www.edu-net.ro 
 

 

EDUNET/Romania Educational 

Organization 

 
Contact 
Victor Dudãu 
vdudau@yahoo.fr 
 

 
 
www.marmaraeah.go
v.tr 
 

Marmara Hospital/Turkey Marmara 

University Research and Training Hospital 

 

Contact 

Serpil Tural 

serpiltural@hotmail.com 

 

 
 
www.mdx.ac.uk 
 

Middlesex University/UK 

 

Contact/Project Co-Ordinator 

Rena Papadopoulos 

 

r.papadopoulos@mdx.ac.uk 

 

 
 
www.albeda.nl 

 

 

 

Albeda College/Netherlands 

Secondary college for vocational training 

and adult education 

 

Contact 

Annemiek van Workum 

a.vanworkum@albeda.nl 

 

 

 
 
www.volkssolidaritaet.

de/gera 

 

 

Volkssolidarität/Germany Social and 

Welfare Organization 

Contact 

Friederike Jung 

friederike.jung@volkssolidaritaet.de 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Mai multe informatii 
despre proiect la 
www.ienetools.wordpress.com 
www.ieneproject.eu 
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Urmatorul Meeting 
13 -14 Noiembrie 

2014 
in Romania 
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