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Universitatea din Craiova, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Departamentul de 

Kinetoterapie şi Medicina Sportivă, alături de Directia Generala de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Dolj,  au obţinut un grant GRUNDTVIG pentru a participa la proiectul: 
“M-CARE – Mutual caring–from knowledge to action” (M-CARE – Asistenţa mutuală în 
îngrijire - de la cunoaştere la acţiune). Proiectul a fost câştigat în urma unei selecţii riguroase a 
Agenţiei Internaţionale pentru Proiecte Europene. Proiectul este finanţat de Comisia Europeană 
prin Programul Operaţional Sectorial Grundtvig şi este realizat în parteneriat cu alte trei 
instituţii din Europa: Universitatea Tor Vergata din Roma: Facultatea de Medicină, Ştiinţe 
Clinice şi Translaţionale (Italia), Centrul de Management şi Administraţie Cracovia (Polonia) 
şi Societatea Europeană Educaţională (Letonia). 

Conceptul de bază al Abordării de tip Îngrijire/asistenta mutuală este focalizat pe 
relaţia interpersonală între cel care oferă asistenţă medicală sau socială şi persoana dependentă 
de aceasta, şi pe dinamica relaţiei îngrijitor-pacient, existând un schimb-flux-transfer mutual 
permanent de sentimente/servicii reciproce între ingrijitor-recipient în contrast cu abordările 
convenţionale în care serviciile de îngrijire sunt oferite strict de personalul specializat în 
domeniul medical sau social. 

Acest proiect Grundtvig de învăţare continuă (lifelong learning), are drept obiectiv 
principal înţelegerea, definirea şi redefinirea conceptului de îngrijire-susţinere reciprocă pentru 
promovarea bunelor practici şi sprijinirea familiei cu nevoi speciale unde pacientul cu 
afecţiuni/dizabilităţi cronice va oferi, în viitor, suport persoanei vârstnice care îl îngrijea, prin 
dezvoltarea conceptului de ,,îngrijire mutuală”. 

Proiectul va permite, în domeniul educaţiei socio-medicale şi de recuperare, o 
oportunitate pentru dezvoltarea profesională şi de reflecţie asupra practicii curente a 
furnizorilor de educaţie implicaţi în domeniul maladiilor cronice dizabilitante.  

Prima întâlnire transnaţională a partenerilor va avea loc în Craiova în perioada 13-16 
decembrie 2013 pentru stabilirea obiectivelor şi sarcinilor celor 5 organizaţii implicate în 
proiect, de-a lungul celor doi ani de parteneriat. Vor participa invitaţi cu renume ştiinţific in 
domeniul medical şi educaţional: Prof.dr. Calogero Foti şi Asist.Prof.Dr. Salvatore Antonio 
Cassarino (Universitatea Tor Vergata, Roma), Dr. Mara Dirba (Societatea Europeană 
Educaţională, Riga), D-na Maria Francuz şi Dr. Czeslaw Cieplik (Centrul de Management şi 
Administraţie Cracovia). 

În acest context, Universitatea din Craiova va organiza în data de 14 noiembrie la ora 
14.30, în aula Facultăţii de Sport din Craiova, Primul Workshop Internaţional al proiectului 
intitulat: “Bazele conceptuale ale mutualităţii şi aplicaţiile sale în procesul de îngrijire” . 
Persoanele sau insituţiile interesate de acest proiect pot vizita pagina web a proiectului 
www.m-care.eu 
 
Manager proiect,  
Conf.univ.dr. Roşulescu Eugenia 


