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REZUMATUL PROIECTULUI 

Prin intermediul acestui proiect ne dorim  sa ne aducem aportul in vederea  

dezvoltarii alternativelor educationale bazate pe tehnologie. 

Apreciem ca va avea un impact important intrucat conform studiilor de cercetare 

am constatat ca exista foarte putine servicii de recuperare a persoanelor in varsta care 

s-au imbolnavit de COVID-19 si care au ramas cu sechele. 

Conform studiilor, specialistii apreciaza ca aproximativ 80 % din populatie are 

sechele  COVID si marea majoritate sunt afectati pulmonar. 

Pentru ca avem nevoie de o societate pregatita sa “lupte” cu acest virus am optat 

ca reprezentanti ai  organizatiei noastre 

 sa poata beneficia de formari la  

nivel international, ca ulterior sa-si  

impartaseasca  cunostintele cu  

varstnicii si sa le ofere suport de  

specialitate.   

Ei vor contribui la recuperarea  

seniorilor care au trecut prin boala  

si totodata la stimularea gandirii  

pozitive. 



OBIECTIVELE PROIECTULUI 

Prin dezvoltarea unei educatii non formale bazate pe tehnologie, 

beneficiarii vor dobandi noi competente tehnologice ceea ce este un plus in 

activitatea didactica la nivelul organizatiei noastre si totodata vor avea 

oportunitatea  sa foloseasca instrumente elaborate, in actul predarii si  

activitatile integrative, mai ales ca in ultima perioada majoritatea 

activitatilor au foat organizate  on-line. 



Astfel vom contribui la: 

 

• Facilitarea accesului la formare continua pentru kinetoterapeuti/ psihologi si 

lucratori sociali 

• Dezvoltarea de noi alternative educationale bazate pe tehnologie 

• La nivelul organizatiei dezvoltarea profesionala a specialistilor si a 

managementului organizational 

• Dezvoltarea competentelor lingvistice si tehnologice a beneficiarilor 

• Stabilirea de noi contacte la nivel international si imbogatirea culturii generale  



Prin activitatile desfasurate  pe parcursul cursului  s-a avut in vedere pregatirea 

beneficiarilor pentru a interactiona direct cu varstnicii. 

Intr-o prima etapa s-au discutat efectele produse de COVID -19 asupra societatii 

in general si asupra  celor  care au  contactat virusul in special. 

Impactul pandemiei asupra societatii a fost resimtit de fiecare dintre noi intr-un 

mod mai mult sau mai putin intens dar cu siguranta cu totii am fost afectati de 

schimbarile produse. Important in aceste momente este sa gandim corect si sa nu 

permitem informatiilor eronate si panicii sa puna stapanire pe mintea noastra.  

 



Modalitatile prin care putem combate gandurile negative si teama sunt diverse: 

meditatia, miscarea, activitatile creative, socializarea,  etc. 

 Important este sa intelegem ca ceea ce se intampla in mintea noastra ne poate 

afecta starea de sanatate. Gandirea pozitiva are efecte benefice asupra 

organismului: Imbunatateste imunitatea si rezistenta la boli (reducerea riscului 

aparitiei unor afectiuni precum bolile cardiovasculare, atac cerebral, infectii, boli 

respiratorii; rezistenta mai mare la durere; recuperare mai rapida dupa o boala), 

creste rezistenta la stres, imbunatateste creativitatea, combate oboseala. 

 

 



In ceea ce priveste  persoanele care au avut COVID 19, pe langa afectarea starii 

psihice  se asociaza o gama de tulburari ale functiilor vitale dar si ale posibilitatilor de 

miscare. 

Reducerea capacitatii respiratorii, senzatia de sufocare dar si scaderea 

capacitatii de efort si oboseala sunt sechele ale infectiei cu SARS-COV2. 

Se pot combate cu exercitii usoare, executate in aer liber sau acasa intr-o 

incapere bine aerisita. De  asemenea plimbarile in aer liber au efect benefic. 



Imobilizarea indelungata la pat are de asemenea efecte nocive asupra marilor 

fuctii ale organismului (circulatie, respiratie, excretie) dar si asupra aparatului 

locomotor (reducerea miscarilor articulare, scaderea tonusului muscular) 

Pacientii pot fi afectati diferit de lipsa de miscare (in functie de starea lor de 

sanatate anterioara imbolnavirii, varsta, gravitatea bolii) si atunci se recomanda 

realizarea unei evaluari pentru a stabili cat este de afectat aparatul locomotor si in ce 

proportii.  

Pe baza evaluarii vom putea apoi sa alcatuim un program de exercitii fizice care 

sa se adreseze zonei afectate tinand in permanenta cont de nevoia de imbunatatire a 

respiratiei si a capacitatii de efort. 



Programul de exercitii se poate adresa preponderent membrelor inferioare 



Membrelor superioare:  



Abdomenului si intreg corpului: 

 



Important este sa nu uitam sa zambim si sa ne gandim cu bucurie la ziua de maine! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Va multumesc pentru atentia acordata!!! 


