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Ghid Lingvistic Medical pentru Migranți



Sănătatea este una din cele mai importante condiții pentru a te bucura de o viață normală. Dacă 
te simți rău sau suferi de o boală, mergi la medic și urmezi un tratament. Migranții, care nu cunosc 
suficient de bine limba țării în care se află, se pot confrunta cu probleme de comunicare când au 
nevoie de asistență medicală. De aceea, am inițiat proiectul european Take Care!

Obiective:
• Sprijinirea migranților în dezvoltarea competențelor lingvistice cu relevanță pentru comunicarea 

medicală;
• Creșterea accesibilității serviciilor medicale pentru migranți și facilitarea integrării lor în comunitate;
• Crearea unei rețele europene de parteneri asociați;
• Îmbunătățirea comunicării interculturale.

Activități:
• Analiza nevoilor și experiențelor;
• Colectarea exemplelor de bună practică;
• Dezvoltarea unui Ghid Lingvistic Medical pentru Migranți;
• Dezvoltarea unei metodologii pentru programe de formare;
• Organizarea de traininguri pentru instituții și organizații;
• Organizarea unor cursuri de limbă de scurtă durată.  

Parteneri:
Parteneriatul este din 8 țări europene (Bulgaria, Cipru, Germania, Lituania, Olanda, Portugalia, 
România și Spania), în colaborare cu alte organizații care se ocupă de problemele și integrarea 
migranților, instituții educaționale și furnizori de servicii medicale. Împreună, ne propunem crearea 
unei rețele europene tot mai extinse pe durata proiectului: noiembrie 2012 - octombrie 2014. 

Informații suplimentare și contact în România: 
Instituția română parteneră în proiect este Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași 
(www.umfiasi.ro). Persoana de contact: Asist. Dr. Ioana Crețu, Disciplina Limbi Moderne și Limba 
Română ca Limbă Străină (ioana.cretu@limod-m.umfiasi.ro). 
Rețeaua inițială de parteneri asociați cuprinde: Societatea Studenților Mediciniști Iași (www.ssmi.ro) 
și Fundația EuroEd din Iași (www.euroed.ro).  
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