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Rezultate obţinute până vara 2014

PROIECTUL TAKE CARE,
pe scurt
Proiectul Take Care își propune să ajute migranții să dobândească competențe lingvistice pentru a comunica
despre starea de sănătate, să îmbunătățească relația dintre furnizorii serviciilor medicale și pacienții migranți,
să ofere informații despre sistemele de sănătate din țările partenere: Bulgaria, Cipru, Germania, Lituania,
Olanda, Portugalia, România și Spania.
Take Care se adresează organizațiilor de migranți, instituțiilor educaționale, furnizorilor de servicii medicale.
Acestea sunt principalele canale pentru a ajunge la comunitățile de migranți în cele 8 țări partenere, pentru a
face serviciile din sănătate mai accesibile acestora și pentru a contribui la integrarea socială a migranților.
Astfel, partenerii au dezvoltat Ghidul Lingvistic Medical pentru Migranți - un pachet de resurse cuprinzând
limbaj medical de bază în context, metode atractive de a învăța limba locală și informații despre sistemele de
sănătate din țările partenere. Ghidul poate fi folosit la cursuri pentru migranți, ca material pentru învățare
autodidactă precum și în spațiul clinic.

GHIDUL LINGVISTIC MEDICAL

PENTRU MIGRANȚI
C

CULEGEREA DE CONVERSAȚII MEDICALE
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Conversațiile medicale sunt grupate în 12 secțiuni tematice. În
fiecare din acestea se regăsesc cuvinte cheie, fraze utile și scurte
dialoguri reprezentative. În plus, există o descriere a părților corpului
omenesc și cele mai des întâlnite simptome.
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SUPORTUL INTERACTIV DE ÎNVĂȚARE A LIMBILOR

CMY

Suportul interactiv de învățare a limbilor este o versiune modernă
digitală a culegerii de Conversații medicale, unde conținuturile de limbă
sunt animate și beneficiază de aportul unor materiale audio care
facilitează învățarea limbii.
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EVANTAIUL DE CUVINTE
“Trusa de prim ajutor” lingvistic

520$1,$1 de cuvinte conține
520Ç1Ą
Evantaiul
liste de aproximativ 30 de termeni pentru
fiecare situație medicală cuprinsă în Conversații, toate traduse în 17 limbi.
Acesta poate fi folosit în situații clinice și educaționale, independent sau
împreună cu alte materiale din Ghid.
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TRASEUL MEDICAL

Traseul medical oferă informații despre sistemul de sănătate al țării
respective, despre cum sunt tratate urgențele, despre asigurările de
sănătate, medicina de familie, nașterea, îngrijirile acordate bătrânilor
etc.
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FIȘA DE PRIM AJUTOR LINGVISTIC
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Fișa de prim ajutor lingvistic ajută medicii să comunice cu migranții în
situații de urgență. Este disponibilă în 17 limbi.

Toate materialele se găsesc pe site-ul Take Care:

www.takecareproject.eu

Creerea unei reţele de 49 de parteneri asociaţi precum comunităţi de migranţi și alte organizaţii
(voluntare) ce au ca scop integrarea şi bunăstarea migranţilor, instituții educaţionale, furnizori de
servicii medicale etc.
71 de organizaţii ale migranților, implicate de-a lungul proiectului
70 de furnizori instituționali de servicii medicale, implicaţi de-a lungul proiectului
94 de furnizori instituționali de servicii educaţionale, implicaţi de-a lungul proiectului
O colecţie de 31 de cazuri de bună practică privind integrarea și accesul migranţilor la sistemele
medicale din cele 8 ţări europeene
Ghidul Lingvistic Medical pentru Migranţi, produs în 1 800 exemplare și 9 limbi străine
Suportul interactiv de învățare a limbilor, creat pentru dispozitive electronice inteligente,
disponibil în 9 limbi
17 workshop-uri organizate în 8 ţări partenere, cu participarea a peste 280 profesori de limbi
străine, profesionişti ce lucrează pentru integrarea migranţilor şi angajaţi ai sistemului medical
Un total de 25 de cursuri de limbă străină bazate pe materialele proiectului, organizate în cele 8
ţări partenere și frecventate de peste 290 de migranţi
Ghiduri Take Care oferit departamentelor de limbi străine din peste 70 organizaţii pentru migranţi
şi specialiştilor în domeniul lingvistic, pentru a fi folosit în cadrul cursurilor de limbi străine
frecventate de peste 1000 de migranţi

www.takecareproject.eu

PROIECTUL TAKE CARE
GHID LINGVISTIC MEDICAL PENTRU MIGRANȚI

Seminarii de exploatare şi valorizare pentru grupurile de populaţii ţintă din ţările partenere
O conferinţă finală organizată pentru peste 100 organizaţii co-interesate
Peste 300 vizitatori noi / lună pe site-ul proiectului www.takecareproject.eu
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PARTENERI
Pressure Line
Olanda
+31 10 243 93 65
pl@pressureline.nl
www.pressureline.nl

Dialoge
Germania
+49 8382 944 600
Martina.Stock@dialoge.com
www.dialoge.com

KU TU Ltd.
Bulgaria
+359 2 981 61 43
office@kutu-bg.eu
www.kutu-bg.eu

SYNTHESIS
Cipru
isaias@synthesis-center.com
www.synthesis-center.com

IFES
Spania
+34 96 382 5362

Língua e Estudos Portugueses Lda

FLEP - Formação,

www.ifes.es

Portugalia
+351 2131 52 178
flep1@mail.telepac.pt
www.flep.pt

Soros International House - SIH
Lituania
+370 527248 92
daiva@sih.lt
www.sih.lt

UMF Gr t Popa
România
+40 2322 118 18
ioana.cretu@umfiasi.ro
www.umfiasi.ro

fernando.benavente@valencia.ifes.es

Acest proiect este co-finanțat de Comisia Europeană.
Această publicaţie reflectă exclusiv viziunea autorilor, Comisia nefiind responsabilă pentru modul în care
informaţiile din prezenta comunicare pot fi folosite.
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ÎN SPANIA

Workshop-uri și cursuri de limbă

6 workshop-uri au avut loc în Valencia pe 2, respectiv 16 Aprilie, 7,
22 şi 23 Mai 2014 pentru 36 de participanţi (reprezentanți ai unor
organizaţii pentru migranţi, angajaţi ai sistemului sanitar şi
profesionişti din domeniul lingvisticii). 12 asociaţii pentru migranţi
din 10 ţări diferite au luat parte la aceste workshopuri.

Un total de 17 workshop-uri şi training-uri adresate organizaţiilor de migranţi, angajaţilor sistemului medical şi
profesioniştilor din domeniul lingvisticii au fost organizate în cele 8 ţări partenere, cu peste 280 de beneficiari
direcți. Participanţii au fost introduşi în proiect și familiarizaţi cu diferitele tehnici de lucru în medii multiculturale
vizând buna integrare a migranţilor în societate. Activităţile practice din jurul produsului principal al proiectului –
Ghidul Lingvistic Medical pentru Migranţi – au demonstrat metodologia proiectului şi au antrenat participanţii în
modalităţile utilizării acestuia în diferite tipuri de relaţiile și situații medicale implicând migranţi.

„Interactiunile din cadrul grupurilor, împărtăşirea experienţelor… cea mai bună metodă de a învăţa unii de la
alţii!”
„Sunt foarte multe diferenţe culturale între ţări, dar
aceste bariere trebuie neapărat depăşite!”

Ca o urmare a workshop-urilor, partenerii au organizat şi monitorizat 25 de cursuri lingvistice bazate pe Ghid, la
care au participat în mod direct peste 290 migranţi aparținând unor comunităţi etnice variate. Participanţii au
obţinut abilităţi lingvistice noi în relaţie cu sfera sistemului medical şi şi-au sporit încrederea în ceea ce priveşte
relaţionarea în contextul problemelor de sănătate ce pot apărea.
Mai multe informaţii în legătură cu evenimentele organizate pot fi găsite pe site-ul proiectului
www.takecareproject.eu.

3 cursuri scurte de limbă străină au avut loc în Valencia pe 2, 16
Aprilie şi 22 Mai 2014 pentru 30 de participanţi (reprezentanți ai
unor organizaţii pentru migranţi şi profesionişti din domeniul
lingvisticii). 12 asociaţii pentru migranţi din peste 10 ţări au luat
parte la aceste cursuri.

ÎN OLANDA
Workshop-urile din Olanda au avut loc pe 24 şi 28 martie 2014, cu
19 participanţi împărţiţi în 2 grupuri: unul format din reprezentanţi ai
organizaţiilor şi comunităţilor pentru integrarea migranţilor în
societate şi altul pentru reprezentanţii din sistemul medical și
educațional, respectiv profesori de limbi străine.

„Materialele ar trebui oferite tuturor nou-veniţilor care
încep un curs de integrare.”
„Olandeza este o limbă foarte dificilă. Mi-au plăcut foarte
mult materialele audio, întrucât mi-au permis să exersez
acasă.”
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Trei cursuri de limbă au avut loc în aprilie, mai şi iunie 2014: unul
pentru femei de origine marocană, unul pentru bulgari proaspăt
sosiţi la Haga şi unul pentru mamele de sugari din Districtul de
Nord al Rotterdam. În total, au fost 41 de participanţi.
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ÎN BULGARIA
Două workshop-uri au fost organizate în Bulgaria pe 4, respectiv 7
aprilie 2014 pentru reprezentaţii organizaţiilor migranților, angajaţi
din sistemul sanitar, profesori de limbi străine şi traineri. La
workshop au participat 17 reprezentanți ai acestor grupuri ţintă.

„Pentru prima dată în 20 de ani, văd în Bulgaria concentrarea informaţiilor despre sistemul medical. Bine realizat!”
„Informație foarte utilă despre diferite boli şi specializări
medicale.”
Trei cursuri de limbă bazate pe materialele Take Care au fost
organizate în Bulgaria. Acestea au debutat în mai 2014, cu 12
participanţi. Ghidul a fost oferit către 4 organizaţii ce lucrează cu
migranți. Materialele Take Care sunt folosite în cadrul cursurilor
de limbă străină pentru 19 grupuri cuprinzând peste 160 de
migranţi de diferite naţionalităţi.

ÎN CIPRU
La workshop-ul din Cipru, ce a avut loc pe 20 iunie, au participat 7
profesori de limbă străină care au fost astfel instruiţi în folosirea
resurselor şi metodologiei proiectului.

„Prin acest workshop, rolul nostru ca profesori de limbi
străine capăta o nouă dimensiune. Putem să oferim
migranţilor informaţii valoroase despre sistemul medical
şi îi putem ajuta în procesul lor de integrare.”
„Evantaiul este mai mult decât special. Îl voi lua cu mine
pe toată durata practicii mele în spital.”
3 cursuri de limbă străină au avut loc în Cipru în luna mai 2014. Unul a
avut loc la Casa de Cooperare cu 7 studenţi din diverse tari
europeene, precum studenți turci și greci, și 2 cursuri la Universitatea
Nicosia cu studenţi la medicină din Egipt, India şi alte ţări europeene
(10 participanţi).

ÎN PORTUGALIA

ÎN LITUANIA

2 workshop-uri au avut loc în Portugalia pe 17-18 şi 24-25 martie
2014 cu 41 de participanți. Metodologia folosită s-a concentrat pe
interacţiunea activă şi colaborarea dintre participanţi.

Un workshop pentru profesori de limbă străină a avut loc în
Lituania pe data de 20 Martie 2014, în prezenţa a 8 participanţi,
toţi formatori profesionişti cu experiență în educația adultului și
predarea limbilor străine.

„Am învăţat lucruri noi şi sper să pot împărtăși aceste
cunoștințe cu alţi oameni în viitorul apropiat.”
„Foarte folositor, practic şi creativ. Materialele se focalizează
pe situaţii reale, ceea ce face conţinutul şi mai atractiv şi
ușor de utilizat.”

„Proiectul va fi foarte util în viitor pentru a construi
poduri peste diferenţele dintre naţionalităţile Lituaniei.”
„Toate materialele pe care le-am primit în timpul workshop-ului Take Care sunt foarte importante şi folositoare pentru mine!”

3 cursuri de limbă străină au avut loc în Portugalia în perioada
aprilie- iunie 2014, cu 60 de participanţi din 10 ţări: Italia,
Moldova, România, Rusia, Angola, Brazilia, Rep. Capului Verde,
India, Guinea-Bissau şi Guineea-Conakri.

Cursul de limba străină pentru migranţii din Lituania s-a derulat
în perioada 25- 30 Aprilie 2014. 18 persoane au luat parte ca
beneficiari direcți.

ÎN GERMANIA
Workshop-ul din Germania a avut loc pe 21 Martie 2014 cu 7
participanţi, incluzând profesori de limbă străină pentru migranţi şi
asistente medicale. Au fost folosite tehnici din sfera dramaturgiei
pentru a facilita exersarea frazelor şi vocabularului medical
reprezentat în resursele Take Care, tehnici de care participanţii au
fost foarte mulţumiţi.

„Doar acum sunt conştientă de cât de important este să
poţi comunica date despre sănătatea ta în limba unei
ţări străine, respectiv cât de frustrant este în momentul
în care nu poţi!!!”
„Sunt impresionată atât de materialele în sine, cât şi de
modul în care le-aţi pus în valoare.”
Cursul de limbă străină din Germania a avut loc în luna mai 2014
la o organizaţie pentru migranți din Lindau, Kulturbrücke. 10
persoane din Senegal, Ucraina, Polonia, Muntenegru şi Afganistan au luat parte la acest curs.

ÎN ROMÂNIA
Workshop-ul din România a fost organizat pe 28-29 martie în
parteneriat cu UMF Iaşi, EuroEd, Societatea Studenţilor Medicinişti
Iaşi şi Asociaţia de Prietenie Romania-Ucraina. Au participat 45 de
profesionişti (profesori de limbi străine, studenţi la medicină, membri
ai comunităţilor de migranţi) din 5 ţări: România, Moldova, Ucraina,
Spania, Georgia. A urmat video-conferinţă pe 12 mai, aducând
împreună virtual clinicieni, profesori şi studenţi din 5 universități din
România şi Moldova.
„Materialele aduc originalitate, varietate, spontaneitate, dar mai
mult decât atât, o perfectă adaptabilitate la nevoile lingvistice şi
condiţia pacientului de astăzi, respectiv a doctorilor de mâine.”
„Take Care este un proiect tipic european, pentru că este
impregnat de umanism. Cu evantaiul la purtător și ducând în
spate stânca veche a existenței, el, Sisif, ajuns în vârful
muntelui, nu se mai simte singur…”
7 cursuri de limbă străină au fost organizate în România în perioada
martie-iunie 2014. Profesori voluntari de limbă română au lucrat cu
peste 100 studenţi la medicină din peste 15 ţări. În total, peste 300
de studenţi internaţionali şi 500 de studenţi români au fost incluşi, în
diferite moduri, în proiect.

