
Cine sunt persoanele de sprijin? 

Eşti o persoană motivată şi îţi place să îi 
sprijini (ajuţi) pe alţii?
Vrei să înveţi lucruri noi?
Îţi place să comunici cu oamenii?
Eşti o persoană empatică? 

...atunci ai putea fi o persoană de sprijin! 

Cum poţi sprijini pe cineva de la 
egal la egal? 

g Ca voluntar sau contra cost 
g Unu-la-unu sau în grup
g Faţă în faţă, prin internet sau telefon
g Din când în cand sau neîntrerupt 
g Formal sau informal
Sprijinul de la egal la egal poate fi oferit în
diferite medii. Este vorba despre a fi inclus şi
a avea un rol important în societate. 

… înseamnă a primi sprijin de la persoanele în care ai încredere şi pe care le poţi înţelege. 
Mai înseamnă şi a-ţi împărtăşi experienţele cu oameni care se simt la fel ca ceilalţi.

SPRIJIN DE LA EGAL LA EGAL

Cursurile-pilot ne-au dat posibilitatea de a testa şi de a crea acest material.
Cursul este disponibil pentru ONG-uri, asociaţii, centre de formare şi unităţi de învăţământ
care doresc să sprijine cetățenii activi cu dizabilități intelectuale.

MATERIALUL PENTRU CURSURI

O resursă INOVATIVĂ

1. Curiculă cu exerciţii concrete
2. Ghid pentru traineri
3. Ghid pentru mentori
4. ... şi alte idei şi recomandări pe baza

experienţelor din cadrul cursului

O curiculă FLEXIBILĂ

Angajare în muncă, timp liber, familie, relaţii,
sănătate şi bună-stare, educaţie şi învăţare,
cetăţenie, drepturi şi sprijin – toate sunt
importante pentru a avea o viaţă cât mai
activă.
Comunicarea, exprimarea reacţiilor şi empatia
sunt abilităţile pe care persoanele de sprijin le
vor deprinde şi le vor preda mai departe, altor
persoane cu dizabilităţi intelectuale. 
Curicula include exemple din diferite domenii
ale vieții cu scopul de a-i sprijini alții.
Cursul se referă şi la valori precum:
incluziune, gândire centrată pe persoană, roluri
sociale, a fi cetăţean activ în comunitate.

O bază de date cu EXERCIŢII
CREATIVE

Conţine exerciţii concrete pentru fiecare
abilitate care se doreşte a fi dezvoltată.
O bază de date cu peste 100 exercitii
poate fi folosită împreună cu această
curiculă, care pot fi adaptate nevoilor
organizaţiei şi participanţilor.
Exerciţiile au fost concepute în format
accesibil, uşor de înţeles.

Un duo în predare: 
TRAINER şi CO-TRAINER

Utilizând materialele de curs în cel mai eficient
mod, veţi învăţa cum să lucraţi cu un 
co-trainer cu dizabilităţi intelectuale.
Acesta are un rol important în dezvoltarea
cursului împreună cu trainerul pentru că
provine din grupul ţintă.

Află mai multe despre 
proiectul TOPSIDE

www.peer-training.eu
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