
Prescrierea unei „retete” de oferte sociale si culturale in scopul atenuarii singuratatii s-a dovedit a 
fi functionala in Marea Britanie si Irlanda. Proiectul Erasmus+, ”Culture on Prescription” – Prescrierea 
unei retete culturale (ianuarie 2022 – aprilie 2024), isi propune sa dezvolte un set de resurse pentru 
adulti si facilitatori care sa le permita abordarea problemelor de singuratate. Proiectul urmareste 
in final elaborarea unei retete culturale participative, adaptate personalizat - fiecarei persoane.

Peste 75 de milioane de adulti europeni se intalnesc cu familia sau prietenii cel mult o data pe luna, 
iar aproximativ 30 de milioane de adulti europeni se simt în mod constant singuri. In ultimii doi ani, 
sentimentul de singuratate a fost amplificat de pandemia Covid-19, care a pus in special persoanele 
în varsta in imposibilitatea de a avea contact cu prietenii sau rudele luni intregi. Sanatatea precara, 
conditiile economice nefavorabile si viata de unul singur conduc la un mai mare sentiment de 
singuratate.

DE CE?

Ne adresam persoanelor care se simt singure/persoanelor cu probleme de sanatate mintala – sau 
celor interesati sa invete impreuna si/sau sa se implice in activitati culturale care sa ajute in general 
oamenii sau pe ei insisi. Oferim, de asemenea, sprijin facilitatorilor care ofera sau sunt dispusi sa 
ofere experiente de invatare nonformala pe baza prescrierii unor retete culturale.

CINE?

Prescrierea culturala este recomandarea facuta de catre profesionisti din domeniul sanatatii pentru 
persoane in varsta singure sau izolate cu privire la ofertele artistice si culturale disponibile la nivel 
local. Aceasta nu presupune prescrierea unei retete in acceptiunea sa traditionala, medicala, ci a 
unei „retete” care ofera adultilor sansa de a se forma folosindu-si abilitatile, interesele si punctele 
forte – ceea ce va conduce la sentimentul de apartenenta si conexiune cu ceilalti participanti.

”Culture on Prescription” imbunatateste astfel sanatatea si starea de bine a acestor persoane – cu 
accent pe promovarea sanatatii, mai degraba decat pe boala.

CE?



Proiectul presupune, de asemenea, stabilirea de contacte si interactiuni cu profesionisti din 
domeniul sanatatii si asistentei sociale, familiarizati cu grupurile tinta, precum si cu alti factori de 
decizie si membri ai comunitatii.

Compendiu „Promovarea sanatatii prin experiente de invatare culturala – Realitati, cifre si bune 
practici”.
Voucher „Culture on Prescription” (Prescrierea unei retete culturale) pentru o oferta educationala 
gratuita, menita sa dezvolte punctele forte si abilitatile culturale ale participantilor.
Kit de instruire care faciliteaza desfasurarea unor cursuri cu durata de 5 - 6 luni, testate si evaluate 
de catre participanti si formatori.
Platforma de e-learning cu o biblioteca virtuala, instrumente pentru pregatirea, desfasurarea si 
sustinerea experientelor de invatare si un forum pentru schimbul de experiente.
Recomandari pentru factorii de decizie din municipalitati si asociatii.
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REZULTATE

PARTENERI

Sprijinul acordat de Comisia Europeana pentru realizarea acestei publicatii nu constituie o aprobare a continutului, care 
reflecta doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi considerata responsabila pentru nicio utilizare a informatiilor continute 
in acest document.

SITE-UL WEB AL PROIECTULUI
ro.culture-on-prescription.eu

ISIS Institut für Soziale Infrastruktur gGmbH
(Germania)

Gesundheitsamt 
Frankfurt am Main

(Germania)

SHINE 2Europe, LDA
(Portugalia)

Proiectul implica sapte organizatii partenere din sase tari europene:

COORDONARE EUROPEANA

Asociatia Grupul de Educatie 
si Actiune pentru Cetatenie

(Romania)

Dublin City University
(Irlanda)

AFEdemy, Academy on Age-Friendly 
Environments in Europe BV 

(Olanda)

EAEA, European Association 
for the Education of Adults 

(Belgia)

PARTENERI

https://ro.culture-on-prescription.eu/

