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Scop 
și 

Obiective 

 Proiectul IENE 11 PROVAC este un răspuns puternic la 
cererea europeană importantă și actuală, subliniată în 
Strategia UE pentru vaccinuri COVID-19, de a pregăti 
profesioniștii din domeniul sănătății ca surse de 
încredere de informații cu privire la chestiuni legate de 
vaccinare și pentru a le împuternici să abordeze ezitarea 
la vaccin, să abordeze dezinformarea prin  asigurarea 
unei comunicări clare cu privire la beneficiile, riscurile și 
importanța vaccinurilor COVID-19 și construirea 
încrederii publicului în vaccinuri. 
 
Proiectul își propune să sprijine și să formeze 
profesioniștii din domeniul sănătății pentru a promova 
vaccinarea și a aborda ezitarea la vaccin, prin a le 
îmbunătăți cunoștințele despre vaccin și vaccinare și 
dezvolta abilități de comunicare, abilități culturale și de 
relație socială, împuternicindu-i să lupte împotriva 
dezinformarii, abordând ezitarea la vaccin și 
îmbunătățind încrederea în vaccin in randul 
persoanelor  care sunt mai ezitante sau a persoanelor  
din grupuri dezavantajate. 
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PRINCIPALELE REZULTATE 

 

Cresterea nivelului de cunoștințe despre vaccin și 
vaccinare ale profesioniștilor din domeniul 
sănătății și sprijinirea acestora pentru a promova 
vaccinarea și a aborda ezitarea la vaccin

Consolidarea aspectelor legate de vaccinare și 
imunizare în programele de formare și educarea 
profesioniștilor din domeniul sănătății

Creșterea calității în formarea continuă a 
lucrătorilor din domeniul sănătății implicați în 
vaccinare
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O bază de date cu surse 
de încredere de informații 
și instrumente de 
informare privind 
vaccinarea

Un kit informativ, un set 
de 20 de fișe informative

Un Curriculum de formare

20 de instrumente de 
învățare de mărimea unei 

mușcături

Un curs pentru formarea 
lucrătorilor din domeniul 

sănătății cu privire la 
vaccinare ( MOOC )

Parteneriate strategice Erasmus + VET 
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  Primul rezultat 
al proiectului 

este gata 

 Scopul Rezultatului nr. 1 din acest proiect a fost crearea unui compendiu de surse informative 
valoroase și de încredere cu privire la diferite probleme de vaccinare și imunizare, pentru 
promovarea vaccinării și combaterea ezitării la vaccin. 
 
Partenerii au colectat surse  actuale cu privire la cunoștințele despre vaccin și vaccinare ale 
oamenilor în general și despre modul în care profesioniștii din domeniul sănătății pot fi sprijiniți 
pentru a promova vaccinarea și a aborda ezitarea la vaccin prin furnizarea de surse de informații de 
încredere, de încredere și actualizate despre vaccin și vaccinare. . 
 
Ghidul de informații include surse informative în patru limbi (EL, EN, ES, RO), referitoare la toate 
tipurile de vaccinuri. Acest ghid de informare este un instrument care poate fi folosit nu numai de 
populația generală, ci și de profesioniștii din domeniul sănătății, deoarece sfaturile acestora sunt 
foarte importante pentru ca oamenii să decidă dacă acceptă vaccinuri. 
 

 
 

 
 

  Prima 
reuniune de 
proiect   din 

Atena, 
28 – 29 aprilie 

2022 
 

  
Partenerii s-au familiarizat cu toate aspectele 
proiectului, au adoptat planul de lucru, strategia de 
evaluare și planul de diseminare. 
 
Aceștia au stabilit procedurile de comunicare, 
monitorizare și raportare și au discutat despre 
regulile financiare și contractuale. 
 
Consorțiul a discutat despre Rezultatul nr. 1 în 
detaliu și a planificat instrumentele informative și 
dezvoltarea modelului de instruire. 
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