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Coordonator de proiect
Universitatea din Viena,
Facultatea de Psihologie
Austria
www.univie.ac.at
Univ.-Prof. Dr. Christian Korunka
christian.korunka@univie.ac.at
Training 2000
Italia
www.training2000.it
Kylene De Angelis
training2000@training2000.it
BUPNET
Germania
www.bupnet.de
Tanja Wehr
twehr@bupnet.de
blinc eG
Germania
www.blinc-eu.org
Tim Scholze
tscholze@blinc-eu.org
Universitatea din Oradea
România
www.uoradea.ro
Prof. Dr. Cristina Zdrehus
criszdrehus@yahoo.com
ENTENTE
Marea Britanie
www.entente.uk.com
Terence Pugh
Ententeuk@aol.com
Århus social- og sundhedsskole
Danemarca
www.sosuaarhus-international.com
Niels Christian F. Vestergaard
sskancv@sosuaarhus.dk

Mag. Dr. Elisabeth Frankus

¡

Wipplingerstraße 32/23–26
1010 Viena/Austria
Tel.: +43 1 532 45 45-1156
Fax: +43 1 532 45 45-1145
e.frankus@dieberater.com
www.dieberater.com

www.burnoutintervention.eu

Lifelong Learning Programme

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul
Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă
doar punctele de vedere ale autorilor, iar Comisia
nu poate fi considerată responsabilă pentru
orice utilizare care pot fi efectuate din informaţiile
conţinute de acestea.
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BOIT – Training pentru manageri şi
lideri de echipe.Tehnici de intervenţie
în Burnout
Un studiu European Working Conditions Survey a relevat faptul
că incidenţa bolilor profesionale asociate cu stresul psihologic
este în creştere în toate statele membre ale UE. Proiectul BOIT
abordează o problemă de discomfort psihologic care se manifestă
prin epuizare emoţională, mentală şi fizică: denumit sindromul
Burnout.
Burnout este un fenomen care se dezvoltă lent şi progresiv.
Scopul acestui proiect este de a preveni apariţia pe scară largă
a Burnout în situaţii de muncă, şi de a permite managerilor şi
şefilor de echipă să identifice sindromul Burnout în rândul
angajaţilor, într-un stadiu incipient. În plus, grupul ţintă este
consiliat să definească strategii pentru a identifica procesul de
epuizare, prin intermediul unui curs de formare de tip mixt
(faţă în faţă şi on-line).

Grupurile ţintă ale proiectului BOIT

Activităţile proiectului BOIT

Proiectul vizează 3 tipuri de grupuri ţintă:
I manageri
I lideri de echipe
I persoane de nivelul managementului intermediar

Principalele activităţi ale proiectului BOIT în perioada
Ianuarie 2010 – Decembrie 2011 sunt:

Beneficiarii finali ai proiectului sunt persoanele cu risc crescut
de a dezvolta fenomenul de epuizare Burnout şi de asemenea
cele care sunt deja afectate de acest sindrom.

Scopul proiectului
Pe lângă prevenirea situaţiilor de muncă cu risc crescut de
apariție a fenomenului,Trainingul pentru intervenţii în Burnout
pentru manageri şi lideri are ca scop să ofere grupului ţintă
posibilitatea:
I să definească şi să recunoască condiţiile în care se dezvoltă
burnout-ul
I să identifice primele simptome, în faza incipientă
I să elaboreze şi să aplice strategii pentru a identifica sindromul
de Burnout la nivelul segmentului executiv al angajaţilor.
Asociat acestor obiective pe termen scurt, proiectul BOIT îşi
propune scopuri de lungă durată care să contribuie la diminuarea:
I cazurilor de concedii de boală cauzate de Burnout (implicit
scăderea costurilor)
I fluctuaţiei personalului impusă de problemele generate de
sindromul Burnout
I ratei crescute de şomaj favorizată de incidenţa Burnout
Metodologia de instruire utilizată în cadrul proiectului va fi mixtă,
de tip "faţă în faţă", workshop-uri şi de tip e-learning (on-line).
Acest lucru, permite managerilor şi liderilor de echipă să parcurgă
etapele trainingului într-un mod plăcut şi eficient.

Informaţiile generale despre Burnout vor fi analizate într-o
sinteză teoretică şi va fi prezentat un model operațional al
sindromului de epuizare. Nevoile grupului ţintă din proiect,
relaţionate cu tainingul de intervenţie în Burnout, vor fi
înregistrate prin intermediul analizei nevoilor.
Pe baza analizei de nevoi realizată cu participarea unor experţi
în domeniu va fi dezvoltat trainingul de intervenţie în Burnout.
O platformă open-source va fi adaptată la nevoile proiectului
şi pentru grupurile-ţintă.
Cursurile de intervenţie în Burnout vor fi susţinute în cele
6 ţări participante, pe o perioadă de şase luni.
Concluziile şi rezultatele analizei cursurilor vor fi publicate
într- – un ghid de bune practici.
Proiectul va fi diseminat în cadrul unor conferinţe Europene
şi naţionale.

www.burnoutintervention.eu

