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 شده هایی اختصاص دادهو به فعالیت تاسیس شد  2011در سال بنیاد فرانسوی آدریا 

ایط نامتعاد   بیماران را در شر
ی

ل ارتقا دهند. امروزه بیشتر است که تالش دارند کیفیت زندگ

شود اما این بنیاد سالمت به کودکان اختصاص داده یم های اجتمایع و ها در حوزهپروژه

این بنیاد از ابتکارایر حمایت تصمیم گرفته است تا خود را به بزرگساالن اختصاص دهد. 

حمایت هایی پیمایش از  ای را در جامعه هدفشان ارتقا دهند یا های حرفهکند که مهارتیم

ند. -اجتمایع ابتکارات اجتمایع، سالمت و  زمینه که در کند  یم  دارویی صورت بگتر

کند تا دیگران بتوانند از این نتایج را منتشر یم در این عرصهبنیاد آدریا نتیجه مطالعاتش 

ند.  این بنیاد به طور کامل به داخل فرانسه اختصاص داده شده است به صوریر  بهره بتر

ز فقط زبان فرانسوی را پشتیبایز یم  کند. که سایت آن نتر

بیشتر در تالش برای حمایت از سالمندان  شوند هایی که در این بنیاد تصویب یمپروژه

ن عبارتند از: ارتباط سالمندا رود ها انتظار یموال از اجرای این پروژه. نتایجر که معمهستند 

های شناختر با آسیب این ابزارها  های نو به طوری کهبا وابستگانشان از طریق فناوری 

ل خودشان ،مستقل بودنسازگار باشند؛ توانمندسازی ایشان برای  ز ؛ مخصوصا درون متز

مختلف جهت رفع پریشان  هایایجاد برنامههای آخر عمر؛ ایجاد حس آرامش در سال

 اند به قرار زیر است: که در این بنیاد به تصویب رسیده  هایی برخز از نمونه پروژهها. حوایلا

هایی که در این بنیاد به تصویب رسید ساخت فیلیم در رابطه با لحظات ییک از پروژه ❖

 بود که لحظات شادی
ی

گذاشت و و خوشحایل را با هم به نمایش یم پایان زندگ

ایط آخرین سالسازی جامهدف از آن آگاه  بود. عه نسبت به شر
ی

 های زندگ

، یک در ییک از پروژه ❖ ها گرویه متشکل از یک روانشناس، یک متخصص زیبایی

درمانگر موسیقر و تعدادی داوطلب اقدام به کمک به بیماران شطایز نمودند. در 

این گرفت تا ماران صورت یمهای زیبایی بر روی برخز از این بیعمل ،برخز از موارد 

افراد عزت نفس خود را در جامعه از دست ندهند و درمانگر موسیقر و روانشناس 

 تالش داشتند تا این افراد را از حالت روایز بدشان خارج سازند. 



ها رجوع شده، تعدادی زیادی از معلمان به بیمارستانهای حمایتییک از طرحدر  ❖

 با کادر پیم
ی

که در آنجا حضور   بزرگسایلرستاری به جوانان کردند و در هماهنیک

هایی هم اجازه پیدا . بیماران در بازهدادند ها( آموزش یمداشتند )به خصوص شطایز 

 کالس درس حاضز شوند. کردند تا ساعایر را در  یم

رماندی فرانسه اجرا شد ها به مدت یک سال در منطقه  هدف ییک از پروژه ❖
ُ
استفاده   ن

ییکاز فناوری ز ی ها از گوشه سالمندان و خارج کردن آنهای نوین جهت تحرک فتر گتر

 عبور کرده و به سال  62که از    ند بود. جامعه مورد نظر این پروژه بازنشستگایز بود 
ی

گ

آوردن تا سالمندان برای بر  در این پروژه تالش شد  . دیگران وابسته بودند 

ل خارج شوند. احتیاجاتشان از این فناوری ز  ها استفاده کنند و از متز

 بع:  ا من

https://fondation.adrea.fr/ 

http://test.giving.nl/wp-content/uploads/2015/08/EUFORI-Final-

Report-Digital-Version.pdf 
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