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Introducere 
Metodologia NEXT DOOR are la bază acțiuni participative pentru implicarea actorilor interesați (indivizi, 
organizații, instituții) în protecția și îngrijirea cetățenilor vârstnici din comunitate. 
Această metodologie s-a bazat pe diferite metode participative în cadrul unui proces de consultare deschis, 
având în centrul procesului coproducția. A fost utilizată metodologia de coproducție, alimentată de Abordarea 
integrată de vecinătate (Integrated Neighbourhood Approach), care constă în considerarea comunităților drept 
"coproducători" și în mobilizarea colaborării tuturor actorilor interesați în jurul unei probleme. Organizarea 
comunității necesită 5 acțiuni simple: 

1. Apropierea de ceilalți; 
2. Ascultare; 
3. Conectare; 
4. Motivare; 
5. Împuternicire. 

În acest scop, partenerii au organizat sesiuni cu 210 participanți din toate grupurile de actori interesați. Acești 
actori sunt reprezentați de consiliile locale, consiliile parohiale, serviciile sociale și de sănătate (publice și 
private), organizațiile care reprezintă persoanele în vârstă, persoanele în vârstă și publicul larg, cu accent pe 
comunitatea locală. 
Metodologia utilizată a fost cea a coproducției. Coproducția înseamnă furnizarea de servicii publice într-o 
relație de egalitate și reciprocitate între profesioniști, utilizatorii de servicii, familiile și vecinii acestora. Atunci 
când activitățile sunt coproduse în acest mod, atât serviciile, cât și cartierele devin agenți de schimbare mult 
mai eficienți. Principiile-cheie ale coproducției sunt următoarele: 

• adoptarea unei abordări bazate pe bunuri sau resurse;  
• valorificarea abilităților existente ale oamenilor;  
• reciprocitate și mutualitate;  
• rețele de sprijin pentru persoanele din comunitate;  
• estomparea diferențelor; 
• facilitarea în locul furnizării. 

 
În urma colectării cercetărilor de documentare din fiecare țară parteneră, au fost organizate sesiuni cu actorii 
locali interesați, pentru a obține opiniile acestora cu privire la problemele abordate în cadrul proiectului Next 
Door. Adică, pentru a evalua eficacitatea proiectului la nivel local și național, pentru a înțelege barierele, 
preocupările și nevoile lor, pentru a înțelege ce ar putea fi făcut pentru a îmbunătăți situația la nivel local.
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Next Door 
Persoanele în vârstă constituie un grup deosebit de vulnerabil în societate, cu un risc mai mare de sărăcie sau 
excluziune socială: 38% dintre persoanele de peste 65 de ani nu pot face față unor cheltuieli financiare 
neprevăzute. Aproape 17 % dintre persoanele expuse riscului de sărăcie au peste 65 de ani, iar 12,5 % dintre 
persoanele de peste 75 de ani raportează simptome depresive, legate de singurătate (2019 Ageing Europe, 
Eurostat). 

 
NEXT DOOR își propune să promoveze capitalul social în cadrul cartierelor, încurajând protecția cetățenilor 
vârstnici și crescând nivelul de stimă de sine și calitatea vieții. NEXT DOOR se bazează pe dezvoltarea 
competențelor profesioniștilor care lucrează pentru comunitate la nivel local, îmbunătățind competențele 
tehnice și sociale pentru a sprijini o mai bună performanță profesională și contribuția acestora la coeziunea 
regiunii, reunind organizații comunitare și furnizori de formare profesională. 
 
Obiectivele proiectului sunt: 

• Încurajarea indivizilor, organizațiilor și instituțiilor să răspundă nevoilor vârstnicilor, prin ateliere 
locale de co-creare   

• Construirea unui instrument digital pentru cartografierea resurselor locale și oferirea de 
informații esențiale pentru sprijinirea vârstnicilor   

• Sensibilizarea publicului larg și a vecinilor cu privire la importanța capitalului social al 
comunității 

• Conceperea și pilotarea unui program de consolidare a competențelor pentru profesioniști (din 
sectoarele comunitare, sociale, de sănătate) și factorii de decizie politică (municipalități, guvern 
etc.) 

• Să construiască resurse de gamificare pentru a sprijini activitățile de învățare, evenimentele de 
conștientizare și evaluarea 

• Lansarea de grupuri locale de resurse sociale cu scopul de a împărtăși resurse și de a face schimb 
de informații 

• Crearea unui model care să ambaleze metodologia, resursele, rezultatele din pilotare, evaluarea 
subsecventă și studiile de caz, precum și un model de afaceri și replicare  
 

Principalele rezultate ale NEXT DOOR 
1. Metodologie care are la bază acțiuni participative pentru implicarea actorilor interesați (indivizi, 
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organizații, instituții) în protecția și îngrijirea cetățenilor vârstnici din comunitate   
2. Platformă digitală Next Door, care răspunde nevoilor vârstnicilor, vecinilor și organizațiilor    
3. Program de conștientizare și de consolidare a capacităților profesioniștilor, pentru a oferi cunoștințe 

și resurse de învățare despre cum pot pune în practică o strategie care încurajează implicarea activă 
a vecinilor în comunitatea din care fac parte  

4. Ghid ce conține o metodologie, resurse, rezultate din pilotare și studii de caz, cu scopul de a susține 
participarea membrilor comunității în protejarea și îngrijirea cetățenilor vârstnici. 
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Franța 

Legislație de sprijinire a persoanelor în vârstă  

• Loi relative à l'adap tation de la société au vieillissement. 
 

Instituții publice care sprijină persoanele în vârstă  
• La haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA)  
• Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) 
• Ministère des solidarité et de la santén onseil departemental de la 

citoyenneté et de l'autonomie : CDCA 
• Les CCAS : centres communaux d'action sociale 

Programe adresate persoanelor în vârstă  
• Portail pour les personnes âgées 
• Concertation grand âge et autonomie 
• Plan solidarité grand âge 

Instrumente pentru sprijinirea persoanelor în vârstă  

• Carte sénior 
• Campagnes de prévention des risques pour les personnes âgées Allocations de 

solidarité aux personnes agées : ASPA 
• L’APA (allocation personnalisée d’autonomie)  
• Kocoya Thinklab 
• Les MARPA : maisons d'accueil et de résidence p our personnes agées Béguinage 

 

Instituții informale sau private care sprijină persoanele în vârstă 

• Génération mouvement - les aînés ruraux Génération Culture et vieillir autrement 
• Union nationales des instances de coordination, offices de retraités et de personnes agées : 

UNIORPA 
• Union nationale des retraités et des personnes agées : UNRPA L'Union franiaise des 

retraités 
• La croix rouge
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Bune practici  

 
• Communauté amie des aînés (CADA) in Pays de Mormal Group Vivr'alliance 
• Voisin-âge (PF) 
• Action accompagnement téléphonique des petits frères des pauvres en bretagne et pays de la 

loire 
• Habitat des possible MONALISA 
• Fédération nationales des associations et amis des p ersonnes agées et de leurs familles : 

FNAPAEF 
• Les petits frères des pauvres 
• FNAR : Fédération nationales des associations de retraités KADOVIE 
• OLD'UP 
• 55 et plus Age village 
• Service civique solidarité sénior Les intergénéreux 
• Donner recevoir
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Portugalia 
Legislația de sprijinire a persoanelor în vârstă  

• "Decreto-Lei n.º 248/97 de 19 de Setembro". Consiliul Național pentru Politica Cetățenilor În Vârstă 
(CNAPTI) este un organism consultativ specific pentru definirea și monitorizarea politicilor privind 
îmbătrânirea și persoanele în vârstă. 

• Resoluião do Conselho de Ministros n.º 63/2015. Aprobă Strategia pentru protecția persoanelor în 
vârstă. 

• PROJECTO DE LEI N.º 526/VIII. Acesta creează comisiile pentru protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor în vârstă - create pentru a preveni ca persoanele în vârstă să fie victime ale violenței, 
în special ale violenței domestice. 

• Desp acho n.º12427/2016. Strategia națională pentru îmbătrânirea activă și în condiții bune de 
sănătate. 2017- 2025 

Instituții publice care sprijină persoanele în vârstă  

• Ministério da Solidariedade e Segurania Social. Acest minister sprijină persoanele în vârstă prin 
următoarele răspunsuri sociale: serviciul de sprijin la domiciliu; centre de zi; centre de noapte; 
centre de conviețuire; structuri rezidențiale; cămine de bătrâni; cazare familială; centre de vacanță 
și de petrecere a timpului liber. 

• Misericórdias. În parteneriat cu statul, Misericórdias au identitatea lor strâns legată de Biserica 
Catolică și, prin urmare, aceste instituții sunt guvernate de dreptul civil, dar și de dreptul canonic. 
Sprijinul acordat comunității de către frății se bazează în principal pe răspunsuri sociale pentru 
copii, vârstnici, persoane cu dizabilități etc., și sănătate, spitale, clinici, îngrijire continuă, printre 
altele. 

Programe adresate persoanelor în vârstă  

• Ageing@Coimbra. Promovarea proiectelor și programelor de bune practici inovatoare în domeniul 
asistenței medicale și al sprijinului social, al cercetării științifice și al aplicațiilor tehnologice, care 
promovează bunăstarea lor generală și îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate. 

• Programa de Apoio à Iniciativa Privada Social (PAIPS). Promovează creșterea și îmbunătățirea 
calitativă și cantitativă a serviciilor pentru populația vârstnică: crearea de echipamente și servicii; 
creșterea numărului de locuri din căminele de bătrâni, printre altele. 

• Programa Apoio 65 – Idoso em Segurania. Este un program al Ministerului Administrației Interne 
derulat de GNR, care oferă sprijin celor mai vulnerabile populații și celor mai izolate persoane 
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vârstnice. 
• Programa de Apoio Integrado a Idosos (PAII). Aceasta se caracterizează printr-un set de măsuri 

inovatoare dezvoltate prin proiecte de dezvoltare centrală și locală, care contribuie la îmbunătățirea 
calității vieții persoanelor în vârstă, ca prioritate, acasă și în mediul lor obișnuit. 

• O Policiamento Comunitário e os Programas Especiais da GNR. Apropierea poliției de cetățeni și 
schimbarea modului în care poliția este percepută în prezent în societate. Un proiect numit 
Policiamento de Proximidade (Poliția de Proximitate). 

• Movimento Comunidades de Vizinhança. Mișcarea "Comunidades de Vizinhania/Comunitățile de 
Cartier" reabilitează casele în care locuiesc acești bătrâni, datorită ajutorului oferit de tinerii 
voluntari. Scopul său este de a le oferi bunăstare și stimă de sine. 

• Vizinhania Solidária. Stabilirea unei legături de solidaritate ca instrument de facilitare a acțiunilor 
preventive ale poliției, de reducere a criminalității locale și de găsire a unor soluții adecvate la 
problemele legate de siguranța rezidenților. 

• Comunidades Compassivas como parceiros para a saúde. Ne permite să oferim îngrijire de calitate 
și cuprinzătoare cetățenilor săi. Condus de Associaião Borba Contigo Cidade Compassiva (ABCCC) 
și Ordinul Medical. 

• Coração Amarelo IPSS. Combaterea singurătății în rândul persoanelor în vârstă prin artizanat, 
scriere creativă, cusut, IT, vizionarea de documentare. 

• Vizinhos de Aveiro, Grupo Cívico de Apoio #Covid19. Are scopul de a alerta cu privire la posibile 
probleme sau amenințări și, dacă este necesar, de a stimula răspunsuri publice sau civice (de natură 
logistică, de sănătate publică sau de sprijin comunitar). 

 
Instrumente pentru sprijinirea persoanelor în vârstă  

• SOS VIVER +: medida excecional do Programa VIVER + . Rețea de sprijin pentru persoanele în vârstă 
și grupurile de risc pentru a asigura furnizarea de servicii de bază, pe durata măsurilor de limitare 
a răspândirii pandemiei de COVID-19. 

• Grup o Cívico de Apoio, Covid19 Aveiro. Este un număr de telefon, pus la dispoziție de Primăria 
Lisabona, care se conectează la o infrastructură de salvare compusă din Protecție Civilă, Pompieri 
și Poliție. 

• Alôs Comunitários (Centro de Desenvolvimento Comunitário Bairro dos Lóios). Combaterea izolării 
celor mai fragili vârstnici și promovarea unui sentiment de unire și apartenență în comunitate. 

• Apoio domiciliário. Este vorba despre furnizarea de îngrijiri individuale și specializate la domiciliu 
ori de câte ori persoanele în vârstă sau rudele acestora, din cauza unei boli, a unui handicap sau a 
altor impedimente, sunt în imposibilitate temporară sau permanentă de a-și asigura nevoile de bază 
sau viața de zi cu zi.
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Instituții informale sau private care sprijină persoanele în vârstă 

• MPMV Asssociaião mais proximidade melhor vida. Îmbunătățirea calității vieții persoanelor în 
vârstă, vulnerabile și izolate. 

• Unidades Cuidados na Comunidade- Pública (SNS). Unitate care oferă asistență medicală și sprijin 
psihologic și social la domiciliu și în comunitate, în principal persoanelor, familiilor și grupurilor 
vulnerabile cu risc mai mare, dependente fizic și funcțional sau bolnave. 

• Instituiiões Particulares de Solidariedade Social (IPSS); associaiões de solidariedade e da 
misericórdia. Acestea sunt instituții de solidaritate socială în domenii precum securitatea socială, 
sănătatea și educația. Printr-o relație de proximitate față de populație și de cooperare cu statul, 
IPSS încearcă să răspundă situațiilor de urgență socială și să sprijine cetățenii cei mai vulnerabili. 

• Ap oio familiar e de proximidade (individual e grupos sociais). Familie, prieteni, vecini, cluburi, 
asociații, biserici și alte persoane care oferă îngrijire gratuită, în mod regulat și în absența unei 
relații formale. 

• Outras instituiiões privadas (serviios de apoio pessoal e social). Aceste instituții private pot fi 
agenții de îngrijire la domiciliu, case de bătrâni, centre sociale, de agrement și de vacanță. 

 
Bune practici  

• REDES DE AMIGOS E VIZINHANÇA COMO FATOR DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS IDOSAS 
ISOLADAS: ESTUDO PILOTO EM ALDEIAS CONCELHO DA GUARDA Concluzia este că nu există nicio 
diferență semnificativă care să poată dovedi că persoanele în vârstă au o satisfacție mai mare față 
de familie decât față de prieteni, ceea ce înseamnă că ambele se completează reciproc în îngrijirea 
persoanei în vârstă. 

• Humanamente. Furnizarea de servicii, instruire și design de produs pentru persoanele cu demență 
sau deficite cognitive. 

• Projeto ATIVE-SE! - Promoião do Envelhecimento Ativo. Health Sesiuni de informare; Sesiuni de yoga; 
Sesiuni sportive; Sesiuni de introducere și sprijin în domeniul tehnologiilor informației și 
comunicațiilor; Sesiuni de lucru manual; Întâlniri intergeneraționale. 

• "IDENTIDADE | A Avó Faz | Empreendedorismo Sénior". Dezvoltarea produselor native municipiului. 
• Santa casa da Misericórdia de Lisboa (Oficinas de Estimulaião Cognitiva). Obiectivul lor este să 

contribuie la bunăstarea oamenilor, în diferite etape ale vieții lor, prevenind situațiile de inegalitate 
și deprivare socioeconomică, vulnerabilitatea și excluziunea socială. De asemenea, vizează 
coeziunea și bunăstarea grupului.
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• Histórias de Vida”- SCML. Versiunea simplificată a Atelierelor de Stimulare Cognitivă, pentru 

grupuri mai mari și mediu mai puțin formal, poate fi direcționată către cetățenii cu demență sau 
nu. 

• Atividades intergeracionais. Promovarea interacțiunii generațiilor în comunitate. 
• Programa de Apoio Integrado a Idosos – PAII. Serviciul de asistență la domiciliu; Instruire resurse 

umane; Centrul de Sprijin pentru Persoane Dependente/ Centrul de Resurse Multidisciplinare;
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Regatul Unit 
Legislația de sprijinire a persoanelor în vârstă  

• The Care Act. Acesta urmărește să asigure bunăstarea persoanelor care au nevoie de servicii de 
îngrijire și asistență. De asemenea, își propune să aducă personalizarea serviciilor de îngrijire, 
punând persoana în centrul procesului. 

 
Instituții publice care sprijină persoanele în vârstă  

• LinkAge Plus. Strategia digitală DPW a colaborat cu departamentele guvernamentale, autoritățile 
locale și alte organizații pentru a îmbunătăți serviciile pentru persoanele în vârstă prin intermediul 
programelor pilot "LInkAge Plus". Acestea au explorat modalități de îmbunătățire a serviciilor locale 
pentru persoanele în vârstă. Aceasta a inclus furnizarea accesului la toate serviciile printr-o serie 
de puncte de contact, cum ar fi în persoană, prin telefon etc.. 

 

Programe adresate persoanelor în vârstă  

• Age UK. Age UK colaborează îndeaproape cu partenerii locali pentru a furniza o serie de programe 
și servicii în Marea Britanie. Aceste proiecte vitale ajută oamenii să rămână în siguranță, sănătoși 
și independenți pe măsură ce îmbătrânesc. 

 
Instrumente pentru sprijinirea persoanelor în vârstă  

• NHS - Improving care for older people. NHS England colaborează cu parteneri pentru a ajuta oamenii 
din Anglia să îmbătrânească bine. Întotdeauna există ceva ce putem face pentru a ne îmbunătăți 
sănătatea și bunăstarea. Pentru persoanele în vârstă care ar putea începe să întâmpine mai multe 
dificultăți în viața de zi cu zi, este deosebit de important să se ia măsuri active pentru a încetini sau 
inversa unele dintre problemele de sănătate. Este esențial ca persoanele în vârstă să fie sprijinite 
pentru a rămâne cât mai sănătoase și independente cât mai mult timp posibil și să primească 
îngrijiri de cea mai bună calitate atunci când au nevoie de ele. 

 
Instituții informale sau private care sprijină persoanele în vârstă 

• Care homes - NHS. Acestea oferă case de îngrijire pentru persoanele în vârstă care au dificultăți în 
a locui singure.
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Bune practici  

• AGE UK - Engaging older people in activities. Încurajarea și oferirea de oportunități de a fi active 
către persoanele în vârstă cu dizabilități și persoanelor cu afecțiuni de sănătate pe termen lung are 
beneficii semnificative. Printre acestea se numără îmbunătățirea sănătății, îmbunătățirea calității 
vieții, independența și sentimentul de bunăstare, precum și beneficii sociale mai ample. 

• Age UK. Age UK colaborează îndeaproape cu partenerii locali pentru a furniza o serie de programe 
și servicii în Marea Britanie. Aceste proiecte vitale ajută oamenii să rămână în siguranță, sănătoși 
și independenți pe măsură ce îmbătrânesc 

• Age UK - Connecting with culture to reduce loneliness amongst ethnic minority communities. Unele 
comunități BAME au rețele familiale mari, dar oamenii din interiorul lor pot totuși să experimenteze 
singurătatea din cauza implicării scăzute în comunitate sau în activități care îi interesează. Există, 
de asemenea, o legătură identificată între singurătate și nivelurile relativ ridicate de sărăcie cu care 
se confruntă unele grupuri BAME.
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România 
Legislația de sprijinire a persoanelor în vârstă  

• Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice. Primul articol din lege prevede 
că "Persoanele în vârstă au dreptul la asistență socială, conform prevederilor prezentei legi, în 
raport cu situația socio-medicală și resursele economice de care dispun". Legea stabilește cine sunt 
beneficiarii, evaluarea situației persoanelor în vârstă care au nevoie de asistență socială, servicii 
comunitare pentru persoanele vârstnice, organizarea și funcționarea căminelor pentru vârstnici și 
finanțarea asistenței sociale pentru persoanele în vârstă. 

• Legea nr. 19/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2016 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice. 
Legea aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice și introduce unele modificări 
precum: acordarea îngrijirii, în situația în care starea de sănătate a persoanei vârstnice nu permite 
obținerea consimțământului acesteia, cu condiția ca decizia să fie luată de către serviciul public de 
asistență socială din cadrul autorității administrației publice locale unde are domiciliul sau 
reședința persoana vârstnică, pe baza anchetei sociale și a recomandărilor făcute de medicul de 
familie, cu consultarea medicului specialist, cu acceptul rudelor de gradul I ale persoanei respective 
sau, în lipsa acestora, cu acceptul unui alt membru al familiei. Au fost aduse și alte modificări în 
stabilirea condițiilor de îngrijire la domiciliu. 

• Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor 
persoanelor vârstnice. Prezenta Hotărâre de Guvern indică grila de evaluare a persoanelor vârstnice 
încadrate în grade de dependență, care, drept urmare a pierderii autonomiei din cauze de natură 
fizică sau psihică, au nevoie de ajutor și/sau îngrijire semnificativă pentru realizarea activităților 
de bază ale vieții cotidiene. 

Instituții publice care sprijină persoanele în vârstă  

• Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului este instituția publică din România aflată în subordinea consiliilor județene și 
în subordinea consiliilor locale la nivel sectorial din București, care oferă asistență și sprijin pentru 
copii, familie, persoane singure, persoane vârstnice, persoane aflate în dificultate, abuzate, 
marginalizate sau cu dizabilități și orice persoană aflată în nevoie.
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• Serviciul public de asistență socială. Misiunea Serviciului Public de Asistență Socială este de a 

asigura activitatea de prevenire și intervenție primară pentru persoanele singure și familiile aflate 
în dificultate. Asistența socială la nivelul Serviciului Public de Asistență Socială se realizează prin 
acordarea de prestații de asistență socială și prin furnizarea de servicii sociale. Scopul acestor 
intervenții este de a îmbunătăți calitatea vieții acelor categorii defavorizate socio-economic, aflate 
în risc de marginalizare socială, care nu au posibilitatea de a ajunge prin mijloace și eforturi proprii 
la un mod de viață normal și decent. Obiectivul intervenției de asistență socială este de a sprijini 
persoanele aflate în dificultate să obțină condițiile necesare pentru o viață decentă, ajutându-le să 
își dezvolte propriile abilități și competențe, inclusiv persoanele vârstnice cu boli cronice și 
degenerative fără susținători legali. 

• Structuri consultative comunitare. Structurile consultative comunitare sunt instituții organizate la 
nivelul unei autorități locale pentru a dezvolta și susține o relație de colaborare între primar, 
consilieri locali, pe de o parte, și oamenii din comunitatea locală, pe de altă parte, în ceea ce privește 
rezolvarea unor probleme sau construirea unor proiecte de interes local. În România, structurile 
consultative comunitare au apărut în 2005, sub efectul Legii nr. 272/2004 privind protecția și 
promovarea drepturilor copilului. Ulterior, prin Legea asistenței sociale nr. 292 / 2011 s-a redefinit 
statutul juridic al structurilor consultative comunitare și au fost extinse domeniile de activitate 
pentru toate grupurile vulnerabile. Structura consultativă comunitară are 2 obiective: a) reducerea 
riscului la care este supusă o persoană vulnerabilă; b) diminuarea efectelor unui prejudiciu suferit 
de o persoană. Un grup de lucru este organizat cu: - persoane vulnerabile (persoanele în vârstă sunt 
incluse dacă este cazul); - factori de decizie (primar, consilieri locali) - persoane care pot influența 
o decizie și care participă la elaborarea unui program, proiect sau care sunt furnizori de servicii 
(cadre didactice, polițiști, furnizori de servicii sociale acreditați (Serviciul Public de Asistență 
Socială, ONG-uri), consilier de prevenire, evaluare și antidrog, funcționari ai primăriei, conform 
atribuțiilor legale care au fost stabilite, voluntari comunitari, facilitatori comunitari, asistent social, 
asistent medical, consilier școlar / mediator, manager de caz - asistenți sociali, donatori - persoane 
care execută decizii / implementează politici publice, sau un instrument de politici, cum ar fi o lege, 
hotărâre de guvern, ordonanță.
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Programe adresate persoanelor în vârstă  

• "Bunicii Comunității". 
• "Cetateni activi la puterea a Treia" 
• "O șansă pentru bunicii noștri" 

Instrumente pentru sprijinirea persoanelor în vârstă  

• "Telefonul Vârstnicului". La numărul de telefon 0800 460 001, vârstnicii primesc informații de 
interes, sfaturi și îndrumări din partea operatorilor specializați în asistență socială ai Fundației 
Regale Margareta a României. Linia telefonică este disponibilă de luni până vineri, între orele 08:00 
și 20:00, iar sâmbăta între orele 08:00 și 16:00. Linia poate fi accesată și de cei care doresc să 
semnaleze un abuz sau o situație dificilă a unei persoane vârstnice sau persoane vârstnice singure 
care simt nevoia de sprijin emoțional. 

• "Teleclubul pentru seniori". TeleClubul pentru seniori este o soluție pentru a atenua singurătatea 
vârstnicilor care nu au posibilitatea de a participa la un club pentru seniori din comunitatea locală, 
fie pentru că acesta nu există, fie pentru că vârstnicii nu se pot deplasa. Prin intermediul 
TeleClubului pentru seniori, vârstnicii au posibilitatea de a socializa și de a discuta cu alți seniori 
pe teme de interes comun. Conectarea vârstnicilor se face prin intermediul unui sistem de 
teleconferință și este moderată de un asistent social și un voluntar. La Teleclubul pentru seniori 
participă persoanele vârstnice care și-au exprimat acordul explicit, și-au exprimat dorința de a 
participa la cluburi pentru seniori, dar nu au acces la un astfel de serviciu și care, de asemenea, și-
au exprimat nevoia de a comunica cu persoane apropiate de vârsta lor. 

 

Instituții informale sau private care sprijină persoanele în vârstă 
• Case de stat și private; 
• Crame sociale1; 
• Case de pensii, centre de zi, Cluburi de seniori; 
• Companii de îngrijire la domiciliu și ONG-uri; 
• Companii de îngrijire paliativă și ONG-uri;  
• Clinici sociale; 
• Cămine de bătrâni pentru pensionari;  
• Fundații și asociații; 
• Administrații locale, judecători, notari, firme de avocatură, 

poliția locală. 

 
1 O cramă socială este o cooperativă la care membrii dau produsele podgoriilor lor pentru producerea și prelucrarea 

vinului și pentru vânzarea cu ridicata sau cu amănuntul. Sursa: https://koaha.org/wiki/Cantina_sociale  

  

https://koaha.org/wiki/Cantina_sociale
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Bune practici  
• "Prin ochii seniorilor!". Proiectul a presupus dezvoltarea unui proces de organizare comunitară cu 

seniori în București, cu peste 70 de seniori care locuiesc în cartierul Drumul Taberei și în zonele 
conexe. Participanții au identificat probleme comunitare în Sectorul 6 și au participat la întâlniri și 
traininguri de dezvoltare comunitară. 

• Programul "Sfântul Vasile cel Mare". Programul își propune să ajute adulții cu vârsta peste 45 de 
ani, din grupuri defavorizate și persoanele vârstnice care sunt imobilizate la domiciliu și/sau izolate 
social (stare de sănătate precară, risc crescut de neglijare din partea familiei și a comunității, 
venituri mici). Serviciile oferite de organizație persoanelor vârstnice sunt: conversație, consiliere 
pentru anumite nevoi, în funcție de beneficiari, rugăciune, legătura cu preoții parohiali, ajutor la 
cumpărături, însoțirea beneficiarilor la vizite medicale, spitalizare și externare din spital, vizitarea 
vârstnicilor pe perioada spitalizării, ajutor pentru eliberarea rețetelor sau achiziționarea de 
medicamente specifice, diverse alte activități, etc. 

• "Cumpărături la ușa ta". Cumpărături la ușa ta a fost o inițiativă voluntară care a livrat pachete cu 
alimente de strictă necesitate la domiciliu persoanelor în vârstă sau imobilizate, astfel încât acestea 
să poată rămâne în siguranță acasă în timpul pandemiei. Inițiativa a fost desfășurată de Geeks for 
Democracy, o comunitate de profesioniști cu diverse competențe (IT, digital, comunicare, PR, juridic, 
design) care sunt dispuși să împartă, în echipe de proiect, resurse, timp și cunoștințe, pentru a ajuta 
societatea civilă și pentru implicarea cetățenilor în deciziile care ne afectează pe toți. Serviciile au 
fost prestate în București și în județul Ilfov. 

• "SenioriNET - Rețea de ONG-uri de servicii dedicate persoanelor în vârstă". Acest proiect a pus 
bazele primei rețele naționale informale pentru ONG-urile active în domeniul serviciilor pentru 
persoanele vârstnice, devenind astfel un partener de dialog pentru autoritățile și instituțiile publice 
la nivel național și local. Prin impactul vizat pe termen lung, prin consolidarea capacității ONG-urilor 
pentru creșterea accesului persoanelor vârstnice la serviciile de îngrijire la domiciliu, proiectul a 
fost adresat unui grup semnificativ de persoane defavorizate, din zonele urbane și rurale. Pe 
parcursul proiectului, rețeaua a contribuit la elaborarea unui document de politică publică privind 
dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice și a promovat 
propunerile din document în rândul autorităților locale. În același timp, la nivel național, rețeaua s-
a implicat în responsabilizarea clasei politice și a autorităților centrale pentru a le sensibiliza în 
vederea elaborării unei legislații care să faciliteze dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu și, 
implicit, creșterea calității vieții. 

• "O viață demnă pentru fiecare". Asociația Psiterra, în parteneriat cu Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon 
"Iași și Universitatea "Alexandru Ioan Cuza "din Iași au implementat proiectul "O viață demnă pentru 
fiecare!".
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• “Bunicii comunității". Ministerul Fondurilor Europene oferă până la 400.000 de euro pe o perioadă 
de 3 ani pentru programe de ajutorare și integrare a persoanelor vârstnice aflate în dificultate. 
Scopul proiectului este de a asigura accesul persoanelor vârstnice la servicii integrate în 
conformitate cu nevoile lor specifice, de a le îmbunătăți calitatea vieții, de a promova participarea 
activă a persoanelor vârstnice la viața socială, de a asigura independența/siguranța persoanelor cu 
nevoi de îngrijire pe termen lung. Unele primării și organizații neguvernamentale au accesat 
fondurile, chiar și în comunități mici precum Peștișani, unde, pe parcursul implementării proiectului, 
vârstnicii au fost implicați în numeroase activități: expoziții, sărbătorirea Zilei Naționale Constantin 
Brâncuși, târguri handmade, etc. 

• "Cetățeni activi la puterea a treia" Proiectul "Cetățeni activi la puterea a treia" inițiat de 
Confederația Caritas România și Asociația C.A.R.P. "Omenia" București își propune să crească 
capacitatea persoanelor vârstnice de a participa activ la influențarea deciziilor și politicilor publice. 
Acest proiect urmărește dezvoltarea abilităților de solicitare și formulare a propriilor drepturi de 
către beneficiari. 

• "O șansă pentru bunicii noștri". Comuna Prejmer în parteneriat cu Societatea Națională CRUCEA 
ROȘIE din România - Filiala Brașov implementează proiectul "O șansă pentru bunicii noștri". Comuna 
Prejmer în parteneriat cu Societatea Națională RED CROSS din România - Filiala Brașov 
implementează proiectul "O șansă pentru bunicii noștri"- Apel POCU/ 436/4/4: Reducerea 
numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea de servicii sociale / 
medicale / socio-profesionale / de formare profesională, adecvate nevoilor specifice de integrare 
socio-profesională, Axa prioritară: Incluziune socială și combaterea sărăciei. 160 de persoane 
vârstnice, cu vârsta peste 65 de ani, cu domiciliul în comuna Prejmer, aflate în risc și/sau excluziune 
socială vor putea beneficia de aceste servicii. 

• "Bătrânețe liniștită". Programul național "Bătrânețe liniștită" a fost creat pentru a-i ajuta pe 
vârstnici să rămână independenți într-un mod care să le permită să rămână în siguranță și să se 
simtă confortabil în propriile case. Programul este implementat de Fundația pentru Dezvoltarea 
Serviciilor Sociale. Pe lângă programele de îngrijire personalizată (cu taxă inclusă), comunitatea se 
poate implica redirecționând 2% din impozitul anual către această cauză, devenind voluntari sau 
făcând donații. Fondurile sunt redirecționate către ședințe de psihoterapie, cursuri susținute de 
logopedici, materiale informative adresate persoanelor vârstnice și alte activități. Printre serviciile 
oferite se numără activități de socializare cu însoțitor, îngrijire temporară, servicii de igienă, 
asistență pentru mobilitate, menaj, mici comisioane, consiliere psihologică, consiliere socială, 
pachete de servicii.
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• “Îmbătrânirea activă - îmbătrânirea sănătoasă și fără sărăcie". Scopul proiectului implementat de 
Asociația Carp Omenia București - Centrul de Asistență și Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane 
Vârstnice în parteneriat cu Fundația United Way România este de a crește capacitatea de auto-
susținere a persoanelor vârstnice aflate în risc de a deveni dependente, prin vizite la domiciliu, 
asistență și consiliere socială, asistență și consiliere juridică, facilitarea relațiilor cu autoritățile 
publice sau instituțiile publice locale, sprijin cu ajutoare materiale. Beneficiarii sunt din București 
sau din localitățile vecine. 

• Îngrijire la domiciliu pentru cei cu nevoi speciale. Societatea Română pentru Sprijinirea Persoanelor 
Vârstnice și a Bolnavilor cu Afecțiuni Alzheimer în parteneriat cu Help Age International a 
implementat un program care a constat în vizite repetate la domiciliul persoanelor asistate, cu 
evaluarea situației problemelor medicale și sociale ale acestora și identificarea principalelor 
dificultăți. 

• " Împreună împotriva izolării persoanelor vârstnice din România". Obiectivul general al proiectului 
"Împreună împotriva izolării persoanelor vârstnice din România" implementat de Asociația Four 
Change, Fundația "Crucea Alb-Galbenă din România" - Filiala Buzău este de a facilita accesul la 
servicii socio-medicale integrate pentru 165 de persoane vârstnice din județul Buzău, comuna 
Brădeanu (120 de beneficiari) și din județul Giurgiu, comunele Cosoba și Crevedia Mare (45 de 
beneficiari), în funcție de nevoile specifice situației lor, în vederea depășirii situației de 
vulnerabilitate și îmbunătățirii calității vieții acestora. Pachetul de servicii integrate socio-medicale 
de care vor beneficia cele 165 de persoane vârstnice din județele Buzău și Giurgiu, propus a fi creat 
în cadrul proiectului, este ancorat direct în realitatea mediului rural din cele două județe și corelat 
cu nevoile persoanelor vârstnice. Pe termen lung, se are în vedere creșterea calității vieții 
persoanelor din grupul țintă, prin furnizarea de servicii sociale și medicale adecvate nevoilor 
specifice. 

• "Niciodată singur". Niciodată singur este un program dezvoltat de Fundația Regală Margareta a 
României pentru sprijinirea persoanelor vârstnice afectate de izolare socială și sărăcie. Voluntarii 
sunt vectorii programului și se implică în fiecare activitate adresată vârstnicilor vulnerabili: vizite 
săptămânale la domiciliu, apeluri telefonice regulate, ieșiri la teatru sau în parc, însoțirea la medic, 
achiziționarea rețetei medicale, organizarea de activități de socializare, excursii, mese festive, 
achiziționarea de alimente, produse de igienă etc. Farmacia Dr. Max se implică în proiect și pentru 
orice produs achiziționat se donează 1 RON către ONG-ul "Niciodată singur" pentru ajutor material 
personalizat în funcție de nevoi (pentru vârstnici din București, Brăila, Constanța, Pitești, Ploiești, 
Târgoviște, Iași și Cluj-Napoca).
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• “Fularul de la bunica” - Obiectivele parteneriatului sunt creșterea numărului de beneficiari și 

voluntari ai organizației și extinderea programului în noi orașe. Comunitatea este invitată să facă 
donații care sunt folosite pentru a cumpăra flori sau obiecte simbolice în luna martie (în România 
sărbătorim Ziua Femeii pe 8 martie) pentru bătrânii izolați. Prin campania "Fularul de la bunica", 
fularele realizate manual din lână naturală pot fi achiziționate online, în schimbul unei donații de 
minim 100 de lei. Banii strânși sunt investiți în programe de sprijinire a bătrânilor săraci și izolați, 
derulate de asociație. În timpul pandemiei, voluntarii au continuat să fie în contact cu bătrânii 
vulnerabili, oferindu-le sprijin moral, practic și material în condiții de maximă siguranță (bătrâni 
din București, Brăila, Pitești, Târgoviște și Ploiești). Având în vedere evoluția pandemiei COVID-19, 
35 de persoane vârstnice au primit o tabletă 3G, o conexiune lunară la internet și un manual special 
creat care explică modul de utilizare a tabletei și instrucțiuni pentru diverse aplicații sociale. 
Proiectul a fost foarte bine primit de către vârstnici, chiar dacă majoritatea dintre ei nu intraseră 
niciodată în contact cu noile tehnologii. Cu multă răbdare, voluntarii i-au vizitat unul câte unul, de 
mai multe ori, pentru a le explica cum să folosească tableta primită în dar. Activitatea ONG-ului 
este concentrată în câteva orașe din România (București, Brăila, Pitești, Târgoviște, Ploiești, 
Constanța, Ploiești, Târgoviște, Iași și Cluj-Napoca) 

• "Pentru bunici singuri". Campania "Pentru bunici singuri" a pornit de la convingerea că fiecare dintre 
noi are în familie un bătrân căruia îi este recunoscător pentru rolul pe care l-a avut în viața sa și că 
împreună am putea să le aducem recunoștință bătrânilor singuri din Timișoara, plătind pentru ei 
servicii de îngrijire. Donatorii au posibilitatea de a plăti o oră ar mai multe ore de îngrijire la 
domiciliu pentru bătrânii singuri. Serviciile includ companie pentru bătrâni, curățenie și curățenie 
ușoară pentru bătrâni, sprijin pentru servirea meselor, în funcție de nevoile bătrânilor, cumpărături, 
comisioane și plăți pentru bătrâni, ajutor pentru deplasări în afara domiciliului, în funcție de nevoi, 
igienă personală pentru bătrâni.
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Germania 
Legislație de sprijinire a persoanelor în vârstă  

 
• Germania nu are o strategie națională pentru a aborda problema singurătății, dar există deja diverse 

măsuri și proiecte (a se vedea mai jos). În plus, Germania are 16 landuri, fiecare cu propriile 
ministere. În Renania de Nord-Westfalia, Ministerul Muncii, Sănătății și Afacerilor Sociale din landul 
Renania de Nord-Westfalia (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen) se ocupă de persoanele vârstnice, dar nu a adoptat nicio legislație care să abordeze 
problema singurătății. 

Instituții publice care sprijină persoanele în vârstă  

• Ministerul Federal al Familiei, Persoanelor în vârstă, Femeilor și Tineretului (Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) 

• Asociația Federală a Birourilor Cetățenilor Vârstnici (Seniorenbüros) 

• BAGSO - Asociația Națională Germană a Organizațiilor de Seniori (Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Seniorenorganisationen) 

• Grupul de lucru cu participare deschisă privind îmbătrânirea OEWGA ( " Poduri între generații” 
(Generationsbrücke) - ONG finanțat de Ministerul german al Familiei și de alte fundații, printre 
care Fundația BMW, Herbert Quandt și Caritas Germania." 

• Împreună unii pentru alții: contact și comunitate la bătrânețe (Miteinander - Füreinander: Kontakt 
und Gemeinschaft im Alter) - un proiect al ONG-ului Malteser Hilfsdienst, finanțat de Ministerul 
Federal pentru Familie, Persoane în vârstă, Femei și Tineret. 

• Case multigeneraționale (Mehrgenerationehäuser) - finanțate de Ministerul Federal pentru Familie, 
Persoane în vârstă, Femei și Tineret. 

Programe adresate persoanelor în vârstă  

• Cartiere noi - Trăiți împreună în Renania-Palatinat! (Neue Nachbarschaften – engagiert zusammen 
leben in Rheinland-Pfalz!) 

• Autodeterminat la bătrânețe! (SelbstBestimmt im Alter!) 
• Ora de consultanță pe Internet (Sprechstunde Internet)  
• Tineri pentru bătrâni (Junge Alte für alte Alte)  
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• Cetățenii cântând (Bürgersingen) 
• Trăind pentru ajutor (Wohnen für Hilfe)  
• Bună ziua, vecine! (Hallo nachbar!) 
• Ajutor din cartier Krakow am See (Nachbarschaftshilfe Krakow am See) 

Instrumente pentru sprijinirea persoanelor în vârstă  
• #NeighbourhoodChallenge (#NachbarschaftsChallenge) 
• Premiul SENovation 
• Premiul german pentru vecinătate (Deutscher Nachbarschaftspreis) 

 

Instituții informale sau private care sprijină bătrânii xx 

• German Senior League (Deutsche Seniorenliga, or DSL) 
• Generational Blog (Generationen Blog) - Project of the Sparkasse Foundation, Cologne 

Bune practici  
• Borderline Experiences (Grenzerfahrungen)  
• Storytelling Café (Erzählcafé) 
• German Seniors' Day (Deutscher Seniorentag)  
• In older age IN SHAPE (Im Alter IN FORM) 
• Generations-Cultures-Diversity (Generationen–Kulturen–Vielfalt) 
• Neighbourhood Day (Der Tag der Nachbarn)
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Italia 
 
 
 
 

 Legislația de sprijinire a persoanelor în vârstă  
 

• LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5. 
 

Instituții publice care sprijină persoanele în vârstă  

• Servizio sociale territoriale 
 

Programe adresate persoanelor în vârstă  
 

• P.A.R. - Piano Azione Regionale Anziani  
• P.A.R. - Piano Azione Regionale Anziani 

 

Instrumente pentru sprijinirea persoanelor în vârstă  

• Banca dati fragili 
 

Instituții informale sau private care sprijină persoanele în vârstă 

• AUSER 
 

Bune practici  

• Quartiere Amico (Milan) 
• Padova città amica dell’anziano (Padova) CiVediamo (Turin)
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Spania 
 
 

Legislația de sprijinire a persoanelor în vârstă  
• Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores. Orden 7/2016, de 7 de 

abril (DOCV num.7758 de 12/04/2016) 
• Orden 10/2016, de 2 de mayo (DOCV num 7758 de 11/05/2016) Orden 8/2015, de 29 de diciembre 

(DOCV num. 7691 de 05/01/2016) 
• Orden 8/2012 de 20 febrero , de la Conselleria de Bienestar Social (DOGV num. 6728 de 

06.03.2012) 
• Orden 3/2016, de 17 de febrero (DOCV num. 7727 de 24/02/2016) 

Instituții publice care sprijină persoanele în vârstă  
• CEAMS 
• CEOMA 

Programe adresate persoanelor în vârstă  
• Atención domiciliaria  
• Servicio de teleasistencia  
• Comida a casa 
• Programa de ayudas para sufragar estancias en centros de día y residencias 
• Programa de ayudas para sufragar estancias de respiro en centros de día y residencias 
• Pensiones no contributivas Vacaciones sociales 
• Centros de ocio y convivencia Termalismo 

 
Instrumente pentru sprijinirea persoanelor în vârstă  
• Tarjeta Mayor 
• Bono Oro 
• RENFE (Tarjeta Dorada) 
• Prestaciones económicas individualizadas: barreras arquitectónicas. 
• Productos de sop orte doméstico 
• Individualised economic benefits for personal development in the elderly sector in the form of 

technical aids and motor vehicle adaptation.
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Instituții formale sau private care sprijină persoanele în vârstă 

• Caritas la Caixa 
• Carrefour (Tarjeta+65)  
• Cruz Roja 

 

Bune practici  

• Semana de la 3ª edad (Almussafes) Obra social. El alma de "La Caixa" 
• Programas de tiempo libre y ocio (Includes activities like: sedentary, domestic, social, healthy, learning, 

travel, board games, hobbies, sports, crafts and painting.) 
• Joint activities of residential centres in L'Enova 
• Centro Integral de Mayores (CIM) (Carcaixent, Sueca, Alzira, Carlet) Programa "municipio" Camina 
• Taller de emp oderamiento Rosita. Longevity coach. Huertos terap éuticos 
• Programas del Imserso (Programa de termalismo del Imserso, Programa de turismo del Imserso ) 
• Servicio de Teleasistencia (Alberic, Alzira, Alginet, Benimodo, LLombao, Turís, Castelló, Albalat de la 

Ribera, LLaurí, Sueca) 
• Programa De Intervención Psicológica Especializada A Personas Mayores Y Sus Familiares 
• "Menjar a casa" (Alginet, Algemesí, Benifaió, Carcaixent, Carlet, Montroy, Tous, Almussafes, Corbera, 

Sollana) 
• Diocesan Caritas Seniors Programme 
• Programa "No estes solo en Navidad" (Generalitat Valenciana) Programa "València conviu" 
• Programa "Apadrinar un Avi" Proyecto Enred@te
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Din cele 21 de sesiuni de coproducție cu părțile interesate, 210 participanți, persoane în vârstă, vecini și ONG-
uri și lucrători comunitari din Portugalia, Marea Britanie, România, Germania, Italia și Spania, am extras 
principalele perspective la nivel european cu privire la preocupările, obstacolele și nevoile părților interesate. 

 

Persoane în vârstă 
Ce fac în timpul liber? 
Toți respondenții au menționat că se bucură de hobby-uri precum bingo, cititul, fotografia sau ascultarea 
radioului. 
Cei mai mulți preferă să facă treburile casnice, activitățile în aer liber, cum ar fi mersul pe bicicletă sau pe jos, 
socializarea cu familia și prietenii sau activitățile culturale, cum ar fi vizitarea muzeelor, mersul la teatru sau 
la operă. Unora le place, de asemenea, să facă voluntariat și să transmită cunoștințele și experiența 
profesională pe care le-au dobândit de-a lungul vieții lor. 
 
Care sunt valorile care sunt cele mai importante pentru tine, ce contează cel mai mult pentru tine? 
Valorile și pasiunile celor mai mulți respondenți cuprind familia, prietenii, echilibrul emoțional, economia și 
sănătatea, care reprezintă o bună calitate a vieții, și anume relații pozitive cu ceilalți, în special păstrarea 
legăturii cu cei dragi sau implicarea în comunitate.Valorile personale includ solidaritatea, toleranța, 
respectul, integritatea, incluziunea și feminismul. 

 
Se simt ei integrați în comunitate? 

Cu toate că o mare majoritate declară că se simt integrați în comunitatea lor și că vecinii lor sunt o sursă de 
sprijin, companie și prietenie. Există un puternic sentiment de excludere și teama de a ieși în oraș din motive 
de siguranță. 

 
Sprijinul vecinătății 
Există un consens general cu privire la lipsa oricărui tip de servicii de proximitate, de la un magazin alimentar 
la o farmacie. 
Se menționează rolul îngrijitorilor privați care să ajute la cumpărături și la treburile casnice și furnizarea de 
activități recreative pentru persoanele în vârstă. 
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Majoritatea respondenților sunt conștienți de aceste activități comunitare și participă la ele, dar acesta nu 
este un răspuns general, deoarece unii nu sunt conștienți de aceste activități de sprijin, iar alții sunt conștienți 
de ele, dar nu sunt dispuși să participe. 
 

De ce servicii comunitare au nevoie? 
Aceștia subliniază necesitatea de a avea mai multe oportunități de a socializa, de a face ceva semnificativ și 
de a petrece timp cu ceilalți. 
Singurătatea este menționată ca fiind principala provocare, la care se adaugă restricțiile legate de COVID. Un 
sprijin esențial menționat este nevoia de cursuri de informatică pentru persoanele în vârstă, deoarece, din 
cauza pandemiei, majoritatea interacțiunilor lor sunt online, pe care unele persoane în vârstă nu le pot utiliza 
în mod confortabil. 
Unii respondenți au comentat că ar fi bucuroși să primească în mod obișnuit apeluri telefonice de acompaniere, 
deoarece nu le place să participe la evenimente de grup. 
Unii respondenți au menționat că statul ar trebui să intervină prin furnizarea unor facilități care să încurajeze 
mobilitatea persoanelor în vârstă, deoarece aceasta este un factor determinant pentru deplasările și 
interacțiunile acestora. 
S-a menționat că activitățile de sprijin ar trebui să fie mai bine promovate și că ar trebui efectuate cercetări 
la nivel local pentru a afla nevoile specifice ale comunității. 
Majoritatea respondenților au menționat posibilitatea de a li se oferi mai multe și mai bune oportunități 
culturale împotriva singurătății și promovarea îmbătrânirii active. 
Și, în sfârșit, facilități de mobilitate mai bune și mai ieftine pentru persoanele în vârstă. 
• Servicii medicale - trebuie să fie tratați corespunzător de către medici, în ciuda vârstei înaintate, menționând că 

bolile lor sunt, de asemenea, importante. 
• Redeschiderea cluburilor de seniori. 
• Activități de socializare - cea mai mare dorință și nevoie a persoanelor în vârstă. 
• Să aibă o locație unde să poată organiza în continuare activități, unde să se întâlnească și să petreacă timp 

împreună. Este esențial pentru ei să aibă acest sentiment de apartenență. Vârstnicii au subliniat faptul că ar avea 
nevoie doar de spațiu și nu de alte resurse, menționând chiar că ar fi dispuși să contribuie cu resurse financiare la 
organizarea unor activități doar pentru a răspunde nevoii lor de interacțiune socială.  

• Organizarea de excursii. 
• Participarea la spectacole artistice. 

 

Lucruri pozitive pe care comunitățile locale le fac pentru a sprijini persoanele în vârstă, folosind o abordare 
de proximitate  
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• Activități socio-culturale. 
• Îmbunătățirea oportunităților de participare.  
• Promovarea unei activități fizice sănătoase. 
• Serviciul de îngrijire la domiciliu.  
• Livrarea de alimente la domiciliu. 
• Mersul la cumpărături în pandemie.  
• Meșteșuguri de artizanat. 
• Concerte de muzică. 
• Excursii de interes cultural în locuri din apropiere.  
• Program de plimbare. 
• Centre pentru pensionari și pensionari  
• Program cultural lunar 
• Reședință și centru de zi pentru vârstnici  
• Festivaluri populare 
• Asociația de pensionari. 
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Vecinii 
Pasiuni și valori 
Persoanele intervievate împărtășesc importanța solidarității, a sprijinului reciproc, a empatiei, a respectului și 
a onestității. În ceea ce privește pasiunile, există o gamă largă de activități, de la activități culturale și artistice, 
cum ar fi muzica, cinematograful, lectura, teatrul și opera, până la sport, gătit, călătorii și excursii. 
Cu toții au împărtășit faptul că pentru ei cel mai important lucru este să petreacă timp cu cei dragi, cu prietenii 
și cu familia. 

Există proximitate în ceea ce privește activitățile oferite persoanelor în vârstă? 
Există un acord cu privire la faptul că cartierul nu oferă prea multe pentru persoanele în vârstă sau, în 
general, dacă nu ai mașină. 
Toată lumea menționează că COVID a făcut o diferență în ceea ce privește serviciile de recreere oferite 
persoanelor în vârstă sau voluntariatul în zona anglofonă. 
Mulți alții nu sunt la curent cu activitățile, dar îi ajută din când în când pe vârstnicii din comunitatea lor, într-
un mod firesc. 
Au apărut inițiative precum o serie de întâlniri și descoperiri pentru a promova legăturile sociale și 
intergeneraționale. 
Grupurile de pe Facebook au fost discutate ca fiind o platformă bună unde oamenii pot spune când au nevoie 
de ceva și oricine poate răspunde. 

Îmbunătățiri pentru proximitate 
Siguranța a fost o problemă despre care s-a vorbit foarte mult și care îi împiedică pe unii vârstnici să iasă în 
oraș din cauza fricii. Prezența poliției este importantă, dar și persoanele fragile ar trebui să fie monitorizate 
mai mult și ar avea nevoie de un loc unde să meargă în caz de nevoie. Un loc care ar trebui să fie situat aproape 
de ei și ușor accesibil. 
Necesitatea de a promova solidaritatea între vecini, sprijinul informal, este, de asemenea, menționată, 
împreună cu sugestia de a oferi mai multe oportunități de socializare și de a combate izolarea. 
S-a concluzionat că printre cele mai importante lucruri de care trebuie să se țină cont se numără necesitatea 
de a deconstrui activitățile și serviciile de sprijin cu vârstnicii și nu pentru ei, precum și o nevoie clară de a 
comunica mai bine susținerea din proximitate, activitățile existente și de a implica persoanele mai tinere în 
campaniile de sensibilizare.
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Ce acțiuni trebuie promovate pentru a îmbunătăți sprijinul comunității pentru persoanele în vârstă? 
Oferirea de oportunități mai multe și mai bune de combatere a singurătății și de promovare a îmbătrânirii 
active, pe lângă un rol mai activ al administrației locale pentru a sprijini persoanele vulnerabile. Au apărut 
mai multe idei cu privire la ceea ce înseamnă să fii o comunitate în rețea: 
• Organizarea vecinilor pentru a merge la cumpărături de alimente pentru persoanele în vârstă din 

comunitatea lor. Precum și pentru sarcini mărunte (cum ar fi schimbarea unui bec). 
• Vizite ocazionale pentru a se juca, a discuta, a se plimba, a crea un album foto etc. 
• mai bună comunicare cu cetățenii mai tineri, pentru a-i implica într-un mai bun sprijin pentru persoanele 

în vârstă. 
• Organizarea de ieșiri culturale intergeneraționale (la cinema, la o piesă de teatru, la un muzeu, la un 

muzeu etc.). 

 
40% dintre respondenți au afirmat că activitățile ar trebui promovate și făcute publice, astfel încât persoanele 
în vârstă să aibă informații despre acestea în cazul în care doresc să participe la ele și, de asemenea, ar trebui 
să fie mai atractive pentru persoanele în vârstă. Fiecare dintre cei 60% rămași a răspuns că este nevoie de 
implicarea tinerilor în sprijinirea persoanelor în vârstă, de mai mult transport public, de monitoare locale, de 
ateliere de lucru pe diverse teme și activități cu adevărat adaptate la nevoile persoanelor în vârstă și de oferirea 
de activități cu adevărat adaptate la nevoile acestora. 
 
• Exerciții fizice de grup în aer liber.  
• Promovarea lecturii/culturii împreună. Mai multe activități de petrecere a timpului liber.  
• Transport accesibil.  
• Bibliotecă mobilă.  
• Însoțitor personal.  
• Încurajarea lor de a fi utili.  

• Încurajarea învățării lor.  

• Evitarea situațiilor în care sunt lăsați singuri.  

• Mai mulți supraveghetori specializați în probleme de geriatrie.  

• Mai multe mijloace de transport în comun pentru a participa la activități externe.  

• Ore de deschidere dimineața și după-amiaza pentru resurse.  

• Programe de animare specifice și adaptate.  

• Mai multă publicitate a activităților desfășurate.  
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• Implicarea organizatorilor/responsabililor de activitate pentru a încuraja toți participanții. 
• Este nevoie de o acțiune inițiată de Ministerul Sănătății sau de Consiliul Local. Există persoane care nu 

se pot deplasa și au nevoie de ajutor cu proviziile lor, sau sunt altele care pot fi singure sau singuratice 
și au nevoie de socializare. O persoană are nevoie de odihnă, mișcare și socializare adecvate.  

• Servicii medicale sau terapeutice.  
• Activități intergeneraționale.  
• Centrele de plasament ar putea fi asociate cu centrele pentru persoane în vârstă. Achiziționarea de 

alimente, simplificarea eliberării de medicamente rambursate.  
• Crearea unui centru de urgență la care vârstnicii să poată apela în situații extreme. Acest centru ar 

trebui să fie deschis în permanență și să fie deservit de voluntari din diferite specialități (sănătate, 
pompieri etc.).  

• O echipă de experți medicali/persoane cu competențe de recuperare medicală.  
• Spații de socializare - un loc unde să se întâlnească, să discute, să sărbătorească 

aniversări/evenimente importante împreună cu alte persoane în vârstă.
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ONG-uri și lucrători comunitari 
Ce sprijin/activități de comunicare și informare oferiți persoanelor în vârstă din comunitatea dumneavoastră 
locală? 
În mod direct sau indirect, majoritatea organizațiilor reprezentate de cei intervievați se ocupă sau s-au ocupat 
de populația vârstnică, prin furnizarea de servicii, fiind menționate în principal asistența și suportul social, 
activități de petrecere a timpului liber, sport, sprijin pentru sănătate, activități intergeneraționale, intervenție 
psihologică etc. 
Aceste organizații manifestă dorința de a include populația vârstnică în acțiunile lor, în cadrul acestui proiect, 
pentru a participa la rețeaua de sprijin propusă. 
În ceea ce privește resursele comunitare, se pare că există inițiative care vizează acest grup de vârstă. Cu toate 
acestea, multe dintre ele sunt doar periodice, anuale sau nu mai sunt active. 

 
Ce oportunități există la nivel local care implică persoanele în vârstă? 
La această întrebare, persoanele intervievate atrag atenția asupra unor aspecte importante:  
• Biserica ca element unificator al populației în vârstă. Există unele activități în comunitate, promovate în 

principal de entitățile locale, un aspect asupra căruia trebuie să se reflecte, deoarece acest lucru nu 
coincide cu majoritatea relatărilor rezidenților vârstnici, care nu au făcut o astfel de mențiune.  

• Lipsa de publicitate a inițiativelor sau promovarea unor inițiative care nu coincid cu preferințele populației.  
• Distribuția deficitară a acestor inițiative în cadrul parohiilor.  
• Necesitatea de a ajuta persoanele în vârstă cu documentația logistică.  
• Diferențele din cadrul aceleiași țări, în funcție de zonă, în ceea ce privește oportunitățile oferite. 
• Importanța unei viziuni din perspectiva celor care se ocupă de îngrijirea persoanelor în vârstă, care de 

multe ori nu au pregătire și nu le place această profesie, ceea ce se reflectă în calitatea scăzută a îngrijirii 
oferite. 

De ce resurse au nevoie pentru a implica mai bine persoanele în vârstă și pentru a le oferi un sprijin mai 
apropiat? 
Lipsa banilor, transportul și problemele birocratice au fost identificate ca fiind principalele obstacole în calea 
unor inițiative mai multe și mai bune care să implice persoanele în vârstă. 
Este important ca nu numai organizațiile să promoveze activități și programe, ci și inițiativele informale, 
folosind spațiile publice și încercând să fie mai aproape de această populație. 
Lucrătorii comunitari și rezidenții mai în vârstă au declarat că ar fi bine dacă comunitatea ar avea un program 
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care să promoveze "vizite sociale" efectuate chiar de persoanele în vârstă: acestea ar putea vizita alți membri 
ai comunității care sunt bolnavi sau dependenți de îngrijire. 

 
Participanții au fost întrebați ce ar implementa în comunitate dacă ar putea. Aceste întrebări le oferă un rol 
activ și promovează reflecția asupra lucrurilor importante care, în opinia lor, lipsesc pentru a sprijini persoanele 
în vârstă sau pentru a promova o calitate mai bună a vieții pentru acest grup. Participanții puteau face apel la 
experiența lor ca profesioniști sau ca rezidenți. Principalele contribuții au fost: 

• Activitate fizică, stimulare cognitivă (pentru a preveni deteriorarea funcțiilor cognitive). 

• Finanțare pentru organizații. 

• În loc ca subvențiile să fie oferite celor mai tineri, să fie încurajați să fie productivi, prin organizarea de 
activități intergeneraționale în care cei mai tineri să joace un rol de susținere alături de cei mai în vârstă. 

• Îmbunătățirea transportului urban. 

• Programe de voluntariat, care ar putea fi foarte utile pentru aceste obiective, pentru că de multe ori aceste 
persoane ies izolate, având nevoie de socializare. Voluntarii mai tineri ar putea juca un rol de susținere a 
persoanelor în vârstă. 

• Programe pentru vizitatori. 

• Abilitarea persoanelor în vârstă în domeniul competențelor digitale. 
Aspectul cel mai des menționat ca posibile inițiative pe care profesioniștii le consideră relevante au fost 
activitățile intergeneraționale, sau ce țin de storytelling, sprijin în activitățile zilnice, dialoguri, cu persoane de 
vârstă mijlocie și tineri, etc. 
S-a sugerat că persoanele în vârstă ar putea funcționa ca transmițători de cunoștințe, predând forme 
tradiționale de artizanat sau posibilitatea de a organiza spectacole de muzică și dans. 
 
Ce împiedică comunitățile să se implice în îngrijirea persoanelor în vârstă?  
Există o separare vizibilă între persoanele în vârstă și cele tinere, iar persoanele în vârstă sunt adesea 
considerate o povară pentru societate; unii lucrători au comentat chiar că sunt interesați să promoveze 
programe intergeneraționale, dar obstacolul este generarea interesului în rândul generațiilor tinere. 
Organizațiile suferă adesea de o lipsă de finanțare, care s-a agravat odată cu pandemia. 
Lipsa mijloacelor de transport a fost menționată de mulți participanți ca fiind un obstacol în calea inițiativelor 
cu persoanele în vârstă. S-a menționat că, uneori, chiar și atunci când pot, persoanele în vârstă sunt reticente 
în a participa la activitățile promovate, mai ales dacă acestea nu sunt gratuite.  
Participanții au fost de acord că există o mulțime de stigmate în jurul "bătrâneții" și că stereotipurile trebuie 
să fie deconstruite. 
• Resurse umane - personal bine pregătit, suficient din punct de vedere numeric; specialiști și îngrijitori la 
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domiciliu. 
• Resurse de formare pentru lucrători, profesioniști din domeniul social; resurse de leadership; acumularea 

de cunoștințe utile pentru nevoile specifice și emergente. 
• Legislație coerentă. 
• Contacte, parteneriate locale pentru identificarea persoanelor vârstnice și pentru prezentarea organizată 

a serviciilor la nivel local. 
• În zonele rurale, este nevoie de un centru medical. Salariile îngrijitorilor sunt mici, ceea ce determină 

fluctuația personalului. 

 
Este foarte important să căutăm modalități de a aduce generațiile mai aproape una de cealaltă, adică să 
eliminăm stigmatizarea persoanelor în vârstă. În acest sens, este necesar să se promoveze mai multe activități 
intergeneraționale, sportive, culturale și sociale. Este important să se acorde o atenție deosebită sănătății 
fizice și psihice a persoanelor în vârstă și a celor care le îngrijesc. Trebuie puse în aplicare programe în care 
persoanele în vârstă să joace un rol activ ca "transmițători de cunoștințe". 
Transportul a fost identificat ca fiind unul dintre principalele obstacole; dacă s-ar oferi mai multe servicii de 
transport, izolarea socială ar fi redusă, accesul la servicii și conectivitatea socială ar crește. 
Există câteva sugestii din partea participanților cu privire la ceea ce ar putea fi oferit la nivel local, deși 
acestea nu se concentrează suficient de mult pe promovarea conștientizării comunității pentru a sprijini 
persoanele în vârstă, ci mai degrabă pe mijloacele de implicare a diferitelor grupuri țintă: 

• Îngrijire psihologică regulată și gratuită pentru persoanele în vârstă și îngrijitori;  

• Facilitarea participării civice a persoanelor în vârstă; 

• Formarea unui număr mai mare de voluntari care să poată integra programul și să identifice nevoile. 
Unele dintre aceste acțiuni pot fi realizate prin intermediul organizațiilor locale implicate în consultare, în timp ce altele 
vizează o entitate mai largă la nivelul comunității. 
 
Lucruri pozitive pe care comunitățile le fac, folosind o abordare de proximitate pentru a sprijini persoanele în 
vârstă 
• Serviciul de îngrijire la domiciliu (atât în ceea ce privește îngrijirea igienei, cât și stimularea cognitivă). 
• Mese la domiciliu. 
• Procesarea subvențiilor. 
• Evaluarea dependenței.  
• Gimnastică. 
• Program de mers pe jos. 
• Activități de petrecere a timpului liber și a timpului liber. 
• Vacanțe pentru seniori, ce includ și termalismul. 
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• Ajutoare de accesibilitate și eliminarea barierelor.  
• Însoțire pentru a promova integrarea. 
• Dans pentru persoanele în vârstă. 

 
Cum am putea încuraja comunitatea și vecinii să se îngrijească de adulții în vârstă care locuiesc în apropiere? 
Profesioniștii au explicat că ceea ce ar ajuta la creșterea îngrijirii sau sprijinului ar fi crearea unei colaborări 
cu serviciile de sănătate, cu entitățile private și cu voluntarii, cu un plan cuprinzător condus de o entitate 
coordonatoare. De asemenea, ar mai fi și asigurarea mai multor mijloace de transport public și cu mai multe 
resurse financiare și oferirea de mai multe informații pentru persoanele în vârstă. 
• Locuințe protejate și nesupravegheate. 
• Locuri de întâlnire dotate cu adevărat cu servicii și personal suficient, cu continuitate în timp. 
• Servicii ambulatorii în municipalități. 
• Participarea activă la luarea deciziilor (consiliul municipal de participare).  
• Fizioterapeut, nutriționist și cabinet de sport sau de expresie corporală. 
• Serviciu de asistență completă: însoțire, cumpărături, medical, sport și timp liber.  
• Proiectul relațional și educațional Vârsta a treia - Tinerețe. 
• Centre de zi sau centre de promovare a autonomiei.  
• Transport în comun. 
• Mai multe activități culturale și de agrement. 
• Mai mult personal în domeniul informaticii, care este din ce în ce mai solicitat 
• Mai multe tipuri de exerciții fizice, cum ar fi pilates etc.  

  



 

39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILURILE DE-O PAGINĂ
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Ce este profilul de o pagină? 
Un profil de o pagină poate ajuta profesioniștii din domeniul asistenței sociale să ofere îngrijire și sprijin mai 
bine centrate pe persoană. Acesta este un rezumat simplu a ceea ce este important pentru o persoană și a 
modului în care aceasta dorește să fie sprijinită. În profilul dumneavoastră puteți înregistra modul în care ați 
dori ca oamenii să vă ajute, dacă și când aveți nevoie de îngrijire și sprijin. 
Această resursă vă va ajuta să înțelegeți mai bine practica centrată pe persoană prin completarea unui profil 
de o pagină despre dumneavoastră. Se adresează practicienilor și managerilor din domeniul îngrijirii, dar și 
persoanele care utilizează servicii de sprijin și membrii publicului o vor găsi utilă. 

 
Cui se adresează această resursă? 
Dacă lucrați într-o profesie de îngrijire, această resursă vă va ajuta să creați un profil de o pagină, ca un prim 
pas spre utilizarea acestor profiluri în activitatea dumneavoastră. Indiferent dacă sunteți manager sau 
practician de primă linie, veți beneficia de pe urma unui profil de o pagină și de înțelegerea modului în care 
acestea funcționează. 
Dacă sunteți o persoană care utilizează servicii de sprijin sau dacă sunteți un membru al publicului, această 
resursă este, de asemenea, pentru dumneavoastră. Creați-vă propriul profil de o pagină pentru a-i ajuta pe cei 
din jurul dumneavoastră să înțeleagă cum să vă sprijine cel mai bine. Completați profiluri de o pagină împreună 
cu îngrijitorii, familia și prietenii dumneavoastră pentru a înțelege ce este important pentru ei (și pentru a vă 
ajuta să vă sprijiniți reciproc mai bine). 

 
Completează și împărtășește-l 
Acest instrument este foarte util pentru a-i cunoaște pe cei din jurul tău, pe cei cu care lucrezi, cu care locuiești, 
cu care împărtășești lucruri, pe care îi susții etc. 
Cel mai bun mod de a finaliza procesul cu o altă persoană este prin dialog, adică prin conversație. 
Completarea unei pagini de profil este o modalitate bună de a afla mai multe despre ceilalți. Apoi puteți ajuta 
alte persoane să își completeze propriile profiluri. 
Este foarte important să împărtășiți profilurile doar cu persoanele în care aveți încredere. 

Click aici pentru a citi 
profilurile de-o pagină  
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W A T C H  A N D  L I S T E N  T O  S O M E  O F  T H E  I N T E R V I E W S  T H A T  T O O K  P L A C E ! 

https://www.nextdoor-project.org/interviews.html
https://www.nextdoor-project.org/interviews.html
https://www.nextdoor-project.org/interviews.html
https://www.nextdoor-project.org/interviews.html
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Concluzii 
Peisajul demografic al țărilor europene se schimbă rapid din cauza îmbătrânirii populației; în acest context, 

societățile sunt chemate să ofere protecție persoanelor în vârstă și să le ofere o calitate mai bună a vieții. 

Capitalul social și modificările capitalului social sunt asociate cu implicarea, inițierea și participarea continuă 

în diverse domenii de activitate: voluntariat și activități caritabile, participarea activă în organizații politice 

sau legate de comunitate, îngrijire informală și muncă remunerată. 

• Existența unei rețele sociale mai largi este asociată pozitiv cu participarea persoanelor în vârstă în 

comunitate. 

• Faptul de a primi sprijin social poate stimula reciprocitatea și, prin urmare, îngrijirea. 

• Creșterea dimensiunii rețelei sociale este asociată pozitiv cu menținerea activităților pe tot parcursul 

vieții, până la vârste înaintate. 

 

Dovezile indică faptul că persoanele care sunt implicate în comunitățile lor sunt: mai puțin predispuse la 

hipertensiune arterială sau la boli cardiovasculare; prezintă un risc mai mic de afectare cognitivă; și ar putea 

chiar trăi mai mult. 

 

În primăvara anului 2020, pandemia COVID-19 a scos la iveală efectele pe care izolarea socială le are asupra 

noastră toți, dar mai ales asupra adulților în vârstă. Pentru mulți, oportunitățile de a se întâlni în persoană și 

de a participa la programe de implicare socială au fost puse temporar în așteptare. 

 
Capitalul social este termenul pe care oamenii de știință îl folosesc adesea pentru a descrie puterea relațiilor 

noastre sociale și măsura în care ne simțim susținuți fizic și emoțional de comunitățile noastre. 

 

Beneficiile pentru sănătate ale capitalului social, ale legăturilor care creează încredere, conexiune și 

participare sunt multiple. Și pot fi deosebit de importante pentru persoanele în vârstă. Acest lucru se datorează 

faptului că, declinul sănătății și al capitalului social, care vin odată cu vârsta, poate avea un impact direct și 

negativ asupra sănătății mentale și fizice.
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Get to know the people around you. Relationships between people are necessary at all stages of life and help 

prevent loneliness and isolation. Opportunities for formal and informal social activity, engagement, community 

solidarity and active and independent ageing should be created. One of the ways to help older people connect 

is to bring them closer to the community, to create opportunities for older people to be active and connect 

with the world around them. 

 

Relațiile, apartenența la un cerc social și la o comunitate sunt un factor determinant al sănătății mult mai 

important decât succesul profesional și bogăția materială. 

 

Implicarea comunității îi ajută pe vârstnici să se simtă apreciați pentru ideile, contribuțiile și experiența lor de 

viață, să își sporească încrederea, să se bucure de viață și să își îmbunătățească sănătatea și bunăstarea, să 

își exprime nevoile și ideile, să dezvolte comunități prietenoase cu vârstnicii și intergenerationalitate. 
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