
4 Change
din pasiune pentru societatea civila

Asociatia

www.seniorinet.ro

Serviciile de îngrijire la domiciliu –
bune prac�ci locale pentru poli�ci sociale sustenabile 

Proiectul "SenioriNET - Reţea ONG de servicii dedicate persoanelor 
vârstnice" îşi propune să creeze prima reţea informală la nivel naţional de 
organizaţii ac�ve în domeniul serviciilor pentru vârstnici, cu precădere cele 
care furnizează îngrijiri la domiciliu.

În cadrul acestui proiect ne propunem:
•  Să punem bazele unei reţele naţionale ac�ve formată din ONG-uri furni-
zoare de servicii de îngrijire la domiciliu şi/sau implicate în acţiuni adresate 
persoanelor vârstnice şi complementare îngrijirilor la domiciliu.

•  Să realizăm pla�orma online  prin care oferim infor-www.seniorinet.ro
maţii actualizate despre furnizorii de servicii de îngrijire la domiciliu şi despre 
noutăţile din domeniu.

•  Să construim împreună cu autorităţile din domeniu poli�ci locale şi naţio-
nale care răspund nevoilor sociale ale vârstnicilor.

•  Să facilităm accesul persoanelor interesate la informații cu privire la ser-
viciile care se adresează vârstnicilor.

Organizaţiile care au pus bazele iniţia�vei sunt: 
Confederaţia Caritas România
Asociaţia Four Change
Fundaţia Crucea Alb Galbenă România (CAGR)
Asociaţia de Ajutor Mutual Bucureş�
Asociaţia Habilitas - Centru de Resurse și Formare Profesională

Proiectul „SenioriNet– reţea ONG de servicii dedicate persoanelor vârstnice" 
este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul 
Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană ex�nsă.



În România, populaţia vârstnică reprezintă 15% din populaţia ţării, iar
es�mările arată ca în anul 2050, procentul va ajunge la 30%. Nevoia de
îngrijire la domiciliu se manifestă la cel puţin 20% din populaţia vârstnică
actuală, dar este acoperită doar în procent de 0.23%. 

Sectorul privat din România este bine dezvoltat în sfera serviciilor de îngrijire 
la domiciliu, acoperind nevoile a 74% din numărul total de vârstnici care 
beneficiază de serviciile de îngrijire la domiciliu. 

Sursă: Raport Serviciile Sociale în România.Rolul actorilor economiei sociale, Ins�tutul de 

Economie Socială, 2013

Furnizorii de îngrijiri la domiciliu sunt :

– Pentru serviciile de îngrijire medicală: organizaţii neguvernamentale 
(asociaţii şi fundaţii), societăți private şi autorităţi publice.

– Pentru serviciile de îngrijire socio medicală: organizaţii neguverna-
mentale (asociaţii şi fundaţii) şi autorităţi publice.

Avantajele îngrijirii la domiciliu: 

• Permite familiilor să rămână unite prevenind ruptura şi oferind şansa 
persoanei în vârstă dependente să rămână la domiciliu şi să 
primească îngrijirea necesară; 

• Vârstnicii preferă să primească îngrijire într-un mediu familial, 
confortabil şi nu într-o ins�tuţie de protecţie; 

• Echipa de îngrijire oferă vârstnicului avantajele unei "vieţi de calitate" 
opuse celei din ins�tuţii, înce�nind ritmul de degradare                       
psiho-soma�că a persoanei în vârstă; 

• Este redus numărul de zile de spitalizare a persoanelor vârstnice 
dependente; 

• Evitarea ins�tuţionalizării în Centrele de Îngrijire şi Asistenţă a 
persoanelor vârstnice dependente, ceea ce duce la micşorarea 
costurilor plă�te de comunitatea locală pentru întreţinerea lor în 
aceste ins�tuţii; 

• Implicarea autorităţilor locale pentru creşterea calităţii vieţii 
vârstnicilor; 

• Conş�en�zare din partea populaţiei din comunitatea locală cu privire 
la importanţa îngrijirii la domiciliu pentru evitarea ins�tuţionalizării 
persoanelor în vârstă dependente prin îngrijirea la domiciliu.

Ş�aţi că:

– În 2011 au beneficiat de îngrijire la domiciliu peste 41.000 de persoane la 

nivel naţional, din care peste 30.000 au fost beneficiari ai serviciilor private 

dezvoltate de către furnizorii privaţi, asociaţii şi fundaţii?

– Îngrijirea la domiciliu este de 11 ori mai ie�ină decât cea în ins�tuţii. În plus, 

prin dezvoltarea acestor servicii s-ar putea crea locuri de muncă şi calificare 

pentru cel puţin 100.000 de persoane provenite din mediul rural sau urban 

care nu au alte opţiuni pentru încadrarea în muncă?
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