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Newsletter nr 2 

 

Luni, 1 octombrie 2018 a avut loc la sediul Consiliului județean Bacău, Conferința de deschidere 

a proiectului ”Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii in fiecare 

comunitate”. Evenimentul a promovat proiectul în rândul ONG-urilor furnizoare de servicii sociale, 

crescând astfel nivelul de interes al acestora, privind participarea în proiect. 
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Vâstnicii din România au dreptul la servicii 

sociale în fiecare comnitate 

 

Fundația de Sprijin Comunitar Bacău în parteneriat cu Asociația Four Change și Universitatea Danubius 

Galați au organizat, luni, 1 octombrie 2018, la sediul Consiliului județean Bacău, Conferința de 

deschidere a proiectului ”Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii in 

fiecare comunitate”. Evenimentul a promovat proiectul în rândul ONG-urilor furnizoare de servicii 

sociale, crescând astfel nivelul de interes al acestora, privind participarea în proiect. 

Organizată sub sloganul SĂ VISEZI, SĂ PRIVEȘTI, SĂ PARTICIPI, NU DEPINDE DE VÂRSTA! SĂ LUPTĂM 

ÎMPREUNĂ ÎMPOTRIVA IZOLĂRII VÂRSTNICILOR DIN ROMÂNIA! conferinţa a reunit reprezentanţi ai 

Camerei Deputaţilor şi Senatului, autorităţi publice la nivel local, instituţii publice – DGASPC, SPAS, 

asociaţii reprezentative ale vârstnicilor, ai caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor și furnizori de 

servicii sociale destinate vârstnicilor.   

În cadrul evenimentului a fost prezentat conceptul de pachet legislativ tertiar – soluție pentru 

contractarea de servicii sociale destinat persoanelor vârstnice, în vederea dezvoltării unei sistem național 

de servicii sociale dedicat persoanelor vârstnice disponibil în orice comunitate și adaptat nevoilor reale 

ale beneficiarilor.  

De asemenea, evenimentul a reunit studii de caz ale diferitilor furnizori de servicii dedicate persoanelor 

vârstnice, precum și tematici legate de dezvoltarea durabilă și egalitate de șanse în serviciile sociale.  

“Ne dorim o capacitate crescută a ONG-urilor și a partenerilor sociali de a se implica în formularea și 

promovarea de propuneri alternative la politicile inițiate de Guvern privind furnizarea de servicii sociale 

destinate vârstnicilor. Pe termen lung, acest lucru va conduce la creșterea speranței de viață, încetinirea 

ritmului de degradare psiho-somatică și conștientizarea ridicată la nivelul comunităților cu privire la 

importanța evitării instituționalizării persoanelor vârstnice dependente, a declarat ”Gabriela Achihăi, 

Președinte Fundația de Sprijin Comunitar Bacău  
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Analiza privind situatia actuala a achizitiilor 

de servicii sociale pentru persoanele 

varstnice 
 

Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau si  Asociatia Four Change sunt printre putinele ONG-uri din 

Romania care incearca de multi ani sa schimbe modul in care statul Roman se preocupa de 

imbatranirea populatiei si felul in care oamenii se gandesc la propria imbatranire. In acest 

context, impreuna cu Universitatea Danubius Galați, implementeaza proiectul” Servicii sociale 

pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii in fiecare comunitate” finanțat prin 

Program Operațional Capacitate Administrativa - Componenta 1 - CP2/2017 - Creșterea 

capacitații ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative.  

Pentru a atinge acest scop, va invitam sa ne fiti alaturi in demersul de realizare a unei analize 

privind situatia actuala a achizitiilor de servicii sociale pentru persoanele varstnice, raspunzand 

la cateva intrebari din chestionarul din link-ul de mai jos. 

Link chestionar: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc-5-FIBzQmW2gk-

8gO0ejGFB44HXKpOTOeniSTfL54VmuGw/viewform  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc-5-FIBzQmW2gk-8gO0ejGFB44HXKpOTOeniSTfL54VmuGw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc-5-FIBzQmW2gk-8gO0ejGFB44HXKpOTOeniSTfL54VmuGw/viewform
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AM POCU anunță modificarea Ghidului 

Solicitantului „Bunicii comunității - Servicii 

sociale și socio-medicale pentru persoane 

vârstnice” 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor 
Europene publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului -Condiții Specifice „Bunicii comunității - Servicii 
sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice” AP4/OS 4.4. 
 
Ordinul de modificare vizează prelungirea perioadei de depunere a cererilor de finanțare până la data de 
26 noiembrie 2018, ora 16:00.  
 
Citeste mai multe aici!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Daca nu mai doriti sa primiti informatii din partea Asociatiei Four Change, va rugam sa trimiteti un 

replay la adresa de email office@4change.ro cu titlul Dezabonare. Va multumim! 

 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/578/am-pocu-anun%C8%9B%C4%83-modificarea-ghidului-solicitantului-%E2%80%9Ebunicii-comunit%C4%83%C8%9Bii-servicii-sociale-%C8%99i-socio-medicale-pentru-persoane-v%C3%A2rstnice%E2%80%9D?start=20
mailto:office@4change.ro
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Proiect cofinanțat din cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativa 2014-2020. 

 

Titlu proiect: „Descrierea proiectului Servicii sociale pentru fiecare varstnic – pachet de achizitii de 
servicii in fiecare comunitate” 

Contract nr. POCA/220/9/8/110476 

Editor: Asociaţia Four Change 

Data publicării: Octombrie 2018 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene 

sau a Guvernului României 


