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Decembrie 2018 

Newsletter nr 4 

Dată fiind creşterea numărului persoanelor de vârsta a treia, conceptul de “ageism” capătă o importanţă 
tot mai mare. Acesta se referă la prejudecăţiile sau discriminarea împotriva sau în favoarea unui grup 
de bătrâni şi poate avea mai multe surse, printre care se numără şi lipsa cunoştinţelor despre statusul 
real al persoanelor de vârsta a treia, lipsa interacţiunilor cu aceste persoane. Ageismul poate fi constatat 
şi în modul în care se percep persoanele de vârsta a treia pe ele însele, ceea ce contribuie la scăderea 
încrederii în propria persoană şi a stimei de sine. Ageismul şi discriminarea vârstnicilor constituie factori 
care privează societatea de abilităţile, talentele şi contribuţia unei secţiuni majore şi în creştere a 
populaţiei. 
 
La nivel european populaţia va înregistra un ritm accelerat al fenomenului de îmbătrânire (termen 
cunoscut sub numele deîmbătrânirea populaţiei se referă la creşterea duratei medii de viaţă şi implicit 
creşterea numărului de persoane vârstnice ), astfel că în anul 2030 un procent de 25% din cetăţenii 
europeni vor avea peste 65 de ani. Datorită acestei creşteri semnificative a populaţiei vârstnice, 
consecinţele vor fi multiple (demografice, economice, sociale, medicale), fiind nevoie de eforturi 
suplimentare, în primul rând, din partea sistemelor de pensii şi îngrijirii sănătăţii. 
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Incluziunea socială a persoanelor vârstnice 

din perspectiva reglementărilor UE 
 

Solidaritatea reprezintă o trăsătură importantă pentru țările membre ale Uniunii Europene. Este esențial 
ca cetățenii să poata beneficia și contribui la progresul economic și social, acesta fiind un scop intrinsec 
al modelului social și de bunăstare european. Construirea unei Europe mai inclusive este vitală pentru 
atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind creșterea economica durabila, ameliorarea calitativă și 
cantitativă a locurilor de muncă și realizarea unei mai bune coeziuni sociale. Acțiunile de la nivel european 
au avut impact pe mai multe planuri. Pe de o parte, integrarea planurilor de combatere a sărăciei în 
strategiile naționale a contribuit la recunoașterea la nivel politic a sărăciei și excluziunii și la plasarea 
acestora printre prioritățile programelor politice naționale.  
 
Pe de altă parte, procesul de incluziune socială a încurajat statele membre să își examineze critic 
politicile din domeniu, a aratat în ce arii au succes unele țări și astfel le-a mobilizat pe altele să le urmeze 
exemplul. Uniunea Europeana a adoptat o definiție a excluziunii sociale care recunoaște legătura dintre 
individ și mediul în care trăiește, precum și natura dinamică a fenomenului. Grupul de lucru al Eurostat 
pentru statistici despre sărăcie și excluziune socială a definit-o ca „un proces dinamic, care se reflectă pe 
niveluri descrescătoare: unele dezavantaje conduc la excludere, care, la rândul sau, duce la o situație și 
mai defavorabilă și se încheie cu o serie de dezavantaje multiple și persistente. Indivizii, gospodăriile sau 
alte unitatăți spațiale pot fi excluse de la accesul la resurse cum ar fi locuri de muncă, asistență medicală, 
educație și viață politică sau socială”. 
 
Concret, excluziunea socială este un proces complex și multidimensional care implică lipsa sau refuzul 
unor resurse, bunuri sau servicii, precum și incapacitatea de a lua parte la relațiile și activitățile normale 
aflate la îndemâna majoritatii oamenilor din societate, indiferent dacă acestea aparțin sferei economice, 
sociale, culturale sau politice. Excluziunea afectează atât calitatea vietii cetățenilor cât și echitatea și 
coeziunea societății ca întreg. 
 
Solidaritatea socială este un reper al Uniunii Europene. Unul dintre scopurile intrinseci ale societății și ale 
sistemelor de protecție socială europene este acela ca cetățenii să poată beneficia de progresul economic 
și social și să aibă șansa de a contribui la acesta. 
................................................................................................................................. 
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România și incluziunea socială a persoanelor 
vârstnice 

 
La dificultățile apărute pe plan european și mondial legate de protecția socială, în general, și a 
persoanelor vârstnice, în particular, în cazul României s-au adăugat probleme suplimentare legate de 
perioada de tranziție economică, de lacunele cadrului legislativ și ale celui instituțional. Se apreciază că 
sistemul de protecție socială „este excesiv de fragmentat instituțional. Creșterea eficienței sale este 
condiționată de identificarea căilor de reintegrare instituțională”. 
Asistența socială s-a dezvoltat si ea haotic, fragmentat. De exemplu, asistența vârstnicilor singuri și a 
celor cu dizabilități ca grupuri de risc este necesar să se faca coordonat, într-un sistem articulat de servicii 
și instituții care să comunice și să coopereze între ele. 
 
Legea asistenței sociale stipuleaza condițiile în care persoanele vârstnice au dreptul la asistență socială, 
modul în care se evaluează persoanele vârstnice care necesită asistență socială, stabilește serviciile 
comunitare pentru persoanele vârstnice la domiciliu sau în camine speciale (servicii sociale, sociomedical 
și medicale). 
 
Propunerile venite din cercetarea socială cu privire la reorganizarea sistemului de asistență socială 
privesc: evaluarea globală a sistemului de asistență socială care să fie fundamentată de o diagnoză a 
nevoilor de asistență socială, eliminarea fragmentării sistemului și a responsabilităților ce revin, 
profesionalizarea serviciilor sociale, orientarea spre prevenirea crizelor, direcționarea serviciilor de 
asistență socială spre grupurile de risc, printre care și vârstnicii aflați în situații dificile etc. 
 
Caracteristicile generale ale sistemului de protecție socială din România au relevanță directă și pentru 
protecția socială a vârstnicilor: nivelul protecției sociale în România se află sub nivelul european; starea 
materială critică a unei însemnate părți a populației impune, în continuare, o intervenție masivă din 
partea statului, îndeosebi în ceea ce priveste îmbunătățirea condițiilor de viață din instituțiile de asisteță 
socială. 
 
Serviciile comunitare, structurile locale și neguvernamentale de intervenție pentru ajutorul celor în nevoie 
sunt într-un stadiu incipient și se manifestă timid față de nevoile existente; există încă un înalt nivel al 
solidarități intrafamiliale specific modelului tradițional al familiei românesti, care soluționeaza în mare 
parte problemele actuale ale persoanelor vârstnice. 
 
Una dintre direcțiile importante în ceea ce privește protecția socială a persoanelor vârstnice vizează 
combaterea saraciei și promovarea incluziunii sociale. Totuși, protecția socială a persoanelor vârstnice nu 
a captat în mod deosebit atenția guvernului, așa cum este cazul copiilor, tinerilor, sau grupurilor etnice. 
Protecția persoanelor și familiilor al căror trai zilnic nu poate fi susținut prin mijloace proprii, se asigură 
printr-o gama de prestații și servicii de asistență socială, ce au în vedere familiile si persoanele lipsite de 
venituri sau cu venituri mici (ajutor social, ajutor de urgență, cantină de ajutor social), precum și prin 
servicii sociale individuale, sau în instituții pentru persoanele vârstnice. 
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Tipurile de servicii adresate persoanelor vârstnice: centre de zi pentru vârstnici, cămine de bătrâni, 
adăposturi, asistență socială la domiciliu, acest tip de servicii fiind în creștere. 
 
Față de instituțiile publice, care oferă numai îngrijiri de tip rezidențial (cămine pentru persoane vârstnice) 
sau servicii de tip cantină de ajutor social, asociațiile și fundațiile dezvoltă unități de asistență socială 
atât cu caracter rezidențial cât și cu caracter rezidențial temporar, în centre de zi, sau la domiciliul 
persoanelor asistate.Din cauza resurselor insuficiente, ajutorul social s-a limitat la familiile și persoanele 
singure, din ce în ce mai sărace. Ponderea cea mai mare o dețin persoanele singure, îndeosebi vârstnice. 
 
Segmentul populației sărace din cadrul populației vârstnice s-a conturat pe fondul procesului de sărăcire 
a majorități populației. Conform cercetărilor sociale, familiile de pensionari prezintă o rată intermediară 
de sărăcie, dar mai redusă decât media. Veniturile totale brute ale gospodăriilor de pensionari au fost în 
permanentă scădere, probabil și datorită necorelării pensiilor cu inflația la produsele alimentare și 
servicii. Declinul veniturilor reale ale gospodăriilor de pensionari a antrenat scăderea consumului și 
deteriorarea structurii acestuia. 
 
De regulă, vârstnicii nu sunt printre beneficiarii creșterii economice. Cheltuielile curente, în special cele 
pentru utilități, tind să determine alunecarea spre sărăcie a tot mai multor persoane vârstnice. Beneficiile 
sociale sunt erodate mai rapid decât veniturile salariale. Pensia medie a pierdut mereu mai multe puncte 
procentuale față de salariul mediu, ceea ce conduce la un proces de sărăcire mai accentuat și o polarizare 
între persoanele active economic și cele dependente social. 
 
Multe dintre nevoile de suport material, în special cele de asistență socială, comunitară, la domiciliu, 
îngrijirea vârstnicilor bolnavi au fost acoperite numai formal, prin măsuri legislative, care practic se aplică 
incomplet din lipsa resurselor financiare. Accesul limitat al a vârstnicilor la serviciile sociale sporeste 
„șansele” acestora de a intra în categoria săracilor.  
................................................................................................................................. 
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Vârsta a III-a: nevoi și percepții sociale 
 
O dată cu îmbătrânirea apar şi problemele caracteristice acestei vârste, care uneori îi depăşesc pe cei în 
cauză şi chiar pe familiile lor. Situaţia ideală pentru un vârstnic este de a trăi, până la sfârşitul vieţii, în 
mijlocul familiei sale naturale, care să-i acorde suportul şi afecţiunea de care are nevoie. Însă, aceasta 
este, de cele mai multe ori, o situaţie ideală.  
 
Sunt mulţi bătrâni fără copii, fără rude, care nu se pot descurca singuri, astfel încât în acest caz este 
nevoie de o îngrijire din partea asistenţei sociale, care de foarte multe ori decurge la instituţionalizare. 
Aceasta vine cu o serie de consecinţe negative asupra vârstnicului, la nivel mental în general, cele mai 
răspândite fiind legate de: pierderea identităţii, a autonomiei, deculturaţia, pierderea rolurilor pe care 
le avea înainte de instituţionalizare. 
  
În cadrul studiilor efectuate legate de percepțiile sociale asupra persoanelor de vârsta a treia, în 
societatea românească, au fost identificate cinci modalităţi de raportare la vârstnici, atfel: stigmatizarea, 
ignorarea, acceptarea, discriminarea şi integrarea. 
 
Primul tip include persoane care percep vârstnicii ca fiind dependenţi de suportul exterior al 
persoanelor apropiate din punct de vedere fizic, financiar şi emoţional, inutili din punct de vedere social, 
anxioşi, apatici, dezadaptaţi, cu predispoziţie spre boală. 
 
Cel de-al doilea tip de percepţie include persoane care, de cele mai multe ori, îi consideră pe cei vârstnici 
ca nefiind dependenţi de ajutorul persoanelor din jurul lor şi care ar trebui să cedeze locul celor mai 
tineri, care sunt mai capabili din punct de vedere profesional. Pentru această categorie de 
persoane problematica vârstei a treia nu repreintă o problemă gravă, iar asigurarea strictului necesar în 
ceea ce priveşte condiţiile de viaţă este suficientă, fiind, de altfel, singurul lucru care trebuie făcut pentru 
bătrâni. 
  
Tipul „acceptare” cuprinde persoane care consideră că vârstnicii sunt persoane fragile, vulnerabile, 
careau nevoie de asistenţă materială şi financiară din partea celor din jur şi care şi-au câştigat meritul de 
a fi îngrijiţi la bărâneţe, în ciuda faptului că nu mai pot fi utili societăţii datorită sănătăţii precare şi a 
statutuluide persoană dependentă. 
 
Cei care fac pate din cel de-al patrulea tip de percepţie consideră că vârstnicii sunt persoane autonome, 
care au un rol social bine precizat în cadrul grupului din care fac parte. Persoanele de vârsta a treia sunt 
plasate, de obicei, pe o poziţie socială inferioară, fiind împinse undeva la marginea societăţii, 
iar potenţialul lor de înţelepciune şi experienţă rămâne nevalorificat. 
  
Ultimul tip este reprezentativ pentru persoanele care percep bătrânii ca fiind persoane care au un loc bine 
precizat în societate, înţelepte, cu experienţă de viaţă, a căror echilibru interior dobândit îi ajută să facă 
faţă dificultăţilor vârstei într-o manieră firească. 
................................................................................................................................. 
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Îngrijiri la domiciliu versus instituționalizare 

 
Bătrâneţea este o stare reprezentată printr-o multitudine de interacţiuni, un „ghem de tendinţe 
generative şi cumulative, o răscruce obţinută anevoios şi conflictual. Din această cauză, bătrânii ajung să 
constituie, din ce în ce mai mult, un subiect angoasant pentru societatea noastră, iar asistenţa socială din 
România se confruntă astfel cu una dintre cele mai complexe probleme, după ceea a copiilor aflaţi în 
dificultate. 
  
Un rol important în experenţierea îmbătrânirii îl are cultura, aceasta influenţând percepţiile despre vârsta 
a treia, atitudinile faţă de rolurile, drepturile şi reponsabilităţile bătrânilor, precum şi sistemele de 
îngrijireşi suport a acestora. În societăţile în care predomină păstrarea legăturilor familiale strânse, 
persoanele de vârsta a treia sunt tratate cu respect pentru înţelepciunea şi realizările lor, se bucură de 
preţuire, fiindu-le recunoscută contribuţia la viaţa comunităţii. 
 
Avantajul unei astfel de situaţii, a menţinerii vârstnicului în familie, este acela că persoana vârstnică este 
înconjurată de dragoste, lucru esenţial indiferent de vârstă. Simţind dragoste din partea celor apropiaţi, 
vârstnicul va avea mai multă putere interioară, va trece mai uşor peste problemele cu care se confruntă, 
va fi mai puternic în lupta împotriva bolilor. În acest mod, el îşi va construi o percepţie a imaginii de sine 
şi o stimă de sine crescută. 
  
Familiile în care relaţiile se bazează pe dragoste şi respect, identificarea, analizarea şi 
rezolvarea problemelor legate de persoana vârstnică, se vor realiza în mod co-participativ, prin cooperare, 
negociere şi compromisuri, ţinându-se cont de părerea, dorinţele şi propunerile persoanei vârstnice.  
 
Îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice are o serie de avantaje: 
- recuperarea mai rapidă a persoanei vârstnice; 
- cheltuieli mai mici în comparaţie cu cele ridicate de instituţionalizare; 
- conservarea relaţiilor cu familia; 
- educarea familiei în direcţia solidarităţii morale, a grijii şi a respectului pe care generaţiile mai tinere 
ledatorează persoanelor de vârsta a treia; 
 - antrenarea mai activă a unor resurse, cum ar fi: familia, prietenii, vecinii, voluntarii, bisericile, 
comunitatea 
  
Pe de altă parte, în cadrul familiei vârstnicul nu poate beneficia întotdeauna de securitate, de servicii de 
asistenţă medical (ori de câte ori este nevoie, în special, în cazul în care vârstnicul are probleme de 
sănătate majore, ce trebuiesc ţinute atent sub observaţie), activităţi recuperatorii, de relaxare, de 
implicare în activităţi comune cu persoane de aceeaşi vârstă şi activităţi intergeneraţionale. 
  
Trebuie reţinut că odată cu instituţionalizarea, se produc fără voia lor, o serie de modificări de status şi 
rol, iar unul din lucrurile care îi tulbură cel mai tare pe vârstnici este cascada de situaţii noi care intervin 
şi pe care trebuie să le înfrunte. 
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Mulţi vârstnici consideră instituţia ca o anticameră a morţii, unde participă la un proces de“mortificare” 
devalorificându-se treptat, un loc unde toţi desfăşoară aceleaşi activităţi, acest proces care implică 
interacţiuni cu alte persoane în cadrul respectivei instituţii are ca rezultat pierderea identităţii, adică 
“eşti unul printre mulţi alţii”. 
  
Vârstnicii instituţionalizaţi îşi pierd cu uşurinţă identitatea, deoarece preocuparea personalului este să 
pună accent pe îngrijire, să se focalizeze pe asigurarea hranei şi a igienei corporale, astfel încât se 
neglijează persoana în sine. 
  
Persoanele de vârsta a treia refuză adesea chiar şi o şedere temporară în instituţii, deoarece leconsideră 
nişte cămine pentru săraci.În majoritatea cazurilor, plecarea într-o instituţie este ultima decizie 
importantă în viaţă, care-i provoacă nelinişte şi teamă. 
 
................................................................................................................................. 
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Creșterea calității serviciilor sociale: 
prioritate la nivelul Ministerului Muncii 

 

Direcția Politici Servicii Sociale – departament de specialitate în cadrul Ministerului Muncii și  Justiției 
Sociale, asigură coordonarea aplicării politicilor Guvernului în domeniul asistenței sociale, respectiv al 
reglementării și finanțării serviciilor sociale, relaționează cu instituțiileși organismele naționale și 
internaționale în vederea creșterii calității serviciilor sociale, complementar cubeneficiile sociale, dar și 
cu alte servicii de interes general. 
 
Ce sunt serviciile sociale? 
Seviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor 
sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de 
dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii 
calității vieții. 
 
Cine furnizează servicii sociale? 
Principalul furnizor public de servicii sociale este autoritatea administrației publice locale prin serviciul 
public de asistență socială. 
Furnizorii privați pot fi: organizații neguvernamentale, culte recunoscute de lege, persoane fizice 
autorizate, operatori economici cu scop lucrativ. 
Pentru a acorda servicii sociale pe teritoriul României, furnizorii de servicii sociale, indiferent de forma 
lor juridică, trebuie acreditaţi în condiţiile legii. 
Serviciile sociale pot funcţiona pe teritoriul României numai dacă dețin licență de funcționare. 
  
Partajarea responsabilității dezvoltării, administrării şi acordării serviciilor sociale 
Responsabilitatea dezvoltării, administrării şi acordării serviciilor sociale este partajată astfel: 

 Ministerul Muncii și Justiției Sociale alături de autoritățile aflate în subordine sau coordonare (ex. 
ANPDCA, ANPD, ANPIS, ANES) - elaborarea politicilor publice, programelor şi strategiilor naţionale în 
domeniu, reglementarea, coordonarea şi controlul aplicării lor, precum şi evaluarea şi monitorizarea 
calităţii serviciilor sociale     
 autorităţile administraţiei publice locale prin serviciul public de asistență socială - organizarea, 
administrarea şi acordarea serviciilor sociale. Aceste atribuţii pot fi externalizate către sectorul 
neguvernamental, instituţiile de cult, alte persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, în 
condiţiile legii.  

Principalele tipuri de servicii sociale adresate persoanelor vârstnice acordate atât de furnizorii de 
serviciu sociale publici cât şi de cei privaţi (asociaţii, fundaţii, cultele recunoscute de lege) sunt 
următoarele: 
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1. îngrijirea temporară sau permanentă la domiciliu; 
2. îngrijirea temporară sau permanentă într-un cămin pentru persoane vârstnice; 
3. îngrijirea în centre de zi, cluburi pentru vârstnici, case de îngrijire temporară, apartamente şi 

locuinţe sociale, precum şi altele asemenea. 

 Îngrijirea temporară sau permanentă la domiciliu constă în: 

- ajutor acordat pentru îndeplinirea activităţilor uzuale ale vieţii zilnice; 
- activităţi de bază ale vieţii zilnice, în principal: asigurarea igienei corporale, îmbrăcare şi 

dezbrăcare, hrănire şi hidratare, asigurarea igienei eliminărilor, transfer şi mobilizare, deplasare 
în interior, comunicare; 

- activităţi instrumentale ale vieţii zilnice, în principal: prepararea hranei, efectuarea de 
cumpărături, activităţi de menaj şi spălătorie, facilitarea deplasării în exterior şi însoţire, activităţi 
de administrare şi gestionare a bunurilor, acompaniere şi socializare. 

- servicii de reabilitare şi adaptare a ambientului: mici amenajări, reparaţii şi altele asemenea; 
- alte servicii de recuperare/reabilitare: kinetoterapie, fizioterapie, gimnastică medicală, terapie 

ocupaţională, psihoterapie, psihopedagogie, logopedie podologie şi altele asemenea. 
- servicii medicale, sub forma consultaţiilor şi îngrijirilor medicale la domiciliu sau în instituţii de 

sănătate, consultaţii şi îngrijiri stomatologice, administrarea de medicamente, acordarea de 
materiale sanitare şi de dispozitive medicale. 

Unde trebuie să se adreseze o persoană vârstnică pentru a beneficia de servicii sociale 
Pentru a beneficia de serviciile sociale, persoana vârstnică în cauză ori reprezentantul legal al acesteia 
trebuie să se adreseze cu o cerere primăriei localităţii în a cărei rază teritorială aceasta are domiciliul, 
respectiv serviciului public de asistență socială. 
Solicitarea pentru acordarea de servicii sociale poate fi adresată şi direct unui furnizor privat de servicii 
sociale. 
Aprobarea dreptului la serviciile sociale pentru persoanele vârstnice se realizează de către serviciul public 
de asistenţă socială în urma analizei situaţiei sociale, economice şi medicale a persoanei vârstnice, prin 
ancheta socială, cu respectarea criteriilor prevăzute în grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor 
vârstnice. 
  
  
Mai multe informatii, regasiti:  https://servicii-sociale.gov.ro/ro/persoane-varstnice 
 
................................................................................................................................. 

 

 
 

https://servicii-sociale.gov.ro/ro/persoane-varstnice
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100 servicii sociale identificate ca modele de 
bună practică, premiate de MMJS 

 
Ministerul Muncii și Justiției Sociale a premiat, în cadrul unei festivități organizate în aula Facultății de 
Sociologie și Asistență Socială din București, 100 de furnizori de servicii sociale acreditați, din mediul 
public și privat. Evenimentul a avut loc în cadrul unui concurs organizat în contextul aniversării 
Centenarului Marii Uniri, sub numele „100 de exemple de bune practici în serviciile sociale din România”. 
 
Alături de secretarul de stat MMJS Elena Solomonesc, care a înmânat câștigătorilor Diplome de bune 
practici în semn de apreciere pentru profesionalismul și originalitatea arătate în activitatea lor, la 
eveniment au fost prezenți și reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale și locale din 
domeniul serviciilor sociale, dar și din sectorul non-profit. 
 
Modelele de bune practici premiate cu această ocazie vor fi publicate, ulterior, într-un ”Ghid de bune 
practici pentru 100 de servicii sociale în România în anul 2018 - Anul Centenar al Marii Unirii”, 
conformRegulamentului de organizare a concursului. 
 
Lista cu cele 100 de servicii sociale desemnate câștigătoare poate fi consultată pe site-ul MMJS, la adresa: 
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Anunturi/2018/5343-2018-12-11-anunt-finalizare-
concurs-lista.pdf . 
 

 

 

 
  

   

 

 

 

Daca nu mai doriți să primiți informații din partea Asociației Four Change, va rugam sa trimiteti un reply 

la adresa de e-mail office@4change.ro cu titlul Dezabonare. Vă mulțumim! 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Anunturi/2018/5343-2018-12-11-anunt-finalizare-concurs-lista.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Anunturi/2018/5343-2018-12-11-anunt-finalizare-concurs-lista.pdf
mailto:office@4change.ro
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