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Septembrie 2019 

Newsletter nr 13 

Curs lobby și advocacy, Sinaia, Hotel Cota 1400, 

19-22 septembrie 2019 

Fundația de Sprijin Comunitar Bacău împreună cu partenerii săi, Asociația Four Change și 
Universitatea Danubius Galați au organizat cursul de lobby si advocacy în perioada 19-22 
septembrie 2019 la Sinaia, Hotel Cota 1400. 

Cursul a avut loc în cadrul proiectului “Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții 
de servicii în fiecare comunitate”. 

Scopul cursului a fost ca participanții să achiziționeze elemente specifice activităților de lobby și 
advocacy, în contextul dezvoltării unui sistem național de servicii sociale dedicat persoanelor 
vârstnice, disponibil în orice comunitate și adaptat nevoilor reale ale beneficiarilor. 

Cursul s-a finalizat cu examen și acordarea de diplome pentru certificarea calității de expert lobby 
și advocacy. 
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Desfășurarea cursului de lobby și advocacy, la 
Sinaia, în perioada 19-22 septembrie 

 

Fundația de Sprijin Comunitar împreună cu partenerii săi Asociația Four Change și Universitatea 
Danubius Galați au organizat cursul de lobby și advocacy în perioada 19-22 septembrie 2019 la 
Sinaia, Hotel Cota 1400.  

Acesta a avut loc în cadrul proiectului “Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții 
de servicii în fiecare comunitate”. 

Scopul cursului a fost acela de a ofericelor interesați, informații valoroase și utile despre  elemente 
specifice activităților de lobby și advocacy, în contextul dezvoltării unui sistem național de servicii 
sociale dedicat persoanelor vârstnice, disponibil în orice comunitate și adaptat nevoilor reale ale 
beneficiarilor. 

Cursul s-a finalizat cu examen și acordarea de diplome pentru certificarea calității de expert lobby 
și advocacy. 

 

La finalul cursului, participanții au reușit: 

- să identifice principalele aspecte ale relației dintre funcționarea unei societăți democratice și 
implicarea ONG-urilor; 

- să înțeleagă conceptele cu care se operează în lobby și advocacy; 

- să înțeleagă principalele concepte legate de procesul de elaborare, implementare și evaluare a 
politicilor publice, precum și etapele acestui proces; 

- să cunoască elementele unei campanii de advocacy și cum pot fi adaptate tacticile la nevoile 
organizației; 

- să-și clarifice demersul unei strategii de advocacy; 

- să exerseze tehnici de negociere pentru susținerea opiniilor și așteptărilor în fața decidenților 
politici. 

 

Impresiile generale în urma participării la curs: „Programul de formare a dus la aprofundarea 
cunoștințelor noastre. A fost o ambianță placută, benefică procesului de învățare. Mulțumiri 
organizatorilor!” 
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.................................................................................................................................. 

 

Actorii-cheie în procesul de furnizare a 
serviciilor de asistență și sprijin pentru 

persoanele vârstnice 
 

Următoarele categorii de actori trebuie să se afle într-un dialog permanent și eficient pentru a 

reuși planificarea și dezvoltarea unor servicii de bună calitate în comunitate, destinate persoanelor 

vârstnice: 

 
Persoanele vârstnice (beneficiari, autoreprezentanți 

sau organizații ale persoanelor vârstnice) – acestea sunt 

cele care, odată ce nevoile lor de îngrijire și sprijin devin 

mai complexe, trebuie să fie încurajate să solicite sprijin 

specializat, pentru ca gradul lor de autonomie să fie 

prezervat pe o durată cât mai lungă. Chiar și atunci când 

deteriorarea capacităților fizice sau intelectuale este 

mare, persoanele vârstnice trebuie să fie susținute în a 

comunica modul în care doresc să fie ajutate sau îngrijite. 

Respectul demnității persoanelor este esențial pentru buna 

calitate a vieții și pentru integritatea fizică și mentală a 

fiecăruia. 
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Familiile și rudele persoanelor vârstnice – acestea au un rol important în planificarea serviciilor 

din comunitate. În mod obișnuit, familiile sunt primele verigi din rețeaua de suport a persoanelor 

vârstnice. Ele asigură suportul cotidian și îngrijirea lor de bază, atunci când apar primele dificultăți 

de mobilitate, primele probleme de sănătate, sau când sarcinile zilnice devin prea complexe 

pentru persoana vârstnică. Dar odată cu trecerea anilor, aceste nevoi de îngrijire devin dificil de 

acoperit, iar membrii familiei nu pot face față întodeauna situațiilor complexe, fără a renunța la 

propriul loc de muncă sau fără un volum de timp considerabil afectat acesor activități de îngrijire. 

În serviciile acordate vârstnicilor, calitatea vieții acestora este la fel de importantă precum cea a 

rudelor și aparținătorilor. Pe termen lung, participarea tuturor în comunitate trebuie prezervată 

și încurajată. De aceea, serviciile de suport vin în completarea acțiunilor de sprijin ale familiei. 

Prefigurarea lor, planificarea corectă și dimensionarea intervențiilor se face mult mai bine atunci 

când familiile participă activ la dialogul cu autoritățile publice. 

Pentru ca serviciile din comunitate să răspundă cât mai bune nevoilor lor, persoanele vârstnice și 

familiile lor trebuie să comunice autorităților în mod constant aceste nevoi. O acțiune simplă 

precum redactarea unei cereri de servicii, înregistrată la serviciul de asistență socială a primăriei 

din localitate, reprezintă deseori o acțiune estențială pentru planificarea eficientă a intervențiilor 

din comunitate. 

Medicul de familie este de asemenea un actor important în viața vârstnicului. El cunoaște cel mai 

bine starea de sănătate a fiecărei persoane și poate fi un partener important al echipei medico-

sociale și al familiei, atunci când nevoile de suport și îngrijire devin mai complexe. Totodată, el 

este profesionistul cel mai bine plasat pentru a încuraja și transmite persoanei vârstnice 

informațiile necesare pentru un stil de viață sănătos, pentru activități de prevenție a problemelor 

majore de sănătate. În comunitate, legătura persoanelor vârstnice cu medicul de familie trebuie 

întotdeauna consolidată și monitorizată.  

În acelasi sens, furnizorii de servicii medicale specializate de la nivelul policlinicilor sau spitalelor 

pot fi consultați în procesul de stabilire a setului de servicii de sprijin în comunitate, pentru 

persoanele vârstnice. 

Autoritățile publice locale sunt cele care au responsabilitatea asigurării unui acces egal al 

cetățenilor la servicii sociale și socio-medicale, ori de câte ori nevoia o dovedește. Ele sunt 

responsabile pentru calitatea de ansamblu a vieții cetățenilor în comunitate, iar votul primit în 

perioadele alegerilor aduce cu sine responsabilități sporite. Astfel, cererile sau solicitările 

populației trebuie să fie urmate cât mai prompt de oferte de servicii, adecvate nevoilor pe care 

cetățenii le semnalează. 
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Autoritățile își pot dezvolta propriile servicii de îngrijire și asistență, sau pot cumpăra aceste 

servicii de la furnizorii existenți pe piață. De aceea, cunoașterea foarte bună a tuturor furnizorilor 

de servicii (cartografiere) și colaborarea cu aceștia pentru servicii de calitate în comunitate sunt 

esențiale. Autoritățile au de asemenea obligația unei analize locale periodice (diagnoză socială) și 

a evaluării detaliate a nevoilor sociale din comunitate, pentru a putea decide apoi care sunt 

modalitățile cele mai bune de investiție în sectorul serviciilor sociale, pe termen lung.   

Serviciul public de asistență socială (SPAS) de la nivelul primăriei („direcția de asistență socială” 

sau „direcția de asistență comunitară”, în orașe și municipii) are la rândul ei un rol important în 

viața vârstnicului. La nivelul acestei structuri se află profesioniști precum asistenții sociali, 

asistenții medicali comunitari, facilitatorii comunitari, psihologi. Aceștia sunt prima interfață de 

contact cu persoana vârstnică atunci când nevoile de îngrijire sau asistență devin mai mari. 

Asistentul social este cel care va vizita persoana vârstnică în gospodăria sa și va analiza atent 

aceste nevoi. Un plan de intervenție personalizat va fi agreat cu persoana vârstnică și ulterior, sub 

coordonarea asistentului social, profesioniștii din domeniul social sau conex vor interveni pentru 

menținerea autonomiei și participării vârstnicului în comunitate. Specialiștii din SPAS trebuie să 

comunice activ cu medicul de familie și cu familia persoanei vârstnice, pentru o bună coordonare 

a serviciilor de suport sau îngrijire. 

Furnizorii serviciilor sociale și socio-medicale sunt, la rândul lor, actori cheie în procesul de 

planificare a serviciilor locale. Ei primesc deseori beneficiarii direct la sediul lor, cunosc bine 

nevoile din comunitate și de aceea pot analiza alături de autorități dimensiunea problemelor 

sociale cu care se confruntă comunitatea la un moment dat. Serviciile cel mai des întâlnite în 

comunități, destinate persoanelor vârstnice, sunt cele de îngrijire medico-socială la domiciliu, de 

sprijin pentru activitățile casnice și pentru socializare, mesele „pe roți”, consilierea socială și cea 

psihologică, serviciile de recuperare (în special după perioade de spitalizare), căminele pentru 

persoane vârstnice. 

Listele de așteptare pe care furnizorii le întocmesc atunci când cererea de servicii depășește 

capacitatea lor de furnizare a serviciilor, reprezintă un element foarte util de planificare pentru 

autorități. 

În România, furnizorii serviciilor sociale și medico-sociale sunt de două tipuri: publici și privați. 

Furnizorii publici sunt fie direcțiile de asistență socială de la nivel județean sau local, fie alte 

instituții publice cu funcții sociale, ca de exemplu spitalele sau penitenciarele. Furnizorii privați 

pot fi la rândul lor de două feluri: non-profit (asociații, fundații, organizații ale cultelor, parohii) 

sau bazate pe obținerea profitului (societăți comerciale, persoane fizice autorizate). În domeniul 

serviciilor pentru vârstnici vom întâlni toate aceste tipuri de furnizori publici și privați. 
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Atunci când autoritățile publice nu dispun de propriile servicii de suport și îngrijire a vârstnicilor 

în comunitate sau atunci când costurile unor astfel de servicii proprii devin prea mari pentru 

autorități, ele pot cumpăra aceste servicii de la furnizorii privați. 

Achiziția se realizează pe baza Legii 98/2016, a achizițiilor publice. Pentru detalii, puteți 

consulta Manualul achiziției publice a serviciilor pentru persoanele vârstnice, produs în anul 

2019 de Fundația de Sprijin Comunitar din Bacău. 

În multe cazuri, serviciile furnizate de către organizațiile neguvernamentale au un raport mai bun 

calitate-preț. 

Este important de menționat, de asemenea, că persoana vârstnică și/sau familia acesteia au 

obligația de a asigura o coplată a acestor servicii. În cazuri extreme, în care persoana vârstnică nu 

dispune de resurse financiare, autoritatea locală poate decide subvenționarea serviciilor de 

îngrijire și sprijin pentru aceasta.  

Poliția locală este un actor important atunci când apar situații de persoane vârtnice supuse 

abuzului, agresiunilor sau neglijării. Cooperarea echipei medico-sociale cu poliția trebuie inclusă 

în planul de intervenție, atunci când e cazul. 

Publicul larg poate fi, de asemenea, consultat periodic, pentru a verifica dacă există modalități 

alternative de sprijin pentru persoanele vârstnice, dincolo de serviciile sociale sau socio-medicale 

deja existente. Grupurile de voluntari din parohii, preoții, poștașii, grupurile civice informale din 

cartiere sau din comunitățile rurale, alte persoane care iau contact direct cu vârstnicii pot fi actori 

importanți în serviciile de suport la domiciliu sau în facilitarea unor acțiuni de socializare, 

prevenție sau suport direct pentru vârstnicii din comunitate. 

Dialogul dintre aceste categorii de actori-cheie trebuie să evidențieze: 

-          care sunt persoanele vârstnice care au nevoie de suport; 

-          care sunt nevoile reale de îngrijire sau sprijin ale persoanelor vârstnice, care sunt 

activitățile pentru care aceste persoane au nevoia cea mai mare de suport;  

-          cum ar trebui dimensionate aceste servicii (câte ore pe zi, câți angajați sunt necesari); 

-          în ce locație ar trebui dezvoltate serviciile (unde se află cei mai mulți beneficiari, ori care 

sunt zonele unde nu există nici un alt serviciu de suport și beneficiarii nu dispun de sprijin pentru 

activitățile de zi cu zi); 

-          care este costul estimativ al acestor servicii, în funcție de elementele anterioare 

(dimensiunea, volumul și complexitatea intervențiilor). 

 

............................................................................................................................. ................. 
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Instrumente pentru dialog eficient în interesul 
persoanelor vârstnice 

 
 

Într-o societate cu un grad mare de îmbătrânire demografică, populația vârstnică reprezintă 

întotdeauna o prioritate pentru autoritățile publice, dar și un bazin electoral important pentru 

acestea. De aceea, este util ca persoanele vârstnice și reprezentanții lor să cunoască bine regulile 

unui dialog eficient, productiv și solid cu autoritățile publice. 

 

Astfel, prezentam în continuare câteva idei menite să vină în sprijinul celor care iau parte la 

negocierile sau consultările în beneficiul persoanelor vârstnice: 

 
1.       Autoritățile publice sunt responsabile de 

calitatea vieții cetățenilor în comunitate și 

trebuie să ofere acestora acces la serviciile de 

suport sau îngrijire, atunci când cetățenii se află 

în situații de vulnerabilitate, excluziune sau 

marginalizare. 

În cazul persoanelor vârstnice, familia are un rol 

important în procesul de îngrijire și suport. În cazul 

în care nevoile de îngrijire ale persoanelor 

vârstnice devin însă extrem de complexe și 

afectează autonomia celorlalți membri ai  familiei, 

autoritățile publice trebuie să intervină și să ofere 

soluții personalizate pentru aceste situații 

complexe. 

2.       Orice proces de decizie privind măsurile optime de intervenție și sprijin pentru 

persoanele vârstnice trebuie să se bazeze pe o atentă evaluare a nevoilor acestora. Evaluarea 

nevoilor trebuie realizată cu minuțiozitate, folosind atât date cantitative (statistice), cât și date 

calitative, culese de pe teren, din discuțiile directe cu persoanele vârstnice și familiile acestora. 

3.       Planificarea măsurilor și a serviciilor de suport și asistență în comunitate trebuie să țină 

seama de toate resursele disponibile (publice și private). Atunci când autoritatea publică nu 

poate răspunde nevoilor identificate în comunitate prin propriile sale servicii, ea trebuie să 

identifice soluții alternative în proximitatea persoanei vârstnice și să contracteze servicii private. 
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În acest caz, autoritățile vor verifica integritatea, calitatea și legalitatea furnizorilor, vor 

achiziționa serviciile necesare și vor monitoriza permanent calitatea acestora în raport cu persoana 

vârstnică. Spunem în acest caz că furnizarea serviciilor se poate delega unor terți furnizori, în 

schimb responsabilitatea pentru asigurarea drepturilor fundamentale și a integrității persoanei 

vârstnice nu  se deleagă niciodată, ea rămâne a autorității publice. 

4.       Pentru dezvoltarea măsurilor de sprijin și a serviciilor optime pentru persoanele 

vârstnice este nevoie de un dialog activ dintre cetățeni și autoritățile publice (locale și 

centrale). Cetățenii trebuie să cunoască modalitățile posibile de dialog și să le folosească, ori de 

câte ori este nevoie. 

Ei trebuie să știe, de pildă, cine sunt reprezentanții lor în structurile de autoritate publică, atât 

la nivel local, cât și la nivel național. Trebuie să cunoască numele și modul de dialog posibil cu 

aleșii locali (prin birourile de relații cu cetățenii), trebuie să știe care sunt prioritățile de natură 

politică și viziunea fiecărui partid sau ales local, trebuie să monitorizeze activitatea acestor aleși 

locali (ce poziții susțin, cum intervin la nivelul lor de responsabilitate, ce rezultate obțin, cât sunt 

de activi etc.). 

Cetățenii trebuie să cunoască și modul în care pot prezenta autorităților publice propunerile și 

doleanțele lor. (metodele de comunicare directă cu autoritățile - audiențe, întâlniri de negociere, 

acțiuni de advocacy, cât și adresele către aleșii locali și către instituții, cereri) 

Reprezentanții persoanelor vârstnice vor participa la dialog cu un nivel sporit de credibilitate și 

eficiență atunci când vor fi pregătite să supună negocierilor câteva soluții tehnice pentru fiecare 

problemă identificată. Pentru aceasta, dialogul cu alte organizații sau cu reprezentanții 

persoanelor vârstnice de la nivel național pot fi de folos (Consiliul Național al Persoanelor 

Vârstnice, Federația CARP Omenia etc). 

5.       Un dialog constructiv dintre cetățeni și autorități se bazează pe câteva reguli de bază. 

Mesajul prezentat trebuie să respecte regulile celor „7C” (să fie clare, concise, coerente, corecte, 

complete, concrete și curtenitoare/politicoase). 

Trebuie evitat partizanatul politic în dialogul cu autoritățile, pentru că astfel suntem siguri că 

interesele tuturor cetățenilor vor fi prezervate pe termen lung, indiferent de rotația partidelor la 

putere. 

Trebuie să ne asigurăm de asemenea că imaginea și interesele persoanelor vârstnice sunt protejate 

în orice moment în cadrul negocierilor și că nu expunem persoanele la riscul unor decizii în 

defavoarea lor. 

Audiențele și întâlnirile directe cu reprezentanții autorităților trebuie pregătite atent. Există, de 

asemenea, modalități de comunicare scrisă dintre cetățeni și autorități care, chiar dacă nu sunt la 
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fel de eficiente precum întâlnirile directe, trebuie cunoscute și folosite ori de câte ori este nevoie. 

(instrumente - cererea, adresa către aleșii locali, petiția, memoriul). 

Calendarul de realizare a bugetului local trebuie cunoscut de către cetățeni și folosit pentru 

negocierea măsurilor și a serviciilor de sprijin în comunitate. 

Autoritățile au obligația legală de a organiza cel puțin două etape de consultare cu cetățenii, 

pentru întocmirea și validarea bugetului local, iar acest instrument de dialog nu trebuie neglijat. 

(un infografic ușor de urmărit în acest sens a fost întocmit de organizația Funky Citizens) 

Toate măsurile de sprijin agreate de către cetățeni și autorități trebuie atent monitorizate și 

evaluate, iar rezultatele trebuie discutate periodic într-un cadru de dialog constructiv și 

respectuos. 

Dacă toate aceste elemente și instrumente de dialog vor fi cunoscute și aplicate de un număr cât 

mai mare de cetățeni, calitatea vieții persoanelor vârstnice se va îmbunătăți considerabil. 

 

................................................................................................................................. 

Servicii sociale sub lupă –  
Interviu cu organizații partenere:  
Asociația Carp Omenia București 

 

Asociația C.A.R.P. „Omenia” București este o 

asociație neguvernamentală, de întrajutorare 

mutuală și protecție socială pentru persoanele 

vârstnice, având în prezent peste 55. 000 de 

membri. Misiunea Asociației C.A.R.P. „Omenia” 

este ajutorarea financiară, materială și socială a 

membrilor săi, asigurarea drepturilor acestora la un 

trai decent și de calitate. De asemenea, asociația 

promovează îmbătrânirea activă și încurajează 

participarea vârstnicilor în societate ca deținători 

de drepturi, cetățeni și consumatori, îmbătrânirea într-o mai bună stare de sănătate fizică și 

mentală, posibilitatea de a lucra pentru o perioadă mai lungă cu mai multe facilități de formare și 

condiții de muncă adaptate lor și de a se bucura de o viață demnă.  

Mai multe detalii pe www.carp-omenia.ro 

http://www.carp-omenia.ro/
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I: Care sunt, în opinia dumneavoastră, provocările furnizorilor de servicii sociale si/sau socio-

medicale? 

 

R: Principalele provocări ale furnizorilor de servicii socio-medicale vizează lipsa unei viziuni privind 

calitatea vieții persoanelor vârstnice la nivelul decidenților politici, discrepanțele existente în 

politicile publice privind persoanele vârstnice, diversificarea redusă și subfinanțarea serviciilor 

sociale dedicate acestora, lipsa de deschidere a pieței de servicii sociale pentru această categorie 

de populație. 

Finanţarea serviciilor sociale reprezintă o altă problemă cu care se confruntă furnizorii de servicii 

sociale. Subvenţiile acordate de stat prin Legea 34/1998 nu reprezintă în sine un mecanism de 

finanţare pentru organizaţiile neguvernamentale necesar dezvoltării serviciilor sociale. Acordarea 

de servicii sociale în baza subvenţiilor nu reprezintă decât o măsură temporară prin care se acoperă 

doar o parte din nevoile unei persoane vârstnice. 

Există în prezent o ruptură între furnizorii de servicii sociale şi furnizorii de servicii medicale, fiind 

puţine echipe multidisciplinare de profesionişti care să conlucreze într-o manieră integrată şi 

centrată pe nevoi. Pe de altă parte, serviciile care nu beneficiază de coplată din partea 

beneficiarilor riscă să devină rapid nesustenabile. Decontarea integrală a zilelor de îngrijire 

medicală este dependentă de bugetul limitat al caselor de asigurări. Costul real al serviciilor de 

îngrijire la domiciliu este extrem de ridicat şi greu de susţinut din veniturile unei familii. 

 

I: Din experiența dumneavoastră în lucrul cu vârstnicii, care sunt problemele cu care aceștia se 

confruntă? 

 

R: Vârsta a treia în România este asociată cu probleme multiple care țin atât de sănătate, locuire, 

cât și de participarea la viață socială. Îmbătrânirea activă, demnă și sănătoasă este doar un 

concept fără substanță, după cum spun chiar seniorii cu care interacționăm zilnic. Cateva 

declarații ale seniorilor din cadrul Caravanei Seniorilor, proiect derulat de Asociația C.A.R.P. 

Omenia în parteneriat cu Confederația Caritas Romania la nivel național: 

“Acum dacă mă pensionez, nu mai sunt bun la nimic, nu mai sunt folositor. Așa gândesc foarte 

multe persoane ajunse la vârsta a treia. Ținându-l activ prin implicare în diverse proiecte și 

programe, voluntariat chiar, nu-i mai creăm vârstnicului sentimentul de inutilitate. Să nu ne ia 

pensionarea prin surprindere”. Participant Cafeneaua Seniorilor 

“Pensionarii nu au posibilități de petrecere a timpului liber. Nu există suficiente locuri dedicate 

seniorilor, iar dacă există, sunt de multe ori în stare jalnică”. Participant Cafeneaua Seniorilor 
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Neconsultarea seniorilor în ceea ce privește politicile publice, acces dificil la servicii medicale, 

bariere în găsirea unui loc de muncă, lipsa unor grupuri de suport și consiliere, a oportunităților 

de îmbătrânire activă prin participarea la activități de socializare și voluntariat, perpetuarea unei 

imagini negative a vârstnicilor în presă. De asemenea, lipsa unor structuri de tipul Sfatul Bătrânilor 

care să fie consultate periodic în viața comunității adâncește și mai mult falia între generații, și 

conduce la dispariția vocilor locale. 

 

I: Daca ați fi în postura Ministrului Muncii și Justiției Sociale, cu ce soluții ați veni pentru 

îmbunătățirea serviciilor? 

 

R: O parte dintre soluțiile la care mă gândesc, ar fi următoarele: 

- Realizarea unor cercetări/ hărți a nevoilor sociale ale persoanelor vârstnice. 

- Introducerea unor pachete de stimulare a ocupării posturilor în serviciile sociale în zona rurală. 

- Crearea unui grup de lucru axat pe capacitatea de politici publice pentru vârsta a treia. 

- Implicarea mediului academic într-o măsură mai mare în rezolvarea problemelor persoanelor 

vârstnice. 

- Creșterea absorbției fondurilor europene, flexibilizarea accesului și o mai mare transparență. 

- Restructurarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, axat pe problematica serviciilor 

sociale, nu umai a pensiilor. 

- Dezvoltarea unor modele de tratament pentru vârstnici utilizând servicii integrate. 

- Încurajarea menținerii persoanelor vârstnice în mediul din care provin și în comunitate cât mai 

mult timp posibil. 

- Dezvoltarea/regândirea unor modele de finanțare pentru furnizorii de servicii sociale. 

- Din perspectivă de leadership, investiții în acest domeniu pentru a-l transforma într-unul care 

oferă beneficii atât pentru furnizori si angajați, cât și pentru beneficiarii finali, cu oportunități de 

dezvoltare personală (de exemplu training-uri etc). 

 

I: Cum vedeți sistemul de servicii sociale și/sau socio-medicale peste 5 ani? 

 

R: Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), mediile fizice și sociale sunt factori 

determinanți pentru ca oamenii să fie sănătoși, independenți și autonomi până la bătrânețe. Prin 

urmare, orașele trebuie să se uite la modul prin care pot îmbunătăți spațiile în aer liber și serviciile 

de sănătate pentru cetățenii în vârstă. 

Consider că redefinirea modului in care se vor acorda serviciile socio-medicale în viitor trebuie să 

plece în primul rând de la acest aspect. Orice comunitate care nu înțelege nevoile persoanelor 
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vârstnice și nu realizează pași în direcția accesibilizării mediilor fizice reprezintă o formă de 

discriminare și de reducere a posibilității persoanelor vârstnice de a beneficia de o viață 

independentă. Fiecare comunitate, indiferent că este oraș, comună sau sat trebuie să își dezvolte 

o structură de asistență socială, care să includă o echipa multidisciplinară. Pe baza nevoilor 

identificate în comunitate, unitățile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice ar trebui 

să aibă un rol esențial. Concomitent cu aceste structuri, consider că structurile guvernamentale 

cu competențe în domeniul asistenței sociale ar trebui să încurajeze dezvoltarea de centre de zi 

comunitare care să încurajeze îmbătrânirea activă, și chiar centre speciale în care seniorii cu nevoi 

de îngrijire pot rămâne pe timpul zilei, și astfel să permită aparținătorilor să muncească. 

Totodată, consider că dezvoltarea serviciilor socio-medicale pentru persoanele vârstnice ar trebui 

să includă într-o măsură mult mai mare o componentă de tehnologie. 

 

Respondent: Dl. Ardeleanu Ionut (sociolog) 

....................................................................................................................... 

FILM – Servicii sociale pentru fiecare vârstnic 
Realizat în cadrul proiectului "Servicii sociale pentru fiecare vârstnic - pachet de achiziții de 

servicii în fiecare comunitate", de partenerii nostri de la Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) 

Bacău, materialul ilustrează impactul serviciilor de îngrijire asupra vârstnicilor uitați care asteaptă 

o mână de ajutor. 

Este atat de important sa fim prezenți și implicați în viețile batrânilor noștri! 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vvlJWLrvqLU&t=50s 

https://www.youtube.com/watch?v=vvlJWLrvqLU&t=50s&fbclid=IwAR1GtqorLsVT7UQhgyOKOi8DFhGRbBxfEIo40dI-cEP-pzUV851c5TEfVVA
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....................................................................................................................... 

Apariția broșurii GHID de consolidare a 

dialogului civic pentru intervenții eficiente  

în beneficiul persoanelor vârstnice 

 
 

Revenim cu varianta printată a Ghid-ului de consolidare a dialogului civic pentru intervenții 
eficiente în beneficiul persoanelor vârstnice. 
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Acesta este destinat profesioniștilor și voluntarilor din organizațiile nonguvernamentale, 
persoanelor vârstnice și familiilor acestora, dar și reprezentanților autorităților publice care sunt 
responsabile pentru identificarea nevoilor cetățenilor, precum și pentru planificarea, finanțarea și 
implementarea serviciilor necesare în comunitate pentru persoanele vârstnice. 

Varianta printată a GHID-ului poate fi descărcată 
aici: http://www.4change.ro/…/ghid_interventii_persoane_varstnice… 

 

...................................................................................................................... 

Conferința internațională 

“Combaterea marginalizării și excluziunii 

sociale în Regiunea Dunării” 
 

Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii în fiecare comunitate – 

subiect de interes pe Agenda conferinței internaționale “Combaterea marginalizării și excluziunii 

sociale în Regiunea Dunării” organizată de Ministerul Muncii si Justiției Sociale. 

Evenimentul s-a desfășurat în perioada 23-26 septembrie 2019, în contextul deținerii de către 

România a Președinției Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), și a avut loc 

la Puflene Resort, în localitatea Murighiol, județul Tulcea. 

Asociația Four Change a fost reprezentată la eveniment prin colega noastră, Mariana OANCEA - 

Expert servicii sociale, invitată în calitate de speaker. 

2 dintre sesiunile tematice au adus in discuție, pe de o parte dezvoltarea serviciilor publice de 

asistență socială de la nivel local pentru a răspunde mai bine nevoilor persoanelor defavorizate și 

pe de altă parte, surse de finanțare a măsurilor care vizează incluziunea socială a persoanelor și 

grupurilor vulnerabile. 

Extras din Agenda: 

• Manuela MÂNDROVICEANU, Direcția Politici Servicii Sociale - “Programe de interes național 

derulate de MMJS în vederea susținerii serviciilor sociale dezvoltate de serviciile publice de 

asistență socială” 

• Prof. univ. dr. Florin LAZĂR, Facultatea de Sociologie - “Rolul asistenților sociali în dezvoltarea 

serviciilor de asistență socială” 

http://www.4change.ro/library/files/ghid_interventii_persoane_varstnice_sept_2019.pdf?fbclid=IwAR0Wk_mAg2nN8iHWqHAnMCOS9JY0-xLnoro05BfT5ZVcUAgwH4OEy-H4gRU
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• Carmen ROȘU, Șef serviciu Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, 

“Stimulente financiare și servicii sociale acordate de DGASMB în București” 

• Beatrice MIREA, șef serviciu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 

- “Asistența socială, un răspuns la problematica grupurilor de risc” 

• Florin GIOSAN, reprezentant DGASPC sector 1 - Manager unitate protejată Nazarcea Grup - 

„Nazarcea Grup – model de bună practică privind integrarea în munca persoanelor cu dizabilități” 

• Mihaela MUNTEANU, Director de comunicare și advocacy, Federația Organizațiilor 

Neguvernamentale pentru Servicii Sociale - “Rolul hărții de nevoi și serviciile de asistență socială. 

Relația dintre public și privat” 

• Mihaela ZAMFIR - Lector universitar, dr, arhitect la Universitatea de Arhitectură - “Arhitectura 

ca suport pentru o îmbătrânire activă și sănătoasă în comunitate. Concepte actuale și modele de 

bune practici” 

• Alina ALBU, Director TZMO România - “Soluții de finanțare alternative pentru serviciile de 

îngrijire pe termen lung”     

 

             

...................................................................................................................... 
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Lansare Fondul pentru Relații Bilaterale  

Active Citizens Fund România 
 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile a lansat primul apel pentru cereri de finanțare din 

cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale Active Citizens Fund România.  

Obiectivul prezentului apel este să sprijine organizaţiile neguvernamentale din România și entități 

din statele donatoare în dezvoltarea de parteneriate durabile și pregătirea și depunerea unei 

Cereri de finanțare pentru un proiect în parteneriat cu statele donatoare în cadrul ACF România. 

Activitățile eligibile din cadrul Apelului sunt activități de mobilitate care creează sau întăresc baza 

pentru cooperarea actuală sau viitoare între organizațiile din România și entități din statele 

donatoare, pentru a pregăti elaborarea și depunerea unui proiect în parteneriat cu statele 

donatoare în cadrul Apelurilor pentru Cereri de finanțare ale ACF România (oricare rundă de 

finanțare). Prima rundă de finanțare este planificată să fie lansată în lunile octombrie/noiembrie 

2019.  

Alocarea totală maximă pentru prezentul Apel pentru Cereri de finanţare este de 75.000 

EUR. Valoarea minimă a grantului per proiect este de 1.000 EUR, iar valoarea maximă este 

de 3.000 EUR, cu o limită maximă de 1.500 EUR per participant per călătorie. 

Nu se solicită cofinanţarea proiectelor – rata de finanţare pentru un proiect este de 100% din 

totalul cheltuielilor eligibile. 

Perioada de implementare a proiectelor este de minim 0,5 luni și maxim 1,5 luni, iar aceasta 

trebuie stabilită astfel încât activităţile să nu înceapă mai devreme de 18 octombrie 2019 și să 

fie încheiate până la data de 13 decembrie 2019. 

 

Dată lansare apel: 4 septembrie 2019 , ora 15.00 

Dată închidere apel: 4 octombrie 2019, ora 23.59. 

Toate detaliile le găsiți aici. 

...................................................................................................................... 

 

https://clnr.us20.list-manage.com/track/click?u=d70506219f3b43335fa592575&id=bd0680798d&e=edc4e641df
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Dacă nu mai doriți să primiți informații din partea Asociației Four Change, vă rugam să trimiteți un reply 

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