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Octombrie 2019 

Newsletter nr 14 

Semnează alături de noi  

petiția pentru dezvoltarea serviciilor pentru bătrâni  

în toate orașele și comunele din România! 
 

Timp de doi ani, Noi - Fundația de Sprijin Comunitar Bacău alături de partenerii Asociația Four 

Change și Universitatea Danubius Galați  ne-am străduit să convingem cât mai multi decidenți la 

nivel național să dezvolte servicii dedicate vârstnicilor peste tot în țară. 

Credem că în România toți bătrânii trebuie să aibă acces la serviciile de care au nevoie, indiferent 

dacă trăiesc în capitală sau marile orașe, ori într-un cătun uitat de lume. Noi asta facem de peste 

20 de ani în Bacău și am înțeles că, acolo unde este voință se poate! Și există și fonduri! 

Acum avem nevoie de ajutorul vostru pentru a trage un semnal de alarmă la nivelul autorităților 

locale și centrale față de situația dramatică a bunicilor uitați și a le cere să facă mai mult pentru 

ei! 

Semnează aici petiția pentru dezvoltarea serviciilor pentru bătrâni în toate orașele și comunele 

din România! 

Împreună vom fi o voce mai puternica care cere autorităților din întreaga țară să aibă grijă de toți 

bătrânii! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/AsociatiaFourChange/?__tn__=KH-R&eid=ARC3KU7tNl7ZDSgOe9P06sEK28v22VhEXxR7W1Q9tVm38_TrXlR62hAVpiypeMIF5JWSRKhCOY3f3ZLn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDjbG9peFje8Xs71Mbfh4QFeaQLkP6RrdX0FwwBTfT_Kfn4GYhnYmGK4qmtCuFy7IGCkKUnLR-4NNu6d2v6EGf29LWSDnGa13u96OtmU-SKZVFO9JpU9u9cv8KTF1LzghkzQTC1trAvuCJWmU6LHuu7so9rJe9V9v3fnVg3uBjYcqGMHp9TFPlBN0ggw2LTjlP1carczO1r4-hFDXbMNj6aAYvy0Emwy7NQjP7XLW4rzW7nxqxGvlBJ4A-oKcjY_tceBNdU924vr4Kg70LxOB5k9-epTM6sipfQAHvapvZUcjxYryCQFUiAHQfMyN5SGDoCJ1ePLf8MM9hhTR1YHGyKgbmHOjpuaYtdAy_Nlh0IouhxsBLqwgC8gligO9LMimEKu7h_2l5fWgY8Wmf7xrzU6XN25N5-vZ8pz2uMfp9in0rqjKLYcTSA-BM5DZBIV63aGuVp5-BoyNMxu1rLnobgpFBd8uCAYl0bF_3xyM4_IHKiH3HtLA
https://www.facebook.com/AsociatiaFourChange/?__tn__=KH-R&eid=ARC3KU7tNl7ZDSgOe9P06sEK28v22VhEXxR7W1Q9tVm38_TrXlR62hAVpiypeMIF5JWSRKhCOY3f3ZLn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDjbG9peFje8Xs71Mbfh4QFeaQLkP6RrdX0FwwBTfT_Kfn4GYhnYmGK4qmtCuFy7IGCkKUnLR-4NNu6d2v6EGf29LWSDnGa13u96OtmU-SKZVFO9JpU9u9cv8KTF1LzghkzQTC1trAvuCJWmU6LHuu7so9rJe9V9v3fnVg3uBjYcqGMHp9TFPlBN0ggw2LTjlP1carczO1r4-hFDXbMNj6aAYvy0Emwy7NQjP7XLW4rzW7nxqxGvlBJ4A-oKcjY_tceBNdU924vr4Kg70LxOB5k9-epTM6sipfQAHvapvZUcjxYryCQFUiAHQfMyN5SGDoCJ1ePLf8MM9hhTR1YHGyKgbmHOjpuaYtdAy_Nlh0IouhxsBLqwgC8gligO9LMimEKu7h_2l5fWgY8Wmf7xrzU6XN25N5-vZ8pz2uMfp9in0rqjKLYcTSA-BM5DZBIV63aGuVp5-BoyNMxu1rLnobgpFBd8uCAYl0bF_3xyM4_IHKiH3HtLA
https://www.facebook.com/pages/Universitatea-Danubius-Galati/345716775492754?__tn__=KH-R&eid=ARAsJbnw1m3QYkknFnR8IIx49-vaPavRGxazWp8XAAkLSFYHLMgNFzQxWePLd66HN6nx01RPcQg8JcEd&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDjbG9peFje8Xs71Mbfh4QFeaQLkP6RrdX0FwwBTfT_Kfn4GYhnYmGK4qmtCuFy7IGCkKUnLR-4NNu6d2v6EGf29LWSDnGa13u96OtmU-SKZVFO9JpU9u9cv8KTF1LzghkzQTC1trAvuCJWmU6LHuu7so9rJe9V9v3fnVg3uBjYcqGMHp9TFPlBN0ggw2LTjlP1carczO1r4-hFDXbMNj6aAYvy0Emwy7NQjP7XLW4rzW7nxqxGvlBJ4A-oKcjY_tceBNdU924vr4Kg70LxOB5k9-epTM6sipfQAHvapvZUcjxYryCQFUiAHQfMyN5SGDoCJ1ePLf8MM9hhTR1YHGyKgbmHOjpuaYtdAy_Nlh0IouhxsBLqwgC8gligO9LMimEKu7h_2l5fWgY8Wmf7xrzU6XN25N5-vZ8pz2uMfp9in0rqjKLYcTSA-BM5DZBIV63aGuVp5-BoyNMxu1rLnobgpFBd8uCAYl0bF_3xyM4_IHKiH3HtLA
https://www.petitieonline.com/bunicii_si_parinii_notri_au_dreptul_la_demnitate?u=3831520&uv=18171773&utm_source=fb_share&fbclid=IwAR2zST7uSngZXoPu39ywDHgk0X55EaVeb8H2jYIwEYnMkZtkGZp1J9D3W44#sign
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Semnează alături de noi, petiția pentru 
dezvoltarea serviciilor pentru batrâni în toate 

orașele și comunele din România! 
 

Bunicii și părinții noștri au dreptul la demnitate! 

În România mulți bătrâni trăiesc în sărăcie, izolare, boală, fără că nimănui să-i pese! Cu copiii 

plecați departe, depind de mila unui vecin amabil sau de norocul de a avea în comunitate un ONG 

care le oferă serviciile de care au nevoie. Unii sunt prea bolnavi pentru a ajunge singuri la medic! 

Alții sunt prea bătrâni pentru a se mai îngriji singuri. Cei mai mulți ar apela la un ajutor, dar… 

unde să-l găsească!? 

Deși există cadru legislativ pentru ca autoritățile locale să ofere vârstnicilor serviciile de care au 

nevoie, totuși comoditatea, dezinteresul sau neștiința, fac ca astfel de servicii să fie sporadice! 

Avem nevoie de ajutorul vostru pentru a trage un semnal de alarmă la nivelul autorităților 

locale și centrale față de situația dramatică a bunicilor uitați și a le cere să facă mai mult 

pentru ei! 

SEMNEAZĂ petiția pentru dezvoltarea serviciilor pentru bătrâni în toate orașele și comunele 

din România! 

Aproximativ 212.000 de bătrâni (sau 6,5% dintre persoanele de 65 de ani şi peste) se confruntă cu 

probleme de sănătate serioase, dar nu beneficiază de ajutorul familiei şi, prin urmare, au nevoie 

de sprijin pentru realizarea activităților zilnice. Dintre aceste persoane, 68.200 locuiesc singure. 

127.000 de persoane au peste 75 de ani, iar dintre acestea 47.300 trăiesc singure și au nevoie de 

ajutor specializat. 

Aproximativ 6-7% din populația în vârstă a României are nevoie de servicii de îngrijire la 

domiciliu, însă doar 0,23% beneficiază efectiv de astfel de servicii! 

De cele mai mult ori autoritățile îi ignoră sau își amintesc de ei de Crăciun și de Paște când le oferă 

un pachet de alimente! Dar bătrânii au nevoie să trăiască decent tot timpul anului! Și au nevoie 

de mult mai mult decât un pachet de alimente… 

https://www.petitieonline.com/bunicii_si_parinii_notri_au_dreptul_la_demnitate?u=3831520&uv=18171773&utm_source=fb_share&fbclid=IwAR2zST7uSngZXoPu39ywDHgk0X55EaVeb8H2jYIwEYnMkZtkGZp1J9D3W44#sign
https://www.petitieonline.com/bunicii_si_parinii_notri_au_dreptul_la_demnitate?u=3831520&uv=18171773&utm_source=fb_share&fbclid=IwAR2zST7uSngZXoPu39ywDHgk0X55EaVeb8H2jYIwEYnMkZtkGZp1J9D3W44#sign
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Deși legislația existentă reglementează asigurarea de servicii în comunități, mulți primari, în 

special din mediul rural, nu întreprind nimic pentru a dezvolta servicii pentru bătrânii din 

comunitățile lor. Din neștiință, din comoditate, din lipsa fondurilor, din neputință!!! După ce au 

muncit o viață întreagă, bunicii noștri ar trebui să aibă acum acces facil la servicii de îngrijire și 

asistență medicală la domiciliu, cămine, cantine mobile, centre de zi unde să rămână activi și să-

și folosească experiența personală și profesională. 

Noi credem că în România, toți bătrânii trebuie să aibăacces la serviciile de care au nevoie, 

indiferent dacî trăiesc în capital sau marile orașe, orin într-un cătun uitat de lume. FSC face asta 

de este 20 de ani în Bacău și am înțeles că, acolo unde este voință se poate! Și există și fonduri! 

Pentru asta, însă, este necesar ca autoritățile din întreaga țară să se mobilizeze și să aplice uniform 

Legea Asistenței Sociale, Legea Persoanei Vârstnice, achizițiile publice de servicii sociale. Dacă 

altfel nu se poate, cu ajutorul vostru, ne vom uni într-o voce puternică care să fie auzită! 

SEMNEAZĂ petiția pentru ca încă un bătrân să primească respectul pe care îl merită! 

În cadrul proiectului Servicii sociale pentru fiecare vârstnic, Fundația de Sprijin Comunitar 

Bacău în parteneriat cu  ASOCIAȚIA FOUR CHANGE și UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN 

GALAȚI au realizat traininguri, seminarii, vizite pe teren în întreagă țară și au conceput un set de 

proceduri și politici publice ce vizează stimularea contractării sociale în vederea dezvoltării de 

servicii sociale pentru vârstnici în fiecare comunitate din România. Dar acest efort de doi ani va 

rămâne fără nici un rezultat dacă opinia publică, fiecare om în comunitatea lui, nu va pune 

presiune asupra autorităților locale pentru a se implica și a pune în practică legea care îi obligă să 

aibă grijă de bunicii noștri! Și tu ai, sau cunoști un bunic, un părinte care are nevoie de ajutor? 

Implică-te! 

SEMNEAZĂ petiția pentru a solicita autorităților din întreaga țară să aibă grijă de toți bătrânii! 

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

 
 
 

https://www.petitieonline.com/bunicii_si_parinii_notri_au_dreptul_la_demnitate?u=3831520&uv=18171773&utm_source=fb_share&fbclid=IwAR2zST7uSngZXoPu39ywDHgk0X55EaVeb8H2jYIwEYnMkZtkGZp1J9D3W44#sign
https://www.petitieonline.com/bunicii_si_parinii_notri_au_dreptul_la_demnitate?u=3831520&uv=18171773&utm_source=fb_share&fbclid=IwAR2zST7uSngZXoPu39ywDHgk0X55EaVeb8H2jYIwEYnMkZtkGZp1J9D3W44#sign
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Drumul către egalitate pe criteriul vârstei 
 
În 1991, Organizaţia Naţiunilor Unite consacra 

ziua de 1 octombrie drept Ziua Internaţională a 

Persoanelor în Vârstă. Persoanele în vârstă au 

jucat întotdeauna un rol important în societate 

– ca lideri, îngrijitori și păstrători ai tradițiilor. 

Cu toate acestea, ele rămân extrem de 

vulnerabile. 

Ziua Internațională a Persoanelor în Vârstă este 

o oportunitate de a evidenția contribuțiile 

importante pe care seniorii le aduc societății și 

de a fi conștienți de provocările generate de îmbătrânirea planetei. Până în 2030 se preconizează 

că numărul persoanelor în vârstă de 60 de ani sau peste va crește cu 46%, de la 962 milioane la 1,4 

miliarde, depășind la nivel mondial pe cel al tinerilor și copiilor sub 10 ani. Îmbătrânirea populației 

va deveni astfel una dintre cele mai semnificative transformări sociale ale secolului XXI. 

Tema propusă în acest an de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru a marca această zi este  „Drumul 

către egalitate pe criteriul vârstei”. În acord cu Obiectivul 10 pentru Dezvoltare Durabilă (SDG 10), 

tema pledează pentru asigurarea egalității de șanse și reducerea inegalităților, inclusiv prin măsuri 

de eliminare a discriminării și excluziunii sociale. 

 

Îmbătrânirea rapidă a populației, schimbările demografice și sociale sau structurale pot agrava 

inegalitățile de vârstă, limitând astfel creșterea economică și coeziunea socială. 

 

Pe pagina de Internet dedicată acestei zile, Organizația Națiunilor Unite ne îndeamnă să 

conștientizăm faptul că există aceste inegalități pe criteriu de vârstă amplificate inclusiv în context 

intergenerațional; să pledăm pentru oportunitățile de învățare pe tot parcursul vieții, pentru 

politici de muncă prietenoase cu vârsta, pentru politici de protecție sociala și de sănătate; să 

contribuim la schimbarea percepțiilor negative și a stereotipurilor de gândire referitoare la 

„bătrânețe”. 
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Ediția a doua a Conferinței “Dreptul la Reveria 
Vârstei” dedicată Zilei Internaționale a 

Vârstnicului 
 

Semnatarii Pactului pentru Îngrijirea Persoanelor Vârstnice solicită reglementarea criteriilor 
de clasificare a centrelor rezidențiale pentru vârstnici, uniformizarea legislației și elaborarea 
unui pachet de servicii socio-medicale care să poată fi decontat de CNAS. 

Marți, 1 octombrie a.c., a avut loc la Palatul Parlamentului, ediția a doua a Conferinței „Dreptul 
la Reveria Vârstei”, dedicată Zilei Internaționale a Vârstnicului, organizată de Comisia pentru 
Drepturile Omului, Culte şi Problemele Minorităţilor Naţionale, în parteneriat cu Institutul Român 
pentru Drepturile Omului şi Fundația Crucea Alb-Galbenă, co-organizator MedicHub Media. 
Conferința și-a axat obiectivul pe identificarea soluțiilor concrete privind îngrijirea seniorilor 
Românei, fie acasă, la domiciliul lor, fie în centre rezidențiale care să ofere condiții demne și 
corespunzătoare cu nevoile acestei categorii sociale. Adoptat în 2018, Pactul pentru Îngrijirea 
Vârstnicilor a fost completat anul acesta cu o serie de soluții care acum trebuie transpuse în acte 
normative și reglementări coerente. 

Speakerii invitați, consilierul prezidențial – Sandra Pralong, președintele Casei Naționale de 
Sănătate – Vasile Ciurchea, secretarul de stat din Ministerul Muncii și Justiției Sociale – Cătălin 
Tutilescu, senatorul, membru al Comisiei de Sănătate Publică – Emanuel Gabriel Botnariu, dr 
Wargha Enayati – fondatorul Rețelei Private de Sănătate Regina Maria și inițiatorul celui mai mare 
proiect dedicat seniorilor din România, directorul Fundației Crucea Alb-Galbenă – Măriuca Ivan, 
directorul Institutului Român pentru Drepturile Omului – Adrian Bulgaru, au inițiat un dialog cu 
privire la problematica seniorilor, reglementări, nevoi și posibile soluții. 

Una dintre concluziile desprinse a fost nevoia de reglementare a criteriilor de clasificare a 
centrelor rezidențiale pentru vârstnici, acordarea de servicii paleative, dar și elaborarea unui 
pachet de servicii medico-sociale care să poată fi decontat calitativ de către Casa Națională de 
Asigurări de Sănătate. 

„Dacă ar fi să luăm ca exemplu două capitale europene, Berlin și București, cu populație similară 
ca număr, am vedea că în Berlin sunt îngrijiți 120.000 de seniori: 60.000 trăiesc alături de familiile 
lor, 30.000 beneficiază de îngrijire la domiciliu și 30.000 sunt în centre rezidențiale. În București, 
în acest moment sunt aproximativ 1000 de seniori care beneficiază de îngrijire instituționalizată 
atât în centre private, cât și de stat. Proporția este covârșitoare și nu demonstrează decât că 
legătura noastră, a generațiilor active, nu este foarte corectă față de cea a părinților noștri ale 
căror nevoi socio-medicale sunt din ce în ce mai mari. De aici a pornit și ideea Enayati Medical 
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City, primul ecosistem dedicat îngrijirii integrate a vârstnicilor și a problematicii oncologice, un 
proiect întins pe 35.000m2 care va cuprinde un spital de oncologie integrat, un centru de 
recuperare, un centru rezidențial pentru seniori independenți și altul pentru seniori cu probleme 
medicale, inclusiv paliație și boli neuro-degenerative. Mi-aș dori ca un astfel de model să poată fi 
replicabil la nivel național, atât în mediul privat, cât și în cel public”, a conchis dr Wargha Enayati, 
inițiatorul serviciilor medicale prvate din România. 

Consilierul Prezidențial Sandra Pralong a propus constituirea unei asociaţii a persoanelor vârstnice 
care să le susţină interesele, după modelul american. „Ne trebuie un astfel de imbold pentru a 
crea o asemenea asociaţie în România, care creează legislaţie, avantaje, dă discounturi, face totul 
pentru membrii săi. Dacă anul trecut erau 109 vârstnici la 100 de tineri, anul acesta sunt 112 senior 
la 100 de tineri, media de vârstă crește vertiginos și doar o preocupare unitară și concretă între 
toți actorii implicați poate duce la găsirea unor soluții demne și eficiente.”  

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Vasile Ciurchea, s-a arătat deschis 
faţă de propunerile venite care vizează un registru electronic pentru îngrijiri medicale la domiciliu, 
pentru a permite accesul facil al pacientului la serviciul medical, dar şi elaborarea unui pachet de 
servicii medicale. 

Măriuca Ivan, Crucea Alb Galbenă, 
cel mai vechi furnizor de servicii 
medicale la domiciliu acreditat şi 
autorizat în România: 
„Problematica îngrijirii la 
domiciliu a seniorilor este un 
domeniu în care cererea e mult 
mai mare decât oferta. Am vorbit 
despre faptul că furnizorii de 
îngrijire la domiciliu sunt din ce în 
ce mai puţini, am arătat că 
fondurile nu sunt întotdeauna cele 
aşteptate şi că nu există 

continuitate în finanţare. Poţi să ai, să zicem, contract cu o casă de asigurări, să îţi formezi echipa 
şi după o lună să nu mai primeşti acea finanţare. Ce se întâmplă cu echipa pe care ai format-o? 
Evident, o lași să plece.” 

Dan Doroftei, director Enayati Medical City: „Piața serviciilor rezidențiale pentru seniori este 
complet nedezvoltată față de alte state europene sau SUA, nevoia însă va creste exponențial cu 
îmbătrânirea populației. În ultimii ani, privatul a luat locul statului în dezvoltarea de centre pentru 
vârstnici, devenind astfel o soluție viabilă. Si mentalitatea întregului sistem, inclusiv a seniorilor 

va evolua în consecință.” 
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Jocul de Scrabble pentru seniorii din București 

Plecând de la ideea unui joc intercativ care menține funcțiile cognitive active, Asociația Magic 

Seniors în parteneriat cu Federația Română de Scrabble au lansat proiectul „Jocul de Scrabble 

prinde Viață” – un proiect finanțat prin Start ONG. Proiectul vizează îmbunătățirea calității vieții 

seniorilor beneficiari de servicii sociale din București prin implementarea unui program de Scrabble 

intergenerațional: membri tineri ai Federației vor juca Scrabble alături de seniori. 

În perioada 8 octombrie – 22 decembrie, jocul de Scrabble va prinde viață în 5 cluburi de seniori 

ale DGASPC din sectoarele 1,2,3,4,6 și Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Omenia”. Proiectul 

reprezintă și o inițiativă de a dezvolta programele de terapie ocupațională care există în momentul 

de față în cluburile și centrele pentru seniori din București. Alături de Federația Română de 

Scrabble, Asociația Magic Seniors le propune beneficiarilor de servicii sociale un program centrat 

pe atenție, concentrare și interrelaționare. 

„Jocul de Scrabble prinde Viață” este unul 

din cele patru proiecte câștigătoare din 

cadrul apelului de proiecte al programului de 

finanțare Start ONG, lansat de Kaufland 

România și implementat de Asociația Act for 

Tomorrow. Domeniile vizate sunt: educație, 

sănătate, mediu, social și cultural. Valoarea 

totală a programului este de 500.000 euro. 

Programul Start ONG este cel mai simplificat 

instrument de finanțare comunitară destinat 

ONG-urilor tinere și instituțiilor non-administrative. 

Mai multe aici: https://magicseniors.ro/ 

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

 

 

http://www.scrabblero.ro/
https://startong.ro/
https://actfortomorrow.ro/
https://actfortomorrow.ro/
https://magicseniors.ro/
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Seniori activi pe piața muncii 

Trei organizații neguvernamentale partenere, Grupul de Educație și Acțiune pentru Cetățenie 

(GEAC), Asociația CSR Nest și Asociația Magic Seniors, au lansat de curând un proiect pentru 

oamenii aflați la vârsta de argint care vor să (mai) muncească, să se simtă valorificați și să fie 

răsplătiți pentru ceea ce știu să facă. Proiectul se numește „Seniori activi pe piața muncii” și este 

finanțat prin programul Start ONG, lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act 

for Tomorrow. 

Până la finalul lunii decembrie a acestui an vor fi organizate 6 întâlniri interactive cu seniori din 

centrele de servicii sociale din București, pentru a afla care sunt nevoile lor, ce și-ar dori de la un 

angajator, ce și-ar dori să facă, în ce condiții. Vor fi abordați apoi angajatorii – companii și agenții 

de resurse umane cărora li se va comunica că există oameni care vor și pot fi activi pe piața muncii 

și după pensionare. În final, pentru a împăca cererea și oferta, va fi dezvoltată și promovată 

platforma online, jobs.seniorul.ro, care va contribui la creșterea gradului de ocupabilitate a 

seniorilor și a calității vieții acestora. 

Primele 3 întâlniri cu seniorii au avut deja loc la Centrul de zi Omenia (Asociația C.A.R.P. Omenia), 

Clubul Seniorilor din Sectorul 4 și Clubul Seniorilor „Mihai Eminescu”, Sector 6. La aceste întâlniri 

au participat peste 60 de oameni cu experiență de-o viață, iar alături de ei au fost invitați ca 

speakeri Prof. univ. dr. Alecxandrina Deaconu – A.S.E., Facultatea de Management, și Violanda 

Popa, Customer Relationship Executive la Brightway. 

„Seniori activi pe piața muncii” este al 4-lea produs integrat în programul Seniorul.ro, alături de 

Visele bătrânilor, Senior Karaoke și Revista Seniorul. Prin toate aceste proiecte, Grupul de Educație 

și Acțiune pentru Cetățenie (GEAC), Asociația CSR Nest și Asociația Magic Seniors pledează pentru 

o îmbătrânire activă și demnă în România. 

Programul Start ONG este cel mai simplificat instrument de finanțare comunitară destinat ONG-

urilor tinere și instituțiilor non-administrative. Domeniile vizate sunt: educație, sănătate, mediu, 

social și cultural. Valoarea totală a programului este de 500.000 euro. 

Sursa: stiri.ong 

................................................................................................................................. 
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Servicii sociale sub lupă –  
Interviu cu organizații partenere:  

HOSPICE Casa Speranței  
 

HOSPICE Casa Speranței este o organizație non profit înființată în 1992 la Brașov. Fondatorul ei, 
Graham Perolls a introdus conceptul de îngrijire paliativă în România, replicând modelul 
fundațiilor umanitare din Marea Britanie. Este cea mai mare fundație din țară care oferă gratuit 
servicii specializate de acest tip. Organizația are două centre cu servicii integrate, în Brașov și 
București, și echipe mobile în Făgăraș și Zărnești, pentru îngrijirea persoanelor diagnosticate cu 
boli incurabile. HOSPICE a dezvoltat servicii complete de îngrijire paliativă, care sunt oferite în 
centre de zi, ambulatorii și unități proprii pentru internare, la domiciliul pacienților și în spitalele 
partenere.  

De asemenea HOSPICE Casa 
Speranței dezvoltă îngrijirea paliativă la 
nivel național și internațional prin 
informare, prin programe educaționale 
dedicate profesioniștilor, pacienților și 
comunității și prin îmbunătățirea legislației 
în materie. 

I: Care sunt, în opinia dumneavoastră, 

provocările furnizorilor de servicii sociale 

și/sau socio-medicale? 

 

R: Principalele provocări ale furnizorilor de servicii socio-medicale ar fi (mă gândesc în special la 
organizația din care provin și care furnizează astfel de servicii persoanelor diagnosticate cu o 
boală incurabilă, dar nu numai): 
- Legislația în domeniul sanitar care nu încurajează furnizorii de servicii medicale să încheie 

contracte cu casele județene de asigurări de sănătate, iar sumele decontate de către acestea 
sunt insuficiente pentru acoperirea costurilor.  

- Dezvoltarea pieței furnizorilor privați de servicii de îngrijire socială și socio-medicală la 
domiciliu este îngreunată de interesul scăzut al autorității locale sau județene de a susține 
aceste servicii, de lipsa finanțărilor de la nivel județean, de dificultatea de a accesa subvenții, 
etc. 
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- Birocrația prea mare cu care se confruntă furnizorii de servicii pentru depunerea documentației 
și evaluarea activității lor. 

- Lipsa de transparență în alocarea fondurilor publice pentru servicii. 

- Structura de personal incompletă (datorată dificultății în recrutarea personalului calificat pe 
de o parte și a formării continue inadecvate pe de altă parte). 

 

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

confruntă? 

 

R: Cred că principalele lor probleme ar fi: 

- O stare de sănătate deficitară - odată cu trecerea timpului cei mai mulți vârstnici dobândesc 
noi și noi afecțiuni care le diminuează mobilitatea și posibilitățile de autoîngrijire 

- Sentimentul de singurătate care are efecte dezastruoase asupra sănătății fizice, psihice și a 
calității vieții acestora. De asemenea fenomenul îmbătrânirii atrage marginalizarea şi 
excluderea socială a vârstnicilor. 

- Aspectul financiar reprezintă o altă problemă majoră a persoanelor în vârstă. La cei mai mulți 
dintre aceștia nevoile personale depăsesc adesea veniturile.  

- Sentimentul de inutilitate care apare în general odată cu pensionarea. Cei care locuiesc cu 
familia își canalizează, de obicei, energia spre activități în gospodărire, îngrijirea nepoților 
sau alte activități în care sunt solicitați de familie….dacă sunt solicitați. 

 

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

îmbunătățirea serviciilor? 

 

R: - Introducerea unor facilități în vederea promovării și stimulării îngrijirii la domiciliu a 
persoanelor vârstnice inclusiv sprijinirea membrilor familiei să își îngrijească persoanele vârstnice 
la domiciliu, într-un mediu familiar. 

- Dezvoltarea unui sistem de îngrijitori la domiciliu pentru a evita suprapopularea instituțiilor 
de asistență socială/socio-medicală (având în vedere faptul că cererea de a primi asistență într-
o instituție specializată este foarte mare în raport cu numărul existent de cămine pentru persoane 
vârstnice). 

- Dezvoltarea sistemului rezidențial de asistență socială pentru vârstnici prin reabilitarea 
căminelor existente și construirea de noi cămine. 

- Susținerea costurilor pentru programele de îngrijire la domiciliu și rezidențiale prin alocarea 
mai multor subvenții de la bugetul de stat pentru îngrijirea persoanelor vârstnice care nu dispun 
de venituri suficiente pentru a plăti costurile de întreținere. 

- Implicarea comunității în acțiunile sociale prin intensificarea campaniilor de sensibilizare a 
opiniei publice vis-a-vis de problematica vârstei a treia; (inclusiv promovarea voluntariatului) 
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- Crearea unui cadru legal care să permită dezvoltarea și implementarea serviciilor de 
asistență socială destinate persoanelor vârstnice în vederea susținerii participării acestora la  
viața economică, socială și culturală a comunității pentru evitarea riscului de marginalizare 
socială. 
I: Cum vedeți sistemul de servicii sociale și/sau socio-medicale peste 5 ani? 

 

R: Din păcate, având în vedere situația politică actuală, inconsecvența în elaborarea de politici 

care să sprijine acest sector, nu pot să răspund la această întrebare. 

Respondent: Dna Sorina Hasu (Asistent administrativ programe educație) 

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

Marea Britanie – Vârstnicii folosesc de două ori 

mai multe antidepresive decât acum 20 de ani 
 

Utilizarea antidepresivelor în rândul persoanelor vârstnice s-a dublat în ultimii 20 de ani, în ciuda 

cifrelor care arată că prevalenţa depresiei este în uşoară scădere, conform unui studiu efectuat în 

Marea Britanie de Universitatea Angliei de Est, în colaborare cu Universitatea din Cambridge, 

Universitatea din Newcastle şi Universitatea din Nottingham și publicat în British Journal of Psychiatry. 

Mai mult de 10% dintre persoanele cu vârste peste 65 de ani care au fost incluse în cercetare au 

declarat că au folosit antidepresive în perioada 2008-2011 – în creştere mai mult decât dublă faţă 

de cele 4,2 procente care puteau spune același lucru la începutul anilor 1990. 

 

În aceeaşi perioadă de studiu, prevalenţa estimată a depresiei la aceeaşi grupă de vârstă a scăzut 

de la 7,9% la 6,8%, spun cercetătorii care au intervievat peste 15.000 de persoane cu vârste peste 

65 de ani din Anglia şi din Ţara Galilor între 1990/1991-1993 şi 2008-2011, în cadrul Studiului privind 

Funcţia Cognitivă şi Îmbătrânirea. 

 

Autorii studiului, coordonat de prof. Carol Brayne, director al Institutului de Sănătate Publică 

Cambridge, nu s-au putut edifica asupra motivului acestei creșteri, și anume dacă 

„supradiagnosticarea” ar fi de vină sau, din contră, o diagnosticare mai adecvată, manifestată prin 

recunoașterea mai precisă a bolii depresive. 

 

https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/antidepressant-use-in-over-65s-doubles-in-20-years_uk_5d9af7ffe4b03b475f9c2924?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAJfMXQKjDzAaKCZpFLab9PZrACzqOghI83_zqZHE59nKi5Ks87z0BgEyWnE_zrtg-fMp8HDR19aKqPX5l1KOiZyHDkS5lEQO3ysyCI4-UbBISaZxt9BxSIlEekYb5os7CLb7Ul8m_Jvgv-lGU3QciX9SGt1JO_KmJUWTIeLTrWi3
https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/antidepressant-use-in-over-65s-doubles-in-20-years_uk_5d9af7ffe4b03b475f9c2924?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAJfMXQKjDzAaKCZpFLab9PZrACzqOghI83_zqZHE59nKi5Ks87z0BgEyWnE_zrtg-fMp8HDR19aKqPX5l1KOiZyHDkS5lEQO3ysyCI4-UbBISaZxt9BxSIlEekYb5os7CLb7Ul8m_Jvgv-lGU3QciX9SGt1JO_KmJUWTIeLTrWi3
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„Oricare ar fi explicaţia, creşterea substanţială în ceea ce priveşte prescrierea nu a redus 

prevalenţa depresiei la populaţia de peste 65 de ani. Cauzele depresiei la persoanele în vârstă, 

factorii care o perpetuează şi cele mai bune modalităţi de gestionare a acesteia rămân insuficient 

înţelese şi merită mai multă atenţie”, a subliniat Antony Arthur, autor al studiului din partea 

Facultăţii de Medicină a Universităţii Angliei de Est. 

Potrivit unei statistici făcute publice de Ministerul Sănătăţii din Marea Britanie, în anul 2018 au 

fost administrate peste 70 de milioane de pastile antidepresive, iar aceasta doar în Anglia. 

Statistica apărută în NHS Digital arată că acest număr este aproape dublul celor 36 de milioane de 

pastile prescrise cu 10 ani în urmă faţă de anul de studiu, adică 2009. Și ce este remarcabil este 

că ea nu cuprinde pastilele administrate în spitale, nici pe cele prescrise de clinicile private. 

Statistica include toate pastilele prescrise pentru acasă de clinicile engleze din sistemul naţional 

de sănătate. 

 

„Institutul Naţional pentru Excelenţă Clinică recomandă folosirea antidepresivelor strict pentru 

pacienţii care prezintă simptome moderate și severe de depresie sau pentru pacienţii a căror 

depresie s-a întins deja pe mult timp”, spunea prof. Wendy Burn, președinta asociaţiei Royal 

College of Psychiatrists. 

 

Mai ales când vine vorba de pacienţii mai în vârstă, specialiștii recomandă epuizarea celorlalte 

forme de terapie, de exemplu terapia prin cuvânt, terapia ocupaţională, podiatria, înainte de a 

apela la medicaţie. Motivul este, așa cum punct prof. Libby Roughead, de la Universitatea South 

Australia, acela că „antidepresivele, opiaceele, antiepilepticele, benzodiazepinele (folosite în 

tratarea anxietăţii) și antipsihoticele pot, fiecare în parte, să crească riscul de fracturi de șold”. 

Iar „combinarea lor crește în plus riscul, aproape de cinci ori, mai ales în cazul folosirii împreună 

a antidepresivelor și a medicamentelor împotriva anxietăţii”. 

 

Medicamentele psihotrope folosite pentru tratarea unei palete largi de probleme de sănătate, între 

care depresia, durerea, demenţa, au efecte secundare care pot include moleșeala, ameţeala, 

vederea înceţoșată, iar acestea pot crește riscul de căderi sau fracturi. 

 

Sursa: semneletimpului.ro 

 

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

 

https://www.theguardian.com/society/2019/mar/29/antidepressant-prescriptions-in-england-double-in-a-decade
https://medicalxpress.com/news/2019-06-antidepressants-opioids-falls-fractures-older.html
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ING anunță lansarea celei de-a  7 ediții a 
competiției de proiecte  

 

ING anunță lansarea celei de-a 7 a ediții a competiției de proiecte, dedicată ONG-urilor care au ca 

principali beneficiari persoanele aflate în situații dificile (copii abandonați, persoane bolnave, 

bătrâni singuri, victime ale violenței domestice, persoane afectate de calamități naturale, 

persoane cu dizabilități etc). În cadrul competiției se vor oferi sponsorizări între 15.000 si 50.000 

de euro pe proiect, valoarea totală a granturilor fiind 250.000 de Euro. Termen limită: 22 

octombrie. Formular aici. 

Adoptă un Proiect”: am dat start înscrierilor 

Dacă ONG-ul pe care îl reprezinți sprijină persoane aflate în situații dificile (ex. copii abandonați, 
persoane bolnave, bătrâni singuri, victime ale violenței domestice, persoane afectate de 
calamități naturale, persoane cu dizabilități) și ai o idee care poate să vină în ajutor beneficiarilor, 
trebuie să știi că ING lansează pentru al 7-lea an competiția pentru organizații non-
guvernamentale Adoptă un proiect. 
 
Adoptă un proiect 2019 oferă sponsorizări între 15.000 si 50.000 de euro pe proiect, valoarea 
totală a premiilor este de 250.000 de Euro, iar înscrierile sunt deschise până în 22 octombrie 
2019. 
 
Află mai multe detalii despre competiție și înscrie proiectul ONG-ului: 
-Regulamentul Adoptă un Proiect 2019 
-Formular de înscriere Adoptă un Proiect 
-Formular de buget Adoptă un Proiect 2019 

 
Sursa: ing.ro/ing-in-romania/responsabilitate-sociala 

           

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

 

 

https://clnr.us20.list-manage.com/track/click?u=d70506219f3b43335fa592575&id=ce6153c8e3&e=edc4e641df
https://ing.ro/dam/jcr:a807a2ff-bc4b-487a-9a95-293653b62ee9/regulament-adopta-un-proiect-2019.pdf
https://ing.ro/dam/jcr:5cde8afd-d8ea-405b-a1ac-63cb50df8478/Formular-de-inscriere_Adopta-un-proiect-2019.doc
https://ing.ro/dam/jcr:44162db3-092a-4eb9-b20b-2ed78557314e/Formular-de-buget_Adopta-un-proiect-2019.xls
https://ing.ro/ing-in-romania/responsabilitate-sociala
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POCU: Se solicită clarificări în cadrul apelului 
adresat dezinstituționalizării persoanelor 

adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii 
sociale în comunitate în regiunile mai puțin 

dezvoltate 
AM POCU a informat solicitanții că începând cu data de 08 octombrie 2019 vor primi, prin sistemul 

informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în 

cadrul apelului de proiecte POCU/462/4/15: „Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor 

cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la 

nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung – Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu 

dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate, regiuni mai puțin dezvoltate”. 

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în 

termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul 

„Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”. 

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice, comisia de evaluare cere 

solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este 

suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a 

conformităţii administrative şi a eligibilităţii. 

Sursa: MFE https://www.fonduri-structurale.ro/ 

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

Ordin privind modificarea și completarea 
“Orientărilor privind accesarea finanțărilorîn 

cadrul POCU 2014-2020” 
AM POCU a publicat în data de 18 octombrie 2019,  corrigendum-ul la „Orientări privind accesarea 

finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, aferent apelurilor de 

proiecte lansate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”. 

https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/25429
https://www.fonduri-structurale.ro/
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/25471
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Corrigendum-ul vizează următoarele aspecte: 

 Punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General 
privind Protecția Datelor), prevederi transpuse în legislația națională prin Legea nr. 190/ 
2018; 

 Specificarea sferei de aplicabilitate a prevederilor subcapitolelor 4.3.8 și 4.3.9 ale 
Capitolului 4 – Eligibilitatea cheltuielilor; 

 Introducerea unor precizări legate de contractare în cazul beneficiarilor cu proiecte 
multiple; 

 Simplificarea Formularului 3 – Declarație cu privire la evitarea dublei finanțări, și 
actualizarea Formularului 4 – Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce 
vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale, în 
cadrul Documentului Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității 
(DUCAE) pentru Solicitant/Lider, respectiv pentru Partener. 

Sursa: MFE 

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

OIR CENTRU, fruntaș în topul proiectelor 
contractate prin POCU 

Ministerul Fondurilor Europene a publicat luni, 21 octombrie 2019, situația proiectelor contractate 

prin Programul Operațional Capital Uman, până la data de 30 septembrie 2019. 

Conform tabelului oficial, OIR Centru se află pe primul loc, în clasamentul regiunilor, cu 124 

proiecte contractate până la sfârșitul lunii septembrie prin POCU, fiind urmată de OIR Sud Muntenia 

cu un număr de 109 proiecte contractate. Imediat după aceasta se află OIR Nord-Vest cu 108 

proiecte. 

OIR Nord-Est are 106 proiecte contractate, la mică distanță aflându-se OIR Sud Est cu 101 proiecte. 

Ultimele trei locuri din cadrul clasamentului pe regiuni sunt ocupate de: 

 OIR Sud-Vest Oltenia – 97 proiecte contractate; 
 OIR București Ilfov – 82 proiecte contractate; 
 OIR Vest – 79 proiecte contractate. 
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În tabelul publicat de MFE sunt menționate și totalul proiectelor contractate de: 

 AM POCU – 145 proiecte; 
 OI POCU MEN(Ministerul Educației Naționale) – 299 proiecte. 

Totalul proiectelor contractate este de 1250. 

Descarcă situația proiectelor contractate până la 30 septembrie 2019. 

Sursa: www.fonduri-structurale.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/25474
http://www.fonduri-structurale.ro/
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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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 

2014-2020. 

 

Titlu proiect: „Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii în fiecare 
comunitate” 
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