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COMUNICATDE PRESĂ 

 70 de seniori din sectorul 6 doresc să renoveze Parcul Moghioroș și Piața Mică 

29 martie 2013, București.70 de seniori din sectorul 6, implicați într-un proces de organizare comunitară, 

schimbă viața comunității în care trăiesc și doresc să renoveze Parcul Moghioroș și Piața Mică. 

Inițiat în urmă cu șapte luni, de Asociaţia Habilitas – Centrul de Resurse şi Formare Profesională, în parteneriat cu 

Asociaţia Four Change proiectul Prin ochii seniorilor! a presupus desfășurarea unui proces de organizarea comunitară 

cu seniorii din sectorul 6 și a implicat peste 70 de vârstnici care locuiesc în Cartierul Drumul Tabereişi zonele conexe. 

Aceștia au identificat problemele comunităţii din sectorul 6 şi au participat la întâlniri şi traininguri de dezvoltare 

comunitară. 

Ulterior, 10 seniori s-au înscris pentru a participa efectiv în cadrul proiectului şi pentru a realiza fotografii, utilizând 

metoda Photovoice. Timp de 3 luni de zile au fost realizate peste 400 de fotografii care surprind problemele legate de 

parcarile ilegale, strazile neasfaltate si cladirile în paragină, până la problemele Parcului Moghioros, cainii vagabonzi si 

Piaţa Mică. 

40 din fotografii au fost organizate într-o expoziţie fotografică lansată la Clubul Seniorilor din sectorul 6, unde au 

participat reprezentanţi ai ONG-urilor, autorităţi, precum şi peste 50 de seniori. 

Dintre problemele fotografiate şi dezbătute de fotografi, aceştia au selectat două, Piaţa Mică şi Parcul Moghioroş. 

Pentru a rezolva aceste probleme, seniorii s-au organizat în două grupuri de iniţiativă şi au realizat petiţii, au strâns 

semnături şi s-au întâlnit cu autorităţile locale. 

“De la trainingurile de organizare comunitară şi utilizarea a aparatului fotografic, până la realizarea efectivă a 

fotografiilor şi expoziţia foto, vârstnicii ne-au demonstrat că implicarea cetăţenească nu are vârsta, că experienţa lor de 

viaţă este un atuu foarte important, dar prea puţin utilizat în zilele noastre şi că putem învăţa oricând şi de la oricine, 

atâta timp cât suntem deschişi să facem asta”, a decalarat Rodica Căciulă, Manager de proiect.  

De asemenea, în cadrul proiectului a fost lansat Ghidul de implicare comunitară, destinat organizaţiilor 

neguvernamentale care doresc să realizeze proiecte de organizare comunitară cu persoanele vârstinice şi care poate 

reprezenta un exemplu de bună practică în lucru cu seniorii. 

Proiectul “Prin ochii seniorilor!” a fost realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program finanţat 

de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, sponsorizat de Raiffeisen Bank și administrat de Fundaţia 

pentru Dezvoltarea Societăţii Civile. 

Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați Asociaţia Habilitas – Centrul de Resurse şi Formare Profesionalăla 

numărul 0744.500.176, persoană de contact Rodica Căciulă, Manager de Proiect.  
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Notă pentru redactori:  

Asociatia Habilitas este o organizatie non-guvernamentală, formată din voluntari. Misiunea organizației este de a 

dezvolta programe de formare continuă a adulților și de a oferi consultanță în programe și proiecte sociale, psihologice 

și educationale, în dezvoltarea de servicii sociale și de a oferi expertiza economică în același domeniu. 

Asociatia Four Change este o organizatie neguvernamentala infiintata de o serie de experti in societatea civila 

romaneasca care si-au propus sa produca schimbari pozitive, majore in sectorul neguvernamental, dar si in cadrul 

comunitatilor in care actioneaza. Prin aceasta asociatie, fondatorii doresc sa creasca nivelul de profesionalizare a 

organizatiilor neguvernamentale si sa le sprijine pe acestea in domeniile si activitatile in care nu au experinta si deseori 

le neglijeaza, cum ar fi cercetarea, promovarea, planificarea strategica, managementul de proiect etc. Ghidati de 

sloganul „Din pasiune pentru societatea civila”, membrii fondatori ai asociatiei au aderat la valori precum 

profesionalism, dedicare, transparenta, competitivitate, expertiza, experienta, inovatie, deschidere, integritate, 

responsabilitate, flexibilitate, adaptabilitate. 

 


