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SCOPUL PROIECTULUI

Proiectul s-a adresat unui număr de 165 de persoane vârstnice aflate în
situații de dependență și/sau în risc de excluziune socială, dintre care
120 de persoane din comuna Brădeanu (județul Buzău), 30 de persoane
din comuna Crevedia Mare și 15 persoane din comuna Cosoba (județul
Giurgiu).

În  cadrul proiectului, a fost creat un pachet de servicii socio-medicale
adaptate beneficiarilor, inovația demersului constând în abordarea
complexă, atât din perspectiva nevoilor fiziologice ale vârstnicilor, cât și
din perspectiva nevoilor de apartenență la comunitate.

Pe termen lung, am urmărit creșterea calității vieții seniorilor, prin
furnizarea de servicii sociale și medicale adecvate.

OBIECTIVE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

1. Ob S1: Creșterea numărului de servicii sociale și socio-medicale de
îngrijiri la domiciliu dedicate persoanelor vârstnice din comunitățile
rurale din județele Giurgiu și Buzău, în 3 luni de la demararea
proiectului.

2. Ob S2: Creșterea speranței de viață pentru 165 de persoane
vârstnice din comuna Bradeanu (județul Buzău) și comunele Cosoba și
Crevedia Mare (județul Giurgiu), care beneficiază de servicii de îngrijiri
sociale si socio-medicale integrate la domiciliu.

3. Ob S3: Creșterea nivelului participării sociale active și demne a cel
puțin 100 de persoane vârstnice din cele 3 comunități, care participă la
activitățile dedicate Cluburilor "Vocea bunicilor".



Servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din
județul Giurgiu - Asociația Four Change
·                2 servicii sociale de îngrijire la domiciliu funcționale în Cosoba și
Crevedia Mare;
·                49 persoane vârstnice beneficiare de servicii de îngrijire la
domiciliu;
·                3 îngrijitoare la domiciliu angajate în cadrul proiectului;
·                3.865 vizite și 21.536 tehnici de îngrijire furnizate de către
îngrijitoarele la domiciliu din Cosoba; 
 ·               944 ore de consiliere furnizate;
 ·               1.151 vizite și 9.490 de servicii de îngrijire furnizate în Crevedia
Mare. 

DINTRE REZULTATELE
OBȚINUTE ÎN PROIECT (1)



Servicii socio-medicale de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice în
județul Buzău - Crucea Alb-Galbenă
·               122 seniori beneficiari ai serviciilor socio-medicale de îngrijire la
domiciliu;
·               1.122 vizite de evaluare cu medic;
·               9.144 vizite cu asistenți medicali realizate și 35.100 de tehnici
medicale aplicate;
·               987 vizite ale kinetoterapeutului;
·               18.044 vizite sociale ale îngrijitorilor la domiciliu realizate și 69.835
de activități de îngrijire socială; 
·               1.228 vizite de consiliere socială.

DINTRE REZULTATELE
OBȚINUTE ÎN PROIECT (2)



CLUBURILE 
VOCEA BUNICILOR
La nivelul celor 3 comunități din proiect, au fost înființate 3 cluburi "Vocea
bunicilor" – program destinat dezvoltării comunitare și implicării civice.
Cluburile au fost organizate din convingerea noastră că socializarea este
vitală pentru bunăstarea oamenilor, în general și, în mod special, a seniorilor
care sunt mai predispuși la izolare socială. Prin creșterea nivelului de
interacțiune cu alte persoane, prin participarea la identificarea problemelor
comunității, dar și prin propunerea de soluții, vârstnicii contribuie la crearea
unui mediu social echitabil și sustenabil în care să se bucure de o bătrânețe
demnă.

În cadrul cluburilor, au fost organizate diferite ateliere tematice, pornind de
la problemele identificate de seniori, în cadrul analizei de nevoi realizate la
nivelul celor 3 comunități. Atelierele au  abordat teme precum: educație
financiară, dezvoltarea de competențe IT, vorbit în public, cunoașterea și
exprimarea emoțiilor, sănătatea corpului meu și a celor din jur, dezvoltare
durabilă... 

Totodată, au fost organizate sesiuni de instruire a vârstnicilor pe tema
implicării active în comunitate și folosirea metodei Photovoice. Temele de
implicare comunitară abordate au inclus: participarea civică - metode de
participare, prevederi legale, relația dintre cetățean și autoritatea locală,
forme de organizare a cetățenilor, drepturi și obligații cetățenești. 



·                3 Cluburi Vocea Bunicilor înființate; 
·                86 ateliere de facilitare comunitară organizate;
·                75 participanți la atelierele din cadrul activității;
·                1 proces dezvoltare comunitară derulat prin metoda Photovoice; 
·                100 fotografii selectate pentru a fi incluse în cele 3 expoziții;
·                40 vârstnici implicați în proces, în vederea identificării de probleme
la nivelul comunităților;
·                3 expozitii fotografice organizate;
·                3 grupuri de inițiativă create la nivel local;
·                3 planuri de acțiune elaborate pentru soluționarea problemelor
identificate de către seniori, în comunitate.

REZULTATE 
MĂSURI INOVARE SOCIALĂ



CE ESTE PHOTOVOICE?
Metoda Photovoice – Participatory Photography for Social Change este o
metodă folosită deseori în domeniul dezvoltării comunitare, sănătății și
educației care combină fotografia cu acțiunea socială la nivel comunitar. 

Participanții la această metodă sunt rugați să reprezinte comunitatea din
perspectivă proprie, prin intermediul fotografiei, al discuțiilor de grup, al
poveștilor care însoțesc fiecare fotografie și al planificării acțiunilor comune.

Cei implicați în procesul de Photovoice sunt familiarizați cu tehnicile de
fotografiere și utilizare a aparatelor de fotografiat, iar ulterior primesc camere
foto. Sunt încurajați să pornească în căutare de imagini care să surprinda cel
mai bine problemele cu care se confruntă în cadrul comunității. 

Fotografiile sunt discutate în cadrul întâlnirilor de la Clubul "Vocea bunicilor"
cu facilitatorii, urmând ca imaginile să fie însoțite de un scurt text, un mesaj
sugestiv, care să vină în completare. 

PhotoVoice este o metodă care ne ajută să transmitem
un mesaj puternic prin prezentarea de „fotografii vii”

unui public



CE TRANSMITEM
PRIN FOTOGRAFII?

Fotografiile reprezintă un mijloc prin care se transmite publicului un
mesaj puternic, ca de exemplu: 
- o problemă a comunității (poluarea cu gunoi);
- o realitate a vieții de zi cu zi cu care se confruntă un grup de
oameni (lipsa transportului în comun între localități);
- o necesitate a comunității (parc de joacă pentru copii).

Toate fotografiile sunt însoțite de mesaje!



Metoda Photovoice nu se adresează fotografilor profesionişti. 
Orice persoană dornică să trasmită un mesaj comunității sale și
are intenția să facă o schimbare în bine, poate fi parte din grup. 
Esențial este procesul - odată format, grupul lucrează împreună
pentru a-și atinge scopul (realizarea expoziției și implementarea
de soluții).

CINE SE IMPLICĂ ÎN
PROCESUL DE
PHOTOVOICE?



ETAPELE
PROCESULUI DE
PHOTOVOICE

Formarea grupului/ echipei și explicarea metodei.
Identificarea problemelor și nevoilor din comunitate.
Realizarea de fotografii și dezbaterea pe baza acestora.
Selectarea și analizarea fotografiilor pentru expoziție.
Organizarea expozitiei.
Analiza expoziției și a soluțiilor identificate.
Implementarea soluțiilor.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



primar;
preot;
veterinar;
antreprenori;
tineri;
etc.

Orice membru al comunității este bine venit, însă este important
să fie invitate acele persoane care au rol în implementarea și
găsirea de potențiale soluții, cum ar fi, de exemplu:

ACTORII
IMPORTANȚI AI
EXPOZIȚIEI



RESURSE

cameră foto/ telefon

laptop/ calculator

imprimantă

Pe lângă acestea, va mai fi nevoie de: sală pentru expoziție, foi speciale pentru
fotografii, invitații, catering în ziua expoziției, etc.



CE ȘI-A PROPUS
METODA
PHOTOVOICE ÎN
CADRUL
PROIECTULUI?

Să ajute persoanele vârstnice să
caute și să identifice atât grijile pe
care le împărtășesc, cât și punctele
tari ale comunității din care fac parte.
 Să faciliteze schimbul de informații și
un dialog constructiv pe teme care
vizează viața personală sau
comunitatea, prin intermediul
dezbaterilor de grup.
 Să asigure un canal de comunicare
cu cetățenii, cu cei care iau deciziile
publice (administrație publică, aleși).
Să determine seniorii să simtă că
aparțin unei comunități, că vocea lor
contează, că împreună pot genera
schimbări pozitive și că experiența lor
reprezintă o resursă pentru
generațiile mai tinere.

1.

2.

3.

4.



La sfârșitul sesiunilor de instruire, 40 de persoane vârstnice din cele 3
comunități, au primit câte un telefon cu ajutorul căruia au fotografiat,
timp de 4 luni, problemele comunității. În această perioadă, echipa de
proiect responsabilă cu activitatea de la Cluburile "Vocea bunicilor", a
fost permanent în contact cu cei 40 de seniori. 

Concomitent cu procesul de realizare a fotografiilor, au fost organizate
întalniri, în cadrul cărora: 

-S-au discutat fotografiile realizate și s-au dezbatut problemele surprinse. 
-S-au centralizat și prioritizat problemele identificate.
-S-au stabilit mesajele care au însoțit fiecare fotografie (un scurt text
explicativ al imaginii). 
-S-au identificat soluții (inclusiv pașii principali pentru implementarea
soluției și resurse necesare).

CUM A DECURS PROCESUL DE
PHOTOVOICE ÎN CADRUL
PROIECTULUI?



trotuare asfaltate; 
drumuri fără gropi;
analize la domiciliu; 
stabilirea unui program de ridicare
a gunoiului reciclabil;
amplasarea unor pubele de gunoi;
găsirea unor soluții pentru casele
părăsite, unde se adăpostesc câini,
vulpi, serpi;
băncile de pe drum reparate sau
înlocuite;
angajarea unui veterinar;
accesul mai ușor la lemne gata
tăiate;
pistă de biciclete;
găsirea unor soluții pentru câinii
comunitari; 
repararea gardurilor stricate; 
apă potabilă la robinet.

PROBLEMELE
IDENTIFICATE
VÂRSTNICII AU INDENTIFICAT MAI MULTE
TIPURI DE NEVOI, PRINTRE CARE:



Rezultatele întâlnirilor, problemele identificate de către vârstnici și
soluțiile propuse au fost prezentate autorităților locale și membrilor
comunității, prin intermediul câte unei expoziții foto organizate în
fiecare din cele 3 comune, după următorul calendar:

 -1 iulie 2021  în localitatea Brădeanu, la muzeu;
 - 5 iulie 2021 în localitatea Cosoba, la școală;
 - 6 iulie 2021 în localitatea Crevedia Mare, la școală.

După expoziție, în fiecare comunitate, au fost organizate câte două
întâlniri de lucru cu autoritățile publice, pentru prezentarea
rezultatelor aplicării metodei photovoice, a soluțiilor identificate și a
planului de acțiune propus. 

EXPOZIȚIA DE
PHOTOVOICE



Expoziția de Photovoice, Cosoba, județul Giurgiu 

Expoziția de Photovoice, Cosoba, județul Giurgiu 



Expoziția de Photovoice, Crevedia Mare, județul Giurgiu 

Expoziția de Photovoice, Crevedia Mare, județul Giurgiu 



Expoziția de Photovoice, Brădeanu, județul Buzău

Expoziția de Photovoice, Brădeanu, județul Buzău



EXEMPLE DE
FOTOGRAFII



BRĂDEANU ȘI SMÎRDAN
JUDEȚUL BUZĂU

Încă mă mai ține sănătatea să merg pe bicicletă. Așa ne deplasăm noi în sat, chiar dacă suntem
bătrâni.



În Brădeanu avem muzeu, iar asta ne bucură...așa se vor păstra tradițiile și pentru
generațiile viitoare.  

Aș vrea să avem o pubelă de gunoi la cimitir, ca să nu mai aruncăm pe jos gunoiul. Uite
ce mizerie este afară!



Ne dorim analize la domiciuliu. Nu este ușor pentru noi să ajungem la Buzău. 

Unii mai avem fântâni în curte, unele cu apă bună, altele nu. Ne-au tras apă de la stradă,
dar nu mereu avem presiune. Pe cine sa întrebăm de asta?



COSOBA
JUDEȚUL GIURGIU

Mai creștem păsări ca să economisim bani. Avem pensie mică și la bătrânețe e greu să te descurci
cu bani puțini, mai ales că dăm mult pe medicamente.



La noi sunt mulți căței pe străzi. Ne e frică de ei, mai ales când mergem cu bicicleta sau
când ne gândim la nepoții noștri. 

La noi e mereu ceva de făcut, prin casă sau în grădină; toată ziua mă găsesc cu treabă.  



Îmi găsesc ceva de făcut prin casă. Chiar și dacă mă pun în pat, mai cos ceva... mai fac o
cusătură pe pânză.  

Mi-ar plăcea să îngrijesc solarul, dar la vârsta mea nu mai pot. În sat au rămas puțini
oameni care mă pot ajuta.



Lemnele la noi sunt scumpe... trebuie să plătim de trei ori pentru ele: când le cumpărăm, apoi
pentru transportul lor și a treia oară să ni le taie cineva. Dacă le-am avea gata tăiate ne-ar fi de
mare ajutor... 

CREVEDIA MARE
JUDEȚUL GIURGIU



Avem băncuțe din loc în loc, dar sunt rupte și neîngrijite. Mi-ar plăcea să fie revopsite,
așa ne-am bucura mai mult de ele.  

Aici am uscat tutun. La noi, pe vremuri...asta era ceva comun. Acum puțină lume se mai
ocupă de el.  



Mi-ar plăcea să avem trotuare asfaltate. Când ploua e plin de noroi și e greu de mers...

Că e iarnă sau vară, eu trebuie să mă îngrijesc de gospodărie. Mă descurc cum pot,
iernile sunt lungi și grele, dar cu voia lui Dumnezeu merg mai departe.  



UN CUVÂNT DE FINAL...

Viața bunicilor din satele României este, de multe ori, tristă și plină de lipsuri.
Singuri în gospodărie, uitați de rude și autorități, cu bani care le ajung doar
pentru medicamente și câteva produse alimentare, bunicii României tânjesc
dupa mângâiere și valorizare. 

Modelul integrat de servicii sociale dezvoltat de către Asociația Four Change
pentru vârstnicii din nordul județului Giurgiu, răspunde nevoilor celor mai acute
ale acestora, oferind atât sprijin material (produse de igienă și curățenie), cât și
social, prin intermediul intervențiilor din partea îngrijtoarelor la domiciliu și al
asistenților sociali. 

Componenta de socializare din cadrul Cluburilor “Vocea Bunicilor” a adus alinare
și bucurie cu fiecare întâlnire, când vârstnicii așteaptau, cu drag, proiecțiile de
film sau serile de șezătoare. 

În viitor, ne dorim să extindem acest model și către alte comunități rurale, pentru
că bunicii noștri merită să fie văzuți și auziți, merită o senectute trăită în
demnitate. 

Aurelia Pasăre, președinte Asociația Four Change



MULȚUMIM
TUTUROR CELOR
IMPLICAȚI!
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