
Federația SenioriNET – ONG-uri mai puternice în sprijinul vârstnicilor din România!

Proiect derulat de Confederația Caritas România în parteneriat cu Asociația Four Change, Fundația de Sprijin 
Comunitar și Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, 

program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. 
Scopul proiectului este creșterea capacității și sustenabilității ONG-urilor și sectorului societății civile. 

Proiect derulat de



Bune practici în asistența și îngrijirea persoanei
vârstnice din România

Regiunea Sud Muntenia

Proiect derulat de



Sursa: www.mmuncii.ro

Serviciile sociale pentru vârstnici în Sud Muntenia

Tip de serviciu

Total Public Privat

Centre rezidențiale de îngrijire și asistență

pentru persoane vârstnice

71 24 47

Centre rezidențiale de îngrijire și asistență 

medico-sociale

9 9 -

Centre de zi pentru persoane vârstnice 16 14 2

Servicii de îngrijire la domiciliu 17 8 9

Centre de preparare şi distribuire a hranei 12 7 5









Vârstnicul, în centrul activităților, 
încă din 2012



Cluburile
“Vocea

bunicilor”

Consiliere

Butonul 
Roșu

Îngrijiri 
sociale la 
domiciliu

Advocacy 

Membru 
fondator 

SenioriNET



Îngrijiri sociale la domiciliu

• 2 servicii sociale de îngrijire în 
Județul Giurgiu;

• Comuna Cosoba – licență 2016; 

• Comuna Crevedia Mare –
licență 2020;  

• 45 de beneficiari; 

• 3 îngrijitoare; 





Advocacy

Dezvoltarea unui pachet
legislativ terțiar privind

achiziția de servicii sociale
destinate persoanelor

vârstnice



Cluburile “Vocea bunicilor”









Vă mulțumesc! 

Aurelia Pasăre
Președinte, Asociația Four Change
aurelia.pasare@4change.ro
0746.607.031
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Federația SenioriNET – ONG-uri mai puternice 

în sprijinul vârstnicilor din România!  

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce 

disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, 

Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, 

Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în 

calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens 

Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare 

totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, 

intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp 

relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în 

România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. 
Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

http://www.activecitizensfund.ro/
http://www.eeagrants.ro/

