Provocări și oportunități pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru
vârstnici în județul Vâlcea
În anul 2011, conform Directiei de Statistică, peste 95 000 de persoane cu vârsta de
peste 60 de ani, trăiau în județul Vâlcea. Cu toate acestea în anul 2016, la nivelul
județului sunt cunoscute mai putin 4 servicii de îngrijire la domiciliu pentru vâstnici.
Nevoile beneficiarilor, provocările și oportunitățile de a dezvolta servicii de îngrijire la
domiciliu, au fost principalele teme de discuție în cadrul seminarului regional “Să dăm
speranță viitorului”, organizat în data de 26 Ianuarie 2016 la Biblioteca Județeană
Ramnicu Vâlcea de către Asociația Four Change şi Asociația Caritas Alba Iulia –
Asistență Medicală și Socială, cu sprjinul Direcției Protecție Socială Vâlcea.

Seminarul și-a propus sa aducă pe agenda publică a entităților active în asistență socială
din județul Vâlcea nevoile varstnicilor și importanța serviciilor de îngrijire la domiciliu
pentru aceștia. Din această perspectivă discuțiile au fost centrate în jurul modelului de

buna practică privind externalizarea serviicilor de îngrijire dezvoltat la nivel regional de
Asociatia Caritas Alba Iulia.
La întâlnire au participat peste 40 de specialiști în asistență socială din mediul public (
DGASPC Vâlcea, Primaria Cîineni, Primaria Galicea, Primaria Prundeni, Primaria
Horezu, Primaria Olanu, Primaria Dragoesti, Primaria Stoilesti, Primaria Calimanesti,
Primaria Macaia, Primaria Berislavesti, Primaria Creteni, Primaria Amarasti, Primaria
Costesti, Primaria Ramnicu Valcea, Primaria Baile Olanesti) cât și din mediul privat
(ASSOC Ramnicu Valcea, CAR Pensionari Rm Vâlcea, Fundatia Motivation).
Profilul participanților la întâlnire a permis o dezbatere activă asupra problemelor cu care
se confrunta vârstnicii dar si serviciile publice de asistență socială, cu precadere cele din
mediul
rural.
Printre
principalele
aspecte
dezbătute
se
numară:
– nivelul ridicat de sărăcie în rândul vârstnicilor este direct corelat cu nivelul ridicat de
îndatorare pentru nevoile de baza (medicamente,hrană) și scoate in evidență gradul
ridicat de vulnerabilitate al vârstnicilor și necesitatea de a investi în dezvoltarea de servicii
sociale (conform CARP Rm Valcea, 27% dintre membrii CARP solicită împrumuturi între
30
si
1000
lei).
– la nivelul comunităților mici și medii exista un interes minim în rândul decidenților publici
și politici pentru dezvoltarea acestor servicii la nivel local “drumurile și canalizarea sunt
primele văzute de către cetățenii care votează”, este opinia reprezentantului public dintrun
oras
sub
10.000
locuitori
din
jud.
Valcea
–la nivelul autorotăților locale există un interes ridicat pentru înființarea de servicii
rezidențiale
pentru
varstnici
– în jud. Vâlcea nu există ONG-urilor active și acreditate pentru a acorda de servicii de
îngrijire pentru vârstnici, ceea ce nu permite externalizarea către mediul privat a acestor
servicii: “Exista un potențial al parteneriatului public privat încă ne-exploatat”, consideră
dna.
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– lipsa finanțării continue precum și capacitatea scăzută de a asigura sustenabilitatea
serviciilor înființate au determinat inchiderea serviciilor de îngrijire pentru vârstnici
realizate în trecut prin intermediul unor programe de finantare nerambursabilă.
Evenimentul a avut loc în cadrul Proiectului „Dezvoltam retele interregionale pentru
acces crescut la servicii sociale in Romania”, implementat de către Asociația Caritas
Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială împreuna cu Asociația Four Change. Scopul
proiectului este să crească accesul la servicii sociale în 7 judete din centrul, sudul și sudestul Romaniei în vederea îmbunătățirii calității vieții pentru persoane varstnice și/sau
persoane dependente. Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul
Fondului ONG în România.

