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Cum abordăm sustenabilitatea ONGurilor furnizoare de 

servicii adresate persoanelor vârstnice?

O incursiune în viitor
Adriana Popescu



Despre ce o să vorbim:

- ”universul” vârstnicilor

- ce ne poate inspira

- sustenabilitate și aliați



STUDII & CIFRE



La nivel mondial, populația cu vârsta 
de peste 60 de ani:

 382 milioane în 1980

 962 milioane în 2017

 2,1 miliarde în 2050 (estimat)

sursa: United Nations



La nivelul UE, proporția de oameni 
peste 65 de ani față de populația aptă 
de muncă:

 30% în prezent

 peste 50% până în 2070

sursa: European Commission



(NOI) CONCEPTE:



Curând în viitor s-ar 
putea să considerăm 
”senior” sau vârstnic pe 
cineva cu vârsta de 
peste 90 de ani.

Sursa: Future Station / CIFS



Apare conceptul de 
”Silver economy” 

(”Economia argintie”)

”Faptul că societatea umană a 
reușit să facă longevitatea din ce 
în ce mai comună trebuie văzut 
ca un succes. Oamenii în vârstă 
sunt acum mai sănătoși, mai 
capabili, și mai activi ca 
niciodată. Mai sunt multe de 
făcut, dar aceasta este o 
schimbare pozitivă care aduce cu 
ea multe oportunități noi”.

Sursa: Forum on the Silver Economy



AGEISM sau discriminarea bazată pe vârstă:

 Se referă la stereotipurile (cum gândim), 
prejudecățile (ce simțim) și discriminarea
(cum ne manifestăm) direcționate către
alții sau către noi înșine pe baza vârstei.

Se manifestă instituțional, interpersonal și
intrapersonal

Este implicită sau explicită; pornește din 
copilărie

Sunt necesare demersuri și campanii

Sursa: WHO

”O formă de prejudecată despre care nu discutăm de 
ajuns.

Informații noi: oamenii care cred în egalitate sunt mai
puțin sexiști și rasiști, dar mai mult ”ageist”. Îi văd pe 
adulții mai în vârstă care nu vor să iasă la pensie ca 
blocând oportunitățile lor”.

Adam Grant



(NOI) PRACTICI:



The Friendship Bench, Zimbabwe:

Programul ”Banca Prieteniei” formează
bunicile comunității pentru a oferi terapie
în rezolvare de probleme.

Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=_EjVtwA, 
https://www.friendshipbenchzimbabwe.org/

https://www.youtube.com/watch?v=Cprp_EjVtwA
https://www.friendshipbenchzimbabwe.org/


Antreprenoriat pentru vârstnici, Chile:

Sercotec, o agenție guvernamentală din 
Chile, a lansat în mai 2019 un program 
care încurajează antreprenoriatul
pentru persoanele peste 60 de ani. 
Oferă finanțare pentru ideile lor de 
business și sprijină îmbătrânirea activă.

Sursa: Future Station

Model de locuire, Suedia:

Modelul Tubbe a fost dezvoltat
pentru a oferi vârstnicilor
controlul asupra vieții de zi cu 
zi, acasă. Sunt implicați în
deciziile legate de complexul lor 
de locuire și au libertatea de a 
alege când interacționează cu 
asistentul social.



Terapie ocupațională și design al 
locuinței, SUA:

Programul CAPABLE (Community 
Aging in Place – Advancing 
Better Living for Elders) sprijină
vârstnicii cu venituri reduse prin
trimiterea unei echipe mobile 
mixte: terapeut(ă) ocupațional, 
asistent(ă) și un ”meșter” care să
le accesibilizeze locuința, facând-
o mai sigură și accesibilă – de la 
accesibilizare pentru scaun cu 
rotile până la covoare anti-
alunecare.
Sursa: 
https://www.forbes.com/sites/jamiegold/2020/09/10/occupational-
therapists-enable-independent-living-for-seniors-through-wellness-
design-interventions/?sh=164fc64f2476

https://www.forbes.com/sites/jamiegold/2020/09/10/occupational-therapists-enable-independent-living-for-seniors-through-wellness-design-interventions/?sh=164fc64f2476


Kineage - gimnastică pentru vârstnici, Spania:

Joc 3D ce poate ajuta persoanele în vârstă să
se antreneze în timp ce se distrează. Sprijină
atât mobilitatea utilizatorilor, cât și procesul
cognitiv.

Sursa: Future Station



CE PUTEM FACE DIFERIT:



Studiem tendințele
& modelele noi

Creștem
conștientizarea & ne 

atragem aliați

Găsim noi modalități
de a obține fonduri

Planificăm pentru 
realitatea din viitor



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