Varstnicii din mediul rural au dreptul de servicii de
ingrijire la domiciliu
In luna august 2015, in cadrul proiectului ”Dezvoltam retele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale in
Romania”, reprezentantii Asociatiei Four Change s-au intalnit cu reprezentanti ai autoritatilor locale din judetele Giurgiu
si Ilfov. Intalnirile au avut ca scop prezentarea proiectului, cresterea nivelului de constientizare privind necesitatea de
a dezvolta servicii sociale, cu precadere ingrijirea la domiciliu pentru batrani si persoane adulte in situatii de
incapacitatea fizica.
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iliului local din comunele Cosoba, Sabareni si Vidra. Intalnirile
au aratat interesul real al autoritatilor locale pentru dezvoltarea de servicii dar in acelasi timp au scos in evidenta
necesitatea de a facilita schimbul de informatii intre autoritati locale care furnizeaza ingrijire la domiciliu si autoritati
care sunt interesate de dezvoltarea unor astfel de servicii.
Ceea ce Asociatia Four Change si-a propus prin organizarea acestor prime intrevederi a fost, de asemenea, cresterea
interesului pentru dezvoltarea de servicii sociale si informarea reprezentantilor autoritatilor publice locale privind
existenta acestei oportunitati.
In cadrul intalnirilor cu acest tip de stakeholderi au fost prezentate, in linii mari, etapele ulterioare ale proiectului, care
presupun: intalniri cu reprezentantii primariilor din Harghita, o sesiune de training si o vizita de studiu in judetele
Harghita si Covasna. Astfel, vor fi facute cunoscute modele de bune practici si exemple de succes obtinute in regiunea
Centru in contractarea serviciilor sociale si infiintarea de servicii de ingrijiri la domiciliu.
Din discutiile avute, a reiesit importanta demararii unor astfel de servicii pentru comunitate, impactul pe termen lung
pentru rezolvarea unor probleme sociale, imbunatatind relatia cu cetatenii beneficiari si introducand pe agenda publica
locala, o solutie la o problema sociala importanta.
*Proiectul ”Dezvoltam retele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale in Romania” este finantat prin
granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG in Romania.

