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Schimbare prin valorificarea
experienţelor individuale şi
obşteşti pentru integrare
socială, dezvoltare şi
leadership recunoscut de
societatea civilă, biserică şi
mediul de afaceri



Optimizarea relaţiilor sociale,
instituţionale şi profesionale
pentru o viaţă mai bună prin
implicarea cetăţenilor şi
dezvoltarea spiritului civic.



 Timp de 10 ani Asociaţia noastră deţine o
vastă experiență în implementarea proiectelor
cu și pentru vârstnici, în care sunt implicați,
fără oarecare discriminare, bătrânii activi,
care cu ușurință participă la evenimente,
activități, seminare, cât și cei care nu au
posibilitate fizică de a se deplasa: fiind
dependenţi de casă sau țintuiţi la pat…



 Centre de zi (sală de activităţi; sala de
recuperare fizică; spălătorie socială; baie
socială)

 Îngrijiri medico – sociale la domiciliu
 Cantină socială 
 Prânzuri calde la domiciliu
 Clinică oftalmologică
 Cluburi pe interese “Profesionişti la pensie”
 Sală de computere
 Serviciul de voluntariat “Voluntari cu plete

albe”



De trei ai am dezvoltat un program de  

implicare a vârstnicilor în sectorul 

voluntariatului “Îmbătrânire activă prin 

voluntariat” în scopul determinării unei 

schimbări pozitive la nivelul politicilor 

publice în acest domeniu, inclusiv 

promovarea şi sprijinirea implicării 

persoanelor în vârstă în activitățile de 

voluntariat.



VOLUNTARIATUL 
VÂRSTNICILOR:

 Activitate desfăşurată din propria iniţiativă 
de către o persoană fizică de vârstă a treia 
prin care aceasta îşi oferă timpul, talentul, 
energia, cunoştinţele şi abilităţile în 
folosul comunităţii sau a unei persoane 
fără a fi recompensat material, dar având 
posibilitatea de a avea o viaţă activă . 



o legătură puternică și pozitivă între voluntariat și sănătatea mintală a 

persoanelor vârstnice (Morrow-Howell et al., 2003; Musick & Wilson, 

2003; Rietschlin, 1998; Thoits & Hewitt, 2001)

voluntariatul reprezintă o posibilitate unică de implicare în 

activități sociale și integrare în societate

(House, Umberson, & Landis, 1988)

faptul că implicarea în activități de voluntariat a vârstnicilor are ca efect o 

creștere a satisfacției de viață (Willigen, 2000), a nivelului de fericire, a stimei 

de sine și reduce nivelul de stres resimțit de o persoana (Thoits & Hewitt, 

2001), toți acești factori contribuind la alinarea sentimentului de depresie și 

la o creștere a sănătății fizice (Musick, Herzog, & House, 1999).



contribuie la creșterea satisfacției vârstnicului

facilitează stabilirea de noi contacte sociale și 

implicarea în comunitate

promovează conștientizarea socială

dezvoltă competențe și abilități care întăresc 

participarea socială a vârstnicilor

contrabalansează tendința de izolare a vârstnicului



dă posibilitatea de a valorifica experiența personală 

și profesională

umple golul lăsat de plecarea copiilor, de pierderea 

celor din jur

poate ușura tranziția de la perioada de angajat la cea 

de pensionar

este o oportunitate de a regăsi mândria și satisfacția 

de a fi util

valorifică potențialul neutilizat al vârstnicilor

contribuie la menținerea stării de sănătate fizică și 

emoțională

promovează cooperarea între generații



observatori/supraveghetori în protecția mediului

protecţia consumatorilor, în special, a persoanelor vârstnice

protecţia persoanelor vârstnice împotriva violenţei fizice, 

asigurarea siguranţei acestora.

servicii de tip centre de zi (multifuncţionale), cluburi pentru 

vârstnici (de ex. Clubul pensionarilor, Cluburi pe interese);

servicii de consiliere şi informare; 

servicii de îngrijire medicală la domiciliu;



servicii de organizare a timpului liber pentru persoane 

vârstnice; 

servicii asistenţă religioasă;

servicii formare îngrijitori persoane vârstnice. 

Constituirea, pe lingă Consiliile locale a unei structuri 

consultative, ca de ex. Sfatul comunităţii din reprezentanţi 

ai persoanelor vârstnice;

Implicarea vârstnicilor in activităţile comunitare, in proiecte 

– in calitate de voluntari, consultanţi;



Tinerețea e timpul

de a învaţă

înțelepciunea, bătrâneţea

e timpul de a o aplica.



Constituirea unui cadru instituțional de
promovare si implicare a cetățenilor de vârsta

înaintata in activităţi social-utile prin
dezvoltarea

voluntariatului vârstnicilor



Lipsa coerenţei dintre factorii interesaţi/abilităţi

Valorificarea insuficienţa (sau deloc) a potenţialului  intelectual si 

fizic al persoanelor vârstnice in activitatea de voluntariat social

Lipsa unei politici publice la nivel naţional, regional, local in 

domeniul 

Vacuumul informațional, inclusiv lipsa unor publicații privind 

practicile de succes, in ce privește oportunitățile de implicare a 

vârstnicilor in activitățile social-utile, de voluntariat.



Cadrul normativ al Republicii Moldova in domeniul voluntariatului 

este destul de “sărac”

Cunoașterea insuficientă sau superficială a nevoilor beneficiarilor 

serviciilor de voluntariat

Lipsa unei baze de date privind nevoile specifice ale comunităţilor

Lipsa unei baze de date privind persoanele pensionate cu potențial 

relevant activității de voluntariat la nivel de raion si comunitate

Asociațiile obștești locale acorda mai putină atenție problemelor 

nemateriale ale persoanelor vârstnice



Să se iniţieze un act normativ prin care să se reglementeze 

activitatea de voluntariat şi unele facilităţi care ar trebui să 

li se acorde voluntarilor

Sunt necesare măsuri de organizare a unei campanii de 

informare privind problematica de asistenţă socială, precum 

şi încurajarea spiritului civic şi comunitar în rândul cetăţenilor

Crearea unui grup de lucru la nivel local din rândul 

persoanelor vârstnice care să se implice în luarea deciziilor 

privind cetăţenii comunităţilor

Deschiderea unei biblioteci pentru vârstnici



Activităţi de mediatizare

Creşterea capacităţii administrative APL pentru 

furnizarea de servicii sociale

Promovarea dezvoltării unui sistem echitabil, 

armonizat si integrat, de servicii sociale la nivel 

local

Dezvoltarea unei culturi pro-active si 

participative in rândul populaţiei si beneficiarilor 

de servicii sociale



Țara noastră nu are ce face 
cu tineri îmbătrâniți; 

ei ii trebuiesc bătrâni, 
mulți bătrâni, însă tineri...



Nu cred ca omul îmbătrâneşte. Cred mai curând ca in
viața unui om se întâmpla altceva: la o anumita vârsta,
omul rămâne pe loc si stagnează.

Puţini oameni ştiu să fie bătrâni cu adevărat…

Bătrânețea nu e chiar aşa rea când iei în consideraţie
şi alternativele…

Asta-i tot ceea ce putem noi face cei mai tineri pentru
vârstnici: să-i şocăm şi să-i ţinem la zi cu realitatea….

Pentru a vă convinge cum se
reuşeşte asta la “Soarta” vă
invităm la Soroca.


