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Cuvânt înainte

Voluntariatul în Uniunea Europeană este inegal dezvoltat, așa cum și țările Uniunii sunt deopotrivă 
inegal dezvoltate. Interesant este însă faptul că țările dezvoltate au și o bună participare civică, 
voluntariatul fiind o activitate nu doar firească ci și foarte profitabilă, atât pentru cei care o practică, 
pentru instituțiile care o găzduiesc și pentru societate în ansamblul ei.
 
O categorie importantă de voluntari, în aceste țări, este reprezentată de seniori. Dominată încă de 
stereotipuri, societatea românească nu a încurajat însă, multă vreme, voluntariatul vârstnicilor. 
CunoscândCunoscând potențialul imens al acestora și conștientizând aportul semnficativ pe care și-l pot aduce 
la dezvoltarea societății, Asociația Habilitas CRFP și-a propus să încurajeze voluntarii seniori prin 
furnizarea unui program de formare și prin înființarea unei Rețele a Voluntarilor Seniori din 
București, prima de acest fel din Capitală. Rețeaua a fost înființată prin proiectul „Seniorii – Resurse 
în comunitate: Voluntariat la vârsta a treia”, proiect finantat prin Granturile SEE 2009-2014, din 
Fondul ONG, Componenta Implicare, Sub-componenta Voluntariat. 
 
ExperiențaExperiența lucrului cu voluntarii seniori ne-a prilejuit realizarea acestui Ghid de bune practici. 
Întreaga experiență a fost una de învățare reciprocă și ne-a confirmat, încă o dată, potențialul imens 
de dezvoltare al seniorilor noștri. Pentru că paginile ghidului sunt limitate, nu am putut să-i 
prezentăm pe toți cei care s-au dedicat voluntar activităților în favorea unor persoane aflate în situații 
de vulnerabilitate. Vrem să le mulțumim însă tuturor, încă de la începutul acestui ghid, pentru 
disponibilitatea, implicarea și generozitatea lor sufletească.

 
Asociația Habilitas – Centru de resurse și formare profesională Asociația Habilitas – Centru de resurse și formare profesională 
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Voluntariatul în România continuă să fie o activitate slab dezvoltată, în special atunci când vorbim 
despre voluntariatul persoanelor vârstnice. Dacă tinerii au început să vadă în această activitate o 
oportunitate pentru dezvoltare personală şi profesională, beneficiile voluntariatului practicat de 
persoanele în vârstă sunt încă puţin înţelese atât de către instituţii, cât şi de către seniori.
Voluntariatul nu este favorabil numai celor pentru care se desfăşoară activităţile. Dacă pentru tineri 
este lesne de înţeles de ce este benefic să desfăşoare astfel de activităţi, în cazul vârstnicilor 
beneficiile sunt cu atât mai complexe cu cât implicaţiile psihologice sunt mai importante. 

RetragereaRetragerea din activitatea profesională reprezintă un moment crucial, prin schimbările majore pe 
care le aduce şi prin eforturile de adaptare pe care le presupune. Persoanele care au ajuns la vârsta 
de pensionare pot să dezvolte sentimente de inutilitate, pot să simtă că şi-au pierdut autoritatea şi 
statutul social şi se retrag în mediul familial, dezvoltând chiar şi dependență de acest mediu.
În aceste situaţii, practicarea voluntariatului poate să echilibreze situaţia, să le dea vârstnicilor noi 
scopuri şi, implicit, noi satisfacţii. Această perioadă a vieţii va fi privită, astfel, ca o perioadă 
productivă şi satisfăcătoare, şi nu ca o regresie. 

ContacteleContactele sociale cu persoane noi reprezintă un alt avantaj, prevenind izolarea socială şi 
menţinând energia vitală şi optimismul. Numeroase studii longitudinale au arătat ca voluntariatul la 
vârste înaintate contribuie la o stare de sănătate, fizică şi emoţională, mai bună, stimulează creierul 
şi contribuie la menţinerea funcţiilor cognitive. 

Pe de altă parte, instituţiile şi noile generaţii au numai de câştigat din această colaboare, datorită 
cunoştinţelor şi experienţei profesionale a vârstnicilor. Seniorii voluntari constituie o adevărată 
resursă,resursă, care nu presupune costuri în plus pentru o instituţie, dar care, corect integrată şi adaptată 
la activităţile acesteia, poate să aducă numai avantaje. În plus, voluntariatul seniorilor aduce 
coeziune socială şi promovează solidaritatea între generaţii. 
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Numeroase companii și instituții, începând cu spitale, grădinițe, organizații neguvernamentale sau 
instituții publice, au nevoie continuă de voluntari. Pentru mulți vârstnici din țările în care voluntariatul 
este o activitate cu tradiție, pensionarea reprezintă o perioadă foarte activă, în care aceștia se pot 
implica în activități pentru care până atunci nu au avut timpul necesar. Astfel de nevoi, pe de o parte, 
și oportunități, pe de altă parte, există și în România. În special în domeniul social există o mare 
nevoie de voluntari de orice vârstă, iar vârstnicii își pot aduce o contribuție valoroasă. 

OO situație a activităților de voluntariat întreprinse de vârstninici în mai multe județe ale țării și în 
București, prezentată de Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice în anul 2009, ne arată că, deși 
numărul de voluntari seniori era scăzut, aceștia se implicau în activități extrem de diverse. Astfel de 
activități includeau distribuirea de ajutoare, împreună cu reprezentanți ai autorităților publice, 
participarea la punctele de prim ajutor în perioadele caniculare, deplasări la spitale pentru a sprijini 
acordarea tratamentelor medicale, servirea meselor la cantine sociale, supravegherea unor 
persoanepersoane singure sau cu probleme de sănătate, vizite la domiciliu, plantarea pomilor, implicare în 
organizarea unor activități cultural-artistice sau acordarea de consultații juridice sau medicale, cu 
precădere altor persoane vârstnice. 

Alte activități în care voluntarii seniori se pot implica cu succes sunt cele recreativ-educative cu copii 
din diferite categorii vulnerabile, de la copii abandonați până la cei cu probleme de dezvoltare.

În 2015, membrii Rețelei de Voluntari Seniori, înființată în cadrul proiectului „Seniorii – Resurse în 
comunitate:comunitate: Voluntariat la vârsta a treia”, s-au implicat în activități cu persoane vulnerabile (vârstnici, 
adulți și copii instituționalizați) în cadrul a 15 instituții de tip social din subordinea colaboratorilor din 
proiect – DGASPC Sector 1, DGASPC Sector 3, DGASPC Sector 5 și Asociația CARP Omenia. 

Cele mai comune activități desfășurate de aceștia au fost cele de socializare și comunicare cu 
beneficiarii,beneficiarii, pentru a le asculta problemele sau pentru a le da un sfat, însă voluntarii seniori au ajutat, 
în funcție de indicațiile personalului și de situația beneficiarilor, și la servirea meselor, desfășurarea 
unor activități educative sau organizarea unor ateliere de creație. 
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渀 愀挀攀氀愀弁椀 琀椀洀瀀 愀洀 猀椀洀持椀琀 挀́ 洀ⴀ愀洀 搀攀稀瘀漀氀琀愀琀 瀀攀爀猀漀渀愀氀⸀ 
唀渀攀漀爀椀 愀洀 瘀爀甀琀 猀́ 爀攀渀甀渀持 瀀攀渀琀爀甀 挀́ 洀椀 猀攀 瀀́爀攀愀 搀椀昀椀挀椀氀Ⰰ 
渀猀́渀猀́ 愀洀 洀攀爀猀 渀愀椀渀琀攀Ⰰ 洀ⴀ愀洀 椀渀昀漀爀洀愀琀 弁椀 愀洀 爀攀甀弁椀琀⸀ 

䌀爀攀搀 挀́ 愀洀 爀攀甀弁椀琀 猀́ 椀渀昀氀甀攀渀持攀稀Ⰰ 渀 猀攀渀猀 瀀漀稀椀琀椀瘀Ⰰ 漀 昀́爀洀́ 搀椀渀 
瘀椀愀持愀 挀漀瀀椀椀氀漀爀Ⰰ 弁椀 瘀漀椀 挀漀渀琀椀渀甀愀 愀挀琀椀瘀椀琀́持椀氀攀 搀攀 瘀漀氀甀渀琀愀爀椀愀琀⸀ 
匀瀀攀爀 挀́ 弁椀 愀氀持椀 猀攀渀椀漀爀椀 猀́ 昀愀挀́ 瘀漀氀甀渀琀愀爀椀愀琀 瀀攀渀琀爀甀 搀攀稀瘀漀氀琀愀爀攀 
瀀攀爀猀漀渀愀氀́Ⰰ 猀漀挀椀愀氀椀稀愀爀攀 弁椀 瀀攀渀琀爀甀 愀ⴀ椀 愀樀甀琀愀 瀀攀 挀攀椀氀愀氀持椀ᴠⰀ 
愀 搀攀挀氀愀爀愀琀 䰀甀搀洀椀氀愀 刀漀琀愀爀甀⸀ 
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倀漀爀琀爀攀琀 搀攀 瘀漀氀甀渀琀愀爀 猀攀渀椀漀爀

䤀漀愀渀愀 吀́渀愀猀攀

伀 愀氀琀́ 瘀漀氀甀渀琀愀爀́ 搀椀渀 挀愀搀爀甀氀 刀攀ᬂ攀氀攀椀 搀攀 嘀漀氀甀渀琀愀爀椀 匀攀渀椀漀爀椀Ⰰ 搀漀愀洀渀愀 䤀漀愀渀愀 吀́渀愀猀攀 攀猀琀攀Ⰰ 氀愀 㜀　 搀攀 愀渀椀Ⰰ 
漀 瀀攀爀猀漀愀渀́ 攀渀攀爀最椀挀́ ᤂ椀 栀漀琀́爀琀́Ⰰ 挀愀爀攀 搀愀挀́ 猀攀 愀瀀甀挀́ 搀攀 漀 琀爀攀愀戀́ 渀甀 爀攀渀甀渀ᬂ́ 瀀渀́ 挀渀搀 渀甀 
爀攀甀ᤂ攀ᤂ琀攀 挀攀攀愀 挀攀 ᤂ椀ⴀ愀 瀀爀漀瀀甀猀⸀ 

䐀漀愀洀渀愀 吀́渀愀猀攀 愀 瀀愀爀琀椀挀椀瀀愀琀 氀愀 瀀爀漀最爀愀洀甀氀 搀攀 瘀漀氀甀渀琀愀爀椀愀琀 渀 挀愀搀爀甀氀 䌀攀渀琀爀攀氀漀爀 搀攀 츀渀最爀椀樀椀爀攀 ᤂ椀 
䄀猀椀猀琀攀渀ᬂ́䄀猀椀猀琀攀渀ᬂ́ Ḡ匀昀渀琀愀 䔀氀攀渀愀ᴠ ᤂ椀 Ḡ匀昀渀琀甀氀 嘀愀猀椀氀攀ᴠ⸀ 䐀甀瀀́ 挀攀 愀 搀椀猀挀甀琀愀琀 挀甀 愀渀最愀樀愀ᬂ椀椀 挀攀氀漀爀 搀漀甀́ 椀渀猀琀椀琀甀ᬂ椀椀Ⰰ 
氀愀  爀攀挀漀洀愀渀搀愀爀攀愀 愀挀攀猀琀漀爀愀 愀 搀攀猀́ᤂ甀爀愀琀 愀挀琀椀瘀椀琀́ᬂ椀 搀攀 猀漀挀椀愀氀椀稀愀爀攀 挀甀 瘀爀猀琀渀椀挀椀椀 椀渀琀攀爀渀愀ᬂ椀Ⰰ 氀攀ⴀ愀 
愀猀挀甀氀琀愀琀 猀甀瀀́爀́爀椀氀攀 ᤂ椀 愀 渀挀攀爀挀愀琀 猀́ 氀攀 爀椀搀椀挀攀 洀漀爀愀氀甀氀 挀甀 漀 瘀漀爀戀́ 戀甀渀́ ᤂ椀 爀́戀搀愀爀攀⸀  

䰀甀搀洀椀氀愀 刀漀琀愀爀甀

䐀漀愀洀渀愀 䰀甀搀洀椀氀愀 刀漀琀愀爀甀 愀爀攀 㔀㤀 搀攀 愀渀椀Ⰰ 攀猀琀攀 瀀攀渀猀椀漀渀愀爀́ 弁椀 洀攀洀戀爀́ 愀 刀攀持攀氀攀椀 搀攀 嘀漀氀甀渀琀愀爀椀 匀攀渀椀漀爀椀 渀 
挀愀搀爀甀氀 䄀猀漀挀椀愀持椀攀椀 䠀愀戀椀氀椀琀愀猀 䌀刀䘀倀⸀ 

츀渀挀攀瀀渀搀 挀甀 氀甀渀愀 椀甀氀椀攀 ㈀　㔀Ⰰ 搀漀愀洀渀愀 刀漀琀愀爀甀 愀 愀挀琀椀瘀愀琀 挀愀 瘀漀氀甀渀琀愀爀 渀 甀渀甀氀 搀椀渀琀爀攀 愀瀀愀爀琀愀洀攀渀琀攀氀攀 猀漀挀椀愀氀攀 
愀氀攀 䐀䜀䄀匀倀䌀 匀攀挀琀漀爀 ㌀Ⰰ 愀瘀渀搀 挀愀 戀攀渀攀昀椀挀椀愀爀椀 戀́椀攀持椀 挀甀 瘀爀猀琀攀 渀琀爀攀 　 弁椀 㐀 愀渀椀⸀ 䄀 搀攀猀昀́弁甀爀愀琀 搀椀昀攀爀椀琀攀 
愀挀琀椀瘀椀琀́持椀 挀甀 挀漀瀀椀椀椀Ⰰ 渀挀攀瀀渀搀 搀攀 氀愀 挀漀渀昀攀挀持椀漀渀愀爀攀 搀攀 漀戀椀攀挀琀攀 愀爀琀椀稀愀渀愀氀攀 猀愀甀 搀椀昀攀爀椀琀攀 樀漀挀甀爀椀 ⠀昀漀琀戀愀氀Ⰰ 搀攀 
攀砀攀洀瀀氀甀⤀Ⰰ攀砀攀洀瀀氀甀⤀Ⰰ 瀀渀́ 氀愀 瀀氀愀渀琀愀爀攀 搀攀 戀甀氀戀椀⸀ 䐀漀愀洀渀愀 刀漀琀愀爀甀 猀ⴀ愀 椀洀瀀氀椀挀愀琀 渀 愀挀琀椀瘀椀琀愀琀攀愀 搀攀 瘀漀氀甀渀琀愀爀椀愀琀Ⰰ 
渀挀攀爀挀渀搀 渀 瀀爀椀洀甀氀 爀渀搀 猀́ 挀漀渀猀琀爀甀椀愀猀挀́ 漀 爀攀氀愀持椀攀 搀攀 渀挀爀攀搀攀爀攀 挀甀 挀漀瀀椀椀椀 弁椀 猀́ 椀 愀樀甀琀攀 爀́猀瀀甀渀稀渀搀 
渀攀瘀漀椀氀漀爀 愀挀攀猀琀漀爀愀⸀ 䐀椀渀挀漀氀漀 搀攀 椀洀瀀氀椀挀愀爀攀愀 攀洀漀持椀漀渀愀氀́Ⰰ 搀渀猀愀 愀 搀漀渀愀琀 挀栀椀愀爀 弁椀 甀渀 倀䌀 瀀攀渀琀爀甀 
愀瀀愀爀琀愀洀攀渀琀甀氀 猀漀挀椀愀氀Ⰰ 甀渀 琀攀氀攀昀漀渀 洀漀戀椀氀 琀漀甀挀栀 猀挀爀攀攀渀 ᤂ椀 甀渀 戀椀爀漀甀⸀ 츀渀 搀攀猀昀́弁甀爀愀爀攀愀 愀挀琀椀瘀椀琀́持椀椀Ⰰ 搀漀愀洀渀愀 
刀漀琀愀爀甀 愀 戀攀渀攀昀椀挀椀愀琀 搀攀 猀甀猀持椀渀攀爀攀 愀琀琀 搀椀渀 瀀愀爀琀攀愀 瀀攀爀猀漀渀愀氀甀氀甀椀 䐀䜀䄀匀倀䌀 匀攀挀琀漀爀 ㌀Ⰰ 挀琀 弁椀 搀椀渀 瀀愀爀琀攀愀 
挀漀漀爀搀漀渀愀琀漀爀椀氀漀爀 䄀猀漀挀椀愀持椀攀椀 䠀愀戀椀氀椀琀愀猀⸀

Ḡ䄀挀攀愀猀琀́ 愀挀琀椀瘀椀琀愀琀攀 搀攀 瘀漀氀甀渀琀愀爀椀愀琀 洀ⴀ愀 琀爀愀渀猀昀漀爀洀愀琀 挀愀 漀洀Ⰰ 
愀洀 渀持攀氀攀猀 挀́ 猀甀渀琀 漀愀洀攀渀椀 挀愀爀攀 愀甀 渀攀瘀漀椀攀 搀攀 愀樀甀琀漀爀Ⰰ 弁椀 挀́ 
猀甀渀琀 漀愀洀攀渀椀 漀戀椀弁渀甀椀持椀 挀愀 洀椀渀攀 挀愀爀攀 瀀漀琀 猀́ 搀́爀甀椀愀猀挀́⸀ 
䄀 昀漀猀琀 漀 瀀爀漀瘀漀挀愀爀攀Ⰰ 愀洀 最́猀椀琀 猀漀氀甀持椀椀 氀愀 搀椀昀攀爀椀琀攀 瀀爀漀戀氀攀洀攀Ⰰ 搀愀爀 
渀 愀挀攀氀愀弁椀 琀椀洀瀀 愀洀 猀椀洀持椀琀 挀́ 洀ⴀ愀洀 搀攀稀瘀漀氀琀愀琀 瀀攀爀猀漀渀愀氀⸀ 
唀渀攀漀爀椀 愀洀 瘀爀甀琀 猀́ 爀攀渀甀渀持 瀀攀渀琀爀甀 挀́ 洀椀 猀攀 瀀́爀攀愀 搀椀昀椀挀椀氀Ⰰ 
渀猀́渀猀́ 愀洀 洀攀爀猀 渀愀椀渀琀攀Ⰰ 洀ⴀ愀洀 椀渀昀漀爀洀愀琀 弁椀 愀洀 爀攀甀弁椀琀⸀ 

䌀爀攀搀 挀́ 愀洀 爀攀甀弁椀琀 猀́ 椀渀昀氀甀攀渀持攀稀Ⰰ 渀 猀攀渀猀 瀀漀稀椀琀椀瘀Ⰰ 漀 昀́爀洀́ 搀椀渀 
瘀椀愀持愀 挀漀瀀椀椀氀漀爀Ⰰ 弁椀 瘀漀椀 挀漀渀琀椀渀甀愀 愀挀琀椀瘀椀琀́持椀氀攀 搀攀 瘀漀氀甀渀琀愀爀椀愀琀⸀ 
匀瀀攀爀 挀́ 弁椀 愀氀持椀 猀攀渀椀漀爀椀 猀́ 昀愀挀́ 瘀漀氀甀渀琀愀爀椀愀琀 瀀攀渀琀爀甀 搀攀稀瘀漀氀琀愀爀攀 
瀀攀爀猀漀渀愀氀́Ⰰ 猀漀挀椀愀氀椀稀愀爀攀 弁椀 瀀攀渀琀爀甀 愀ⴀ椀 愀樀甀琀愀 瀀攀 挀攀椀氀愀氀持椀ᴠⰀ 
愀 搀攀挀氀愀爀愀琀 䰀甀搀洀椀氀愀 刀漀琀愀爀甀⸀ 

„Mi-a plăcut mult să lucrez cu persoane în vârstă, să ajut. 
Și voi face acest lucru în continuare, indiferent dacă vorbim 
despre un cadru formal, într-o instituție, sau dacă vorbim 
despre micile gesturi, umane, din viața de zi cu zi. 
 
Așa e firea mea. Și dacă merg pe stradă și văd o femeie 
în vârstă care se luptă cu două sacoșe, o ajut. Oricând, 
dacădacă pot să ajut și nu mă costă nimic, de ce să nu ajut?”, 
a declarat doamna Tănase. 

„Am cunoscut aici și vârstnici, dar și câțiva băieți mai tineri, 
cu niște probleme mai grave. Am comunicat cu ei, ne-au 
spus problemele, iar noi i-am ascultat. 

Aș fi vrut să pot să îi ajut mai mult, dar am făcut tot ce am 
putut. Mi-a făcut plăcere să le ascult păsurile, pentru că 
vedeam că se mai ușurau. Pentru oamenii singuri sau 
bolnavi,bolnavi, o vorbă bună valorează mai mult decât lucrurile 
materiale. pentru că ei chiar ajung să prețuiască aceste 
mici gesturi.” (Ernestina Purtan)

Ernestina Purtan

Doamna Ernestina Purtan a făcut voluntarit, împreună cu doamna Tănase, la cele două centre de în-
grijire, „Sfânta Elena” și „Sfântul Vasile”. În vârstă de 66 de ani, doamna Purtan nu este la prima  sa 
experienţă ca voluntar. S-a implicat foarte mult şi în strângerea de semnături pentru deschiderea 
parcului Moghioroş. 

În programul de voluntariat organizat prin proiectul „Seniorii – Resurse în comunitate: Voluntariat la 
vârsta a treia” s-a înscris din dorința de a-i ajuta pe ceilalți, de a oferi puțin din experiența și timpul 
dânsei în beneficiul unor persoane aflate în dificultate.
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吀甀搀漀爀 倀椀渀琀椀氀椀攀

䐀漀洀渀甀氀 吀甀搀漀爀 倀椀渀琀椀氀椀攀 愀爀攀 㘀㌀ 搀攀 愀渀椀 弁椀 攀猀琀攀 昀漀猀琀 挀愀搀爀甀 
洀椀氀椀琀愀爀⸀ 䄀 昀́挀甀琀 ᤂ椀 搀渀猀甀氀 瘀漀氀甀渀琀愀爀椀愀琀 氀愀  䌀攀渀琀爀甀氀 搀攀 츀渀最爀椀樀椀爀攀 ᤂ椀 
䄀猀椀猀琀攀渀ᬂ́ Ḡ匀昀渀琀甀氀 嘀愀猀椀氀攀ᴠ ᤂ椀 猀瀀甀渀攀 挀́ ᤂ椀 搀漀爀攀ᤂ琀攀 猀́ ᤂ椀 
漀昀攀爀攀 渀 挀漀渀琀椀渀甀愀爀攀 猀攀爀瘀椀挀椀椀氀攀Ⰰ 愀琀琀 渀 戀攀渀攀昀椀挀椀甀氀 瘀爀猀琀渀椀挀椀氀漀爀Ⰰ 
挀琀 ᤂ椀 愀氀 挀漀瀀椀椀氀漀爀⸀ 

䰀愀䰀愀 挀攀渀琀爀甀氀 Ḡ匀昀渀琀甀氀 嘀愀猀椀氀攀ᴠ 愀 搀椀猀挀甀琀愀琀 挀甀 挀攀椀 椀渀琀攀爀渀愀ᬂ椀Ⰰ 愀 
渀挀攀爀挀愀琀 猀́ 椀 渀挀甀爀愀樀攀稀攀 ᤂ椀 猀́ 氀攀 爀椀搀椀挀攀 洀漀爀愀氀甀氀 ᤂ椀 挀甀 甀渀椀椀Ⰰ 挀攀椀 
挀愀爀攀 攀爀愀甀 愀瀀ᬂ椀 ᤂ椀 ᤂ椀 搀漀爀攀愀甀Ⰰ 愀 樀甀挀愀琀 ᤂ椀 琀愀戀氀攀

Ḡ䰀愀 愀挀攀猀琀 挀攀渀琀爀甀 猀甀渀琀 挀漀瀀椀椀 挀愀爀攀 瀀爀漀瘀椀渀 搀椀渀 昀愀洀椀氀椀椀 昀漀愀爀琀攀 
猀́爀愀挀攀Ⰰ 挀愀爀攀 瀀爀漀戀愀戀椀氀 愀甀 瀀爀椀洀椀琀 瀀甀ᬂ椀渀 琀椀洀瀀 ᤂ椀 瀀甀持椀渀́ 
愀昀攀挀持椀甀渀攀⸀ 䄀洀 挀漀氀愀戀漀爀愀琀 昀漀愀爀琀攀 戀椀渀攀 挀甀 攀搀甀挀愀琀漀愀爀攀氀攀 搀攀 氀愀 
挀攀渀琀爀甀 ᤂ椀 氀攀ⴀ愀洀 愀樀甀琀愀琀 猀́ 氀攀 搀攀愀 挀漀瀀椀椀氀漀爀 猀́ 洀́渀渀挀攀Ⰰ 猀́ 椀 
猀挀栀椀洀戀攀⸀ 

䌀琀攀漀搀愀琀́ 氀攀 洀愀椀 猀瀀甀渀攀愀洀 弁椀 瀀漀攀稀椀椀 猀愀甀 瀀漀瘀攀ᤂ琀椀⸀ 䴀椀 猀攀 昀愀挀攀 
搀漀爀 搀攀 愀挀攀弁琀椀 挀漀瀀椀椀Ⰰ 愀弁愀 挀́ 洀́ 搀甀挀 渀 挀漀渀琀椀渀甀愀爀攀Ⰰ 搀攀 挀琀攀 
漀爀椀 猀椀洀琀 渀攀瘀漀椀愀 猀愀甀 搀攀 挀琀攀 漀爀椀 攀猀琀攀 渀攀瘀漀椀攀ᴠ Ⰰ 漀爀椀 猀椀洀琀 渀攀瘀漀椀愀 猀愀甀 搀攀 挀琀攀 漀爀椀 攀猀琀攀 渀攀瘀漀椀攀ᴠ Ⰰ 愀 搀攀挀氀愀爀愀琀 
吀攀漀搀漀爀愀 一攀愀最漀攀

吀攀漀搀漀爀愀 一攀愀最漀攀

嘀漀氀甀渀琀愀爀́ 渀 挀愀搀爀甀氀 瀀爀漀椀攀挀琀甀氀甀椀 Ḡ匀攀渀椀漀爀椀椀 ጠ 刀攀猀甀爀猀攀 渀 挀漀洀甀渀椀琀愀琀攀㨀 嘀漀氀甀渀琀愀爀椀愀琀 氀愀 瘀爀猀琀愀 愀 琀爀攀椀愀ᴠⰀ 搀漀愀洀渀愀 
吀攀漀搀漀爀愀 一攀愀最漀攀Ⰰ 渀 瘀爀猀琀́ 搀攀 㜀　 搀攀 愀渀椀Ⰰ ᤂ椀ⴀ愀 搀攀猀昀́ᤂ甀爀愀琀 愀挀琀椀瘀椀琀愀琀攀愀 渀 挀愀搀爀甀氀 甀渀甀椀 䌀攀渀琀爀甀 搀攀 稀椀 瀀攀渀琀爀甀 
挀漀瀀椀椀 搀椀渀 猀甀戀漀爀搀椀渀攀愀 䐀䄀䜀匀倀䌀 匀攀挀琀漀爀 㔀⸀ 䐀漀愀洀渀愀 一攀愀最漀攀 愀 搀攀猀昀́ᤂ甀爀愀琀 愀挀琀椀瘀椀琀́ᬂ椀 挀漀洀瀀氀攀砀攀 挀甀 挀漀瀀椀椀椀Ⰰ 
搀攀 氀愀 挀攀氀攀 搀攀 戀愀稀́Ⰰ 瀀渀́ 氀愀 愀挀琀椀瘀椀琀́ᬂ椀 攀搀甀挀愀ᬂ椀漀渀愀氀攀⸀ 

Ḡ伀愀洀攀渀椀椀 挀甀 挀愀爀攀 愀洀 氀甀挀爀愀琀 攀爀愀甀 漀愀洀攀渀椀 渀攀挀́樀椀持椀Ⰰ 渀攀ⴀ愀甀 瘀漀爀戀椀琀 搀攀猀瀀爀攀 瀀爀漀戀氀攀洀攀氀攀 氀漀爀Ⰰ 愀洀 猀琀愀琀 搀攀 瘀漀爀戀́⸀ 
䄀洀 樀甀挀愀琀 ᤂ椀 琀愀戀氀攀 挀甀 甀渀椀椀 搀椀渀琀爀攀 攀椀Ⰰ 椀ⴀ愀洀 氀́猀愀琀 猀́ 渀攀 戀愀琀́ 挀愀 猀́ 猀攀 猀椀洀琀́ 戀椀渀攀Ⰰ 挀́ 搀漀愀爀 搀攀ⴀ愀椀愀 渀攀 搀甀挀攀洀 
愀挀漀氀漀⸀ᴠ  ⠀吀甀搀漀爀 倀椀渀琀椀氀椀攀⤀
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吀甀搀漀爀 倀椀渀琀椀氀椀攀

䐀漀洀渀甀氀 吀甀搀漀爀 倀椀渀琀椀氀椀攀 愀爀攀 㘀㌀ 搀攀 愀渀椀 弁椀 攀猀琀攀 昀漀猀琀 挀愀搀爀甀 
洀椀氀椀琀愀爀⸀ 䄀 昀́挀甀琀 ᤂ椀 搀渀猀甀氀 瘀漀氀甀渀琀愀爀椀愀琀 氀愀  䌀攀渀琀爀甀氀 搀攀 츀渀最爀椀樀椀爀攀 ᤂ椀 
䄀猀椀猀琀攀渀ᬂ́ Ḡ匀昀渀琀甀氀 嘀愀猀椀氀攀ᴠ ᤂ椀 猀瀀甀渀攀 挀́ ᤂ椀 搀漀爀攀ᤂ琀攀 猀́ ᤂ椀 
漀昀攀爀攀 渀 挀漀渀琀椀渀甀愀爀攀 猀攀爀瘀椀挀椀椀氀攀Ⰰ 愀琀琀 渀 戀攀渀攀昀椀挀椀甀氀 瘀爀猀琀渀椀挀椀氀漀爀Ⰰ 
挀琀 ᤂ椀 愀氀 挀漀瀀椀椀氀漀爀⸀ 

䰀愀䰀愀 挀攀渀琀爀甀氀 Ḡ匀昀渀琀甀氀 嘀愀猀椀氀攀ᴠ 愀 搀椀猀挀甀琀愀琀 挀甀 挀攀椀 椀渀琀攀爀渀愀ᬂ椀Ⰰ 愀 
渀挀攀爀挀愀琀 猀́ 椀 渀挀甀爀愀樀攀稀攀 ᤂ椀 猀́ 氀攀 爀椀搀椀挀攀 洀漀爀愀氀甀氀 ᤂ椀 挀甀 甀渀椀椀Ⰰ 挀攀椀 
挀愀爀攀 攀爀愀甀 愀瀀ᬂ椀 ᤂ椀 ᤂ椀 搀漀爀攀愀甀Ⰰ 愀 樀甀挀愀琀 ᤂ椀 琀愀戀氀攀

Ḡ䰀愀 愀挀攀猀琀 挀攀渀琀爀甀 猀甀渀琀 挀漀瀀椀椀 挀愀爀攀 瀀爀漀瘀椀渀 搀椀渀 昀愀洀椀氀椀椀 昀漀愀爀琀攀 
猀́爀愀挀攀Ⰰ 挀愀爀攀 瀀爀漀戀愀戀椀氀 愀甀 瀀爀椀洀椀琀 瀀甀ᬂ椀渀 琀椀洀瀀 ᤂ椀 瀀甀持椀渀́ 
愀昀攀挀持椀甀渀攀⸀ 䄀洀 挀漀氀愀戀漀爀愀琀 昀漀愀爀琀攀 戀椀渀攀 挀甀 攀搀甀挀愀琀漀愀爀攀氀攀 搀攀 氀愀 
挀攀渀琀爀甀 ᤂ椀 氀攀ⴀ愀洀 愀樀甀琀愀琀 猀́ 氀攀 搀攀愀 挀漀瀀椀椀氀漀爀 猀́ 洀́渀渀挀攀Ⰰ 猀́ 椀 
猀挀栀椀洀戀攀⸀ 

䌀琀攀漀搀愀琀́ 氀攀 洀愀椀 猀瀀甀渀攀愀洀 弁椀 瀀漀攀稀椀椀 猀愀甀 瀀漀瘀攀ᤂ琀椀⸀ 䴀椀 猀攀 昀愀挀攀 
搀漀爀 搀攀 愀挀攀弁琀椀 挀漀瀀椀椀Ⰰ 愀弁愀 挀́ 洀́ 搀甀挀 渀 挀漀渀琀椀渀甀愀爀攀Ⰰ 搀攀 挀琀攀 
漀爀椀 猀椀洀琀 渀攀瘀漀椀愀 猀愀甀 搀攀 挀琀攀 漀爀椀 攀猀琀攀 渀攀瘀漀椀攀ᴠ Ⰰ 漀爀椀 猀椀洀琀 渀攀瘀漀椀愀 猀愀甀 搀攀 挀琀攀 漀爀椀 攀猀琀攀 渀攀瘀漀椀攀ᴠ Ⰰ 愀 搀攀挀氀愀爀愀琀 
吀攀漀搀漀爀愀 一攀愀最漀攀

吀攀漀搀漀爀愀 一攀愀最漀攀

嘀漀氀甀渀琀愀爀́ 渀 挀愀搀爀甀氀 瀀爀漀椀攀挀琀甀氀甀椀 Ḡ匀攀渀椀漀爀椀椀 ጠ 刀攀猀甀爀猀攀 渀 挀漀洀甀渀椀琀愀琀攀㨀 嘀漀氀甀渀琀愀爀椀愀琀 氀愀 瘀爀猀琀愀 愀 琀爀攀椀愀ᴠⰀ 搀漀愀洀渀愀 
吀攀漀搀漀爀愀 一攀愀最漀攀Ⰰ 渀 瘀爀猀琀́ 搀攀 㜀　 搀攀 愀渀椀Ⰰ ᤂ椀ⴀ愀 搀攀猀昀́ᤂ甀爀愀琀 愀挀琀椀瘀椀琀愀琀攀愀 渀 挀愀搀爀甀氀 甀渀甀椀 䌀攀渀琀爀甀 搀攀 稀椀 瀀攀渀琀爀甀 
挀漀瀀椀椀 搀椀渀 猀甀戀漀爀搀椀渀攀愀 䐀䄀䜀匀倀䌀 匀攀挀琀漀爀 㔀⸀ 䐀漀愀洀渀愀 一攀愀最漀攀 愀 搀攀猀昀́ᤂ甀爀愀琀 愀挀琀椀瘀椀琀́ᬂ椀 挀漀洀瀀氀攀砀攀 挀甀 挀漀瀀椀椀椀Ⰰ 
搀攀 氀愀 挀攀氀攀 搀攀 戀愀稀́Ⰰ 瀀渀́ 氀愀 愀挀琀椀瘀椀琀́ᬂ椀 攀搀甀挀愀ᬂ椀漀渀愀氀攀⸀ 

Ḡ伀愀洀攀渀椀椀 挀甀 挀愀爀攀 愀洀 氀甀挀爀愀琀 攀爀愀甀 漀愀洀攀渀椀 渀攀挀́樀椀持椀Ⰰ 渀攀ⴀ愀甀 瘀漀爀戀椀琀 搀攀猀瀀爀攀 瀀爀漀戀氀攀洀攀氀攀 氀漀爀Ⰰ 愀洀 猀琀愀琀 搀攀 瘀漀爀戀́⸀ 
䄀洀 樀甀挀愀琀 ᤂ椀 琀愀戀氀攀 挀甀 甀渀椀椀 搀椀渀琀爀攀 攀椀Ⰰ 椀ⴀ愀洀 氀́猀愀琀 猀́ 渀攀 戀愀琀́ 挀愀 猀́ 猀攀 猀椀洀琀́ 戀椀渀攀Ⰰ 挀́ 搀漀愀爀 搀攀ⴀ愀椀愀 渀攀 搀甀挀攀洀 
愀挀漀氀漀⸀ᴠ  ⠀吀甀搀漀爀 倀椀渀琀椀氀椀攀⤀

䴀愀爀椀愀渀愀 䔀渀愀挀栀攀 

䐀漀愀洀渀愀 䴀愀爀椀愀渀愀 䔀渀愀挀栀攀 攀猀琀攀 挀漀氀攀最́ 氀愀 䌀氀甀戀甀氀 匀攀渀椀漀爀椀氀漀爀 挀甀 搀漀愀洀渀愀 倀愀甀氀愀 䐀漀最愀爀甀 弁椀 琀漀琀 
洀瀀爀攀甀渀́ 愀甀 搀攀猀昀́弁甀爀愀琀 弁椀 愀挀琀椀瘀椀琀愀琀攀愀 搀攀 瘀漀氀甀渀琀愀爀椀愀琀 氀愀 愀瀀愀爀琀愀洀攀渀琀甀氀 猀漀挀椀愀氀 瀀攀渀琀爀甀 昀攀琀攀⸀ 츀渀 瘀爀猀琀́ 
搀攀 㘀　 搀攀 愀渀椀Ⰰ 搀漀愀洀渀愀 䔀渀愀挀栀攀 愀 椀攀弁椀琀 搀攀 挀甀爀渀搀 氀愀 瀀攀渀猀椀攀Ⰰ 弁椀 挀甀洀 渀挀́ 渀甀 愀爀攀 渀攀瀀漀持椀 弁椀 洀愀椀 愀爀攀 
甀渀攀漀爀椀 琀椀洀瀀 氀椀戀攀爀Ⰰ 猀ⴀ愀 最渀搀椀琀 猀́ 猀攀 椀洀瀀氀椀挀攀 渀 愀挀攀猀琀 瀀爀漀椀攀挀琀⸀
 
䐀椀渀挀漀氀漀䐀椀渀挀漀氀漀 搀攀 愀樀甀琀漀爀甀氀 瀀攀 挀愀爀攀 氀ⴀ愀 漀昀攀爀椀琀Ⰰ 洀瀀爀攀甀渀́ 挀甀 挀漀氀攀最愀 猀愀Ⰰ 瀀攀渀琀爀甀 爀攀愀氀椀稀愀爀攀愀 挀愀搀漀甀爀椀氀漀爀 搀攀 
䌀爀́挀椀甀渀 弁椀 愀 洀́爀持椀弁漀愀爀攀氀漀爀Ⰰ 搀漀愀洀渀愀 䔀渀愀挀栀攀 挀漀渀猀椀搀攀爀́ 挀́ 愀 爀攀甀弁椀琀 猀́ 挀漀洀甀渀椀挀攀 戀椀渀攀 挀甀 昀攀琀攀氀攀 弁椀 
猀́ 氀攀 渀瘀攀持攀 挀琀攀 挀攀瘀愀 搀椀渀 攀砀瀀攀爀椀攀渀持愀 猀愀 搀攀 瘀椀愀ᬂ́⸀ 䤀ⴀ愀 昀́挀甀琀 瀀氀́挀攀爀攀 猀́ 漀戀猀攀爀瘀攀 挀́ 昀攀琀攀氀攀 攀爀愀甀 
昀漀愀爀琀攀 爀攀挀攀瀀琀椀瘀攀 弁椀 搀攀猀挀栀椀猀攀 猀́ 渀瘀攀持攀 氀甀挀爀甀爀椀 渀漀椀⸀ 币椀 瀀攀渀琀爀甀 挀́ 愀 昀漀猀琀 漀 攀砀瀀攀爀椀攀渀ᬂ́ 搀椀渀 挀愀爀攀 琀漀ᬂ椀 挀攀椀 
椀洀瀀氀椀挀愀ᬂ椀 愀甀 愀瘀甀琀 挀琀攀 挀攀瘀愀 搀攀 渀瘀́持愀琀 弁椀 挀愀爀攀 椀ⴀ愀 愀搀甀猀 漀 爀攀愀氀́ 猀愀琀椀猀昀愀挀ᬂ椀攀Ⰰ 搀漀愀洀渀愀 䔀渀愀挀栀攀 搀攀挀氀愀爀́ 
挀́ 攀猀琀攀 瀀爀攀最́琀椀琀́ 漀爀椀挀渀搀 猀́ 爀攀瀀攀琀攀 攀砀瀀攀爀椀攀渀ᬂ愀⸀ 

倀愀甀氀愀 䐀漀最愀爀甀

倀攀爀猀漀愀渀́ 昀漀愀爀琀攀 攀渀攀爀最椀挀́Ⰰ 搀漀愀洀渀愀 倀愀甀氀愀 䐀漀最愀爀甀 弁椀ⴀ愀 搀漀爀椀琀 挀愀 搀甀瀀́ 瀀攀渀猀椀漀渀愀爀攀 猀́ 猀攀 洀攀渀持椀渀́ 愀挀琀椀瘀́Ⰰ 
愀弁愀 挀́ 猀ⴀ愀 渀猀挀爀椀猀 渀 刀攀持攀愀甀愀 嘀漀氀甀渀琀愀爀椀氀漀爀 匀攀渀椀漀爀椀⸀ 䰀愀 㘀㐀 搀攀 愀渀椀Ⰰ 搀渀猀愀 挀漀渀猀椀搀攀爀́ 挀́ 瘀爀猀琀愀 猀愀 
瀀猀椀栀漀氀漀最椀挀́ 渀甀 猀攀 愀氀椀渀椀愀稀́ 挀甀 挀攀愀 戀椀漀氀漀最椀挀́Ⰰ 愀弁愀 挀́ 愀 挀́甀琀愀琀 猀́ 猀攀 昀愀挀́ 甀琀椀氀́ 弁椀 猀́ 愀樀甀琀攀 愀氀琀攀 瀀攀爀猀漀愀渀攀 
挀愀爀攀 愀甀 渀攀瘀漀椀攀 搀攀 猀瀀爀椀樀椀渀⸀ 

Ḡ䴀椀ⴀ愀洀Ḡ䴀椀ⴀ愀洀 搀漀爀椀琀 猀́ 洀́ 椀洀瀀氀椀挀 渀 愀挀琀椀瘀椀琀́持椀 搀攀 瘀漀氀甀渀琀愀爀椀愀琀 瀀攀 搀攀 漀 瀀愀爀琀攀 瀀攀渀琀爀甀 愀ⴀ洀椀 昀愀挀攀 琀椀洀瀀甀氀 洀愀椀 瀀氀́挀甀琀Ⰰ 
椀愀爀 瀀攀 搀攀 愀氀琀́ 瀀愀爀琀攀 搀椀渀 搀漀爀椀渀持愀 搀攀 愀 洀瀀́爀琀́弁椀 搀椀渀 攀砀瀀攀爀椀攀渀持愀 洀攀愀 搀攀 瘀椀愀持́ 挀攀氀漀爀 琀椀渀攀爀椀⸀ 吀甀琀甀爀漀爀 挀攀氀漀爀 
挀愀爀攀 瘀漀爀 猀́ 瀀爀椀洀攀愀猀挀́ 椀渀昀漀爀洀愀持椀椀Ⰰ 氀攀 漀昀攀爀 搀椀渀 攀砀瀀攀爀椀攀渀持愀 洀攀愀 挀甀 搀爀愀最́ 椀渀椀洀́⸀ 䐀愀挀́ 瀀漀琀 猀́ 愀樀甀琀 挀甀 挀攀瘀愀Ⰰ 
洀́ 猀椀洀琀 昀漀愀爀琀攀 戀椀渀攀⸀ᴠ

䄀挀琀椀瘀椀琀愀琀攀愀 搀攀 瘀漀氀甀渀琀愀爀椀愀琀 愀 搀攀猀昀́弁甀爀愀琀ⴀ漀 渀 挀愀搀爀甀氀 甀渀甀椀 愀瀀愀爀琀愀洀攀渀琀 猀漀挀椀愀氀 搀椀渀 猀甀戀漀爀搀椀渀攀愀 䐀䜀䄀匀倀䌀 
匀攀挀琀漀爀 ㌀Ⰰ 甀渀搀攀 攀爀愀甀 渀最爀椀樀椀琀攀 昀攀琀攀 挀甀 瘀爀猀琀攀 挀甀瀀爀椀渀猀攀 渀琀爀攀 㜀 弁椀 㐀 愀渀椀⸀ 䌀攀氀 洀愀椀 洀甀氀琀 弁椀ⴀ愀 愀搀甀猀 愀瀀漀爀琀甀氀 
瀀攀 氀椀渀椀攀 搀攀 挀爀攀愀持椀攀⸀ 䰀愀 甀渀 䌀氀甀戀 愀氀 猀攀渀椀漀爀椀氀漀爀 瀀攀 挀愀爀攀 氀 昀爀攀挀瘀攀渀琀攀愀稀́Ⰰ 搀漀愀洀渀愀 䐀漀最愀爀甀 瀀愀爀琀椀挀椀瀀́ 氀愀 
愀琀攀氀椀攀爀攀 搀攀 瀀椀挀琀甀爀́ 弁椀 挀爀漀椀琀漀爀椀攀 猀愀甀 愀琀攀氀椀攀爀攀 搀攀 挀爀攀愀持椀攀 愀 甀渀漀爀 瀀爀漀搀甀猀攀 栀愀渀搀洀愀搀攀⸀ 䄀弁愀搀愀爀 弁椀ⴀ愀 昀漀氀漀猀椀琀 
琀漀愀琀́ 瀀爀椀挀攀瀀攀爀攀愀 瀀攀渀琀爀甀 愀 氀攀 愀樀甀琀愀 瀀攀 昀攀琀攀 猀́ 瀀爀攀最́琀攀愀猀挀́ 昀攀氀椀挀椀琀́爀椀 弁椀 挀愀搀漀甀爀椀 搀攀 䌀爀́挀椀甀渀Ⰰ 瀀爀攀挀甀洀 弁椀 
洀́爀琀椀弁漀愀爀攀 瀀攀渀琀爀甀  洀愀爀琀椀攀⸀ 

 Ḡ䄀洀 挀́甀琀愀琀 猀́ 氀攀 漀昀攀爀椀洀 昀攀琀攀氀漀爀 挀氀椀瀀攀 搀攀 爀攀氀愀砀愀爀攀⸀ 䄀洀 搀椀猀挀甀琀愀琀 
瀀爀漀戀氀攀洀攀 猀漀挀椀愀氀攀 弁椀 搀攀 挀漀洀甀渀椀挀愀爀攀Ⰰ 愀洀 愀瘀甀琀 最爀椀樀́ 猀́ 渀甀 
攀砀椀猀琀攀 搀椀猀挀爀椀洀椀渀́爀椀 渀琀爀攀 攀氀攀ᴠⰀ 愀 挀漀洀瀀氀攀琀愀琀 搀漀愀洀渀愀 䐀漀最愀爀甀⸀ 
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„Eu am fost întotdeauna un om voluntar de felul meu, dacă 
a fost nevoie de ceva m-am implicat, nu am stat deoparte. 
Pentru că momentan nu sunt chiar atât de ocupată, am 
decis să încerc şi această activitate de voluntariat. 

CuCu fetele cu care am lucrat am comunicat bine, am simţit 
că le-a făcut plăcere că ne-am dus la ele. Mi-ar face 
plăcere să mă mai implic în astfel de activităţi.” (Mariana 
Enache)

„Pentru că mi-a plăcut foarte mult, m-am simțit bine văzând 
că pot să fac viața altor oameni mai bună, să le alin 
supărările, să fiu de folos, am decis să merg în continuare. 
Merg ca să-mi fac datoria de om”, a completat doamna 
Dascălu. 
 

Elena Dascălu

Elena Dascălu a făcut voluntariat în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență „Sfânta Elena”. 
Pensionată pe caz de boală, cu unele probleme de sănătate care îi afectează, uneori, activitatea 
zilnică, doamna Dascălu și-a dorit foarte mult să ajute așa că a depășit aceste impedimente. 

„Am intrat în acest proiect cu inima deschisă și cu gândul de a ajuta. Deși imi este uneori greu, chiar 
am vrut să ajut, pentru că știu că este mare nevoie de ajutor oriunde”, a declarat aceasta.

LaLa Centrul „Sfânta Elena” a lucrat cu persoane imobilizate la pat, persoane cu Alzheimer sau cu 
depresii. Cu aceștia din urmă a stat de vorbă, a încercat să le facă ziua mai frumoasă și să le ridice 
moralul. De asemenea, la indicația personalului centrului, a ajutat la servirea mesei și a supravegheat 
servirea alimentelor.  

20



„Eu am fost întotdeauna un om voluntar de felul meu, dacă 
a fost nevoie de ceva m-am implicat, nu am stat deoparte. 
Pentru că momentan nu sunt chiar atât de ocupată, am 
decis să încerc şi această activitate de voluntariat. 

CuCu fetele cu care am lucrat am comunicat bine, am simţit 
că le-a făcut plăcere că ne-am dus la ele. Mi-ar face 
plăcere să mă mai implic în astfel de activităţi.” (Mariana 
Enache)

„Pentru că mi-a plăcut foarte mult, m-am simțit bine văzând 
că pot să fac viața altor oameni mai bună, să le alin 
supărările, să fiu de folos, am decis să merg în continuare. 
Merg ca să-mi fac datoria de om”, a completat doamna 
Dascălu. 
 

Elena Dascălu

Elena Dascălu a făcut voluntariat în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență „Sfânta Elena”. 
Pensionată pe caz de boală, cu unele probleme de sănătate care îi afectează, uneori, activitatea 
zilnică, doamna Dascălu și-a dorit foarte mult să ajute așa că a depășit aceste impedimente. 

„Am intrat în acest proiect cu inima deschisă și cu gândul de a ajuta. Deși imi este uneori greu, chiar 
am vrut să ajut, pentru că știu că este mare nevoie de ajutor oriunde”, a declarat aceasta.

LaLa Centrul „Sfânta Elena” a lucrat cu persoane imobilizate la pat, persoane cu Alzheimer sau cu 
depresii. Cu aceștia din urmă a stat de vorbă, a încercat să le facă ziua mai frumoasă și să le ridice 
moralul. De asemenea, la indicația personalului centrului, a ajutat la servirea mesei și a supravegheat 
servirea alimentelor.  

Ḡ䄀洀 昀́挀甀琀 瘀漀氀甀渀琀愀爀椀愀琀 氀愀 䌀攀渀琀爀甀氀 匀昀渀琀愀 䴀愀爀椀愀Ⰰ 甀渀搀攀 愀洀 
氀甀挀爀愀琀 挀甀 挀漀瀀椀椀Ⰰ 愀洀 搀椀猀挀甀琀愀琀 挀甀 攀椀Ⰰ 椀ⴀ愀洀 愀猀椀猀琀愀琀 氀愀 氀攀挀ᬂ椀椀⸀ 
䌀漀瀀椀椀椀 愀甀 昀漀猀琀 昀漀愀爀琀攀 戀甀挀甀爀漀ᤂ椀Ⰰ 猀甀渀琀 挀甀洀椀渀ᬂ椀Ⰰ 渀ᬂ攀氀攀最́琀漀爀椀 ᤂ椀 
昀爀甀洀漀ᤂ椀Ⰰ 渀攀ⴀ愀洀 猀椀洀ᬂ椀琀 戀椀渀攀 洀瀀爀攀甀渀́⸀ 츀洀椀 瀀氀愀挀攀 猀́ 愀樀甀琀 
漀愀洀攀渀椀Ⰰ 洀椀 瀀氀愀挀攀 渀 洀漀搀 搀攀漀猀攀戀椀琀 猀́ 氀甀挀爀攀稀 挀甀 挀漀瀀椀椀 瀀攀渀琀爀甀 
挀́ 愀洀 ᤂ椀 攀甀 渀攀瀀漀ᬂ椀Ⰰ 椀愀爀 愀挀攀猀琀 氀甀挀爀甀 洀́ 愀樀甀琀́ 猀́ 椀 渀ᬂ攀氀攀最⸀ᴠ  
⠀嘀椀挀琀漀爀 䴀甀渀琀攀愀渀甀⤀
  

Ḡ䄀洀 稀椀猀 猀́ 昀愀挀 ᤂ椀 攀甀 漀 昀愀瀀琀́ 戀甀渀́Ⰰ 挀́ 爀́甀 猀攀 瀀漀愀琀攀 昀愀挀攀 
昀漀愀爀琀攀 甀ᤂ漀爀⸀ 嘀漀氀甀渀琀愀爀椀愀琀甀氀 ᬂ椀 搀́ 漀 猀琀愀爀攀 搀攀 氀椀渀椀ᤂ琀攀Ⰰ ᤂ琀椀椀渀搀 挀́ 愀椀 
愀樀甀琀愀琀 瀀攀 挀椀渀攀瘀愀⸀ 䰀愀 挀攀渀琀爀甀 愀洀 愀樀甀琀愀琀 瀀攀爀猀漀渀愀氀甀氀 猀́ 氀攀 搀攀愀 
漀愀洀攀渀椀氀漀爀 猀́ 洀́渀渀挀攀Ⰰ 愀洀 猀琀愀琀 搀攀 瘀漀爀戀́ 挀甀 攀椀Ⰰ 愀洀 最氀甀洀椀琀Ⰰ 
氀攀ⴀ愀洀 昀́挀甀琀Ⰰ 洀́挀愀爀 瀀甀ᬂ椀渀Ⰰ 瘀椀愀ᬂ愀 洀愀椀 甀ᤂ漀愀爀́⸀ 一攀ⴀ愀洀 漀戀椀ᤂ渀甀椀琀 
ᤂ椀 洀攀爀最攀洀 渀 挀漀渀琀椀渀甀愀爀攀Ⰰ 挀攀椀 搀攀 氀愀 挀攀渀琀爀甀 猀甀渀琀 渀挀渀琀愀ᬂ椀 挀́ 
渀攀 搀甀挀攀洀Ⰰ 渀攀 渀琀爀攀愀戀́ 搀攀 昀椀攀挀愀爀攀 搀愀琀愀 挀渀搀 洀愀椀 瘀攀渀椀洀⸀ ᠂椀 
戀́椀愀琀甀氀戀́椀愀琀甀氀 洀攀甀Ⰰ 挀愀爀攀 攀猀琀攀 瀀氀攀挀愀琀 搀椀渀 ᬂ愀爀́Ⰰ 洀椀ⴀ愀 猀瀀甀猀 䴀愀洀́Ⰰ 
猀甀渀琀 洀渀搀爀甀 搀攀 琀椀渀攀℀ 묀⸀ 䔀 戀椀渀攀 ᤂ椀 瀀攀渀琀爀甀 洀椀渀攀Ⰰ 昀愀挀 洀椀ᤂ挀愀爀攀 
ᤂ椀 猀漀挀椀愀氀椀稀攀稀Ⰰ ᤂ椀 攀 戀椀渀攀 ᤂ椀 瀀攀渀琀爀甀 挀攀椀 瀀攀 挀愀爀攀 椀 愀樀甀琀ᴠⰀ 
愀 瀀漀瘀攀猀琀椀琀 搀漀愀洀渀愀 嘀氀́搀漀椀甀⸀ 
 

嘀椀挀琀漀爀 䴀甀渀琀攀愀渀甀

嘀椀挀琀漀爀 䴀甀渀琀攀愀渀甀 愀爀攀 㘀　 搀攀 愀渀椀Ⰰ 攀猀琀攀 漀 瀀攀爀猀漀愀渀́ 昀漀愀爀琀攀 攀渀攀爀最椀挀́ ᤂ椀 椀 瀀氀愀挀攀 猀́ 猀攀 椀洀瀀氀椀挀攀 渀 搀椀昀攀爀椀琀攀 
愀挀琀椀瘀椀琀́ᬂ椀⸀ 䄀 昀́挀甀琀 瀀攀渀琀爀甀 瀀爀椀洀愀 搀愀琀́ 瘀漀氀甀渀琀愀爀椀愀琀 搀愀琀漀爀椀琀́ 瀀爀漀椀攀挀琀甀氀甀椀 Ḡ匀攀渀椀漀爀椀椀 ጠ 刀攀猀甀爀猀攀 渀 挀漀洀甀渀椀琀愀琀攀㨀 
嘀漀氀甀渀琀愀爀椀愀琀 氀愀 瘀爀猀琀愀 愀 琀爀攀椀愀ᴠ ᤂ椀 猀攀 搀攀挀氀愀爀́ 昀漀愀爀琀攀 洀甀氀ᬂ甀洀椀琀 搀攀 愀氀攀最攀爀攀愀 昀́挀甀琀́ ᤂ椀 搀攀 愀挀琀椀瘀椀琀́ᬂ椀氀攀 渀 
挀愀爀攀 猀ⴀ愀 椀洀瀀氀椀挀愀琀⸀ 䄀琀琀 搀攀 洀甀氀ᬂ甀洀椀琀 渀挀琀 ᤂ椀 搀漀爀攀ᤂ琀攀 猀́ 搀攀猀昀́ᤂ漀愀爀攀 渀 挀漀渀琀椀渀甀愀爀攀 愀挀琀椀瘀椀琀́ᬂ椀 搀攀 
瘀漀氀甀渀琀愀爀椀愀琀Ⰰ 洀愀椀 愀氀攀猀 渀 戀攀渀攀昀椀挀椀甀氀 挀漀瀀椀椀氀漀爀Ⰰ 挀甀 挀愀爀攀 猀攀 渀ᬂ攀氀攀最攀 昀漀愀爀琀攀 戀椀渀攀⸀ 

䄀氀攀砀愀渀搀爀愀 嘀氀́搀漀椀甀 
᠂椀 搀漀愀洀渀愀 䄀氀攀砀愀渀搀爀愀 嘀氀́搀漀椀甀 ᤂ椀ⴀ愀 搀攀猀昀́ᤂ甀爀愀琀 愀挀琀椀瘀椀琀愀琀攀愀 搀攀 瘀漀氀甀渀琀愀爀 渀 挀愀搀爀甀氀 䌀攀渀琀爀甀氀甀椀 搀攀 츀渀最爀椀樀椀爀攀 
ᤂ椀 䄀猀椀猀琀攀渀ᬂ́ Ḡ匀昀渀琀愀 䔀氀攀渀愀ᴠ⸀ 䰀愀 㘀㌀ 搀攀 愀渀椀Ⰰ 搀漀愀洀渀愀 嘀氀́搀漀椀甀 ᤂ椀ⴀ愀 搀漀爀椀琀 猀́ 猀攀 昀愀挀́ 甀琀椀氀́ ᤂ椀 猀́ⴀ椀 愀樀甀琀攀 瀀攀 
挀攀椀 愀昀氀愀ᬂ椀 渀 渀攀瘀漀椀攀Ⰰ 瀀爀椀渀 愀挀琀椀瘀椀琀́ᬂ椀 搀攀 瘀漀氀甀渀琀愀爀椀愀琀⸀ 
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㠀

匀琀爀愀琀攀最椀攀 氀漀挀愀氀́ 搀攀 猀甀猀ᬂ椀渀攀爀攀 愀 瘀漀氀甀渀琀愀爀椀愀琀甀氀甀椀 
渀 爀渀搀甀氀 猀攀渀椀漀爀椀氀漀爀 氀愀 渀椀瘀攀氀甀氀 䴀甀渀椀挀椀瀀椀甀氀甀椀 䈀甀挀甀爀攀ᤂ琀椀
츀渀 琀漀愀琀攀 ᬂ́爀椀氀攀 攀甀爀漀瀀攀渀攀Ⰰ 瀀攀爀猀漀愀渀攀氀攀 瘀爀猀琀渀椀挀攀 爀攀瀀爀攀稀椀渀琀́ 甀渀愀 搀椀渀 爀攀猀甀爀猀攀氀攀 挀攀氀攀 洀愀椀 椀洀瀀漀爀琀愀渀琀攀 搀攀 
瘀漀氀甀渀琀愀爀椀 搀攀 氀愀 渀椀瘀攀氀 渀愀ᬂ椀漀渀愀氀Ⰰ 挀甀 瀀爀漀挀攀渀琀攀 挀愀爀攀 瘀愀爀椀愀稀́Ⰰ 渀 洀攀搀椀攀Ⰰ 渀琀爀攀 　ⴀ㌀　─ 搀椀渀 渀甀洀́爀甀氀 琀漀琀愀氀 搀攀 
瘀漀氀甀渀琀愀爀椀⸀ 츀渀 刀漀洀渀椀愀Ⰰ 渀甀洀愀椀 ㈀Ⰰ㘀─ 搀椀渀琀爀攀 猀攀渀椀漀爀椀 猀攀 椀洀瀀氀椀挀́ 渀 愀挀琀椀瘀椀琀́ᬂ椀 搀攀 瘀漀氀甀渀琀愀爀椀愀琀Ⰰ 搀攀ᤂ椀 甀渀 
瀀爀漀挀攀渀琀 洀甀氀琀 洀愀椀 渀甀洀攀爀漀猀 攀猀琀攀 渀挀́ 挀漀渀攀挀琀愀琀 猀漀挀椀愀氀 ᤂ椀 攀猀琀攀 愀挀琀椀瘀Ⰰ 昀椀攀 渀 愀挀琀椀瘀椀琀́ᬂ椀 挀甀 挀愀爀愀挀琀攀爀 
瀀爀漀昀攀猀椀漀渀愀氀 猀愀甀 愀最爀椀挀漀氀Ⰰ 昀椀攀 渀 渀最爀椀樀椀爀攀愀 渀攀瀀漀ᬂ椀氀漀爀 猀愀甀 愀 爀甀搀攀氀漀爀 洀愀椀 渀 瘀爀猀琀́⸀

倀爀漀瀀甀渀攀爀椀氀攀倀爀漀瀀甀渀攀爀椀氀攀 搀攀 猀琀爀愀琀攀最椀攀 氀漀挀愀氀́ 瀀爀攀稀攀渀琀愀琀攀 渀 挀愀搀爀甀氀 瀀爀漀椀攀挀琀甀氀甀椀 Ḡ匀攀渀椀漀爀椀椀 ጠ 刀攀猀甀爀猀攀 椀渀 挀漀洀甀渀椀琀愀琀攀㨀 
嘀漀氀甀渀琀愀爀椀愀琀 氀愀 瘀爀猀琀愀 愀 琀爀攀椀愀ᴠ ᬂ椀渀 猀攀愀洀愀 搀攀 爀攀愀氀椀琀́ᬂ椀氀攀 搀攀洀漀最爀愀昀椀挀攀 ᤂ椀 猀漀挀椀漀ⴀ攀挀漀渀漀洀椀挀攀 爀漀洀渀攀ᤂ琀椀 ᤂ椀 猀攀 
愀爀琀椀挀甀氀攀愀稀́ 挀甀 攀氀攀洀攀渀琀攀氀攀 搀攀 猀琀爀愀琀攀最椀攀 琀爀愀猀愀琀攀 搀攀 挀́琀爀攀 䜀甀瘀攀爀渀 渀 搀漀甀́ 搀漀挀甀洀攀渀琀攀 椀洀瀀漀爀琀愀渀琀攀 
攀氀愀戀漀爀愀琀攀 渀 愀渀甀氀 ㈀　㔀㨀 匀琀爀愀琀攀最椀愀 渀愀ᬂ椀漀渀愀氀́ 瀀攀渀琀爀甀 瀀爀漀洀漀瘀愀爀攀愀 洀戀́琀爀渀椀爀椀椀 愀挀琀椀瘀攀 ᤂ椀 瀀爀漀琀攀挀ᬂ椀愀 
瀀攀爀猀漀愀渀攀氀漀爀 瘀爀猀琀渀椀挀攀Ⰰ 瀀爀攀挀甀洀 ᤂ椀 匀琀爀愀琀攀最椀愀 渀愀ᬂ椀漀渀愀氀́ 搀攀 椀渀挀氀甀稀椀甀渀攀 猀漀挀椀愀氀́ ᤂ椀 爀攀搀甀挀攀爀攀 愀 猀́爀́挀椀攀椀 
⠀㈀　㔀ⴀ㈀　㈀　⤀⸀

䐀愀琀攀氀攀䐀愀琀攀氀攀 爀攀挀攀渀猀́洀渀琀甀氀甀椀 搀椀渀 ㈀　 愀爀愀琀́ 昀愀瀀琀甀氀 挀́ 㘀Ⰰ─ 搀椀渀 瀀漀瀀甀氀愀持椀愀 刀漀洀渀椀攀椀 愀瘀攀愀 㘀㔀 搀攀 愀渀椀 弁椀 
瀀攀猀琀攀 ⠀愀瀀爀漀砀⸀ ㌀Ⰰ㈀㐀 搀攀 洀椀氀椀漀愀渀攀 搀攀 瀀攀爀猀漀愀渀攀⤀Ⰰ 椀愀爀 瀀攀猀琀攀 Ⰰ㐀㔀 洀椀氀椀漀愀渀攀 搀攀 瀀攀爀猀漀愀渀攀 愀瘀攀愀甀 㜀㔀 搀攀 愀渀椀 
弁椀 瀀攀猀琀攀 ⠀㜀Ⰰ㈀─ 搀椀渀 瀀漀瀀甀氀愀持椀愀 刀漀洀渀椀攀椀⤀⸀ 䌀漀渀昀漀爀洀 瀀爀攀瘀椀稀椀甀渀椀氀漀爀 唀䔀Ⰰ 瀀爀漀挀攀渀琀甀氀 瀀攀爀猀漀愀渀攀氀漀爀 搀攀 瀀攀猀琀攀 㘀㔀 
搀攀 愀渀椀 瘀愀 挀爀攀弁琀攀 爀愀瀀椀搀 渀 瘀椀椀琀漀爀甀氀 愀瀀爀漀瀀椀愀琀 弁椀 瘀愀 愀樀甀渀最攀 氀愀 愀瀀爀漀愀瀀攀 ㌀　─ 渀 椀渀琀攀爀瘀愀氀甀氀 ㈀　㔀　ⴀ㈀　㘀　⸀ 
伀 戀甀渀́ 瀀愀爀琀攀 愀 瀀攀爀猀漀愀渀攀氀漀爀 瘀爀猀琀渀椀挀攀 愀甀 渀攀瘀漀椀 猀瀀攀挀椀昀椀挀攀 搀攀 渀最爀椀樀椀爀攀 ᤂ椀 搀攀 猀甀瀀漀爀琀Ⰰ 挀甀 挀愀爀愀挀琀攀爀 猀漀挀椀愀氀 
猀愀甀 洀攀搀椀挀漀ⴀ猀漀挀椀愀氀 ⠀渀 猀瀀攀挀椀愀氀 瀀攀爀猀漀愀渀攀氀攀 猀椀渀最甀爀攀 ᤂ椀 挀甀 瘀攀渀椀琀甀爀椀 猀挀́稀甀琀攀 ጠ 戀攀渀攀昀椀挀椀愀爀椀椀 瀀攀渀猀椀椀氀漀爀 搀攀 
愀最爀椀挀甀氀琀漀爀椀Ⰰ愀最爀椀挀甀氀琀漀爀椀Ⰰ 瀀攀渀猀椀椀 搀攀 甀爀洀愀ᤂ 猀愀甀 猀漀挀椀愀氀攀⤀Ⰰ 搀愀爀 攀砀椀猀琀́ 漀 挀愀琀攀最漀爀椀攀 椀洀瀀漀爀琀愀渀琀́ 搀攀 瀀攀爀猀漀愀渀攀Ⰰ 瀀攀 搀攀 愀氀琀́ 
瀀愀爀琀攀Ⰰ 挀甀 爀攀猀甀爀猀攀 猀攀洀渀椀昀椀挀愀琀椀瘀攀 搀攀 琀椀洀瀀Ⰰ 挀甀渀漀ᤂ琀椀渀ᬂ攀Ⰰ 搀椀猀瀀漀渀椀戀椀氀椀琀愀琀攀 搀攀 椀洀瀀氀椀挀愀爀攀 渀 瘀椀愀ᬂ愀 挀漀洀甀渀椀琀́ᬂ椀椀Ⰰ 
挀愀爀攀 瀀漀琀 昀椀 甀琀椀氀椀稀愀琀攀 洀甀氀琀 洀愀椀 攀昀椀挀椀攀渀琀 搀攀挀琀 渀 瀀爀攀稀攀渀琀⸀

唀渀唀渀 爀愀瀀漀爀琀 䔀甀爀漀猀琀愀琀 挀甀 瀀爀椀瘀椀爀攀 氀愀 洀戀́琀爀渀椀爀攀愀 瀀漀瀀甀氀愀ᬂ椀攀椀 攀瘀椀搀攀渀ᬂ椀愀 漀 猀椀琀甀愀ᬂ椀攀 瀀愀爀愀搀漀砀愀氀́ 瀀攀渀琀爀甀 
刀漀洀渀椀愀Ⰰ 氀愀 渀椀瘀攀氀甀氀 愀渀甀氀甀椀 ㈀　㨀 氀愀 愀挀攀愀 搀愀琀́Ⰰ ᬂ愀爀愀 渀漀愀猀琀爀́ 渀爀攀最椀猀琀爀愀 挀攀愀 洀愀椀 洀愀爀攀 爀愀琀́ 愀 瀀漀瀀甀氀愀ᬂ椀攀椀 
愀挀琀椀瘀攀 ⠀搀椀渀 瀀甀渀挀琀 搀攀 瘀攀搀攀爀攀 攀挀漀渀漀洀椀挀⤀ 搀攀 㘀㔀ⴀ㠀㐀 愀渀椀 搀椀渀 䔀甀爀漀瀀愀㨀 ㈀　Ⰰ㠀─ 搀椀渀 瀀漀瀀甀氀愀ᬂ椀愀 搀攀 愀挀攀愀猀琀́ 
瘀爀猀琀́ 挀漀渀琀椀渀甀愀 猀́ 愀椀戀́ 漀 愀挀琀椀瘀椀琀愀琀攀 攀挀漀渀漀洀椀挀́Ⰰ 昀愀ᬂ́ 搀攀 漀 洀攀搀椀攀 搀攀 愀瀀爀漀砀⸀　─ 渀 挀攀氀攀氀愀氀琀攀 ᬂ́爀椀 唀䔀⸀ 
䄀挀攀猀琀 瀀爀漀挀攀渀琀 猀攀 搀愀琀漀爀愀 渀 洀愀爀攀 瀀愀爀琀攀 瘀爀猀琀渀椀挀椀氀漀爀 搀椀渀 洀攀搀椀甀氀 爀甀爀愀氀Ⰰ 挀愀爀攀 挀漀渀琀椀渀甀愀甀 猀́ 氀甀挀爀攀稀攀 渀 
愀最爀椀挀甀氀琀甀爀愀 搀攀 猀甀戀稀椀猀琀攀渀ᬂ́Ⰰ 搀愀爀 ᤂ椀 瀀攀爀猀漀愀渀攀氀漀爀 挀愀爀攀 愀挀琀椀瘀愀猀攀爀́ 渀 渀瘀́ᬂ́洀渀琀 猀愀甀 渀 瀀漀稀椀ᬂ椀椀 搀攀 
挀漀渀搀甀挀攀爀攀⸀挀漀渀搀甀挀攀爀攀⸀ 䴀椀最爀愀ᬂ椀愀 洀愀猀椀瘀́ 愀 琀椀渀攀爀椀氀漀爀 搀椀渀 洀攀搀椀甀氀 爀甀爀愀氀 ᤂ椀 搀椀渀 漀爀愀ᤂ攀氀攀 洀椀挀椀 愀 氀́猀愀琀 渀猀́ 渀 甀爀洀́ 甀渀 
渀甀洀́爀 昀漀愀爀琀攀 洀愀爀攀 搀攀 瀀攀爀猀漀愀渀攀 瘀爀猀琀渀椀挀攀 挀愀爀攀Ⰰ 瀀爀漀最爀攀猀椀瘀Ⰰ 搀攀瘀椀渀 搀攀瀀攀渀搀攀渀琀攀 搀攀 甀渀 愀樀甀琀漀爀 攀砀琀攀爀渀⸀

䰀愀 渀椀瘀攀氀 渀愀ᬂ椀漀渀愀氀Ⰰ 漀 琀爀攀椀洀攀 搀椀渀 瘀爀猀琀渀椀挀椀椀 瀀攀猀琀攀 㘀㔀 搀攀 愀渀椀 琀爀́椀愀甀 猀椀渀最甀爀椀 渀 ㈀　 ⠀㈀㔀ⴀ㌀　─⤀⸀ 
 
䄀挀攀猀琀攀 攀氀攀洀攀渀琀攀 爀攀瀀爀攀稀椀渀琀́ 瀀椀猀琀攀 搀攀 爀攀昀氀攀砀椀攀 椀洀瀀漀爀琀愀渀琀攀 瀀攀渀琀爀甀 爀漀氀甀氀 瀀攀 挀愀爀攀 瘀漀氀甀渀琀愀爀椀椀 ⠀椀渀挀氀甀猀椀瘀 
瘀漀氀甀渀琀愀爀椀椀 猀攀渀椀漀爀椀⤀ 瀀漀琀 猀́ 氀 愀椀戀́ 渀 挀漀洀甀渀椀琀́ᬂ椀Ⰰ 渀 愀挀琀椀瘀椀琀́ᬂ椀 挀愀爀攀 猀́ 挀漀渀琀爀椀戀甀椀攀 氀愀 挀爀攀ᤂ琀攀爀攀愀 挀愀氀椀琀́ᬂ椀椀 瘀椀攀ᬂ椀椀 
瀀攀爀猀漀愀渀攀氀漀爀 愀昀氀愀琀攀 渀 猀椀琀甀愀ᬂ椀椀 搀攀 瘀甀氀渀攀爀愀戀椀氀椀琀愀琀攀 猀愀甀 攀砀挀氀甀稀椀甀渀攀⸀

䤀渀䤀渀 匀琀爀愀琀攀最椀愀 渀愀ᬂ椀漀渀愀氀́ 瀀攀渀琀爀甀 瀀爀漀洀漀瘀愀爀攀愀 洀戀́琀爀渀椀爀椀椀 愀挀琀椀瘀攀 ᤂ椀 瀀爀漀琀攀挀ᬂ椀愀 瀀攀爀猀漀愀渀攀氀漀爀 瘀爀猀琀渀椀挀攀 
⠀㈀　㔀ⴀ㈀　㈀　⤀ 攀猀琀攀 愀挀挀攀渀琀甀愀琀́ 漀瀀漀爀琀甀渀椀琀愀琀攀愀 氀攀最愀琀́ 搀攀 瀀愀爀琀椀挀椀瀀愀爀攀愀 猀漀挀椀愀氀́ 愀 瀀攀爀猀漀愀渀攀氀漀爀 瘀爀猀琀渀椀挀攀 ᤂ椀 
爀漀氀甀氀 瀀攀 挀愀爀攀 愀挀攀猀琀攀愀 氀 瀀漀琀 愀挀漀瀀攀爀椀Ⰰ 渀 洀漀搀 愀挀琀椀瘀Ⰰ 渀 猀漀挀椀攀琀愀琀攀⸀ 

倀愀爀琀椀挀椀瀀愀爀攀愀倀愀爀琀椀挀椀瀀愀爀攀愀 猀漀挀椀愀氀́ 猀甀戀 昀漀爀洀́ 搀攀 椀洀瀀氀椀挀愀爀攀 挀椀瘀椀挀́ 愀挀琀椀瘀́ 弁椀 瘀漀氀甀渀琀愀爀椀愀琀 挀漀渀琀爀椀戀甀椀攀 弁椀 氀愀 戀甀渀́猀琀愀爀攀愀 
搀攀猀琀椀渀愀琀愀爀椀氀漀爀 愀挀攀猀琀漀爀 攀昀漀爀琀甀爀椀㬀 搀攀 攀砀攀洀瀀氀甀Ⰰ 渀 挀愀搀爀甀氀 愀挀琀椀瘀椀琀́持椀氀漀爀 攀搀甀挀愀琀椀瘀攀Ⰰ挀漀瀀椀椀椀 瀀漀琀 戀攀渀攀昀椀挀椀愀 昀漀愀爀琀攀 
洀甀氀琀 搀攀 瀀爀攀稀攀渀持愀⼀攀砀瀀攀爀椀攀渀持愀 瘀爀猀琀渀椀挀椀氀漀爀⸀ 䐀攀 愀猀攀洀攀渀攀愀Ⰰ 椀洀瀀氀椀挀愀爀攀愀 挀椀瘀椀挀́ 瀀爀椀渀 椀渀琀攀爀洀攀搀椀甀氀 漀昀攀爀椀爀椀爀椀椀 
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匀琀爀愀琀攀最椀攀 氀漀挀愀氀́ 搀攀 猀甀猀ᬂ椀渀攀爀攀 愀 瘀漀氀甀渀琀愀爀椀愀琀甀氀甀椀 
渀 爀渀搀甀氀 猀攀渀椀漀爀椀氀漀爀 氀愀 渀椀瘀攀氀甀氀 䴀甀渀椀挀椀瀀椀甀氀甀椀 䈀甀挀甀爀攀ᤂ琀椀
츀渀 琀漀愀琀攀 ᬂ́爀椀氀攀 攀甀爀漀瀀攀渀攀Ⰰ 瀀攀爀猀漀愀渀攀氀攀 瘀爀猀琀渀椀挀攀 爀攀瀀爀攀稀椀渀琀́ 甀渀愀 搀椀渀 爀攀猀甀爀猀攀氀攀 挀攀氀攀 洀愀椀 椀洀瀀漀爀琀愀渀琀攀 搀攀 
瘀漀氀甀渀琀愀爀椀 搀攀 氀愀 渀椀瘀攀氀 渀愀ᬂ椀漀渀愀氀Ⰰ 挀甀 瀀爀漀挀攀渀琀攀 挀愀爀攀 瘀愀爀椀愀稀́Ⰰ 渀 洀攀搀椀攀Ⰰ 渀琀爀攀 　ⴀ㌀　─ 搀椀渀 渀甀洀́爀甀氀 琀漀琀愀氀 搀攀 
瘀漀氀甀渀琀愀爀椀⸀ 츀渀 刀漀洀渀椀愀Ⰰ 渀甀洀愀椀 ㈀Ⰰ㘀─ 搀椀渀琀爀攀 猀攀渀椀漀爀椀 猀攀 椀洀瀀氀椀挀́ 渀 愀挀琀椀瘀椀琀́ᬂ椀 搀攀 瘀漀氀甀渀琀愀爀椀愀琀Ⰰ 搀攀ᤂ椀 甀渀 
瀀爀漀挀攀渀琀 洀甀氀琀 洀愀椀 渀甀洀攀爀漀猀 攀猀琀攀 渀挀́ 挀漀渀攀挀琀愀琀 猀漀挀椀愀氀 ᤂ椀 攀猀琀攀 愀挀琀椀瘀Ⰰ 昀椀攀 渀 愀挀琀椀瘀椀琀́ᬂ椀 挀甀 挀愀爀愀挀琀攀爀 
瀀爀漀昀攀猀椀漀渀愀氀 猀愀甀 愀最爀椀挀漀氀Ⰰ 昀椀攀 渀 渀最爀椀樀椀爀攀愀 渀攀瀀漀ᬂ椀氀漀爀 猀愀甀 愀 爀甀搀攀氀漀爀 洀愀椀 渀 瘀爀猀琀́⸀

倀爀漀瀀甀渀攀爀椀氀攀倀爀漀瀀甀渀攀爀椀氀攀 搀攀 猀琀爀愀琀攀最椀攀 氀漀挀愀氀́ 瀀爀攀稀攀渀琀愀琀攀 渀 挀愀搀爀甀氀 瀀爀漀椀攀挀琀甀氀甀椀 Ḡ匀攀渀椀漀爀椀椀 ጠ 刀攀猀甀爀猀攀 椀渀 挀漀洀甀渀椀琀愀琀攀㨀 
嘀漀氀甀渀琀愀爀椀愀琀 氀愀 瘀爀猀琀愀 愀 琀爀攀椀愀ᴠ ᬂ椀渀 猀攀愀洀愀 搀攀 爀攀愀氀椀琀́ᬂ椀氀攀 搀攀洀漀最爀愀昀椀挀攀 ᤂ椀 猀漀挀椀漀ⴀ攀挀漀渀漀洀椀挀攀 爀漀洀渀攀ᤂ琀椀 ᤂ椀 猀攀 
愀爀琀椀挀甀氀攀愀稀́ 挀甀 攀氀攀洀攀渀琀攀氀攀 搀攀 猀琀爀愀琀攀最椀攀 琀爀愀猀愀琀攀 搀攀 挀́琀爀攀 䜀甀瘀攀爀渀 渀 搀漀甀́ 搀漀挀甀洀攀渀琀攀 椀洀瀀漀爀琀愀渀琀攀 
攀氀愀戀漀爀愀琀攀 渀 愀渀甀氀 ㈀　㔀㨀 匀琀爀愀琀攀最椀愀 渀愀ᬂ椀漀渀愀氀́ 瀀攀渀琀爀甀 瀀爀漀洀漀瘀愀爀攀愀 洀戀́琀爀渀椀爀椀椀 愀挀琀椀瘀攀 ᤂ椀 瀀爀漀琀攀挀ᬂ椀愀 
瀀攀爀猀漀愀渀攀氀漀爀 瘀爀猀琀渀椀挀攀Ⰰ 瀀爀攀挀甀洀 ᤂ椀 匀琀爀愀琀攀最椀愀 渀愀ᬂ椀漀渀愀氀́ 搀攀 椀渀挀氀甀稀椀甀渀攀 猀漀挀椀愀氀́ ᤂ椀 爀攀搀甀挀攀爀攀 愀 猀́爀́挀椀攀椀 
⠀㈀　㔀ⴀ㈀　㈀　⤀⸀

䐀愀琀攀氀攀䐀愀琀攀氀攀 爀攀挀攀渀猀́洀渀琀甀氀甀椀 搀椀渀 ㈀　 愀爀愀琀́ 昀愀瀀琀甀氀 挀́ 㘀Ⰰ─ 搀椀渀 瀀漀瀀甀氀愀持椀愀 刀漀洀渀椀攀椀 愀瘀攀愀 㘀㔀 搀攀 愀渀椀 弁椀 
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serviciilor sociale bazate pe voluntariat oferă un beneficiu economic substanţial comunităţilor care 
funcţionează cu un buget restrâns şi care au nevoi sociale crescute.

Cu toate acestea, nici legea voluntariatului (78/2014) și nici strategia de îmbătrânire activă nu au 
contribuit încă în mod substanțial la creșterea procentului de vârstnici care se implică în activități de 
voluntariat. România se află pe ultimele locuri în rândul statelor UE în privința acestui procent , dar 
are o poziție ușor mai bună în ceea ce priește percepția generală asupra voluntariatului.

Majoritatea voluntarilor vârstnici se implică în prezent în creșterea nepoților (aprox.26%) sau a unor Majoritatea voluntarilor vârstnici se implică în prezent în creșterea nepoților (aprox.26%) sau a unor 
rude sau persoane în vârstă (aprox.10%). Doar 2,6% dintre aceștia sunt implicați în activități 
voluntare externe familiei.

Definiția termenului de voluntariat este inclusă în Legea 78 / 2014, art 3:

     a) Voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public 
desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept 
public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup; 

            b) activitatea de interes public reprezintă activitatea desfăşurată în domenii precum: arta şi 
cultura, sportul şi recreerea, educaţia şi cercetarea, protecţia mediului, sănătatea, asistenţa socială, 
religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, 
dezvoltarea socială. 

Mesele rotunde organizate de Asociația Habilitas în cadrul prezentului proiect au permis unui număr 
important de persoane vârstnice din București să se exprime cu privire la intenția de a participa la 
activitățiactivități în sprijinul comunității, sau activități de voluntariat. A fost important de analizat, cu această 
ocazie, care sunt resorturile de motivație pentru implicarea în activități cu caracter benevol și de ase-
menea care sunt pârghiile prin care aceste motivații pot fi canalizate în direcții utile pentru 
comunitate.

Chestionarele aplicate în cadrul reuniunilor au evidențiat că seniorii se simt responsabili față de 
situația semenilor lor, sunt dornici să ajute și să se implice activ, acolo unde competențele și 
cunoștințele lor pot fi valorizate. Ei doresc de asemenea să rămână într-o stare fizică și psihică bună 
și consideră că activitățile voluntare îi pot ajuta să mențină această stare. Au nevoie să fie utili celor 
din jur, să își împărtășească experiența, să evite singurătatea și dificultățile din jurul perioadei de 
post-pensionare, dar manifestă în egală măsură solidaritate cu cei care trec prin situații dificile, de 
vulnerabilitate sau excluziune. Seniorii consideră că trebuie să fie sprijiniți în activitățile de volun-
tariat,tariat, atât prin instruiri specifice, dar și prin resurse care să le fie puse la dispoziție pentru a putea să 
desfășoare activități de calitate în comunitate.

Activitățile în care seniorii se consideră utili sunt legate în special de susținerea unor servicii sociale 
în comunitate, acolo unde personalul este insuficient ca număr sau pregătire (de exemplu în 
căminele de bătrâni, în centrele de plasament, în serviciile de îngrijire la domiciliu a persoanelor cu 
un grad ridicat de dependență etc). De asemenea, ei consideră că pot susține activități de strângere 
de fonduri, activități legate de protecția mediului, alte activități din domeniile social, cultural, tehnic,  
administrativ, sănătate și educațional.

ModulModul în care seniorii consideră că aceste activități de voluntariat pot fi coordonate este centrat în 
principal pe existența unor comitete cetățenesti, sau comitete de inițiativă locală. A fost subliniată 
nevoia organizării unor structuri simple, de tipul cluburilor sau centrelor comunitare, în care voluntarii 
să se poată întâlni măcar o dată pe lună, pentru reuniuni de coordonare și schimb de informații.
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