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 2015 a fost Anul european pentru dezvoltare: anul tuturor.  
Nu putem, însă, să vorbim despre o reală dezvoltare, dacă alegem în con-
tinuare să ignorăm o parte importantă, prin număr și valoare, a populaţiei  
României: vârstnicii. Statisticile au reconfirmat procesul de îmbătrânire 
demografică, arătând că până în anul 2050 o treime din populația țării 
va fi reprezentată de persoane vârstnice. Impactul acestor modificări 
demografice la nivel economic, social și medical este deosebit de  
important și impune luarea unor măsuri ferme. 

 Pornind de la aceste realităţi, Asociaţia Habilitas – CRFP a continuat 
eforturile de integrare socială a vârstnicilor și de valorizare a lor ca o reală 
resursă a unei naţiuni. În 2015 am derulat proiecte naţionale și internaţio- 
nale despre, pentru și, mai ales, împreună cu vârstnici. 

 Pentru că ne-am propus să prevenim izolarea socială a seniorilor 
și să le oferim acestora ocazia de a-și folosi bogata experienţă de viaţă 
și după pensionare, am creat prima Reţea a Voluntarilor Seniori din  
Bucureşti. În același timp ne-am implicat, ca parteneri, și am coordonat 
proiecte dedicate apărării drepturilor persoanelor vârstnice și prevenirii 
abuzurilor asupra acestora. 

 Pentru a ne împlini misiunea asumată, aceea de a oferi o viață 
mai bună seniorilor, nu am putut să ignorăm domeniul îngrijirii la  
domiciliu, un domeniu atât de important atunci când vorbim despre per-
soane vârstnice sau suferinde. În acest sens, am susținut specializarea 
îngrijitorilor informali, pe de o parte pentru a-i pregăti mai bine pentru 
activitatea pe care o desfășoară, iar pe de altă parte pentru a le oferi  
posibilitatea de a transforma această ocupație într-o adevărată profesie.  
De asemenea, am înființat o structură de economie socială dedicată 
furnizării de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice: 
Comunitas Help. 

 Toate aceste proiecte au fost posibile datorită bunei colaborări 
pe care am avut-o cu partenerii și finanțatorii noștri, cărora dorim să 
le mulțumim. În aceeași măsură, mulțumim tuturor colaboratorilor și  
voluntarilor care au susținut, cu dăruire, eforturile noastre de a schimba 
în mai bine viețile oamenilor. 

      Rodica Căciulă
      Asociaţia Habilitas – CRFP 

Cuvânt înainte
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 Asociaţia Habilitas – Centru de Resurse şi Formare Profesională 
(CRFP) este o organizaţie non-guvernamentală care își propune ca  
misiune dezvoltarea de proiecte și programe în domeniul îmbătrânirii și al 
educaţiei continue, dezvoltarea de servicii pentru persoanele vârstnice 
din România și de activităţi în domeniul economiei sociale, precum și 
îmbunătăţirea politicilor publice în domeniul social. Tot ceea ce facem 
este caracterizat de valori ca profesionalism, dezvoltare, inovaţie, coo-
perare, calitate, încredere și formare continuă.
Ne dorim să fim în continuare un factor real de schimbare și inovare în 
domeniul îmbătrânirii active și al îmbunătăţirii calităţii vieţii seniorilor din 
România. În acest scop colaborăm cu alte ONG-uri la nivel naţional și 
european, cu asociaţii care reprezintă drepturile persoanelor vârstnice, 
cu autorităţi publice locale și centrale. 
Asociația este acreditată de către Autoritatea Naţională pentru Calificări 
(ANC) ca furnizor de programe de calificare în ocupaţia de „îngrijitor  
bătrâni la domiciliu”, la sfârșitul cursului absolventul primind un certifi-
cat de calificare recunoscut la nivel european.

 De-a lungul timpului, am oferit beneficiarilor noștri servicii care le 
dau șansa de a se reintegra în viaţa socială și profesională. Serviciile 
oferite au scopuri bine ţintite, astfel încât activitatea profesioniștilor aso-
ciaţiei este foarte apreciată atât de beneficiarii, cât și de către finanţatorii 
programelor noastre.

Cine suntem

Profesionalism

Inovație

Cooperare

Dezvolta
re

Încredere

Transparență

Solidaritate
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 Persoanelor vârstnice care au dorit să se implice în comunitate; 
 Persoanelor vârstnice care au avut nevoie de servicii de îngrijire   
       la domiciliu; 
 Femeilor aflate în situații de risc;  
 Familiilor numeroase (cu mai mult de 2 copii);  
 Persoanelor care au părăsit timpuriu școala (nu au școala generală 
      terminată); 
 Persoanelor defavorizate care beneficiază de venit minim garantat;   
 Instituțiilor publice (am dezvoltat politici publice și programe inovative 
       în domeniul serviciilor sociale, îmbătrânirii active și al voluntariatului  
       seniorilor); 
 Persoanelor interesate de calificare profesională în domeniul îngrijirii 
       la domiciliu; 
 Profesioniștilor din domeniul social (ONG-uri, instituții publice).

Cui ne-am adresat în 2015
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ELMI (Enhancing Labour Market Integration of elderly family carers 
through skills improving) este un proiect Leonardo da Vinci Transfer 
de Inovaţie și face parte din Programul Învăţare pe tot parcursul 
vieții. Proiectul a fost finanţat de Comisia Europeană prin Agenţia 
Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei și 
Formării Profesionale din România și implementat de Asociația 
Habilitas împreună cu șapte parteneri: 2 parteneri interni (Socie- 
tatea Română Alzheimer și Confederaţia Caritas România) și  
4 parteneri internaţionali (Anziani e Non Solo din Italia, Universitatea 
din Lodz – Polonia, European Development Agency din Cehia 
și E.N.T.E.R., Austria). Proiectul a fost implementat în perioada 
01.03.2014 – 29.02.2016. 

 Proiectul ELMI și-a propus să ofere o soluție pentru lipsa îngrijitorilor 
la domiciliu la nivel național, în condițiile unei populații tot mai îmbătrânite, 
și să asigure o formare profesională recunoscută la nivel internațional  
celor care își doresc să transforme această ocupație familială în profesie.  
În 2015 am continuat eforturile de calificare și integrare pe piața muncii 
a îngrijitorilor informali, eforturi începute încă din primăvara anului 2014.  
Îmbătrânirea progresivă a populaţiei este o problemă cu care se confruntă 
toate ţările europene. În aceste condiții, provocarea pentru sistemele de 
îngrijire medicală și socială este uriașă, iar munca îngrijitorilor informali, 
ca furnizori principali de îngrijire, va rămâne crucială sau va deveni chiar 
mai importantă. 
 Potrivit Raportului Comisiei Europene asupra îmbătrânirii popu-
laţiei, România, Polonia și Cehia sunt trei dintre ţările europene în care 
îngrijirea persoanelor vârstnice se bazează cel mai mult pe familie. 
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Stimularea integrării pe piața muncii a îngrijitorilor  
familiali ai persoanelor vârstnice prin 
îmbunătățirea competențelor (ELMI)
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Luând în considerare importanța pregătirii în acest domeniu, pentru 
siguranța tuturor celor implicați, ELMI a pus la dispozitia îngrijitori-
lor informali un instrument care să le asigure o formare reală pentru 
desfășurarea activității de îngrijire și totodată pentru reintegrarea pe 
piața muncii.

Rezultate:
•	 Am	transferat	în	România	unu	curs	de	tip	e-learning	pentru	îngri-

jitorii informali (familiali) ai persoanelor vârstnice, curs dezvoltat și 
utilizat deja în Italia. 

•	 Am	dezvoltat	o	platformă	online	de	resurse	pentru	îngrijitorii	infor-
mali ai vârstnicilor din România, cu focus pe demenţa Alzheimer: 
www.elmicourse.eu.

•	 Am	semnat	un	Memorandum	de	Înţelegere	ECVET	(Sistemul	Euro- 
pean de Credit pentru Educaţie și Formare Profesională) care per-
mite recunoașterea în Italia a formării parcurse în România prin 
www.elmicourse.eu. 

•	 Am	realizat	un	ghid	pentru	îngrijitorii	informali	ai	persoanelor	vârst-
nice, concentrat pe informații referitoare la procesul de îngrijire dar 
și pe avantajele unui program de formare, în vederea reinserției 
profesionale. 

•	 Am	elaborat	un	concept-paper pentru dezvoltarea unei strategii 
de susţinere a tranziţiei de la îngrijirea informală la cea formală 
și prezentarea acestuia autorităţilor din domeniu, în cadrul unei 
mese rotunde.

•	 Am	 analizat	 posibilitatea	 transferării	 instrumentului	 de	 formare	 
online și a întregii strategii către Polonia și Cehia.
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„Seniorii – Resurse în comunitate: Voluntariat la vârsta a treia” este 
un proiect care a vizat integrarea socială a vârstnicilor și creșterea 
calității vieții acestora prin activități de voluntariat. Acesta a fost 
implementat în perioada 01.04.2015 – 31.03.2016 de către Asocia- 
ţia Habilitas – Centru de Resurse și Formare Profesională în par-
teneriat cu CBNRM Networking – Norvegia, și a fost finanţat prin 
granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, 
Componenta Implicare, Sub-componenta Voluntariat.

 Promovarea voluntariatului în rândul seniorilor este una dintre 
priorităţile agendei politice a Uniunii Europene, ca dimensiune de bază 
a angajamentului civic, fiind un factor de coeziune socială și de creștere 
a calităţii vieţii la nivelul tuturor generaţiilor. Statele membre ale Uniunii 
Europene au adoptat diferite programe și măsuri în vederea sprijinirii 
la nivel naţional și a promovării voluntariatului în rândul vârstnicilor. În 
România, implicarea populaţiei în activităţi de voluntariat este scăzută 
(18,1% – FDSC 2010, 20% – Eurobarometrul 2010), iar implicarea 
populaţiei vârstnice este și mai redusă, neexistând însă date concrete 
pentru acest segment de vârstă. 
Prin	proiectul	„Seniorii	–	Resurse	în	comunitate:	Voluntariat	la	vârsta	a	
treia”, Asociația Habilitas și-a propus să susțină voluntariatul vârstinicilor 
din București, în special, și din întreaga țară, în general, prin înființarea și 
dezvoltarea	unei	Rețele	a	Voluntarilor	Seniori	din	București	și	prezentarea 
unor voluntari vârstnici într-un Ghid de bune practici, pentru a inspira și 
motiva și alți seniori să se implice în astfel de activități. 

Seniorii – Resurse în comunitate:  
Voluntariat la vârsta a treia
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Rezultate:
•	 Am	 crescut	 gradul	 de	 informare	 și	 implicarea	 a	 75	 de	 seniori 

în acţiuni de voluntariat, prin formarea lor în domeniul volun- 
tariatului. Programul de formare a avut 6 module, respectiv: 
„Ce este voluntariatul? Ce mă motivează să fiu voluntar?”,  
„Curs de comunicare”, „Combaterea discursului instigator la ură”,  
„Viața mea – trecut, prezent și viitor. Cum îmi pot folosi competenţele 
ca voluntar?”, „Formare de competenţe digitale” și un modul de 
„Prim ajutor”. 

•	 Am	organizat	un	stagiu	de	voluntariat	pentru	seniori,	pe	o	perioadă	
de 5 luni, 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.

•	 Am	 infiintat	 Rețeaua	 Voluntarilor	 Seniori	 din	 București,	 prima	
rețea la nivelul Capitalei, și am dezvoltat o platformă online pentru 
susținerea rețelei: www.seniorivoluntari.ro.

•	 Am	 elaborat	 un	 document	 de	 politică	 publică	 ce	 include	
recomandări privind stimularea voluntariatului în rândul vârstni-
cilor, la nivel local. 

 „Această activitate de voluntariat m-a transformat ca om, am înţeles 
că sunt oameni care au nevoie de ajutor, și că sunt oameni obișnuiţi ca 
mine care pot să dăruiască. A fost o provocare, am găsit soluţii la diferite 
probleme, dar în același timp am simţit că m-am dezvoltat personal.  
Uneori am vrut să renunţ pentru că mi se părea dificil, însă am mers 
înainte, m-am informat și am reușit. Cred că am reușit să influenţez, în 
sens pozitiv, o fărâmă din viaţa copiilor, și voi continua activităţile de 
voluntariat. Sper ca și alţi seniori să facă voluntariat pentru dezvoltare 
personală, socializare și pentru a-i ajuta pe ceilalţi.” 
	 	 	 	 	 		(Ludmila	Rotaru,	Voluntar	Senior)
 
 „Am făcut voluntariat la Centrul Sfânta Maria, unde am lucrat 
cu copii, am discutat cu ei, i-am asistat la lecții. Copiii au fost foarte 
bucuroși, sunt cuminți, înțelegători și frumoși, ne-am simțit bine 
împreună. Îmi place să ajut oameni, îmi place în mod deosebit să lucrez 
cu copii pentru că am și eu nepoți, iar acest lucru mă ajută să îi înțeleg.” 
     													(Victor	Munteanu,	Voluntar	Senior)

p
ro

ie
ct

e

www.seniorivoluntari.ro
Prima rețea a voluntarilor seniori din Bucureşti
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„SenioriNET – Rețea ONG de servicii dedicate persoanelor vârstnice”  
este prima rețea informală de organizații active în domeniul servi-
ciilor pentru vârstnici, cu precădere cele care furnizează îngrijiri  
la domiciliu, creată la nivel național. Proiectul a fost co-finanţat 
printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei  
Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă, în cadrul Schemei de 
Grant pentru ONG-uri, Fondul Tematic pentru Participarea Socie-
tăţii Civile – Programul de Cooperare Elveţiano-Roman, și imple-
mentat pe o durată de 2 ani (2013 – 2015).

 Proiectul SenioriNET a pornit de la nevoia de a coaliza într-o  
singură voce organizațiile din România active în domeniul serviciilor 
acordate vârstnicilor. Asociaţia Habilitas – CRFP este unul dintre 
iniţiatorii acestei reţele, alături de Confederaţia Caritas România (coor-
donator), Fundaţia Crucea Alb Galbenă România, Asociaţia de Ajutor 
Mutual București și Asociaţia Four Change.

Ce am reușit impreună?
•	 Am	 înființat	 reţeaua	 naţională	 SenioriNET,	 formată	 din	 cel	

puţin 30 de ONG-uri furnizoare de servicii de îngrijire la domi- 
ciliu și / sau implicate în acţiuni adresate persoanelor vârstnice și 
complementare îngrijirilor la domiciliu. 

•	 Am	 dezvoltat	 website-ul	 www.seniorinet.ro, prin intermediul 
căruia poate fi accesată și o hartă a furnizorilor de servicii de îngri-
jire la domiciliu de la nivel naţional.

•	 Am	organizat	2	sesiuni	de	instruire	în	domeniul	lobby	și	advocacy.
•	 Am	organizat	Forumul	furnizorilor	de	servicii	adresate	vârstnicilor	

din România.
•	 Am	realizat	o	campanie	de	advocacy.

SenioriNET – Reţea ONG de servicii  
dedicate persoanelor vârstnice
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•	 Am	elaborat	un	document	de	politică	publică	și	am	organizat	o	
întâlnire cu decidenţii politici.

•	 Am	organizat	16	mese	rotunde	de	dialog	social,	14	în	mediul	urban	
și 2 în mediul rural, activitate coordonată de Asociația Habilitas. 

•	 Am	realizat	Ghidul de bune practici, în care sunt prezentate modele 
de bună practică ce pot fi replicate sau pot sta la baza unor strate-
gii în domeniul serviciilor pentru vârstnici.

•	 Am	realizat	un	scurt	film	de	promovare	a	conceptului	de	îngrijiri	la	
domiciliu adresat vârstnicilor. p
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www.seniorinet.ro
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Proiectul „SES – Susţinere Economică și Socială pentru persoane 
vulnerabile” a vizat promovarea incluziunii și dezvoltarea economiei 
sociale în România, prin facilitarea accesului pe piaţa muncii a 
persoanelor cele mai dezavantajate economic și social. Proiectul 
a fost cofinanţat din Fondul Social European, prin POSDRU —  
INVESTEŞTE ÎN OAMENI! și implementat de ONPHR în parteneriat  
cu CRPG – Centrul de Reabilitare Profesională Gaia (Portugalia), 
Fundaţia Inimă de Copil – Galaţi, Asociaţia Habilitas – Centru de 
Resurse și Formare Profesională, Asociaţia pentru Dezvoltare  
Comunitară Caleidoscop, Asociaţia pentru Dialog și Educaţie Civică, 
Asociaţia Ai Grijă de Mine și Asociaţia CONSILIER-VEST.

 Comunitas Help este una dintre cele 10 structuri de economie 
socială create, la nivel național, în cadrul proiectului „SES – Susţinere 
Economică și Socială pentru persoane vulnerabile”. Înființată de 
Asociaţia Habilitas, Comunitas Help are drept scop furnizarea de servicii 
de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și servicii de curăţenie, 
precum și angajarea unor persoane din grupuri vulnerabile, contribuind 
astfel la facilitarea accesului pe piaţa muncii a persoanelor provenind 
din grupuri dezavantajate.
 Structura noastră de economie socială furnizează un spectru larg 
de servicii de îngrijire la domiciliu, pornind de la asistenţă și suport în 
cadrul sarcinilor zilnice precum activităţi de menaj, igienă personală, 
plata facturilor, efectuarea cumpărăturilor și mergând până la susţinere 
intensivă după o spitalizare sau recuperarea în urma unei boli. De ase-
menea, putem organiza și unele activităţi de tip recreativ (însoţire la 
spectacole, excursii organizate la cerere).

Comunitas Help – Furnizor de servicii de  
îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice
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ewww.comunitashelp.ro
Comunitas Help oferă soluții personalizate pentru

asistență și îngrijire de cea mai bună calitate, la domiciliu
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 „În urmă cu patru ani, soția mea a murit și am rămas singur. Am 
apelat la serviciile oferite prin Comunitas Help pentru că simt nevoia să 
am pe cineva, nu numai pentru îngrijire, dar și pentru simpla comunicare, 
pentru că e necesară. La început e puțin mai greu, până te acomodezi 
cu noua persoană, dar după ce te-ai învățat, nu te mai poți lipsi. Doamna 
care vine la mine este foarte afectuoasă, știe să mă respecte și știe că 
o respect și eu. Are darul de a liniști omul, de a mă face să zâmbesc. 
E mare lucru, să știți. Oamenii bătrâni și bolnavi au nevoie de o vorbă 
bună, de o glumă.” 
                   (A.S., beneficiar Comunitas Help) 

 „Cred că important în această meserie, ca în oricare alta, este  
să-ți placă ceea ce faci. Eu vin în fiecare zi cu plăcere la oamenii pe care îi 
îngrijesc. Sarcinile sunt de rutină: gătesc, le administrez medicamentele, 
mă ocup de curățenie, fac cumpărăturile, iau rețetele de la doctor, 
schimb pansamentele dacă este cazul. Şi, bineînțeles, îi ascult. Cred că 
cel mai important lucru este să ai o bună comunicare cu omul cu care 
lucrezi, să existe înțelegere reciprocă. Dacă ai asta, le poți rezolva pe 
toate. Când nu mai sunt singuri, vârstnicii devin mai optimiști, ziua lor e 
mai frumoasă, au un tonus mai bun.” 
                  (F.C., îngrijitoare Comunitas Help)
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Parteneriat pentru combaterea abuzului  
asupra vârstnicului
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„Parteneriat pentru combaterea abuzului asupra vârstnicului” este 
un proiect LLP Grundtvig Parteneriate pentru Învățare 2013-2015, 
finanțat de Comisia Europeană prin Agenția Națională pentru Pro-
grame Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale 
(ANPCDEFP). Proiectul a fost implementat de Asociația Habilitas 
în parteneriat cu Asociaţia Finlandeză pentru o Bătrâneţe Sigură 
(Suvanto), Age Action (Irlanda) și Anziani e Non Solo (Italia).

 Rata prevalenţei abuzului asupra vârstnicului în diferite ţări euro-
pene variază de la 0,8% la 39,4%. În ultimii câţiva ani, în contextul unei 
populații tot mai îmbătrânite, subiectul abuzului și neglijării persoanelor 
vârstnice a caștigat importanţă atât la nivel European cât și naţional. Deși 
nu există statistici oficiale referitoar la dimensiunile acestui fenomen, 
autorităţile publice, decidenţii, furnizorii de îngrijire și organizaţiile de 
beneficiari sunt acum conștiente că, la fel ca și abuzul asupra copilului, 
abuzul asupra vârstnicului nu mai poate fi tolerat și trebuie puse în 
practică măsuri pentru a garanta că toţi vârstnicii care devin dependenţi 
de alţii pentru îngrijire și asistenţă sunt protejaţi în mod adecvat și se pot 
bucura de o bătrâneţe demnă.
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Ce am realizat?

O nevoie comună a organizaţiilor partenere din acest proiect a fost aceea 
de a găsi permanent noi informații și modalităţi de a educa, forma și 
susţine autorităţile locale și naţionale, îngrijitorii informali și profesioniști 
și voluntarii pentru a proteja persoanele vârstnice de abuz, pentru a le 
permite să preia controlul asupra propiilor vieţi și să creeze oportunităţi 
pentru participarea lor în societate. 

Pentru a realiza acest lucru, am pregătit un pachet introductiv de for-
mare și de creștere a conștientizării pentru îngrijitorii informali ai per-
soanelor vârstnice – prezentare Power Point, Manual pentru formatori, 
Planșă de resurse cu cartonașe – pentru localizarea serviciilor de suport 
în cazurile de abuz. Întrucât partenerii au fost și sunt implicați în diferite 
activități și proiecte la nivel european, diseminarea acestor informații a 
fost amplă. 

De asemenea, ne-am implicat într-o serie de activități la nivel național, 
dedicate conștientizării abuzurilor asupra vârstnicului și a gravelor 
implicații ale acestuia în plan personal și social, cu ocazia Zilei Mondiale 
a	Conștientizării	Abuzului	asupra	Vârstnicului	(WEAAD)	–	15	iunie.
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„Sociodrama în prevenirea discriminării persoanelor vârstnice 
și a abuzurilor asupra acestora” este un proiect Erasmus+   
Parteneriate Strategice, finanțat de Uniunea Europeană prin Leargas 
– Agenția Națională din Irlanda pentru Erasmus+. Prin acesta  
ne-am propus să continuăm eforturile de prevenire a abuzurilor 
împotriva vârstnicilor, menținând parteneriatul demarat în 2013 
pentru o perioadă de încă 2 ani (2015 – 2017). Proiectul este  
coordonat de Age Action (Irlanda) și implementat împreună cu 
Asociația Habilitas, Anziani e Non Solo (Italia) și Asociaţia Finlan-
deză pentru o Bătrâneţe Sigură (Suvanto).

Ce ne-am propus?
•	 Elaborarea	unui	program	educațional	care	va	furniza	noi	oportunități	

de învățare în domeniul drepturilor omului. Oportunitățile de învățare 
tradițională care sunt centrate în mod explicit pe abuzul asupra 
vârstnicului pot fi ineficiente sau refuzate de grupul-țintă, deoa-
rece abuzul poate fi neintenţionat sau neconștientizat din cauza 
naturii tabu a acestui subiect. Astfel, metodologia va utiliza  
instrumente creative incluzând socio-drama, pentru a oferi acest 
program în centre de zi și în centre rezidenţiale de îngrijire.

•	 Împuternicirea	persoanelor	vârstnice	prin	educaţie	despre	dreptu-
rile omului și explorarea modalităţilor de păstrare a stării de bine.

•	 Dezvoltarea	 empatiei	 la	 îngrijitorii	 formali,	 pentru	 „a se pune în  
locul unei persoane vârstnice”, și a competențelor acestora pe 
tema combaterii discriminării bazate pe vârstă.

•	 Participarea	la	politicile	referitoare	la	abuzul	asupra	vârstnicilor	în	
centrele de îngrijire. 

Sociodrama în prevenirea discriminării  
persoanelor vârstnice și a abuzurilor  
asupra acestora
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 Elementul transnaţional al proiectului este extrem de important 
în procesul de implementare, deoarece ţările implicate reprezintă  
modele sociale diferite, dar sunt totodată și în diferite stadii de dezvoltare 
a politicilor și practicilor privind abuzul asupra vârstnicului, permiţând 
schimbul reciproc de experiență și bune practici.

 Proiectul vine în întâmpinarea nevoii tuturor ţările UE de a găsi 
noi căi de a educa și de a furniza persoanelor vârstnice și îngrijitorilor 
formali abilităţi pentru a se proteja pe ei înșiși și persoanele pe care le 
îngrijesc.p
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„Spune Nu abuzului împotriva persoanelor vârstnice!” este un pro-
iect pilot, primul de acest tip din România. Proiectul este finanţat 
de Fundaţia Lord Michelham of Hellingly, din Elveţia și implemen-
tat de Asociația Habilitas împreună cu Federation 3977 din Franţa. 
Proiectul se desfășoară pe o perioadă de doi ani (2015 – 2016).

Proiectul are două axe principale de derulare: 
1. Organizarea unei formări pentru 15 formatori din România, în 
domeniul abuzurilor asupra vârstnicilor.
2. Organizarea unei formări pentru 25 de profesioniști care lucrează 
cu persoane vârstnice.

Ce am realizat în 2015?
•	 Am	elaborat	un	pliant	referitor	la	abuzul	asupra	persoanelor	vârstnice;
•	 Am	făcut	selecția	celor	15	formatori;
•	 Am	pregătit	 intrumentele	 necesare	pentru	 formarea	 formatorilor	

(documente, materiale video, prezentări etc.). 

 În 2016 se vor derula cele două programe de formare și vom  
realiza un schimb de experiență România – Franța în domeniul relelor 
tratamente la care sunt supuse persoanele vârstnice și persoanele cu 
dizabilități. Ca urmare a acestui schimb și a exeperienței câștigate prin 
formarea furnizată de specialiști din Franța, prin proiect vom realiza și 
un Ghid referitor la abuzul asupra persoanelor vârstnice și de promovare 
a bunelor tratamente.

Spune NU abuzului  
împotriva persoanelor vârstnice!
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Aspecte financiare 

Venituri 2015

*În parteneriat cu Confederația Caritas România 

Surse de venit Valoare (Lei) Procente
POSDRU 529.174,00 48,010%
ANPCDEFP 473.480,93 42,950%
FDSC - Fondul ONG 
în România

57.850,00 5,270%

* FDSC - Organism 
   intermediar Elvețian

41.645,96 3,768%

Dobânzi / Diferențe 
curs valutar

28,24 0,002%
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Interni
 
•	Direcţia	 Generală	 de	 Asistenţă	 Socială	 și	 Protecţia	 Copilului 
   Sector 3
•	Direcţia	 Generală	 de	 Asistenţă	 Socială	 și	 Protecţia	 Copilului 
   Sector 1
•	Direcţia	 Generală	 de	 Asistenţă	 Socială	 și	 Protecţia	 Copilului	 
   Sector 5
•	Asociația	CARP	„Omenia”
•	Fundația	Crucea	Alb	Galbenă	România
•	Asociația	de	Ajutor	Mutual	(ADAM)	București
•	Societatea	Română	Alzheimer
•	Confederaţia	Caritas	România
•	Organizația	Națională	a	Persoanelor	cu	Handicap	din	România 
  (ONPHR)
•	Asociația	Four	Change
•	Fundaţia	Inimă	de	Copil
•	Asociaţia	pentru	Dezvoltare	Comunitară	Caleidoscop
•	Asociaţia	pentru	Dialog	și	Educaţie	Civică
•	Asociaţia	Ai	Grijă	de	Mine	
•	Asociaţia	CONSILIER-VEST
•	Direcţia	Generală	de	Asistenţă	Socială	a	Municipiului	București	 
  (DGASMB)
•	Consiliul	Național	al	Persoanelor	Vârstnice	(CNPV)
•	Societatea	Națională	de	Cruce	Roșie	Sector	5
•	Societatea	Națională	de	Cruce	Roșie	Sector	3

Internaționali
 
•	Anziani	e	Non	Solo	(Italia)
•	Age	Action	(Irlanda)
•	Universitatea	din	Lodz	(Polonia)
•	European	Development	Agency	(Cehia)
•	Asociaţia	Finlandeză	pentru	o	Bătrâneţe	Sigură	–	Suvanto	(Finlanda)
•	European	Network	 for	Transfer	and	Exploitation	of	EU	Project 
  Results – E.N.T.E.R. (Austria)
•	CRPG	–	Centrul	de	Reabilitare	Profesională	Gaia	(Portugalia)
•	CBNRM	Networking	(Norvegia)
•	Federation	3977	(Franța)

Colaboratori, Parteneri și Finanțatori

25



Finanțatori

•	Granturile	SEE	2009-2014,	prin	Fondul	ONG	–	FDSC
•	Programul	de	Cooperare	Elvețiano-Român
•	Comisia	 Europeana	 prin	 Agenția	 Națională	 pentru	 Programe	 
  Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale
•	Fundația	Lord	Michelham	of	Hellingly	(Elveția)
•	Uniunea	Europeană	

Preşedinte
Tamara Florina Giurgiu
Vicepreşedinte
Rodica Leontina Căciulă
Membru
Nancyde	Alexandra	Vîjîianu

Asociația Habilitas – Centru de Resurse şi formare profesională
Bd.	1	Mai	nr.	27,	Bloc	C7,	Sc.	B,	Ap.	46,	parter,	Sector	6,	 
București – România
E-mail:	asoc.habilitas@yahoo.com
Telefon: (+40) 021 440 11 48
Mobil:	0757	022	382
www.habilitas.ro

Consiliul Director 

Date de contact 
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Material elaborat în cadrul proiectului  
„Seniorii – Resurse în comunitate: Voluntariat la vârsta a treia”,  

finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România,  
Componenta Implicare, Sub-componenta Voluntariat.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială 
a granturilor SEE 2009–2014.
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Raport de activitate
2015
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