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Activitati desfasurate in cadrul SA7.2 Workshop-uri si campanii de
promovare " Imbatranirea activa tendinte la nivel national si European", in
perioada 01.09.2019 - 31.10.2019, proiect: Incluziune sociala prin
interventii integrate inovativ si eficient, POCU/18/4/1/101899
In luna Octombrie 2019, s-a desfasurat workshopul cu tema „Imbatranirea activa tendinte la nivel
national si European”. Acesta s-a desfasurat in perioada 03.10.2019-06.10.2019, in Bistrita. In
cadrul acestuia au participat 91 de persoane membrii au grupului tinta.

Workshopul pe aceasta tema a vizat cunoasterea de catre participanti a unor metode de prelungire a
duratei de viata si imbatranire sanatoasa; promovarea angajarii persoanelor varstnice; cresterea
participarii active a varstinicilor la viata sociala si politica a comunitatii, promovarea la nivel de
comunitate a unor servicii de ingrijire/de petrecere a timpului liber de catre persoanele varstnice.
Membrii grupului tinta prezenti la workshop au expus ceea ce inteleg prin imbatranirea activa si
protectia sociala a varstnicilor si au propus masuri de imbunatatire si implementare a acestor

aspecte la nivelul comunitatii din care provin. Participantii impreuna cu trainerii au identificat
nevoile persoanelor varstnice dupa cum urmeaza :
- nevoia de a fi considerat ca parte a societatii;
- nevoia de a folosi timpul in conditii cat mai multumitoare;
- nevoia de a fi recunoscut ca persoana cu individualitate distincta;
- nevoia de a-si manifesta propria personalitate, nevoia de ingrijire a sanatatii;
- nevoia de stimulare a facultatilor mintale;
- nevoia de servicii spirituale; nevoia de comunicare.
Totodata, au fost identificate problemele cu care se confrunta varstnicii:
- Nu are familie sau nu se afla in intretinerea uneia sau unor persoane;
- Nu are locuinta si nici nu isi poate asigura una in urma veniturilor;
- Nu are venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente;
- Nu se poate gospodari singur sau necesita ingrijire speciala;
- Se afla in imposibilitate de a-si asigura nevoile socio-medicale.
Terna workshopului a fost impartita pe 6 mari capitole, si anume :
,,Definirea conceptului de imbatranire activa"
,,Principalele elemente ale imbatranirii active"
,,Problemele varstnicilor"
,,Riscuri asociate imbatranirii"
,,Participare sociala si o batranete demna"
,,Solutii integratoare"

Tot in luna Octombrie 2019, Expertul Animator Grup Tinta a prezentat modul de desfasurare a
activitatii 7.2 membrilor grupului tinta si a confirmat cu acestia participarea acestora in cadrul
activitatii.

