FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investitii 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile
marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: „Incluziune sociala prin interventii integrate inovativ si eficient”
Contract nr.: POCU/18/4/1/ 101899
Beneficiar: Comuna Coltău, Județul Maramures
Parteneri: P1 – Școala Gimnazială 'Petofi Sandor" Coltău, P2 – Avangarde Technologies Consulting SRL, P3 – Institutul de
Economie Națională

Activitati desfasurate in cadrul SA7.2 Workshop-uri si campanii de
promovare " Imbatranirea activa tendinte la nivel national si European", in
perioada 01.03.2018 - 31.05.2018, proiect: Incluziune sociala prin
interventii integrate inovativ si eficient, POCU/18/4/1/ 101899
Societatea S.C. MIDAS HEON
GROUP S.R.L in calitate Furnizor
externalizat,
a organizat
un
workshop, in perioada 24.05.2018 –
27.05.2018, cu tema „Imbatranirea
activa tendinte la nivel national si
European” Workshopul a fost
organizat la Hotel Craiasca, str.
Unirii, nr 7, Ocna Sugatag, jud.
Maramures, conform conditiilor
stabilite de Furnizorul externalizat
si Comuna Coltau, in prealabil.
La Workshop au participat 68 de
persoane, membrii ai grupului tinta
din Comuna Coltau.
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 varstnicul:
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
Tema 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”
Persoanele din grupul tinta prezente la workshop s-au implicat activ in desfasurarea cursului. Cele
68 de persoane au fost impartite pe grupe de lucru. Acestea au colaborat excelent atat pe orizontala
cat si pe verticala. Atmosfera in care s-a desfasurat worksopul a fost foarte buna. S-a remarcat
dorinta de implicare si de recunoastere, dar si cea de insusire a noilor cunostinte.
Participantii au demonstrat o atitudine proactiva si constructiva. S-a observat interesul si dorinta de
invatare, prin participarea activa la jocurile de rol si la activitatile practice propuse pe parcursul
programului de workshop.

Interactivitatea si faciliatea cu care au comunicat, au demonstrat o buna relationare si cunoastere
reciproca, dar si respectul fata de celalalt. De asemenea, participantii si-au aratat disponibilitatea de
a participa la sesiuni viitoare de lucru, in care sa fie analizate rezultatele obtinute dupa
implementarea cunostintelor si tehnicilor acumulate in cadrul celei de a doua tema.
Workshopul a contribuit la elevarea si clarificarea perceptiilor legate de imbatranirea activa si
protectia sociala a varstnicilor. Prin realizarea activitatilor propuse s-a consolidat importanta
integrarii persoanelor in varsta in viata politica, sociala si culturala a societatii.

