
SPRIJINȚI PROIECTUL DE 
ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU A 
BĂTRANILOR

„Prietenii ADR Flandra” doresc să infi inteze un grup de oameni 
care pot și doresc să ofere sprijin durabil pentru inițiativele 
ADR Flanders din România pentru dezvoltarea organizațiilor de 
îngrijire la domiciliu și a societății civile.

Contribuind anual cu o sumă de 40 EUR (art. 145/33 ITC) sau 
mai mult, Fundația King Baudouin va furniza un certifi cat fi scal
în luna februarie a anului următor anului donației. Aceasta 
înseamnă că aproximativ 45% din donație poate fi  recuperată din 
impozite. 

Contributia poate fi  plătită in:
Contul nostru la Bank van de Post: 
IBAN BE10 0000 0000 0404 
Mesaj structurat: „018/1440/00045”

În fi ecare an, prietenii ADR-Vlaanderen vor fi  invitați să afl e 
împreună cum se desfășoară proiectele. În cadrul acestor 
întâlniri sunt prezentați și membrii cu rang de “bronz” 
(susținuți timp de 2 ani consecutivi), membrii cu rang de 
“argint” (susținuți timp de 3 ani consecutivi) și membrii cu 
rang de “aur” (susținuți timp de 5 ani consecutivi). Veți fi , de 
asemenea, informat cu privire la activitățile noastre in timpul 
anului prin intermediul revistei ADR “Buna”.

 www.adrvlaanderen.be

 administratie@adrvlaanderen.be

 +32 14/40.31.63

 ADR-Vlaanderen vzw
 Korte Begijnenstraat 18
 B-2300 Turnhout

 0874.536.657
 RPR: Turnhout

Fondul „Prietenii ADR-Vlaanderen” a fost înfi ințat pentru a 
sprijini fi nanciar o serie de proiecte ADR Flandra în România.

Accentul este pus pe: 
• o Înfi ințarea și sprijinirea îngrijirii la domiciliu în România 
• o Dezvoltarea și consolidarea în continuare a   
 organizațiilor societății civile din România

FONDUL “PRIETENII 
ADR-VLAANDEREN’



ORGANIZAȚIILE SOCIETATII 
CIVILE

Pe lângă abordarea problemelor de îngrijire a sănătății, TON 
dezvoltă diverse activități care se concentrează pe construirea 
și consolidarea structurilor sociale (tineret, mișcarea femeilor 
și bărbaților, VIZIDOM și cetățenia în vârstă), precum și 
dezvoltarea structurilor naționale pentru aceste organizații.

O societate civilă bine organizată este necesară pentru a oferi 
rezidenților români sprijinul necesar pentru a susține asistență 
medicală de calitate. Si aceasta cu atat mai mult în zonele 
rurale, unde trăiesc 50% dintre români și unde guvernele acordă 
puțină atenție inițiativelor de bunastare și sociale.

INGRIJIREA LA DOMICILIU
Aderarea României la Uniunea Europeană în 2007 a dat 
românilor posibilitatea de a-și căuta o viata mai buna în 
altă parte a Europei. Milioane de români și-au părăsit țara 
pentru a-și căuta viitorul într-o altă țară a Uniunii Europene, 
majoritatea în Europa de Vest sau de Sud, unii în Statele 
Unite ale Americii sau Canada. Ca urmare a acestui exod au 
apărut o serie de probleme sociale care rămân nerezolvate.

Datorită „dispariției” unei generații, o serie de sarcini 
tradiționale de îngrijire nu mai sunt sau nu sunt preluate 
suficient. Multe grupuri locale ADR se confruntă cu o lipsă 
de îngrijire în satul lor partener românesc.

În ultimii ani, TON (The Open Network for Community 
Development), organizația sora română a ADR-Vlaanderen, 
a început un proiect pilot pentru îngrijirea la domiciliu în 
șase sate. În unele dintre aceste sate, inițiativa de îngrijire la 
domiciliu s-a extins deja în regiune. Aceasta este o evoluție 
pozitivă pe termen lung către o abordare orientată spre 
regiune.

GUVERNUL TREBUIE SA ACORDE 
O ATENȚIE SPORITA BUNĂSTARII 

GENERALE DIN SATE
Beneficiarii principali ai programului de îngrijire la domiciliu 
sunt rezidenții cu vârsta peste 65 de ani, deși sunt eligibile 
toate grupele de vârstă ori familiile.

Asistența oferită prin această inițiativă de îngrijire la 
domiciliu este extinsă, acoperind atât sprijinul medical, cât 
și cel social. Furnizarea cu succes a îngrijirii la domiciliu va 
crea, de asemenea, oportunități pentru servicii suplimentare, 
cum ar fi îngrijirea paliativă la domiciliul pacientului.

Proiectele de îngrijire la domiciliu măresc confortul 
pacientului, ceea ce duce la un proces sporit de recuperare. 
Îngrijirea la domiciliu asigură continuitatea îngrijirilor 
necesare, scurtând astfel șederile în spital, reducând 
costurile de spitalizare, precum și costurile personale ale 
celor care au nevoie de îngrijire și ale familiilor lor.


