
SPRIJINĂ PROIECTUL DE 
INGRIJIRE LA DOMICILIU A 
PERSOANELOR IN VARSTA
Fonduri “Prieteni ai ADR-Vlaanderen”

Vrei să ne sprijini financiar? Fiecare donație, mare sau 
mică, este binevenită pentru „Prieteni ai ADR-Vlaanderen”, 
asociaţie deschisa la Fundația “Regele Baudouin”.

Pentru donații de €40 anual Fundația “Regele Baudouin” va 
furniza un certificat fiscal în luna februarie a anului următor 
(art. 145/33 WIB). În principiu, acest certificat permite 
recuperarea a 45% din donatie in cadrul declaratiei fiscale 
(numai în Belgia).

Număr cont: BE10 0000 0000 0404
Mesaj structurat de Însoţire: 018/1440/00045

Excursie cu bicicleta
EŞti atras de o provocare sportivă, de o naturâ diversâ și 
o culturâ bogatâ? Atunci excursiile cu bicicleta organizate 
de noi în România sunt pentru tine. Vei face cunoștință cu 
ADR-Vlaanderen, parteneri români ai grupurilor ADR, cultura 
și natura diversâ din România.

Veniturile din aceste călătorii sunt investite în proiectul de 
îngrijire la domiciliu. BIORACER este un sponsor structural 
al acestor călătorii cu bicicleta. Mai multe informații pot fi 
găsite pe site-ul nostru.

 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
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DESPRE PROIECTUL DE 
INGRIJIRE LA DOMICILIU A 
PERSOANELOR IN VARSTA

Pentru a ajuta oameni precum Constantin într-un mod 
sistematic, ADR-Vlaanderen a început proiectul de îngrijire 
la domiciliu în 2016. Proiectul a fost iniţiat in colaborare 
cu Rețeaua Deschisă pentru Dezvoltarea Comunității 
și cu sprijinul programului de cooperare elvețiano-
român. Acesta este un proiect pilot pentru dezvoltarea 
serviciilor de îngrijire socio-medicală și de împrumut a 
echipamentelor de reabilitare, proiect dezvoltat în șase 
sate românești.

La acest proiect mai participă si alti parteneri ca FDAAM, 
grupuri locale ADR-Vlaanderen, administrația locala, 
organizațiile locale de îngrijire la domiciliu, asigurările de 
sănătate românești și organizațiile active de asigurare în 
România.

Proiectul de îngrijire la domiciliu face parte din planul 
master al organizaţiei TON de îngrijire a sănătății in 
România, înperioada 2015-2024. ADR-Vlaanderen dorește în 
continuare punerea în aplicare a aceştui plan prin:

• Consiliere, sprijin și monitorizare (în timpul dezvoltării)  
 inițiativelor de îngrijire la domiciliu
• Dezvoltarea unui “Consorțiu local pentru sănătate”   
 pentru a lucra împreună pentru o comunitate   
 sănătoasă și asistență medicală integrată.
• Crearea proiectelor pilot “Centrul de zi pentru   
 persoanele în vârstă”.
• Atragerea atenției politicienilor din România.
• Elaborarea unui proiect de lege privind îngrijirea  de   
 lungă durată care va fi transmis parlamentului român.

CE ÎNSEAMNĂ SĂ 
ÎMBĂTRÂNEȘTI ÎN 
ROMÂNIA

În ciuda faptului că România este membră a Uniunii 
Europene, îmbolnăvirea sau îmbătrânirea în România nu 
este la fel ca în Belgia. O delegație OKRA din regiunea 
Kempen a constatat aceasta la faţa locului. Delegaţia a 
studiat condiţiile de viață ale persoanelor în vârstă din 
România, atât în mediul rural, cât și în oraș, printr-o 
călătorie de cunoasţere.

Printre altele, l-au cunoscut pe fermierul Constantin, 
în vârstă de 70 de ani, și au descoperit că numeroasele 
facilități oferite vârstnicilor in Belgia pentru o viaţã 
liniștită, lipsesc complet in România. Aceasta este de 
înţeles dacă ne gândim că România acordă doar 4-5% 
din PIB pentru îngrijirea sănătății, în timp ce în Belgia 
contribuţia este de 10-11%. Mai mult, guvernul român 
și asigurările de sănătate acordă puțină atenție atat 
îngrijirii la domiciliu cât și îngrijirilor de lungă durată.

Povestea lui Constantin
Constantin se intoarce acasă. În urma lui, două vaci slabe 
și un câine bătrân. Constantin merge aplecat înainte. 
Numărul anilor de muncă fizică intensă îi cântărește pe 
umeri. Constantin nu mai este mândru de satul său de 
munte aşa cum era odată. Aproape toate casele sunt 
închise după ce oamenii cu putere de muncă au plecat 
la oraș sau în străinătate pentru a lucra acolo. Fermierul 
de șaptezeci de ani însă nu are pensie. El trebuie să 
se aprovizioneze cultivând legume, culegând fructe și 
crescând animale..

AGRICULTORUL IN VARSTA DE 70 
DE ANI NU ARE PENSIE

Duce vacile înapoi în grajd, apoi taie câteva bucăți mici 
de slănină. Constantin pleacă în munți timp de trei zile. 
‘Caprele mele sunt sus, pe munte într-un șopron. In 
următoarele trei zile voi fi păstor’. Pleacă împreună cu 
prietenul său cu patru picioare, prieten mereu credincios. 
Câinele primeşte bucățelile de slănină. ‘Eu mănânc paine 
si brânză de capra. Făcute de mine însumi!’

DE CE SUNT NECESARE 
RESURSELE

1/5 persoane în vârstă au nevoie de îngrijire la 
domiciliu

Mulți tineri părăsesc satele românești placând la oraș 
sau în străinătate pentru a lucra. Drept urmare, vârstnicii 
sunt lăsați singuri acolo unde primul născut dintre copii 
obișnuia să moștenească totul și să aibă grijă de părinți.

În sate nu există insa facilități pentru persoanele în 
vârstă. Capacitatea caselor de odihnă din oraș este 
minimă, iar o ședere acolo este prea scumpă pentru 
mulți oameni. ADR-Vlaanderen, împreună cu partenerii 
săi din diverse sate, dezvoltă facilități exact pentru aceste 
persoane în vârstă.

Costuri
Din păcate, sprijinul financiar al partenerilor nostri 
și contribuția utilizatorilor serviciului de îngrijire la 
domiciliu nu sunt suficiente pentru a acoperi costurile 
necesare. De asemenea, proiectele se confruntă adesea 
cu o birocrație excesivă. Prin urmare, îngrijirea medicală 
la domiciliu a fost întreruptă în unele sate din cauza lipsei 
de resurse. Chiar Şi asa, îngrijirile sociale la domiciliu 
continuă să fie oferite în aceste sate, prin intermediul 
voluntarilor.

Pe de altă parte, multe alte sate, cu sau fără un partener 
belgian, manifestă, de asemenea, interesul pentru 
începerea unui proiect de îngrijire la domiciliu și doresc 
să utilizeze expertiza obținută de ADR-Vlaanderen sau 
TON. Această extindere a proiectului pilot creează, de 
asemenea, costuri suplimentare.

În sfârșit, sensibilizarea responsabilității guvernului 
român față de îngrijirea de lungă durată presupune 
și costuri. Este important să facem acest lucru bine, 
responsabil si în cunoŞtinţă de cauza. De aceea, specialiști 
din diferite domenii, inclusiv un avocat, sunt implicati la 
întocmirea documentelor şi a proiectelor de lege


