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îMPREUNĂ CREĂM PUNTI îNTRE GENERATII
„Ceea ce dorim în tinerețe, avem din belșug la bătrânețe!”  spunea	marele	Goethe	despre	cele	două	vârste	atât	de	diferite	una	de	
cealaltă,	însă	atât	de	frumoase	și	pline	de	farmec	deopotrivă.	Când	suntem	tineri	dorim	să	fructificăm	fiecare	moment,	să	realizăm	tot	
ce	visăm,	să	mutăm	munții	din	loc	pentru	că	debordăm	de	energie.	Sentimentul	acesta	de	dinamism	și	exuberanță	trebuie	să	rămână	
viu	de-a	lungul	întregii	vieți	și	la	vârsta	de	aur	să	ne	bucurăm	din	plin	de	toate	realizările	și	de	înțelepciunea	acumulată.

Bătrânețea	nu	este	o	vârstă	a	uitării,	a	excluziunii,	a	încetării	activităților	care	ne-au	menținut	plini	de	energie	tot	timpul.	Din	contră,	
pe	măsură	ce	adăugăm	ani	vârstei	noastre,	viața	înflorește,	lucrurile	capătă	mai	ușor	sens,	iar	experiența	acumulată	ne	face	valoroși	
și	utili	pentru	cei	din	jurul	nostru.	Spiritul	trebuie	să	rămână	mereu	tânăr,	chiar	dacă	fizicul	suferă	anumite	transformări.	

Totuși,	este	normal	să	fii	surprins	în	fața	provocărilor	pe	care	fiecare	vârstă	le	ridică	în	calea	ta,	de	aceea	sperăm	că	acest	material	
te	poate	ajuta	să	le	anticipezi	și	să	le	faci	față.

Broșura	„Mereu	tânăr!	Cum	să	rămâi	activ,	frumos	și	sănătos”	oferă,	într-un	limbaj	accesibil,	sfaturi	și	exemple	de	viață	utile	atât	
tinerilor,	cât	și	seniorilor.	Vei	afla	cum	să	te	pregătești	pentru	o	viață	activă	indiferent	de	vârstă,	cât	de	importante	sunt	educația	și	
profesia	în	viață,	cum	să	îți	menții	corpul	și	mintea	sănătoase.	Îți	vom	propune	să	afli	ce	înseamnă	să	fii	voluntar	și	ce	efecte	
extraordinare	poate	avea	interacțiunea	dintre	generații.	

Această	broșură	este	parte	a	proiectului	„Punți	între	Generații”,	o	inițiativă	născută	din	întâlnirea	a	două	organizații	
neguvernamentale,	reprezentative	pentru	societatea	civilă	din	România,	care	au	dorit	să	transmită	un	mesaj	comun	cu	prilejul	Anului	
European	2012	dedicat	îmbătrânirii	active	și	solidarității	între	generații.
 
Dedicăm	această	broșură	tuturor	copiilor	și	seniorilor	din	România	cu	îndemnul	de	a	fi	mereu	activi	și	de	a	rămâne	tineri	în	spirit,	iar	
cuvintele	cuprinse	în	ea	să	le	fie	mereu	la	îndemnă	în	orice	clipă	a	vieții.

   Doina Crângașu      Mirela Lavric
   Director Executiv      Director Executiv
   Confederația Caritas România    SOS Satele Copiilor România

, ,
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CAP. 1 vIATA ACTIvĂ - ChEIA UNEI loNGEvITĂTI SĂNĂToASE

Toţi	oamenii	îşi	doresc	să	trăiască	mult,	dar	nimeni	nu	vrea	să	îmbătrânească.	A	îmbătrâni	
nu	este	o	boală,	este	o	etapă	firească	ce	apare	în	viaţa	fiecărui	om	de	la	o	anumită	vârstă.	
Nu	trebuie	să	te	temi	că	vei	îmbătrâni,	depinde	de	tine	cum	te	vei	pregăti	pentru	acea	etapă	
a	vieţii	tale.	Specialişti	din		diverse	domenii	cercetează	fenomenul	„îmbătrânirii	active”.	

Termen	 relativ	 nou,	 conştientizat	 de	 specialişti	 şi	 de	 opinia	
publică	europeană,	îmbătrânirea	activă	este	acel	proces	prin	
care	 persoanele	 vârstnice	 sunt	 încurajate	 să	 rămână	 im-
plicate	 în	 viaţa	 socială	 şi	 profesională	 şi	 să	 împărtăşească	
din	 experienţa	 lor	 celorlalte	 generaţii.	 Totodată,	 presupune	
încurajarea	 seniorilor	 societăţii	 de	 a	 se	 implica	 voluntar	 în	
diverse	activităţi	culturale,	comunitare	şi	economice	ce	con-
tribuie	la	dezvoltarea	societăţii	în	care	trăiesc.	

1.1 Îmbătrânirea activă 

, ,
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1.1 Îmbătrânirea activă 

Îmbătrânirea,	 asociată	 şi	 cu	momentul	 pensionării,	
nu	presupune	retragerea	individului	din	societate,	ci	
o	perioadă	a	vieţii	în	care	poate	juca	un	rol	activ	prin	
a	duce	o	viaţă	sănătoasă,	independentă	şi	împlinită.
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Mai	 mult,	 populaţia	 Europei	 îmbătrâneşte,	 iar	 media	 de	
vârstă	va	creşte	de	la	40	la	47	de	ani	până	în	anul	2060.	
Spre	deosebire	de	decadele	anterioare,	cetăţenii	europeni	
sunt	mult	mai	sănătoşi	şi	au	şansa	de	a	trăi	mai	mult,	ceea	
ce	 le	conferă	posibilitatea	de	a	 rămîne	activi	 în	societate	
pentru	a-şi	îndeplini	ţelurile	şi	aşteptările. 2012 2020

Oficialii	europeni	responsabili	pentru	ocuparea	forţei	de	muncă	subliniază	faptul	că	îmbătrânirea	activă	este	utilă	
pentru	a	atinge	obiectivul	ocupării	forţei	de	muncă	în	proporţie	de	75%	pentru	a	scoate	din	sărăcie	cel	puţin	20	de	
milioane	de	persoane	până	în	anul	2020.	

40 de 
ani

47 de 
ani

Media de vârstă a 
Europei
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1.2 TENDINTE lA NIvEl EURoPEAN,



Pentru	a	 îmbătrâni	activ,	europenii	 sunt	sfătuiţi	 să	
recurgă	la	metode	de	prevenire	a	bolilor	bătrâneţii	
prin	îngrijire	medicală	supravegheată,	prin	
schimbarea	stilului	de	viaţă	într-unul	sănătos	şi	prin	
menţinerea	activă	a	funcţiilor	fizice	şi	intelectuale.	

În	unele	ţări	ale	Uniunii	Europene,	deja	sunt	
elaborate	 programe	 de	 adaptare	 a	 mediilor	 de	
muncă	la	capacităţile	profesionale	deţinute	de	
persoanele	vârstnice	pentru	a	fi	 integraţi	mai	uşor	
pe	piaţa	muncii	sau	pentru	a-i	menţine	timp	
îndelungat	activi	din	punct	de	vedere	profesional.	
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1.3 obIECTIvElE ANUlUI EURoPEAN 2012

Diminuarea	barierelor	impuse	persoanelor	vârstnice	pe	piaţa	muncii;

Schimbarea	atitudinii	cu	privire	la	vârsta	pensionării	şi	la	perioada	de	pensionare	(la	pensie	
pot	fi	adăugate	venituri	suplimentare	prin	continuarea	activităţii	profesionale);

Schimbarea	 percepţiei	 asupra	 persoanelor	 vârstnice	 şi	 a	 capacităţiilor	 lor	 de	 către	
generaţiile	mai	tinere;

Valorizarea	publică	a	persoanelor	vârstnice,	promovarea	imaginii	unei	bătrâneţi	active	şi	
creşterea	respectului	tinerilor	faţă	de	bătrâni;

Încurajarea	solidarităţii	între	generaţii	prin	crearea	de	oportunităţi	
de	implicare	socială	pentru	toate	vârstele;

Promovarea	voluntariatului	în	rândul	pensionarilor	cu	stare	de	sănătate	bună;

Încurajarea	schimbului	de	experienţă	şi	bune	practici	pe	tema	îmbătrânirii	
active	între	specialiştii	din	România	şi	cei	din	statele	membre	UE.
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1.4 CINCI MoTIvE PENTRU A îMbĂTRâNI ACTIv

1

2

3

4
5

Cel	 mai	 de	 preț	 bun	 al	 omului	 este	 sănătatea.	 O	 sănătate	 de	
fier,	bazată	pe	mișcare	fizică	și	pe	o	alimentație	sănătoasă,	încă	
din	 tinerețe	 va	 contribui	 la	 o	 longevitate	 activă,	 independentă	 și	
plăcută.

Societatea	se	schimbă	și	 lansează	noi	provocări.	Este	 important	
să	 înveți	 cât	 trăiești	 și	 să	 te	 adaptezi	 noilor	 tehnologii	 și	 noilor	
tendințe.

Omul	este	o	ființă	socială.	Păstrează-i	pe	cei	dragi	alături	și	 fă-ți	
noi	prieteni	 indiferent	de	vârstă.	 Interacțiunea	cu	ceilalți	 îți	va	da	
încredere	în	propriile	forțe.

După	pensionare,	vei	folosi	timpul	liber	mult	mai	plăcut	și	vei	avea	
puterea	să	te	bucuri	de	fiecare	clipă.

Familia,	prietenii	și	ceilalți	membrii	ai	societăţii	 te	vor	respecta	și	
vor	învăța	din	experiența	ta!	Ești	important	pentru	societate	și	
indiferent	de	vârstă	contribuția	ta	contează!
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 Aşa NU!
Domnul S. se trezește dimineaţa destul de 
morocănos. Până la ora 12 stă în pat și încearcă 
să găsească ceva interesant la televizor. În afară 
de o emisiune despre pescuit nu-l atrage mai nimic. 
I-ar plăcea și lui să meargă la pescuit, însă nu are 
cu cine și oricum nu-și permite să-și cumpere o 
trusă. Se deplasează destul de greu deoarece are și 
câteva kilograme în plus. Îi place să manânce mult 
în fața televizorului și cel mai adesea se hrănește 
cu mezeluri și prăjeli. Iese foarte rar din casă și 
atunci doar ca să plătească câteva facturi. Preferă 
să meargă cu autobuzul, deși poșta este chiar la o 
stație de unde locuiește și ar putea să meargă pe 
jos până acolo, prin parc. Cu toate acestea, preferă 
comoditatea. Seara se uită tot la televizor și rareori 
vorbește cu rudele sale, cu prietenii sau cu vecinii. 
Copiii și nepoții sunt plecați în Italia. La ultima vizită 
în România, fiul său i-a adus un laptop și lunar îi 
plătește și factura la Internet, însă Domnul S preferă 
să folosească laptopul ca suport pentru ziarele 
vechi, spunând că este prea bătrân pentru a se mai 
familiariza cu noile mijloace tehnologice

 Aşa DA!
Domnul O. se scoală în fiecare zi la ora 7. După ce 
face câteva exerciții fizice ușoare ca să se învior-
eze, merge în curte și udă florile pe care le-a plantat 
înainte de a ieşi la pensie, iar acum se bucură de ele. 
Când e sezonul, savurează câteva căpşuni alături 
de un bol mare de fulgi de ovăz și plin de energie 
se pregătește pentru a pleca cu nepotul său în parc. 
Azi îl va învăța să joace fotbal și vor lua prânzul în 
natură, vor aranja un picnic. Mica escapadă în parc 
îl binedispune şi îl relaxează, o stare potrivită pentru 
partida de şah pe care o va juca la Clubul Seniorilor 
împreună cu câţiva prieteni. De la club, se vor duce 
cu toţii la o piesă de teatru pusă în scenă de niște 
voluntari de la o asociație culturală chiar în parcul 
de lângă club. Seara, Domnul O. scrie pe  blogul 
său personal despre piesa de teatru. I-a plăcut mult 
și i-a făcut o recenzie bună. A descoperit Internetul 
de puțin timp, dar cu ajutorul fiului său, în fiecare zi 
învaţă ceva nou și deja s-a împrietenit cu mouse-ul 
și tastatura. Se culcă devreme ca să fie plin de 
energie a doua zi, însă nu înainte de a mai citi câteva 
ceva despre misterele Egiptului care îl pasionează 
dintotdeauna.
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CAP. 2 SolIDARITATEA îNTRE GENERATII

Fiecare	om	înţelege	şi	se	simte	mai	aproape	de	cei	de	aceeaşi	vârstă,	de	
cei	din	generaţia	sa.		Dar	în	societate,	oameni	diferiţi	ca	profesie,	vârstă	
sau	gen	 intereacţionează.	Cooperarea	 între	generaţii	 se	bazează	pe	un	
parteneriat	nescris	care	porneşte	din	solidaritate	şi	din	dorinţa	celorlalți	de	
a	se	cunoaște	reciproc	și	de	a	fi	incluși	în	activitățiile	zilnice.

9
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2.1 CE îNSEAMNĂ SolIDARITATEA îNTRE GENERATII

Solidaritatea	 între	 generații	 ar	 trebui	 să	 existe	 și	 să	 fie	
promovată	în	familie	-	nucleului	oricărei	societăți.
Solidaritatea	se	exprimă	prin	ajutor	reciproc	atât	social,	cât	
și	financiar,	dar	mai	ales	emoţional.	
Ca	 un	 grup	 de	 persoane	 să	 se	 înteleagă,	 trebuie	 să	
împărtășească	 aceleași	 nevoi	 și	 preferințe.	 De	 obicei,	
acestea	 se	 exprimă	 și	 se	modifică	 odată	 cu	 vârsta,	 fapt	
care	influențează	şi	relaţiile	cu	cei	din	 jur.	Fenomenul	de	
prăpastie	 între	generații	 poate	avea	consecințe	negative	
precum:	seniorii	încep	să	se	simtă	singuri,	inutili	și	excluși,	
iar	tinerii	adoptă	o	atitudine	nerespectuoasă	și	de	
subapreciere	a	potențialului	persoanelor	vârtsnice	
deoarece	acestea	din	urmă	nu	reuşesc	să	țină	pasul	
cu	evoluția	socială,	economică,	tehnologică	și	culturală.	
Totodată,	 tinerii	având	o	experiență	de	viață	mai	redusă,	
nu	înțeleg	avantajul	de	a	valorifica	experienţa	de	viaţă	și	
cunoștințele	seniorilor,	iar	aceștia	din	urmă	par	reticenți	în	
fața	noilor	tehnologii,	adaptându-se	mai	greu	actualului
context.

10
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Diferența	 între	 generații	 este	 datorată	 unei	 societăți	 democratice,	
mai	 tolerante,	 care	 permite	 fiecărui	 individ	 să	 se	 exprime	 liber.	
Diferențele	între	generații	nu	ar	trebui	să	existe	în	familie,	însă	de	
cele	mai	multe	ori	se	poate	spune	că	bunicii	sau	părinții	nu	înţeleg	
pe	deplin	visele	și	aspirațiile	celor	mai	tineri	membrii	ai	familiei.	Pe	
de	altă	parte,	tinerii	sunt	reticenți	în	apropierea	de	persoanele	mai	
în	 vârstă	 și	 nu	 pot	 aprecia	 corect	 experiența	 acestora	 din	 urmă,	
catalogându-i	ca	fiind	departe	de	noutate	și	modernitate.	Poate	că	
tocmai	de	aceea	tinerii	îi	privesc	pe	bunici	ca	fiind	persoane	care	nu	
mai	au	ţeluri	personale.	

Solidaritatea	între	generații	este	baza	progresului	social,	
iar	generațiile	trebuie	să	se	influențeze	reciproc	și	să	
conlucreze	la	luarea	deciziilor	în	domenii	de	interes	
comun.	Solidaritatea	între	generații	poate	atenua	efectele	
migrației	 populației	 tinere.	 În	 România,	 tinerii	 părăsesc	
adesea	căminul	natal	 pentru	a	munci	 sau	studia	 în	altă	
țară,	 iar	distanța	fizică	de	familie	se	poate	 transforma	și	
într-o	distanța	psihică	și	spirituală,	slăbind	astfel	 relațiile	
familiale.	Mai	mult	 decât	 atât,	 o	 bună	 comunicare	 între	
generații	duce	la	armonie	în	familie	şi	previne	abuzurile.

11



2.2 CoMUNICAREA DINTRE SENIoRI SI TINERI
    
Dacă	în	momentul	actual,	îmbătrânirea	este	văzută	ca	o	problemă,	iar	tinerețea	ca	fiind	vârsta	energiei,	însă	și	a	lipsei	de	
experiență,	cooperarea	între	generații	ajută	la	schimbarea	atitudinii	între	exponenții	fiecărei	vârste.

Fie	că	vorbești	cu	bunicul	tău	sau	cu	un	vecin,	respectul	trebuie	
să	 învăluie	comunicarea	de	ambele	părți.	Trebuie	să	fii	atent	 și	
răbdător	cu	persoanele	vârstnice	deoarece	acestea	au	nevoie	de	
un	alt	cadru	decât	persoanele	tinere.	

Mai	 mult	 decât	 atât,	 nu	 trebuie	 să	 ai	 o	 atitudine	 ofensivă	 față	
de	aceștia	 în	cazul	 în	care	nu	sunt	atât	de	 informați	 în	ceea	ce	
privește	ultimele	noutăți.	

Nu	este	nicio	problemă,	pentru	că	tu	însuți	poți	deveni	o	sursă	de	
informare	pentru	ei.	Experiența	și	noutatea	se	pot	îmbina,	astfel,	
destul	de	armonios	pentru	ca	fiecare	individ	din	societate	să	
evolueze.

De	 asemenea,	 ori	 de	 câte	 ori	 ai	 ocazia,	 arată-le	 seniorilor	 că-i	
respecți	apelând	la	gesturi	mici,	dar	cu	efect	mare:	oferă-le	locul	în	
mijlocul	de	transport,	ghidează-i	pe	trecerea	de	pietoni,	fii	răbdător	
cu	aceștia	în	magazin	etc.	Ei	îți	vor	oferi	o	vorbă	bună	și	un	
zâmbet	frumos	ce	îți	va	însenina	ziua.	

Tinerii	sunt	într-o	continuă	mişcare,	fapt	care	poate	fi	obositor	
pentru	cei	în	vârstă.	Cu	puţin	calm	şi	răbdarea	şi	înţelepciunea	
vârstei,	lucrurile	s-ar	putea	să	apară	în	altă	lumină.	Apropierea	
de	cei	tineri	şi	desfăşurarea	unor	activităţi	 inter-generaţionale	
vor	schimba	percepţia.	

Voluntariatul	poate	fi	o	soluție.	De	exemplu,	în	Belgia	există	o	
creșă	a	cărei	clădire	este	lipită	de	un	cămin	de	seniori.	Seniorii	
din	cămin	au	devenit	voluntari	pentru	micuți	și	ajută	personalul	
de	specialitate	la	asistarea	și	desfăşurarea	de	activități	cu	micii	
beneficiari.	

Seniorii	au	ocazia	să	se	bucure	de	energia	copiilor,	să	
studieze	alături	de	ei,	să	se	simtă	utili	 și	 fericiți	din	punct	de	
vedere	social,	iar	micuții	fac	primii	pași	în	viață	alături	de	
persoane	cu	experiență	și	extrem	de	dedicate	şi	afectuoase.

Voluntariatul	 poate	 fi	 una	 dintre	 metodele	 de	 întâlnire	 a	
generațiilor	cu	scopul	de	a	îndeplini	țeluri	comune.	

Cum Să exPrimăm reSPeCtul fAţă de Seniori? (i) Cum Să ne AProPiem de Cei mAi tineri? (i)

,
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Prețuiește-i	pe	cei	mai	în	vârstă	din	familia	ta.	Probabil	că	bunicu-
lui	sau	bunicii	tale	îi	place	tare	mult	să	vorbească	despre	tinerețea	
sa.	Măcar	o	dată	pe	săptămână	oferă-i	ocazia	de	a	purta	o	discuție	
savuroasă	cu	tine.	

Dacă	 ai	 un	 bunic	 activ,	 fii	 mereu	 în	 preajma	 sa	 atunci	 când	
meșterește	ceva.	Așa,	vei	învăța	gratuit	multe	lucruri	care	îți	vor	fi	
extrem	de	utile	în	viață.	

Totodată,	încurajează-i	pe	seniorii	din	familia	ta	să	participe	mereu	
la	reuniuni	de	familie	deoarece,	astfel,	îi	vei	determina	să	se	simtă	
utili	și	 implicaţi	 în	activitățiile	familiei	și	 împreună	vă	veți	apropia	
și	mai	mult.

Activitățile	de	voluntariat	presupun	fie	ajutorarea	altor	
persoane	aflate	în	dificultate,	fie	implicarea	în	promovarea	unor	
mesaje	publice	de	interes	comun.	

Mai	 mult	 decât	 atât,	 voluntariatul	 are	 și	 o	 componentă	 de	
învățare	utilă	la	orice	vârstă,	iar	această	învățare	are	la	bază	
comunicarea	 între	 indivizi	diferiți,	dar	care	pot	 împărtăși	mult	
din	cunoștințele	lor	variate.

Tinerii	și	seniorii	trebuie	să	înlesnească	comunicarea	
între	 ei,	 să	 îşi	 dezvolte	 capacitatea	 de	 intercunoaștere	 și	 să	
dobândească	sentimentul	de	a	lucra	în	echipă.	Pentru	o	bună	
comunicare	între	generații	trebuie	evitate	două	aspecte:	
conflicul	între	exponenți	și	prăpastia	dintre	generații.	

George	 Orwell	 spunea:	 „Fiecare generație își imaginează 
că este mai inteligentă decât generația precedentă și mai 
înțeleaptă decât generația următoare”.	Tinerii	își	doresc	
adesea	să	iasă	în	evidență	prin	vestimentație,	prin	muzica	pe	
care	o	ascultă,	pe	când	seniorii	par	să	ocupe	adesea	poziția	
de	moralizatori.

Cum să exprimăm respeCtul faţă de seniori? (ii)

Cum Să ne AProPiem de Cei mAi tineri? (ii)
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2.3 ExEMPlE DE INTERACţIUNE îNTRE GENERAţII

 Aşa nu!

Doamna	U.	este	foarte	pricepută	la	prăjituri.	În	
fiecare	duminică,	de	 la	geamul	apartamentului	său	
de	la	parter,	miroase	a	plăcinte	sau	a	gogoși.	
Geanina,	 fata	 vecinilor	 de	 la	 etajul	 1	 este	 foarte	
pasionată	de	bucătărie	și	ar	vrea	să	învețe	secretele	
gastronomiei	de	 la	cei	mai	buni.	 Într-o	zi,	Geanina	
a	bătut	la	ușa	Doamnei	U.	și,	respectuos,	a	rugat-o	
să	o	învețe	și	pe	ea	cum	să	facă	un	tort	bun	pentru	
ziua	mamei	ei.	

Doamna	U.,	destul	de	reticentă	și	rezervată,	i-a	
închis	degrabă	ușa	în	nas.	A	doua	zi,	în	timp	ce	
Geanina	citea	pe	balcon,	a	auzit	o	discuție	a	
doamnei	 U.	 cu	 o	 vecină:	 Ieri a venit duduia lui 
Popescu de la 1 să o învăț să facă tort. Și n-am 
primit-o deloc în casă... cu părul ăla încâlcit și 
vopsit în toate felurile. Plus că mai are haine urâte și 
ascultă și muzica aceea rock oribilă. Mi-a fost frică, 
vă spun!

! Să nu-i judecăm pe tineri, după aparențe!

 Aşa nu!
Domnul	A.	are	programare	la	stomatolog	azi	la	ora	
10:00.	Punctual	 ca	 întotdeauna,	 a	 ajuns	 la	 timp	 și	
așteaptă	 să	 îi	 vină	 rîndul	 să	 intre	 în	 cabinet.	 Între	
timp,	intră	pe	ușa	clinicii	un		tânăr	și	fără	să	salute	se	
grăbește	spre	cabinetul	doctorului.	

Calm,	 Domnul	 A.	 îi	 spune	 că	 are	 programare	 la	
10:00	și	că	este	rândul	său	să	fie	consultat.	Tânărul	
își	întoarce	capul	și	foarte	indignat	îi	spune:	Ce dacă 
ai programare? Eu trebuie să ajung după aceea la 
servici și nu stau după dumneata. Matale ai tot 
timpul din lume ca să stai și să pierzi vremea toată 
ziua! Poți aștepta!

! Și seniorii au dreptul la timpul lor liber și 
trebuie respectați în toate împrejurările!
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Așa DA!

Victor și Marcel sunt prieteni buni de 2 ani. S-au 
cunoscut la un curs de fotografie de peisaj și de atunci 
pleacă împreună în excursii prin țară pentru a 
fotografia cele mai frumoase locuri. Împreună au 
pus bazele unui club de fotografie pentru amatori și 
frecvent organizează expoziții online de fotografie. 

Anul acesta au mers la un centru de copiii abandonați 
și i-au învățat să facă poze. Mereu se ajută cu sfaturi 
și nu există nicio barieră de comunicare între ei, deși 
Victor are 72 de ani și Marcel, 21 de ani. Marcel învață 
din experiența de viață a lui Victor, iar Victor în sfârșit 
și-a îndeplinit visul de a fi fotograf și de a fi în pas cu 
noile tehnologii.

Omul cât 
trăieşte 
învaţă şi de 
la oricine 
poţi învăţa 
ceva!
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CAP 3. CE îNvEţI lA TINEREţE E zESTREA TA PENTRU bĂTRâNEţE!
3.1 imPortAnţA ProfeSiei În ViAţă
În	decursul	timpului,	de	când	se	naște	și	până	la	vârste	înaintate,	fiecare	om	dobândește	abilităţi	şi	calități	care	să-l	ajute	să	supraviețuiască	
și	să	se	integreze	în	diferite	grupuri	sociale.	Cel	mai	adesea,	acest	fapt	se	datorează	unei	profesii	pe	care	fiecare	încearcă	să	o	realizeze	
cu	plăcere	și	cât	mai	bine.

A	avea	o	profesie	presupune	a	avea	o	preocupare,	o	sursă	de	venit	pentru	tine	şi	familia	ta,	o	modalitate	de	a	contribui	la	dezvoltarea	
societății	și	de	a	te	dezvolta	pe	tine	însuți.	Încă	din	copilărie,	urmând	modelul	părinților	sau	al	bunicilor	sau,	mai	nou,	influenţaţi	de	mass-
media,	începem	să	ne	conturăm	preferinţa	pentru	o	profesie	dorită	pentru	atunci	„când	vom	fi	mari”.	Prima	opțiune	exprimată	nu	este	
automat	și	cea	care	va	dăinui	peste	ani	și	ani.	La	vârsta	maturității,	pe	măsură	ce	conștientizăm	mai	bine	atributele	unei	profesii	sau	ale	
alteia,	dorințele	se	schimbă.

Odată	ajuns	la	vârsta	maturității,	trebuie	să	înțelegi	că	profesia	aleasă	este	cea	care	întrunește	toate	nevoile	tale	și	cea	care	îți	va	dezvolta	
abilitățiile	înăscute.	Mai	mult	decât	atât,	o	meserie	presupune	asumarea	unor	responsabilități,	atât	față	de	tine	însuți,	cât	și	față	de	cei	din	
jurul	tău.	Ca	în	orice	meserie	nouă,	dacă	ești	tânăr	te	vei	lovi	de	lipsa	experienței.	Nu	dezarma,	dificultăţile	se	vor	diminua	pe	măsură	ce	
acumulezi	cunoștințe.	Procesul	de	învățare	nu	se	oprește	niciodată	deoarece	mereu	trebuie	să	te	adaptezi	progresului,	noilor	cerințe	și	
descoperiri.

A	profesa	te	pune	în	legătură	cu	ceilalți	membrii	ai	societății,	te	ajută	să	oferi	și	să	primești	informație	și	să	rămâi	activ	la	orice	vârstă.	
Exercitarea	unei	profesii	nu	se	oprește	la	vârsta	pensionării,	omul	fiind	liber	să	continue	munca	în	baza	capacităților	sale	fizice	și	psihice.	
Este	recomandată	împărtășirea	experienței	cu	cei	tineri,	care	sunt	dornici	să	învețe,	dar	încă	nu	au	un	ghid	potrivit.

Profesia	aleasă	poate	avea	un	impact	pozitiv	sau	dimpotrivă	unul	negativ	asupra	vieții	personale.	O	meserie	solicitantă	și	expusă	riscurilor	
poate	crea	neliniști,	angoase	sau	alte	probleme	de	sănătate.	Întotdeauna	trebuie	să	fii	atent	ca	drepturile	tale	de	angajat	să	fie	respectate	
și	puse	în	aplicare.	Pe	de	altă	parte,	succesul	dobândit	în	viața	profesională	poate	contribui	la	creșterea	sentimentului	de	stimă	de	sine	
și	a	respectului	față	de	ceilalți.	Visul	profesional	și	prosperitatea	obţinută	prin	carieră	pot	fi	țelurile	principale	ale	unei	persoane,	însă	este	
recomandat	un	echilibru	între	viața	personală,	cea	profesională	și	pasiunile	fiecăruia.
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În	 alegerea	 și	 exercitarea	 profesiei,	 ne	 pot	
influența	 și	 ne	 pot	 fi	 alături	 părinții,	 bunicii,	
prietenii,	 profesorii,	 colegii	 de	 şcoală.	 Este	
cunoscută	tendința	unor	părinți	sau	bunici	de	
a-şi	sfătui	copii	să	urmeze	cursuri	care	să-i	
ajute	să	aibă	o	meserie	bănoasă.	

Dar	oare	aceasta	să	fie	singura	satisfacție?	
Echilibrul	 dintre	 plăcerea	 de	 a	 realiza	 ceva	
important	 şi	 durabil	 din	 punct	 de	 vedere	
profesional	și	venitul	financiar	 trebuie	să	fie	
constant.	Tocmai	de	aceea,	o	persoana	care,	
chiar	dacă	a	 ieșit	 la	pensie,	va	simți	nevoia	
să	practice	în	continuare	acea	meserie	care	
i-a	oferit	satisfacție	profesională	şi	personală.	

O	persoană	care	rămîne	activă	în	muncă	şi	
după	depăşirea	vârstei	pensionării	este	mai	
pricepută	 și	 poate	 da	 un	 randament	 la	 fel	
de	bun	ca	și	o	persoană	mai	tânără,	tocmai	
datorită	experienței	și	a	exercițiului	continuu.	
Chiar	 dacă	nu	mai	 poți	 profesa,	 aptitudinile	
tale	pot	fi	utile	în	multiple	moduri.	Oriunde	și	
oricând	este	nevoie	de	cineva	cu	experiență,	
iar	seniorii	sunt	o	comoară	neprețuită.
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3.2 ECoNoMIIlE SUNT SIGURANTA zIlEI DE MâINE 
Chiar	dacă	atunci	când	ești	tânăr	nu	te	gândești	foarte	mult	la	cum	
o	să	te	descurci	după	vârsta	pensionării,	este	bine,	totuși,	să	previi	
anumite	situaţii	cu	care	te	poți	confrunta	în	viitor.	În	mod	cert,	după	
pensionare,	 veniturile	 financiare	scad,	 la	 fel	 ca	și	posibilitatea	de	
a	genera	venituri	suplimentare	peste	valoarea	pensiei	primite.	De	
aceea	este	bine	să	începi	să	economiseşti	bani	din	perioada	în	care	
eşti	activ.	

Dacă	ai	o	slujbă	bine	plătită	și	stabilă,	te	sfătuim	să-ți	creezi	o	
strategie	 de	 economisire	 perfectibilă.	 Lunar,	 poți	 economisi	 o	
anumită	 sumă	 de	 bani	 și	 poți	 elimina	 cheltuielile	 inutile.	O	 astfel	
de	 atitudine	 te	 va	 ajuta	 să	 faci	 față	mai	 ușor	micilor	 sau	marilor	
provocări	ale	vieții,	fie	că	se	strică	ceva	în	casă,	fie	că	 familia	se	
mărește,	fie	că	ai	nevoie	de	îngrijire	medicală	specială.	

Dacă	în	alte	state	europene,	90%	dintre	pensionari	au	și	pensii	
private	sau	facultative,	în	România	această	situație	este	diferită.	În	
prezent,	în	țara	noastră,	pensionarii	sunt	destul	de	limitați	financiar	
și,	o	mare	majoritate,	nu	își	pot	permite	nici	măcar	strictul	necesar.	
În	alte	 țări,	 sistemul	de	pensii	 private	și	 facultative	este	mult	mai	
bine	implementat,	iar	seniorii	pot	pleca	în	vacanţe	în	străinătate,	pot	
beneficia	de	tratamente	medicale	complexe.	

,
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Crearea	unui	plan	de	pensie	privata	sau	facultativă	se	poate	face	personal	sau	prin	intermediul	angajatorului,	
suma	necesară	lunar	fiind	dedusă	automat.	

În	cazul	în	care	alegi	o	pensie	facultativă,	trebuie	să	înțelegi	că	aceasta	presupune	o	investiție	pe	termen	lung	
și	că	trebuie	să	fii	sigur	că	îți	vei	permite	investiția	și	în	viitor.	

Aceste	economii	depuse	vor	putea	fi	însă	accesate	doar	după	vârsta	pensionării.	Mai	multe	informații	despre	
aceste	metode	de	economisire	pot	fi	obținute	de	la	Casa	Națională	pentru	Pensii	și	alte	Drepturi	Sociale.

Orice	sumă	mică	economisită	va	fi	o	adevărată	salvare	atunci	când,	din	diverse	motive,	viața	devine	instabilă.	
A	economisi	este	o	investiție	de	viitor.	O	bună	economie	a	resurselor	de	care	dispui	se	poate	realiza	și	
printr-un	stil	de	viață	sănătos,	ceea	ce	te	va	ajuta	să	eviți	îmbolnăvirile	și	automat	apelarea	la	servicii	medicale	
costisitoare.	

Supravegheaza-ti	cheltuielile	săptămânal	și	numai	așa	îți	vei	da	seama	către	ce	se	îndreaptă	resursele	tale	
financiare.	Investește	bani	în	ceea	ce	te	ajută	și	îți	place	cu	adevărat.	Evită	de	asemenea	să	ai	datorii	pe	
termen	lung,	iar	dacă	ești	totuși	nevoit	să	te	îndatorezi	încearcă	să-ți	faci	un	plan	de	returnare	cât	mai	rapidă.
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3.3 oPoRTUNITĂţI DE CoNTINUARE A ACTIvITĂţII DUPĂ PENSIoNARE

Când	vorbim	de	activităţi,	nu	ne	referim	doar	la	cele	profesionale.	Într-adevăr,	la	pensie	vei	avea	mai	mult	timp	
liber	şi	îl	poţi	petrece	mai	frumos	cu	cei	dragi,	însă	nu	uita	să-ţi	acorzi	şi	ţie	timp	liber	în	care	să	faci	ceea	îţi	place	
și	ceea	ce	te	ajută	să	te	dezvolţi	în	continuare.	

Învăţarea	poate	continua	şi	după	vârsta	pensionării,	 la	această	vârstă	activitatea	 intelectuală	fiind	mai	 intensă	
decât	cea	fizică.	Formele	de	învățare	pot	fi	formale,	informale	sau	non-formale,	pe	termen	lung	sau	scurt.	Învăţarea	
pe	termen	lung	te	poate	ajuta	să	îţi	dezvolţi	anumite	calităţi	care	te	fac	să	te	simţi	mult	mai	inclus	în	societate	şi	
în	activităţile	zilnice	ale	comunităţii.	

A	cunoaşte	și	a	fi	în	pas	cu	noile	tendinţe	înseamnă	să	comunici	mai	bine	cu	celelalte	generaţii,	să	calatoreşti	
independent	(vei	şti	o	limbă	străină	şi	te	vei	putea	descurca	într-o	ţară	străină).	Iţi	poţi	cumpăra	un	curs	de	limbi	
străine	şi	zilnic	să	exersezi	atât	cât	îţi	doreşti.	O	astfel	de	activitate	te	va	apropia	şi	de	nepoţi	pentru	că	vei	petrece	
timp	conversând	cu	ei	într-un	mod	plăcut	şi	creativ,	astfel	devenind	un	model	important	de	educaţie	pentru	ei.

De	asemenea,	poţi	face	voluntariat	indiferent	de	vârsta	pe	care	o	ai!	Poţi	să	te	adresezi	unei	organizaţii	negu-
vernamentale,	cluburilor	de	seniori	din	oraşul	tău	sau	poţi	găsi	astfel	de	oportunităţi	cu	ajutorul	Internetului	(copii	
sau	nepoţii	te	pot	ajuta	să	descifrezi	tainele	navigării	pe	Internet).	

Te	poţi	adresa	şi	Bisericii	din	parohia	ta	și	să	îţi	oferi	voluntar	serviciile	de	ajutor	la	organizare,	curăţenie,	
sprijinirea	copiilor	cu	meditaţii	sau	programe	de	tip	after-school.
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Dar	cum	sună	 ideea	de	voluntariat	 la	vârsta	a	
treia?	Există	 persoane	 care	 fac	 deja	 acest	 lu-
cru	 şi	 recunosc	 că	nu-și	 pot	 imagina	altă	acti-
vitate	 la	vârsta	 lor.	Un	bun	exemplu	este	 fosta	
prim-balerină	a	Operei	Naţionale,	Dna	Gabriela	
Voinea	 care	 la	 frumoasa	 vârstă	 de	 75	 de	 ani	
antrenează	cu	sârg	peste	100	de	micuţi	de	la	la	
grădiniţa	SOS	Satele	Copiilor,	din	satul	Luică	și	
de	la	un	spital	pentru	copii.	

Dna	Voinea	aduce	zâmbete	pe	chipul	
copiilor,	dar	şi	descoperă	 talente	extraordinare	
pe	 care	 le	 dezvoltă	 cu	 drag	 şi	 profesionalism	
pentru	 o	 viitoare	 carieră	 artistică.	 Costumele,	
coregrafia	 şi	 organizarea	 spectacolelor	 sunt	
realizate	cu	succes	de	această	senioare	activă.
Minunata	 activitate	 de	 voluntariat	 o	 menține	
mereu	tânără	și	i-a	adus	premiul	și	titlul	
“Voluntarul Copiilor”	în	cadrul	Galei	Seniorilor	
-	1	Octombrie	2012.	 Dna Gabriela Voinea 

- Voluntarul Copiilor 
la SOS Satele Copiilor
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Este	bine	să	ai	aproape	toată	viaţa	familia	şi	prietenii.	Nu	puţine	sunt	exemplele	de	
relaţii	de	prietenie	care	durează	o	viaţă	întreagă.	Nu	îţi	neglija	prietenii	şi	aranjează	
întâlniri	constante	cu	aceştia,	mergeţi	la	teatru	sau	film,	vizitaţi-vă	reciproc	acasă	sau	
plimbaţi-vă	prin	parc.	Şi	excursiile	sunt	recomandate.	Există	oferte	pentru	seniori	şi	
pe	baza	talonului	de	pensie,	poţi	beneficia	de	reduceri	la	excursii	spre	locuri	în	care	
natura	şi	aerul	curat	îţi	vor	prii	din	plin.	

De	asemenea,	pelerinajele	sunt	activităţi	cu	caracter	atât	spiritual,	cât	şi	 turistic	şi	
social	care	te	vor	ajuta	să	cunoşti	alte	persoane	cu	care	împărtăşeşti	aceleaşi	valori.

În	România,	multe	persoane	aleg	să	se	retragă	într-un	spaţiu	liniştit	şi	cât	mai	rustic	
posibil,	după	pensionare.	“A	merge	la	ţară”	este	o	soluţie	care	pentru	mulţi	înseamnă	
în	sfârşit	linişte	şi	deconectare	de	la	vuietul	urban.	

Ca	în	orice	gospodărie,	aici	vei	putea	desfăşura	activităţi	care	să	te	menţină	dinamic	
precum:	grădinăritul,	meşteritul	în	atelier	şi	nu	numai.	Aerul	curat	va	avea	un	efect	
benefic	asupra	organismului	tău,	însă	va	trebui	să	te	asiguri	că	poţi	avea	acces	la	
serviciile	de	bază.	Este	bine	să	consulţi	medicul	înainte	de	a	lua	decizia	de	a	te	
retrage	în	mediul	rural	pentru	a	verifica	starea	de	sănătate	şi	dacă	vei	avea	acces	la	
servicii	medicale	în	caz	de	nevoie.

Nu	uita	nici	de	activitatea	fizică.	Astfel,	te	menţii	în	formă	şi	vei	putea	realiza	mai	uşor	
toate	 activităţiile	menţionate	 anterior.	 Plimbările	 constante	 pot	 face	minuni	 pentru	
sănătatea	ta,	la	fel	şi	un	curs	de	fitness	adaptat	pentru	seniori.	Îl	poţi	ruga,	de	
asemenea,	 pe	 medicul	 tău	 de	 familie	 să	 îti	 ofere	 o	 recomandare	 la	 gimnastică	
medicală	pentru	a	preveni	problemele	de		sănătate	specifice	vârstei.
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Nu	ezita	niciodată	să-ţi	descoperi	noi	hobby-uri,	 la	care	te-ai	gândit	mereu	însă	pentru	care	nu	
ai	avut	timp.	Fotografia,	cititul	(mergi	la	biblioteca	–	pensionarii	beneficiază	de	gratuitate	sau	de	
reduceri	 substanţiale),	 pictatul,	micile	 expediţii	 în	 locuri	 accesibile	 sau	 chiar	 a	 practica	 diferite	
jocuri	(şah,	rummy,	table)	pot	fi	activităţi	sociale	şi	culturale	în	care	să-ţi	exersezi	abilităţile.	Nu	uita	
că	aceste	activităţi	au	un	farmec	mai	mare	dacă	sunt	practicate	alături	de	membrii	familiei	sau	de	
prieteni.	Chiar	dacă	ei	nu	au	atât	de	mult	timp	ca	tine,	va	fi	o	bucurie	şi	o	onoare	pentru	ei	ca	măcar	
o	dată	pe	săptămână	să	ţi	se	alăture.	Fă-le	mereu	invitaţia	de	a	fi	alături	de	tine.

Dacă	eşti	bun	la	o	disciplină	şi	dacă	ai	înclinaţii	pedagogice,	oferă	meditaţii,	fii	un	mentor	pentru	o	
persoană	mai	tânără.	Mulţi	tineri	ar	aprecia	să	înveţe	din	experienţa	ta	şi	să	cunoască	secrete	pe	
care	alţii	le	află	într-o	viaţă	întreagă.

Dacă	îţi	place	să	scrii,	ar	fi	interesant	să	îţi	scrii	autobiografia	sau	să-ţi	exprimi	părerea	pe	diverse	
teme	pe	un	blog	pe	care	ţi-l	poţi	crea.	De	exemplu,	unul	dintre	cei	mai	apreciaţi	bloggeri	din	
Transilvania	este	un	senior	de	73	de	ani.	Mergi	la	un	curs	de	utilizare	PC	sau	roagă-i	pe	cei	din	
familia	ta	care	sunt	familiarizaţi	cu	noile	tehnologii	să	te	îndrume	în	realizarea	şi	editarea	unui	blog.	
Vei	fi	uimit	de	cât	de	fascinantă	e	lumea	Internetului	şi	de	câte	contacte	îți	poţi	crea.
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3.4 oMUl CâT TRĂIEşTE îNvAţĂ

Învățarea	este	un	proces	care	continuă	pe	parcursul	întregii	vieți.	Fără	a	învăța	zilnic,	omul	nu	s-ar	putea	dezvolta	din	
punct	de	vedere	social,	cultural	și	mental.	Învățarea	pe	termen	lung	este	corelată	cu	memoria	de	lungă	durată	a	cărei	
capacitate	trebuie	menținută	activă.	Memoria	de	durată	se	referă	la	abilitatea	unui	individ	de	a	reține	informația	de-a	
lungul	timpului.

Dacă	în	copilărie,	individul	uman	absoarbe	foarte	ușor	și	repede	informațiile	primite,	la	vârsta	maturității	este	
recomandat	să-ți	reîmprospătezi	periodic	cunoștințele	și	să	le	completezi	cu	unele	noi,	deoarece	evoluția	continuă	și	
este	din	ce	în	ce	mai	rapidă	în	societatea	contemporană.	

Trebuie să fii 
mereu 
parte din 
actualitate 

Dacă	 tinerii	 au	 acces	 mai	 ușor	 la	 informație	 prin	 noile	
tehnologii	 prezente	 în	 propriul	 cămin,	 la	 școală	 sau	 în	
spațiile	de	socializare	cu	cei	asemenea	lor,	seniorii	au	
nevoie	de	o	mai	mare	motivație	și	de	un	cadru	adaptat	de	
învățare.	

Există	organizații	neguvernamentale	sau	programe	
derulate	 în	 cadrul	 unităților	 de	 învățământ	 facultativ	 care	
oferă	cursuri	de	limbi	străine,	de	utilizare	a	calculatorului	și	
a	rețelelor	de	socializare	online,	de	navigare	pe	
Internet	 sau	 de	 dezvoltare	 personală.	 Cel	 mai	 adesea,	
cursurile	sunt	gratuite	și	adaptate	nevoilor	de	învățare	ale	
seniorilor.	
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Niciodată	nu	suntem	suficient	de	informați	și	de	instruiți,	însă	acest	aspect	nu	trebuie	să	ne	neliniștească,	ci	din	contră,	
să	ne	ambiționeze	să	fim	cât	mai	buni.	De-a		lungul	vieții,	prin	prisma	schimbărilor	sociale,	economice	și	culturale,	
suntem	nevoiți	să	dobândim	noi	competențe	și	abilități	în	domeniile	de	activitate	apărute	recent.

Menținerea	 activă	 a	 procesului	 de	 învățare	 poate	 oferi	
seniorului	 respect	 de	 sine	 și	 o	 capacitate	mai	mare	 de	
integrare	 în	 societate	 prin	 interacţiunea	 cu	 exponenții	
generațiilor	mai	tinere.	

Schimbul	de	informație	între	indivizi	rămâne	fundamentul	
dezvoltării	personale.	Tinerii	trebuie	să	își	formeze	o	bază	
solidă	de	cunoștințe	pe	care,	mai	apoi	în	viitor,	să	
acumuleze	informația	mai	uşor.	

Când	vrei	să	înveți	ceva	nou,	indiferent	de	vârstă,	trebuie	
să	adopți	o	atitudine	pozitivă	pentru	a	
putea	stabili	noul	domeniu	pe	care	vrei	să-l	cunoști.	
Timpul	 este	 o	 coordonată	 importantă	 a	 învăţării	 –	 nu	
învăța	pe	grabă,	deoarece	nu	vei	reține	prea	mult.	
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Odată	cu	vârsta	este	posibil	 să	gândești	 chiar	mai	
creativ	deoarece	lobul	stâng,	responsabil	de	
gândirea	 raţională	 şi	 concentrare,	 se	 micșorează,	
lăsând	mai	multă	energie	pentru	cel	drept	
responsabil	de	gândirea	creativă.	

La	 vârsta	 senioriatului	 suntem	 mult	 mai	 activi	 din	
punct	de	vedere	cultural	decât	din	punct	de	vedere	
fizic	 și	 chiar	 dacă	 rata	 de	 procesare	 a	 informației	
este	mai	mică,	acest	lucru	nu	trebuie	să	fie	o	piedică	
în	a	explora	domenii	noi.	În	limita	capacitățiilor	este	
bine	să	continui	să	înveți	pentru	a-ti	menține	creierul	
mereu	tânăr.	

Fitnessul	mental	îți	păstrează	tinerețea	psihică	și	îți	
conferă	 o	 stare	 de	mulțumire	 de	 sine	 deoarece	 te	
simți	mult	mai	sigur	pe	propriile	forțe	și	pentru	că	îți	
vei	putea	face	noi	prieteni	cu	care	să	comunici	liber.

27



CAP. 4 ACTIvITĂTI SoCIAlE SI DE RECREERE

Activitățile	sociale	și	de	recreere	sunt	activități	culturale,	turistice	sau	de	socializare	care	se	pot	se	desfășura	în	
comunitate	(ex.	vizionare	piese	de	teatru	sau	filme,	vizitare	muzee)	sau	în	centre	și	cluburi	pentru	seniori.

Odată	cu	pensionarea,	seniorii	dispun	de	mai	mult	timp	liber,	timp	care	nu	trebuie	să	fie	socotit	ca	timp	
neocupat,	ci	ca	timp	dedicat	unor	activități	de	relaxare	(lectură,	vizionare	emisiuni	TV,	navigare	pe	Internet,	activități	
fizice	ușoare,	plimbări,	drumeții,	pelerinaje),	de	creativitate	(dezvoltarea	și	practicarea	pasiunilor,	învățare	continuă	
creativă)	sau	sociale	(interacțiunea	cu	ceilalți	prin	joc,	excursii,	voluntariat,	discuții	libere,	activități	de	cunoaștere	a	
celorlalți).

Credința	și	viața	spirituală	și	religioasă	se	intensifică	la	vârsta	adultă	târzie.	Participarea	constantă	la	slujbe,	
implicarea	în	activitățile	desfășurate	de		Biserică	și	pelerinajele	sunt	activități	pe	care	oamenii	le	realizează	împreună	
indiferent	de	vârstă,	creând	o	comuniune	frumoasă	în	jurul	unor	valori	morale	și	spirituale.

Chiar	dacă	capacitățiile	fizice	încep	să	se	diminueze,	excursiile	regulate	la	sfârșit	de	săptămână,	în	orice	anotimp,	
sunt	tonice	pentru	minte	și	organism.	Apropierea	de	natură	recreează	și	are	efecte	benefice	asupra	sănătății.	Este	
indicat	să	ieșiti	în	natură	ori	de	câte	ori	aveți	posibilitatea,	cu	familia,	prietenii	sau	cu	persoanele	în	care	aveți	
încredere	pentru	a	vă	simți	în	singuranță	și	pentru	a	vă	bucura	de	fiecare	clipă.

Nu	ignorați	totuși	sfatul	medicului	înainte	de	a	pleca	într-o	deplasare	pe	termen	lung	sau	într-un	mediu	în	care	clima	
e	diferită	sau	condițiile	meteorologice	sunt	capricioase.

, ,
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Standardul	 scăzut	 de	 viață,	 exprimat	 în	 principal	 prin	 lipsa	 unor	 resurse	 financiare	 consistente,	 poate	 influența	
petrecerea	timpului	liber.	

Cluburile	de	seniori	sau	programele	pentru	seniori	dezvoltate	de	către	diferite	organizații	neguvernamentale	sau	de	
către	instituțiile	publice	locale	pot	fi	o	soluție	salvatoare.	

Cluburile	de	seniori,	încă	insuficiente	în	România	din	păcate,	pot	fi	o	excelentă	alternativă	pentru	a	vă	îmbogăți	și	
dinamiza	viața.	

Programele	 cluburilor	 presupun	 întâlniri	 frecvente	 ale	 seniorilor	 într-un	 spațiu	 creat	 după	 nevoile	 și	 preferințele	
acestora,	unde	pot	desfășura	activități	culturale	sau	de	voluntariat,	pot	lua	parte	la	evenimente	și	spectacole	
dedicate,	la	cursuri	de	învățare	în	diverse	domenii,	excursii	și	activități	ludice.

La	lansarea	primei	platforme	web	dedicată	seniorilor	activi	din	România	-	www.mereutanar.com,	inițiată	de	Caritas	
România,	Doamna	Elena	Vâneață,	Președinta	Asociației	pentru	Drepturile	Pensionarilor	din	România	a	transmis	un	
mesaj	de	încurajare	celorlalți	seniori,	inspirându-i	prin	exemplul	personal:	

”A doua zi, după ce am ieşit la pensie, m-am trezit, m-am îmbrăcat şi am pus mâna pe clanţă să ies. Dar am realizat că 
nu am unde să mă duc (...) Am vrut să rămân activă și să fac ceva pentru pensionarii din România, de aceea am luptat și 
lupt pentru drepturile lor”
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CAP. 5 SĂNĂToS ToATĂ vIATA

Pe	măsură	ce	avansăm	în	vârstă	în	
corpul	 nostru	 se	 produc	 schimbări,	
și	de	aceea	dieta	noastră	alimentară	
trebuie	schimbată.	

Specialiștii	 în	 nutriție	 recomandă	 o	
dietă	echilibrată	în	funcţie	de	vârstă,	
de	 stilul	 şi	 ritmul	 de	 viaţă	 pe	 care-l	
avem.	

În	fiecare	stadiu	al	evoluției	noastre	
trebuie	să	adaptăm	regimul	
alimentar	la	nevoile	organismului.	

O	 alimentație	 sănătoasă	 presupune	
un	 consum	 constant	 al	 necesarului	
zilnic	de	vitamine	și	nutrienți	utili
bunei	funcționări	a	corpului	nostru.

,
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Încă	de	la	naştere,	omul	se	află	într-o	mișcare	continuă.	Este	recomandat	să	faci	zilnic	cel	puțin	30	de	minute	de	
mișcare	fizică.	Mersul	pe	jos,	plimbările	cu	prietenii	în	parc	sau	un	simplu	exercițiu	de	gimnastică	realizat	acasă	pot	
face	minuni	pentru	sănătate.	

Mișcarea	fizică,	sportul	reduc	anxietatea,	stressul,	depresia	și	îmbunătățeșc	flexibilitatea	oaselor	și	întăresc
mușchii,	calitatea	somnului.	

Pe	lângă	obţinerea	unui	aspect	corporal	prezentabil,	sportul	ajută	la	corectarea	posturii,	sunt	observate	modificări	
remarcabile	şi	în	plan	psihic:	creşterea	stimei	de	sine,	bunădispoziţie,	atitudine	deschisă,	veselă,	o	interacțiune	mai	
bună	cu	cei	din	jur.

Orice	activitate	fizică	trebuie	să	înceapă	treptat	pe	baza	posibilităţilor	fizice	pe	care	corpul	tău	le	indică.	Concentrează-
te,	fii	motivat	atunci	când	execuți	exerciții	fizice	și	proiectează-ți	țeluri	realizabile.	Dacă	în	timpul	exercițiilor	simți	o	
senzație	de	sufocare	adresează-te	medicului.	

Multe	persoane	vârstnice	 renunţă	să	mai	 facă	sport	 în	mod	regulat,	 invocând	problemele	de	sănătate	şi	vârsta	
înaintată.	Este	o	abordare	care	nu	rezolvă	problemele	de	sănătate,	le	accentuează.	Sănătatea	se	menţine	şi	se	
poate	îmbunătății	cu	ajutorul	unor	exerciții	fizice	ușoare	și	adecvate	vârstei.

Odată	cu	înaintarea	în	vârstă	se	resimt	și	probleme	de	echilibru,	iar	capacitatea	de	mișcare	este	mult	încetinită.	
Exercițiile	de	Yoga	sunt	excelente	pentru	echilibru	și	concentrare	la	orice	vârstă.
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Pentru	seniori,	sporturile	de	apă	(înot	ușor,	aerobic	în	apă,	băi	în	ape	termale)	
sunt	recomandate	pentru	tratarea	muschilor	atrofiați,	a	reumatismului,	pentru	o	
bună	circulație	vasculară	și	pentru	evitarea	efectelor	sedentarismului:	obezitate,	
posturi	deformate.	

Sănătatea	mușchilor	și	a	oaselor	poate	fi	menţinută	prin	exerciții	de	întindere	
(stretching),	 prin	 alergare	 ușoară,	 plimbare,	 înot,	 mers	 pe	 bicicletă,	 mișcări	
repetate	cu	greutăți	ușoare.	

În	timpul	exercițiilor,	pauzele	sunt	recomandate	pentru	a	evita	oboseala	și	
suprasolicitarea.	Astfel,	exercițiile	tonifică	și	ajută	la	desfăşurarea	cu	mai	multă	
uşurinţă	a	activităților	zilnice	din	gospodărie	(curățenie,	cumpărături,	prepararea	
mâncării,	igiena	proprie).

Pentru	 a	 vă	 bucura	 și	mai	mult	 de	 timpul	 alocat	mișcării	 fizice	 recomandăm	
activități	 secundare:	ascultatul	muzicii	 preferate,	 efectuarea	exercițiilor	 alături	
de	un	partener,	realizarea	de	fotografii	în	timp	ce	faceți	drumeții	montane	sau	
plimbări	prin	parc,	observarea	mediului	înconjurător.	

Hobbyurile	precum	grădinăritul,	sau	activitățiile	cu	nepoții	
vă	mențin	tonusul	fizic	și	psihic.

lucia radu (80 de ani)
Multiplă	campioană	
mondială	la	atletism
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Consumul	de	hrană	bogată	în	Omega	3	este	recomandat	datorită	capacității	sale	de	reducere	a	riscului	
apariției	bolilor	de	inima.	Alimentele	ce	conţin	OMEGA	3	sunt	în	principal	cele	pe	bază	de	pește	(somon,	
hering,	păstrăv),	fasolea,	soia	si	seminţele	de	in,	acestea	din	urma	fiind	excelente	şi	pentru	digestie.

Pentru	o	sănătate	bună	a	oaselor,	se	recomandă	consumul	de	lapte	şi	produse	lactate	deoarece	conţin	
calciu	şi	vitamina	D	ce	favorizează	rezistenţa	sistemului	osos.	Pentru	tineri,	aceste	alimente	sunt	
excelente	pentru	a	asigura	o	flexibilitate	crescută	a	corpului,	 iar	pentru	seniori	consumul	echilibrat	de	
lactate	slabe	în	grăsimi,	dar	bogate	în	calciu,	previn	afecţiuni	precum	osteoporoza.

Hidratarea	zilnică	este	o	condiţie	esenţială	pentru	un	organism	fortifiat.	Apa	este	esenţa	vieţii	și	face	
minuni	 la	orice	vârstă.	Persoanele	vârstnice	resimt	mai	greu	senzaţia	de	sete,	decât	cele	tinere.	Apa	
spală	corpul	de	toxine	și	ajută	la	tranzitul	intestinal.	Trebuie	evitate	sucurile	carbogazoase	care	au	un	
conţinut	crescut	de	zaharuri	și	care	în	permanență	creează	o	stare	de	sete.	Apa	este	cea	mai	sănătoasă	
băutură	şi	nu	conţine	calorii.

Spre	vârsta	senioriatului,	consumul	de	sare	trebuie	redus	deoarece	reține	apa	în	organism	şi	prin	urmare	
toxinele	nu	sunt	eliminate.	Concentrația	mare	de	sodiu	din	compoziția	sa	este	responsabilă	de	
hipertensiune,	 una	 dintre	 cele	 mai	 des	 întâlnite	 afecțiuni	 ale	 sistemului	 circulator.	 Prin	 urmare,	 din	
alimentație	 trebuie	excluse	sau	 limitate	cât	se	poate	de	mult	mixurile	de	condimente	gata	ambalate,	
brânzeturile	sărate	și	cu	grăsime	de	peste	60%	și	mezelurile	ce	conțin	sare,	conservanți	și	E-uri.

5.2 hRANĂ SĂNĂToASĂ PENTRU CoRP SĂNĂToS
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Mâncarea	de	tip	fast-food	rămâne	însă	cea	mai	mare	provocare	din	alimentația	
tinerilor,	fiind	responsabilă	pentru	gradul	mare	de	obezitate	din	România:	37%	
din	populația	României.	Mâncarea	de	tip	fast-food	este	bogată	în	grăsimi,	glu-
cide	și	conservanți	nocivi	pentru	organism	şi	poate	provoca	în	timp	afecțiuni	
precum	obezitate	infantilă,	aritmie	cardiacă,	impotență,	boli	cardio-vasculare,	
afecțiuni	ale	tiroidei,	diabet,	infertilitate.
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Din	cauza	unor	probleme	de	sănătate	sau	doar	din	cauza	unor	„antipatii	alimentare”,	seniorii	și	tinerii	pot	refuza	
să	consume	anumite	alimente	bogate	în	proteine.	Medicația	seniorilor	poate	fi	o	cauză	a	acestui	comportament	
alimentar.	

Consumul	de	carne	slabă	este	important	datorită	nivelului	crescut	de	proteine	necesare.	Se	recomandă	consumul	
de	carne	slabă	de	pui	sau	curcan,	dar	și	un	smoothie	pe	bază	de	germeni	de	grâu,	cu	valori	nutriționale	benefice	
pentru	fortifierea	organismului.

A	mânca	este,	totodată,	o	activitate	socială.	Atât	seniorii,	cât	și	copii	şi	tinerii	trebuie	încurajați	să	mânânce	împreună	
cu	familia	pentru	a	trăi	sentimentul	de	apartenenţă	la	un	grup	care	oferă	securitate	emoţională.	În	timp,	bunicii	se	
retrag	şi	nu	mai	manâncă	împreună	cu	familia,	fie	pentru	că	o	fac	mai	încet	sau	au	probleme	din	cauza	dinţilor.	

Aceștia	pot	fi	asistați,	iar	cei	apropiați	se	pot	asigura	că	beneficiază	de	o	cantitate	suficientă	de	hrană	sănătoasă,	la	
ore	regulate.	În	cazul	persoanelor	în	vârstă,	simțul	olfactiv	și	cel	gustativ	se	diminuează	pe	măsură	ce	avansează	în	
vârstă.	Sosurile	sau	supele	sunt	ideale	pentru	cei	care	acuză	probleme	de	masticație.	Înfometarea	nu	este	o	soluție.

Dacă	seniorii	pot	avea	probleme	de	alimentație	corectă	din	cauza	sănătății,	în	cazul	tinerilor	acestea	pot	fi	influențate	
și	de	modele	comportamentale	promovate	de	societatea	de	consum	sau	de	anumite	idealuri.	În	special,	adoles-
centele	necesită	o	dieta	sănătoasă,	cuprinzătoare	și	echilibrată,	iar	nu	diete	sărace	în	calorii	care	să	le	înfometeze,	
doar	de	dragul	siluetei.	
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meniu Pentru Seniori:

dimineața: Un	ceai	de	fructe	îndulcit	cu	miere	+	1	bol	de	
cereale	integrale

Gustare 1	(ora	10.00):	125	de	grame	de	iaurt	cu	grasime	
0	+	0,5	L	de	apă	plată

Prânz: 2	felii	de	pâine	integrală	+	o	salată	de	varză	cu	roșii	
și	ardei	+	1	bucată	de	piept	de	pui	la	grătar

Gustare 2	(ora	15.00):	Un	pumn	de	migdale	neprăjite	+	0,5	
L	de	apă	plată

Cină:	 1	 porție	 de	 spanac	 +	 o	 bucată	 de	 pește	 la	 grătar	
(hering/păstrăv)

meniu Pentru tineri și CoPii AflAți În 
ProCeS de Creștere:w

dimineața: 1	portocală/1	pahar	de	suc	de	portocale	+	
1	felie	de	pâine	integrală	cu	gem	+	1	bol	de	cereale	(75	
de	grame)	cu	lapte

Gustare 2 (ora	10.00):	Un	măr	+	0,5	L	de	apă	plată/
minerală

Prânz:	Cartofi	copți	+	o	pulpă	de	pui	fără	piele	+	o	
prăjitură	de	casă	cu	miere	(75	grame)

Gustare 2 (ora	15.00):	Un	pumn	asortat	de	migdale	
neprăjite	+	fructe	uscate	+	nuci

Cină: Legume	înăbușite	(conopidă,	morcov,	dovlecei)	
cu	rondele	de	pește	în	sos	tomat
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5.3 EChIlIbRUl EMoţIoNAl. CUM CEREM AjUToR CâND AvEM PRoblEME?

Problemele	 de	 sănătate	 mentală	 constituie	 în	
prezent	una	dintre	cele	mai	mari	provocări	
sociale.	 Acestea	 sunt	 efectul	 scăderii	 calității	
vieții	 după	 o	 anumită	 vârstă,	 a	 stigmatizării	 și	
excluziunii	sociale.	

Existenţa	 unei	 persoane	 cu	 probleme	 de	
sănătate	 mentală	 în	 familie	 îi	 poate	 afecta	 şi	
pe	 ceilalţi	 membrii.	 Pentru	 evitarea	 dezvoltării	
stărilor	 depresive	 este	 recomandată	 o	
alimentație	 corectă	 și	 bogată	 în	 acizi	 grași	 de	
tip	Omega	3	și	în	vitamina	B6	regăsită	în	fructe	
precum	banane,	alune	și	în	carnea	de	pasăre.	

Buna	 funcționare	 a	 creierului	 este	 asigurată	 și	
printr-un	aport	de	vitamina	E	conținută	în	
uleiurile	vegetale	(ex.	de	dovleac).
 
Tratarea	 Alzheimerului,	 cea	 mai	 des	 întâlnită	
afecţiune	medicală	 la	 vârstnici	 este	 extrem	 de	
scumpă	și	 tocmai	de	aceea	sunt	 recomandate	
măsuri	de	prevenire.

Un	sfert	din	adulții	din	Europa	sunt	afectați	de	prob-
leme	de	sănătate	mentală,	anual	având	loc	58.000	
de	sinucideri.	

În	 2006,	 7,3	 milioane	 de	 europeni	 sufereau	 de	 o	
formă	de	demență/Alzheimer,	specialiştii	anticipând	
că	în	următorii	ani	acest	număr	să	se	dubleze.	

!
!
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Păstrarea	unei	bune	condiții	a	sistemului	cardio-vascular,	 încurajarea	
învățării	pe	termen	lung	ajută	la	evitarea	declinului	cognitiv	și	a	apariției	
demenței.	

Creierul	 trebuie	să	beneficieze	de	un	stil	 de	viață	sănătos,	 iar	 viciile	
precum	fumatul,	consumul	de	alcool,		hrana	pe	bază	de	alimente	
bogate	în	grăsimi,	surmenarea	trebuie	evitate.	Pentru	persoanele	care	
trăiesc	singure	şi	au	un	stil	de	viaţă	dezordonat,	alcoolul	poate	deveni	
un	refugiu.	

În	Europa,	de	la	an	la	an,		consumul	de	alcool	în	rândul	persoanelor	în	
vârstă	are	efecte	devastatoare	în	combinaţie	cu	consumul	de	
medicamente.	

Anual,	în	Europa	au	loc	195.000	de	decese	din	cauza	consumului	
excesiv	de	alcool.	Majoritatea	e	constituita	de	tineri	și	persoane	
vârstnice.	 Alcoolul	 provoacă	 dependență	 și	 este	 responsabil	 pentru	
60	de	afecțiuni	medicale	des	întâlnite.	Alcoolul	are	un	rol	important	în	
declanșarea	cancerelor	de	colon,	de	sân,	de	laringe,	a	hepatitei	C.

!
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Este	indicat	ca	orice	simptom	care	indică	tulburări	psihice	să	fie	
discutat	cu	familia	și	cu		medici	specializaţi.		Astfel,	persoanele	
pot	fi	 informate	și	pot	apela	cu	 încredere	 la	servicii	medicale	
dedicate.	

Cu	toate	acestea,	 la	nivel	european	exista	o	relație	destul	de	
deficitară	privind	comunicarea	între	angajații	din	sistemul	
medical	și	seniori,	aceștia	din	urmă	simțindu-se	tratați	
superficial	și	nerespectuos.	

Acest	aspect	este	declanșat	și	de	lipsa	unei	exprimări	corecte	
în	 ceea	 ce	 privește	 afecțiunile	 și	 lipsa	 de	 informare	 asupra	
noțiunilor	medicale	de	bază.

Longevitatea	 este	 un	 termen	 la	 care	 fiecare	 persoană	 se	
gândește	 în	 mod	 pozitiv	 atâta	 timp	 cât	 este	 marcată	 de	
indepedență,	iar	nu	de	dependență.	Sănătatea	fizică	şi	psihică	
este	starea	care	ne	menţine	autonomia	şi	ne	dă	posibilitatea	să	
trăim	normal	la	orice	vârstă.		
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CAP. 6 bUNE PRACTICI

  
  

Cele	10	organizaţii	Caritas,	 reunite	 la	 nivel	 naţional	
în	Confederaţia	Caritas	România,	reprezintă	cel	mai	
mare	furnizor	de	servicii	sociale	pentru	categoriile	
vulnerabile.	

Persoanele	vârstnice	constituie	cel	mai	numeros	grup	
de	beneficiari,	iar	serviciile	oferite	răspund	unei	game	
complexe	de	nevoi.	

Prin	serviciile	şi	activităţile	pe	care	le	desfăşoară	
pentru	seniori,	Caritas	urmăreşte	menţinerea	
autonomiei	persoanei	vârstnice	până	la	vârste	
înaintate	şi	valorizarea	sa	în	cadrul	familiei	şi	în	
comunitate.
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SerViCii oferite: 

Îngrijire	la	domiciliu	-	80	echipe	multidisciplinare	asistă	anual,	la	nivel	naţional,	peste	15.000	de		beneficiari	care	
provin	din	medii	defavorizate,	urban	și	rural;

12	Centre	de	zi	și	Cluburi	pentru	vârstnici			–	1250	beneficiari/an	au	posibilitatea	să	se	întâlnească	pentru	a	
socializa	şi	a	îndepărta	sentimentul	singurătăţii	şi	izolării,	dar	şi	pentru	a-şi	exprima	abilităţile	şi	talentul	în	diverse	
activităţi;

11	Cantine	sociale	şi	pe	roţi	-	700	beneficiari	 /	 lună	dintre	cei	mai	săraci	vârstnici	primesc	zilnic	o	masă	caldă	
acasă	sau	la	cantinele	sociale	deschise	de	Caritas;
 
4	Cămine	de	bătrâni	+	1	hospice		-	pentru	cei	300	de	beneficiari	rezidenţi	ai	căminelor	de	bătrâni,	Caritas	reprezintă	
cea	de-a	doua	familie,	locul	unde	sunt	îngrijiţi	cu	profesionalism	şi	afecţiune;

4	Farmacii	sociale	–	23.000	beneficiari	anual	dintre	care	73%	sunt	persoane	vârstnice	cu	pensii	sau	venituri	
foarte	mici	care	au	posibilitatea	de	a	obţine	medicamente	gratuite.	Fără	acest	ajutor	mulţi	dintre	ei	nu	ar	putea	să	
respecte	tratamentul	medical	atât	de	important	la	vârsta	bătrâneţii.
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ProGrAme de VoluntAriAt interGenerAţionAl - tinereţe fără Bătrâneţe
 
Activităţi	 de	 voluntariat,	 experienţa	 de	 viaţă	 şi	 profesională	 a	 seniorilor	 este	 valorizata:	 ajutor	 la	 pregatirea	
temelor	pentru	copii	din	centrele	de	zi,	sprijin	pentru	varstnicii	imobiliza-i	(ex.	cumpărături),	ajutor	la	bucătărie	şi	
la	servirea	mesei	în	cantinele	sociale.

Activităţi	recreativ-artistice:	transmit	optimism	şi	un	exemplu	pozitiv	pentru	copii	si	ceilalti	membrii	ai	comunităţii-	
spectacole	de	teatru,	carnaval,	bal	mascat.
 
Activități	creative:	ex.	tricotaje	fulare,	căciulite,	ciorapi	etc	pentru	copiii	din	familiile	sărace.

Voluntari	în	taberele	de	vară	pentru	copii	provenind	din	medii	defavorizate

Activităţi	în	care	experienţa	de	viaţă	şi	profesională	a	
seniorilor	este	valorizată:	cursuri	de		gătit,	de	prim	ajutor,	
de	orientare	turstică,	etc	

Pater Berno rupp
Voluntar	în	cadrul	organizației

Caritas	Timișoara	-	alături	de	copiii	
cărora	le-a	oferit	un	cămin	

în	Centrul	Bacova44
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KineSthetiCS - ŞtiinţA miŞCării Şi ArtA 
PerCePţiei miŞCării

Este	o	metodă	care	ajută	la	înțelegerea	experienţelor	
personale:	dezvoltarea	şi	percepţia	diferenţiată	a	pro-
priei	mişcări.	Oferă	posibilitatea	aplicării	multilaterale	
a	mişcării	astfel	încât	viaţa	personală	şi	profesională	
să	se	 îmbunătățească.	Kinestetics	ajută	 la	 formarea	
de	competenţe	prin	mişcare	şi	prin	 interacţiune	cu	o	
altă	persoană.

efeCte: 

Îmbunătăţește	 starea	 de	 sănătate	 (descoperirea	 de	
noi	 posibilităţi	 de	 mișcare,	 	 ameliorarea/eliminarea	
durerilor	 de	 spate,	 a	 tensiunii	 musculare)	 și	 contri-
buie	 la	 susţinerea	 mobilităţii	 și	 a	 indepenedenţei	 la	
vârste	înaintate.	Această	metodă	presupune	folosirea	
creativității	 şi	 a	 flexibilităţii	 propriului	 corp	 în	 difer-
ite	situaţii,	dar	și	 înţelegerea	calităţii	şi	a	diferenţelor	
mişcărilor	executate	zilnic.	
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de	zi	pentru	seniori	al	Caritas	
Alba	Iulia		se	mențin	în	formă.



6.2 SoS SAtele CoPiilor
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SOS	Satele	Copiilor	România	este	o	organizaţie	neguvernamentală,	
centrată	pe	asistarea	şi	sprijinul	acordat	copiilor	care	au	pierdut	
sau	riscă	să	piardă	îngrijirea	familiei	lor	biologice.

SOS	Satele	Copiilor	România	a	fost	înfiinţată	în	anul	1990.	În	acest	
moment	asociaţia	implementează	3	programe	la	nivel	naţional	în	
Bucureşti,	Sibiu	şi	Bacău	oferind	servicii	de	îngrijire	de	tip	familial	
(Sate	SOS),	servicii	de	consiliere	(Programe	de	Întărire	a	Familiei)	
şi	servicii	educaţionale	(Grădiniţe	SOS,	Maşina	cu	Jucării,	Tabăra	
Socială,	Proiecte	Educaţionale).

Organizaţia	SOS	Satele	Copiilor	România	este	membră	a	SOS	
Kinderdorf	International,	una	dintre	cele	mai	mari	organizaţii	non-
profit	din	lume,	cu	sediul	central	în	Austria.

Istoria	 Federaţiei	 SOS	Kinderdorf	 Internaţional	 începe	 acum	60	
de	ani	când	medicul	Hermann	Gmeiner	a	găsit	o	soluţie	pentru	a	
ajuta	orfanii	şi	copiii	rămaşi	fără	casă	după	cel	de-al	doilea	Război	
Mondial	asigurându-le	un	mediu	cât	mai	apropiat	de	cel	familial.



În	 SOS	 Satul	 Copiilor	 avem	 voluntari	 pricepuţi	 care	
organizează	periodic	ateliere	de	dans	pentru	copii,	doamna	
Gabriela	Voinea	fiind	un	exemplu	elocvent	în	acest	sens.	

La	cei	75	de	ani,	doamna	Voinea	a	ajuns	deja	la	14	ani	de	
voluntariat	 alături	 de	 noi,	 învăţând	 copiii	 să-şi	 descopere	
ritmul	şi	să	se	îndrăgostească	de	balet.	

Pasiunea	pe	care	 le-o	 insuflă	copiilor	este	 remarcabilă	şi	
toţi	sunt	mândri	când	reuşesc	să	mai	înveţe	câte	un	dans.	

Câţiva	dintre	tinerii	noştri	talentaţi	urmează	cursuri	
specializate	de	dans	şi	îşi	continuă	visul	început	alături	de	
doamna	Voinea.

Activităţile	noastre	de	voluntariat	implică	organizaţii	şi	
companii	diverse	ce	susţin	un	stil	de	viaţă	activ,	responsabi-
lizare	sociala	şi	o	comunicare	mai	bună	între	copii	şi	adulţii	
din	jurul	lor.	

Anul	 acesta	 am	curăţat	Satul,	 am	plantat	 flori,	 am	vopsit	
bordurile,	am	 înfrumuseţat	spaţiul	 în	care	copiii	 îşi	petrec	
fiecare	zi,	cu	ajutorul	voluntarilor	noi	sau	a	celor	deja	fideli	
proiectelor	noastre.48



Doamna	Gabriela	Voinea,	alături	de	
Miruna,	membră	a	baletului	

SOS	Satele	Copiilor,	pe	care	o	
antrenează	cu	drag
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SOS	Satele	Copiilor	România	susţine	permanent	soli-
daritatea	 între	generaţii	 în	 primul	 rând	prin	 faptul	 că	
mamele	 sociale	 au	 o	 experienţă	 de	 viaţă	 bogată	 pe	
care	o	împărtăşesc	zi	de	zi	cu	cei	mici.	

Copiii	 sunt	 încurajaţi	 să	 menţină	 legăturile	 cu	 buni-
cii	 sau	străbunicii	 lor	şi	 să-i	 viziteze	când	 li	 se	oferă	
ocazia.	Astfel,	 ei	 îşi	 împărtăşesc	micile	 bucurii	 trăite	
la	noi	cu	persoane	semnificative	dornice	să	le	asculte	
poveştile.	

Entuziasmul	copiilor	a	 fost	şi	mai	mare	cand	s-a	dat	
startul	 proiectului	 “Punţi	 între	 generaţii”	 iniţiat	 de	
Confederaţia	 Caritas	 România	 alături	 de	 SOS	Satul	
Copiilor	Bucureşti.	10	copii	s-au	întâlnit	cu	10	
seniori	 în	 cadrul	 unui	 atelier	 interactiv	 cu	 poveşti,	
colaje,	 limonadă,	prăjiturele	şi	o	competiţie	cu	 indicii	
împrăştiate	prin	tot	Satul.	

Buna	dispoziţie	s-a	citit	în	privirile	şi	zambetele	tuturor,	
toţi	 cei	 prezenţi	 promiţându-şi	 să	 se	 revadă	 curând.	
Următoarea	întâlnire	a	fost	 la	un	spectacol	de	teatru	
gustat	deopotrivă	de	cei	mici	şi	cei	mai	mari.
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