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Combaterea abuzului asupra 
persoanelor varstnice

Constientizarea si formarea persoanelor varstnice, a 
familiilor lor, a voluntarilor si profesionistilor cu scopul 

prevenirii abuzului si neglijarii

combating

Cu sprijinul Programului de Învăţare pe tot parcursul vieţii 
“Proiect finanţat de Comisia Europeană. Publicaţia reprezintă 

numai viziunea autorului, Comisia nu poate fi considerată 
responsabilă pentru utilizarea informaţiilor prezentate aici.”

Contacte
suvanto - for a safe old age (Finlanda)
Adresa: Hämeentie 15 B, 64, 00500 Helsinki
E-mail: info@suvantory.fi
www. suvantory.fi

age action (Irlanda)
Adresa: 30/31 Lower Camden Street, Dublin 2
E-mail: socialinclusion@ageaction.ie
www.ageaction.ie

anziani e non solo (Italia)
Adresa: Via Lenin, 55 41012 Carpi (MO)
E-mail: progetti@anzianienonsolo.it
Web: www.anzianienonsolo.it

asociatia habilitas centru de resurse si formare 
profesionala (Romania)
Adresa: Bd. 1 Mai nr. 27, Bl. C7, sc. B, Ap. 46, sector 
6, Bucarest
Telefon: 0040214401148
E-mail: asoc.habilitas@yahoo.com www.combatingelderabuse.eu
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CONTEXT SI JUSTIFICARE
Conform Statisticilor Eurostat, proiectiile populatiei (2011) in tarile acestui proiect propus arata 
ca procentajul persoanelor cu varste peste 65 de ani va creste. Desi conditiile de sanatate ale 
populatiei varstnice este de asteptat ca vor continua sa se imbunatateasca, cresterea rapida 
a numarului batranilor foarte in varsta probabil ca va prezenta o provocare pentru sistemele 
de protectie sociala. Mai ales persoanele varstnice cu dizabilitati mentale si fizice care pot fi 
dependente de ajutorul ingrijitorilor informali sau profesionisti si ca rezultat pot fi mai vulnerabili 
la abuz. 
Rata prevalentei abuzului asupra varstnicului in diferite tari europene variaza de la 0.8% la 39.4%. 
In ultimii cativa ani, subiectul abuzului si neglijarii persoanelor varstnice a castigat importanta 
atat la nivel European cat si national. Autoritatile publice, decidentii, furnizorii de ingrijire si 
organizatiile de beneficiari sunt acum constiente ca, la fel ca si abuzul asupra copilului, abuzul 
asupra varstnicului nu mai poate fi tolerat si trebuie puse in practica masuri pentru a garanta 
ca toti varstnicii care devin dependenti de altii pentru ingrijire si asistenta sunt protejati in mod 
adecvat si se pot bucura de o batranete demna. Abuzul asupra varstnicului este recunoscut ca o 
problema majora a societatii in Europa. 

SCOPUL PROIECTULUI
O nevoie comuna a organizatiilor partenere din acest proiect este de a gasi permanent noi 
cunostinte si modalitati de a educa, forma si sustine autoritatile locale si nationale, ingrijitorii 
informali si profesionisti si voluntarii pentru a proteja persoanele varstnice de abuz, pentru a 
permite varstnicilor insisi sa isi preia propriile vieti si sa creeze oportunitati pentru participarea 
lor in societate. Exista de asemenea o nevoie pentru o mai intensa colaborare inter-agentii si 
protocoale si imbunatatirea serviciilor. 
Proiectul propus ofera o oportunitate de a impartasi aceste cunostinte, material de formare si de 
a dezvolta mai departe instrumentele existente. Partenerii au fost si sunt si in prezent implicati in 
diferite activitati si proiecte la nivel eruopean. Acest lucru face posibila extinderea cunostintelor 
despre abuzul asupra varstnicului la nivel european. 

Obiectivele acestui proiect sunt:
 extinderea cunostintelor si a constientizarii asupra modalitatilor de a preveni abuzul asupra 

varstnicului la nivel local, national si european; 
 impartasirea si dezvoltarea unor materiale de formare inovative si a unor metode si cai de a 

creste constientizarea despre abuzul asupra varstnicului printre voluntari, ingrijitori informali si 
persoane varstnice si familiile lor; 

 si angajarea in cresterea constientizarii despre abuzul asupra varstnicului la nivel national 
prin implicarea in evenimente ce marcheaza Ziua Mondiala a Constientizarii Abuzului asupra 
Varstnicului (WEAAD) events.

Obiectivele vor fi atinse impartasind cunostintele si experientele si explorand materialele de 
formare existente si identificand alte initiative cum ar fi activitati de suport incluzand grupuri de 
suport, servicii de consiliere, linii telefonice de tip helpline etc. pentru cei care au experimentat 
abuzul. Acestea dau idei bogate si inovative pentru practicile de formare, metodele, materialul si 
serviciile care au ca tinta persoanele varstnice.

REZULTATELE ASTEPTATE
Rezultatul proiectului va fi un pachet introductiv de formare si de crestere a constientizarii pentru 
voluntari, ingijitori informali, persoane varstnice si familiile acestora.  

PARTENERIATUL
Parteneriatul din aceasta propunere de proiect se bazeaza pe un proiect european recent 
“Wellbeing and Dignity of Older people, WeDO” (2010-2012). Partenerii din Finlanda, Italia si 
Irlanda au participat la activitatile proiectului. Romania este un nou membru al parteneriatului 
in aceast domeniu de cooperare.

suvanto - for a safe old age (Finlanda) - Asociatia Finlandeza pentru o Batranete Sigura, este o organizatie 
non-guvernamentala nationala. Scopul acestei asociatii este de a creste constientizarea despre subiectul 
abuzului asupra varstnicului si neglijarii. 
 age action (Irlanda) -  un ONG national reprezentativ si de advocacy pentru persoanele varstnice.. 
 anziani e non solo (Italia) - este un ONG care lucreaza in domeniul inovarii sociale. 
 asociatia habilitas centru de resurse si formare profesionala (Romania) - Habilitas ofera formare 
profesionala pentru adulti si servicii de consiliere pentru programe si proiecte sociale, psihologice si 
educationale


