Partea 1: Formular de descriere a initiativei singulare
INFORMATII DESPRE AGENTUL SOCIAL
Nume si prenume*:
Radu Helene Mădălina
Organizatia pentru care lucrati (Daca lucrati pe cont propriu/voluntar, va rugam sa specificati)*:
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița – Căminul pentru
persoane vârstnice ”Ing. Vadim Rusu” Balaciu

Oras/Judet*:
Comuna Balaciu, str. Petre Balaciu nr. 2, județul Ialomița
Tara:
România

Email*:
cpvbalaciu@yahoo.com
helene_radu@yahoo.com
Numar telefon*:
0723.422.238
0766.649.856

INFORMATII DESPRE INITIATIVA SINGULARA
Titlu*:
Pagina facebook ”BuniciOnline”
Link catre video/pagina web (dacă există):
Se va realiza pagina facebook ”BuniciOnline”
Nevoi / justificarea initiativei. Va rugam sa descrieti nevoile pe care le-ati detectat la grupul dvs. de
varstnici si in comunitatea dvs. care v-au determinat sa planificati aceasta initiativa.
Prin Analiza SWOT au fost identificate următoarele nevoi la grupul țintă:
- Atitudini de curiozitate, disponibilități de a descoperi lucruri noi, de a se distra/juca
etc. la persoanele vârstnice sub 65 de ani;

-

Dorința de a căuta informații , în mod special știri și aspecte legate de sănătate sau ca
suport educațional;
Dezvoltarea contactelor sociale și cooperare între generații (persoanele vârstnice dețin
o vastă cunoaștere și experiență de viață pe care le pot împărtăși celor tineri )

Scopuri/obiective. Va rugam sa descrieti scopurile si obiectivele pe care vreti sa le obtineti cu initiativa.

Scop:
Inițiativa singulară de tehnologie ”BuniciOnline” își propune să contribuie la reducerea
decalajului digital datorat înaintării în vârstă prin crearea unor resurse on-line accesibile
care să arate activitățile, preocupările, problemele grupului țintă.
Obiective:
1. dobândirea unor competențe digitale și aplicarea acestora de către un număr de 7
persoane vârstnice
2. dezvoltarea unor abilităţi și capacități personale pentru un număr de 7 persoane
vârstnice, necesare creşterii autonomiei personale şi a şanselor de integrare
socială şi tehnologică;
3. deschiderea unor canale eficiente de comunicare între 5 tineri și 7 vârstnici prin
intermediul TIC
4. elaborarea de produse informatice care să dezvolte spiritul inventiv și creativitatea

Scurta descriere*. Va rugam sa descrieti ce activitati planificati in cadrul initiativei.

Inițiativa singulară de tehnologie ”BuniciOnline” este o completare firească a activităților
de integrare/reintegrare socială asigurate în mod tradițional de serviciul social prin terapii
ocupaționale, activități de informare, consiliere etc.
”BuniciOnline” este realizată în cooperare cu școala comunală : Școala Gimnazială
”Arhimandrit Teofil” Balaciu. Întâlnirile din cadrul inițiativei sunt săptămânale și au loc la
școală (cabinetul de informatică).
Activități desfășurate:
- utilizarea instrumentelor de comunicare sincronă și asincronă pentru colaborare
on-line și pentru schimb de informații (e-mail, forum, chat, mesagerie etc);
- investigații pe internet căutându-se informații pe teme de interes
- formare (achiziționarea competențelor digitale)- preponderență 15%
- activități practice, distractive, recreative on-line (șah, joc de cărți, vizionări filme vechi,
ascultare muzică, jocuri etc.)- preponderență 85%
- realizarea unor produse/materiale prin intermediul TIC: pagină facebook
”BuniciOnline” documente (postări mesaje), album foto imprimat (editat de vârstnici
cu ajutorul tinerilor), prezentări ppt. pe teme de interes etc.
- diseminarea/promovarea produselor/materialelor realizate (tradițional și online)
Calendarul initiativei:
De la*: 2015-04-01
La*: 2015-05-31
Comentarii asupra calendarului propus:

Inițiativa dispune de capacitatea necesară de continuare a activităților după finalizarea
perioadei precum și de posibilitatea de a transfera rezultatele obținute (replicarea inițiativei)
către alte grupuri viitoare interesate. Sustenabilitatea va fi asigurată pe următoarele direcții
majore:
- instituțională și logistică (este susținută de profesionalismul aplicantului și partenerului
implicat)
- legislativă (respectă legislația în domeniu privind promovarea îmbătrânirii active de
către furnizorul de servicii sociale/serviciul social)
Numarul estimat de participanti*:
12 participanți (7 persoane vârstnice, 5 voluntari)
Trasaturi specifice ale grupului implicat. Va rugam sa descrieti caracteristicile grupului pe care il veti
implica.
-

Persoane vârstnice instituționalizate cu diferite afecțiuni cronice (mai mult de două) ;
Abilități schimbate (declin la nivelul funcțiilor cognitive, fizice și senzoriale, fiecare în
mod diferit pentru fiecare individ în parte);
Lipsă de utilizare precedentă a instrumentelor TIC;
O slabă rețea de cunoștințe, izolare socială
Profil de personalitate conservatoare

Impact asteptat asupra persoanelor implicate in initiativa. Va rugam sa descrieti impactul/schimbarile
asteptate asupra grupului, ca urmare a initiativei.
-

-

Influență semnificativă în viața socială a persoanelor vârstnice implicate. Impactul cel
mai pregnant al tehnologiei IT asupra vieții sociale este acela al comunicării prin
intermediul computerului, internetul fiind exemplul principal (asistență socială virtuală
de la membrii familiei, o mare conexiune socială în cadrul grupului , hobby-uri și
experiențe comune etc.)
Socializare și stabilirea unor rețele sociale care pot fi utile în alinarea singurătății și a
alienării;
Facilitarea învățării prin acces la informații despre activități și servicii specifice
intereselor și nevoilor proprii;
Beneficii pentru societate: împărtășirea experiențelor de viață prin implicare on-line și
restabilirea legăturilor cu membrii mai tineri ai comunității, descoperirea unor aspecte
comune etc.

Particularitati. De ce este initiativa dvs. singulara/inovativa?*:

Inițiativa singulară de tehnologie ”BuniciOnline” include activități care nu sunt în gama de
servicii oferite în mod normal de către un furnizor de servicii sociale/serviciu social.
Prin activitățile implementate,inițiativa ”BuniciOnline”:
- contribuie la reducerea decalajului digital datorat înaintării în vârstă
- reduce izolarea socială și singurătatea în rândul persoanelor vârstnice implicate
ajutându-le să reînnoiască sau să dezvolte contacte sociale și să se implice activ în

-

propria comunitate;
implică tinerii și persoanele vârstnice în discuții/comunicări intergeneraționale online;
implică tinerii din comunitate în acțiuni de voluntariat ;
valorifică și diseminează online ceea ce vârstnici pot face prin intermediul TIC crescînd
vizibilitatea colectivă la nivel local, regional, național și internațional;
produsele tehnice realizate întrunesc calitatea de a fi creative: sunt un rezultat al
gândirii creatoare colective , sunt utile în activitatea de zi cu zi a persoanei vârstnice,
oferă soluții noi și originale pentru rezolvarea unor probleme (slabă rețea de
cunoștințe, izolare socială etc).

Principalele sarcini pe care intentionati sa le dezvoltati in cadrul initiativei:
Formare
Produse web (blog, podcast, wiki; video pe Youtube, etc.)
Alte produse (prezentari, video, documente, etc.)
Altele (va rugam specificati):

Strategia de diseminare pe care o veti adopta in cadrul initiativei:
Informatii trimise prin posta
Informatii trimise prin email
Presa, media
Diseminare prin contacte.
Altele (va rugam specificati):

Anexe. Va rugam sa atasati anexe relevante (daca este cazul).
Fisier 1:
Fisier 2:
Fisier 3:
Alte informatii:

Data
31.03.2015

Partea 2: Raport final al initiativei singulare

INFORMATII DESPRE AGENTUL SOCIAL
Nume si prenume*:
Radu Helene Mădălina
Ursea Viorica
Organizatia pentru care lucrati (Daca lucrati pe cont propriu/voluntar, va rugam sa specificati)*:
DGASPC Ialomița – Căminul pentru persoane vârstnice ”Ing. Vadim Rusu” Balaciu
Oras/Judet*:
Comuna Balaciu, str. Petre Balaciu nr. 2, jud. Ialomița
Tara:
România
Email*:
cpvbalaciu@yahoo.com
Numar telefon*:
0786.273.579; 0243.261.488

INFORMATII DESPRE INITIATIVA SINGULARA IMPLEMENTATA

Numele/titlul initiativei*
Bunici Online

Numar final de participanti implicati in iniatiativa:
10 persoane vârstnice
8 voluntari minori, elevi ai Școlii gimnaziale ”Arhimandrit Teofil” Balaciu
Numar de femei:
5 femei
Trasaturi specifice ale grupului implicat. Va rugam sa descrieti caracteristicile grupului final pe care l-ati
implicat.
-

Persoane vârstnice instituționalizate cu diferite afecțiuni cronice (mai mult de două) ;

-

Abilități schimbate (declin la nivelul funcțiilor cognitive, fizice și senzoriale, fiecare în
mod diferit pentru fiecare individ în parte);
Lipsă de utilizare precedentă a instrumentelor TIC;
O slabă rețea de cunoștințe, izolare socială
Profiluri de personalitate conservatoare

Activitati realizate. Va rugam sa descrieti activitatile realizate in cadrul initiativei.
În mod tradițional, ca și serviciu social, încurajăm și sprijinim beneficiarii de servicii sociale
pentru a menține relații cu familia și cu prietenii. În acest sens, punem la dispoziția
beneficiarilor de servicii sociale diverse mijloace de comunicare cu membrii familiei: telefon fix,
facilitarea trimiterii și primirii corespondenței prin poștă, activități de socializare cu membrii
comunității pentru a promova contactele sociale și pentru a sensibiliza comunitatea cu privire
la nevoile și viața beneficiarilor. În contextul dezvoltării tehnologice din ultimele decenii, a
globalizării și a dominației societății informaționale, ne-am gândit să încurajăm un grup de
seniori să cunoască și să utilizeze tehnologii care oferă noi viziuni asupra posibilităților de
soacializare și incluziune oferite de internet, wireless, telefoane inteligente, calculatoare etc.,
în funcție de nevoile și opțiunile individuale. Astfel a fost lansată și organizată inițiativa
singulară ”Bunici Online” al cărui scop principal este de a valorifica și disemina ceea ce
vârstnicii pot face prin intermediul TIC (categorii de referință: inițiative intergeneraționale, ,
îmbătrânirea activă pin TIC, vizibilitate colectivă) . În acest sens, vârstnicii participanți au fost
implicați în activități care să le permită să-și dezvolte abilitățile și capacitățile lor (motorii,
cognitive) în vederea incluziunii sociale și digitale. Pentru a asigura reușita și condiții suficiente
pentru ca inițiativa să continue și în viitor, în implementare a fost implicată Școala Gimnazială
”Arhimandrit Teofil” din comuna Balaciu. Prin ”Bunici Online” seniorii implicați, cu ajutorul
microbuzului școlar, s-au întors la școală ca să învețe cum să utilizeze tehnologia de ultimă
oră. Profesori le-au fost 8 voluntari, elevi ai Școlii Gimnaziale ”Arhimandrit Teofil” din comuna
Balaciu. Grupul implicat a profitat de diverse tehnologii la îndemână (calculator, tabletă,
smartphone) și au lansat activități variate care sprijină și completează gama de servicii oferite
în mod normal de către serviciul social: terapii ocupaționale, terapii de relaxare pentru o
îmbătrânire activă și sănătoasă. În realizarea activităților vârstnicii au fost sprijiniți în mod
adecvat de voluntarii implicați și de către agenții sociali. Însoțiți de elevi la cabinetul de
informatică al școlii, s-a navigat pe internet pentru a arăta ce poate să facă cu ajutorul lui.
Datorită voluntarilor implicați, fiecare senior a avut tableta /calculatorul/telefonul lui (nu unul
nou și nici măcar unul super performant) acest lucru încurajându-i să învețe și să
experimenteze. Chiar dacă au nimerit mai greu tastele și au înțeles mai încet cum este cu
internetul iar mouse-ul, tastatura, touchscreen-ul le-au dat bătăi de cap, seniorii nu s-au dat
bătuți și cu gândul la cei dragi, au scris cuvinte care să le aline dorul, au căutat și au scris
rețetele culinare preferate (pască, mimoze etc). Au învățat să își facă chiar și selfiuri, să
acceseze site-uri de socializare pentru a-i căuta pe cei dragi pe internet, să își configureze un
cont de facebook pentru a ține mai ușor legătura cu prietenii, rudele din străinătate, să se
amuze prin photoshop. Cei cu deprinderi bune au învățat să facă cumpărături online, să joace
jocuri simple, să caute jocuri, informații despre sănătate etc. și implicit să folosească mouseul. Au învățat cum să facă un album foto cu satul lor, cum să-și prezinte pe internet cu ajutorul
fotografiilor activitățile recreative preferate, preocupările zilnice cu scopul de a disemina, de a
da vizibilitate sau de a sensibiliza asupra acestora. Întâlnirile au fost săptămânale și au avut loc
în cadrul cabinetului de informatică al școlii sau la sediul serviciului social – Căminul pentru

persoane vârstnice ”Ing. Vadim Rusu” Balaciu.
Calendarul initiativei dvs.:
20 februarie 2015 – s-a semnat Convenția de parteneriat nr. 2763/20.02.2015 cu Școala Gimnazială
”Arhimandrit Teofil” Balaciu, principalul obiectiv fiind sensibilizarea opiniei publice cu privire la
importanța îmbătrânirii active prin TIC, pentru a evidenția rolul persoanelor în vârstă la dezvoltarea
societății;
Martie 2015:
- întâlniri de lucru ale partenerilor (director școală, agenți sociali) pentru a se defini modul în care se
va dezvolta inițiativa singulară privind îmbătrânirea activă prin TIC (tehnologii la îndemână, tipuri de
activități lansate de grupul de vârstnici, produse finale, tangibile etc);
- selecția persoanelor din grupul participant (persoane vârstnice ,voluntari minori)
Aprilie- Mai 2015:
- 6 aprilie 2015 a fost lansată pagina de facebook ”Bunici Online” cu scopul principal de a valorifica și
disemina ceea ce vârstnicii și copiii pot face prin intermediul TIC;
- Implementare activități:
 navigare pe internet, accesare site-uri de socializare, alfabetizare digitală:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1420567198258298.1073741828.1383498505298501&ty
pe=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1426366671011684.1073741830.1383498505298501&ty
pe=3
https://www.facebook.com/1383498505298501/photos/pcb.1430374263944258/1430374027277615/
?type=1&theater
https://www.facebook.com/1383498505298501/photos/pcb.1430374263944258/1430373923944292/
?type=1&theater
 selfi și photoshop
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1583731571895382&set=o.1383498505298501&type=1&t
heater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1583734778561728&set=o.1383498505298501&type=1&t
heater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1434441780204173.1073741832.1383498505298501&ty
pe=3
 prezentarea pe internet a unor activități recreative preferate, preocupări zilnice etc. cu ajutorul
fotografiilor
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1422048001443551.1073741829.1383498505298501&ty
pe=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1435339743447710.1073741833.1383498505298501&ty
pe=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1437034956611522.1073741834.1383498505298501&ty
pe=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1445206612461023.1073741835.1383498505298501&ty
pe=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1453684094946608.1073741836.1383498505298501&ty
pe=3
https://www.facebook.com/1383498505298501/photos/pcb.1440640466250971/1440640126251005/
?type=1&theater

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1427056007609417.1073741831.1383498505298501&ty
pe=3
 configurarea unor conturi de facebook:
https://www.facebook.com/nicolae.iordache.1422?fref=ts
https://www.facebook.com/mihai.petrof?fref=ts

Materiale si produse realizate *. Va rugam sa descrieti ce materiale si produse ati realizat in cadrul
initiativei.
Prin activitățile realizate, inițiativa singulară a generat o serie de produse finale, tangibile:
fotografii și albume foto digitale (436 fotografii și 10 albume foto digitale) care prezintă
progresele făcute în mediul virtual, activitățile recreative preferate, preocupările zilnice etc., 2
conturi facebook, documente .
Rezultatele activităților lansate sunt împărtășite prin pagina de facebook ”Bunici Online” care
promovează participarea copiilor în lucrul cu vârstnicii și TIC –ul. Astfel fanii sunt ținuți la
curent cu noutățile din viața lor dar și cu progresele făcute în mediul virtual.

Gradul de indeplinire a obiectivelor propuse. Va rugam sa mentionati in ce masura ati atins obiectivele
initiale stabilite pentru initiativa.
100%. Ne-am propus familiarizarea vârstnicilor cu tehnologia pentru a o folosi pentru
dezvoltarea abilităților și capacităților lor (motorii, cognitive), a unor produse TIC, în vederea
incluziunii sociale și digitale.

Impactul initiativei dvs. Va rugam descrieti ce impact a avut initiativa asupra grupului dvs. de varstnici,
asupra comunitatii, etc.
Am redus decalajul digital, foarte prezent în rândul persoanelor vârstnice instituționalizate
Am sporit abilități și capacități personale – atât motorii cât și cognitive- care la vârsta de
argint sunt importante pentru ca o persoană să se poată recupera, în cazul nostru prin TIC.
Am redus izolarea vârstnicilor implicați prin folosirea instrumentelor de comunicare online
pentru a discuta cu familia sau prietenii, acces la resurse de interes etc.
Mai încrezători în folosirea TIC, mai bine integrați social și tehnologic, o stimă de sine crescută.

Strategia de diseminare. Va rugam sa descrieti pe scurt cum ati diseminat / promovat initiativa.
Inițiativa a fost diseminată printr-o varietate de metode (tradițional : presă, media și internet: e-mail,
contacte yahoo, rețele de socializare, rețele informale) fiind vizibilă atât în comunitatea locală cât și la
nivel județean/național.
Presă (județeană, națională)
http://gazetadeurziceni.ro/?p=4163

http://www.independentonline.ro/2015/04/28/-Bunici-online--la-Azilul-din-Balaciu-11542
http://adevarul.ro/locale/slobozia/cum-tii-pasul-tehnologia-varsta-treia-zece-batrani-ialomita-si-au-pusminte-invete-totul-despre-tablete-internet-telefoane-inteligente1_5543226fcfbe376e35bb51f7/index.html
Rețele informale (SenioriNet, o rețea informală de 54 de ONG-uri furnizoare de servicii de îngrijire la
domiciliu).
http://www.seniorinet.ro/cum-sa-tii-pasul-cu-tehnologia-la-varsta
Rețele de socializare:
https://www.facebook.com/pages/BuniciOnline/1383498505298501
https://www.facebook.com/pages/C%C4%83minul-pentru-persoane-v%C3%A2rstnice-ing-VadimRusu/217860801568837?ref=hl
TV
http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Constanta/Stiri/Bunici+in+mediu+virtual+Batranii+din+Ialo
mita+lucreaza+pe+tablet
http://www.primatv.ro/emisiuni/focus-din-inima-romaniei/video/263-sezon-1/4922-editia-20-05-2015/
Au mai fost apariții TV, în cadrul Jurnalului de știri, la RTV și Național TV (26 mai 2015).

Dificultati intalnite in implementarea initiativei si cum le-ati rezolvat:
- Diferite atitudini față de TIC (respingere, obligație)
Soluție: înțelegerea motivelor pentru care vârstnicii implicați arată o atitudine negativă față de
TIC. În cazul nostru: lipsa de utilizare precedentă, lipsa de cunoștințe și competențe, stimă de
sine scăzută, teama de a face greșeli, limitări funcționale. Strategii: răbdare și înțelegere,
stimularea curiozității prin arătarea avantajelor și diferitelor moduri de întrebuințare (contact
cu rudele și prietenii aflați la depărtare, contact cu realitatea etc) , încurajarea participanților
prin puterea cuvintelor.
- Limitări economice :
Tehnologiile de ultimă generație nu sunt fezabile în contextul veniturilor proprii ale grupului
de vârstnici implicat. Strategie: pentru implementarea inițiativei s-a încheiat un parteneriat cu
școala comunală pentru a se pune la dispoziție diverse instrumente TIC (calculator, tabletă,
smartphone)
Principala realizare a initiativei dvs. intr-o propozitie:
Îmbătrânire activă și sănătoasă prin TIC!
Link-uri relevante ale iniatiativei:

https://www.facebook.com/pages/BuniciOnline/1383498505298501?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/C%C4%83minul-pentru-persoane-v%C3%A2rstnice-ing-VadimRusu/217860801568837?ref=hl

Idei pentru viitor pe baza initiativei? Alte informatii relevante pe care vreti sa le impartasiti?
Inițiativa dispune de capacitatea necesară de continuare a activităților după finalizarea
perioadei precum și de posibilitatea de a transfera rezultatele obținute (replicarea inițiativei)
către alte grupuri viitoare interesate. Sustenabilitatea va fi asigurată pe următoarele direcții
majore:
- instituțională și logistică (este susținută de profesionalismul aplicantului și partenerului
implicat)
- legislativă (respectă legislația în domeniu privind promovarea îmbătrânirii active de
către furnizorul de servicii sociale/serviciul social)
- replicarea activităților de îmbătrânire activă prin TIC în cadrul programului de
voluntariat ”Tinerețe pentru bătrânețe!. Fii voluntar” implementat încă din anul 2013
în parteneriat cu Școala Gimnazială ” Arh. Teofil” Balaciu.
Anexe. Va rugam sa atasati anexele relevante.
Anexele relevante se găsesc online pe pagina de facebook Bunici Online :
https://www.facebook.com/pages/BuniciOnline/1383498505298501?ref=hl

