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Stimate domnule Preşedinte Titus Bojin,
Propunere Document de strategie pentru Judeţul Timiş
Schimbarea demografică viitoare cu un număr tot mai mare de persoane vârstnice necesită
deja astăzi măsuri pregătitoare pentru această provocare.
Fapt este:
 Numărul persoanelor vârstnice va creşte în continuu în Europa.
 Deja de acum se vorbeşte de un deficit de persoane calificate în domeniul îngrijirii şi
ajutorului în gospodarii. Tot mai puţini tineri vor trebui să îngrijească tot mai mulţi
vârstnici.
 Este în interesul întregii societăţii şi a persoanelor afectate, ca oamenii vârstnici să
trăiască cât mai mult posibil individuali în propria locuinţă. Astfel se respectă dorinţele
şi necesităţile seniorilor şi se detensionează piaţa muncii pentru îngrijitori şi servicii
domestice.
 Durata de locuire în propria locuinţă poate fi prelungită prin mijloace tehnice
ajutătoare ca de exemplu rampe pentru ridicarea obiectelor sau mânere ergonomice
mai bine formate pentru deschiderea de geamuri sau uşi. Dacă persoana are
probleme mai mari cu mersul şi nu mai poate urca scările respectiv nu mai poate
utiliza instalaţiile sanitare, renovarea strictă la obiect poate fi un ajutor.
Unde vedem noi necesitate de îmbunătăţire:
1) Informarea grupelor profesionale relevante
a) Personalul de îngrijire este calificat pentru lucrul adecvat cu persoane vârstnice,dar
de multe ori personalul de îngrijire nu cunoaşte mijloacele tehnice ajutătoare, care ar
putea simplifica munca acestui personal. Aspectele tehnice trebuie incluse în
calificarea profesională.
b) Instalatorii/meşteşugarii de multe ori nici nu cunosc noua piaţă de desfacere a
produselor speciale, care se dezvoltă prin creşterea continuă a persoanelor vârstnice.
Este important să se intermedieze idei despre cum ar putea fi sprijinite persoanele
vârstnice prin dispoziţive meşteşugăreşti pentru a rămâne mai mult timp în propria
locuinţă. Trebuie avut însă în vedere, că seniorii sunt un grup ţintă individual cu
necesităţi foarte speciale. Conştiinţa pentru libertatea de a trai fără bariere precum şi
comportamentul faţă de clienţii mai vârstnici ar trebui integrate în profilul de calificare
a domeniilor relevante.
2) Sensibilizarea şi activarea decidenţilor politici
a) Libertatea fără bariere nu trebuie să fie întotdeauna costisitoare, de obicei mijloacele
tehnice ajutătoare mici sunt suficiente pentru început. În această privinţă ar trebui mai
bine informată populaţia. Zile informative ale oraşului despre tema libertatea de a trăi
fără bariere ar fi un mijloc adecvat pentru a se adresa unui public larg, atât
persoanelor afectate, cât şi membrilor familiilor acestora.
b) Libertatea fără bariere nu este costisitoare, mai ales dacă este respectată de la
început! Astfel are trebuie în cazul construcţiilor noi să existe reglementări prin lege ‚
ca de exemplu,dimensiuni minime pentru lăţimea uşilor, lifturi adequate în toate
construcţiile noi etc. În Germania acest lucru se aplică prin norma DIN 18040.
Respectarea libertăţii fără bariere de la bun început, asigură persoanelor sănătoase
mai mult loc şi confort şi evită renovări costisitoare în caz de boală.
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3) Unde putem începe concret în judeţul Timiş:
Cu privire la „Informarea grupelor profesionale relevante”:
1a) Personal îngrijitor:
Prezentarea modulelor şi propunerea colaborării la :
- Şcoli specializate de îngrijire
- Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara
- Fundaţia Sancta Maria HilfeTimisoara
- Fundaţia Pentru Voi Timişoara
- Patronatul întreprinderilor mici şi mijlocii Timişoara
- Cămine de îngrijire în regiune: Casa Adam Muller Gutembrunn Timisoara,
1b) Meşteşugari/Instalatori:




Asociatia Romana a Antreprenorilor de Constructii - ARACO
Splaiul Independentei nr. 202A et.7, cam.18, sect.6, Bucuresti
Telefon: 021 2126391; fax : 021 3129626
Web: www.araco.org, e-mail: araco@fx.ro
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania
(CNIPMMR)
P-ta W. Maracineanu, nr. 1-3, intrarea 1, et.1, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021 3126893, fax: 021 3126608
Web:: www.cnipmmr.ro, e-mail: office@cnipmmr.ro




Invitarea întreprinderilor membre pentru instruiri
Expoziţie pe tema construcţiilor

Cu privire la „Sensibilizarea şi activarea decidenţilor politici”
2a) Conştientizarea importanţei la consumatorul final în colaborare cu administraţia şi
politica:
- 1 Octombrie Ziua Internațională a Persoanelor in Vârstă
- Zi de informare despre libertatea de a trăi fără bariere în data de 25 mai 2013
- Cerere de a lua cuvântul în Şedinţa administraţiei locale
- Un stand la ziua Timişoarei
- Expoziţii din domeniul construcţiilor în luna Aprilie ,Mai cu stand de prezentare
specifică
- Zile de informare despre îngrijire la casa Adam Muller Gutembrunn
2b) Introducerea normelor şi legilor cu privire la libertatea de a trăi fără bariere
 Scrisoare către actorii corespunzători din politică şi administraţie, în care se face
referire la experienţe din Germania şi în care să se prezinte costurile ulterioare, dacă
nu ne orientăm spre libertatea fără bariere şi propuneri concrete pentru întocmirea de
norme noi sau de îmbunătăţire a normelor existente.
 Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice
 MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE – MDRAP
 Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC)
La aceste instituţii am dori sprijin pentru a trimite o scrisoare împreună, pentru a
acorda o importanţă mărită demersului nostru.
Cu deosebită stimă,
Nicolae CERNEI
Director
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