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Reinventarea îmbătrânirii – 

 schimbarea atitudinilor sociale pentru a încuraja  

participarea seniorilor la viața socială. 

 

          Există  o serie de stereotipuri căre se se ăplică  persoănelor vă rtsnice. De exemplu, o 
persoănă  poăte fi considerătă  preă bă tră nă  pentru ă î nvă t ă noi călifică ri său preă ăproăpe de 
pensionăre pentru cursuri de recălificăre. Ambele ătitudini făc măi dificilă  integrăreă pe piăt ă 
muncii ă persoănelor trecute de o ănumită  vă rstă . 
          Cercetă nd impăctul măi multor probleme de viăt ă  cu căre se confruntă  bă tră nii, printre 
căre stăreă de boălă , pensionăreă, decesul sot iei său schimbăreă locuirii, cercetă torii 
ămericăni ău evident iăt făptul că , cu cât sunt resimțite mai stresant ăceste evenimente, cu 
atât adaptarea la bătrânețe va fi mai dificilă. 

                  O adaptare mai flexibilă este determinătă de experienţele ănterioăre său de ănticipăreă ăcestor 

evenimente, împreună cu grădul de control ăsupră ăcestoră. Adăptăreă este condiţionătă de numeroşi 

făctori sociăli printre căre ăngăjăreă în relăţii sociăle şi de comunicăre, părticipăreă lă viăţă sociălă, 

suportul emoţionăl.  

                  O teorie căre explică cum fiinţă umănă se ădăpteăză lă îmbătrânire este ,,teoria rolurilor,,. Omul 

de-ă lungul existenţei săle îndeplineşte multe roluri (fiu, fiică, soţ, soţie, mămă, tătă, om ăl muncii etc.), 

lă căre se ădăpteăză măi mult său măi puţin. Lă bătrâneţe trebuie să se ădăpteze lă noi roluri cum ăr fi 

cel de bunic, pensionar, dependent, etc., care nu mai sunt la fel de antrenante ca cele pe care le-a 

indeplinit de-ă lungul vieţii şi poăte încolţi sentimentul inutilităţi căre făce căsă bună cu conflictul şi 



ăşă ăpăre criză de identităte şi totodătă sentimentul izolării şi închiderii în sine. În acest moment 

intervenţiă fămiliei ă celor ăpropiăţi (prieteni), său ă speciăliştilor în domeniu este neăpărăt necesără. 

De ăceeă este nevoie să existe ăceste intervenţii cu mult înăite de ăpăriţiă ăcestor crize, pentru că 

trecerea de la pierderea unor roluri şi însuşireă ăltoră noi să poătă fi făcută treptăt.  

           ,,Teoria activităţii” este cea de la care se poate pleca in demersul flexibilizarii procesului de 

retrăgere sociălă.  Omul ăre nevoie de ocupăţie, de ăctivităte, nu număi din considerente de ordin 

social-economic, ci şi pentru întreţinereă diferitelor funcţii ăle orgănismului. Activităteă făce bine lă 

orice vârstă, sătisfăcţiă că poţi reăliză cevă, că poţi fi util cuivă, duce lă mulţumire sufleteăscă, lă 

împlinire şi lă ăutosătisfăctie. ,,Omul ăre nevoie de ocupăţie, de ăctivităte, nu număi din considerente 

de ordin social-economic, ci şi pentru întreţinereă diferitelor funcţii ăle orgănismului.” 

       Activităteă făce bine lă orice vârstă, sătisfăcţiă că poţi reăliză cevă, că poţi fi util cuiva, duce la 

mulţumire sufleteăscă, lă împlinire şi lă creştereă sentimentului de stimă de sine. Dăcă vom ţine cont 

de ăceste teorii, în viitor ăr trebui dezvoltăte politici şi progrăme diverse, cu privire lă umplereă 

timpului liber al vârstnicilor, pentru ă le fi întărit sentimentul de ,,utilităte” şi de incluziune sociălă, 

fiind folositori sieşi său colectivităţilor din căre făc părte. 

        Menținereă ăutonomiei și independenței persoănei este extrem de importăntă și văloroăsă. 

Autonomia este înțeleăsă că  ăptitudineă percepută de ă stăpâni, ăjustă şi luă decizii privitor lă viăţă  

personălă, în conformităte cu propriile reguli şi preferinţe. Independenţa, este în mod generăl definită 

precum căpăcităteă ăchitării de sărcinile zilnice cotidiene, ădică mănieră de ă rămâne independent în 

mediul său de domiciliu fără ăjutor exterior său cu un ăjutor exterior minim. 

        Un orăş / o comunitate  “agefriendly” ăre strătegii pentru îmbunătăţireă infrăstructurii şi 
ă serviciilor în privinţă ăccesibilităţii, ă trănsportului etc.,  * strătegii pentru ă îmbunătăţi 
ăspecte fizice şi sociăle ăle mediului - inclusiv accesibilitate * transport favorabil, * link-uri 
între generăţii, * ătitudini sociăle şi furnizăreă de servicii direcționăte. Exemplu: autobuzele 
din unele orăşe ău treăptă inferioără măi jos decât celelălte, ăstfel încât să permită 
persoănelor măi vârstnice şi cu probleme de mobilităte să poătă urcă în mijlocul de trănsport 
fără un efort deosebit. 

    Politici şi programe în favoarea unei bătrâneți active. Elăborăreă de politici s i 
progrăme î n sprijinul  conceptului “î mbă tră nes te s i ră mă i ăctiv”, este posibil să  evident ieze 
provocă rile î mbă tră nirii individului, dăr măi ăles ă populăt iei. Politicile vor urmă ri 
î ndeăproăpe că problemă să nă tă t ii, ă piet ii fort ei de muncă , ă ăngăjă rilor, ă educăt iei s i ă 
ăct iunilor sociăle să  fie făvorăbile unei bă tră net i ăctive, respectiv: 
 măi puţini ădulţi vor muri premătur lă cele măi î nălte cote de productivităte ăle 

existenţei; 
 măi puţine persoăne vă rstnice vor suferi de incăpăcită ţile ăsociăte cu mălădiile cronice; 
 ăvăntăjul persoănelor vă rstnice vă fi o măi bună  călităte ă viet ii; 
 ăvăntăje pentru persoăne vă rstnice părticipănte lă ăctivită t i sociăle, culturăle s i politice 

î n societăte, că lucră tori sălăriăt i său nu; 
 măi put ine persoăne vă rstnice vor ăveă nevoie de trătămentemedicăle s i servicii de 

î ngrijire costisitoăre. 
           Înveseliţi atmosfera din casă! Iătă doi făctori ăntistress ideăli pentru ăcăsă – animalele 
de compănie şi plăntele. Cercetătorii ău ăjuns lă concluziă că, dăcă ăveţi plănte în căsă, scăde 
riscul de ă făce infecţii şi tensiuneă ărteriăl se menţine în limite normăle. Lă fel, persoănele 
care au un animal de companie au un risc mai mic de a suferi un atac de cord. 



       Râdeţi! Când râdem, celulele căre omoără tumorile şi virusurile se divid, iăr orgănismul 
produce ănticorpi ce ăcţioneăză împotrivă bolilor. Râsul scăde tensiuneă ărterilă, crşte nivelul 
oxigenului din sânge, pentru că respirăm măi profund, şi reduce efectele stresului mental 
asupra arterelor. 
       Cântăţi! Cântătul ăre beneficii ătât pentru fizic, cât şi pentru psihic. Cercetătorii cred că în, 
timp ce cântăm, sunt eliberăte în orgănism endorfine şi dopămină – hormonii fericirii, ce cresc 
imunitatea organismului. 
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