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       Ziua  Internaţională a Vârstnicilor este o zi specială în întreaga lume.  

TEMA CAMPANIEI: „Celebrăm seniorii campioni în lupta pentru drepturile 

omului”.  

     Îmbătrânirea demografică a populaţiei a devenit, în ultimul timp, o problemă 

extrem de sensibilă şi uneori spinoasă, a cărei soluţionare presupune un efort 

comun şi conjugat al tuturor factorilor decidenţi din fiecare ţară, în vederea 

asigurării autonomiei şi bunăstării vieţii vârstnicilor, cu costuri sociale cât mai 

scăzute. În acest an s-au marcat 16 ani de când a fost adoptat, la Madrid, Planul 

Internaţional de Acţiune Împotriva Îmbătrânirii (International Plan of Action on 

Ageing), semnat în aprilie 2002 de către toate statele membre ale Uniunii 

Europene. Prin acest plan, statele semnatare s-au angajat să promoveze şi să 

susţină îmbătrânirea activă, prin includerea în politicile sociale şi în programele 

economice naţionale a nevoilor şi drepturilor vârstnicilor, dar şi prin promovarea 

unei societăţi pentru toate vârstele.  

OBIECTIVE:  

• promovarea drepturilor omului recunoscute prin Carta ONU, precum și 

semnificația lor în viața de zi cu zi a vârstnicilor;  

• creșterea vizibilității implicării persoanelor vârstnice în viața comunității, ca 

membri activi în promovarea drepturilor omului;  

• urmărirea progresului şi provocărilor care apar în procesul asigurării 

drepturilor omului şi a libertăţilor sale fundamentale;  

• implicarea publicului larg din întreaga lume şi mobilizarea a cât mai multe 

persoane în acest demers.  

 

Ce este îmbătrânirea sănătoasă?  

OMS definește îmbătrânirea sănătoasă "ca procesul de dezvoltare și menținere a 

capacității funcționale care să permită bunăstarea la vârstă înaintată".  

Aceasta include capacitatea vârstnicului de a:  

 

 

 

 

 



 

        Îmbătrânirea sănătoasă este punctul central al activității OMS privind 

îmbătrânirea populației între 2015 și 2030. „Îmbătrânirea sănătoasă” înlocuiește 

vechiul cadru de politici privind „îmbătrânirea activă” elaborat în 2002 de către 

OMS.  

       Politicile privind îmbătrânirea și sănătatea sunt adesea neconcordante, 

fragmentate sau inexistente. Pentru a crea politici eficiente pentru persoanele în 

vârstă, liderii  au nevoie de îndrumări și instrucțiuni clare cu privire la ceea ce 

funcționează, pe baza celor mai bune dovezi disponibile.  

Sănătatea și bunăstarea sunt determinate nu numai de moștenirea genetică și de 

caracteristicile personale, ci și de mediile fizice și sociale în care trăim.  

         Conform OMS, crearea unor medii cu adevărat favorabile vârstei necesită 

acțiuni în multe sectoare: sănătate, îngrijire pe termen lung, transport, locuință, 

muncă, protecție socială, informare și comunicare și prezența mai multor actori - 

guvern, prestatori de servicii, societate civilă, familie.  

        OMS ridică gradul de conștientizare cu privire la importanța mediilor în 

determinarea îmbătrânirii sănătoase și încurajează crearea unor medii favorabile 

vârstei prin:  

-elaborarea orientărilor bazate pe dovezi privind mediile favorabile vârstei;  

-furnizarea unei platforme de informare pentru schimbul de informații și 

experiență;  

-cultivarea și dezvoltarea rețelei globale a OMS de orașe și comunități 

„prietenoase cu vârstnicii”.  

      Sistemele de sănătate trebuie transformate astfel încât să poată asigura 

accesul la intervențiile medicale care să răspundă nevoilor persoanelor în vârstă 

și să poată contribui la prevenirea dependenței de acestea.  

 

      OMS a identificat trei abordări care vor servi mai bine nevoilor populațiilor 

în vârstă:  

-Dezvoltarea și asigurarea accesului la servicii care oferă asistență medicală 

centrată pe problemele de sănătate ale persoanelor vârstnice;  

-Orientarea sistemelor în jurul nevoilor;  

-Asigurarea de forță de muncă calificată și suficientă.  

      Sistemele de îngrijire pe termen lung (inclusiv îngrijirile paliative) sunt 

necesare în toate țările pentru a răspunde nevoilor persoanelor în vârstă.  

OMS a identificat trei abordări care vor fi cruciale:  

- stabilirea fundațiilor necesare pentru un sistem de îngrijire pe termen 

lung;  

- construirea și menținerea unei forțe de muncă instruite corespunzător;  

- asigurarea calității îngrijirii pe termen lung.  

Pentru a sprijini aceste abordări, OMS:  



- dezvoltă orientări, oferind îndrumări bazate pe dovezi privind modul de 

dezvoltare, extindere și îmbunătățire a calității serviciilor de îngrijire pe 

termen lung, cu accent pe țările cu resurse mai puține;  

- acordă asistență tehnică și sprijin țărilor care introduc și extind serviciile 

de îngrijire pe termen lung;  

- dezvoltă instrumente și pachete de formare pentru personalul calificat 

(îngrijitorii oficiali) și necalificat.  

 

 

Bătrânețea și cursul vieții  

Studierea percepţiei sociale a vârstnicilor presupune determinarea modelelor de 

percepţie pe care diversele categorii sociale le posedă, în legătură cu vârstnicii şi 

surprinderea efectelelor sociale pe care le induc aceste modele de percepţie. 

Contextul paradigmatic este oferit pe de o parte de “teoria etichetării”, iar 

cadrul explicativ îl constituie fenomenul social identificat şi teoretizat de Robert 

Merton, cunoscut sub numele de “profeţia autocreatoare”. Autori precum 

Kuypers şi Bengtson (1973) au lansat ideea că poziţia defavorizată a vârstnicilor 

în societate se datorează în parte acestui fenomen şi au vorbit despre sindromul 

crizei sociale la vârstnici.  

        Toţi aceştia susţin că în ultimii ani ai vieţii se creează un ciclu de 

evenimente care conduc, în final, la o imagine de sine negativă a vârstnicilor şi 

la un comportament dezadaptat al acestora.  

     Acest ciclu de evenimente denumit sindromul crizei sociale arată, de fapt, 

procesul prin care iau naştere stereotipurile legate de vârstnici.  

      Vârstnicul căruia i se aplică o anumită etichetă tinde treptat să se identifice 

cu aceasta, lucru care se realizează în cadrul unui proces etapizat, după cum 

urmează:  

• Etichetarea vârstnicului cu o anumită trăsătură fizică sau psihică negativă;  

• Asumarea de către individ a rolului sugerat de această trăsătură;  

• Dobândirea unor comportamente şi atitudini negative, adecvate noului rol;  

• Pierderea treptată a comportamentelor şi atitudinilor neconforme cu acest rol.  

• Identificarea cu această trăsătură şi cu statusul aferent.  

      Bătrâneţea presupune de cele mai multe ori pierderea rolului marital şi 

profesional, acestea nefiind înlocuite cu alte preocupări de aceeaşi importanţă. 

Din această cauză, vârstnicul se confruntă cu o lipsă de atitudini specifice care 

să-i ghideze comportamentul şi cu lipsa unor grupuri cu care să se identifice. 

Nemaiavând cu cine să se identifice, se orientează spre exterior încercând să 

găsească puncte de reper-certitudini, transformându-se astfel într-o persoană 

dependentă de sursele externe de etichetare.  

       După ce a suferit schimbări drastice în viaţa sa personală, bătrânul se 

îndreaptă spre cei mai tineri pentru a obţine indicaţii despre cum ar trebui să 

reacţioneze. Însă, chiar faptul că apelează la ceilalţi pentru ajutor este interpretat 

ca fiind un semn sigur al declinului capacităţilor sale. În acest mod, etichetările 



exterioare îi sunt cel mai adesea defavorabile bătrânului, pentru că este văzut ca 

o persoană dependentă, incompetentă, demodată şi uneori chiar fără valoare. 

Fiind permanent supus acestor etichete, individul adoptă treptat şi involuntar 

rolul desemnat de ele, însuşindu-şi comportamente adecvate acestora şi 

abandonând atitudinile şi conduitele neconcordante cu acest nou rol. Ajunge 

astfel să se identifice cu aceste definiţii sociale stereotipe care, de cele mai multe 

ori, nu au o bază reală.  

     Odată ciclul iniţiat, concepţia negativă a vârstnicilor despre propria persoană 

se întăreşte, rezultând noi dificultăţi şi fiind însuşite din ce în ce mai multe 

etichete negative.  

       În concluzie, prin identificarea stereotipurilor rezultate din modul în care 

sunt percepuţi bătrânii putem avea o viziune asupra modului în care acestea pot 

fi combătute, schimbate mentalităţile, pozitivate reacţiile vârstnicilor şi ale 

celorlalţi actori sociali.  

O tipologie a modurilor de raportare la vârstnici a fost realizată pe baza unui 

studiu de către Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii. În funcţie de răspunsurile 

la o serie de interviuri realizate cu subiecţi vârstnici, din care au fost desprinse 

mai multe trăsături dominante ale acestora s-au determinat indicatorii cei mai 

consistenţi pentru situaţia psihică şi socială a vârstnicului, respectiv cei care 

aveau  frecvenţa cea mai ridicată printre celelalte trăsături enunţate de către 

subiecţi.     Aceşti indicatori au fost structuraţi ulterior sub forma a trei criterii 

polare şi anume:  

- Un indicator legat de modul în care este perceput vârstnicul de către cei din 

jur: dependent/ autonom de sprijin exterior;  

- Un indicator legat de modul în care este etichetat vârstnicul de către cei din jur: 

inutil/ util din punct de vedere social;  

- Un indicator legat de comportamentul specific al grupului social faţă de 

vârstnic: marginalizare/ acceptare socială.  

Aceşti indicatori au dat naştere la opt combinaţii distincte şi pe baza acestora, la 

opt tipuri teoretice, dintre care, însă, doar cinci s-au regăsit în răspunsurile 

subiecţilor şi anume: stigmatizare, ignorare, acceptare, discriminare şi integrare.  

 

a. STIGMATIZARE  

Această tipologie cuprinde persoanele care percep vârstnicii ca fiind neajutoraţi, 

deci dependenţi de suportul exterior al persoanelor apropiate atât fizic, datorită 

sănătăţii precare, cât şi financiar şi emoţional. Cei care aparţin acestei categorii 

etichetează vârstnicii ca fiind inutili din punct de vedere social, datorită 

problemelor menţionate. În plus, ei consideră că aceştia sunt, de cele mai multe 

ori, persoane anxioase, apatice, dezadaptate, cu predispoziţie spre boală, 

respectiv, o povară pentru cei din jur. În consecinţă, atitudinea dominantă faţă de 

vârstnici este aceea de izolare şi respingere, de stigmatizare.  

În felul acesta, bătrânul devine, treptat, o victimă a anturajului său, o persoană 

stigmatizată. Din acest motiv, vârstnicii suportă un prejudiciu social datorită 



marginalizării la care sunt supuşi (ce îmbracă forme sociale mai mult sau mai 

puţin evidente, mai mult sau mai puţin grave).  

 

b. IGNORARE  

Acest tip de percepţie este reprezentativ pentru acea categorie de persoane care 

consideră că, în cele mai multe cazuri, bătrânul este capabil să se întreţină 

singur, deci nu este dependent de ajutorul anturajului. În schimb, tind să 

considere că sarcinile pe care le îndeplineşte un vârstnic (dacă ne referim la 

domeniul profesional, de exemplu) pot fi îndeplinite mult mai eficient şi mai 

bine de un tânăr, astfel că bătrânul nu mai are un rol social bine determinat. În 

concepţia acestor persoane, el ar trebui să cedeze locul celor mai tineri, care sunt 

mai capabili din punct de vedere profesional.  

Persoanele ce se încadrează în acest al doilea tip consideră, în plus, că 

problematica bătrânilor nu este una extrem de importantă, astfel că atenţia 

societăţii ar trebui să se centreze asupra altor aspecte, de gravitate mai mare. De 

aceea, persoanele aparţinând acestui tip nu acordă o prea mare atenţie bătrânilor 

şi au un comportament care, voluntar sau involuntar, izolează vârstnicul. În 

concepţia lor, asigurarea strictului necesar în ceea ce priveşte condiţiile de viaţă 

este suficientă, fiind, de altfel, singurul lucru pe care trebuie să-l facem pentru 

bătrâni. Această concepţie determină o atitudine de ignorare a problemelor 

specifice vârstnicilor 

c. ACCEPTARE. O altă categorie este constituită din persoane care consideră că 

vârstnicii au nevoie de sprijin material şi emoţional din partea celor din jur, 

pentru că, în marea lor majoritate, bătrânii nu mai pot să se întreţină singuri.  

Deşi, în mare măsură, nu mai pot fi utili societăţii datorită sănătăţii precare şi 

statutului de persoană dependentă, bătrânii şi-au câştigat meritul de a fi îngrijiţi 

la bătrâneţe printr-o viaţă dedicată muncii în slujba societăţii. Astfel, persoanele 

ce se încadrează în acest tip consideră că este de datoria celor mai tineri să 

sprijine integrarea armonioasă a vârstnicului în grupul social.  

    Subiecţii din această categorie percep, deci, vârstnicii ca persoane fragile, 

vulnerabile şi care au nevoie de asistenţă şi căldură. Într-o anumită măsură, 

persoanele ce aparţin acestei categorii percep vârstnicii ca fiind asemenea unor 

copii (din punctul de vedere al modului în care se raportează la ei), în sensul că 

au nevoie să fie îngrijiţi, sprijiniţi, asistaţi.  

 d. DISCRIMINARE  

Această categorie cuprinde persoane ce consideră că bătrânii sunt autonomi şi au 

un rol social bine precizat în grupul social. Ei nu contestă o anumită utilitate 

socială a persoanelor trecute de un anumit prag de vârstă. Totuşi, din motive 

care cel mai adesea se plasează în sfera prejudecăţilor, vârstnicii nu sunt 

apreciaţi la justa lor valoare şi suportă atitudinile de respingere ale celor din jur. 

Bătrânul este plasat, astfel, pe o poziţie socială inferioară, împins undeva la 

marginea societăţii, iar potenţialul său de înţelepciune şi experienţă rămâne 

nevalorificat. Această atitudine de respingere socială şi de neacceptare în 



diversele contexte ale vieţii sociale poate fi considerată discriminare, care, de 

asemenea, aduce un prejudiciu social vârstnicilor.  

 

e. INTEGRARE  

      Acest tip este reprezentativ pentru persoanele care consideră că bătrânul este 

o persoană ca oricare alta, care îşi are locul lui, bine precizat, în societate. 

Bătrânii sunt percepuţi, deci, ca fiind bine adaptaţi, pentru că acceptă 

slăbiciunile acestei vârste, dar în acelaşi timp cunosc atu-urile ei. Experienţa de 

viaţă, înţelepciunea, echilibrul interior dobândit îi ajută să facă faţă dificultăţilor 

vârstei într-o manieră firească.  

        În opinia lor, bătrânii sunt – în marea lor parte – persoane ce îşi păstrează 

independenţa, utile, cu un rol social bine precizat. Din acest motiv, persoanele 

aparţinând acestei categorii se identifică cu vârstnicii în aceeaşi măsură în care 

se identifică cu oricare alt grup social, şi prin această atitudine – conştientă sau 

nu – facilitează integrarea armonioasă a vârstnicului în grupul din care fac parte.  

        Trei dintre aceste cinci tipuri de persoane exprimă o opinie (şi o atitudine) 

puţin favorabilă bătrânilor, ceea ce sugerează faptul că stereotipurile negative 

vehiculate la nivelul simţului comun în legătură cu bătrânii au rolul de a explica 

raporturile existente ale vârstnicilor cu celelalte categorii de persoane pentru a 

menţine distanţa socială creată reciproc.  
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