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Ce este?
TELEFONUL VÂRSTNICULUI este o linie telefonică gratuită și confidențială, 
accesibilă la nivel național. La numărul de telefon 0800 460 001 răspundem cu 
suflet la problemele vârstnicilor din România.
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De ce un telefon al vârstnicului ?
Proiectul vine ca răspuns la problema îmbătrânirii populaţiei, fenomen în creştere 
care afectează întreaga Europa. Conform Institutului Naţional de Statistică, în 
România, peste 3 milioane de persoane au vârste de peste 65 de ani. La aceasta se 
adaugă emigrarea tinerilor, maladiile moderne, insuficienţa resurselor umane şi 
financiare specializate, precum şi lipsa unui sistem integrat de suport, toate 
acestea făcând ca un procent însemnat dintre bătrâni să trăiască singuri, izolaţi şi 
lipsiţi de contact social.

Efectele sunt incontestabile : mai mulţi vârstnici, care sunt în același timp și mai 
bolnavi, mai singuri și mai săraci și familii lipsite de soluții pentru îngrijirea lor. 
În acest context, pași rapizi în direcția asistenței sociale, dar și morale a vârstnicilor 
nu sunt doar necesari, ci obligatorii.

Cum intervenim ?
Fundaţia Vodafone România şi Fundaţia Principesa Margareta a României aduc 
tehnologia în beneficiul vârstnicilor şi conectează comunităţile pentru ca 
împreună să acţioneze rapid şi coerent în beneficiul vârstei a III-a :

oferă vârstnicilor din întreaga ţară acces rapid şi gratuit la informaţii şi sfaturi;
luptă împotriva izolării sociale şi pentru demnitate la vârste înaintate prin 
sprijin emoţional;
promovează participarea în comunitate a seniorilor;
reprezintă un instrument de legătură între actorii implicaţi în asistenţa 
vârstnicilor, instituţii publice, ONG-uri, furnizori de servicii, cărora le 
semnalează cazuri de abuzuri sau nevoi particulare;
aduce în atenţia publicului larg problematica vârstnicilor din România şi 
cartografiază provocările şi resursele la vârsta a III-a.
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Cine se află la celălalt capăt al firului ?
Operatorii specializaţi răspund cu suflet şi oferă informaţii şi sfaturi de luni până 
vineri, în intervalul orar 08.00 - 20.00.
Voluntari de toate vârstele construiesc relaţii de prietenie cu vârstnicii izolaţi fizic 
sau emoţional, care doresc un partener de discuţie şi o persoană care să îi asculte.

Cum ajută Telefonul Vârstnicului?
Telefonul Vârstnicului :

răspunde prompt vârstnicilor care au nevoie de o informaţie 
oferă sfaturi sau îndrumare către resursele necesare vârstnicilor;
alină singurătatea bunicilor prin conversaţie şi ascultare;
încurajează voluntariatul şi implicarea seniorilor încă activi;
oferă consiliere familiilor care au nevoie de soluţii pentru îngrijirea 
vârstnicilor;
semnalează autorităților competente abuzurile la care sunt supuse 
persoanele de vârsta a III-a.

Cum puteţi contribui ?
Pentru a putea răspunde rapid şi cu suflet vârstnicilor din România, telefonul se 
bazează pe:

voluntari care să ofere timp şi dedicaţie;
parteneri cu care să colaboreze pentru rezolvarea situaţiilor de abuz şi a 
nevoilor specializate;
susţinători şi sponsori care să asigure menţinerea deschisă a liniei pentru 
vârstnicii noştri.



Despre Fundaţia Principesa Margareta a României

Fundaţia Principesa Margareta a României (FPMR) a fost înfiinţată în 1990 de Alteţa Sa 
Regală Principesa Margareta a României împreună cu tatăl sau, Majestatea Sa Regele 
Mihai I al României. Fundaţia Principesa Margareta a României este o organizaţie 
neguvernamentală de elită care sprijină copii, tineri şi vârstnici prin intervenţii durabile, 
bazate pe schimbul de experienţă şi valori între generaţii.

Fundaţia Principesa Margareta a României a fost desemnată de români drept cea mai 
onestă organizaţie neguvernamentală în cadrul studiului Envero Brand Trust Index.

Despre Fundaţia Vodafone România şi Mobile for Good

Fundaţia Vodafone România a finanţat, în cei 17 ani de activitate, peste 848 de programe 
în domeniile sănătăţii, educaţiei, serviciilor sociale, având că beneficiari copii, tineri, 
bătrâni, persoane defavorizate fizic, social sau economic. Până în prezent, Fundaţia 
Vodafone România a investit 20 milioane Euro în proiecte desfăşurate de organizaţiile 
non-profit partenere. 

Fundaţia Vodafone România este o organizaţie non-guvernamentală românească cu 
statut caritabil, distinctă şi independentă de operaţiunile comerciale ale companiei, 
înfiinţată în 1998. Sub umbrela programului Mobile for Good, Fundaţia Vodafone 
finanţează, în toate cele 28 de ţări în care este prezentă, proiecte care folosesc tehnologia 
mobilă pentru a rezolva probleme sociale presante, pentru a îmbunătăţi viaţa oamenilor 
şi a genera schimbarea în societate. Mobile for Good a fost lansat în România în 2012 şi 
este un program strategic al Fundaţiei Vodafone România prin care se derulează un 
număr de 19 proiecte, cu o valoare cumulată de 860.000 de euro şi care se adresează 
unui număr total de 16.735 de beneficiari.

Email: telefonulvarstnicului@principesa.ro
www.telefonulvarstnicului.ro
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