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Program cu publicul pe perioada stării de alertă:
LUNI, MARȚI, MIERCURI, 08.30-15.30
JOI 08.30-17.00
VINERI 08.30-14.00

După verificarea cererilor și declarațiilor pe
propria răspundere în sistemul informatic
PatrimVen de la Agenția Națională de
Administrare Fiscală şi în bazele de date ale
Primăriei municipiului Cluj-Napoca, se stabilește
lista persoanelor beneficiare.
Distribuirea tichetelor sociale se va face în baza
unor programări care vor fi comunicate direct
beneficiarilor și prin mass-media.

Nr. 11
Tichete sociale în cadrul Programului social ”Alimente”
În perioada 29 septembrie-30 noiembrie 2020, în cadrul
Programului social ”Alimente”, se pot ridica și depune la primăriile
de cartier și sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală
(DASM) formularele de cerere/declarație pe propria răspundere
pentru acordarea tichetelor sociale.
Valoarea nominală a tichetelor sociale este de 100 lei/an.
În conformitate cu prevederile HCL nr. 515/2018 pot fi beneficiari
ai Programului social”Alimente”, sub forma tichetelor sociale,
următoarele categorii de persoane:
a) persoane
cu
handicap
grav
sau
accentuat,
neinstituționalizate;
b) pensionari, invalizi, veterani, văduve de razboi, persoane
deportate, prizonieri, persecutați politic, eroi martiri ai
revoluției, orfani, ale căror venituri nete lunare pentru
persoana singură sunt de până la 1082 lei și de până la 786
lei/membru de familie;
c) șomeri înregistrați (cu indemnizație și fără indemnizație de
șomaj) ale căror venituri nete lunare pentru persoana singură
sunt de până la 1082 lei și de până la 786 lei/membru de
familie;
d) beneficiari de ajutor social sau de alocație pentru susținerea
familiei;
e) victimele traficului de persoane;
f) victimele violenței domestice.
Acte necesare:
La cererea/declarația pe propria răspundere se atașează, după caz:
a) Pentru persoane cu handicap grav sau accentuat,
neinstituționalizate: buletin/carte de identitate și certificatul de
încadrare în grad de handicap grav sau accentuat (în situația
persoanelor încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, aflate
în evidențele DASM, se depune doar cererea/declarația pe propria
răspundere completată și semnată);
b) Pentru victimele violenței domestice și ale traficului de
persoane: buletin/carte de identitate și dovada că e victima violenței

Formularul de cerere/declarație pe propria
răspundere poate fi decărcat de la adresa:
http://dasmclujnapoca.ro/formulare/.
- acestea se pot ridica de la primăriile de cartier și
sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală.

Locaţiile şi programul de ridicare a măştilor:
• Pentru beneficiarii de ajutor social și de alocație
pentru susținerea familiei măștile de protecție se ridică de
la sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală, str.
Venus, FN.
• Pentru beneficiarii indemnizaţiei sociale pentru
pensionari (în cuantum de 704) și pentru persoanele cu
handicap (care au venituri exclusiv din prestațiile sociale
prevăzute de art. 42 și 58 din Legea nr. 448/2006), măștile
de protecție se ridică, în funcție de domiciliu, de la
Cluburile de pensionari din cartiere:
•
➢ Clubul pensionarilor Horea- str. Horea, nr 108
➢ Clubul pensionarilor Grigorescu – str. Eremia
Grigorescu, nr. 134;
➢ Clubul pensionarilor Cinema Mărăști – str. Aurel
Vlaicu, nr. 3A;
➢ Clubul pensionarilor Mănăștur – str. Arinilor, nr.
11;
➢ Clubul pensionarilor Someșeni – str. Traian Vuia,
nr. 41;
➢ Clubul pensionarilor Zorilor – str. Louis Pasteur,
nr. 77;
➢ Cartier Gheorgheni – sediul DASM– str. Venus,
FN.
Orar: 08:30 – 15:30

domestice sau a traficului de persoane (de la furnizorul de servicii
sociale);
c) Pentru pensionari, invalizi, veterani, văduve de razboi, persoane
deportate, prizonieri, persecutați politic, eroi martiri ai revoluției,
orfani și șomeri indemnizați și neindemnizați:
1. acte privind componența familiei (buletine/cărți de
identitate, certificate de naștere, căsătorie, sențințe de divorț,
hotătâre de plasament/adopție/încredințare etc);
2. acte doveditoare privind veniturile membrilor familiei
(adeverințe de salariu cu venitul net, cupoane de pensie/șomaj,
indemnizații, alocații, alte categorii de venituri realizate în luna
anterioară celei în care se depune cererea);
3. actul de identitate pentru reprezentantul legal, dacă este
cazul;
4. carnetul de evidenţă, vizat la zi - pentru şomeri sau
adeverinţă eliberată de AJOFM Cluj pentru cei care nu sunt
indemnizaţi şi sunt aflaţi în căutarea unui loc de muncă.

Continuă distribuirea măștilor de protecție pentru familiile şi
persoanele defavorizate, conform prevederilor OUG nr.
78/2020
Începând cu luna septembrie 2020 Primăria municipiului ClujNapoca, prin DASM a început distribuirea măștilor de protecție
facială pentru persoanele defavorizate prevăzute de OUG nr.
78/2020, următoarelor categorii de persoane beneficiare:
a) persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social
acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările și completările ulterioare
b) persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru
susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010
privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi
sunt de până la 704 lei inclusiv, reprezentând nivelul
indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind
instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin
Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare
d) persoanele încadrate în grad de handicap care realizează
venituri exclusiv din prestațiile sociale prevăzute de art. 42
și 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
Persoanele eligibile au primit câte o cutie conținând 50 de măşti
de protecţie.

Conferință lansare proiect
Serviciul Management de Proiecte și Dezvoltare
Comunitară
Cluj-Napoca, str. Venus f.n
e-mail:
managementproiecte@dasmclujnapoca.ro

“PROTECT(ie) – Prevenirea Riscurilor prin servicii de
specialitate oferite la Timp Elevilor, Copiilor și Tinerilor, aflați
în risc de separare de familie în municipiul Cluj-Napoca”
În data de 17.09.2020 s-a desfășurat online, prin intermediul
platformei Zoom, Conferința de lansare a proiectului
"PROTECT(ie) – Prevenirea Riscurilor prin servicii de specialitate
oferite la Timp Elevilor, Copiilor şi Tinerilor, aflaţi în risc de
separare de familie în municipiul Cluj-Napoca”, Cod SMIS 2014+:
130413, implementat de Direcția de Asistență Socială și Medicală
(DASM).
La conferință au participat 46 de specialiști care lucrează în
domeniul educației și protecției copilului din instituții publice și
organizații neguvernamentale, cu scopul prezentării și promovării
proiectului, dar și pentru crearea unui cadru de discuţii între
specialişti pentru analiza problemelor specifice abordate în proiect
şi soluţii privind îmbunătățirea situației copiilor aflați în risc de
separare de familie.
Conferința s-a bucurat de participarea și intervenția
domnului Aurel Mocan - director executiv DASM, a doamnei
Marinela Marc - inspector școlar general, a doamnei Diana
Totelecan - șef serviciu Protecția Copilului și Familiei din cadrul
DASM, a domnului Cristian Hetea - manager proiect.
Conferința a fost moderată de doamna Brîndușa Antonia
Grigoraș - responsabil proces, asistent social Dr., Direcția de
Asistență Socială și Medicală, Centrul de Resurse pentru Părinți și
Copii.
Excelente contribuţii au adus evenimentului specialiştii care
au prezentat aspecte teoretice legislative, dar şi modalităţi de
intervenție în domeniul prevenirii şi a managementului separării
copilului de familie, în mod special doamna Georgiana Susa
Erdogan - lector univ. dr. la Facultatea de Psihologie și Științe ale
Educației și domnul Mihai Bogdan Iovu - conf. univ. dr la
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul UBB ClujNapoca.
Proiectul se derulează în perioada 15.07.2020–14.07.2023 și
își propune să dezvolte, la nivel local, serviciile pentru copii și
adolescenți aflați în risc de separare de familiile lor, prin facilitarea
dezvoltării personale și sociale a acestora, creșterea gradului lor de
participare activă și integrare în familie, școală și comunitate. În
cadrul proiectului, se vor oferi servicii de informare, evaluare
psihologică, consiliere de specialitate, socializare, petrecere a
timpului liber şi educație parentală, bazate pe nevoile si aşteptările
specifice a 150 de copii/elevi, din 10 unități școlare din municipiul
Cluj-Napoca.

Instruire online pentru profesioniști în cadrul proiectului
„Coordinated Response to Child Abuse and Neglect via a
Minimum Data Set: from planning to practice ‘CAN-MDS II’
DASM a desfăşurat în perioada 29-30 septembrie 2020, programul
de instruire online pentru profesioniști în cadrul proiectului
„Coordinated Response to Child Abuse and Neglect via a
Minimum Data Set: from planning to practice ‘CAN-MDS II’
(“Răspuns Coordonat la Abuzul și Neglijarea Copilului prin
Setul Minimal de Date: de la planificare la practică” - SMDCAN II), finanțat prin Programul Uniunii Europene „Drepturi,
egalitate și cetățenie” pentru perioada 2014-2020, Subiect: RECRDAP-GBV-AG-2017, Tipul acțiunii: REC-AG.
În cadrul acestei sesiuni de instruire, au participat profesioniştii
(profesori, asistenţi sociali, psihologi, experţi) care activează în
cadrul furnizorilor de servicii sociale de drept privat din ClujNapoca, precum şi de la Instituţia Avocatul Poporului-Biroul
Teritorial Cluj-Napoca.
Formatorii din cadrul sesiunii de instruire online au fost specialiștii
din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală: d-na AuraDiana Totelecan, coordonator local proiect; Arianda-Manuela Popa,
expert tematic local; Cristian-Florin Iclodean-Lazar, administrator
local al bazei de date, alături de d-na prof. Roth Maria de la
Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca şi de d-na dr. RodicaCorina Andrei, Sociolog- Administrator național FONPC.
Proiectul reliefează rolul și importanța unui sistem național de
raportare și urmărire a cazurilor de copii abuzați sau supuși
riscului de abuz.
În România, proiectul este derulat de către Direcţia de Asistenţă
Socială şi Medicală Cluj-Napoca (responsabilă pentru desfășurarea
sesiunii de instruire din municipiul Cluj-Napoca), de către Federația
Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil- FONPC
(responsabilă pentru desfășurarea sesiunii de instruire din
municipiul București), precum și de către Universitatea ”BabeșBolyai” Cluj-Napoca prin Facultatea de Sociologie și Asistență
Socială (responsabilă pentru desfășurarea sesiunilor de instruire din
județele Satu-Mare și Covasna).
Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilități, Copii și Adopții sprijină implementarea în România a
proiectului “Răspuns Coordonat la Abuzul și Neglijarea Copilului
prin Setul Minimal de Date: de la planificare la practică” - SMDCAN II („Coordinated Response to Child Abuse and Neglect via a
Minimum Data Set: from planning to practice ‘CAN-MDS II’),
potrivit adresei nr. 14875/DPDC/07.07.2020.
Unul dintre obiectivele sistemului CAN-MDS este întărirea
coordonării și cooperării rapide dintre profesioniști la nivelul
cazului, el putând fi folosit ca un instrument gata de aplicat pentru
îmbunătățirea cooperării multidisciplinare și intersectoriale prin
facilitarea schimbului de informații adecvate în rândul
profesioniștilor, a raportării, monitorizării și a prevenirii
victimizării repetate.

DASM a demarat cursurile de specializare pentru asistenți
personali, angajați ai instituției
Serviciul Protecție Socială

Str. Venus f.n, Cluj-Napoca
(cu acces prin aleea situată între nr. 20-22)
tel. 0264 563 052
email: protectiesociala@dasmclujnapoca.ro

Serviciul Management de Proiecte și Dezvoltare
Comunitară
Cluj-Napoca, str. Venus f.n
e-mail:
managementproiecte@dasmclujnapoca.ro

În luna decembrie 2019, DASM a obținut, din partea Comisiei de
Autorizare a furnizorilor de formare profesională din județul Cluj,
autorizația prin care instituția poate organiza programul de
specializare pentru calificarea/ocupația de asistent personal al
persoanei cu handicap grav.
Drept urmare, începând cu 14.09.2020 au demarat cursurile de
specializare pentru asistenți personali angajați. Aceste cursuri se vor
desfășura onsite (în sălile Cinema Mărăști) și online, cu respectarea
măsurilor de siguranță, conform reglementărilor în vigoare.
Cursurile vor fi susținute de angajați ai DASM, asistenți sociali și
psihologi cu experiență în domeniu, care sunt formatori acreditați.
DASM are un număr de 600 de asistenți personali angajați, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și
completările ulterioare.
Conform art. 38 din legea mai sus menționată, DASM are obligația
de a asigura, o dată la doi ani, instruirea asistenților personali
angajați.
Menționăm faptul că, până în anul 2020 instruirea asistenților
personali s-a realizat prin achiziționare de servicii de formare, cu
costurile aferente suportate din bugetul instituției.
Estimăm că, până la sfârșitul anului 2020 vor fi asigurate cursurile
de specializare pentru aproximativ 300 asistenți personali angajați
ai DASM, ceea ce va însemna o economie de minim 60. 000 lei.

Centrul de Zi ”Țara Minunilor”

Str: Înfrățirii nr. 15/Branului nr: 14,
Cluj-Napoca
Telefon: 0264-416.215; 0733-070.315
email: taraminunilor@dasmclujnapoca.ro

Reînceperea activităților la Centrul de zi “Țara Minunilor“
Centrul de zi “Țara Minunilor“a reinceput activitatile prin care
asigura acces la educație zilnic pentru 30 de școlari și activități
educative, de igienă pentru 15 preșcolari.
Personalul centrului asigură derularea activităților în centru, în
acord cu prevederile legale, cu respectarea normelor de siguranță a
sănătății. În acest context, centrul funcționează în baza unor
proceduri clare, care sunt elaborate pentru prevenirea răspândirii
noului coronavirus.

ORARUL DE FUNCTIONARE :
Luni-Vineri – 8.00-16.00

În activitatea noastră suntem sprijiniti logistic și material de ADIZMC și de Fundația Dezvoltarea Popoarelor, cărora le mulțumim
pentru implicare, atât în activitățile din centru cât și în activitățile
care continuă la Unitatea mobilă amplasată în comunitatea Pata-Rât.

Colaborări pentru seniorii noștri
Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 1
Str. Ștefan Octavian Iosif nr.1-3, Cluj-Napoca
Telefon: 0264.431783

Vǎ prezentǎm colaborarea dintre DASM, prin Centrul de zi pentru
vârstnici nr.1, şi o companie privatǎ, Danis Consulting, din
municipiul Cluj-Napoca. Este vorba despre o cercetare, în scopul
realizării unui viitor proiect care este susţinut şi de alte organizaţii
din Cluj-Napoca.
Proiectul pleacǎ de la urmǎtoarele premise:
a. Multe dintre persoanele care se pensioneazǎ au acumulat o
experienţǎ deosebitǎ, în domeniul lor de activitate. Din pǎcate,
în mare mǎsurǎ, aceastǎ experienţǎ se pierde dupǎ pensionare.
b. Mulţi tineri îşi încep carierele profesionale dupǎ vechea metodǎ
„încercare şi eroare”. Vechile mituri cǎ „meseria se furǎ” sau cǎ
„din greşelile proprii se învaţǎ cel mai bine” pot fi depǎşite
cumva. Cu atât mai mult cu cât numǎrul de tineri este în scǎdere
(demograficǎ) şi este foarte important ca ei sǎ devinǎ buni
profesionişti cât mai repede. (de exemplu preluând din
experienţa relevantǎ a pensionarilor).
c. Datoritǎ evoluţiei demografice, în viitorul apropiat, numǎrul
persoanelor peste actuala vârstă de pensionare va creşte
semnificativ. („în 2050 ponderea vârstnicilor români de peste
65 de ani se estimează că va fi de 32,4%, peste media Uniunii
Europene de 29,7%”- European Demographic Data Sheet
2014)
d. Multe persoane odatǎ pensionate, datoritǎ lipsei de activitate,
pierd foarte mult şi foarte repede din ceea ce numim „calitatea
vieţii”. Un studiu Harvard pe 75 de ani aratǎ cǎ o relaţionare
bunǎ cu familia şi comunitatea asigurǎ o viaţǎ mai lungǎ şi mai
sǎnǎtoasǎ.
e. În contextul pandemic actual, angajatorii vor fi nevoiți sǎ
reducǎ mult cheltuielile cu pregǎtirea personalului. De aceea, o
iniţiativǎ care sǎ faciliteze (practic gratuit) pregǎtirea tinerilor
cu ajutorul experienţei celor mai vârstnici este mai mult decât
binevenitǎ, este necesarǎ.
Proiectul îşi propune ca, în mai multe etape, sǎ construiascǎ un
mecanism comunitar prin care sǎ se întǎreascǎ relaţionarea între
persoane care s-au pensionat şi tineri aflați la început de carierǎ. Un
prim pas ar fi consilierea/mentoratul celor mai tineri şi doritori de
cǎtre pensionari, cu experienţǎ relevantǎ în funcții de conducere.
Apoi urmeazǎ sǎ fie extins tipul de acţiuni prin care experienţa
deosebitǎ a unor pensionari sǎ fie utilizată la dezvoltarea celor mai
tineri (de exemplu, profesori pensionaţi care sǎ ofere ajutor copiilor
pentru a se reduce abandonul şcolar).
Bineînţeles, fǎrǎ ajutorul unor instituţii semnificative (Universitǎţi,
Administraţie localǎ, firme relevante etc.) acest demers nu are cum
sǎ fie încununat de succes în comunitatea clujeanǎ.

Ulterior, toatǎ experienţa câştigatǎ va fi împărtășită oricǎror
comunitǎţi interesate. Promotorii acestuia se aşteaptǎ sǎ aparǎ şi
iniţiative legislative în acest sens.
Ca prim pas în acest proiect care ar putea dura doi ani, s-a început,
în luna septembrie, o activitate de cercetare prin organizarea de
focus-group-uri, urmând ca participanţii sǎ vizeze rǎspunsuri la
două întrebări:
a) Care ar putea fi principalele dificultǎţi, probleme pe care
relaţionarea seniori-tineri ar putea sǎ le întâmpine?
b) Care ar putea fi cǎile pentru a depǎşi dificultǎţile identificate?
În ceea ce privește întrebările de mai sus, sunt chestionaţi atât
pensionari cât şi tineri aflați la început de carieră. Pe baza
răspunsurilor acestora vor fi stabilite acţiunile următoare pe care le
vom împărtăși comunității locale, ulterior.
Participarea CZV1 la Conferințe Europene online pe teme
legate de sănătatea mintală a populației cît și despre
digitalizarea seniorilor
Luna septembrie a fost una dedicată dezbaterilor online privind
problemele cu care s-au confruntat diverse organizații din diferite
țări ale Europei, care s-au preocupat de modul în care seniorii au
răspuns la provocarea digitalizării diverselor servicii sociale în
perioada pandemiei SarsCov2 sau de aspectele legate de sănătatea
mintală a populației europene.
Prima conferință la care am participat, intitulată Working Group on
Integrated Care and Support Meeting, organizată de rețeaua
European Social Network (în cadrul căreia DASM este partener) a
avut ca scop asocierea în grupuri de discuții a celor implicați în
oferirea de servicii de îngrijire și sprijin integrat, a avut loc online
în 8-9 septembrie 2020. ESN a organizat cea de-a III-a ediție a
Grupului de lucru pentru îngrijire și asistență integrată axată pe
sprijin integrat pentru adulții cu probleme de sănătate mintală.
Reuniunea a inclus vorbitori din sectoarele public și privat, Comisia
Europeană, Parlamentul European și Organizația Mondială a
Sănătății, care au prezentat modul în care sănătatea mintală este
susținută la nivel internațional și european.
Studiile în perioada Covid19 au arătat că a crescut rata tulburărilor
legate de depresie și anxietate, tendințele de auto-vătămare sau cele
suicidare. Multe fonduri, la nivel global, sunt alocate instituțiilor de
tip azil, în care sunt îngrijiți cei cu probleme de sănătate mintală.
Cu noile reglementări privind viitorul Fond Social European (FSE
+) și oportunitățile de finanțare europene și naționale, cum ar fi
REACT UE, este mai relevantă ca niciodată necesitatea includerii
serviciilor sociale în acest tip de finanțare.
Comisia Europeană a sugerat înființarea de birouri de asistență
naționale și UE pentru a sprijini finanțarea accesului la serviciile

sociale, scopul fiind examinarea strategiilor pentru furnizarea de
sprijin integrat adulților cu probleme de sănătate mintală.
Participanții au fost angajați într-un proces de învățare reciprocă
privind practicile abordate în sprijinul integrat pentru adulții cu
probleme de sănătate mintală în întreaga Europă, în special în
împărtășirea de modalități inovatoare prin care serviciile
comunitare (publice, ONG și private) funcționează împreună.
A fost nevoie în ultimele luni de inteligență socială și emoțională
pentru a evita agravarea singurătății vârstnicilor prin lipsa de
participare în comunitate, datorată izolării sociale. Multe lucruri au
trebuit făcute în afara zonei de confort, a crescut stresul la locul de
muncă, ceea ce a condus la probleme uriașe de nesiguranță,
incertitudine, insecuritatea veniturilor, creșterea datoriilor, corelate
cu nevoia de programe de protecție pentru sănătatea mintală a
populației, în toate etapele de vârstă. Un deziderat bun, de la care
putem pleca, este protejarea sănătății mintale pe care o avem.
A doua conferință la care am luat parte, în 22 septembrie 2020,
organizată de rețeaua europeană Eurocities, s-a intitulat Eurocities
city dialogue on digitalising social services: challenges,
opportunities and lessons from the COVID-19 crisis - Eurocities
dialogul orașelor privind digitalizarea serviciilor sociale:
provocări, oportunități și lecții din criza COVID-19.
Scopul acestui dialog a fost de a reuni experți din diferite orașe, din
domeniul serviciilor sociale și digitale, pentru a discuta provocările
și oportunitățile comune, legate de digitalizarea serviciilor sociale
în timpul crizei COVID-19.
Participanții au împărtășit cunoștințele și bunele practici privind
soluțiile digitale din orașele lor și lecțiile învățate pentru
consolidarea rezistenței.
Au fost discutate rezultatele-cheie din sondajul realizat de
organizatori privind digitalizarea serviciilor sociale de la
Amsterdam și au fost împărtășite bunele practici din orașele
cuprinse în grupul de lucru KSF Digital Citizenship.
Apoi a avut loc o discuție interactivă despre provocări, oportunități
și lecții învățate - moderată de Eurocities și prezentările: Care este
rolul orașelor în îmbunătățirea capacității digitale? a Academiei
IT din Barcelona (Spania), a reprezentanților municipalității din
Ghent (Belgia) intitulată Includerea digitală a persoanelor cu
dizabilități intelectuale - „ONBEPERKT MEDIAWIJS” , a celor din
Mannheim (Germania) intitulată Soluții digitale pentru
îmbunătățirea participării cetățenilor - „hackaton pentru soluții
software pentru a urmări persoanele de contact din jurul COVID19”, pecum și a celor din Palermo (Italia) referitoare la asistentul
virtual.
Discuțiile s-au structurat în jurul următoarelor întrebări:
Ce servicii sociale a realizat orașul dumneavoastră online de când
a început criza COVID-19? Cum se încadrează în strategiile sociale
și de e-guvernare ale orașului tău? Ce lecții ați învățat în acest
proces? Ce implicații (positive/negative) are digitalizarea

serviciilor sociale pentru: orașul dvs., beneficiarii serviciilor și
pentru toți cetățenii din orașul dvs.?Cu ce provocări vă confruntați
în digitalizarea serviciilor sociale? Cum pot fi ele depășite? Cum
preveniți excluderea digitală? Cum credeți că se vor schimba
serviciile sociale din orașul dumneavoastră după criza COVID-19?
În ce mod se iau deciziile participative, cum sunt utilizate
instrumentele digitale, cum e influențată luarea deciziilor la nivel
local și care sunt efectele asupra serviciilor sociale?
În 24 septembrie 2020 am participat la conferința internațională
organizată de BAGSO (Asociația Națională Germană a
Organizațiilor pentru Cetățeni în vârstă) intitulată Leaving nobody
behind in times of digitalisation. Experiences of older people from
across Europe - Să nu lăsăm pe nimeni în urmă în vremurile
digitalizării. Experiențe ale persoanelor în vârstă din întreaga
Europă.
Introducerea a fost făcută de prezentarea doamnei Carmen
Stadelhofer, președintele ILEU e.V. și DANET e.V. și de
doamnaViktoria Kurnosenko, directorul general adjunct al ILEU
e.V.
Prezentarea a fost dedicată noilor metode aplicate în comunicarea
online a persoanelor în vârstă în cadrul proiectelor Come Together
și CODANEC. Au fost prezentate multe instrumente și aspecte ale
digitalizării.
Discursul doamnei Carmen Stadelhofer s-a centrat pe modul în care
instrumentele de comunicare pot fi utilizate pentru a dezvolta
competențele persoanelor în vârstă și pe modul în care se poate
realiza astfel o conexiune între diferite comunități, favorizând
schimbul de idei și legarea unor prietenii dincolo de granițe.
Au fost prezentate modele de bune practici în domeniul digitalizării
seniorilor din Bulgaria și România de Dr. Emiliya Velikova
(profesor la Universitatea din Ruse) și Ana Zlibut de la Liga
Scriitorilor (Timișoara, România), membru al consiliului de
administrație al DANET e.V
A urmat o discuție pornind de la întrebarea ce experiențe ați avut/
aveți în legătură cu tema „digitalizarea și seniorii”?
Se are în vedere faptul că digitalizarea a atins toate domeniile vieții.
Dacă ne gândim doar la: cumpărături, evenimente culturale sau
sportive, oportunități educaționale, recomandări medicale,
recomandări legate de muncă sau de munca voluntară.
Pandemia COVID-19 a arătat mai clar ca niciodată că, dacă avem o
conexiune bună la Internet, un dispozitiv compatibil cu Internetul și
mai presus de toate, know-how-ul potrivit, avem nesfârșite
posibilități pentru modelarea vieții de zi cu zi, precum și faptul că
ne putem menține comunicarea până la obținerea unor informații
importante actualizate.
A fost discutat cazul Germaniei, în care nouă milioane de „offlineri”
sunt excluși din aceste oportunități ale digitalizare, aici încadrânduse persoanele foarte în vârstă, femeile, persoanele care trăiesc
singure, persoanele cu venituri reduse, cei cu nivel de educație

formală redus sau care sunt în situații de migrație. ”Crearea unui
acces corect, predarea abilităților necesare și asigurarea unei
utilizări sigure sunt esențiale pentru o societate cu șanse egale de
participare pentru toți. Mai ales în situații de criză precum
pandemia actuală, accesul la informații și menținerea contactului
social, joacă un rol esențial”.
A urmat un interviu pe tema „A fi conectat digital: drept sau
obligație?” realizat de Prof. Dr. Claudia Mahler, expert independent
al Organizației Națiunilor Unite în domeniul drepturilor persoanelor
în vârstă.
Am fost purtați și într-o ”călătorie” prin Europa, în patru grupuri de
lucru, care au abordat următoarele probleme:
Care este situația vieții persoanelor în vârstă din țara dvs.? Unde
pot persoanele în vârstă să primească asistență în utilizarea
digitală a informațiilor mass-media? În ce măsură există suport
tehnic pentru ca persoanele în vârstă să ducă o viață
autodeterminată și să participe la viața socială din țara
dumneavoastră?
În cadrul prezentării doamnei Carmen Stadelhofer (Institutul de
învățare virtuală, domeniul educației adulților la Universitatea Ulm
(ILEU e.V.) a proiectului CODANEC, care are ca obiectiv să
crească vizibilitatea cunoștințelor și abilităților persoanelor în vârstă
din țările pe unde trece Dunărea și care dorește să contribuie la
conservarea bunurilor culturale materiale și imateriale, am putut să
mulțumim pentru oportunitatea de a fi prezentate valorile culturale
și realizările seniorilor de la CZV1.

Participarea noastră s-a concretizat prin postarea la secțiunea
”Comoara mea culturală tradițională”, a trei materiale video,
fotografii și texte explicative din activitatea Ansamblului ”Armonia
Seniorilor” și a Atelierului de Creație a Centrului de Zi pentru
Vârstnici nr.1, iar două dintre aceste materiale au fost premiate,
aspect menționționat de doamna Carmen Stadelhofer ca fiind un
bun început pentru colaborările viitoare.
Tot în cadrul dezbaterilor pe grupuri, domnul Ștefan Oltean,
președintele Asociației EduNation, prezent ca invitat la Conferința
BAGSO, a promovat realizările Universității Vârstei a treia din
Cluj-Napoca în varianta online. A fost apreciată determinarea
pentru ca aceste cursuri să continue pentru cât mai mulți seniori.

Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 2

Oameni ai cetății în Clujul de ieri și de azi

Str. Decebal nr.21, Cluj-Napoca
Telefon: 0264.434667

În data de 30 septembrie a.c., Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 2
din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca a
vernisat, la Casino – Centrul de Cultură Urbană, expoziția foto
Oameni ai cetății în Clujul de ieri și de azi.
Însumând peste 300 de fotografii, expoziția ilustrează, cronologic,
implicarea activă, de-a lungul anilor, a beneficiarilor centrului în
dezvoltarea municipiului Cluj-Napoca și, de asemenea, vitalitatea
cu care până astăzi își aduc contribuția la viața socială și culturalartistică a orașului nostru.
Galeria Oameni ai cetății în Clujul de ieri și de azi este și un
omagiu adus seniorilor cetății noastre, un La mulți ani de ziua
domniilor lor și un gest de profundă recunoștință pentru truda și
viața dedicată municipiului Cluj-Napoca.
La mulți ani, dragi concetățeni!

