Obiectivul general al proiectului este facilitarea

Asociația Psiterra

accesului la servicii sociale şi de bază pentru

este o organizaţie profesională, non-

persoanele vârstnice din județul Iași, care au fost

guvernamentală, apolitică, non-profit şi

supuse abuzului.

independentă, care acționează în direcția
promovării psihologiei și a serviciilor psihologice în

Obiective specifice
1. Dezvoltarea unui parteneriat intersectorial local
pentru o abordare multidisciplinară a vârstnicilor
abuzați.

2. Creșterea accesului la serviciile sociale și de bază
pentru 100 de vârstnici din județul Iași, care au fost
supuși abuzului (inclusiv a celor de etnie romă, a
celor din mediul rural și a celor cu dizabilități)

România și în afara ei. Membrii și partenerii
Asociației Psiterra pun accentul pe diseminarea
cunoștințelor și a practicii psihologice.
De curând, asociația este implicată într-o „călătorie
narativă” – prin studierea și aplicarea principiilor
abordării narative în diferite domenii: medical,
psihologic, social, organizațional și comunitar.

internați în Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon”, Iași.

3. Creșterea capacității a 160 de medici de familie și
a personalului medical din instituțiile medicale din

Contact:

județul Iași de a identifica și a referi cazurile de abuz

Asociația Psiterra, str. Petre Caraman nr. 2, Bl. T.C.

asupra vârstnicilor.

4. Creșterea nivelului de informare și conștientizarea
a populației din județul Iași în raport cu abuzul asupra
vârstnicilor.

Grup țintă și beneficiari
Din grupul țintă fac parte persoanele vârstnice
internate în Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din județul
Iași suspicionate a fi supuse abuzului.
Beneficiari sunt cadrele medicale din județul Iași care

Tr. 2., parter, Sp. Com. 3 Iasi 700506
Telefon: 0746829146
E-mail:
contact@psiterra.ro și
asociatia.psiterra@gmail.com
Mai multe informații despre proiect găsiți aici:
www.refuzabuzul.psiterra.ro
www.psiterra.ro
Asociația Psiterra

lucrează cu persoane vârstnice, membrii de familie ai
vârstnicilor din grupul țintă, studenții și comunitățile
locale.
Valoarea finanțării proiectului este de 59.842,10 €
Perioada de implementare este aprilie 2015 – aprilie
2016.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod
necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014.
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi
norvegiene, accesati: www.eeagrants.org.
Vizitati și www.fondong.fdsc.ro

Refuz să mai suport
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abuzul în tăcere!
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014,
în cadrul Fondului ONG din România

Solicitant
Asociația Psiterra
Parteneri
Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon”
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa”, Iași
Societatea Medicilor Generaliști/Medici de Familie, Iași
Asociația „Aproape de Oameni”
Asociația Everest

www.refuzabuzul.psiterra.ro

De ce proiectul
„Refuz să mai suport abuzul în
tăcere”?
În România, se estimează că în 2060 peste 40%

Impactul abuzului presupune o serie de

din totalul populaţiei va fi reprezentata de

efecte pe termen scurt și lung, care se resimt la

persoane de peste 60 de ani, în vreme ce
persoanele de peste 80 de ani vor reprezenta
mai mult de 13%. Această creștere reprezintă o
provocare atât pentru familie, cât și

pentru

societate ca întreg, iar una dintre problemele
specifice apărute se referă la diferitele tipuri de
rele tratamente și abuz înfăptuite asupra
vârstnicilor.

nivelul:

a. vârstnicului
• continuarea abuzului
• rata mortalității semnificativ mai mare
(Lachs et al., 1998)
• consecințe fizice și sociale
• consecințe psihologice: sentiment
crescut de insecuritate, anxietate, depresie,

Abuzul față de vârstnic este „orice acțiune
întreprinsă de cineva dintr-o relație de încredere
care conduce la vătămarea sau distresul unei
persoane în vârstă” (OMS, 2002).

În România, acest subiect a fost abia recent

comportamente auto-distructive, ideație
suicidară, tentative de suicid și chiar suicid;
(Anetzbereger, 1997; Wolf, 1997; WHO
Regional Office for Europe, 2011)
• scăderea calității vieții.

b. serviciilor medicale:

inclus de către autorități în cadrul Strategiei

• apelarea frecventă la servicii medicale

naționale de sănătate 2014-2020 (HG

• neidentificarea abuzului.

1028/18.11.2014).

c. societății:
• perpetuarea ageism-ului

Activitățile principale
1. Implementarea în cadrul Spitalului Clinic „Dr. C. I.
Parhon” a serviciului complementar de abordare
multidisciplinară a abuzului și oferirea serviciilor de
asistență psihologică, socială, juridică, psihiatrică și
spirituală vârstnicilor care au fost abuzați.

2. Desfășurarea programului de formare pe tema
identificării abuzului asupra vârstnicilor pentru medici și
asistenți medicali.

• costuri directe ridicate, legate de
consumul serviciilor medicale
• costuri indirecte ridicate, legate de
pierderea capitalului social și abilitatea redusă de
a contribui productiv în societate.

3. Realizarea campaniei de informare și conștientizare
a publicului față de problematica abuzului asupra
vârstnicilor.

