
Măsurarea singurătății în rândul 
seniorilor din România



Studiu cantitativ

Colectare date:  501 Interviuri telefonice. 

TA: Femei și bărbați de peste 65 de ani din mediul urban.

Perioada: 27 Sep – 12 Oct 2021

Studiu calitativ

Colectare date:  25 interviuri aprofundate. 

TA: Femei și bărbați de peste 65 de ani din mediu urban

20 beneficiari și potențiali beneficiari de peste 65 de ani, 5 voluntari.

Perioada: 16-27 Aug 2021



2 din 3
Vârstnici nu au o stare de sănătate bună

Cu cât sunt mai puțin sănătoși, cu atât 
se simt mai singuri

‘Când începi să te îmbolnăvești, ești și 
mai abandonat...asta  se întâmplă des. 
Este bine să fii de folos

3 din 10
Au o implicare socială scăzută

40% dintre cei cu un nivel ridicat de 
singurătate

Cu cât sunt mai puțin implicați social, cu 
atât se simt mai singuri

‘În clădirea în care locuiesc, suntem 4 
familii. Doar ne salutăm. Cu cine ar 
trebui să  interacționez?’

1 din 4 vârstnici simt 
un nivel ridicat de 
singurătate și mai mult de 
jumătate dintre ei se simt 
singuri, cel puțin uneori



1 din 4
Nu au rețineri în a face parte dintr-un 
program de sprijin

Doar 3% dintre ei participă deja la 
programe de sprijin pentru vârstnici, 
mai mult de jumătate dintre ei sunt 
deschiși să participe la astfel de 
programe

Este mai mult o problemă de 
conștientizare a programelor decât o 
problemă de încredere

5% spun ‘Mi-e frică să fiu înșelat și nu 
am încredere în aceștia’

1 din 2
În vârstă de peste 65 de ani, au un 
sprijin social scăzut, sau deloc

58% dintre cei cu un nivel înalt de 
singurătate

Cu cât au mai puțin sprijin, cu atât se 
simt mai singuri

‘‘Am puțini prieteni și pentru că petrec 
mult timp în casă, un voluntar din 
asociație mă ajută să ies, pentru că mă 
aflu într-un scaun cu rotile’

1 din 2 vârstnici nu au o 
persoană pe care să se poată baza. 
Vârstnicii singuri  de peste 75 de ani 
sunt văduvi sau pensionari.



O zi din viața unui senior.
În prima parte a zilei este mai ușor de făcut față singurătății, întrucât aceasta 
este plină de activități de rutină



Programe de sprijin

Factori 
declanșatori
Unul dintre principalii factori
menționați în toate interviurile este
posibilitatea de a călători și de a merge
în excursii împreună cu alți seniori.

Se simt singur-nevoia de interacțiune
socială.

Nevoia de noutate, de a scăpa de rutină,
a încerca lucruri noi.

Activități specifice genului - mai puține
discuții, mai multă acțiune - activități
comune (pentru bărbați) - femeile fiind
mai deschise doar să socializeze.

Bariere

Nu recunosc că sunt singuri
Rușine
Negativitate și autosabotaj
Lipsa încrederii în oameni, în
general
Prea multă negativitate- bătrâni cu
probleme
Au probleme materiale care sunt
mai importante decât singurătatea
Preocupări legate de faptul că un
voluntar de sex masculin îi vizitează
(pentru femei)
Nu vrea să vorbească cu bătrânii
despre boală toată ziua

‘Cel mai bun moment este
atunci când cineva își pune
mâna pe umăriul tău și te
întreabă ‘Ești bine?’

Doar să te întrebe.

Când ești singur, nimeni nu te
întreabă nimic,iar dacă nu spui
nimic, nu te întreabă nimeni’



Programe de sprijin ale asociației Niciodată Singur:
beneficiile percepute sunt atât ajutorul moral, cât și cel material

‘În ziua de astăzi, există o asociație care îi ajută 
pe oameni să simtă că aparțin acestei lumi, îi 
scoate din camerele lor și din mediile lor limitate’

Sprijin practic
Ajutor la cumpărături, ridicarea rețetei, 
însoțire la medic, plata facturilor, însoțirea la 
activitățile organizate de asociație

Sprijin material
Pachete cu alimente, ajutor cu lemne 
pentru iarnă, medicamente, produse 
de igienă sau ajutor material

Sprijin moral
Vizite săptămânale, apeluri telefonice, 
participarea la evenimente sau activități 
regulate



Evaluarea programului
De către voluntari
PRO
• Găsirea unui scop – a te simți util pentru alți oameni, a

contribui la ceva mai mare decât tine însuți
• Ajutarea beneficiarilor să se reintegreze în societate
• Oferirea de suport practic, material și emoțional
• Rentabilitatea emoțională mare a investiției - acțiunile

mici au un impact foarte mare pentru beneficiari
• Aducerea oamenilor împreună – fiind conectorul
• Sentimentul de apartenență - a face parte dintr-o

echipă

CONTRA
• Dezvoltarea mai mare a serviciilor actuale înainte de

construirea altora
• Acces limitat la beneficiari: zone rurale, orașe mai mici
• Număr limitat de voluntari
• Necesitatea unui suport logistic mai bun

De către beneficiari
PRO
• Sprijin moral acordat de către un voluntar și sentimentul de

apartenență la o comunitate mica
• Sprijin practic pentru ce au nevoie: comisioane, mersul la medic,

cumpărături sau lucruri precum mersul la furnizorul de servicii
TV dacă ceva nu merge cum trebuie

• Ajutorul material este cel mai puțin important – cu excepția
beneficiarilor care au cu adevărat nevoie – atuncii beneficiul
acesta devine cel mai important

CONTRA
• Beneficiarii nu văd cu adevărat nici un dezavantaj, majoritatea

sunt mulțumiți de ceea ce primesc
• Mulți menționează reducerea activităților și vizitelor din cauza

restricțiilor COVID

Sugestii de îmbunătățire
• Frecvența mai mare a ieșirilor în grup
• Mai multă varietate în activități, astfel încât toate genurile să se

simtă luate în considerare


