
9:00 Primirea invitaților

9:30 Sesiunea I Vârstnicii și politicile publice

Sesiunea se va focusa pe elementele pe care statul le ia în considerare în stabilirea politicilor vizând vârstnicii, precum și impactul 
acestora asupra stării de bine a vârstnicului

9:35 Introducere Dorin-Valeriu Bădulescu
Moderator

Politicile sociale dedicate vârstnicilor. Cât costă un bătrân 
instituționalizat? Ce forme de ajutor poate oferi sistemul public 
pentru îngrijirea vârstnicilor? 

Elena Solomonesc
Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Au vârstnicii drepturi în România sau doar obligații? Se pot 
dezvolta programe strategice pentru diferitele categorii de 
bătrâni? 

Dorin-Valeriu Bădulescu
Președintele Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte și 
minorităti

Care sunt nevoile medicale ale vârstnicilor? Sunt ele acoperite de 
programele naționale? 

Sorina Pintea (TBC)
Ministrul  Sănătății

Overview legislativ Emanuel-Gabriel Botnariu
Senator

Dreptul persoanelor vârstnice de a avea o viață demnă Adrian Bulgaru
Director IRDO 

Politicile publice între teorie și practică Derzsi Ákos
Senator

11:15 Pauză de cafea

11:30 Sesiunea II Viața bine trăită / Vârsta a III-a  între deziderat și realitate 

Tematica de discuții se va axa pe provocările strategice legate de educație socială și medicală, cerințele și asteptările consumatorilor, 
precum și reflectarea acestora în ofertele de servicii 

Raport sociologic/Trenduri în preferințe și nevoi Oana Budiș
Fundația Principesa Margareta 

Poate statul dezvolta servicii sociale în favoarea vârstnicului Dănuț Fleaca
Director DGASPC S1

Îngrijirea la domiciliu Mariuca Ivan
Președinte Fundația Crucea Alb-Galbenă

Voluntariatul în rândul seniorilor - o resursă insuficient folosită Luiza Spiru
Președinte “Ana Aslan” International Foundation

13:00 Pauză de prânz

14:00 Sesiunea III Răspunsuri la problemele vârstei a III-a

Dezbaterile vor fi generate de studii de caz care prezintă anumite provocări funcționale și operaționale de zi-cu-zi din activitatea de 
oferire a serviciilor sociale și medicale către vârstnici, precum și soluțiile găsite la aceste provocări

Vârstnicii îngrijiți în sistem ONG Maria Holzhauser
Director Căminul de Bătrâni Hotarele, Giurgiu

Poziționare de piață privată a îngrijirii vârstnicului
Alexandru Gerald Paul,
Director administrativ Centrul Rezidențial Amalia
Șef Rabin dr. Moses Rosen

Inovație tehnologică Elena Ovreiu
CEO & Co-founder LiveCare

Evaluarea sindromului de fragilitate la vârstnic - o metodă 
practică de stadializare a gradului de autonomie a vârstnicului cu 
boli cronice

Luiza Spiru
Președinte “Ana ASLAN” International Foundation

Problematica Alzheimer-ului, bune practici  Cămin Sf. Sava și Teodosie cel Mare

16:00 Concluzii și încheiere
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