“Drama unor bătrâni aflati la muchia supravietuirii”
Domnul Grigore în vârstă de 73 ani si doamna Ana în vârstă de 71 ani formează de
50 de ani un cuplu, locuind în prezent în acelasi oras în care s-au cunoscut si căsătorit. Cei
doi au sărbătorit nunta de aur nu cu fast si bogătie ci luptându-se cu greutătile vietii. Cea mai
dură lovitură au primit-o atunci când unul din cei trei copii, fiica, a decedat la nasterea
primului lor nepot, care a rămas în grija lor. Ceilalti doi băieti au fost diagnosticati timpuriu cu
afectiuni psihice.
Pe parcursul vietii, cei doi soti au depus eforturi pentru a asigura un trai decent
copiilor, muncind peste 25 de ani, ea ca operator chimist iar domnul ca revizor mecanic la
CFR. Odată cu iesirea la pensie, doamna Ana a fost imobilizată la pat, ca urmare a
diagnosticării cu osteoporoză acută si a unui infarct miocardic. Pentru a usura situatia
familiei, si pentru a nu deveni o povară, doamna Ana a decis să se interneze într-un cămin
pentru vârstnici. Totusi, ea nu s-a putut împăca cu gândul că e departe de familia ei si a
cerut să se întoarcă acasă, mai ales că si sotul ei avea probleme grave de sănătate.Domnul
Grigore, ca urmare a mediului toxic de lucru, a dezvoltat afectiuni pulmonare iar odată cu
vârsta problemele medicale s-au agravat. Din cauza veniturilor insuficiente, acesta nu a
putut face investigatiile si tratamentele necesare.
În prezent, cei doi soti locuiesc într-o casă cu două camere, împreună cu fiul cel mic,
încadrat în grad de handicap doi – ce presupune dependenta acestuia de ei – si cu nepotul
care este elev si care se află de asemenea în grija lor, acesta fiind singura persoană care
realizează activitătile casnice, ajutat cu greu de bunicul său. Locuinta nu a mai suferit
îmbunătătiri de peste 10 ani, fiind dotată si utilată cu lucruri vechi si deteriorate. Ținând cont
de situatia fiecărui membru al familiei, venitul lunar total de 1300 lei nu acoperă nici măcar
nevoile de bază ale familiei.
Cei doi au ajuns în atentia Asociatiei Alternative Sociale în urma sesizării unei vecine,
deja asistată în cadrul proiectului ”Sprijinirea copiilor si vârstnicilor rămasi acasă”. Specialistii
implicati în proiect, asistenti sociali si psihologi, au intervenit pentru a ameliora situatia celor
doi vârstnici. Acestia au fost asistati pe o perioadă de 3 luni, timp în care au beneficiat de
intermedierea relatiei cu alte institutii specializate, asistentă psihologică si de sprijin material
pentru depăsirea situatiei de dificultate financiară. Domnul Grigore a beneficiat de consultatii
medicale de specialitate, în urma cărora a fost diagnosticat cu cataractă la ambii ochi si cu
bronsită cronică si a urmat tratament de specialitate, asigurat din fondurile proiectului.
Doamna Ana a beneficiat de adaptarea spatiului de locuit la nevoile sale (renovarea unei
camere si dotarea ei cu mobilier special), a fost referită către alte organizatii din comunitate
care oferă gratuit îngrijiri la domiciliu si a fost sprijinită cu medicamente si produse de igienă.
Nu în ultimul rând, sprijinul material a fost acordat pentru acoperirea nevoilor de bază
(alimente, îmbrăcăminte, încăltăminte) si pentru îmbunătătirea situatiei medicale.
În urma asistentei primite, desi nu toate problemele lor au fost rezolvate, situatia
familială, materială si medicală a celor doi au fost îmbunătătite considerabil. Cazul celor doi
soti dovedeste faptul că schimbări aparent minore au ca efect îmbunătătirea considerabilă a
vietii vârstnicilor.

