
Conduderea proiectului

… să poţi să-ţi permiţi o viaţă independentă 
cu ajutorul mijloacelor simple şi adaptarea 
inteligentă a locuinţei, atâta timp cât este 
posibil. 

Fără bariere înseamnă …

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.                                               
Răspunderea pentru conţinutul acestei comunicări o poartă în 
mod exclusiv autorul; Comisa nu răspunde pentru utilizarea în 
continuare a informaţiilor cuprinse în aceasta.

… să poţi realiza cât 
se poate de multe în 
viaţa de zi cu zi, fără 
să fi reţinut în acest 
proces de baiere.

.... mai mult comfort la 
batrâneţe-pentru toţi!
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Transfer de invovaţie în  
domeniul libertăţii fără bariere
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Populaţia din Europa devine din ce în ce mai bătrână

În anul 2015 fiecare al treilea salariat din Germania va avea vârs-

ta peste 50 de ani, conform Serviciul Federal de Statistică din 

Germania. În acelaşi timp creşte şi speranţa de viaţă. Urmările: o 

societate în curs de îmbătrânire.                                                        

Treptele îngreunează accesul în locuinţă  

Barierele din baie diminuează comfortul şi lasă vănile  

şi duşurile nefolosite

Dulapuri de bucătărie montate prea sus provoacă  

probleme

Exepmlu pentru  
o baie fara bariere

Intrarea şi bucătaria pot fi bine utilizate 
pentru cei care folosesc scaunul cu rotile.

Fiecare dintre noi profită de lipsa de  
bariere! La batrăneţe...  Abordarea provocărilor demografice şi ofe-

rirea posibilităţii unei vieţi independente şi 
comfortabile pentru toţi - fără bariere!
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Lipsă de bariere - dar cum?

Proiectul „Silver Living“ informează prin activităţile sale  

instituţiile publice şi forurile de conducere şi oferă concepte  

de soluţii

Scopurile Proiectului Silver Living

Calificarea meseriaşilor, arhitecţilor, forţelor de îngrijire şi 

consultanţilor rezidenţiali independenţi pentru a fi „forţe 

specializate în locuitul fără bariere“    

Sensibilizarea politicii şi administraţiei pentru provo-

carea demografică şi posibilele concepte pentru soluţii                                                                        

Sensibilizarea instituţiilor publice referitoare la lipsa de 

bariere

Activităţi şi produse

În ţările partenere Germania, Franţa, Italia, Austria şi România se 

desfăşoară următoarele activităţi:

Întocmirea unui studiu comparativ la sistemele sociale şi 

reţele naţionale în domeniul lipsei de bariere 

Şcolarizarea de multiplicatori precum meşteşugari, arhitecţi, 

forţe de îngrijire, pensionari şi şomeri pentru a fi „forţe 

specializate în locuitul fără bariere“         

Datorită vârstei fiecare dintre noi poate fi afectat mai devreme 

sau mai târziu de restricţii - şi astfel de asemenea şi barierele 

care rezultă din aceastea. Scopul multor oameni este de a 

putea locui cât de mult timp posibil în mediul lor familiar. Din 

acest motiv este important a se lua măsuri în ceea ce priveşte 

înlaturarea barierelor şi de a conlucra în această direcţie: în 

domeniul planificării urbanistice şi în politica socială, dar şi 

fiecare individual pentru sine.  

Mijloace uşoare şi modificări uşor de efectuat pot simplifica 

viaţa în multe feluri.  

… şi deja astăzi, deoarece lipsa de ba-
riere înseamnă o viaţă independentă şi 
comfortabilă.

Oamenii cu mobilitate limitată, cu handicap de vedere sau 

auz profită de mijloace auxiliare şi de un mediu fără bariere. 

Acestea fac viaţa mai comfortabilă pentru toţi: lifturile folosesc 

fiecăruia cu bagaje, acces fără bariere în locuinţe şi clădiri fac 

accesul mei uşor.
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