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Libertate de a trăi fără bariere ca parte a calificării profesionale  
 
Stimată Doamnă / Stimate Domnule ………………………… 
 
Schimbarea demografică are efect şi asupra sferei de activitate din domeniul dumneavoastră 
de activitate. Numărul persoanelor vârstnice în populaţie va creşte în continuu pe viitor, iar 
speranţa de viaţă creşte. Aici se adaugă şi faptul că persoanele vârstnice doresc să trăiască 
cât mai mult în locuinţa lor.  
 
Cum însă se poate trăi în continuare în propria locuinţă, dacă există probleme la mers, 
aplecare şi vedere, poate chiar este necesar un rolator sau un scaun cu rotile ? Adică cum 
se pot amenaja locuinţe fără bariere ? Mulţi oameni asociază amenajarea fără bariere cu o 
modificare amplă şi costuri mari – dar: Întotdeauna este aşa ?  
 
Numărul mereu în creştere a persoanelor vârstnice creează condiţionat o piaţă nouă de 
desfacere. Astfel există şanse şi pentru grupele profesionale din domeniul dumneavoastră 
de competenţă. După cum arată un studiu al ETH Zürich, libertatea fără bariere este mai 
puţin costisitoare decât o renovare, dacă este gândită de la bun început1.   Poate există şi 
mijloace ajutătoare tehnice şi mecanice simple ce pot uşura viaţa persoanei afectate. 
 
Deoarece necesarul de cunoştinţe despre libertatea fără bariere va deveni tot mai mare şi  
ignorarea acestei teme ar cauza şi costuri economice foarte mari, este important, ca deja 
generaţiile de astăzi să acumuleze cunoştinţe despre tema libertăţii fără bariere. Viitori 
arhitecţi, instalatori şi asistenţi sociali trebuie să contribui pe viitor la faptul ca urmările 
modificărilor demografice să fie suportabile.  
 
În cadrul proiectului UE „Silver Living” am putut aduna expertize în acest domeniu. Dacă 
doriţi vă putem pune la dispoziţie material pentru module  de training de 1-2 zile. Cu mare 
plăcere multiplicatorii noştri vă stau la dispoziţie pentru o discuţie cu docenţii / formatorii / 
profesorii dumneavoastră.   
 
Ne-am bucura dacă am primi un răspuns din partea dumneavoastră şi am găsi o cale de 
colaborare dintre instituţiile noastre. 
 
Cu deosebită stimă, 
Nicolae CERNEI 
Director 
 
 

                                                
1 http://www.hindernisfrei-bauen.ch/kosten_d.php 
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