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DanburySeniors.org: Um Centro de Recursos 
Virtual para Idosos

O desejo dos idosos da 
Grande Danbury e das ci-
dades vizinhas se tornou 

uma realidade virtual no mês pas-
sado, com o lançamento do site da 
Danbury Senior Resources (DSR) 
no Elmwood Senior Center em 
Danbury.

Fruto de uma parceria entre a 
prefeitura de Danbury, o Depar-
tamento de Atendimento ao Idoso  
e  o  Conselho   Danbury     Aging 
in Place, o novo website dan-
buryseniors.org era realmente 
necessário na comunidade.

Como o site surgiu? De acor-
do com Susan M. Tomanio, Di-
retora de Atendimento ao Idoso 
da prefeitura de Danbury, após 
uma chamada telefônica de June 
Renzulli, diretora de serviços e 
programas comunitários de Dan-
bury junto à Fundação Peter e 
Carmen Lucia Buck, revelando 
que a Fundação estava muito in-
teressado em ajudar os idosos de 
Danbury, completando as falhas 
nos serviços e certificando-se de 
que o dinheiro fosse direciona-
do a programas que não exis- 
tiam, eles fundaram o Aging in 
Place Council (AIP), um grupo 
de prestadores de serviços e lí-
deres comunitários formado em 
2012 para criar uma comunidade 
onde os idosos, acima de 65 anos 
de idade, têm a oportunidade de 
viver em segurança, de forma in-

dependente e com dignidade na 
casa que escolher.

Segundo Renzulli, a melhor 
forma de trabalhar com o Con-
selho para desenvolver um site 
comunitário para ajudar os ido-
sos, bem como prestadores de 
serviços, seria com uma empresa 
muito ligada à comunidade - San-
dorMax.

Julia Nable, diretora e estrate-
gista de marketing, fundou a San-
dorMax com seu sócio e diretor 
de criação Zoltan Csillag há dez 
anos. O nome veio de seus avós, 
Sandor e Max. 

Eles desenvolvem sites e ma-
terial de marketing com foco em 
organizações sem fins lucrativos, 
bem como municípios e empresas 
em seu estúdio criativo em San-
dy Hook. O trabalho deles já foi 
publicado em revistas de design e 
eles ganharam vários prêmios de 
prestígio.

“A melhor parte deste projeto 
é ver e ser inspirada pelo estilo 
de vida dos idosos aqui no cen-
tro da terceira idade. Nós quería-
mos fazer deste site algo que pu-
desse trazer essa vitalidade para 
a comunidade em geral”, disse 
Nable durante a apresentação 
do novo site. Claro, amigável e 
fácil de navegar foram as prin-
cipais considerações da Sandor-
Max ao desenvolver o site. “Não 
quere-mos que ninguém se perca 

tentando encontrar as coisas”, ex-
plicou Nable.

“Eu sei que este site será útil 
para todas as gerações, e não 
apenas os idosos. Zoltan e eu 
poderíamos ter usado essas in-
formações quando a mãe dele 
teve que ir para a fisioterapia e 
percorremos de cidade em cidade 
tentando encontrar um lugar. Te-
ria sido mais fácil se tivéssemos 
um recurso como este, com todas 
as informações em um só lugar.”

Ferramenta para o envolvi-
mento da comunidade, o site DSR 
vai também introduzir gradual-
mente conteúdo em português 
e espanhol. “Temos páginas em 
português e espanhol, e com a 
nossa parceria com o Jornal Tri-
buna, queremos tornar o site 
multicultural”, disse Nable.

“Eu trabalho muito para o Es-

tado e uma coisa que descobrimos 
foi que este é o único site em nível 
estadual dedicado aos idosos. 
Portanto, estamos na frente nesse 
quesito”, disse Renzulli.

“A Fundação Peter e Carmen 
Lucia Buck é apenas uma das duas 
no estado dedicadas ao ‘Aging in 
Place’. Vera Lourenço, membro 
da diretoria da fundação, ofereceu 
suporte ins- trumental ao Conse-
lho AIP desde o primeiro dia. Nós 
construímos um site, mas ele per-
tence à comunidade.  Por isso, vá 
lá e mostre a seus amigos, famili-
ares e a todas as pessoas”, conclu-
iu Renzulli. 

Para acessar o novo site, visite 
http://www.danburyseniors.org/ 
ou no site da cidade de Danbury, 
http://www.ci.danbury.ct.us/, 
e clique em Danbury Senior Re-
sources.

By Angela Barbosa

Da esquerda: Vera Lourenço, membro da diretoria da Fundação Peter 
e Carmen Lucia Buck, e June Renzulli 




