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Comunicat de presă
Celebrarea generaţiilor vârstnice
Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.) a stabilit, în cadrul sesiunii din februarie 1991, ca
ziua de 1 octombrie să fie sărbătorită drept „ Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice ”.
Ca în fiecare an, cu această ocazie, în centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte din
subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, se
organizează o serie de activităţi – excursii, primirea de invitaţi, mese festive, programe artistice,
audiţii muzicale etc. - care au ca scop celebrarea celor 447 de beneficiari.
Dintre aceştia 129 sunt persoane vârstnice, ocrotite în Centrele de Îngrijire şi Asistenţă de
la Brad, Brănişca, Geoagiu, Păclişa şi Petrila, în Locuinţele Protejate, precum şi în Căminul
pentru Persoane Vârstnice Pui, centru rezidenţial care funcţionează în baza unei convenţii de
colaborare încheiată cu Consiliul Local din localitatea Pui.
În funcţie de tradiţii, obiceiuri şi dorinţele beneficiarilor, fiecare centru, organizează în
mod diferit această zi. Beneficiarii Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Brad, vor primi elevii
Colegiului Naţional „Avram Iancu” din localitate şi cadouri simbolice din partea acestora.
Persoanele varstnice, din cadrul Centrelor de Îngrijire şi Asistenţă Geoagiu, Branisca, Paclisa si
Camin pentru Persoane Varstnice Pui vor sărbători întrun cadrul festiv, ziua încheindu-se cu o
masă festivă şi un program artistic. Beneficiarii locuintelor protejate vor beneficia de discutii
libere pe teme religioase, cu preotul Bildea Daniel.
Prin serviciile sociale existente la nivelul instituţiei, în conformitate cu standardele în
vigoare, oferim toate condiţiile în vederea menţinerii stării de sănătate, îngrijirii şi supravegherii
permanente, recuperării, consilierii şi informării beneficiarilor noştri.
Ziua de 1 Octombrie desemnată ca Zi Internaţională a Persoanelor Vârstnice trebuie să
fie o zi specială pentru toţi hunedorenii. Devenită deja o frumoasă tradiţie, sărbătorirea acestei
zile în centrele noastre rezidenţiale se află sub semnul cinstei şi respectului pe care îl datorăm
persoanelor vârstnice pentru tot ce au însemnat ei pentru comunitatea din care provin.
ÎN ACEASTĂ ZI DE SĂRBĂTOARE, D.G.A.S.P.C. HUNEDOARA ADRESEAZĂ
TUTUROR VÂRSTNICILOR HUNEDORENI CALDE URĂRI DE SĂNĂTATE,
VIAŢĂ LUNGĂ ŞI LINISTITĂ
LA MULŢI ANI !
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