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Donaţie generoasă pentru reinseţia socio-profesională a
persoanelor adulte din Bucureşti

Bucureşti, 19 decembrie 2011 - Samusocial din România vă invită marţi, 20 decembrie, la ora 11.00, la
Hotel Golden Tulip*, sala George Enescu, etaj 1, să participaţi la conferinţa de presă în cadrul căreia
Samusocial va primi o donaţie importantă în bani pentru buna derulare a activităţii de reinserţie socioprofesională a persoanelor adulte fără adăpost din Bucureşti.
Donaţia vine din partea organizaţiei olandeze Altrech, care a desfăşurat o campanie de colectare de bani
în rândul locuitorilor oraşului Utrech pentru cei aproximativ 5.000 de adulţi ai străzii din Capitală. Banii
vor fi direcţionaţi către toate activităţile necesare derulării corecte şi complete a procesului de reinserţie
socio-profesională.
Din luna Mai 2011, Samusocial din România a reuşit să integreze pe piaţa reală a muncii 60 de persoane
fără adăpost prin proiectele de inserţie socio-profesională – Atelierul Ocupaţional şi Atelierul de
reinserţie socio-profesională.

Despre Samusocial din România:
Înfiinţată în ianuarie 2004, sub egida Samusocial International, Samusocial din România este singura organizaţie
din Bucureşti care oferă servicii complexe de asistenţă socială, medicală, consiliere psihologică celor aproximativ
5.000 de persoanele adulte fără adăpost din Capitală. Organizaţia funcţionează ca un dispozitiv de intervenţie de
urgenţă care vine în întâmpinarea persoanelor care trăiesc pe stradă și care au fost reduse la stadiul de simplă
supravieţuire.
Despre Altrech Olanda:
Altrecht este o organizaţie pentru asistenţă medicală mintală cu diferite ramuri în centrul ţării. Cu o mare varietate
de servicii de asistenţă medicală şi tipuri de tratament, Altrecht se străduieşte să ajute şi să consilieze persoanele
cu probleme psihologice şi psihiatrice, astfel ca acestea să continue să ia parte la viaţa de zi cu zi cât mai bine
posibil. Uneori, unele persoane rămân bolnavi toată viaţa lor, dar, cu ajutorul organizaţiei Altrecht şi a altora, pot
învăţa să–şi gestioneze mai bine boala. În cele mai multe cazuri, boala poate fi vindecată după o anumită perioadă
de timp şi cu ajutorul tratamentului.

*Conferinţa va avea loc la Hotel Golden Tulip Victoriei, Calea Victoriei, nr 166, etaj 1, sala George Enescu
RSVP:
Monica Tăutul
PR Manager
0745.177.156; pr@samusocial.ro
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