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Peste 130 de adulţi fără adăpost au primit mâncare caldă
cu ocazia “Zilei internaţionale de luptă împotriva sărăciei”

Bucureşti, 19 octombrie 2009 – Samusocial din România a fost alături de beneficiarii săi, vineri,
16 octombrie, cu ocazia “Zilei internaţionale de luptă împotriva sărăciei”, oferindu-le o masă caldă la
Centrul de zi din Bdul Iuliu Maniu, nr. 2, sector 6.
În ciuda vremii potrivnice, peste 130 de persoanele adulte fără adăpost din Bucureşti au venit la Centrul
de zi să primescă două feluri de mâncare caldă pregătite de Asociaţia Sfântul Stelian din Bucureşti. În
plus, celor care au avut nevoie le-au fost oferite consultaţii medicale sau asistenţă socială.
Mirela Alexe, Director Executiv Samusocial din România: “Ca în fiecare an, încercăm să marcăm această
zi prin lucruri de care ei au neapărată nevoie sau îi ajută să supravieţuiască. În acest an am putut să le
oferim o masă caldă, însă sperăm, cu ajutorul partenerilor noştri sau a celor care vor să ni se alăture pe
viitor, să putem oferi cât mai des, în stradă, această mică bucurie”.
Cu un program de funcţionare de luni până vineri între orele 09.00 şi 13.00, Centrul de zi oferă
beneficiarilor, în baza fişei medicale şi a dosarului social, medicamente în funcţie de diagnostic, asistenţă
medicală, consiliere socială şi psihologică. Tot la Centrul de zi, într-un spaţiu pus la dispoziţie de
ApaNova Bucureşti, persoanele fără adăpost pot folosi serviciul de igienizare, dotat cu 4 duşuri, unde
primesc prosoape şi produse de igienă.
Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat ziua de 17 octombrie “Ziua internaţională de luptă împotriva
combaterii sărăciei”. La sfârşitul anilor '90, în Finlanda s-a organizat pentru prima oară un eveniment
numit “Noaptea albă a persoanelor fără adăpost”, care, în anul 2001, s-a transformat într-un eveniment
internaţional. În România, Samusocial din România a fost prima organizaţie umanitară care a desfăşurat
un astfel de eveniment la nivel naţional.
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