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Echipele Mobile Samusocial oferă ajutor în stradă persoanelor adulte
fără adăpost din Bucureşti

Bucureşti, 25 ianuarie 2010 – Samusocial din România, prin Echipele sale Mobile de Zi, de Noapte şi
Psihiatrice luptă pentru salvarea vieţilor persoanelor fără adăpost din Bucureşti printr-o activitate
intensă şi susţinută de acompaniere a celor găsiţi pe străzile Bucureştiului şi deferirea lor în adăposturile
existente la nivelul Capitalei. Samusocial din România oferă mâncare caldă, saci de dormit şi haine
concetăţenilor noştri aflaţi în mare dificultate. Această activitate a fost demarată încă din luna
noiembrie 2009 şi se desfăşoară permanent.
De la începutul anotimpului rece au fost distribuite în stradă 400 de pachete şi supe, şi 300 de saci de
dormit, iar la Centrul de Zi au fost împărţite 530 de porţii de mâncare caldă beneficiarilor.
Sabina Nicolae, Director Executiv Samusocial din România: “Este trist că suntem nevoiţi să întâmpinăm o
iarnă aşa de grea ca să înţelegem nevoia pe care o au semenii noştri care îşi duc viaţa în stradă. Echipele
noastre de specialişti luptă în fiecare zi şi noapte să le ofere un ajutor celor care sunt marginalizaţi, prin
oferirea de mâncare caldă, îmbrăcăminte şi saci de dormit ca să mai reziste încă o noapte. Din păcate, ne
vedem depăşiţi de situaţie în momentul în care ştim că putem să salvăm viaţa unui om numai prin
plasarea acestuia într-un adăpost, însă locurile la nivelul Bucureştiului sunt mai mult decât insuficiente –
300 de locuri de adăpostire pentru aproximativ 5000 de oameni fără case.”
Samusocial din România mulţumeşte partenerilor săi care au donat aceste produse pentru că au înţeles
nevoia pe care o au persoanele din stradă şi că au salvat mai multe vieţi şi de această nemiloasă iarnă.

Despre Samusocial din România
Samusocial din România este un dispozitiv de urgenţă ce vine în ajutorul persoanelor fără adăpost şi care este în
prezent singura organizaţie din Bucureşti care furnizează servicii de asistenţă socială, psihologică şi medicală
acestui grup populaţional, printr-un Centru de informare, orientare şi consiliere socială şi psihologică. Pentru a
completa activitatea centrului, asociaţia a dezvoltat şi o activitate de ieşire în întâmpinarea persoanelor adulte fără
adăpost prin 4 echipe mobile (una de zi, două de noapte şi una specializată pe probleme de sănătate mintală)
răspunzând astfel unei nevoi complementare de asistenţă – permanentă prin centrul fix şi de urgenţă prin echipele
mobile.
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