
M-am născut în București, la Gara de 
Est, într-o insulă de vile mic burghe-
ze. Străzile pietruite, cu trotuare largi, 
asfaltate, erau străjuite numai de tei. Rar 
trecea câte o mașină. Totul avea un aer 
patriarhal, iar pentru noi, copiii, faptul 
că puteam să ne jucăm liberi însemna 
raiul pe pământ. După o copilărie ca-n 
basme, la nouă ani, după ce părinții mei 
au divorțat, tata s-a recăsătorit și a vân-
dut vila. Nu oricui, ci aceluia care stătea 
cel mai rău. Rău însemna un minuscul 
apartament confort III, aproape de Ci-
mitirul Belu. ”Să îi fie maică-tii cimiti-
rul aproape!” spunea cu satisfacție tata. 
Unde urma să trăiesc eu, fiica lui, nu 
conta.
Mutarea într-un ”ghetou” a fost un șoc. 
Ziua erau pe alee cam 42 de copii de 
toate vârstele (am avut curiozitatea să-i 
număr). Ce gălăgie era! Noaptea era 
liniște, dar din când în când se mai isca 
o ”minunată” bătaie. La intrarea în fie-
care bloc era câte o bancă unde evident 
că stăteau la taifas femeie. Cine nu avea 
loc pe bancă stătea pe treptele scării. 
Veneai sau plecai, obligatoriu trebuia să 
treci printre furcile caudine ale celor care 
stăteau afară, disperați după un nou su-
biect de bârfă.
Venirea mea a fost mană cerească pentru 
ei. Raiul copilăriei și adolescenței mele se 
transformase într-un mic și inconforta-
bil iad. Ziua eram la serviciu, iar seara 
mă întâlneam cu prietenii care rămăse-
seră în Edenul pierdut. Hotelul ”Inter” 

(Intercontinental), cum îi spuneam noi, 
era punctul de întâlnire și de despărțire. 
Erau anii 70 și ….și viața era mai libe-
ră, mai variată și mai consistentă în 
centrul Bucureștiului. Ne despărțeam 
seara târziu și o porneam înspre case. 
”Gașca” o lua ”in corpore” spre est, eu 
singură o luam spre sud, fie cu o mașină 
de noapte de la Piața Unirii, fie ” per pe-
des”. Și acum îmi place să merg pe jos. 
Atunci făceam orice să mă întorc cât 
mai târziu acasă. Din stația de autobuz 
de la Belu (actuala stație de metrou Eroii 
Revoluției) aveam de parcurs pe jos cam 
o stație de mașină. Niciodată nu luam 

autobuzul pentru acea stație. Mergând 
pe jos, mai întârziam sosirea acasă. Ani 
de zile, atunci când mă întorceam noap-
tea târziu și nu era țipenie de om, îmi 
număram pașii. Trebuia să fac aproape 
800 de pași până acasă!
Într-o noapte (doar ce începusem să 
număr pașii) m-au oprit, extrem de po-
liticos, doi tineri. Și-au cerut scuze că 
îndrăznesc, la acea oră, dar erau într-o 
dispută și ar fi dorit să mă întrebe ceva, 
și dacă sunt amabilă, să le și răspund. 
Eram plăcut surprinsă și deja curioasă. 
Întrebarea suna de felul următor: ”Dacă 
ați fi Cătălina din Luceafărul lui Emi-
nescu, pe cine ați alege dintre Luceafăr 
și Cătălin?”
”Wow!” aș fi exclamat acum. Asta Da 
întrebare. Le-am răspuns că trebuie să 
reflectez puțin. Dorind cu ardoare, la 

acea oră din noapte, un răspuns, tinerii 
mi-au cerut permisiunea să mă condu-
că. Am fost de acord, mai ales că cei doi 
fuseseră într-o vizită în blocul de lân-
gă mine. Răspunsul pe care l-am dat 
în fața blocului meu mi s-a părut că îi 
dezamăgește. Nu pot spune sigur. Era 
și noapte, eu sunt mioapă, nu știu; mai 
mult am simțit. Hotărâsem de pe drum 
pe cine voi alege, dar discuția cu cei doi 
era foarte plăcută și am vrut să le prelun-
gesc așteptarea. Alesul meu, eu fiind Că-
tălina, a fost Cătălin, sigur și fără niciun 
dubiu cât de mic. Între Geniu și Banal, 
eu alesesem banalul, obișnuitul. Acum 
am o vârstă respectabilă (nu venerabilă) 
și tot așa aș alege.
Din punctul meu de vedere, geniul în-
seamnă singurătate absolută, izolare 
uneori și pentru unii o povară pe care nu 
o pot duce. Sunt numeroase exemplele 
de celebrități care au sfârșit tragic. Ulti-
mul, care mi-a confirmat această teorie a 
mea este cântăreața britanică Amy Wi-
nehouse, atât de fragilă încât nu a mai 
putut face față uriașului ei talent dublat 
de o viață afectivă plină de eșecuri. Nu-
mele ei, ”winehouse”, în traducerea mea 
liberă însemnând ”cramă” mi s-a părut 
tragic de predestinat.
Așa că, deși destinul meu, de mulți ani, 
a luat-o pe o pantă descendentă, deși am 
ajuns o PAFA și deși viața mea se poate 
sfârși oricând la fel de tragic, eu tot nu 
aș alege Luceafărul – Lucifer, frumosul 
înger căzut, damnat să rămână ”nemu-
ritor și rece”.
Dacă tot sunt muritoare, eu mi-am dorit 
să fiu cu muritorii mei, cu căldura lor, cu 
bune și cu rele. Am preferat, prefer și voi 
prefera întotdeauna pe Cătălin.

Pierdut mic dejun, prânz, cină şi... câine,
Familie, prieteni, chiar şi ... ”un tren”
Spre siguranța zilei de mâine.
Pierdut sunt precum un viran teren.

Cedez un destin maltratat, 
Chiar şi de mine, cândva.
Caut asiduu, neîncetat,
Să-l mai pot repara, cumva.

Poate suna, ca un anunț
În niciun caz matrimonial.
Dar poate fi un autodenunț.
Am dat … faliment social.

Pierdut casă, masă şi tot ce-am avut!
Pierdut viața-n doi; ce-avea un rost!
Pierdut crezul în care am crezut!
Pierdut ani în șir. Ce prost am fost!

Precum un condamnat, azi plătesc
Cu lipsuri, dureri şi umilințe.
Cu speranța rănită, nu prea reuşesc
Să obțin vreo cât de mică biruință.

Culpa-i a mea, numai a mea!
Nu voi căta alți responsabili.
Am sperat că viața nu-i grea!
M-am văzut... între respectabili.

0,5 LEI
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Autodenunț
de (CO)2 

Pornea Luceafărul
de F.A.N. PAFA
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Pierdut mic dejun, prânz, cină şi... câine
Familie, prieteni, chiar şi... ”un drum”
Pierdut siguranța zilei de mâine
Pierdut am ajuns, eu, cel de acum.
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Ce aș putea scrie despre acest 
personaj? Să fac cronica filmului? 
Nici pe departe! Ce legătură are 
cu Gazeta Străzii? 

Mesajul acelui film, cel puțin 
cel perceput de mine, are foarte 
mare legătură cu viața colegilor 
mei PAFA. Nu cu viața tuturor, ci 
a unora dintre ei. Am fost cândva 
buni în activitățile pe care le-am 
desfășurat. Am muncit și am lăsat 
în urma noastră ceva: sănătate, 
realizări mai mult sau mai puțin 
artistice și datorită unor eveni-
mente conjuncturale am fost dați 
la o parte. Unitățile unde am lu-
crat s-au închis, au fost declara-
te necompetitive ori faptul că nu 
mai suntem tineri a făcut să se 
renunțe la serviciile noastre.

La fel ca și eroul, am lucrat cu 
mijloace tehnice de top la acea 
vreme, am făcut tot ce ne stătea în 
putință să construim ceva și din-
tr-o dată nu mai putem fi angajați 
nici măcar în domeniul public – 
ADP. De ce? Poate pentru că sun-
tem considerați perdanți, oameni 
depășiți moral.

Economia de piață nu are ne-
voie de specialiști, pentru simplu 
motiv că aceștia trebuie foarte 
bine plătiți. Astăzi totul trebu-
ie să aducă profit; cât mai mare. 
Întreprinderile nu prea mai an-
gajează personal pe termen me-
diu sau lung. Se doresc oameni 
tineri cu experiență, dar tinerețea 
nu are nimic compatibil cu 
experiența. Poate doar cu pute-
rea de muncă și cu direcționarea 
explicită către un domeniu țintă. 
Specialistul nu trebuie neapărat 
să aibă experiență; calculatorul 
face restul.

Astăzi, dacă nu poți trimite un 
CV pe mail sau nu ai un telefon 
mobil performant, ești considerat 
retrograd. Dar cine le-a făcut? Nu 
cumva unii ca noi? 

Împreună cu vechea societate 
a dispărut un lucru fundamen-
tal pentru generația mea: legife-
rarea dreptului la muncă. Acest 
lucru a avut consecințe grave 
pentru mulți. A determinat o in-
capacitate de integrare în tânăra 
democrație, care durează de peste 
20 de ani.

În armată, prin 1978, am fost 
întrebat ce este democrația. Am 
răspuns firesc că acea întrebare 
nu-și are locul într-o unitate mi-
litară, unde ordinul se execută 
întocmai și la timp, fără comen-
tarii. Urmarea? Nu am fost pri-
mit în Partid, pentru că s-a con-
siderat că am glumit, atunci când 
trebuia să fiu serios. Părinții mei 
au crezut în utopia socialismului: 
ce trebuia să fac cu ei?

Încotro ne îndreptăm? Ce se 
dorește de la această țară pentru 
care am muncit și noi? Specialiștii 
în domeniul IT au părăsit țara 
pentru o viață mai bună. Cei 
care au rămas pe baricade au fost 
văzuți ca niște învinși, într-o so-
cietate de învingători. Ce vină au 
acești oameni? Poate doar aceea 
de a trăi și crede că sunt utili. În 
realitate, au fost folosiți și ușor, 
ușor, înlăturați. La fel ca și per-
sonajul ”Rambo”, ei sunt vinovați 
fără vină.

De peste 70 – 80 de ani, buni-
cii, părinții, noi și apoi voi sun-
tem generații de sacrificiu. Până 
când? Pentru ce ne sacrificăm? 
Sau mai bine spus, pentru cine?

Din cauza vieții grele pe care au avut-o în propriile lor familii (violența domestică, abuz 
de alcool, indiferența), mulți tineri au găsit drept refugiu strada. Din păcate, mulți copii care 
provin din astfel de medii sunt condamnați să devină tineri adulți ai străzii pentru că nimeni nu 
se îngrijește de viitorul lor.

Astfel, în stradă și-au întemeiat propriile familii, însă acest lucru nu i-a făcut decât să se 
alăture numărului deja mare al populației adulților străzii.

Tinerele familii din stradă au nevoie de ajutorul nostru! Pentru a reuși să se descurce de la o 
zi la alta, tinerii sunt obligați să muncească cu ziua. Nici strada, nici casele de copii unde și-au 
petrecut o bună parte din viață nu i-au învațat nici o meserie. Cei care doresc să se salveze și să 
plece din stradă sunt selectați și recrutați în cadrul proiectului Atelier Ocupațional al Samuso-
cial din România. Însă problema lor este să le asigure copiilor lor condiții cât mai bune de viață.

Apelăm la bunăvoința și înțelegerea concetățenilor noștri pentru a-i ajuta pe cei nevoiași să 
le asigure cele necesare bebelușilor, respectiv cărucioare, pătuțuri, scutece, hainuțe și alte lucruri 
de care aceștia au nevoie.

Pentru cei care doresc să ajute cu bani, le punem la dispoziție datele contului bancar:
 

Nume client: SAMUSOCIAL din România
RO93BRDE441SV49929504410

BRD GSG Agenția Carol 
CUI: 16050641

„Rambo” 
de Boschetarul Român
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Donații pentru familiile cu copii!
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Cei din generația mea își amin-
tesc cu plăcere de piesa de teatru 
cu același nume, care-i avea ca 
protagoniști pe Petre Gheorghiu și 
Gina Patrichi. Prin acest spectacol 
se dorea prezentarea, către public, 
a ideii de iubire valabilă la orice 
vârstă. Ce se întâmplă în momen-
tul în care scenariul de piesă sau 
film devine realitate? Este normal 
și firesc să-mi pun această întreba-
re. Când oare iubești cu adevărat? 
Ce vârstă are iubirea?

Vă propun un joc de imaginație, 
în încercarea de a vă determina să 
reflectați la acest subiect.

Deci, să ne imaginăm că doi oa-
meni trecuți de a doua tinerețe, se 
întâlnesc, se plac și nu mai doresc 
să fie singuri. Au amintirile lor, o 
viață mai mult sau mai puțin ferici-
tă și o decepție, firească, pentru că 
altfel nu ar fi singuri. Ea pornește 
în acest scenariu, după drama unui 
deces. El pășește cu o oarecare 
stângăcie după un divorț. Amân-
doi au petrecut o perioadă de sin-
gurătate mai scurtă sau mai lungă.  
Cum privesc ei această potențială 
relație? Au acel elan tineresc care 
te face să răstorni munții și care te 

arde, te mistuie în dorința de a fi 
doar cu ”Ea”? Au acel sentiment 
că nimic nu mai contează? Au ei 
aceste trăiri? Aparent, da. Doar 
că experiențele trăite anterior îi 
fac ușor sceptici, ușor temători, 
poate ușor stângaci. Nu din stân-
găcia începutului ci din ceea ce le 
dă nesiguranța sau neîncrederea: 
teama de a nu greși iar.

Pentru cei tineri care pornesc 
prima dată pe acest drum, fiecare 
obstacol este ușor de trecut. Ni-
mic nu pare imposibil. Ceilalți au 
problemele lor, momentele lor de 
introspecție, trăirile la un alt ni-
vel de înțelegere, plus experiența 
trăită. Pașii primilor sunt fermi 
și hotărâți pentru că în spate exis-
tă un sprijin: părinții și prietenii. 
Ceilalți posibil să nu mai aibă 
niciun sprijin și atunci pașii sunt 
mai grei, mai apăsați, cu teamă 
sau șovăială. Tinerii nu ”compa-
ră”, pentru că tinerețea este unică. 
Ceilalți o fac inerent, în virtutea 
ideii că primul sau prima era mai 
altfel, ca tandrețe, atenție, spirit 
gospodăresc ori modestie.

Încerc să-mi imaginez scena bal-
conului din Shakespeare, petrecu-

tă între doi oameni maturi. Oare 
ar mai avea același farmec? N-ar 
cădea ușor în ridicol? Voință sunt 
convins că ar exista. Este norma-
lă la orice vârstă; dar fizic s-ar mai 
putea? Ce-și dorește o iubită de la 
pretendentul ei? Totul! Și asta este 
valabil la orice vârstă. Dar oare se 
mai poate? Viața a demonstrat fap-
tul că iubirea nu are vârstă atunci 
când iubești, dorești totul de la 
celălalt. Când nu mai ești tânăr, 
acest ”totul” se rezumă la ce este 
omenește posibil. 

Un om matur trebuie să ceară de 
la persoana iubită tot ce este posi-
bil, cu mai mult tact și diplomație. 
Oamenii maturi trebuie să pună 
în balanță foarte pertinent ce-și 
doresc cu adevărat și ce pot obține. 
Dacă rezultatul este pozitiv, meri-
tă încercat. Dacă nu, nu. Bărbatul 
sau femeia sunt perfectibili la orice 
vârstă. Important este să și-o do-
rească fiecare și mult mai impor-
tant este modul în care o faci sau 
i-o ceri.

O rană făcută unei persoane 
tinere se vindecă mult mai ușor. 
Pentru un matur, o jignire poate 
determina schimbări radicale de 

mentalitate, de mod de viață și 
poate provoca traume ireparabi-
le. O relație la maturitate trebuie 
începută cu ceva radical: uitarea a 
tot ce a fost înainte. Pentru că dacă 
nu există uitare , vei fi tentat să faci 
comparație cu ”el” sau cu ”ea” de 
dinaintea persoanei cu care dorești 
să o iei de la început. și atunci când 
există acest termen de comparație, 
nu este corect pentru cel ori cea de 
alături. El, ea este cu totul și cu to-
tul altul, alta, cu bunele și cu relele 
proprii. Totul este ca ceea ce con-
sideri bun să fie cel puțin egal cu 
ceea ce consideri rău. Iar dacă te-ai 
hotărât  să faci acest pas, să-l faci 
definitiv, fără remușcări sau păreri 
de rău.

La bună vedere, bunii mei.

2

„Romeo și Julieta” la început de noiembrie
de Boschetarul Român

Într-o dimineață de vară, toridă,
Cu ciripit de vrăbii, cu zgomot de maşini,
Ne-au adunat pe toți, ca la coridă, 
Cu şefu-n centru, iar noi dispuşi pe mărimi.

S-aude clar al şefului glas sobru:
„- Ne pare rău, dar criza ne doboară!
Vă dăm şomaj!” Ne zice-n față oblu,
Dăruindu-ne de fapt o criză financiară.

... Iar drumuri, vorbe, interviuri, telefoane,
Iar aşteptări deşarte şi mii de umilințe, 
Iar scări urcate, pe jos, cu liftul, iar interfoane...
De ce? Ca să trăim, de fapt, ca ființe!

De-om reuşi sau nu, vreodată, să mai trăim, 
Doar bunul DUMNEZEU poate să știe!
Sigur e doar un lucru: că ne mai rărim
PÂNĂ VOM ŞTI, CE VA FI SĂ FIE!

Un băiat și o fată
Singuri singurei
Se plimbau odată
Seara pe alei.

Și au mers întruna
Și mereu s-au dus
Până când și luna
Tainic a apus.

Bezna grea ca plumbul
I-a cuprins subit
Au pierdut cărarea 
Și s-au rătăcit.

O băncuță mică
Au găsit apoi
Dar prea subțirică
Pentru amândoi.

Că nici pat, nici perne
Ei n-au unde găsi
Cum își vor așterne
Așa ei vor dormi.

Șomaj
de (CO)2 

În parc
de Romy

2

Încă mai pot fi util, dacă doriți!
Dacă nu, așa cum nii se privatizează,
alții se... primitivizează.”

în lună și-n stele
Să pot exista liniștit
Să-mi trăiesc visele
Să pot fi nițel …fericit.

singurătate și tristețe
Contra surâs și armonie
Chiar și puțină tandrețe
Însoțite, firesc, de omenie.

o cană cu lapte în zori
La prânz, pâine cu sare și ceapă.
Cina poate lipsi uneori
Eventual, mai merge și…apă.

astăzi, sunt
În bătaia vântului.
Până cade la pământ
Zboară lin, haihui.

Anunțuri și
mesaje PAFA
de (CO)2 

S.O.S

Caut

Cedez

2

Doresc

Ca 
frunza

2

2
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Pentru că a venit toamna şi tem-
peraturile au scăzut, încep să apară 
şi problemele medicale în rândul 
beneficiarilor Samusocial, una din-
tre cele mai întâlnite boli în aceas-
tă perioadă fiind astmul bronsic.

Este o boală respiratorie în care 
bronhiile, adică acele căi de acces 
ale aerului către plămâni, sunt in-
flamate şi îngroşate, ceea ce împie-
dică respirația normală.

Simptomele astmului bronşic 
pot fi uşoare sau severe. Pacienții 
pot să fie asimptomatici (nu au nici 
un simptom), să aibă simptome se-
vere zilnic sau, mai frecvent simp-
tomele sunt situate undeva între 
aceste 2 extreme. Intervalul la care 
apar simptomele se poate schimba 
de asemenea. Simptomele astmu-
lui bronşic cuprind:

- Wheezing, un zgomot şuiera-
tor, de intensitate variată care 
apare când căile aeriene pulmo-
nare (bronhii) se îngustează
- Tusea, care uneori poate fi uni-
cul simptom, este de obicei usca-
tă (fără mucus) şi apare mai 
mult noaptea
- Senzația de constricție (strân-
gere) toracică
- Dispnee ce se manifestă ca res-
pirație dificilă, rapidă, superfici-
ală
- Tulburări de somn
- Oboseală ce apare rapid în 
timpul exercițiilor fizice.

Factorii ce declansează sau înră-
utățesc episodul astmatic acut 
sunt:

- răcelile sau alte boli respirato-
rii, în special cele cauzate de vi-
rusuri, cum este gripa
- efortul fizic (astm indus de 
efortul fizic), mai ales dacă aerul 
respirat rece şi uscat
- expunerea la factori declanşa-
tori cum este fumul de țigară, 
aerul poluat, praful sau părul de 
animale
- prezența unor chimicale sau 
alte substanțe la locul de muncă 
(astm ocupațional)
- modificări hormonale, ca de 
exemplu cele care apar la debu-
tul menstruației, la pubertate
- administrarea de medicamen-
te, ca aspirina (astmul indus de 
aspirina) sau antiinflamatoare 
nesteroidiene.
Mulți pacienți prezintă înrăută-

țirea simptomatologiei în timpul 
nopții. În mod normal, fiziologic 
funcția plămânului se schimbă pe 
parcursul ciclului zi-noapte. Paci-
enții astmatici au această variație 
foarte evidentă, în mod special 
noaptea, astfel încât în somn apar 
mai frecvent tusea şi dispneea. 
Dacă se trezesc din somn din cauza 
tusei sau a dispneei, înseamnă că 
astmului bronşic este slab contro-
lat.

În ciuda faptului că astmul 

bronşic nu poate fi vindecat, simp-
tomele pot fi controlate folosind 
medicamente, scopurile tratamen-
tului fiind să se reducă inflamația 
căilor respiratorii, să se scadă seve-
ritatea, frecvența şi durata crizelor 
de astm bronşic, să se trateze epi-
soadele acute când apar şi nu în ul-
timul rând să asigure o viață nor-
mală prin reducerea simptomelor.

Există două grupe principale de 
medicamente utilizate în astmul 
bronşic - medicamente bronhodi-
latatoare şi medicamente antiinfla-
matoare.

Bronhodilatatoarele dilată 
bronhiile, reducând spasmul muş-
chilor, şi astfel, contribuie la resta-
bilirea fluxului de aer şi posibilita-
tea de expectorație a secrețiilor. 
Cele mai cunoscute, utilizate de 
peste 30 ani sunt grupa Teofiline-
lor (Eufilina, Teopec, Theo-200).

Anticolinergicele sunt medica-
mentele folosite ca bronhodilata-
toare suplimentare ce blochează 
reflexul de constricție apărut la ac-
țiunea triggerilor (Atrovent, Bero-
dual). Au un efect bronhodilatator 
mai slab ca β2 agoniştii.

β2 agoniştii  se subîmpart în 
agonişti de durată scurtă (efect în 
3-5 minute, durata 4-6 ore) – Sal-
butamol (Ventolin), Berotec, Bri-
canil - şi de durată lungă (efect 10-
20 minute, durată până la 12 ore) 
– Serevent, Foradil.

Antiinflamatoarele (Fluticaso-
ne, Beclometazone, Budesonide, 
Dexametason, Prednisolon) între-
rup dezvoltarea inflamației bronşi-
ce, reducând fenomenele de hiper-
reactivitate. Bronhiile devin 
„indiferente” față de triggerii ante-
riori, ceea ce permite controlul pu-
ternic şi de durată a simptomaticii. 
Datorită formelor inhalatorii reac-
țiile adverse sistemice (hipertensi-
une arterială, mărirea glucozei în 
sânge (diabet steroid), osteoporo-
ză, ulcerații gastroduodenale, scă-
derea imunității, mărirea coagula-
bilității sângelui cu formarea 
trombilor, obezitate, dereglări a 
funcției menstruale etc.) sunt ne-
glijabile.  

Tratamentul precoce şi corect 
poate exclude sau cel puțin mini-
maliza tulburările de personalita-
te, depresia, anxietatea, complexe-
le de inferioritate şi alte tulburări 
pe care, în mod sigur, le manifestă 
un număr impunător de pacienți 
cu astm bronşic.

Pe lângă tratamentul clasic poa-
te fi încercat şi tratamentul alter-
nativ (homeopatia, acupunctura şi 
exercițiile pentru respirație), dar 
există puține studii cu privire la 
efectele acestor forme de trata-
ment, printe cele mai folosite me-
tode fiind plămădeala de usturoi şi 
inahalațiile cu vapori de turiță 
mare, lumânărică sau mentă.

Astmul bronșic, întâlnit în rândul adulților străzii
de Dr. Costin Militaru

Samusocial din România face 
apel la concetățenii săi pentru a 
ne ajuta să strângem cât mai mul-
te haine, pături, încălțăminte, 
sau orice alt articol care îi poate 
ajuta pe adulții străzii să se pro-
tejeze de frig în această iarnă și să 
supraviețuiască de la o zi la alta.

 
Sabina Nicolae, Director Exe-

cutiv Samusocial din România: 
“În fiecare an am organizat colec-
te de haine în rândul companiilor 
mari, însă de această dată ne do-
rim să implicăm și societatea civi-
lă pentru a strânge cât mai mul-
te haine pentru cei defavorizați. 
Din păcate, numărul acestora a 
crescut semnificativ în ultimul 
an din cauza pierderii locului de 

muncă și imposibilitatea achitării 
utilităților. Așadar avem nevoie de 
ajutorul Bucureștenilor pentru a le 
alina, măcar, nopțile friguroase ce 
se anunță să vină.”

 
Cei care doresc să facă donații 

în bani au la dispoziție următoare-
le conturi ale agenției BRD-GSG 
Carol București:

ROL:
RO90BRDE441SV27029804410 

EUR:
RO71BRDE441SV27030184410 

USD:
RO62BRDE441SV32749484410

Adulții străzii au nevoie de 
haine mai groase pentru 
anotimpul rece!
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