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COMUNICAT DE PRESĂ
Spiritul sărbătorilor înseamnă nu doar cadouri şi urări de ,,Ia mulţi ani!, ci şi o
vorbă bună şi o îmbrăţiare. Din păcate, mulţi dintre semenii no ştri nu au posibilitatea de a
se afla al ături familie, în aceast ă perioadă a anului.
Noi ne străduirn să le oferim benef1cianlor serviciilor subordonate Direc ţiei
Generale de Asisten ţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, un climat cât mai asem ănător cu
cel al unui mediu familial. ln acest sens, în perioada premerg ătoare s ărbătorilor de iarn ă,
organizăm în f1ecare centru de asisten ţă socială activităţi specif1ce.
Astfel, în data de 07.12.2017, începând cu ora 10:00, la Complexul de Ingrijire şi
Asistenţă Suseni, din comuna Runcu, sat Suseni, nr. 102, se va desfăşura evenimentul
intitulat sugestiv ,,Impreună de sărbători, care cuprinde mai multe activit ăţi.
Vom începe cu tradiţionala acţiune de sacrif1care a porcului de Cr ăciuri, obicei
specif1c poporului român, care are loc în orice gospod ărie, de Ignat. Copiii de Ia C ăminul
Cultural Polovragi vor susţine un program artistic alc ătuit din colinde şi jocuri populare,
după care vor urma recitaluri de poezie si colinde, prezentate de c ătre beneficiarii
complexului.
Cei 85 de benef1ciari ai Complexului de Ingrijire şi Asistenţă Suseni vor primi vizita
Moşului, care va veni cu sacul plin de daruri.
Pe aceast ă cale, le mulţumim ,,spiriduşilor Moşului: Carrefour, Dedeman si un
grup de cetăţeni din Austria, parte dintre ace ştia f1ind de origine român ă, cu ajutorul c ărora
reuşim să bucurăm suf1etele benef1ciarilor no ştri.
Ne vor fî alături reprezentan ţi ai Consiliului Jude ţean Gorj, ai Prirn ăriei Runcu,
Primăriei Polovragi, mass-media, precum şi angajaţi ai Direcţiei Generale de Asisten ţă
Socială si Protecţia Copilului Gorj.
Impreună vom aduce bucurie pe chipurile şi în suf1etele b ătrânilor care î şi duc traiul
de zi cu zi în complexul de la Suseni şi care aşteaptă o vorbă bună, un gest de mângâiere şi
o îmbrăţiare, care s ă le aline dorul de cei dragi.
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