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COMUNICAT DE PRESĂ  

Spiritul S ărb ătorilor de iarn ă, 
în centrele din subordinea DGASPC Gorj 

Ca în fiecare an, pe parcursul lunii decembrie, în centrele subordonate Direc ţiei 
Generale de Asisten ţă  Socială  si Protec ţia Copilului (DGASPC) Gorj, sunt organizate mai 
multe evenimente specifice perioadei s ărbătorilor de iamă . La nivelul fiec ărui complex de 
servicii sociale, au fost programate serb ări de Crăciun, care cuprind programe artistice 
susţinute de beneficiari, acetia interpretând colinde, cântece specifice s ărbătorilor de iamă  
i recitând poezii. 

Se împodobesc brazi de Cr ăciun la toate centrele subordonate Direc ţiei, locaţiile fiind 
decorate corespunz ător, cu omamente specifice. De asemenea, în prag de s ărbători, 
beneficiarii au primit si vor primi cadouri de la sponsori si de la oameni cu suflet mare. Tot 
în această  perioadă, vor fi organizate expozi ţii cu lucrări realizate de beneficiari, iar ei se 
vor putea bucura si de programe de recreere în aer Iiber: vizitarea Parcului Central si a 
centrului municipiului Târgu-Jiu, unde vor admira bradul din Pia ţa Prefecturii si vor putea 
vizita Târgul de Mos Nicolae, organizat în zona pietonal ă . In plus, o parte dintre beneficiari 
vor merge la colindat. 

De asemenea, s-a stabilit ca în fiecare complex de servicii sociale s ă  se organizeze 
tradiţionala pomana porcului, în diferite zile: 9 decembrie - C.I.A. Suseni, 17 decembrie - 
C.S.C.C.D. Târgu-C ărbuneti, 18 decembrie - C.S.C.C.D. Novaci, 12 decembrie - 
C.S.A.P.R. Târgu-Jiu, 16 decembrie - C.S.C.C.H. Târgu-Jiu, 20 decembrie - C.R.R. Târgu-
Cărbuneti, 10 decembrie - C.I.A. Dobri ţa, 13 decembrie - C.S.C.C.N.S. Târgu-Jiu, 16 
decembrie C.S.C.C.D. Târgu-Jiu, 19 decembrie - C.R.R.N.A. Bâlteni Târgu-Jiu. 

Pe data de 25 decembrie, beneficiarii C.S.C.C.D. Novaci vor participa la slujba 
religioasă  de Crăciun, oficiată  la biserica din localitate. 

Pentru masa de Crăciun si cea de Anul Nou, meniul beneficiarilor din toate centrele 
subordonate DGASPC Gorj va fi compus din preparate tradi ţionale, repsectiv: salată  boeuf, 
sarmale cu m ămăliguţă  si piftie, friptură  de porc la tavă, dulciuri si fructe. 

Ca de obicei, facem tot ceea ce ne st ă  în putinţă  pentru a crea, în fiecare centru, o 
atmosferă  cât mai asemănătoare cu cea a mediului familial. Am făcut si continuăm să  facem 
eforturi pentru a aduce în suf1etele beneficiarilor notri spiritul s ărbătorilor de iamă, astfel 
încât acetia s ă  nu resimtă  lipsa familiei si a celor dragi. 

Direcfbr Ga1, 
Diaconescu (a udiu 
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