Sărbătorile de Iarnă în cadrul
Direcției de Asistență Socială Comunitară Zalău

În preajma Sărbătorilor de Iarnă, Direcția de Asistență Socială Comunitară Zalău,
unitate aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Zalău, desfășoară o serie de
acțiuni pentru a întâmpina cum se cuvine acest Praznic.
Acțiunile initiate de către reprezentanții DASC se desfășoară atât în cadrul Centrului
de Zi pentru Persoane Vârstnice “Tinerețe fără bătrânețe”, cât și în cadrul Centrului Social de
Urgență – Adăpostul de Noapte, însă nu sunt omise nici persoanele vârstnice, cu dizabilități
și cele aflate într-o situație de risc social, din municipiul Zalău.
Sărbătorile de Iarnă își fac resimțită prezența pentru cei din cadrul Centrului de Zi
pentru Persoane Vârstnice “Tinerețe fără bătrânețe”, prin acțiuni desfășurate împreună,
printre care împodobirea bradului, decorarea pentru sărbători a clubului de activități din
incinta Centrului, activități culinare, vizionarea de filme specifice sărbătorilor, audiții și
repetiții de colinde, depănarea de amintiri cu privire la tradițiile și obiceiurile de demult și
servirea mesei festive de Crăciun. În data de 19 decembrie, un agent economic va oferi
beneficiarilor Centrului o masă caldă.
Și pentru cei din cadrul Centrului Social de Urgență – Adăpostul de Noapte, Nașterea
Domnului reprezintă un moment care este celebrat sub egida “Magia Sărbătorilor” prin
confecționarea de ornamente specifice, repetiții de colinde a grupului de colindători,
împodobirea bradului și primirea de colindători. Sub egida “De Crăciun suntem mai buni”,
beneficiarii centrului desfășoară acțiuni precum vizionarea de filme specifice sărbătorilor,
retrospectiva anului, jocuri distractive și întreceri sportive – campionat de tenis de masă. De
asemenea, beneficiarii centrului au primit îmbrăcăminte și alimente, în urma unei donații din
partea unei fundații din Anglia, iar doi agenți economici din municipiu și-au manifestat
intenția de a veni în sprijinul beneficiarilor cu o masă caldă.
Tot în această perioadă, Direcția de Asistență Socială Comunitară distribuie 600 de
pachete oferite de către Primăria Municipiului Zalău, persoanelor aflate într-o situație de risc
social, cât și persoanelor cu dizabilități. De asemenea, pentru persoanele vârstnice cu
probleme sociale, reprezentanții DASC au contactat Asociația “Magic People” din ClujNapoca, care își exprimă sprijinul pentru această categorie socială prin oferirea de pachete cu
alimente unui număr de 150 de persoane.
În perioada 20-22 decembrie 2017, DASC primește colindători din rândul
beneficiarilor CSU-Adăpostul de Noapte.

