
CENTRUL DE  IUBIRE SI ALTRUISM
Au trecut 7 ani de cand in Agnita , fosta Casa a Copilului a devenit Centru de ingrijire si Asistenta , un
loc destinat persoanelor varstnice, cu dizabilitati, carora nu are cine sa le poarte de grija. in locul copiilor,
ce mergeau incolonati spre scoala, au venit oameni in varsta cu diverse handicapuri. Orasul i-a adoptat si
ei au devenit o prezenta tot mai vizibila in urbea de pe Valea Hartibaciului. 
  
  Cei care dispun de mai multa autonomie fizica si psihica se plimba pe strazi prin parcuri si participa
permanent la slujbele de duminica si in sarbatori, altii ies cu grupul, insotiti de asistenti.
  
  Recent, directorul Vasiu Mircea a prezentat un raport de activitate pe anul 2013 si proiectele pentru
2014. Au fost prezenti Mihaela Tolciu, Maria Marcu si Adela Stanciu directori la Directia Generala de
Asistenta Sociala Sibiu, Ioan Dragoman primarul orasului Agnita, preotii Ioan Jurca si Nicolae Marginean
si alti reprezentanti ai unor institutii judetene ori locale care colaboreaza sau sprijina Centrul din Agnita.
  
  Din raport a reiesit ca din cele 34,5 posturi, prevazute in Statul de functii si aprobate de Consiliul
Judetean Sibiu, au fost ocupate conform reglementarilor legale in vigoare, 19 posturi. Cei 19 angajati au
in ingrijire 42 de beneficiari cu varsta intre 45 si 90 de ani, din care 21 cu handicap mental, 11 cu
handicap neuropshihic, 6 cu handicap asociat, 3 cu handicap fizic si una cu handicap vizual.
  
  Dupa prezentare, invitatii care au luat cuvantul, au apreciat conditiile si grija cu care sunt tratati
beneficiarii acestei institutii.
  
  Primarul Ioan Dragoman a promis ca va acorda in continuare ajutor Centrului din Agnita si ca va solicita
Consiliului Judetean sprijin pentru reabilitarea cladirii.
  
  Preotul Ioan Jurca a laudat activitatea personalului care se ocupa de cei pe care ii au in grija si a propus
conducerii sa gaseasca o camera in care sa se amenajeze un loc de rugaciune pentru ca cei bolnavi sa aiba
parte si de un tratament sufletesc.
  
  Vorbind despre activitatea Centrului de la Agnita, Mihaela Tolciu, director executiv la DGASPC Sibiu,
a remarcat atmosfera de mare familie pe care a gasit-o aici cu ocazia vizitelor facute. 
  
  Cele spuse de d-na director sunt usor de constatat, fiind foarte vizibila relatia dintre angajati si
beneficiari.

Cuvinte cheie: agnita  jina  dgaspc sibiu  valea  valea hartibaciului  mircea  dgaspc  consiliul judetean
sibiu  consiliului judetean  despre  consiliul judetean  pc sibiu  bac  consiliului  asistenta sociala sibiu
tratament  persoane  2013
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