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Prefectul judeţului, în vizită la pensionari
În cursul acestei dimineţi, prefectul Dan Şlincu i-a vizitat pe vârstnicii botoşăneni,
membri ai Sindicatului Judeţean al Pensionarilor (SJP).
Întâmpinat de Maria Paraschiv, liderul structurii sindicale, reprezentantul
guvernului în teritoriu a cunoscut o parte din membrii de vârsta a treia care refuză să
renunţe la activitate chiar şi la o vârstă înaintată iar socializarea continuă să fie o
componentă importantă din viaţa lor.
Maria Paraschiv a prezentat prefectului sediul în care îşi desfăşoară activitatea
sindicatul pe care îl reprezintă. Cu această ocazie, liderul sindical a punctat din nou pe
necesitatea obţinerii unor finanţări pentru reabilitarea clădirii, întrucât aceasta se află întro continuă stare de degradare.
„Noi facem ce putem şi cât putem pentru a întreţine această locaţie dar nu avem
foarte mulţi bani. Mai primim din când în când ajutor să procurăm lemne pentru
încălzire iar fiecare din noi aduce ce mai are pe acasă să nu ne lipsească nimic nici
aici la sediu. Sunt foarte multe de făcut dar e nevoie şi de bani pe care nu îi avem”, a
susţinut Maria Paraschiv, liderul sindical al pensionarilor botoşăneni. Aceasta a mai
menţionat şi de pensiile mici din care vârstnicii sunt nevoiţi să se descurce,
medicamentele fiind scumpe, la fel ca şi utilităţile.
Cu toate acestea, a mai precizat Maria Paraschiv, se găsesc soluţii pentru
organizarea unor petreceri sau chiar excursii, nu numai în ţară ci şi peste hotare, pentru
cei de vârsta a treia.
Prefectul Dan Şlincu s-a arătat încântat de faptul că a văzut săli de recreere
destinate membrilor din sindicat dar şi de „Casa Mare”, o cameră de fapt în care s-a creat
atmosfera din locuinţele bunicilor.
„Aveţi parte de tot sprijinul meu şi ori de câte ori veţi avea nevoie, voi încerca să
vă ajut. Instituţia Prefectului vă este partener iar uşile sunt mereu deschise pentru
dumneavoastră”, a precizat prefectul Dan Şlincu.
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