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La finele săptămânii trecute, la invitaţia prefectului judeţului Călăraşi, George Iacob, sau întrunit, în sala de şedinţe a instituţiei prefectului, membrii Comitetului Consultativ de
Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice. La această întrunire au participat
senatorul de Călăraşi, Liviu TOMOIAGĂ, în calitate de invitat, reprezentanţi ai organizaţiilor
călărăşene de pensionari Vasile SOTIROPOL, preşedintele C.J.P.V. Călăraşi, Gabriela TRUICĂ,
preşedintele C.A.R.P. Călăraşi, Petra NAGHEN, vicepreşedintele C.J.P.V. Călăraşi, reprezentanţi
ai instituţiilor C.J.P., C.A.S., D.G.A.S.P.C., A.J.P.I.S., I.P.J., preşedintele Asociaţiei Primarilor de
Comune – Călăraşi, Nicolae
PANDEA, primar al comunei
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„Dunărea de Jos”.
Tema principală a întâlnirii a fost: „Informare asupra implicării bisericii și a

societății civile în ajutorarea semenilor, realizări și obstacole în 2013, precum și
perspective ale anului 2014”.
În prima parte a întâlnirii, Aura GIURCĂ, directorul S.N. de Cruce Roşie filiala Călăraşi ,
a prezentat raportul de activitate al S.N. de Cruce Roşie filiala Călăraşi în anul 2013. În
informarea realizată cu acest prilej, domnia sa a prezentat o serie de activităţi de voluntariat
şi acţiuni de ajutorare a familiilor defavorizate desfăşurate pe parcursul anului 2013 (a se
vedea materialul anexat).

În continuare, Ştefan-Alexandru TĂNASE, referent al Protopopiatului Călăraşi, a
prezentat un material informativ privind acţiunile întreprinse, în anul 2013, de către biserică
prin biroul de Asistenţă Socială, pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor aflate în
dificultate financiară şi socială (material anexat).
Totodată, prof. Vasilica PURAN, preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Durabilă „Dunărea
de Jos”, a prezentat o informare privind implicarea societăţii civile în ajutorarea semenilor, în
anul 2013 prin derularea unei serii de proiecte dintre care enunţăm: „Pădurea scut, împotriva
dezastrelor naturale”, „Dar din dar pentru tine de Crăciun – proiect IMPACT”, „Tinerii
Antreprenori – instruiți în programul de pregătire profesională IMPACT” şi „Bazar
Gastronomic” (material anexat).
Cu acelasi prilej, prefectul George IACOB a ţinut să sublinieze necesitatea implicării
societăţii civile în ajutorarea semenilor şi totodată a apreciat deprinderea civică a acestora.
În final, senatorul Liviu TOMOIAGĂ a adresat aprecieri față de persoanele participante
la voluntariat și i-a asigurat pe cei prezenţi că va fi parte activă a societăţii călărăşene.
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