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Comunicat de presă 
Ziua internațională a persoanelor vârstnice 

 
 

Începând cu anul 1991, Organizaţia Naţiunilor Unite a consacrat ziua de 1 octombrie ca zi 
internaţională a persoanelor vârstnice, o zi în care îi omagiem pe seniorii din întreaga lume pentru 
contribuția lor la dezvoltarea și progresul societății. Este momentul în care trebuie să ne reamintim și să 
promovăm drepturile persoanelor de vârsta a treia, să vorbim despre participarea activă la viaţa 
economică, politică, socială şi culturală a acestora, dar şi despre promovarea unei imagini pozitive a 
îmbătrânirii, lipsită de discriminare, prin incluziune socială. 

Direcția de Asistență Socială Brașov marchează evenimentul prin organizarea luni, în data de 
01.10.2018, începând cu ora 16.00 la Sala Patria a spectacolului intitulat „Trenul vieții”. Protagoniștii 
sunt beneficiarii Centrului de socializare și petrecere a timpului liber tip club „Noua” care ne vor 
delecta cu un program artistic, iar una dintre beneficiarele Căminului pentru Persoane Vârstnice își va 
prezenta propria expoziție de pictură. 

Principiile Naţiunilor Unite consacră dreptul persoanelor vârstnice la hrană, condiţii de locuit şi 
îngrijire medicală, libertatea de a decide asupra vieţii personale şi profesionale, dreptul de a se exprima 
şi de a participa în activităţi sociale după pensionare, precum şi accesul la oportunităţi de învăţare 
adecvate vârstei.  

De Ziua internațională a persoanelor vârstnice, Direcția de Asistență Socială Brașov vă invită să 
le fim alături persoanelor vârstnice, să ne amintim că aceștia sunt părinții sau bunicii noștri și au dreptul 
la o viață demnă, lipsită de orice constrângeri.  
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