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Comunicat de presă
Polițiștii locali, aproape de seniorii brașoveni!

Situația parcărilor de reședintă, activitatea firmelor de salubritate, probleme
legate de asociațiile de proprietari și subiecte privind menținerea ordinii și liniștii
publice în comunitate. Sunt doar câteva dintre temele abordate de seniorii brașoveni la
întâlnirea facilitată de Direcția de Servicii Sociale din cadrul Primăriei Brașov.
Cele două instituții au parafat o colaborare, pe baza căreia polițiștii locali vor
dialoga cel puțin de două ori pe lună cu persoanele vârstnice incluse în programele
Direcției de Servicii Sociale, pe chestiuni de interes public. Menționăm, însă, că
polițiștii locali vor fi prezenți la întâlniri ori de câte ori vor fi solicitați.
Acest parteneriat instituțional vine în întâmpinarea vârstnicului, care reprezintă
una dintre cele mai vulnerabile categorii sociale, ținând cont și de faptul că, de cele mai
multe ori, ei sunt victimele preferate ale hoților și infractorilor.
Dialogul dintre seniorii și polițiștii locali a debutat astăzi la Centrul de zi de
socializare și petrecere a timpului liber (de tip club), aflat în subordinea Direcției de
Servicii Sociale, întâlnire la care au participat peste 50 de brașoveni. Proiectul se va
derula, în primă fază, pe o perioadă de un an și își propune, printre altele, tratarea de
tematici pentru prevenirea criminalității asupra vârstnicilor prin învățarea unor
comportamente, care să îi ajute să evite situațiile de risc, fie că vorbim despre circulația
rutieră ori activități care țin de liniștea și siguranța cetățeanului.
Mai mult decât atât, în urma acestor discuții directe între cetățean și polițist local,
vor putea fi rezolvate multe dintre problemele cu care se confruntă comunitatea,
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probleme care nu ajung tot timpul sub formă de solicitări sau sesizări la dispeceratul
Poliției Locale Brașov.
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