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Cum să ne monitorizăm accesul în scările de bloc? Ce să facem în cazul în care în 

proximitatea casei se aciuiază oameni ai străzii, care fac scandal și ne tulbură liniștea, 

dar și curățenia din zonă? Ce trebuie să știe un deținător de animale de companie? Cum 

să trecem corect strada, fără să ne punem viața în pericol? 

Acestea sunt întrebările clasice la care le-au raspuns polițiștii locali, membrilor 

Academiei Seniorilor. Multe dintre problemele ridicate de către auditoriu au fost amplu 

comentate și dezbătute cu oamenii legii, care le-au oferit seniorilor soluții concrete la 

fiecare caz în parte, sfaturi demne de urmat, dar și informații legislative legate de 

problemele cu care aceștia se întâlnesc în viața de zi cu zi sau doar ocazional. 

  Este a doua întrevedere dintre polițiștii locali și Academia Seniorilor, bazată pe 

un program stabilit de către Direcția de Servicii Sociale (DSS) din cadrul Primăriei 

Brașov. 

În timpul discuțiilor, întreaga asistență a primit materiale informative cu sfaturi 

oferite publicului larg de Poliția Locală Brașov în timpul campaniilor derulate în 

comunitate. Vorbim despre campaniile: Respectă-ți aproapele!; Spune „NU” 

cerșetoriei!; Fără „NOROC” pe strada! - Ori Folosește zebra! – campania destinată cu 

precădere  copiilor de școală, dar care a fost adaptată necesităților de informare a 

seniorilor, care, din păcate, de prea multe ori sunt victime sigure ale accidentelor 

rutiere. 
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Direcția de Servicii Sociale și Poliția Locală Brașov au parafat la jumătatea lunii 

decembrie a anului trecut un document de colaborare, reprezentând un parteneriat 

instituțional. Beneficiarii acestei înțelegeri interinstituționale sunt seniorii, care astfel 

pot beneficia de consultanță, sprijin și informație, ținând cont și de faptul că vârstnicul 

face parte din categoria grupurilor vulnerabile și are nevoi sociale altele față de ceilalți 

membri ai comunității. 

Academia Seniorilor reprezintă un program al DSS, instituție care le pune la 

dispoziție Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (de tip club), unde 

vârstnicii au posibilitatea să desfășoare împreună, diferite activități sociale, sportive, 

culturale și de petrecere a timpului liber. 

Reamintim faptul că parteneriatul dintre Poliția Locală și DSS se va întinde pe o 

perioadă de un an și își propune, printre altele, dezvoltarea unui dialog între seniori și 

oamenii legii pe subiecte legate de 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. De 

asemenea, cu ocazia acestor întâlniri, Poliția Locală Brașov poate soluționa multe dintre 

problemele cu care se confruntă brașoveanul, cazuri care nu ajung de fiecare dată la 

Poliția Locală Brașov, sub formă de observații, sesizări sau solicitări.  
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