Обавештење за новинаре

Подршка и помоћ за врачарске сениоре
До геронто – домаћице пријавом Кол центру општине Врачар на број 360-2-380

Руководећи тим општине Врачар наставља са пружањем социјалне подршке и помоћи суграђанима којима
је то неопходно. Током наредна два месеца спроводићемо акцију "Подршка и помоћ за врачарске
сениоре", са циљем да обезбедимо услове за сигуран живот и угодну старост најстаријих суграђана.
Врачар је општина на којој живи највише грађана у трећем добу, који су својим радом, залагањем и трудом
заслужили да млађи о њима воде бригу и да им помажу.
Акцију "Подршка и помоћ за врачарске сениоре", општина Врачар спроводи од 8. марта до 8. маја. У
сарадњи са Геронто центром Београд који ће обезбедити неопходну обуку за домаћице, општина Врачар
ће омогућити бесплатну помоћ у кући за пензионере који живе сами, који су старији од 65 година и имају
мале пензије.
У оквиру пројекта „Подршка и помоћ за врачарске сениоре“, општина Врачар обезбеђује обуку и
двомесечну плату за 7 незапослених жена са Врачара које ће обављати посао геронто-домаћице током
трајања пројекта.
У првој фази пројекта општина Врачар је обезбедила довољна средства за помоћ у кући за више од 60
најугроженијих врачарских пензионера. Помоћ геронто- домаћица ће обухватити: набавку намирница,
припрему оброка, помоћ у одржавању личне хигијене, чистоће стана, помоћ у задовољењу елементарних
потреба за кретањем, обављању послова у поштама, банкама и апотекама.
Циљ акције јесте да општина Врачар, два месеца, најстаријим суграђанима активно пружа помоћ, како би се
проценила заинтересованост и потреба грађана за оваквом врстом помоћи и подршке. Након завршетка
акције, општина Врачар ће радити на томе да се свим грађанима који Кол центру општине Врачар на
телефон 360-2-380 пријаве потребу за геронто-домаћицом, трајно реши питање помоћи у кући, а у
сарадњи са свим организацијама које пружају помоћ људима у трећем добу на Врачару.
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