Саопштење за новинаре
ПРИЈАТНА И СИГУРНА СТАРОСТ УЗ ВРАЧАРСКОГ МАЈСТОРА
Брига о најстаријим суграђанима један је од најзначајнијих приоритета општине
Врачар, јер знамо да старост може да буде лепа уколико наши најстарији Врачарци
имају на кога да се ослоне. Због тога већ традиционално, од 2013. године,
спроводимо пројекат „Врачарски мајстор“, кроз који нашим суграђанима старијим од
70 година обезбеђујемо бесплатне услуге мајстора за ситне поправке по стану.
„Године, болести, мале пензије...тешка старост... а онда кварови, не ради ово не
ради оно. И иде тако, све се може када се мора, али има ствари без којих се не
може, које су као и здравље - или их имаш или их немаш. Када бојлер прегори,
шпорет или фазе не раде па нема струје, онда се баш не може. Нема топле воде,
нема куваног јела, нема радија, ни телевизије. Нема воде на чесми, јер је славина
остала без гумице. И тако живот постане црн, још црњи, увијеш се у ћебе и јецаш.
Али, неко се досетио и организовао. Помогао нам. Неки ће рећи 'није то нешто', али
тај не зна шта нама то значи. Колико значи када гурнем ћебе са себе и укључим
радио, шпорет да скувам супу, бојлер да се окупам и веш машину. За нас старе то
је живот или како рекоше 'Златно доба'.
Неизмерно Вам хвала што мислите на нас заборављене, враћате нам радост и
наду. Ситнице чине живот, а за нас су ове оправке буквално живот. Хвала Вам у
име свих старих са наше општине“, рекла нам је госпођа Светлана Павловић,
пензионерка са Врачара и корисница услуге.
„Врачарски мајстор ту за Вас, јер сте нас својим радом и залагањем задужили да
учинимо све што је у нашој моћи да Вам живот у трећем добу буде пријатан и
сигуран“, поручила је председница општине госпођи Павловић
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