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”Vârstnicii nu sunt o povară, ei, prin îmțelepciunea și experiența lor de viață reprezintă o 

Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice este marcată în fiecare an la 1 octombrie 

pentru promovarea drepturilor persoanelor de vârsta a treia, prin încurajarea de a participa activ la 

viaţa economică, politică, socială şi culturală, dar şi pentru promovarea unei imagini pozitive a 

îmbătrânirii, lipsită de discriminare, prin incluziune socială. Sărbătoarea vârstnicilor a fost 

instituită, la 14 decembrie 1990, de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, în baza 

Rezoluţiei nr. 45/106. A fost iniţiată în 1982 prin elaborarea unui Plan internaţional de acţiune 

privind ajutorarea persoanelor în vârstă. Planul a fost adoptat în acelaşi an de către Adunarea 

Mondială privind Îmbătrânirea şi aprobat de către Adunarea Generală a ONU.  

Mulți sătmăreni își găsesc un adăpost la bătrânețe la CIAS ”Șansa” a DGASPC Satu Mare. 

Ei vor fi sărbătoriți luni, de la ora 13.00, în cadrul unui eveniment festiv, organizat, dacă vremea 

va permite, în curtea instituției. La această festivitate a fost invtată conducerea Consiliului 

Județean, edilii municipiului, conducerea Direcției, copiii și educatorii de la Centrul de Tranzit 

”Andrei” (tot din subordinea DGASPC Satu Mare) din vecinătatea căminului ”Șansa”, iar la 

realizarea momentelor vesele, cu care va începe programul, alături de angajații și asistații 

instituției își vor aduce contribuția elevii Liceului Teologic Romano-Catolic Hám János și a 

Liceului Teoretic German Johann Ettinger. Ei vor realiza și mici ateliere de artizanat, precum și de 

pictură pe sticlă, iar corurile celor două școli îi vor delecta pe cei prezeți cu un buchet de melodii 

pregătite pentru acest eveniment. În ton cu momentele toamnei, din strugurii proasăt culeși se va 

stoarce și must, iar la masă se va servi un guiaș de fasole la ceaun, sarmale și cozonac, în tocmai 

ca pe vremuri, la culesul strugurilor. Curtea deja este împodobită, iar acum locuitorii căminului se 

roagă pentru vreme bună. După amiază, gazdele și invitații se vor distra împreună, iar ziua se va 

încheia cu cântece și destăinuiri de amintiri frumoase la lumina și căldura focului de tabără.  

 

Eva Laczko 

Consilier  

Birou de comunicare, registratură,  

relații cu publicul și logistică 

De Ziua Vârstnicilor, asistații de la CIAS ”Șansa” se vor 

distra la ”Festivalul Toamnei” 

”Șansa” din cadrul DGASPC Satu Mare vor marca luni, 1 octombrie, Ziua Mondială a 

Vârstnicilor.  

valoare pentru Biserică și pentru societate” (episcop Eugen Schönberger)  

 

”Festivalul Toamnei” se intitulează evenimentul, prin care angajații și asistații de la CIAS 
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