
Punct termic dezafectat,
transformat în centru
de zi

U
n fost punct ter-
mic dezafectat din
centrul municipiu-
lui Buzãu a deve-
nit centru de zi
pentru persoanele

adulte cu dizabilitãþi. Iniþativa
aparþine asociaþiilor de sprijin a
adulþilor cu dizabilitãþi care au ce-
rut Primãriei Buzãu un spaþiu pen-
tru miile de beneficiari care nu
aveau un loc al lor pentru sociali-
zare ºi terapie.

Centrul de zi a fost inaugurat în
mai 2022. Primarul Constantin
Toma a promis cã ºi alte puncte
termice dezafectate vor fi amena-
jate în funcþie de necesitãþile

buzoienilor.
"Sunt convins cã era un lucru ne-

cesar. Încercãm ca la toate aceste
puncte termice pe care le avem în
oraºul nostru sã le dãm funcþiuni
ºi pe zona socialã, ºi pe zona eco-
nomicã ºi pe zona de sãnãtate,
care tot ajutor social înseamnã", a
declarat primarul Constantin
Toma, cu ocazia inaugurãr i i
centrului.

În centrul cu o capacitate de 25
de persoane se va pune accent pe
socializare, dar ºi pe ºedinþele de
terapie, mai exact kinetoterapie,
e r g ot e r api e º i d e z v olt ar e
personalã.

"În cadrul centrului se vor acor-

da aceste servicii pe care le-am
gândit noi în douã etape. Probabil
cã vor fi persoane care nu pot sta
opt ore, cât este programul de
funcþionare al centrului. ªi atunci,
în funcþie de programare, în fun-
cþie de capacitatea fiecãrui bene-
ficiar de a rezista unei zile, poate
sã vinã, aparþinãtorul îl aduce, în
funcþie de abilitãþile pe care le are
dezvoltã acele servicii ºi de kine-
toterapie ºi de terapie. Aparþinã-
torul nu trebuie sã stea în cadrul
centrului, poate sã meargã sã-ºi
rezolve niºte probleme pe care în
alte condiþii nu ar fi putut sã le
rezolve", a precizat Gabriela
Antonescu, director DAS Buzãu.

Centrul va dispune de ºase an-
gajaþi, printre care asistent medi-
cal, kinetoterapeut, psiholog.
Investiþia pentru amenajarea cen-
trului a fost de doar câteva mii de
euro, banii fiind cheltuiþi pe curã-
þenie, renovarea spaþiului ºi
moblier.
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