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Ploiești, 14 septembrie  2018 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Primarul municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, a participat, vineri, 14 septembrie 

a.c., la o întâlnire cu reprezentanții asociației InsiemeAte, serviciu italian specializat în asistența la 

domiciliu a persoanelor care și-au pierdut autonomia prin dobândirea unor afecțiuni psihice, și nu 

numai.  

Cu această ocazie, reprezentanții asociației InsiemeAte și-au exprimat dorința de a implementa, cu 

ajutorul autorităților locale, în municipiul Ploiești, un program de asistență la domiciliu a persoanelor 

care și-au pierdut autonomia prin dezvoltarea unor afecțiuni psihice, precum Alzheimer sau alte forme 

de demență.  

În acest sens, edilul municipiului, domnul Adrian Florin Dobre, si-a arătat toată deschiderea în vederea 

susținerii proiectului asociației InsiemeAte, dorindu-se implicarea în acest scop a Administrației 

Serviciilor Sociale și Comunitare Ploiești, respectiv a Centrului de Zi de Îngrijire a Persoanele 

Vârstnice, în vederea identificării cazurilor în nevoie, precum și în vederea acordării suportului pentru 

specializarea și calificarea personalului care să contribuie la derularea acestui proiect.  

 

 

 



 

Cu acest prilej, primarul municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, a reiterat dorința 

municipalității de a contribui cât mai activ în consolidarea și punerea în aplicare a inițiativelor ce au ca 

drept scop protecția și ajutorarea tuturor persoanelor, pentru care trecerea anilor a însemnat 

degradarea stării de sănătate mentală sau dobândirea altor invalidități. 

Printre principalele obiective ale proiectului propus de asociația InsiemeAte amintim aici, sensibilizarea 

opiniei publice cu privire la problematica persoanelor vârstnice, având în vedere că procentul 

persoanelor afectate de bolile de demență, odată cu trecerea anilor, este tot mai mare de la un an la 

altul; implementarea asistenței la domiciliu pentru păstrarea autonomiei bolnavilor de Alzheimer sau 

alte forme de demență; calificarea unui personal  de specialitate; implicarea deopotrivă a familie 

suferindului, dar și a societății; menținerea autonomiei bolnavului în propriul habitat, dar și crearea 

unui Centru de zi specializat pe această patologie, unde pacientul poate veni dimineața și de unde se 

poate reîntoarce seara în cadrul familiei.  
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