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Astăzi este despre tine!
Totul începe cu…

„Astăzi este despre tine, femeie, zâmbet curat, suflet frumos și motiv de bucurie!”

Sărbătorită încă din vremea grecilor antici, ziua dedicată femeii ne bucură pe toți, căci oglindirea
existenței îmbracă trupul ei, al mamei, surorii, bunicii, colegei sau sufletului pereche.

În fiecare an, sistemul penitenciar omagiază acest eveniment, prin organizarea unor manifestări și
activități artistice, menite să sensibilizeze persoanele aflate în penitenciar, dar și să aducă momente
de bucurie doamnelor și domnișoarelor.

Printre activitățile susținute cu ocazia zilei de 8 martie, evidențiem:

Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare – spectacol organizat de elevii instituției,
dedicat colegelor și colectivului profesoral;
Penitenciarul Timișoara – moment artistic susținut de formația de muzică a unității, la Căminul pentru
Persoane Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;

Penitenciarul Constanța – Poarta Albă – vizită la Centrul Social Poarta Albă;
Penitenciarul Ploiești – spectacol caritabil la Centrul de Asistență Socială pentru persoane vârstnice Plopeni;
Penitenciarul Focșani – spectacol cultural-artistic (poezii, scenete de teatru, muzica ușoară și populară) pentru persoanele asistate din
cadrul Căminelor pentru persoane vârstnice din orașul Focșani si localitatea Fitionești;
Penitenciarul-Spital Târgu Ocna – expoziție de pictură si felicitări, în perioada 6-9 martie, la Centrul de Informare Turistica Târgu Ocna;
Penitenciarul Iași – angajații din cadrul Penitenciarului Iași, împreună cu reprezentanții Scolii Gimnanziale nr. 41 Iași și alături de elevii de la
Liceul de Mecatronică și Automatizări Iași, vor fi prezenți pe B-dul Stefan cel Mare Iași (zona pietonală) pentru a oferi felicitări și flori
domnișoarelor și doamnelor.
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…și lista continuă, printre flori și mărțișoare!

 

 

 

 

Toate aceste evenimente reprezintă o confirmare a
eforturilor depuse de către personalul unităților penitenciare, pentru dezvoltarea laturii umane, sensibile și creative a persoanelor custodiate, dar
și pentru diminuarea prejudecăților asociate mediului carceral.

            Și în penitenciare există sensibilitate și frumos, regret și iertare!

 

La mulți ani, femeie!


