
 

 

 

Buletin de presă 
 
Două evenimente caritabile desfășurate în lunile septembrie și octombrie, 

ultramaratonul "24 h pentru autism" și maratonul "Petru Rareș Voievod", au avut ca 
scop principal sprijinirea copiilor cu nevoi speciale. 

Practic, la finele celor două manifestări, marcate de pandemie în acest an, s-a reușit 
achizitionarea soft-ului MIRA (o aplicaţie dezvoltată pentru a transforma şedinţa de 
recuperare într-o activitate fizică accesibilă şi distractivă, dar mai ales eficientă şi 
personalizată pentru nevoile fiecărui pacient), precum și a senzorilor specifici pentru 
utilizare în procesul de recuperare a persoanelor cu autism. Echipamentele în valoare de 
4.200 de euro, vor fi utilizate în fiecare dintre cele patru săli de terapie, pentru toți 
beneficiarii de la "Căsuța CURCUBEU - Centru multidisciplinar de intervenții 
specializate în autism – APCA Galați". 

"La ambele acțiuni caritabile, Poliția Locală Galați și Asociația Profesională a  
Polițiștilor Locali "GALPOL" și-au adus aportul din punct de vedere organizator, dar și 
financiar, având aproape numeroși parteneri, instituții ale statului, agenți economici, dar și 
foarte mulți gălățeni, persoane care s-au implicat necondiționat. 30 de polițiști locali au 
alergat peste 2.500 km, reușind astfel să contribuie la suma necesară pentru achiziționarea 
soft-ului MIRA. Poliția Locală Galați și Asociația Profesională a Polițiștilor Locali 
"GALPOL" se implică periodic în acțiuni umanitare și de sprijin pentru oamenii cu nevoi 
speciale. Chiar daca trecem printr-o perioadă dificilă, nu trebuie să uităm de cei de lângă 
noi, a declarat Petrică Hahui, director general – Poliția Locală Galați. 

Continuând seria acțiunilor caritabile, 100 de copii/elevi din cadrul Asociaţiei de 
Sprijin pentru Părinţi şi Copiii cu Autism Galaţi și de la Școala Gimnazială nr.1 din Tulucești 
au primit zilele acestea tot atâtea rucsacuri cu rechizite. Acest gest a fost posibil datorită 
unor parteneri, agenți economici (Autonom Galați și GENERALI) care au înțeles cât de 
important este să îți ajuți semeni. 

"Într-o perioada atât de dificilă prin care suntem nevoiți sa trecem cu toții,  să primim  
ajutor, când sunt atât de multe probleme în jur, să vedem atât de mulți oameni moblizați 
pentru cauza copiilor noștri SPECIALI, să ni se alăture atât de mulți parteneri alături de care 
sa reușim achizitionarea soft-ului MIRA, în valoare de 4.200 de euro părea poate imposibil 
la un moment dat... Ce știm sigur însă acum, când visul nostru a devenit realitate, este ca 
imposibilul a devenit posibil datorita celor care au fost cu adevarat "motorul" acestei reușite, 
prin implicare și daruire totala, echipa GALPOL și cea a Poliției Locale Galați", spune 
Nicoleta Lupoae, președinte - Asociaţia de Sprijin pentru Părinţi şi Copiii cu Autism Galaţi. 


