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La distanţă, dar mai uniţi ca niciodată!

România este supusă unui test al rezistenţei din cauza crizei provocate de coronavirus. În condiţiile actuale,

când măsurile de izolare sunt necesare pentru protecţia noastră, a tuturor, sentimentul de abandon sau de

nesiguranţă poate să apară în sufletul multora dintre noi, în special la părinţii și bunicii noștri.

Izolarea nu înseamnă abandon. PSD e alături de tine!

Am creat alaturidetine.ro pentru a construi o punte de comunicare rapidă între tine și cei care te reprezintă la

nivel local și naţional pentru a răspunde rapid solicitărilor și problemelor tale. Prin grupurile de sprijin

organizate în toate zonele ţării, fiecare solicitare legată de această situaţie de criză în care ne aflăm își va găsi

rezolvarea în localitatea ta.

Scrie-ne! Nu ești singur. Suntem alături de tine!

Distribuie această platformă unui prieten, unei cunoştinţe sau pe social media, în speranţa că vom ajunge la cineva

care are nevoie de noi.

Faci parte dintr-un ONG, companie sau esti simplu cetăţean și dorești să te alături campaniei noastre? Ai mai jos

datele de contact ale centrelor noastre judeţene.

Te așteptăm alături de noi!

L I S TĂ  C O N TA C T E  C E N T R E  J U D E Ţ E N E

Te ascultăm.Te ascultăm.
Suntem alături de tine,Suntem alături de tine,
alături de toţi românii.alături de toţi românii.

Te ajutăm.Te ajutăm.
Doar împreună, depăşimDoar împreună, depăşim

criza!criza!

Spune-ne problema ta 

Spune-ne cum putem fi alături de tine!

Selectează domeniul *

Unde s-a întâmplat?

Selectează judeţul *

Cum te putem contacta?

Nume / Prenume *

Email

Telefon *

  Am înţeles şi sunt de acord cu Politica de confidenţialitate şi Prelucrarea datelor cu
caracter personal.

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

T R I M I T E

Descrie-ne situaţia ta *

ALEGE FIŞIER sau trage fişierul în zona punctată

Suntem aici, alături de tine!

Ce facem pentru tine

Distribuie această platformă

Alătură-te și tu


