Благодарствено писмо: Където държавата я няма, идва ... Япония
Написано от ivailo
Събота, 20 Февруари 2016 21:28

Здравейте,
Аз съм Ивайло Цеков от град Видин и Ви пиша по повод дарението, което направихте
за Старческия дом в град Кула.
Изказвам Ви благодарност за дарението от името (без да съм упълномощен) на
Президента на Република България, Министър Председателя, Министъра на труда и
социалната политика, Областния управител на област Видин, кмета на община Кула,
Директора на Дома и останалите държавни наблюдатели.
Благодаря на съпругата на бившият посланик на Япония в България и на г-жа Томоко
Коидзуми (съпруга на сегашният посланик в България) за одеалата, леглата и
посещението й в старческия дом.
Вместо България да се грижи за собствените си пенсионери, Япония се поинтересува
от тях и още по-лошото е, че и в бъдеще нашата държава няма да се интересува.
Леглата и одеалата няма да се помнят толкова, колкото посещението Ви в дома и че
стиснахте ръцете на тези хора. С това им показахте, че не са забравени, макар и
изоставени.
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Представете си пенсионер в Япония с 35-40-годишен трудов стаж с пенсионно
възнаграждение 1/3 от минималната работна заплата. Също така си представете
пенсионерът да е с няколко заболявания, няколко операции, недочуващ, недовиждащ и
без зъби. Не можете да си го представите в Япония, но в България това е нормалното
житие и битие на възрастните хора.
От показаното видео по Нова ТВ видях, че хората в старческите домове в Япония имат
роботи за успокоение, а в дома в град Кула нямат условия дори и за 20 век.
В същото това време в държавата се правят обществени поръчки за 900 милиона лева
за магистрала, която ще пропадне месец след отрязването на лентата, за чистене на
писта на летище за десетки милиони, а за старите хора в домовете няма легла, одеала,
обувки и тн.
Благодаря Ви.
С уважение Ивайло Цеков
гр.Видин
20.02.2016г
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