Campania de strângere de resurse pentru copii, un succes

Campania de strângere de resurse pentru 150 de copii beneficiari ai proiectului „Centrul
zonal de mobilizare a resurselor locale pentru servicii integrate destinate copilului
în dificultate“ implementat de DGASPC Neamț, a fost un succes. Acțiunile au avut loc
la sfârșitul săptămânii trecute în localitățile Pipirig și Tîrgu Neamț iar marți, 25
octombrie, va avea loc o activitate similară în comuna Răucești.
Campania, aflată la a doua ediție, face parte dintr-o activitate mai amplă demarată în
2015 care a presupus deschiderea băncilor de resurse în toate locațiile de implementare
ale proiectului – Pipirig, Târgu Neamț și Răucești. Aceste bănci de resurse reprezintă
efortul conjugat al comunităților de a strânge diverse produse - rechizite, articole de
îmbrăcăminte, produse alimentare - care să fie folosite de beneficiarii proiectului, în caz
de nevoie. Campania din acest an a fost organizată de coordonatorii locali din proiect în
colaborare cu membrii Consiliilor Comunitare Consultative și cadrele didactice iar toate
activitățile au însemnat întâlniri emoționante și sensibile între beneficiari și oameni cu
suflet mare care au dorit să le ofere sprijin. La Târgu Neamț și Pipirig evenimentele au
fost pline de culoare, copiii venind cu creații personale pentru a le da în schimb celor care
s-au implicat pentru ajutorarea lor. Desene, felicitări realizate prin metoda cuiling,
coșulețe cu castane create și împodobite de ei sau flori din hârtie, toate au fost apreciate și
au stârnit admirația celor prezenți. S-au implicat în această campanie directorii mai
multor școli și licee, oameni de afaceri și preoți care au donat rechizite și produse
alimentare în beneficiul celor mici. La schimb, aceștia au oferit îmbrățișări și obiecte
handmade, activitatea stând sub semnul unei mari emoții. „Băncile de resurse au fost
ideea echipei de implementare și au reprezentat o «asigurare» în caz de nevoie pentru
momentul în care proiectul se va încheia. Practic, ne-am dorit să conjugăm efortul
comunităților locale în favoarea acestor copii aflați în dificultate, sperând ca prin toate
resursele donate să-i ajutăm să depășească mai ușor momentele grele care ar putea
apărea. Strângerea resurselor se face nu doar în timpul campaniilor ci permanent,
astfel încât cei care doresc să se implice și să întindă o mână pentru viitorul acestor
copii, sunt bineveniți“, a spus Cristina Păvăluță, director general al DGASPC Neamț.
Proiectul are ca beneficiari 150 de copii și 180 de părinți, pentru primii asigurîndu-se,
zilnic, activități tip școală după școală și o masă caldă, iar adulților, consiliere și
îndrumare. Proiectul este finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO 10 - CORAI,
finanțat de Granturile SEE 2009 - 2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare
Socială.

