Proiect al DGASPC Neamț, punct și de la capăt
Proiectul „Centrul zonal de mobilizare a resurselor locale pentru servicii integrate
destinate copilului în dificultate“, implementat de DGASPC Neamț în parteneriat cu
Primăria orașului Târgu Neamț, Primăria comunei Răucești și Primăria comunei Pipirig, a
ajuns la final. Joi, 26 octombrie, la sediul Primăriei Târgu Neamț, a avut loc conferința de
închidere la care au participat Valentina Matei, ofițer de proiect al Fondului Român de
Dezvoltare Socială, conducerea DGASPC, a Direcției de Asistență Socială Târgu Neamț,
primarul orașului Târgu Neamț, primarul comunei Răucești și o parte din echipa de
implementare. Proiectul, lansat în martie 2015 cu o durată de implementare de 20 de luni, a
avut o valoare totală de 1.506.204 lei. „Centrul zonal de mobilizare a resurselor locale
pentru servicii integrate destinate copilului în dificultate“ a avut ca beneficiari 150 de
copii, dintre care 30 de etnie romă, din localitățile Târgu Neamț, Pipirig și Răucești cărora leau fost oferite servicii tip „școala după școală“, „educație pentru sănătate“, petrecerea
timpului liber, „consiliere, informare și sprijin pentru copii și părinți“ dar și de alte forme de
sprijin precum servicii de catering (o masă caldă/zi/beneficiar), tabere și excursii, rechizite,
premii sub formă de echipamente sportive, materiale igienico-sanitare, cadouri de Crăciun,
etc. „A fost un proiect creat din suflet, în care s-au investit sentimente și eforturi
concentrate și care a reușit să mobilizeze oameni extraordinari pentru a oferi unor copii
cu mai puține șanse servicii concrete care să le confere încrederea că pot reuși în tot ceea
ce își vor propune în viitor. Suntem mândri că munca echipei de implementare și a tuturor
colaboratorilor a fost percepută zi de zi de copii și familiile acestora și, totodată, a obținut
și recunoașterea specialiștilor în domeniu. Proiectul a fost considerat un model de bune
practici la nivel național și a obținut premiul doi pe țară la capitolul Incluziune Socială în
cadrul Conferinței internaționale „Inovație și calitate în sectorul public“ organizată de
Guvernul României cu sprijinul Consiliului Europei“, a declarat Cristina Păvăluță,
directorul general al DGASPC Neamț. Primarul orașului Târgu Neamț a considerat proiectul
benefic întregii comunități și a declarat că și-ar dori ca acesta „să devină un model și pentru
alte servicii de asistență socială, pentru că doar investind în copii putem schimba viitorul“.
Edilul comunei Răucești, de unde provin majoritatea beneficiarilor proiectului ( 95 de copii),
a punctat progresele acestora. „Cea mai mare mândrie a noastră este faptul că la finalul
proiectului se observă un progres evident al acestor copii. Au note mai mari, absenteismul
s-a redus semnificativ, au devenit mai motivați, mai sociabili iar speranța a renăscut
pentru ei“, a declarat Dumitru Bălăjel, primarul comunei Răucești.
Deși proiectul se va încheia oficial pe data de 31 octombrie, copiii vor beneficia în continuare
de servicii timp de 5 ani, în toată perioada de sustenabilitate finanțarea urmând a fi asigurată
de Consiliul Județean Neamț precum și de primăriile localităților Târgu Neamț, Pipirig și
Răucești. 150 de copii din familii aflate în dificultate vor primi în continuare zilnic o masă
caldă, servicii de tip „școală după școală“, meditații la română și matematică, etc. Proiectul a
fost finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO 10 - CORAI, program finanțat de
Granturile SEE 2009 - 2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.
Valoarea totală a fost de 1.506.204 lei și s-a derulat pe o perioada de 20 de luni.

