20 de copii din Răucești în aventura vieții lor: prima dată la mare!
20 de copii provenind din familii defavorizate din comuna Răucești și care
sunt beneficiari ai unui proiect implementat de DGASPC Neamț, au văzut
săptămâna trecută pentru prima dată marea. Bucuria și emoția celor mici au
fost greu de exprimat în cuvinte, aceștia aruncându-se imediat în valuri
pentru a face cunoștință cu apa înspumată a Mării Negre, pe care o văzuseră
doar la televizor. Timp de 5 zile, copiii, însoțiți de două cadre didactice ale
Școlii Răucești s-au bucurat de soare și valuri, au făcut castele de nisip, au
adunat scoici, s-au plimbat și mai ales, s-au bucurat de câteva zile fericite
fără griji.
Toate acestea au fost posibile cu ajutorul unei companii private din județul
Neamț care și-a dorit să aducă un zâmbet și să ofere câteva zile de neuitat
unor copii pentru care universul se reduce de multe ori la satul în care
trăiesc. Familiile acestora fac față cu greu traiului zilnic și nu își pot permite
să îi ducă în vacanțe pe litoral sau oriunde. În aceste condiții, au fost
selectați să meargă în tabără copiii cu cea mai dificilă situație materială dar
și cei mai ascultători și cuminți pentru a beneficia de acest dar generos. Așa
se face că vineri, 30 iunie, a început aventura celor mici iar timp de 5 zile sau bucurat de o vacanță perfectă la Saturn, unde au avut cazarea și masa
asigurate la hotel. „Pentru niște copii a căror lume se reduce la câțiva
kilometri, câteva zile pe litoral echivalează cu aventura vieții lor. Aceste
zile de poveste pot schimba în bine destinul unor copii și le pot da
speranță și aripi să viseze către un viitor frumos. Ne bucurăm din suflet
că au avut parte de o vacanță extraordinară și suntem profund
recunoscători sponsorului care a oferit acest dar emoționant și generos
unor copii aflați în dificultate“, a spus Cristina Păvăluță, directorul
DGASPC Neamț.
Proiectul „Centrul zonal de mobilizare a resurselor locale pentru servicii
integrate destinate copilului în dificultate“ este implementat în parteneriat
cu primăriile din localitățile Târgu Neamț, Răucești și Pipirig de DGASPC
Neamț din 2015 și 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. Beneficiari sunt 150 de copii și 180
de părinți, pentru primii asigurându-se, zilnic, activități tip „școala după
școală“, „educație pentru sănătate“, o masă caldă, activități de recreere și
petrecere a timpului liber iar adulților, consiliere și îndrumare.

