Petrecere surpriză pentru 150 de copii săraci
Ziua de 1 iunie a fost una de poveste pentru 150 de copii din familii foarte modeste și
care sunt beneficiarii proiectului „Centrul zonal de mobilizare a resurselor locale
pentru servicii integrate destinate copilului în dificultate“. Copiii sunt din Tîrgu
Neamț, Răucești și Pipirig și de aproape un an beneficiază zilnic de o masă caldă, de
programe tip „after-school“, de programe de recreere și petrecere a timpului liber, de
educație pentru sănătate, de consiliere, informare și sprijin și, mai nou, de meditații la
limba română și matematică în vederea facilitării accesului la educație.
Pentru toți acești copii a fost organizată miercuri, 1 iunie, o petrecere surpriză, cu tort,
baloane, confetti și multă veselie. Manifestările, organizate în mai multe școli din
localitățile mai sus menționate le-au provocat copiilor mari emoții, mulți dintre ei
neavând vreodată parte de tort sau surprize de ziua lor. Au fost emoționați și fericiți, au
mâncat tort pe săturate, s-au jucat iar unii dintre ei au concluzionat că a fost cea mai
frumoasă zi din viața lor. „Ziua de 1 iunie este una specială pentru noi toți.
Sărbătorim inocența și puritatea iar nouă, adulților, ne reamintește că viitorul
oricărui copil ar trebui să înceapă cu speranță și bucurie. Tocmai de aceea ne-am
propus ca de 1 iunie să le facem o supriză acestor copii și să le aducem un strop de
magie în viață. Ne-am bucurat să-i vedem fericiți, cu soare în priviri și zâmbetul pe
buze“, a declarat Elena Belciu, managerul de proiect.
Proiectul „Centrul zonal de mobilizare a resurselor locale pentru servicii integrate
destinate copilului în dificultate“ este implementat de DGASPC Neamț din 2015 și este
realizat cu sprijinul financiar al Programului RO-10 CORAI, program finanțat de
Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială-FRDS.
Programat să se finalizeze la 30 aprilie, proiectul continuă prin intermediul Facilității de
finanțare PLUS care permite acordarea acestor servicii până la data de 31 octombrie
2016, beneficiari fiind 150 de copii dintre care 30 de etnie rromă din Tîrgu Neamț,
Răucești și Pipirig.

