Campania de strângere de fonduri a intrat în linie dreaptă
Cei 150 de copii beneficiari ai proiectului „Centrul zonal de mobilizare a
resurselor locale pentru servicii integrate destinate copilului în
dificultate“ au dat startul pregătirilor pentru campania de strângere de
fonduri ce va avea loc în luna octombrie a acestui an. Coordonatorii locali și
managerul de proiect au distribuit marți, 9 august, rechizite și consumabile
de birou în toate cele 5 locații ale proiectului, precum și materiale de
curățenie care să permită igienizarea sălilor de curs în care își petrec timpul
beneficiarii. Copiii au fost cei mai încântați de primirea materialelor, ei
apucându-se deja să confecționeze tot felul de obiecte handmade pe care să
le dea la schimb în cadrul acțiunii de strângere de fonduri tuturor oamenilor
generoși care vor dori să doneze în beneficiul lor. Micuții știu la ce să se
aștepte deoarece au experiența anului anterior când au constatat că mulți
oameni cu suflet mare s-au alăturat cauzei lor și le-au oferit sprijin
necondiționat și daruri generoase. Obiectele create și dăruite în schimb de
copii au avut capacitatea de a emoționa iar cei mici au obținut satisfacții
nebănuite, știind că munca lor a fost valorizată și apreciată. Aceste creații nu
reprezintă doar un mod de a mulțumi sponsorilor ci și o alternativă frumoasă
de petrecere a timpului liber, care stimulează creativitatea, ajută la
stimularea unor deprinderi motrice și, nu în ultimul rând, îi ajută să
socializeze frumos.
Campania de strângere de fonduri din octombrie reprezintă o continuare a
activităților din 2015, când, la inițiativa echipei de implementare a
proiectului, s-a deschis o bancă de resurse. Aceasta a fost gândită în
perspectiva faptului că la un moment dat proiectul nu va mai avea finanțare
și va trebui să își asigure susținerea prin forțe proprii. Astfel a luat naștere
acest „troc“ de suflet, în cadrul căruia persoane cu o situație materială mai
bună oferă sprijin copiilor din proiect iar ei, la rândul lor, oferă obiecte
create de ei drept recunoștință.
Proiectul are ca beneficiari 150 de copii si 180 de părinti, pentru primii
asigurîndu-se, zilnic, activităti tip scoala după scoală si o masă caldă, iar
adultilor, consiliere si îndrumare. Proiectul este finantat cu sprijinul financiar
al Programului RO 10 - CORAI, finantat de Granturile SEE 2009 - 2014 si
administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

