Bucurii în noul an școlar pentru copiii defavorizați
150 de copii proveniți din familii modeste și care sunt beneficiarii unui proiect
implementat de DGASPC Neamț au început noul an școlar cu dreptul. Aceștia au primit
în dar rechizite și ghiozdane noi astfel încât startul spre educație să fie unul cât mai firesc
și frumos. Copiii sunt beneficiarii proiectului “Centrul zonal de mobilizare a
resurselor locale pentru servicii integrate destinate copilului în dificultate” ce se
derulează în localitățile Târgu Neamț, Pipirig și Răucești. Acțiunea de distribuire a
rechizitelor și ghiozdanelor din 2017 reprezintă o continuare a activităților similare ce au
avut loc în anii precedenți și de fiecare dată surprizele au fost posibile datorită
generozității unor sponsori precum și a implicării comunităților locale. Alături de alte
servicii specifice, distribuirea rechizitelor și ghiozdanelor, reprezintă modul de a combate
abandonul școlar și de a încuraja educația. Practic, acești copii proveniți din familii
defavorizate, sunt stimulați să continue școala deoarece doar prin educație își pot depăși
condiția. În acest sens, proiectul implementat de DGASPC Neamț din 2015 oferă copiilor
zilnic o masă caldă și ajutor la lecții într-un sistem de tip after school, singura condiție
impusă fiind aceea de a frecventa cursurile. Sistemul s-a dovedit deja a fi eficient,
absenteismul reducându-se semnificativ iar rezultatele școlare ale copiilor au cunoscut un
real progres. „Pentru că una dintre cele mai importante cauze ale abandonului școlar
este sărăcia, sprijinirea copiilor să meargă zi de zi la ore reprezintă o prioritate
pentru D.G.A.S.P.C. și trebuie să fie dealtfel un obiectiv prioritar pentru întreaga
societate. Este evident că implicarea comunității prin donarea de rechizite, haine,
încălțăminte, ghiozdane, etc. poate facilita accesul copiilor la educație și ne bucurăm
să vedem că tot mai mulți oameni sunt dispuși să sprijine viitorul acestor copii“, a
spus Cristina Păvăluță, directorul DGASPC Neamț. Activitatea este o continuare a
proiectului implementat de DGASPC prin Programul RO10CORAI - Mecanismul
financiar al SEE.

