Mare bucurie pentru beneficiarii din proiectul “Centrul zonal de mobilizare a resurselor locale pentru
servicii integrate destinate copilului aflat in dificultate”
150 de copii, beneficiari ai proiectului “Centrul zonal de mobilizare a resurselor locale pentru servicii
integrate destinate copilului in dificultate” finanţat din Granturile SEE în cadrul Programului RO 10
CORAI, au trait o mare bucurie, zilele trecute, cand reprezentatii Directiei Generale de Asistenta Sociala
si Protectia Copilului Neamt, responsabili de proiect, le-au facut o surpriza de proportii, oferindu-le
premii deosebite.
O echipa de la DGASPC Neamt, coordonata de Elena Belciu, managerul proiectului, s-a deplasat in cele
cinci scoli în care se desfăşoară activităţile proiectului, si a oferit premii copiilor. Acestea au constat in
echipamente sportive: treninguri, bluze si pantofi sport. Premiile au fost achizitionate astfel incat sa se
potriveasca fiecarui copil. Aceste forme de sprijin s-au acordat ca o recompensa pentru participarea la
activitatile tip”scoală după şcoală”, de petrecere a timpului liber şI de educatie pentru sanatate,
sustinute de cadrele didactice şi medicale , care fac parte din echipa de implementare a proiectului.
Cu această ocazie, pentru participarea la activităţile de educaţie pentru sănătate, s-a distribuit fiecărui
beneficiar cate un pachet de produse igienico-sanitare: periuta si pasta de dinti, sapun lichid – in
recipient de cate un litru, si un sampon.
"Una din priorităţile insituţiei noastre este aceea de a dezvolta servicii de prevenire a abandonului şcolar
şi familial. Această finanţare ne-a permis să completăm gama serviciilor sociale cu forme de suport
material constînd în cîte un echipament sportiv şi materiale igienice de îngrijire personală pentru fiecare
copil din proiect", a declarat directorul general al DGASPC Neamţ, Cristina Păvăluţă.
Proiectul este finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO 10 - CORAI, program finanțat de
Granturile SEE 2009 – 2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Fondului Român de
Dezvoltare Socială (FDRS) și a Granturilor SEE 2009 – 2014.

