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Vacanță fericită pentru 150 de copii

Centrul zonal de mobilizare a resurselor locale pentru servicii integrate destinate copilului
aflat în dificultate și-a început activitatea la propriu, 150 de elevi din trei comunități locale –
Târgu Neamț, Răucești și Pipirig – participând la cursuri specifice activității tip „școală după
școală“.
Elevii selectați în grupul țintă beneficiază în fiecare zi de un program educativ, fiind sprijiniți
în efectuarea temelor de vacanță, în aprofundarea unor cunoștințe achiziționate în timpul
anului școlar, și de activități de relaxare, precum drumeții, concursuri de orientare,
concursuri de dans, cântec, muzică. Fiecare zi se desfășoară în baza unor proiecte întocmite
de către cadrele didactice coordonatoare ale activității instructiv-educative. Extrem de
importante sunt și activitățile dedicate educației pentru sănătate – câte două ore pe
săptămână, asigurate de către cadre medicale cooptate în proiect.
Un moment mult așteptat de către cei 150 de copii care provin din familii cu venituri
modeste este asigurarea mesei de prânz, care constă într-un fel doi și desert.
„Ne bucură foarte mult cum decurg lucrurile în acest proiect. Succesul se datorează și
disponibilității de care au dat dovadă primarii unităților administrativ teritoriale partenere
în proiect – Târgu Neamț, Răucești și Pipirig, care ne-au pus la dispoziție spațiile necesare
desfășurării activităților în spații temporare, până când se vor încheia lucrările de igienizare
și dotările necesare, pentru a fi mutate grupele de copii în incintele respective. De
asemenea, merită apreciate eforturile cadrelor didactice implicate în proiect, care lucrează
în fiecare zi cu copiii, între orele 9 și 13. La final de program, copiilor li se asigură o masă
consistentă, un felul doi și desert“, a declarat Elena Belciu, manager de proiect.
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