COMUNICAT DE PRESĂ
Bârlad,30 martie 2015

Asociația Bună Ziua, Copii din România în parteneriat cu Primăriile comunelor
Grivița, Puiești și Zorleni anunță demararea proiectului “Mai aproape de copii și părinți,
mai bine pentru ei - Servicii ambulatorii de suport și consiliere”, proiect finanţat prin
granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Prin proiectul inițiat în cadrul Fondului ONG, Componenta 4- Servicii Sociale și de Bază
ne propunem ca printr-un parteneriat public-privat să sprijinim 3 comunităţi rurale în a
conștientiza şi a oferi condiţii favorabile pentru toţi copiii mici, cu precădere, pentru acei copii
care sunt defavorizaţi şi devin vulnerabili în dezvoltare din cauza unor medii sociale marginale
cauzate de saracie, lipsa informațiilor, educația precară a părinților, lipsa/absența specialiștilor
din mediul rural care să ofere consiliere și suport copiilor și părinților.
Scopul proiectului va fi atins prin derularea următoarelor activități:
-Evaluarea inițială și complexă pentru 120 de copii în vederea depistării precoce a
întârzierilor în dezvoltare și întocmirea planurilor de intervenție și recuperare.
-Inființarea unui serviciu ambulatoriu de intervenție și recuperare care va funcționa în mediul
natural al copilului (acasă, gradință) și de care vor beneficia copiii identificați ca având întârzieri
ușoare sau medii în dezvoltare. Activitățile de recuperare se vor derula sub forma serviciilor de
logopedie, terapie ocupațională și ludoterapie.
- Programul de Educaţie Timpurie „Grădiniţa de Vara Mobilă” în care se vor derula acţiuni
de învățare, joc, activităţi creative sub motto-ul “Fără joc nu există dezvoltare”, menite să ofere
copiilor o imagine pozitivă despre grădiniţă/şcoală, astfel încât să se faciliteze înscrierea
acestora în sistemul educaţional, să vină în întâmpinarea nevoii acestora de stimulare neurosenzorială, cognitivă, socio-emoţională.
-Programul de consiliere și educație parentală urmarește echiparea celor 120 de familii cu
cunoștințe și abilități care să ducă la o schimbare de atitudine privind rolul și importanța
educației si intervenției timpurii,a rolului părinților in viața copiilor,în dezvoltarea personalității și
atingerea potențialului acestora.
- Activități de sprijin material prin care vor fi oferite copiilor din proiect ghiozdane echipate cu
rechizite, ghete și un costum de trening;
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-Activități de dezvoltare comunitară: 2 întâlniri cu fiecare consiliu comunitar consultativ din cele 3
comune, cel puțin 3 inițiative concrete ale consiliilor;
- Activități de dezvoltare organizațională care urmăresc creșterea competențelor resurselor
umane ale Asociației de a oferi servicii de calitate.
La finalul proiectului va fi organizat un seminar regional la care 50 de specialiști din domeniul
social, educațional, medical, autorități locale vor fi invitați să discute despre importanța serviciilor
ambulatorii de consiliere și suport ca alternativă de oferire de servicii sociale și de bază pentru
copiii în situații de risc din mediul rural, în condițiiile lipsei serviciilor sociale specializate în
mediul rural.
Proiectul “Mai aproape de copii și părinți, mai bine pentru ei - Servicii ambulatorii
de suport și consiliere” se durelează pe parcursul a 14 luni ( martie 2015-aprilie 2016) și are
un buget de 79.111,24 euro din care 70.967 euro asistență financiară nerambursabilă-Grant
SEE și 8.144, 24 euro contribuția proprie a Asociației.
Pentru mai multe detalii:
Mihaela Zanoschi, manager proiect, telefon 0235 423.563, mobil: 0745 532 343, e-mail:
bunaziuacopiidinromania@yahoo.com,

Asociaţia „Bună Ziua, Copii din România” a fost înfiinţată în anul 1999 şi este o organizaţie
neguvernamentală activă în domeniul protecţiei drepturilor copilului, membră FONPC (Federatia
Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copii (2001-prezent).
Misiunea Asociaţiei „Bună Ziua, Copii din România” este aceea de a contribui la
îmbunătăţirea protecţiei şi educaţiei copilului, familiei şi comunităţii prin servicii de calitate de
prevenire şi intervenţie, precum şi la promovarea „reformei mentalităţilor”.

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.
Pentru mai multe informaţii despre Fontul ONG accesaţi adresa www.fondong.fdsc.ro

www.fondong.fdsc.org

www.eeagrants.org

