EDUCATIE
60 de copii ramasi singuri acasa in urma plecarii parintilor
la munca in strainatate
au beneficiat de serviciile oferite in cadrul
Centrului Educational ,, Crestem Impreuna ” Mangalia
Copiii ai căror părinţi sunt plecaţi să lucreze în altă ţară reprezintă o categorie extrem de
vulnerabilă, expusă riscului abandonului şcolar şi excluziunii sociale. Organizaţia Salvaţi Copiii
România, cu sprijinul Enel CUORE şi Intesa Sanpaolo Bank,

deruleaza programul Creştem

împreună, având ca obiectiv diminuarea impactului negativ al migraţiei economice a părinţilor în Italia
asupra copiilor rămaşi singuri acasă, în România.
Centrul Educational ,, Crestem Impreuna ” Mangalia reprezinta unul din cele opt centre de
tip scoala dupa scoala infiintate in Romania si a fost inaugurat in luna ianuarie 2010 . 60 de copii
(clasele I-VIII ) din Mangalia inscrisi in acest proiect beneficieaza de activitati de suport scolar ,
socializare si consiliere psihologica .
Zilnic copiii sunt asteptati la centru . Doamna pedagog Gabriela Tanase ii sprijina in efectuarea
lectiilor , iar domnisoara psiholog Roxana Iconaru ii consilieaza in vederea rezolvarii problemelor cu care
se confrunta . In ceea ce priveste socializarea , centrul a devenit a doua casa , fiind locul unde se intalnesc
cu prietenii, comunica cu parintii pe internet , vizioneaza filme , se implica in activitati de terapie
ocupationala , isi aniverseaza ziua de nastere , organizeaza iesirile in aer liber ( doua excursii la Constanta )
, primesc cadouri de la Iepuras si Mos Craciun , isi petrec vacantele impreuna .
Proiectul este evaluat pozitiv atat de copii cat si de parinti /apartinatori , putand fi deja observate
schimbari pozitive in comportamentul si evolutia psiho-emotionala a copiilor .
Aniversarea zilelor de nastere ale copiilor nascuti in
lunile ianuarie - aprilie

In excursie la Complexul Muzeal
de Stiinte ale Naturii Constanta

Aniversarea zilelor de nastere ale
copiilor nascuti in lunile august noiembrie

In luna noiembrie 2010 copiii din centrul nostru au participat la un concurs de fotografie
organizat de Secretariatul General ,,Salvati Copiii ”intre cele opt centre din tara . Albumul foto ,, Mesaj
de acasa ” realizat de Centrul Mangalia a obtinut premiul I , copiii urmand sa plece intr-o excursie la
munte .
Aceste fotografii alaturi de alte fotografii reprezentative realizate de alte centre vor fi expuse
succesiv la sediul Guvernului , Primariile de sector din Bucuresti, statiile de metro din Capitala in cadrul
expozitiei fotografice Photo Voice 2010 .
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