Prin Centrul Educaţional oferim
copiilor:
 un loc în care sunt sprijiniţi
în
realizarea
diferitelor
sarcini şcolare;
 unde nevoile lor sunt pe
primul plan;
 un loc unde pot lega prietenii;
 participă la diverse activităţi
recreative;
 beneficiază
de
consiliere
socială şi psihologică.

Organizaţia Salvaţi Copiii, Filiala Timiş

Educaţia – calea către o viaţă
decentă

Contact:
Preşedinte: Mihai Gafencu
Director de programe: Delia Bajireanu
Coordonator proiect: Iulia Gogeoman
Timişoara, 300516, Jud. Timiş
Str. Calea Şagului, nr. 104.
Telefon: 0256/492107
E-mail: timis@salvaticopiii.ro
www.salvaticopiii.ro
Facebook: Salvati Copiii Timis
IBAN: RO30RNCB0249049269910001
BCR Timişoara

Centrul Educaţional pentru reintegrarea
şcolară a copiilor şi tinerilor
dezavantajaţi

Servicii oferite:
-

-

-

Înscriere şi suţinere în programul A
Doua Şansă;
Înscriere şi suţinere în învăţământul de
masă;
Şcoală după şcoală – pregătire
suplimentară acordată copiilor care
întâmpină dificultăţi în asimilarea
materiei;
Înscriere la cursuri de calificare
profesională;
Suport
material
–
rechizite,
îmbrăcăminte, încălţăminte, pachete cu
alimente şi dulciuri de Paşte şi de
Crăciun;
Consiliere şi servicii sociale informarea beneficiarilor cu privire la
drepturile pe care le au, instituţiile la care
se pot adresa atunci când se confruntă cu
o anumită problemă, întocmirea dosarelor
şi însoţirea părinţilor în demersurile de
obţinere a prestaţiilor sociale;

Grupul țintă:
- Copii, tineri exploataţi prin muncă;
- Copii, tineri neşcolarizaţi sau care au
abandonat şcoala;
- Copii, tineri cu risc de abandon şcolar;
- Familii cu situaţie materială şi socială
precară;
Echipa care îşi desfăşoară activitatea cu
copiii:
-

-

-

-

Consiliere juridică – asistarea şi
consilierea în demersurile de obţinere a
actelor de identitate;
Consiliere psihologică – consiliere de grup
şi individuală
Asistenţă medicală – înscrierea la medicul
de familie, însoţirea la medic, achitarea
reţetelor şi a consultaţiilor, după caz;
Activităţi de informare şi prevenire;
Activităţi recreative şi de socializare:
jocuri de grup, ateliere de creaţie, vizite la
muzee,
grădina
Zoologică,
picnic,
spectacole de teatru şi circ, vizionare de
film la cinematograf, serbarea zilelor de
naştere, serbări realizate cu ocazia
Sărbătorilor de Paşte şi Crăciun;
Şcoală de vară: activităţi educative şi
recreative.

Proiect implementat de Organizaţia Salvaţi Copiii şi finanţat integral de
Alcatel Lucent Foundation.

as. soc. Gogeoman Iulia,
as. soc. Dişea Isabela,
psiholog Badi Cristian,
învăţător Pâle Ramona,
voluntarii Salvaţi Copiii.
Parteneri:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş,
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Timişoara,
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 11 Timişoara,
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 15 Timişoara.
Finanţator: Fundaţia Alcatel Lucent

