
Social
Editia de Joi, 03 Ianuarie 2013

Parteneriat Primarie - Biserica

Centre After School pentru copiii nevoiasi din Medgidia
33

"INVESTITII IN VIITOR" "Investind in copii, putem avea o sansa la un viitor mai bun". Acesta este
sloganul Primariei Medgidia, care, impreuna cu bisericile crestin - otodoxe din localitate, a demarat
un proiect denumit "Impreuna pentru o sansa reala la educatie". Potrivit primarului Marian Iordache,
din luna decembrie a anului trecut, la fiecare biserica din Medgidia de cult crestin - ortodox, Primaria
a infiintat cate un centru After School, pentru un numar insemnat de copii defavorizati, care provin
din familii dezorganizate si care au probleme financiare. "A fost zbaterea preotilor parohi si a
noastra, a administratiei locale, pentru ca noi credem ca biserica are un rol important in educatie.
Ne-am gandit la acei copii care nu pot fi supravegheati dupa orele de curs si care ar trebui sa-si faca
lectiile. In felul acesta, fiecare biserica din oras, in colaborare cu profesori sau invatatori, dupa caz, a
infiintat cursuri de dupa-amiaza. La pranz le oferim copiilor o masa calda, dupa care acestia isi fac
temele si isi pot dezvolta aptitudinele in domeniul artelor: pictura sau literatura", a spus Marian
Iordache.

"CASÃ" PENTRU 200 DE COPII Primarul Medgidiei a afirmat ca prin acest parteneriat administratie
locala - Biserica, Primaria incearca sa lupte cu tentatia copiilor de a-si pierde timpul pe strazi.
"Bisericile au contribuit cu spatiul, iar noi am pus la dispozitie baza materiala si oferim hrana copiilor
si plata utilitatilor. In total, asiguram educatia pentru 200 de copii, carora este important sa le oferim
o pregatire temeinica. Personal, alaturi de viceprimarul Luminita Vladescu, participam la discutii cu
elevii, pentru ca este foarte importanta educatia tinerei generatii. Daca noi concretizam aceasta
speranta vom avea rezultate mai tarziu", a spus Iordache.
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