ZÂMBETE LA ÎNCEPUT DE AN ?COLAR Joi , 17
Septembrie 2020, 12:18
Directia de Asistenta Sociala Oradea si Clubul Lions Oradea au fost ?i la acest inceput d
e an ?colar alaturi de copiii din Centrul de Zi Oradea, oferindu-le rechizite ?colare, me
nite sa sprijine acesti copii minunati.
Materialele ?colare raspund nevoilor acestor copii, cei mai mici dintre ei au primit p
enare, creioane colorate, acuarele, caiete de matematica, limba romana, desen,
plastilina, pensule, pahar pentru pictura, iar cei mari, pe langa acestea, au primit
stilouri, truse geometrice, caiete de biologie, geografie si muzica.
Chiar ?i in situa?ia actuala, generata de pandemia de Covid 19, copiii au trait bucuria re
intalnirii cu colegii ?i dascalii lor iar darurile primite ?i pache?elele cu dulciuri, daruite de
catre Cofetaria Yolo, au adus ?i mai multa veselie.
Maria Ardeleanu, seful Centrului de Zi Oradea le-a urat copiilor succes in noul an
scolar, i-a indemnat sa-si asculte dascalii si parintii si le-a reamintit ca numai de ei
depinde succesul in viitor. Nu in ultimul rand, a mul?umit Clubului Lions Oradea care d
emonstreaza, inca o data, ca impreuna reu?im sa dam plus valoare comunitatii din care f
acem parte ?i care se implica in numeroase proiecte destinate intrajutorarii acestor copii m
ai pu?in noroco?i, dar ?i Cofetariei Yolo pentru deliciul dulce oferit copiilor.
?Vremurile sunt vitregi pentru educa?ie, iar noi, prin gestul de azi, revenim in com
unitate, acolo unde este nevoia mai mare, sa sprijinim actul de educa?ie al copiilor. T
otodata, noi le dorim sa se bucure de copilarie, de ?coala ?i promitem ca vom reveni", a pr
ecizat pre?edintele Clubului Lions Oradea, dl Cristian Mihe?.
?i pentru ca ne dorim sa asiguram un mediu sigur ?i confortant pentru copiii din centrul no
stru de zi, acesta a fost adaptat noilor masuri impuse de legisla?ia in vigoare. Astfel, s
alile de grupa sunt in a?a fel aranjate, incat sa le ofere copiilor spa?iul necesar ma
ximizarii distan?ei in contextul activita?ilor desfa?urate la grupa ?i marea majoritate a activit
a?ilor se desfa?oara in aer liber, in curtea institu?iei, cu respectarea masurilor de dista
n?are fizica.
Ne bucuram ca in aceste momente dificile prin care trecem cu to?ii, intr-un context n
emaiintalnit, ne unim for?ele pentru ca ?i cei mai pu?in noroco?i sa depa?easca cu bine aceas
ta perioada.
Dorim tuturor copiilor mult succes ?i sanatate in noul an ?colar!

