Prin proiectul “Ajută un sat. Schimbă o țară”,

Școala și grădinița din Chișlaz, județul Bihor, beneficiază
de spații de învățământ noi și moderne
Luni, 14 septembrie 2015 – Pentru dascălii și cei 120 de copii de la Grădinița și Școala
Gimnazială numărul 1 din Chișlaz, județul Bihor, proiectul “Ajută un sat. Schimbă o țară” a
însemnat în primul rând construirea unui spațiu pentru educație la standarde europene. Prin
programul “Mobilizare pentru învățare” derulat în cadrul acestui proiect, au fost făcute lucrările
de construcție și renovare necesare pentru ca preșcolarii să aibă săli de clasă noi, sistem de
încălzire centrală și grupuri sanitare în interior. De încălzirea centrală și de grupurile sanitare vor
beneficia și elevii din ciclul primar.
“Uneori ne permitem și să visăm. Unul dintre visurile noastre a fost să le oferim copiilor din
grădiniță o sală de clasă ca în povești, să vină cu drag la școală.”, spune Rodica Tiriteu – Director
Școala Gimnazială Nr. 1 Chișlaz. Reamenajarea și renovarea spațiului fac posibilă funcționarea
grădiniței, a bibliotecii, a arhivei și a claselor I-IV.
Sprijinul financiar non-guvernamental a fost necesar pentru a aduce școala și grădinița de la
început de secol 20 în veacul 21, întrucât copiii de aici se spălau pe mâini în ligheane și mergeau
la toalete în curte.
Profesorii de la Școala Gimnazială numărul 1 din Chișlaz și zece oameni din sat, voluntari, au
avut nevoie de doar o lună și jumătate ca să termine lucrările pe care le visau. “Nu a fost dascăl
în școala noastră care să nu pună mâna la ceea ce s-a întâmplat acum. Au pus stilourile jos, și-au
pus hainele de lucru, au cărat moloz, au mutat dulapuri, materiale didactice, au spălat ferestre
ca să ne putem bucura de ceea ce se poate realiza și s-a realizat.”, adaugă Rodica Tiriteu.
După finalizarea lucrărilor de renovare, se vor dota și școala, și grădinița cu mobilier nou
astfel încât, o dată cu începerea noului an școlar, să ia startul și activitățile prevăzute în planul
educațional al programului “Mobilizare pentru învățare”.
Proiectul “Ajută un sat. Schimbă o țară” este derulat de Fundația Mereu Aproape în
parteneriat cu Fundația Vodafone România și face parte din Programul strategic de Investiţie
în Mediul Rural al Fundației Vodafone România. Acest program se desfășoară la nivel naţional şi
susţine dezvoltarea de proiecte în domeniile educaţiei, sănătăţii şi serviciilor sociale necesare
categoriilor defavorizate din satele şi oraşele mici din România.
Fundația Vodafone România a finanțat, în cei 17 ani de activitate, peste 848 de programe în
domeniile sănătății, educației, serviciilor sociale, având ca beneficiari copii, tineri, bătrâni,
persoane defavorizate fizic, social sau economic. Până în prezent, Fundația Vodafone România a
investit 20 milioane Euro în proiecte desfășurate de organizațiile non-profit partenere. Mai multe
detalii despre programele Fundației se regăsesc pe www.fundatia-vodafone.ro,
www.facebook.com/fundatiavodafone, http://fundatiavodafone-blog.ro. Fundația Vodafone
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România este o organizație non-guvernamentală românească cu statut caritabil, distinctă și
independentă de operațiunile comerciale ale companiei, înființată în 1998.
Fundaţia Mereu Aproape este una dintre cele mai importante ONG-uri din România, cu
direcții strategice în domeniile sănătății, educației și inițiativei sociale. Prin campaniile de
strângere de fonduri, prin programele educaționale derulate cu sprijinul partenerilor strategici,
Fundaţia Mereu Aproape a reușit să-şi susțină proiectele şi să salveze vieţi. În fiecare an, peste
100 de copii și adulți au găsit un remediu pentru bolile lor, mai mult de 1.000 de persoane au fost
ajutate în urma calamităților naturale, 210 școli și biblioteci au primit cărți, mobilier, material
didactic. După inundațiile grave care au lăsat mulți români fără un acoperiș, am reușit să
construim 75 de case pentru cei aflați în nevoie. Valoarea proiectelor Fundaţiei Mereu Aproape
a depăşit 6 milioane de euro de-a lungul celor 10 ani de existență.
www.fundatiamereuaproape.ro, www.facebook.com/fundatiamereuaproape
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