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Pentru elevii cu cerințe educaționale speciale 
(CES) din școlile Nr. 2, 3 și 4 din orașul Buftea, 

dar și pentru câțiva foști elevi, care au renunțat 
la școală, a fost implementat recent proiectul 
”Și eu pot, ajută-mă să reușesc”, finanțat prin 
Fondul pentru un viitor mai bun în comunități 

și menit să crească interesul față de școală atât 
copiilor, cât și familiilor acestora, eliminând 

absenteismul și abandonul școlar.

Sâmbătă, 24 aprilie, în 
Parcul dintre Flori din loca-
litate, beneficiarii proiectu-
lui au fost premiați. Vice-
primarul orașului Buftea, 
Alexandru Vaida a fost 
prezent și a vorbit des-
pre importanța educației, 
învățării, uceniciei, iar prof. 
psiholog Gabriela Troan-
că, expert în consiliere 
vocațională, a oferite de-
talii despre proiect.

În ce a constat acesta? 
Voluntarii, specialiști din 
diverse domenii profe-
sii și meserii, constituiți 
în grupul ”Împreună pen-
tru că ne pasă” au lucrat 
în cadrul a 6 ateliere (dans 
sportiv, fotografie, cofetă-
rie, craft, coafor și croito-
rie) cu 35 de elevi de gim-
naziu și liceu, din localita-
te, pentru a le stimula in-
teresele școlare. Au reușit, 
de asemenea, implicarea 
părinților beneficiarilor; au 
stimulat tinerilor interese-
le profesionale și au ajutat 
la formarea și dezvoltarea 
competențelor lor profesi-
onale, la educarea lor în 
spirit de colaborare, prie-
tenie, întrajutorare. Acum, 
la finalul proiectului, acești 

elevi și tineri știu ce aptitu-
dini și abilități au și ce in-
strumente de lucru le sunt 
folositoare în meseriile 
pe care se gândesc să le 
urmeze. Prin participarea 
directă a părinților, aceștia 
vor deveni mai responsa-
bili și mai implicați în for-
marea profesională a co-
piiilor lor. Ce înseamnă, 
pe scurt aceste lucruri? 
Creșterea stimei de si-
ne a copiilor cu cerințe 
educaționale speciale, a 
celor proveniți din medii 
dezavantajate, prin creș-
terea frecvenței școlare 
și dobândirea ulterioară a 
independenței financiare. 
Formatorii au promis că 
vor urmări și pe mai târziu 
evoluția tinerilor care au 
urmat pregătirea în cadrul 
proiectului și îi vor sprijini 
în integrarea lor în muncă.

Finanțarea proiectului 
- 30.000 de lei - s-a făcut 
din Fondul pentru un vii-
tor mai bun în comunități, 
constituit de Lidl România 
și administrat de Fundația 
Comunitară București și 
s-a derulat în perioada 
octombrie 2020 - martie 
2021.
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