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Proiectul Măsuri inte-
grate de sprijinire a ser-
viciilor de educaţie şi în-
grijire timpurie în regiu-
nea Bucureşti-Ilfov „Primii 
paşi spre viitor” este co-
finanţat din Fondul Social 
European şi se derulează 
în perioada 18 decembrie 
2020 - 17 iunie 2023. 

Scopul proiectului are 
în vedere sprijinirea par-
ticipării la învăţământul 
antepreşcolar în comu-
na Cernica şi Sectorul 3 
Bucureşti şi se adresează 
familiilor defavorizate din 
mediul rural precum şi fa-
miliilor de romi.

De asemenea, acesta 
îşi propune, printre alte-
le, dezvoltarea unui pro-
gram de măsuri active 
de ocupare prin asistarea 
părinţilor/tutorilor care nu 
au loc de muncă, benefici-
ari sau nu de prestaţii so-
ciale, în vederea creşterii 
calităţii vieţii familiilor ai 
căror copii vor fi înscrişi 
în creşele înfiinţate şi dez-
voltate la nivel de proiect.

Beneficiarii finali sunt 
61 de copii cu vârsta în-
tre 0-2 ani (25 de copii 
din Cernica şi 36 din Sec-

torul 3, Bucureşti), 61 de 
părinţi /tutori/persoane 
care au în grijă copilul cu 
părinţi plecaţi la muncă în 
străinătate la activităţile 
din cadrul proiectului şi 13 
cadre didactice/personal 
suport certificate în ve-
derea asigurării resurse-
lor umane calificate pen-
tru serviciile de educaţie 
antepreşcolară înfiinţate.

Creșa, o premieră 
pentru comuna 
Cernica

Clădirea în care va 
funcţiona creşa se află în 
satul Bălăceanca şi a fost 
complet reabilitată şi mo-
dernizată, la cele mai înal-
te standarde. Ea va fi dată 
foarte curând în folosinţă. 
Zilele acestea se fac ul-
timele retuşuri, şi se lu-
crează la împrejmuirea cu 
gard a terenului. Creşa a 
fost deja dotată cu mobi-
lier, astfel că primarul co-
munei, Gelu Apostol, esti-
mează că ea va începe să 
funcţioneze curând.

„Am încercat să re-
aducem la viaţă un se-
diu al unei foste grădiniţe 

cu sprijinul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomuni-
tară Zona Metropolitană 
Bucureşti şi să amenajăm 
astfel o creşă, prima din 
comuna Cernica.

Această clădire are o 
suprafaţă de 150 mp şi 
poate primi 25 de copii, 
cu vârste cuprinse între 
0-2 ani, dar, în limita lo-
curilor, pot fi acceptaţi şi 
copii de 3 ani, până împli-
nesc 4 ani. 

În cadrul proiectului 
«Primii paşi spre viitor», 
clădirea a fost reabilitată, 
modernizată şi a fost do-
tată cu un mobilier adec-
vat vârstei lor. Există şi 

un cabinet medical şi un 
spaţiu unde copiii pot lua 
micul dejun, apoi o gusta-
re, prânzul şi, după amia-
za, o altă gustare. 

Totul este gratuit, iar 
în funcţie de prezenţa 
copiilor, părinţii vor pri-
mi, la sfârşitul anului, 
o indemnizaţie. Aceas-
ta are o valoare maxi-
mă de 1.800 de lei, la o 
prezenţă de 100%, şi va-
riază în funcţie de procen-
tul prezenţei, care trebuie 
să fie de minimum 60%.

La creşă vor funcţiona 
5 cadre didactice, iar 
asistenţa medicală va fi asi-
gurată de un medic cu con-

tract de o oră zilnic, precum 
şi de o asistentă medicală 
care va asigura permanenţa 
acestui serviciu.

Înscrierile s-au fă-
cut deja, iar din cei 25 de 
copii, 16 provin din fami-
lii de romi”, ne-a spus pri-
marul comunei Cernica, 
Gelu Apostol.

Activități atât 
pentru copii, cât și 
pentru părinți

La rândul său, vice-
primarul Florin Vasile, ne-
a vorbit despre activităţile 
care se vor desfăşura în 
cadrul acestui proiect: 
„Cei 25 de părinţi înscrişi 
în cadrul proiectului vor 
beneficia de servicii de in-
formare şi consiliere. Mai 
exact, se vor organiza se-
siuni individuale de infor-
mare cu durata de 2 ore, 
în cadrul a 8 sesiuni, în 
care vor primi informaţii 
referitoare la rolul lor în 
procesul educativ al copi-
ilor, despre rolul educaţiei 
timpurii în viaţa copii-
lor, precum şi despre ro-
lul creşelor, şi anume ace-
la de a oferi, pe timpul zi-

lei, servicii integrate de 
îngrijire, supraveghere şi 
educaţie timpurie a copi-
ilor de vârstă preşcolară. 
Aceste sesiuni de consilie-
re vor avea rolul de a im-
plica părinţii în educaţia 
timpurie a copiilor şi acela 
de a sublinia importanţa 
oferirii unui mediu famili-
al stabil.

În cazul în care părin-
ţii copiilor care vor veni la 
creşă nu au o ocupaţie sta-
bilă, aceştia vor beneficia 
de consiliere pentru iden-
tificarea unui loc de muncă 
adecvat pregătirii lor.

La rândul lor, copii vor 
efectua diverse activităţi 
educative, cum ar fi jo-
cul cu jucăria, jocul sim-
bolic, senzorial, cu nisip şi 
apă, jocul de construcţie 
şi jocul didactic. Totoda-
tă, vor fi şi activităţi artis-
tice şi de îndemânare, de-
sen, pictură modelaj, pre-
cum şi activităţi practice şi 
gospodăreşti, audiţii şi jo-
curi muzicale, cântece etc. 
Nu vor lipsi nici activităţile 
de creaţie şi comunicare, 
cum ar fi povestiri sau citi-
rea de imagini”, ne-a spus 
viceprimarul.

actualitate

La Cernica se va 
deschide, în curând, o 
creșă pentru prichindeii 
din localitate

„Primii pași spre viitor”, pentru copiii din comună
Comuna Cernica este parteneră într-o asociere 
destinată familiilor defavorizate, cu copii cu 
vârsta între 0-2 ani, în cadrul proiectului. Măsuri 
integrate de sprijinire a serviciilor de educaţie 
şi îngrijire timpurie în regiunea Bucureşti-Ilfov 
„Primii paşi spre viitor”. Prin acest proiect, 25 
de copii provenind din familii defavorizate 
şi familii de romi vor avea acces la educaţie 
timpurie, iar părinţii acestora vor participa la 
sesiuni de consiliere.

Andrei Dumitru


