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COMUNICAT
„Vacanță interactivă pentru copiii din Cluj”

Asociaţia ADESCO organizează, cu sprijinul Primăriei, Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca şi al
Inspectoratului Şcolar Cluj, proiectul pilot “Vacanță interactivă pentru copiii din Cluj” care are drept scop
asigurarea unui program de educație informală pentru copiii din clasele I-IV și V-VIII, din municipiul Cluj-Napoca,
pentru a le oferi o alternativă la petrecerea vacanței de vară, într-un mod interactiv și educativ, precum și pentru
a crește gradul de conștientizare al acestora privind caracteristicile istorice și culturale ale orașului în care trăiesc.
Astfel, în perioada 1-14 iulie și 15-31 iulie elevii din clasele I- VIII vor putea lua parte la un program care va consta
în activități educaționale și de recreere, în intervalul orar 9.00 – 17.00, sub îndrumarea unor voluntari români și
străini din partea ADESCO, inclusiv vizite la așezăminte culturale sau obiective turistice importante din municipiul
Cluj-Napoca, precum și din împrejurimile acestuia. De asemenea, se va urmări implicarea copiilor în activități
sportive și recreative, precum și de învățare limbi străine. Grupul de copii va fi împărțit în 2 serii de câte 30 copii;
primul grup, din care vor face parte copii din clasele I-IV, va beneficia de program în perioada 1-14 iulie, iar al
doilea, din care vor face parte copii din clasele V-VIII, în perioada 15-31 iulie, cu excepția zilelor de sâmbătă și
duminică, precum și a sărbătorilor legale.
În cadrul tuturor activităților din proiect, copiii vor beneficia de un mediu sigur și instructiv de petrecere a
timpului liber, într-un mod interactiv; de asemenea, vor primi informații privind patrimoniul cultural al
municipiului Cluj-Napoca, tradițiile și obiceiurile din zonă, modalități de conservare și promovare ale acestora. Se
va avea în vedere și aspectul ecologic al activităților, copiii urmând a fi sensibilizați cu privire la importanța
protejării mediului înconjurător și contribuția pe care fiecare dintre noi o poate aduce în acest sens.
Taberele sunt gratuite și se adresează în mod special copiilor cu posibilități reduse de a-și petrece vacanța de vară
în alte localități sau programe contra cost. Părinții care doresc să-și înscrie copiii în acest program sunt rugați să
contacteze Asociația ADESCO, fie prin e-mail – ioana.moldovan@adesco.ro, fie telefonic – 0742 023238.
Detalii suplimentare pot fi obţinute de pe site-ul www.adesco.ro sau pot fi solicitate la adresa: office@adesco.ro.

Misiunea Asociației ADESCO este promovarea dezvoltării eco-sustenabile și socio-culturale în comunitățile în care activează,
având următoarele obiective: protejarea și conservarea bio-diversității si echilibrului natural, formarea unei viziuni și
conștiințe ecologiste a tuturor cetățenilor și dezvoltarea responsabilităților civice; dezvoltarea societății civile prin
promovarea tinerilor, multiculturalității și a egalității de șanse, precum și susținerea proiectelor culturale și educaționale;
sprijinirea persoanelor aflate în dificultate (vârstnici, femei, copii), îmbunătățirea calității vieții individuale și colective.
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