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Comunicat de presă
Echipă a UNICEF România în vizită la prefectul judeţului
Despina Andrei - Manager Comunicare şi Strângere de Fonduri şi Voica Pop Specialist Protecţia Copilului din cadrul UNICEF România au fost în această dimineaţă
în vizită la prefectul judeţului pentru a se pune la curent reciproc asupra progreselor
făcute în proiectul derulat de organizaţie la Botoşani.
Reprezentantele structurii internaţionale au explicat, totodată, necesitatea
deschiderii administraţiei publice locale către noi proiecte în domeniul protecţiei copiilor,
anunţând că în următoarea perioadă o serie de fonduri norvegiene în valoare de câteva
zeci de milioane de euro vor fi puse la dispoziţia autorităţilor române pentru asistenţă
socială.
„Este o nouă posibilitate pentru domnii primari, consiliile locale şi chiar pentru
instituţiile de la nivelul judeţului să atragă fonduri pentru rezolvarea problemelor pe
care le au copiii în familiile şi comunităţile lor.”, a declarat specialistul Voica Pop,
adăugând că un calcul arată că angajarea unui asistent social într-o comuna are costuri
similare cu îngrijirea unui copil în sistemul de asistenţă socială. „UNICEF militează
pentru prevenirea despărţirii copilului de familie şi medierea situaţiilor critice astfel
încât minorului să i se respecte toate drepturile în cadrul familial. Dacă un asistent
social monitorizează doi copii într-o comunitate şi previne ruperea acestora de familie,
beneficiul este mare.”, a explicat Voica Pop.
Mulţumind musafirilor că au ajuns până la Botoşani, prefectul judeţului a
confirmat necesitatea activităţii UNICEF în judeţ, odată cu orice altă iniţiativă menită să
deschidă orizonturile copiilor defavorizaţi.
„Suntem un judeţ cu o putere economică scăzută, ca toate judeţele riverane
Prutului. Sunt comune în care şi acum oamenii se încălzesc cu tizic, dacă ştiţi ce
înseamnă. Mitoc, Manoleasa sunt câteva exemple. Vă rog ca pe viitor să aveţi în vedere şi
astfel de comunităţi. Vă garantez că veţi avea parte de sprijinul necondiţionat al Instituţiei
Prefectului.”, a concluzionat prefectul Costică Macaleţi.
UNICEF derulează în Botoşani o campanie intitulată „Nici un copil invizibil”, în
care sunt prinse comune Albeşti, Copălău, Tudora şi Vorona. Mai multe detalii despre
rezultatele şi conceptele campaniei pot fi găsite pe site-ul http://www.unicef.ro/.
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