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GISTNARE

Anun! de participare
Programul ,,Z6mbet de copil" 2021

incepind cu. anul 2010 in cadrul Programului .,,Promovarea valorilor familiale qi

culturale" al Consiliului Judelean Harghita s-a derulat programul ,,Z6mbet de copil,,,

care este propus pentru finantare gi ?n acest an, urmind sd fie derulat de Centrul

Judetean de Resurse gi fuisten15 Educagionall Harghita.

Obiectivul programului este decorarea perelllor sililor 9i a altor spalii din gridinile,

clase pregititoare Si Scoli, din secliile de pediatrie ale spitalelor gi din centrele de

plasament de cdtre artitti graficieni.

Scopul proiectului este infrumuselarea spaliilor 5i a esteticii mediului educativ Si

terapeutic, reducerea decalajului existent intre mediile educa;ionale ale diferitelor

institutii de educalie qi de ingrijire medical;5i imbunitetirea calititii ambientului din

aceste instituiii, contribuind astfel la calitatea activiti!ilor educative, respectiv

terapeutice. Decorarea peretilor in gridinile, clase pregititoare, seclii pentru copii ale

spitalelor, in gridinilele cu program prelungit Si alte spatii educalionale, induc o

atmosfer; mai veselS, creeazd o ambianlS mai prietenoasi pentru cei mici, aducind

zambetul pe buzele lor. Aceste decoratii - personaje din basme gi povesti, episoade din

desene animate, personaje reprezentative pentru unitatea de invit5mint - vor fi

proiectate 5i realizate de graficieni sau designeri profesionigti.

Solicitanlii eligibili:

ln cadrul prezentului program sunt eligibile:

- gridinilele cu program normal gi cele cu program prelungit care functioneazi pe

teritoriul j udelului
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- sectiile de pediatrie din cadrul institutiilor de sinitate din judetul Harghita;

-cab[netele de asistenli psihopedagogici gi cabinetele logopedice din uniti;ile de

invSldmint

- centrele de plasament; 
,i

- gcolile gi grSdinilele in care funclioneazi clase pregititoare.

Activitili eligibile:

- decorarea unei sili sau a unei p54i din coridor/clidire

Depunerea proiectului:

Cererea de finanlare va fi trimis in format electronic Ai prin po5ti la urmdtoarea adresS:

Centrul Judelean de Resurse 5i ,Asistenti Educationali Harghita, 5J0142 Miercurea-

Ciuc; str. Mihail Sadoveanu, nr. 54, e-mail: cjrae_hr@yahoo.com.

Anunlul de participare gi formularul cererii de finanlare pot fi accesate la adresa:

www.iudetulharshita.ro., respectiv www.isihr.eduhr.ro Conditiile de eligibilitate,

respectiv alte informalii suplimentare se pot obtine la numirul de telefon 0266-

3fi448.

Termenul de depunere a I docu mentati ei: 20.07 .2021

Evaluarea gi seleclia proiectelor:

Comisia va evalua documentaliile depuse pAnd la data de 26.07.2021
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