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Ziua de 1 Iunie a fost o zi de sărbătoare și pentru copiii din grupul țintă înscriși în proiectul
„Dezvoltare de strategii și politici pentru a acorda șanse egale copiilor aparținând grupurilor
vulnerabile.” În cadrul activității nr. 8, copiii au fost invitați, împreună cu părinții lor, să participe la o
întâlnire cu experții P1 și cu cei din școala de vară. Întâlnirea a avut loc în sala festivă a școlii
Gimnaziale Nr. 4 Bistrița. Bineînțeles că eroii principali ai întâlnirii au fost copiii, care au fost felicitați
și au primit câte un cadou, constând într-un ghiozdan echipat, rechizite și câte un tricou și o insignă cu
însemnele proiectului. Apoi li s-a prezentat părinților de către experții școlii de vară un proiect al
activităților pentru perioada de implementare a școlii de vară. Părinții au fost solicitați să facă propuneri
și sugestii de îmbunătățire și modificare a acestui proiect, pentru a putea oferi copiilor activități cât mai
interesante, atractive și plăcute. De asemenea, li s-a pus la dispoziție părinților orarul școlii de vară,
pentru ca fiecare părinte să aleagă perioada potrivită pentru a participa la activități. Cu aceeași ocazie, sau făcut solicitări din partea organizatorilor școlii de vară pentru ca părinții doritori să participe în
calitate de voluntari la activități. Părinții au răspuns acestei solitări în număr mare. Întâlnirea a fost
foarte fructuoasă atât pentru copii cât și pentru părinți și organizatori, deoarece s-au pus bazele unei
bune organizări a activităților școlii de vară.

