COMUNICAT DE PRESĂ

Proiect finalizat: Școala 15 din Buzău are acum un spațiu exterior pentru micii șahiști,
mulțumită donațiilor buzoienilor
14.09.2021, Buzău. Proiectul "Împreună pentru viitor" al Asociației Părinților "Sprijiniți
Școala" a fost inaugurat luni, 13 septembrie 2021 în cadrul Școlii Gimnaziale „George
Emil Palade” Buzău (Școala nr. 15). Acum elevii au acces la un spațiu verde unde își
pot exersa talentul la șah sau se pot iniția în acest sport. Proiectul a fost posibil
datorită donațiilor strânse în cadrul evenimentului Cercul de Donatori, ediția a III-a,
din 22 aprilie 2021, organizat de Fundația Comunitară Buzău.
Cercul de Donatori Buzău este un eveniment de strângere de fonduri ce aduce la un
loc idei cu impact social în comunitatea buzoiană și oameni ce vor să susțină aceste
idei. În doar câteva zile, Fundația Comunitară Buzău a strâns donații în valoare totală
de aproximativ 19 560 RON pentru cele 3 proiecte participante: „Împreună pentru
viitor”, „Mai curat, Râmnicu Sărat”și „Școala de olărit de la Colți”.
Datorită generozității și dorinței de implicare a buzoienilor, Asociația „Părinților Sprijiniți
Școala” a implementat cu succes proiectul împreună pentru viitor. Proiectul și-a propus
transformarea unei zone din curtea școlii (o suprafață de aproximativ 135 metri pătrați)
într-un spațiu de recreere și socializare pentru elevi, prin amenajarea unei zone verzi, cu
mese de șah, alei și băncuțe. Ideea a apărut din dorința elevilor de a-și desfășura o parte
dintre activitățile non-formale în aer liber (ecologie, educație pentru sănătate, educație fizică
și sport, educație plastică, etc.) dar și de a se recrea într-un spațiu atractiv. Inițiatorii
proiectului și-au propus astfel, ca obiective, să pună în valoare o zonă din curtea Școlii nr.
15, care era insuficient folosită, și să dezvolte în rândul elevilor interesul pentru șah prin
amenajarea zonei cu mese de șah în aer liber.
Îndeplinirea activităților enumerate mai sus a însemnat, în fapt, reabilitarea curții școlii prin
amenajarea unei zone dedicate atât activităților educative în aer liber, cât și practicării
șahului.
În plus, acest nou spațiu amenajat va permite tuturor claselor de elevi, de la cei mai mici,
clasa pregătitoare, până la cei mai mari, din clasa a VIII-a, să desfășoare orele în aer liber.
Pe viitor, spațiul amenajat prin acest proiect își va menține funcționalitatea și pe parcursul
vacanțelor școlare; spațiul nu va fi închis, izolat, ci deschis spre comunitate, inclusiv prin
organizarea de competiții de șah cu participarea elevilor din școli ale comunității buzoiene;
acest proiect va fi urmat de acțiuni de amenajare a întregii curți a școlii, menținând elemente
de continuitate peisagistică și funcțională.
Mai multe detalii despre proiectul Împreună pentru viitor găsiți aici:

https://fundatiacomunitarabuzau.ro/evenimente-fcbz/cercul-de-donatori-buzau-editia-a-iii-a/i
mpreuna-pentru-viitor-sah
Contact Fundația Comunitară Buzău
Aura Cășaru - Director executiv
Telefon: 0766 307 241
Contact Asociația „Părinților Sprijiniți Școala”
Carmen Bornaz - Președinte
Telefon: 0762 219 452
În prezent, Fundația Comunitară Buzău are în derulare și programul Fondul de Burse.
Împreună susținem tineri talentați în drumul lor spre atingerea potențialului maxim. Iată care
sunt primii 10 tineri excepționali pe care îi susținem împreună - intră aici și alătură-te
campaniei: Fondul de Burse
__
Fundația Comunitară Buzău este o organizație non-guvernamentală și non-profit care
construiește infrastructuri (fonduri, programe, evenimente, apelul de finanțare etc.) ce
conectează oameni cu inițiativă, idei și resurse din județul Buzău.
Scopul Fundației Comunitare este să dezvolte resursele locale și să susțină transformarea
județului Buzău într-un loc mai bun pentru copiii noștri. Împreună ne implicăm activ și
proactiv în domenii importante de interes comun precum educație, sănătate și mediu
înconjurător.

