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ИЗВЕШТАЈ
За одржан настан за промоција на Пректот : Грижа во раното детство - Обезбедување на
алтернативни предучилишни сервиси

ЕЦД КОР како еден од партнерите во Проектот, според комуникацискиот план , одржа
промотивен настан со цел да ги промовира проектните активности во пограничниот
регион . ЕЦД КОР за таа намена ангажираше надворешна компанија која учествуваше во
организацијата на настанот од планирање , развивање на промотивна брошура , до
практично отрганизирање и покана на сите гости и учесници во настанот како и
аранжирање на локацијата на која се одржа настанот. Во рамнките на планирањето на
настанот беше посебно значајна комуникација со локалното население и едукаторите во
мобилните центри за организација на приредба во која земаа учество децата кои ги
посетувааат мобилните центри .
На ден 21.06.2014 година , ЕЦД КОР организираше промотивен настан во с.Гермијан каде
лоциран еден од мобилните центри кои се отвори во рамките на проектните активности

Еднодневниот промотивен настан собра околу 100 родители, членови на локални
заедници, градоначалници и гости од партнерските организации од Грција , претставници
на цивилниот и приватниот сектор од регионот . Програмата на настанот како и
промотивните брошури кои им беа поделени на сите присутни понуди можности
присутните гости да се запознаат со проектните активности од двете страни на границата

како и транфер на идеи за идни активности кои може да ја зајакнат прекуграничната
соработка.

Посебно беше поздравена детската програма која им овозможи на родителите и гостоте да
се запознаат со активностите за рано учење и развој во центрите за ран детски развој и
мобилниот центар за ран детски развој.Децата со уживање ги играа игрите трачање во
вреќа и говор преточен во движење на телото Програмата беше пратена со огромно
внимание од страна на сите посетители.

Настанот заврши со коктел на кој учесниците имаа можност за поголемо запознавање и
размена на заедничките традиции и идеи. Овој настан допринесе и за поголемо
умрежување на сите партнери на Проектот , размена на најдобрите практики ,но и
поврзување на партнерите со локалното население и локалните власти кои ја поздравија
оваа иновативна идеја за подобрување на квалитетот на животот на семејствата со мали
деца во руралните средини од пограничниот регион.

