
Promovarea hardware „educatia la domiciliu“ pentru familiile defavorizate 

250 Euro: Învațământul digital. 

Crearea condițiilor necesare de dezvoltare a instruirii: Multe familii sunt lipsite de birou 

pentru copii, calculator sau acces la internet. Educația pe platformele online, descărcarea 

temelor pentru acasa de pe situ-ri sau căutarea individuală a informației pe internet este 

deseori imposibilă din cauza suprasolicitării acestora. Din cauza inegalității digitale copii sunt 

expuși unui risc mai mare de a fi izolați. Pachetul  „Învățământul digital“ conține un suport 

unic de materiale educaționale pentru o familie.    

100 Euro: Meditații pentru copii 

Compensarea dezavantajelor cu care se confruntă copiii din familiile defavorizate: Mulți din 

acești copii au nevoie de ajutor în pregătirea temelor pentru acasă. Adesea părinții lor nu pot 

să le acorde suportul necesar. Acestui deficit îi vin în ajutor meditațiile individuale, care 

prevăd luarea in considerare a cunoștințelor prealabile precum si competențelor copiilor in 

parte. Pachetul „Meditații“ conține un curs-meditație prin intermediul unei persoane externe, 

care acordă o vizită la domiciliu copilului de două ori pe săptămână în decurs de o lună. 

Această vizită poate avea loc fie digital fie la domiciliu, luând in seamă măsurile de securitate 

si sănătate existente. 

50 Euro: Alimentația echilibrată pentru un copil. 

Asigurarea unei alimentații sănătoase: Numeroase studii au arătat că, înainte de situația de 

criză cauzată de coronavirus, copiii din familiile nevoiașe au o sănătate mai proastă decât 

copii proveniți din familii mai înstărite. Situația actuală de criză intensifică și mai mult acest 

decalaj. Ajutorul social Hartz IV prevede 4 Euro/ pe zi pentru alimente pentru un copil de 10 

ani, ceea ce este insuficient pentru o alimentație echilibrată. Luarea cu asalt a magazinelor pe 

fondul pandemiei de coronavirus înlesnește deficitul alimentelor la prețuri avantajoase și 

favorizează vânzarea brandurilor de alimente. Pachetul „Alimentație echilibrată“ asigură în 

decurs de o lună necesarul zilnic de fructe al unui copil.  

75,00 € Pachetul educațional pentru copiii de grădiniță: Jocuri pentru dezvoltarea răbdării, 

jocuri în grup, cărți de lectură, cărți audio precum și cărți de colorat.   

500,00 € Educația la domiciliu în cadrul centrelor de cazare a refugiaților: calculator, 

printer, hârtie precum și rechizite birotică. 

Persoane de contact:  

Pentru instituții sociale, centre de consiliere, asociații și inițiative Claudia Keul, fon: (0 

30) 30 86 93 17 oder per Mail keul@dkhw.de 

Pentru ajutor individual Eva Paulus, fon: (0 30) 30 86 93 57 oder per 

Mail paulus@dkhw.de 
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