Inimi Deschise Vizu
DOMENIU: Educație
LOCALITATE: Satul Vizurești, comuna Ciocănești
DURATA IMPLEMENTĂRII: 11 luni
INIȚIATOR: Gina Basturescu
În calitate de coordonator - voi ajuta la selecția cadrelor didactice care se vor ocupa de programul
after-school - voi monitoriza buna desfășurare a activităților din cadrul programului after-school - voi
contacta voluntari care să susțină activități pentru 30 de copii, clasele V-VIII - voi coordona organizarea
evenimentelor din proiect - voi organiza întâlnirire periodice cu mamele beneficiare.

DESPRE PROIECT
Proiectul se adresează elevilor și părinților din satul Vizurești, comuna Ciocănești, județul Dâmbovița.
Prin acest proiect ne dorim ca rata neșcolarizării în rândul copiilor din comunitate să scadă. Una dintre
cauzele care stau la baza acestei probleme este situația economică precară cu care se confruntă
majoritatea familiilor. Părinții înţeleg necesitatea frecventării cursurilor şcolare, dar din cauza sărăciei,
sunt nevoiţi de multe ori să îi trimită pe copii la muncă, sau chiar la cerşit.
În situaţia actuală, în care copiii lipsesc mult de la şcoală, ei nu au capacitatea de a se integra într-un
colectiv, stima de sine este scăzută din cauza notelor slabe şi a faptului că sunt respinşi de colegi. În
timp, își pierd motivaţia de a veni la şcoală şi chiar o abandonează. Activitățile educaționale din proiect
vor duce la o mai mare implicare a părinților și a comunității în viața elevilor și de asemenea, la un
parcurs educațional pentru elevii implicați în proiect.
20 de copii (clasele I-IV) vor participa la activități educative și recreative de trei ori pe săptămână.
Fiecare sesiune va dura trei ore și va include 45 de minute de lectură și practică de scris, 45 de minute
de activități de recreative (sportive, jocuri, vizionare filme etc.), 45 de minute de aritmetică și 45 de
minute de educație civică.
De asemenea, alți 30 de copii (clasele V-VIII) vor participa lunar la activități socio - educative și
recreative (dezvoltare personală, sport, ateliere de artă și meșteșuguri). Mai mult, activitățile de
dezvoltare comunitară dezvoltate și implementate cu sprijinul partenerului, Fundația PACT, vor ajuta
la crearea capacităţii în rândul cetăţenilor preocupaţi să ia atitudine şi să se implice în dezvoltarea
comunităţii, prin înființarea unui Clubul al Mamelor.

SUSTENABILITATE
Prin proiect urmărim în primul rând îmbunătățirea participării la școală și a performanțelor școlare ale
elevilor cuprinși în proiect, ca urmare a activităților desfășurate cu ei și cu părinții lor în timpul
proiectului. Orientarea instructorilor către elev este fundamentalǎ, ca destinatar direct ai intervenţiei
socio-educaţională şi ca element fundamental în procesul de predare-învǎţare.

Astfel, deciziile luate în activitățile educaţionale prevăzute în proiect vor fi axate pe reorientarea,
îmbunǎtǎţirea şi garantarea procesului de învǎţare şi pe dezvoltarea persoanei educate, toate acestea
având efecte pe termen lung în viața copiilor implicați în proiect.
Considerăm că proiectul propus va avea un impact pe termen lung și asupra mentalității mamelor care
vor participa activ la proiect, astfel că ne aşteptăm ca după terminarea proiectului, să continue să
acționeze pentru susținerea educației propriilor copii și să se implice în alte acțiuni comunitare. Clubul
de Mame va funcționa în continuare pentru a dezvolta capacitatea femeile din comunitate să își
folosească aptitudinile dar și tradițiile locale (și chiar să dezvolte o afacere socială).
Rolul susținut al Fundației PACT este de a capacita asociația să lucreze cu și pentru comunitate și să îi
ajute pe membrii acesteia să capete încredere că pot face lucruri bune pentru comunitatea lor.
Astfel, PACT va sprijini asociația, prin consultanță chiar și după finalizarea proiectului pentru ca:
-

să-și dezvolte capacitatea de acțiune la nivel local;

-

să organizeze alte evenimentele locale;

să identifice oportunități de finanțare pentru continuarea proiectului și pentru alte activități
propuse în următoarea perioadă.
Menționăm că materialele achiziționate în cadrul proiectului vor rămâne în Centrul Cultural Vizureşti.
De asemenea, cei doi instructori educaționali vor rămâne ca resurse în comunitate. Iar pe perioada de
implementare a proiectului organizația solicitantă împreună cu organizația parteneră vor căuta și alte
surse de finanțare care să poată susține activitățile proiectului și după terminarea acestuia.

CAUZĂ
Vizuresti are 1.200 de locuitori, 60 % de etnie romă și 40 % de etnie română. Cele mai multe familii
trăiesc în sărăcie severă și au mulți copii. Populatia de etnie romă se confruntă cu problemele generale
ale populației din mediul rural și în plus cu alte probleme specifice printre care se numără și
discriminarea etnică și segregarea rezidențială a romilor.
Majoritatea adulților sunt șomeri și nu au nici măcar teren pentru activități agricole, pentru că marea
majoritate a locuitorilor comunei au lucrat ca sclavi pe terenurile unui boier grec până în a doua
jumătate a sec 19. O parte dintre membrii comunității își câștigă existența prin cules de fructe în zonă
sau cei care dețin puțin teren sunt implicați în activități agricole dar pe termen scurt.
Doar câteva persoane sunt norocoase să aibă un loc de muncă stabil în București, dar există, de
asemenea, mai multe familii care trăiesc de pe urma copiii lor, care sunt forțați să cerșească pentru
bani în București (peste 30 de copii se află în această situație). Acești copii merg foarte rar la școală,
unii dintre ei sunt chiar la frontiera analfabetismului și au un risc ridicat de a abandona școala.

OBIECTIVE
Ob. General Proiectul își propune să “rupă” cercul sărăciei în comunitatea Vizurești prin desfășurarea
unor activități educaționale, de dezvoltare personală și recreative ce au ca scop creșterea accesului la
educație pentru 50 de copii și creșterea gradului de conștientizare a mamelor cu privire la impactul
educației asupra copiilor lor (și în general asupra comunității).

Ob. proiectului
1. Creșterea ratei de participare și de performanță în școală pentru 20 de copii (clasele I-IV), care au
un risc ridicat de abandon școlar prin implicarea acestora în activități regulate de tip after-school
educaționale, de dezvoltare personală și recreaționale. Alți 30 de copii de la clasele V-VIII vor fi
implicați în activități bi-lunare de dezvoltare personală și recreaționale, care vor servi ca un stimulent
pentru ei pentru a continua participarea la cursurile de la școală.
2. Stimularea implicării femeilor defavorizate din comunitate și creșterea contribuției acestora la
educația copiilor lor.
3. Asigurarea continuității proiectului și sustenabilitatea pe termen lung, prin dezvoltarea capacității
membrilor comunității Vizuresti pentru a rezolva propriile probleme.

BENEFICIARI DIRECȚI
Beneficiari direcți
• 20 de copii (de la clasele I-IV) și 30 de copii (de la clasele V-VIII ), care au un risc ridicat de abandon
școlar Condiţia înscrierii la programul de after-school este frecvenţa de 100% la cursurile de dimineaţă
ale şcolii.
• 20 de mame
• 2 instructori din învățământ selectați din comunitate
• 1 facilitator comunitar din ADCCD ce își va dezvolta capacitatea de lucru cu mamele implicate în
proiecte
• cel puțin 10 consultanți voluntari cu expertiză, încurajați să se implice în sprijinirea comunității
Beneficiari indirecți:
• întreaga comunitate din Vizurești
• ADCCD.

BUGET
Sumă totală necesară
4900
Surse alternative de finanţare
Contribuție adusă la proiect: trainerii de la Fundația PACT vor livra voluntar trainingul pentru
instructori, persoanele din comunitate care vor ajuta la pregătirea meselor de prânz vor lucra tot
voluntar, atragere de sprijin pro-bono de la voluntarii care vor veni să desfășoare activitățile cu copiii
și de la voluntarii experți care vor veni la întâlnirile cu mamele. De asemenea, se vor contacta
comercianţii din comunitate pentru stabilirea unui acord prin care să se asigure aprovizionarea cu
alimentele necesare fără adaos comercial.

IMPACT
• diminuarea riscului de absenteism si abandon scolar pentru 50 de elevi romi si neromi din Vizurești
• înființarea unui Club al mamelor în comuna Vizurești;
• 20 de mame vor avea cunoștințe mai bune privind educația copiilor lor
• Fundația PACT va organiza în comunitate un curs de instruire în metode interactive non-formale de
predare pentru copii ca să cei mici să învețe la orele de after-school într-un mod creativ să citească, să
scrie, aritmetică de bază și educație civică.
• se va realiza un film de scurt-metraj cu povestea proiectului cu scopul de a promova proiectul și
rezultatele acestuia
• Membri activi ai comunității vor primi periodic consultanță de la Fundația PACT, organizație
nonguvernamentală, specializată in dezvoltare comunitară.
• Conștientizarea publicului de povestea de succes a comunității Vizuresti și, astfel, încurajarea altor
comunități și organizații să o replice în propria comunitate.
Activitățile educaţionale prevăzute în proiect vor fi axate pe reorientarea, îmbunǎtǎţirea şi garantarea
procesului de învǎţare şi pe dezvoltarea persoanei educate, toate acestea având efecte pe termen
lung în viața copiilor implicați.
Considerăm că proiectul propus va avea un impact pe termen lung și asupra mentalității mamelor care
vor participa activ la proiect, astfel că ne aşteptăm ca după terminarea proiectului, să continue să
acționeze pentru susținerea educației propriilor copii și să se implice în alte acțiuni comunitare.

