CREȘTEM COMUNITATEA!

DOMENIU: Dezvoltare comunitară
LOCALITATE: Valea Corbului, comuna Călinești
DURATA IMPLEMENTĂRII: 12 luni
INIȚIATOR: Adrian Marin
Educatia reprezinta baza dezvoltarii comunitatilor dezavantajate.

DESPRE PROIECT
În perioada oct–nov 2015 un grup de tineri din Valea Corbului, a realizat un inventar al problemelor și
resurselor locale. Datele și informațiile rezultate au fost prelucrate de echipa Human Catalyst, care
împreună cu tinerii din grup au stabilit pe baza unei analize participative, care sunt prioritățile pentru
dezvoltarea comunității lor.
Ca urmare, în acest proiect ne propunem ca împreună cu tinerii din Valea Corbului să contribuim la
îmbunătățirea calității vieții persoanelor care trăiesc aici - prin crearea și dezvoltarea sustenabilă a
capacității membrilor comunității de a valorifica resursele și oportunitățile existente pentru a-și
rezolva propriile probleme/nevoi sociale grave existente istoric în această comunitate.
Astfel, proiectul prevede:
crearea și amenajarea unui centru comunitar de învățare, spațiu în care se vor desfășura
activități non-formale de sprijin educațional și dezvoltare personală pentru copii și tineri liceeni,
activități de suport cu părinții elevilor; adulții vor avea aici un cadru în care pot organiza și desfășura
întâlniri comunitare, ateliere de lucru și alte tipuri de activități specifice dezvoltării comunitare
creșterea capacității membrilor comunității de a lucra împreună cu autoritățile locale pentru
a identifica în mod participativ oportunități și soluții la propriile nevoi identificate în cadrul unui proces
complex de dezvoltare comunitară
și crearea unui instrument online pentru promovarea proiectului și atragerea de resurse
necesare în comunitate, de la persoane, organizații, finanțatori publici/privați, sponsori, instituții, etc.
Intervenția fiind în principal de capacitare a comunității, va avea efecte pe termen scurt, mediu și lung,
în special în zona îmbunătățirii participării și a rezultatelor școlare, ulterior pe piața muncii și în ceea
ce privește implicarea directă a oamenilor de aici la procese participative de dezvoltare comunitară.
Sustenabilitatea este garantată în mare măsură de accentul pus pe tot parcursul proiectului, pe
promovarea, valorificarea și dezvoltarea resurselor și potențialului local.

SUSTENABILITATE
Education is the most powerful weapon which you can use to change the world - Nelson Mandela.
Având în vedere că intervenția vizează dezvoltarea comunitară, implicit, capacitarea / împuternicirea
membrilor comunității prin participarea lor activă la toate fazele proiectului, efectele vor fi pe termen
scurt, mediu și lung.
Asupra copiilor și tinerilor implicați impactul va fi imediat vizibil în planul participării la educație, a
îmbunătățirii rezultatelor școlare și ulterior asupra accesului lor la piața muncii. Părinții care vor
participa la sesiunile de mentorat si la diferite ateliere tematice vor conștientiza valoarea educației și
vor învăța cum să își sprijine copiii în procesul școlar chiar dacă ei înșiși nu au studii.
Rezultatele pozitive asupra copiilor și tinerilor vor avea efect și asupra altor părinți din comunitate și
astfel schimbările la nivelul comunității vor continua după finalizarea proiectului. In cadrul atelierelor
organizate in centru comunitar, elevii care au particiat la sesiunile de dezvoltare personală, vor putea
să sprijine alți tineri din comunitate aflați în situații de viață dificile.
Pe perioda proiectului membrii echipei locale de proiect vor participa la 4 ateliere legate de
dezvoltarea comunitara. Ca urmare a participării lor la aceste ateliere, ei vor achiziționa competențele
necesare continuării procesului de dezvoltare comunitară pe termen lung.
Prin participarea echipei locale la intalniri cu factori interesati si autoritati locale/judetene va creste
vizibilitatea nevoilor comunității din V. Corbului, concomitent cu potențialul existent aici și astfel se
vor crea premisele unor actiuni comune, cu implicare reala a autoritatilor locale in rezolvarea
problemelor comunitare.
Promovare online a proiectul prin intermediul instrumentului creat pe pagina web a Human C, va face
vizibilă la nivel general activitatea grupului din V. Corbului. In acest fel, utilizatorii vor fi la curent în
timp real cu stadiul de „crestere” al comunității din V. Corbului și se vor putea implica activ chiar și
după încheierea intervenției actuale.

CAUZĂ
Valea Corbului este o comunitate de romi izolată care, după cum spun ei înșiși, „trăiesc încă în secolul
trecut”. Sărăcia extremă, distanța fizică și mai ales cea socială față de restul populației, lipsa de
oportunități, părăsirea timpurie a școlii, accesul dificil la resurse - sunt principalele cauze ale uneia
dintre situațiile cele mai precare întâlnite: la 1200 persoane, în tot satul sunt mai puțin de 10 adulți
care au finalizat liceul și 5 cu un loc de munca.
Situația s-a agravat pentru că nici comunitatea nu a fost organizată, oamenii nu au știut ce drepturi au
ca cetățeni și de aceea, nici nu au solicitat sprijinul autorităților să ia măsurile impuse de situația de
aici.
Acum însă există un nucleu de tineri activi și dornici să producă schimbarea. Ei consideră că sprijinirea
copiilor și a tinerilor este primordială, în paralel cu creșterea capacității lor de a conlucra cu autoritățile
și alți factori interesați pentru dezvoltarea sustenabilă a comunității în care trăiesc.

OBIECTIVE
Scop: Îmbunătățirea calității vieții oamenilor din satul V. Corbului, AG - prin crearea și dezvoltarea
sustenabilă a capacității membrilor comunității de a valorifica resursele și oportunitățile existente
pentru a rezolva problemele/nevoile sociale grave de pe plan local. Obiective:
I.

II.

III.

Crearea unui centru comunitar de învățare în Valea Corbului, în primele trei luni ale
proiectului, loc în care se vor desfășura timp de un an întâlniri comunitare și activități de
învățare non-formale cu adulții, de sprijin educațional și dezvoltare personală pentru copii
și tineri - spațiu de învățare de care va beneficia întreaga comunitate (1200 de persoane)
Creșterea capacității membrilor comunității de a lucra împreună cu factorii interesați
pentru a identifica participativ oportunități și soluții la propriile nevoi/probleme, pe
parcursul unui an; cel puțin 10 membri ai echipei locale de proiect vor participa la ateliere
de lucru pe domenii de interes în dezvoltarea comunității și diverse întâlniri cu autorit.
locale, județene, alți factori interesați de la nivel local; min. 10 fact. interesați de la nivel
local și județean vor participa la întâlniri
Dezvoltarea unui instrument online găzduit de website-ul Human Catalyst pentru
promovarea proiectului, a finanțatorilor și pentru atragerea de resurse externe necesare
în comunitate, de la: persoane, organizații, finanțatori publici/privați, sponsori, instituții,
etc; min. 500 de utilizatori vor interacționa online cu proiectul

BENEFICIARI DIRECȚI
Beneficiari directi:
-

100 de copii implicati in activitatile pe ateliere

-

20 de elevi de clasa a 4-a

-

minim 100 de parinti ai copiilor implicati in activitati

-

12 tineri liceeni și familiile lor

-

5 membri ai echipei locale de proiect + alți 15 tineri din comunitate

-

10 reprezentanti ai autoritatilor locale si cel putin 5 reprezentanti de la nivel judetean

Beneficiari indirecti:
-

1200 de persoane, populația din V. Corbului

-

autoritățile locale și județene din instituțiile relevante la nivel local și județean

-

societatea civilă și publicul larg (cel puțin 1000 de persoane)

-

comunități care au caracteristici similare și în care proiectul ar putea fi multiplicat

IMPACT
•
Existența spațiului comunitar de învățare contribuie în timpul proiectului și după, la învățarea
pe tot parcursul vieții în rândul membrilor comunității
•
Atelierele pentru copii, susținute de tineri vor duce la achiziționarea de competențe specifice,
dar și sociale și de dezvoltare personală, rândul tuturor participanților
•
Sesiunile de mentorat și sprijin educațional individual și de grup pentru 20 de elevi de clasa a
4-a și familiile lor, vor asigura continuitatea în educație și o mai bună integrare a elevilor în clasa a 5a
•
Creșterea stimei de sine a 12 liceeni din comunitate, dezv. viziunii lor asupra viitorului traseu
profesional, conduc către o mai bună integr. socială și profesională și la crearea de modele locale de
reușită prin educație
•
La cele 4 ateliere de lucru membrii echipei locale de proiect vor achiziționa competențele
necesare continuării procesului de dezvoltare comunitară
•
Cele 3 intalniri organizate cu fact. interesați și autorități relevante vor creea premisele unor
actiuni comune cu efecte pozitive pe termen scurt și lung
•
Prin particip. la întâlniri organizate de alți fact. interesați, echipa locală va fi vizibilă și în
permanent contact cu persoane resursă și oportunități
•

Cel puțin 500 de utilizatori vor interacționa cu instrumentul onlin e creat

•
Activit. de management contribuie la intarirea capacitatii echipei și sustenabilitatea
rezultatelor proiectului ca urmare a procesului de analiză a rezultatelor și planificare strategică.

