Grădina STEA
DOMENIU: Dezvoltare comunitară
LOCALITATE: Satu Mare
DURATA IMPLEMENTĂRII: 12 luni
INIȚIATOR: Cristina Maria Bala
Rolul meu principal va fi de promotor al valorilor și propulsor al motivației care stă la baza sa, către
toți factorii implicați: echipă de proiect, beneficiari, voluntari, membrii ai comunității și factori cheie
din comunitate a căror implicare vrem să o activăm.
Totodată voi avea rol de coordonator al implementării proiectului, evaluator intern al rezultatelor și
facilitator de dezvoltare.

DESPRE PROIECT
„Grădina care schimbă destine” crează legături între oameni aflați în dificultate și ceilalți oameni din
comunitatea sătmăreană propunând multiple oportunități de parteneriat de tip câștig-câștig. Acesta
determină în mod direct creșterea bunăstării membrilor comunității, conectând diferite nevoi ale
acestora și impulsionând atitudinile pro-active.
Proiectul va fi realizat astfel încât să genereze o schimbare pe termen lung, similară unui bulgăre de
zăpadă care crește din ce în ce mai mult pe măsură ce este rostogolit prin zăpadă.
Punctul de pornire este dezvoltarea programului de terapie ocupațională prin horticultură al asociației
noastre ce răspunde nevoilor de bază a tinerilor fără adăpost implicați, prin transformarea „grădinii
Stea” într-o întreprindere socială ce-și valorifică produsele printr-un sistem de tip „coș de legume”
livrat cu regularitate, direct către clienți din comunitate.
Cu veniturile obținute și sprijin adițional atras din comunitate, vom realiza o serie de „șantiere
comunitare”, prin care vom renova 30 de locuințe în care trăiesc un număr de peste 150 de persoane
aflate în dificultate, în zone defavorizate ale municipiului Satu Mare.
Munca efectivă se va face în cadrul unor acțiuni comunitare ce vor crea ocazii pozitive de interacțiune
și schimbare de mentalități, beneficiarii direcți lucrând împreună cu voluntari locali și străini.
Întreprinderea socială va asigura cadrul potrivit de dezvoltare a abilităților de muncă și a stimei de sine
a 7 tineri fără adăpost în curs de pregătire pentru integrare profesională.
Legumele și plantele aromatice obținute fără folosirea de îngrășăminte chimice și pesticide vor
răspunde nevoii tot mai mari a oamenilor din comunitate de a consuma produse de bună calitate ce
să nu le afacteze în mod negativ sănătatea. Iar „șantierele comunitare” vor răspunde nevoilor de
îmbunătățire a condițiilor de locuit a persoanelor defavorizate, susținând totodată responsabilizarea
acestora dar și schimbarea prejudecăților membrilor comunității în urma oportunităților concrete de
conlucrare pentru un scop comun.

SUSTENABILITATE
Activitățile de economie socială create prin acest proiect asigură produse foarte căutate pe piață odată
cu creșterea cererii din partea oamenilorcaredevin tot mai conștienți de importanța alimentației
sănătoase. Astfel, entitatea creată are unpotențial ridicat de dezvoltare prin atragerea de resurse din
comunitate și va oferi pe termen mediu și lung oportunități realede angajare pentru persoane aflate
în dificultate ce nu reușesc să facă față cerințelor pieței forței de muncă.
Activitatea de economie socială răspunde nevoilor speciale de îndrumare pe care le au persoanele
vulnerabile, contribuind în mod concret la responsabilizarea și valorizarea lor.
Astfel, persoane dependente de ajutoare sociale vor deveni angajați ce plătesc taxe și impozite.
Aceste efecte vor facilita mobilizarea de resurse de la diferiți factori interesați, pentru asigurarea
sustenabilității activității. Programul de terapie prin horticultură asigură o etapă intermediară de
suținere pentru ca persoane cu multiple probleme de incluziune socială, să fie pregătite pentru
angajare. Este ceea ce transformă adulții care nu au lucrat niciodată, în angajați capabili să respecte
condițiile pentru a-și păstra locul de muncă.
Acest program este antemergător angajării în întreprinderea socială, iar susținerea continuității
acestuia va fi asigurată prin reinvestirea unei părți din veniturile activității economice și atragerea de
resurse suplimentare din comunitate. „Șantierele comunitare” inițiate prin acest proiect vor fi puternic
promovate pentru a genera un efect de „bulgăre de zăpadă” care să determine creşterea nivelului de
conştientizare, responsabilizare şi implicare a comunităţii, în susținerea activă a incluziunii sociale a
persoanelor aflate în dificultate.
Ele reprezintă oportunități valoroase de muncă în echipă între diferiți oameni din comunitate,
contribuind în mod direct și la reponsabilizarea persoanelor vulnerabile de a-și rezolva problemele.
Dinamicile astfel create au un puternic potențial de multiplicare și de atragere de voluntari și alte tipuri
resurselor necesare continuării.

CAUZĂ
Cercetarea socială „Evaluarea nevoilor si accesibilitatii la servicii sociale a grupurilor vulnerabile din
Satu Mare” (631 respondenți) realizată în 2015 sub coordonarea Grupului de lucru inter-sectorial
pentru prevenirea și combaterea excluzunii sociale, compus din 26 de ONG-uri și instituții din Satu
Mare cu acțiune în domeniul social relevă situația de extremă sărăcie în care trăiesc aceste persoane:
- 13% dintre respondenți au fost nevoiţi să mănânce din gunoi;
- în 30% din familii cel puţin o persoană s-a culcat nemâncată din lipsa resurselor;
- 38% nu şi-au încălzit locuinţa din lipsă de resurse;
- 44% nu au venituri suficiente pentru strictul necesar;
- 22% locuiesc în condiţii de extremă precaritate;
- doar 1 din 5 adulți lucrează iar 58,8% dintre ei sunt zilieri/muncitori necalificaţi;
- 22% sunt analfabeți, nu au șanse de calificare și au abilități de viată slab dezvoltate, ceea ce implică
dificultăți majore de integrare profesională (19,8% dintre cei apți de muncă nu au lucrat niciodată).

OBIECTIVE
Scopul proiectului este îmbunătățirea condițiilor de viață a persoanelor aflate în dificultate din
municipiul Satu Mare prin implicarea resurselor comunității.
Obiective:
1.
Crearea și dezvoltarea de către Asociația Stea a unei entități de economie socială în Satu Mare
cu profil de producere și valorificare produse horticole și derivate din acestea, în decurs de 12 luni.
2.
Dezvoltarea abilităților de viață și a celor de integrare în muncă a 7 tineri aflați în dificultate
pe parcursul proiectului.
3.
Îmbunătățirea condițiilor de locuire a 150 de persoane vulnerabile prin renovarea a 30 de
locuințe din zonele defavorizate din Satu Mare până la finalul proiectului.

În judeţul Satu Mare sunt foarte puţine structuri de economie socială.„Grădina Stea” va constitui o
premieră în comunitatea sătmăreană şi un promotor al iniţiativelor sociale de sprijinire a persoanelor
aflate în dificultate.
7 tineri aflaţi la risc de excluziune socială datorită condiţiilor de trai, stării de sănătate, nivelului de
şcolarizare scăzut şi lipsei unui venit care să le asigure hrana zilnică, vor avea oportunitatea de a se
dezvolta personal şi profesional astfel încât să aibă o şansă de integrare socio-profesională.
50 de voluntari din comunitate îşi vor aduce aportul la renovarea unor locuinţe aflate în stare extremă
de degradare, fiind astfel promotorii unui model de responsabilitate socială în comunitatea
sătmăreană.

BENEFICIARI DIRECȚI
Beneficiari direcți:
7 tineri (18 – 34 ani) aflați în dificultate (lipsa unui adăpost sau condiții de locuit precare, probleme de
sănătate mintală, nivel de școlarizare redus, dificultăți de accesare a unui loc de muncă) vor beneficia
de terapie ocupațională prin horticultură și își vor dezvolta abilități cheie de integrare profesională;
150 de persoane care trăiesc în condiții precare în zone aflate în dificultate din municipiul Satu Mare
vor beneficia de sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit;
120 de familii din comunitate vor beneficia de legume și plante aromatice de bună calitate;
50 de persoane din comunitate se vor implica în proiect prin voluntariat.
Beneficiari indirecți:
15000 de persoane din comunitate vor fi sensibilizate cu privire la implicarea pentru îmbunătățirea
situației persoanelor defavorizate prin acțiuni de cetățenie activă, voluntariat și asumarea
responsabilității sociale a companiilor.

IMPACT
A1. are ca impact dezvoltarea oportunităţilor de muncă a tinerilor aflaţi în dificultate, într-un mediu
potrivit nivelului lor de dezvoltare.
Rezultate: o entitate de economie socială unde 7 tineri produc și valorifică legume și plante aromatice;
120 de familii din comunitate vor beneficia de produse de bună calitate livrate direct la domiciliu de
tinerii aflaţi în dificultate;
30 de locuințe din zonele defavorizate renovate cu resursele obţinute din valorificarea legumelor şi
plantelor aromatice.

A2. are ca impact creşterea potenţialului a 7 tineri defavorizaţi de a deveni membrii productivi în
societate.
Rezultate: 7 tineri vor fi pregătiți pentru ocuparea unui loc de muncă.

A.3. are ca impact creşterea nivelului de conştientizare, responsabilizare şi implicare a comunităţii în
susținerea incluziunii sociale a persoanelor aflate în dificultate.
Rezultate: O comunitate conştientă de dificultăţile persoanelor defavorizate şi activă în îmbunătăţirea
situaţiei lor; 30 de locuinţe aflate în stare avansată de degradare renovate de 50 de voluntari din
comunitate.
Pe termen scurt proiectul îmbunătățește direct situaţia a 157 de persoane aflate în dificultate.
Pe termen mediu se va produce o schimbare în atitudinea comunității faţă de persoanele defavorizate
ceea ce va determina o creştere a implicării în acţiuni de voluntariat colective iar pe termen lung se va
produce o schimbare a mentalităţii comunităţii cu privire la responsabilitatea socială faţă de
persoanele aflate în nevoi.

