Partea 1: Formular de descriere a initiativei singulare
INFORMATII DESPRE AGENTUL SOCIAL
Nume si prenume*:
Bertesteanu Cornelia si Bertesteanu Cristian
Organizatia pentru care lucrati (Daca lucrati pe cont propriu/voluntar, va rugam sa specificati)*:
ASCED- Asociatia pentru Solidaritate, Cultura, Educatie si Dezvoltare

Oras/Judet*:
Ramnicu Sarat

Tara:
Romania

Email*:
officeasced@gmail.com

Numar telefon*:
0751128094

INFORMATII DESPRE INITIATIVA SINGULARA
Titlu*:

Seniori prieteni cu TIC
Link catre video/pagina web (daca exista):

Nevoi / justificarea initiativei. Va rugam sa descrieti nevoile pe care le-ati detectat la grupul dvs.
de varstnici si in comunitatea dvs. care v-au determinat sa planificati aceasta initiativa.
Judeţul Buzău se regăseşte printre primele trei judete din ţară unde se află cei mai mulţi

vârstnici de peste 65 de ani. Există numeroşi vârstnici pe care neputinţa şi bolile îi determină să
se izoleze în spaţiul locuinţelor lor. Fenomenul singurătăţii la persoanele vârstnice este mai
dramatic decât în cazul altor categorii de vârstă, deoarece aceştia trebuie să facă faţă nu
numai procesului inerent de îmbătrânire fizică, dar şi prejudecăţilor cu care sunt priviţi,
indiferenţei, insensibilităţii şi individualismului care caracterizează societatea actuală.
Telefonul sună rar, iar mijloacele moderne de comunicare le sunt străine. Protejarea
persoanelor vârstnice ar trebui să reprezinte o prioritate, deoarece problemele cu care se
confruntă această categorie îi afectează şi pe copiii şi pe nepoţii acestora.

Scopuri/obiective. Va rugam sa descrieti scopurile si obiectivele pe care vreti sa le obtineti cu
initiativa.
Prin acest proiect ne propunem să reducem singurătatea şi izolarea socială a persoanelor
vârstnice prin familiarizarea cu TIC, să valorificăm experienţa lor de viaţă, realizând un transfer
către generaţia tânără şi consolidând relaţiile intergeneraţionale.

O1. Creşterea satisfacţiei vârstnicilor, a optimismului lor şi a dorinţei de a fi utili
comunităţii;
O2 - Dezvoltarea interesului adultilor si elevilor pentru implicarea în acţiuni de voluntariat
O3. Realizarea transferului de experienţă şi dezvoltarea solidarităţii intergeneraţionale;

Scurta descriere*. Va rugam sa descrieti ce activitati planificati in cadrul initiativei.
A1. Promovarea proiectului în comunitate (afișe, fluturași, pliante) și în mediul on-line;
A2. Identificarea grupului ţintă format din persoane vârstnice;
A3. Identificarea resurselor umane (selectarea voluntarilor) şi materiale (echipament,
mijloace de transport la domiciliul beneficiarilor);
A6. Familiarizarea vârstnicilor cu calculatorul si internetul si intelegerea beneficiilor
acestor tehnologii ;
A7. Vizite la domiciliul vârstnicilor, în scopul socializării;
A8. Activităţi artistice organizate de elevi pentru persoanele din grupul ţintă;
A9. Realizarea unui club de socializare, (jocuri de relaxare, dezbateri cultural-artistice şi
ştiinţifice, la care vor participa persoane vârstnice, voluntari şi elevi);

Calendarul initiativei:

De la*:2015-04-01 (AAAA-LL-ZZ)
La*: 2015-05-31(AAAA-LL-ZZ)
Comentarii asupra calendarului propus:
Daca vom avea fonduri, ne propunem ca aceasta initiativa sa continue.

Numarul estimat de participanti*:
- 25 de persoane vârstnice din oraşul Râmnicu Sărat
- 12 voluntari adulti
- 10 elevi voluntari
TOTAL- 47 de persoane
Trasaturi specifice ale grupului implicat. Va rugam sa descrieti caracteristicile grupului pe care il
veti implica.
Varstnicii selectati sunt intelectuali pensionari, cu copiii aflati in strainatate. Lipsa de
comunicare, de socializare, sentimentul inutilităţii lor îi conduce la depresii şi doar credinţa în
Dumnezeu le-a mai rămas. Cei mai mulţi au fost oameni harnici, respectaţi la locul de muncă,
posedând experienţe de viaţă şi cunoştinţe preţioase, de care nimeni însă nu pare să mai aibă
nevoie astăzi.
Voluntarii adulti sunt persoane intre 30-40 de ani, cu dorinta de a-si ajuta semenii
Voluntarii tineri sunt elevi de liceu

Impact asteptat asupra persoanelor implicate in initiativa. Va rugam sa descrieti
impactul/schimbarile asteptate asupra grupului, ca urmare a initiativei.
Persoanele varstnice din grupul tinta vor fi mai optimiste, care utilizeaza internetul,
comunica cu alti co-varstnici, cu rudele, isi fac cumparaturi online si beneficiaza de
informatii utile pentru sanatatea lor, isi platesc facturi online. Comunicarea si
rezolvarea usoara a unor probleme, determina o stare mai buna a sănătăţii fizice şi
psihice a seniorilor din grupul tinta.
- Voluntarii vor crea o imagine pozitivă a voluntariatului în oras şi vor avea
sentimente de satisfacţie că au contribuit la ajutorarea unor persoane din
comunitate;
- Membrii comunităţii vor învăţa să-i preţuiască mai mult pe vârstnici şi vor participa în
număr tot mai mare la acţiuni de voluntariat.
-

Particularitati. De ce este initiativa dvs. singulara/inovativa?*:

Initiativa noastra este unica in localitate prin grupul tinta cu care lucreaza, prin tema si prin
ideea de a relansa legaturile dintre generatii.

Principalele sarcini pe care intentionati sa le dezvoltati in cadrul initiativei:
Formare
Produse web (blog, podcast, wiki; video pe Youtube, etc.)
Alte produse (prezentari, video, documente, etc.)
Altele (va rugam specificati):

Strategia de diseminare pe care o veti adopta in cadrul initiativei:
Informatii trimise prin posta
Informatii trimise prin email
Presa, media
Diseminare prin contacte.
Altele (va rugam specificati):

Anexe. Va rugam sa atasati anexe relevante (daca este cazul).
Fisier 1:
Fisier 2:
Fisier 3:
Alte informatii:

Partea 2: Raport final al initiativei singulare

INFORMATII DESPRE AGENTUL SOCIAL
Nume si prenume*:
Bertesteanu Cornelia si Bertesteanu Cristian
Organizatia pentru care lucrati (Daca lucrati pe cont propriu/voluntar, va rugam sa specificati)*:
ASCED- Asociatia pentru Solidaritate, Cultura, Educatie si Dezvoltare
Oras/Judet*:
Ramnicu Sarat, Judetul Buzau
Tara:
Romania
Email*:
cornelia_bertesteanu@yahoo.com, cristian2b2003@yahoo.com, officeasced@gmail.com
Numar telefon*:
0751128094; 0751956463

INFORMATII DESPRE INITIATIVA SINGULARA IMPLEMENTATA
Numele/titlul initiativei*
Seniorii, prieteni cu TIC

Numar final de participanti implicati in iniatiativa:
20
Numar de femei:
15
Trasaturi specifice ale grupului implicat. Va rugam sa descrieti caracteristicile
grupului final pe care l-ati implicat.
Beneficiarii directi ai proiectului sunt pensionari, care au avut diverse profesii: 2
ingineri, 3 asistente, un medic, 5 profesori iar restul muncitori. Sunt persoane care
traiesc singure, cu fiii in strainatate. 12 dintre ei aveau deja un computer personal, pe
care stiau sa-l deschida, dar nu aveau conexiune la internet. 3 dintre ei aveau
computer, conexiune la internet si stiau deschida Skype, fiind apelati de copii. Am

reusit sa-I determinam sa se conecteze la internet, dupa ce le-am prezentat beneficiile
acestui serviciu. Ceilalti nu au calcutator, dar au fost incantat sa invete, utilizand
laptop-ul voluntarului, mai ales ca au resusit sa comunice cu copiii, intr-o modalitate
mai ieftina decat utilizand telefonul. Reticenti la inceput, imaginandu-si ca va fi foarte
greu sa se descurce, au reusit in cele din urma sa descopere o lume noua, cea virtuala.
Afland ca aceasta lume are si capcane, au inceput sa aiba rezerve. Au aflat insa cum
trebuie sa se fereasca de ele. Am convenit ca orice mesaj care li se pare suspect sa-l
comunice voluntarilor, pentru a fi sfatuiti cu sa reactioneze.
Activitati realizate. Va rugam sa descrieti activitatile realizate in cadrul initiativei.
A1. Promovarea proiectului în comunitate (afișe, fluturași, pliante) și în mediul on-line;
A2. Identificarea grupului ţintă format din persoane vârstnice;
A3. Identificarea resurselor umane (selectarea voluntarilor) şi materiale (echipament,
mijloace de transport la domiciliul beneficiarilor);
A4. Familiarizarea vârstnicilor cu calculatorul si internetul si intelegerea beneficiilor
acestor tehnologii ;
A5. Vizite la domiciliul vârstnicilor, în scopul socializării;
A6. Activităţi artistice organizate de elevi pentru persoanele din grupul ţintă;

Calendarul initiativei dvs.:
A.1 Săptămâna 1 din luna aprilie 2015
A.2 Săptămânile 1-2 din luna aprilie 2015
A.3 Saptamanile 2-3 din luna aprilie
A.4- Saptamanile 4 din aprilie, cele din luna mai si primele 2 din iunie
A.5. Saptamanile 4 din aprilie, cele din luna mai si primele 2 din iunie
A6. Saptamana 1 din iunie-„Porni Luceafarul”- Comemorare Mihai Eminescu
A.7- Săptămânile 3-4 din luna iunie 2015- diseminarea rezultatelor

Materiale si produse realizate *. Va rugam sa descrieti ce materiale si produse ati
realizat in cadrul initiativei.
Nu ne-am propus sa realizam niste materiale anume. Competentele dobandite de
seniori ni se par esentiale pentru realizarea obiectivelor. Vom realiza insa la sfarsitul
proiectului o colectie de povesti de viata, de jocuri pe care le jucau ei in copilarie, de
retete de mancaruri si leacuri populare pentru boli. Transferul de experienta

Gradul de indeplinire a obiectivelor propuse. Va rugam sa mentionati in ce masura ati
atins obiectivele initiale stabilite pentru initiativa.
Consideram ca obiectivele proiectului aflat inca in derulare sunt pe cale sa se indeplineasca in
proportie de 90-95%.

Impactul initiativei dvs. Va rugam descrieti ce impact a avut initiativa asupra grupului
dvs. de varstnici, asupra comunitatii, etc.
Varstnicii din proiect au devenit mai activi, mai optimisti, mai implicati in problemele
comunitatii. Au inceput sa devina persoane-resursa pentru tinerii voluntari din proiect, carora
le impartasesc experienta de viata si pe care ii invata, la randul lor, diferite lucruri, in functie de
competentele si meseriile avute. Incep sa se creioneze prietenii, care speram sa dureze si
initiativa noastra sa aiba sustenabilitate. De xemplu, unul dintre seniori pasionat de apicultura
incearca sa-i convinga pe voluntari de frumusetea meseriei de apicultor, doua doamne asistente medicale s-au oferit sa-i ajute pe alti varstnici, masurandu-le tensiunea. Cu prilejul
manifestarii artistice seniorii s-au cunoscut intre ei si incep sa socializeze pe internet si prin
intalniri fata in fata.
Proiectul il extindem si pe perioada verii, cand speram sa atragem cat mai multi voluntari.
Grupul de voluntari constituit va fi de asemenea liantul de promovare a voluntariatului pe plan
local, in scopul atragerii cat mai multor persoane in aceasta activitate, fiind o platforma de
sustenabilitate a proiectului, prin implicare activa si asumarea responsabilitatii sociale.

Strategia de diseminare. Va rugam sa descrieti pe scurt cum ati diseminat /
promovat initiativa.
- Am distribuit pliante, cu ajutorul voluntarilor, pe strazi, in parcuri, la asociatiile de locatari si
in cutiile de posta. Am realizat o manifestare artistica, “Porni Luceafarul…”, la care au
participat seniori, voluntari si elevi din Scoala Gimnaziala Nr. 1 din oras, prilej cu care am
promovat proiectul nostru.
- Diseminare prin contacte

Dificultati intalnite in implementarea initiativei si cum le-ati rezolvat:
In cateva situatii a trebuit sa schimbam voluntarii intre ei, pentru ca nu erau agreati de seniorii
din proiect. Aceastia din urma sunt destul de suspiciosi cu cei care le trec pragul, influentati
fiind de stirile de la televizor sau de vecini. Este firesc sa se intample acest lucru intr-un oras in
care nimeni nu s-a oferit pana acum sa-i ajute cu ceva pe varstnici. Problemele le-am rezolvat
schimbandu-i pe voluntari, pana cand seniorii au fost multumiti. Increderea este deosebit de
importanta intr-un astfel de proiect.

Principala realizare a initiativei dvs. intr-o propozitie:
Am atras atentia comunitatii si administratiei locale asupra varstnicilor si nevoilor multiple ale
acestora, indemnandu-le la initiative de sprijin si voluntariat.

Link-uri relevante ale iniatiativei:
Link 1
http://

Link 2
http://

Link 3
http://

Link 4
http://

Link 5
http://

Idei pentru viitor pe baza initiativei? Alte informatii relevante pe care vreti sa le
impartasiti?
Ne dorim sa continuam proiectul si sa-i ajutam pe varstnici pentru satisfacerea altor nevoi
stringente: cumparaturi, mici reparatii. Ar fi bine sa apara o oprtunitate de finantare, pentru a
continua aceasta initiativa, dar si proiectul inceput anul trecut.

Anexe. Va rugam sa atasati anexele relevante.
Fisier 1:
Fisier 2:
Fisier 3:

Trimiteti

