Partea 1: Formular de descriere a initiativei singulare
INFORMATII DESPRE AGENTUL SOCIAL
Nume si prenume*:
AVRAM DAN ADRIAN
Organizatia pentru care lucrati (Daca lucrati pe cont propriu/voluntar, va rugam sa
specificati)*:
Lucrez pe cont propriu
Oras/Judet*:
ZALAU - SALAJ

Tara:
ROMANIA
Email*:
AVRAMDANUT@YAHOO.COM
Numar telefon*:
0040744128464

INFORMATII DESPRE INITIATIVA SINGULARA
Titlu*:
Daruind vei dobandi !
Link catre video/pagina web (daca exista):

www.vacante.wgz.ro
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.

Nevoia identificata consta in faptul ca varstnicii isi petrec majoritatea timpului in casa si intre
anumite treburi de rutina zilnica.
Doresc sa fie extrasi din aceasta stare si antrenati in activitati sociale moderne !

Scopuri/obiective. Va rugam sa descrieti scopurile si obiectivele pe care vreti sa le obtineti cu
initiativa.

Sa cunoasca oameni de varsta lor
Sa isi impartaseasca ideei, amintiri, trairi si simtiri
Sa comunice cat mai mult si des cu diferite persoane din familia lor si cu altii – pe diferite teme

Scurta descriere*. Va rugam sa descrieti ce activitati planificati in cadrul initiativei.
1) Spargerea ghetii – cunoastere si prezentare a fiecaruia
2) Scopurile comune si Plan de ideei de discutii
3) Internetul si calculatorul – prieten de si in comunicare si Activitati desfasurate
impreuna

Calendarul initiativei:
De la*: 2015 – 04 - 01
La*: 2015 – 05 - 01
Comentarii asupra calendarului propus:
Calendarul se va putea extinde si/sau continua in functie de necesitati si solicitari !

Numarul estimat de participanti*:

Intre 5 - 10
Trasaturi specifice ale grupului implicat. Va rugam sa descrieti caracteristicile grupului pe care
il veti implica.
Oameni varstnici care doresc sa socializeze !

Impact asteptat asupra persoanelor implicate in initiativa. Va rugam sa descrieti
impactul/schimbarile asteptate asupra grupului, ca urmare a initiativei.

Oameni varstnici care doresc sa socializeze vor deveni mai deschisi si mai ambitiosi in a
dezvolta activitati de comunicare on-line si fata catre fata !
Va aduce o plus valoare oamenilor varstnici care doresc sa socializeze.

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

Pentru modul in care doreste sa ii reintegreze social si in comunicarea on-line pe oamenii
varstnici care doresc sa socializeze.

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

Nu e cazul

Partea 2: Raport final al initiativei singulare

INFORMATII DESPRE AGENTUL SOCIAL
Nume si prenume*:
AVRAM DAN ADRIAN
Organizatia pentru care lucrati (Daca lucrati pe cont propriu/voluntar, va rugam sa
specificati)*:
Lucrez pe cont propriu - voluntar
Oras/Judet*:
ZALAU / SALAJ
Tara:
ROMANIA
Email*:
AVRAMDANUT@YAHOO.COM
Numar telefon*:
0040744128464

INFORMATII DESPRE INITIATIVA SINGULARA IMPLEMENTATA

Numele/titlul initiativei*
Daruind vei dobandi !

Numar final de participanti implicati in iniatiativa:
10
Numar de femei:
3
Trasaturi specifice ale grupului implicat. Va rugam sa descrieti caracteristicile grupului final pe
care l-ati implicat.
Grupul a fost format din personae varstnice care locuiesc in preajma institutiei noastre
scolare.
Activitati realizate. Va rugam sa descrieti activitatile realizate in cadrul initiativei.

1) Spargerea ghetii – cunoastere si prezentare a fiecaruia
2) Scopurile comune si Plan de ideei de discutii

3) Internetul si calculatorul – prieten de si in comunicare si Activitati desfasurate
impreuna

Calendarul initiativei dvs.:

De la*: 2015 – 04 - 01
La*: 2015 – 05 - 01

Materiale si produse realizate *. Va rugam sa descrieti ce materiale si produse ati realizat in
cadrul initiativei.

Au avut loc discutii de cunoastere si dialog social;
S-au identificat scopurile commune intre tineri si varstnici
Au fost invatati sa manuiasca, acceseze si sa initializeze discutii prin si cu ajutorul
calculatorului.
(nu au rezultat material si produse fizice)

Gradul de indeplinire a obiectivelor propuse. Va rugam sa mentionati in ce masura ati atins
obiectivele initiale stabilite pentru initiativa.

100 %

Impactul initiativei dvs. Va rugam descrieti ce impact a avut initiativa asupra grupului dvs. de
varstnici, asupra comunitatii, etc.

Oameni varstnici care au dorit sa socializeze au devenit mai deschisi si mai ambitiosi in a
dezvolta activitati de comunicare on-line si fata catre fata !
A aduS o plus valoare oamenilor varstnici care au dorit sa socializeze.

Inițiativa singulară propusă implică activităţi care nu au necesitat conturi suplimentare.
Spaţiul virtual de prezentare a activităţilor şi rezultatelor cu siguranta o să dea exemplu și

altor comunități pentru:
- Îmbunătățirea comunicării între nepoți și bunici
- Bunicii - instruiți (capabili) să utilizeze canalele de comunicare on-line pentru a
dezvolta contacte sociale, de a folosi internetul în scop personal
- Tinerii voluntari – dezvoltarea competențelor IT și a celor de comunicare,
implicarea în viața comunității

Strategia de diseminare. Va rugam sa descrieti pe scurt cum ati diseminat / promovat
initiativa.
Prin discutii verbale;
Prin abordarea varstnicilor.

Dificultati intalnite in implementarea initiativei si cum le-ati rezolvat:

Lipsa unor fonduri alocate ne-a determinat sa ne rezervam la a implementa initiativa doar la
un numar mic de varstnici – pe viitor vom atrage fonduri si vom extinde implementarea
frumoasei si nobilei actiuni.

Principala realizare a initiativei dvs. intr-o propozitie:
Oameni pentru OAMENI – Daruind vei dobandi !

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?

O sa implementam annual actiunea;
O sa o extindem actiunea spre si in Centre de Internare si de asistenta a vastnicilor;
O sa demaram formalitatile pentru a propune un CDS la nivel de colegiu – pentru a da o plus
valoare actiunii si activitatii nobile.

Anexe. Va rugam sa atasati anexele relevante.
Fisier 1: nu au rezultat anexe relevante
Fisier 2:
Fisier 3:

Trimiteti

