Partea 1: Formular de descriere a initiativei singulare
INFORMATII DESPRE AGENTUL SOCIAL
Nume si prenume*:
LEZEU CARMEN EUGENIA
Organizatia pentru care lucrati (Daca lucrati pe cont propriu/voluntar, va rugam sa specificati)*:
Asociația AVRAM IANCU – membru fondator , VOLUNTAR

Oras/Judet*:
Beius/ Bihor
Tara:
ROMANIA

Email*:
jeni610@yahoo.com

Numar telefon*:
0745523268

INFORMATII DESPRE INITIATIVA SINGULARA /in echipa
Titlu*:
Să adoptăm un bunic

Link catre video/pagina web (daca exista):
https://www.facebook.com/bunicTIC

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.

Din datele statistice provenite de la Direcţia de Statistică a Judeţului Bihor şi din studiul

„Diagnoza problemelor sociale în municipiul Oradea”, studiu realizat de Catedra de
Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii din Oradea la solicitarea Consiliului Local al
Municipiului Oradea (ASCO) în primăvara anului 2003 reiese că nevoia de companie nu
reprezintă o problemă atât de gravă (locul 5) în rândul persoanelor de vârsta a treia, însă
una de care putem şi trebuie să ne ocupăm. Sunt mulţi vârstnici care nu mai au pe nimeni
sau ai căror copii sunt foarte ocupaţi, vârstnici care se simt singuri si acest fapt poate avea
multiple consecinţe negative. In contrast cu specialiştii, problema singurătăţii, a nevoii de
socializare (locuri de întâlnire special amenajate; organizarea de activităţi pentru vârstnici;
voluntariat), este pe primul loc în interviurile individuale avute cu vârstnicii din
comunitatea zonală în ambele medii geografice în care vom implementa iniţiativa in
echipa.

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

Scopul iniţiativei “Să adoptăm un bunic” este:
Valorificarea şi diseminarea abilităților vârstnicilor în raport cu TIC.
Obiectivele :
Dezvoltarea unor competenţe digitale în vederea utilizării acestora în realizarea unor
produse electronice de către un număr de 10 persoane vârstnice.
Utilizarea mijloacelor TIC ca şi canale de comunicare între persoanele vârstnice şi între
aceştia şi voluntari.
Dezvoltarea interesului elevilor pentru implicarea în acţiuni de voluntariat.
Dezvoltarea spiritului responsabilităţii sociale a voluntarilor prin relaţionarea cu persoane
vârstnice
Stimularea afectivităţii sociale pozitive atât în randul elevilor cât şi a comunităţii locale.

Scurta descriere*. Va rugam sa descrieti ce activitati planificati in cadrul initiativei.

Preocupările existente în momentul de faţă la nivel european vizează campanii de
promovare a unor concepte noi care se bazează pe implicare şi pe efort participativ şi
constructiv depus de membrii societăţii.
Una dintre aceste campanii face trimitere la promovarea acţiunilor de voluntariat la nivelul
membrilor comunităţii. În cadrul acestei acţiuni fiecare dintre cetăţenii dornici de a-i ajuta
pe cei aflaţi în situaţii sociale sau economice defavorizate pot să se implice punând bazele
unor activităţi de întrajutorare.
Iniţiativa singulară “Să adoptăm un bunic” aduce în prim plan ideea unui parteneriat de
educaţie pentru dezvoltare comunitară, accentuând utilitatea pe care o au campaniile de
voluntariat atât pentru beneficiarii lor cat si pentru cei care le iniţiază.
Activităţile propuse sunt:

O activitate de informare a elevilor care vor derula iniţiativa, intitulată Şi eu pot fi
voluntar;
2 activităţi de socializare – Obiceiuri pascale la români şi Satul tradiţional
3 activităţi de formare privind utilizarea mijloacelor TIC – Să înveţi nu e târziu niciodată
O activitate de valorizare a produselor – postate pe site-ul Să adoptăm un bunic.
O activitate de diseminare a rezultatelor iniţiativei, de sensibilizare a comunităţii locale
pentru a asigura follow-up-ul – Încheieri care deschid.

Calendarul initiativei:
De la*: 2015-04-01
La*: 2015-06-05
Comentarii asupra calendarului propus:
Initiativa este proiectată pentru a fi implementată pe parcursul a opt întâlniri desfășurată întrun interval de două luni. Prima întâlnire introduce elevii voluntari în problematica unui
program de voluntariat şi identifică potenţialii bebeficiari direcţi, 2 întâlniri exploatează
componenta de socializare între voluntari și grupul de vârstnici, 3 activități de formare în
dezvoltarea competențelor IT și o activitate de diseminare a rezultatelor inițiativei.

Numarul estimat de participanti*:

Iniţiativa singulară preconizează participarea a cinci echipe formate din minim 3 persoane
vârstnice, trei voluntari elevi şi un coordonator, adică 35 persoane. Fiecare coordonator va
desfășura activități independente cu propria echipă, părți din activitățile proiectate, fiind
responsabil direct a minim trei activități.
Trasaturi specifice ale grupului implicat. Va rugam sa descrieti caracteristicile grupului pe care il
veti implica.

Grupul de beneficiari este un grup eterogen de persoane vârstnice, provenind din medii
diferite ( rural şi urban), cu nivel de pregăzire profesională diferit ( studii gimnaziale, medii
sau superioare ).

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

Inițiativa singulară propusă implică activităţi care nu necesită costuri suplimentare, fiind
realizată în parteneriat cu unităţi şcolare din Beiuş.
Voluntarii vor fi recrutați de la Liceul Vocațional Pedagogic Nicolae Bolcas din Beius.
Prin implementarea activităţilor propuse în cadrul iniţiativei anticipăm următoarele

schimbări în rândul actorilor:
Persoane din grupul ţintă – persoane vârstnice - capabile să utilizeze canalele de
comunicare on-line pentru a dezvolta contacte sociale.
Persoane din grupul ţintă – persoane vârstnice - care pot obţine, cu ajutorul
calculatorului, informaţii despre produse şi servicii utile, pot achiziţiona produse pe
internet.
Persoane din grupul ţintă – elevi - implicaţi în acţiuni de voluntariat, prin promovarea
unor concepte didactice moderne (utilizarea mijloacelor IT în învăţare) și dezvoltarea
responsabilitățiisociale prin implicarea în acțiuni de voluntariat.
Spaţiul virtual de prezentare a activităţilor şi rezultatelor va asigura vizibilitate
iniţiativei.

Particularitati. De ce este initiativa dvs. singulara/inovativa?*:
Iniţiativa singulară propusă este inovativă prin faptul că vine să rezolve o problemă a grupului
ţintă vizat, cea a izolării sociale, prin oferirea unor activităţi de formare referitoare la utilizarea
mijloacelor TIC și prin stimularea relațiilor interpersonale cu grupul de voluntari și cu celelalte
persoane din grupul de vârstnici. Pentru a disemina activităţile tradiţonale desfăşurate
persoanele din grupul ţintă sunt motivate să deruleze partea informatizată a acţiunii.
Derularea iniţiativei de către mai multe echipe de voluntariva permite evaluarea programului,
îmbunătăţirea sa prin noi parteneriate şi activităţi.

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):
Fiecare agent social voluntar din cei 5 se vor ocupa de minim trei voluntari elevi și trei
persoane din grupul țintă.
Anexe. Va rugam sa atasati anexe relevante (daca este cazul). n/a

Partea 2: Raport final al initiativei singulare

INFORMATII DESPRE AGENTUL SOCIAL
Nume si prenume al membrilor echipei:
Lezeu Carmen Eugenia
Organizatia pentru care lucrati:
Asociatia Avram Iancu Beius
Oras/Judet*:
Beius/Bihor
Tara:
Romania
Email*:
jeni610@yahoo.com

Numar telefon*:
0745523268
INFORMATII DESPRE INITIATIVA SINGULARA IMPLEMENTATA
Numele/titlul initiativei*
Să adoptăm un bunic!

Numar final de participanti implicati in iniatiativa:
10 seniori, 2 voluntari adulți și 31 voluntari adolescenti =43
Numar de femei:
39
Trasaturi specifice ale grupului implicat. Va rugam sa descrieti caracteristicile
grupului final pe care l-ati implicat.
Grupul țintă al proiectului este un grup eterogen format din 10 persoane cu vârste între
55 și 75 ani, trei bărbati și 7 femei. Un bărbat are studii superioare și cunoștințe

elementare de operare pe calculator, o femeie are studii liceale, iar ceilalți studii
gimnaziale. Nu au cunoștințe de operare pe calculator. Două personae dețin calculatoare
personale și au conexiune la internet. O persoană este din mediul urban și restul din
mediu rural /comuna Budureasa, judetul Bihor.
Activitati realizate. Va rugam sa descrieti activitatile realizate in cadrul initiativei.
•

•

•

A.1-activitate de informare a elevilor voluntari Şi eu pot fi voluntar!Recrutarea
voluntarilor am realizat-o prin anunț la stația internă de radiofonie a Liceului
Vocațional Pedagogic Nicolae Bolcaș Beius și prin afișe postate la avizierul
școlii. La întîlnirea cu elevii voluntari am descoperit împreună activități de
voluntariat derulate în școală, ce înseamnă să fii voluntar, cine poate fi voluntar,
ce drepturi și obligații îți revin. S-a întocmit o prezentare de către elevi cu
această activitate pentru a-și prelua mai ușor sarcina de îndrumători ce le va
reveni.
A.2.1, A.2.2 –activităţi de socializare – Obiceiuri pascale la români şi Satul
tradiţional. Aceste activități au fost derulate la Muzeul Comunei Budureasa.
Acolo seniorii au oferit voluntarilor-elevi file din istoria localității lor, obiceiul
încondeiatului ouălor de Paști, obiceiuri străvechi precum „Lioara” și „Prinsul
suratelor”. De asemenea, a fost un veritabil atelier de lucru la vârtelniță, făcut
țevi, tors cu furca și țesut la război. Am salvat de la uitare aceste obiceiuri
străvechi ca și bătrânul sat care le deține. Am obținut informații prețioase
referitoare la locuința tradițională, portul popular din zonă, micile mesteșuguri,
despre satul tradițional. Voluntarii au propus și realizat o activitate de socializare
– Concert de Pricesne, care s-a desfășurat în mediul cel mai prielnic, adecvat și
pe sufletul gazdelor noastre – biserica. Aceste activități au creat punți între
suflete, au fost imortalizate în poze și filmulețe care i-au motivat pe seniori să-și
încerce forțele cu tehnologia.
A.3.1, A.3.2 și A.3.3 - activităţi de formare privind utilizarea mijloacelor TIC –
Să înveţi nu e târziu niciodată
Au fost derulate trei activități de formare.
Primul contact al grupului țintă cu tehnologia a avut loc la Biblioteca comunei
Budureasa, care dispune de videoproiector și calculatoare, dar spațiul a fost prea
mic pentru numărul mare de participanți la activitate. Aici au vizionat secvențe
din activitățile de socializare, poze și filmulețe, precum și prezentarea grupului
numeros de voluntari. Au descoperit termeni noi precum mouse, tastatura,
videoproiector, Google, Facebook, la fel de stranii cum erau pentru voluntari
vârtelnită, ițe, lipidauă, suveică.
La a doua activitate de formare am primit acceptul Școlii Gimnaziale Budureasa
de a ne găzdui în laboratorul de informatică. Spațiul școlar în care am derulat
următoarele activități de formare ne-a îndreptățit să afirmăm că Să înveţi nu e
târaziu niciodată. Am căutat informații despre localitatea Budureasa, despre
diverse medicamente, despre calculatoare și alte lucruri care au trezit interesul
grupului țintă. Au hotărât ce materiale vor realiza împreună. Din pozele realizate
vor face prezentări ale activităților comune. Așa că s-au apucat de lucru.
La a treia întâlnire au prins viaţă prezentările. Drept recompensă, ne-am delectat

•
•

împreună cu tableta şi telefoanele mobile.
A.4-activitate de valorizare a produselor – postare pe pagina de facebook Să
adoptăm un bunic… prin TIC. Materialele au fost trimise echipei doamnei
Naghi Elisabeta Ana, care a gestionat această activitate.
A.5-activitate de diseminare a rezultatelor iniţiativei, de sensibilizare a
comunităţii locale pentru a asigura follow-up-ul – Încheieri care deschid.
Încheierea oficială a iniţiativei a avut loc în parcul din centrul municipiului
Beiuş cu prilejul Concursului Judeţean Avram Iancu, organizat de Asociaţia
Avram Iancu. Concertul de pricesne a fost o altă posibilitate de a face cunoscută
iniţiativa în cadrul comunităţii.

Calendarul initiativei dvs.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A.1 Săptămâna 1 din luna aprilie 2015- Şi eu pot fi voluntar-responsabil –toți
membri
A.2.1- Săptămâna 2 din luna aprilie 2015- Obiceiuri pascale la româniresponsabil –Naghi Elisabeta Ana
A.3.1- Săptămâna 4 din luna aprilie 2015- – Să înveţi nu e târziu niciodatăformare 1- responsabil –Buran Claudia
A.2.2- Săptămâna 1 din luna mai 2015- Satul tradiţional- responsabil –Lezeu
Eugenia
A.2.2- Săptămâna2 din luna mai 2015- Concert de pricesne - responsabil –
Lezeu Eugenia
A.3.2- Săptămâna 2 din luna mai 2015- Să înveţi nu e târziu niciodatăformare 2-Florentina Hora
A.3.3- Săptămâna 3 din luna mai 2015- Să înveţi nu e târziu niciodatăformare 3- Cautnic Daniela
A.4- permanent-Să adoptăm un bunic-postări pe pagină face book-Buran
Claudia
A.5- Săptămâna 1 din luna iunie 2015- diseminare a rezultatelor- Încheieri care
deschd!!!- responsabil –toți membri

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

Prezentări realizate prin cooperare seniori- elevi voluntari.
O galerie de imagini de la activităţi şi evenimente.
Filmuleţe de la activităţi.
Concert de pricesne.
Pagina de facebook Să adoptăm un bunic … prin TIC.

Gradul de indeplinire a obiectivelor propuse. Va rugam sa mentionati in ce masura ati
atins obiectivele initiale stabilite pentru initiativa.
Am realizat scopul iniţiativei, acela de a valorifica şi disemina ceea ce vârstnicii
ştiu să facă în raport cu TIC.
Obiectivele :
• Dezvoltarea unor competenţe digitale în vederea utilizării acestora în realizarea
unor produse electronice de către un număr de 10 persoane vârstnice.
• Utilizarea mijloacelor TIC ca şi canale de comunicare între persoanele vârstnice
şi între aceştia şi voluntari.
• Dezvoltarea interesului elevilor pentru implicarea în acţiuni de voluntariat.
• Dezvoltarea spiritului responsabilităţii sociale a voluntarilor prin relaţionarea cu
persoane vârstnice
• Stimularea afectivităţii sociale pozitive atât în randul elevilor cât şi a comunităţii
locale.
Realizate în procent de 90%

Impactul initiativei dvs. Va rugam descrieti ce impact a avut initiativa asupra grupului
dvs. de varstnici, asupra comunitatii, etc.
10 persoane vârstnice iniţiate în utilizarea mijloacelor TIC şi dornice să le aplice în
cotidian
31 voluntari reponsabili în comunitatea noastră ,în lucrul cu vârstnicii şi tehnologia
informaţiei şi a comunicării.
Tineri interesaţi de derularea unor proiecte de voluntariat,
Păstrarea activităților desfățurate în memoria personală prin valorificarea materialelor
cu semnificație în produsele finale ale activităților.
Solicitări din partea altor vârstnici din localitate de a relua proiectul, dar şi a unor
persoane din localitatea Briheni.
Informarea și implicarea vârstnicilor și tinerilor în alte proiecte ale asociației
Competențe de socializare și comunicare între generații îmbunățățite
Competențe de valorizare a tradițiilor din zona Beiușului dezvoltate
Competențelor digitale ale vârstnicilor initiate.

Strategia de diseminare. Va rugam sa descrieti pe scurt cum ati diseminat /
promovat initiativa.
Diseminare iniţiativei singulare s-a realizat prin învitaţii letrice sau electronice, prin contact
direct, prin pagina de facebook a initiativei https://www.facebook.com/bunicTIC

şi site-ul Asociatiei http://avramiancubeius.ro/.

Materialele realizate au fost postate pe You Tube asigurându-le o vizibilitate
internațională.

Dificultati intalnite in implementarea initiativei si cum le-ati rezolvat:
Există o procedură greoaie de deplasare organizată a elevilor, care a necesitat aprobări
de la ISJ Bihor.
Costurile de deplasare ale voluntarilor au fost acoperite în cea mai mare parte de către
Asociaţie.
Principala realizare a initiativei dvs. intr-o propozitie:
Schimbările din noi schimbă lumea!

Link-uri relevante ale iniatiativei:
Link 1
Link 2
Link 3
Link 4
Link 5

Idei pentru viitor pe baza initiativei? Alte informatii relevante pe care vreti sa le
impartasiti?
Promovarea dialogului intergenerational este o inițiativă recunoscută la nivel European.
Tocmai de aceea inițiativa de față poate fi continuată prin colaborări cu alte grupuri de
persoane vârstnice și prin publicarea periodică a unor lucrări care să cuprindă
preocupări culturale, artistice, creative ale voluntarilor și seniorilor.
Anexe. Va rugam sa atasati anexele relevante.
PRODUSE REALIZATE DE CATRE GRUPUL TINTA
https://drive.google.com/file/d/0B1fTeoC9EcebVTloUGp5ZVpTTmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1fTeoC9EcebNEtieFRKNC1rdE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B1fTeoC9EcebNnpSVXAyeXFwRE0&authuser=0

https://drive.google.com/file/d/0B1fTeoC9EcebMzVNeTg5aFFEdm8/view?usp=sharing
http://youtu.be/p_5d8iseRuM
Dovezi activitati
https://youtu.be/wPLUqyIIN_4
https://youtu.be/0Hyzep7tNa8
https://youtu.be/dEW7mOe4ya0
https://youtu.be/3Njteu0NIek
https://drive.google.com/file/d/0B1fTeoC9EcebNEtieFRKNC1rdE0/view?usp=sharing

