Inițiativă pentru vârstnici
Să adoptăm un bunic!!
INFORMATII DESPRE AGENTUL SOCIAL
Nume si prenume*:
Buran Claudia
Organizatia pentru care lucrati (Daca lucrati pe cont propriu/voluntar, va rugam sa specificati)*:
Voluntar (în cadrul Asociației Avram Iancu Beiuș)
Oras/Judet*:
Beius/ Bihor
Tara:
ROMANIA
Email*:
claudiaburan@yahoo.com

Numar telefon*:
0766233408
INFORMATII DESPRE INITIATIVA SINGULARA
Titlu*:
Pe vremea mea...

Link catre video/pagina web (daca exista):
http://pevremeanoastra.blogspot.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.

Dintotdeauna a existat o problemă de comunicare între generații, între copii și părinți,
între copii și bunici. Eternul Pe vremea mea… apare ca o barieră de comunicare între
persoane de diverse vârste.
Bunicii noștri, aflați la pensie, au sentimentul neputinței, a faptului că nu mai sunt de folos
societății și familie. Acest lucru poate fi eliminat prin comunicarea între tinerii voluntari și
bunicii lor, prin crearea unei punți de comunicare pe vremea mea…. În vremurile noastre.

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

Scopurile iniţiativei “Pe vremea mea…” sunt:
Îmbunătăţirea percepţiei persoanelor vârstnice asupra calităţii vieţii lor în cursul procesului
de îmbătrânire şi asupra rolului lor activ în societate.
Obiectivele :
Formarea şi dezvoltarea unor competenţe digitale şi utiliarea acestora în realizarea unor
produse electronice de către un număr de 5 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

Scurta descriere*. Va rugam sa descrieti ce activitati planificati in cadrul initiativei.
Iniţiativa singulară “Pe vremea mea…” 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:
1. Voluntariatul, la modă! - o activitate de informare a elevilor care vor derula
iniţiativa;
2. Pe vremea mea - activităţi de socializare bunici – nepoți
3. În vremurile noastre - activităţi de formare desfășurate de către nepoți, având ca
grup țintă bunicii
4. Realizarea blogului Pe vremea mea
5. Vremurile se despart, comunicarea ne apropie - activitate de diseminare a
rezultatelor iniţiativei
Calendarul initiativei:
De la*: 2015-04-01
La*: 2015-06-05
Comentarii asupra calendarului propus:
Initiativa este proiectată pe durata a două luni. Prima întâlnire introduce elevii voluntari în
problematica unui program de voluntariat şi identifică potenţialii beneficiari direcţi.
Ne propunem ca acest calendar să fie doar un punct de pornire, antrenând lunar alți voluntari
și identificând alți beneficiari, rezolvând probleme de comunicare între copii și bunici, ducând
la aprecierea reciprocă

Numarul estimat de participanti*:
Iniţiativa singulară preconizează participarea a cinci echipe formate din 2-3 persoane; un
voluntar și 1-2 bunci şi un coordonator, adică 11-15 persoane.

Trăsaturi specifice ale grupului implicat. Va rugam sa descrieti caracteristicile grupului pe care il
veti implica.
-grup eterogen de persoane vârstnice, provenind din medii diferite (rural şi urban), cu
nivel de pregăzire profesională diferit ( studii gimnaziale, medii sau superioare ).

Impact așteptat 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 conturi suplimentare, fiind
realizată în parteneriat cu Colegiul Național Samuil Vulcan Beiuș.
Ne așteptăm la:
- 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
- spaţiul virtual de prezentare a activităţilor şi rezultatelor să dea exemplu și altor
comunități
Particularități. De ce este inițiativa dvs. singulara/inovativa?*:
Iniţiativa singulară propusă este inovativă prin faptul că dorim să rezolvăm o problemă a
grupului ţintă vizat, cea a izolării sociale, prin oferirea unor activităţi de formare referitoare la
utilizarea mijloacelor TIC. Ne dorim o mai bună comunicare între copii și nepoți, lucrând
împreună fiecare se simte util.
Principalele sarcini pe care intenționați sa le dezvoltați in cadrul inițiativei:
Formare
Produse web (blog, podcast, wiki; video pe Youtube, etc.)
Alte produse (prezentări, video, documente, etc.)
Altele (va rugam specificați):
Strategia de diseminare pe care o veți adopta în cadrul inițiativei:
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). n/a

Partea 2: Raport final al inițiativei singulare
INFORMATII DESPRE AGENTUL SOCIAL
Nume si prenume*:
Buran Claudia
Organizatia pentru care lucrati (Daca lucrati pe cont propriu/voluntar, va rugam sa specificati)*:
Voluntar (în cadrul Asociației Avram Iancu Beiuș)
Oras/Judet*:
Beius/ Bihor
Tara:
ROMANIA
Email*:
claudiaburan@yahoo.com

Numar telefon*:
0766233408

INFORMATII DESPRE INITIATIVA SINGULARĂ IMPLEMENTATĂ
Titlu*:
Pe vremea mea...
Număr final de participanți implicați în inițiativă
14 participanți – 7 voluntari, 5 vârstnici, 1 coordonator
Număr de femei:
2 vârstnici, 4 voluntare

Trăsături specifice ale grupului implicat. Vă rugăm să descrieți caracteristicile grupului final pe
care l-ați implicat.
Grupul vârstnicilor a fost eterogen, compus din femei și bărbați cu vârste între 64 și 79 de ani,
pensionari toți, cu venituri medii și foarte scăzute, cu studii superioare 1, liceale 3, gimnaziale
1. Vârstnicii provin din mediul urban 2 și 4 din mediul rural.

Activități realizate. Vă rugăm să descrieți activitățile realizate în cadrul inițiativei.
Activităţile propuse sunt:

6. Voluntariatul, la modă! - o activitate de informare a elevilor care vor derula
iniţiativa;

7. Pe vremea mea - activităţi de socializare bunici – nepoți
8. În vremurile noastre - activităţi de formare desfășurate de către nepoți, având ca
grup țintă bunicii
9. Realizarea blogului Pe vremea mea
Vremurile se despart, comunicarea ne apropie - activitate de diseminare a
rezultatelor iniţiativei
Calendarul inițiativei dvs.:
1. Voluntariatul, la modă! – aprilie 2015
2. Pe vremea mea - aprilie-mai 2015
3. În vremurile noastre – mai-iunie 2015
4. Realizarea si întreținerea blogului Pe vremea mea – mai-iulie 2015
5. Vremurile se despart, comunicarea ne apropie - activitate de diseminare – iulie
2015
Materiale și produse realizate*. Vă rugăm să descrieți ce material și produse ați realizat în
cadrul inițiativei.



Blogul http://pevremeanoastra.blogspot.ro/

Gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse. Vă rugăm să menționați în ce măsură ați atins
obiectivele inițiale stabilite pentru inițiativă.
Obiectivele :

Formarea şi dezvoltarea unor competenţe digitale şi utilizarea acestora în realizarea unor
produse electronice de către un număr de 5 persoane vârstnice.
Utilizarea mijloacelor TIC ca şi canale de comunicare între persoanele vârstnice şi între
aceştia şi voluntari de către toți membrii grupului țintă.
Dezvoltarea interesului elevilor pentru implicarea în acţiuni de voluntariat
Obiectivele au fost atinse (la început de iunie) în proporție de 90% și preconizăm a le
atinge până la final de iunie.

Impactul inițiativei dvs. Vă rugăm descrieți ce impact a avut inițiativa asupra grupului dvs.
de vârstnici, asupra comunității, etc.
-echipa de voluntari responsabili în comunitatea noastră
-eliminarea barierelor de spațiu în comunicarea cu ajutorul instrumentelor TIC
-reducerea diferențelor dintre generații
-informarea și implicarea vârstnicilor și tinerilor în alte proiecte ale asociației,
promovate pe Internet

Strategia de diseminare. Vă rugăm să descrieți pe scurt cum ați diseminat / promovat
inițiativa.
Informatii trimise prin posta
Informatii trimise prin email √
Presa, media

√

Diseminare prin contacte. √

Dificultăți întâlnite în implementarea inițiațivei și cum le-ați rezolvat:
Cu excepția unei persoane vârstnice (care îți dorea de mult să încerce să lucreze pe calculator),
ceilalți 4 au fost foarte reticenți. Li s-a arătat vârstnicilor ce se poate face cu gadgeturile, au
văzut că nepoții petrec mai mult timp cu ei și cred că acest lucru i-a convins, știind că în general
buncii țin extraordinar de mult la nepoți.
Inițial și voluntarii au fost reticenți, din 14 rămânând jumătate, dar comunicând cu bunicii au
aflat lucruri interesante despre aceștia și au fost încântați.

Principala realizare a inițiativei dvs. într-o propoziție:
Vârstnicii se simt utili și se îmbunătățește relația cu nepoții.

Link-uri relevante ale iniatiativei:
Link 1
http://pevremeanoastra.blogspot.ro/
Link 2
Pagina de Facebook
Idei pentru viitor pe baza inițiativei? Alte informații relevante pe care vreți să le
împărtășiți?
Extinderea inițiativei la un grup mai mare de voluntari pentru a activiza un număr mai
mare de vârstnici.

Anexe.
Vă rugam sa atașați anexele relevante.
Proiectul mare din care face parte initiativa

Initiativa PE VREMEA MEA….

