Partea 1: Formular de descriere a initiativei singulare

INFORMATII DESPRE AGENTUL SOCIAL
Nume si prenume*:
Coordonator-Naghi Elisabeta Ana
Membri:
Buran Claudia,
Lezeuu Carmen Eugenia,
Cautnic Daniela si
Hora Florentina
Lezeuu Carmen Eugenia
Organizatia pentru care lucrati (Daca lucrati pe cont propriu/voluntar, va rugam sa specificati)*:
Asociația Avram Iancu , Beiuș, județ Bihor
Oras/Judet*:
Beius/ Bihor
Tara:
ROMANIA
Email*:
ana.naghi@gmail.com,
claudiaburan@yahoo.com,
sobo752004@yahoo.com
florentinahora@gmail.com
jeni610@yahoo.com,
Numar telefon*:
0749837100
INFORMATII DESPRE INITIATIVA SINGULARA /in echipa
Titlu*:
Să adoptăm un bunic prin TIC

Link catre video/pagina web (daca exista):
Pagină Să adoptăm un bunic prin TIC –pe face book în lucru
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.
Scopurile iniţiativei “Să adoptăm un prin TIC” sunt:
Consolidarea unei mentalităţi sănătoase de implicare activă a vârstnicilor în viaţa socială, fără
a fi discriminaţi în niciun fel, utilizând mijloacele TIC.
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 utilizarea acestora în realizarea unor
produse electronice de către un număr de peste 25 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 prin relaţionarea cu persoane cu statut socioeconomic şi sănătate precare.
Stimularea afectivităţii pozitive atât în randul elevilor cât şi a comunităţii local

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 socio-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*: 2015-06-30
Comentarii asupra calendarului propus:
Initiativa este proiectată la nivelul a opt întâlniri pe durata a două luni. Prima întâlnire introduce
elevii voluntari în problematica unui program de voluntariat şi identifică potenţialii bebeficiari
direcţi.

Numarul estimat de participanti*:
Iniţiativa singulară preconizează participarea a cinci echipe formate din minim 5 persoane
vârstnice, căte 5 voluntari elevi şi un coordonator, adică peste 30 persoane.
Trasaturi 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 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 conturi suplimentare, fiind
realizată în parteneriat cu unităţi şcolare din Beiuş şi respectiv Sibiu.
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, de a 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);
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. Pentru a disemina activităţile tradiţonale desfăşurate persoanele din grupul
ţintă sunt motivate să deruleye partea informatiyată a acţiunii.
Derularea iniţiativei în oglindă îm două zone geografice diferite va permite evaluarea
programului, îmbunătăţirea sa prin noi ăarteneriate şi activităţi.
Coordonarea întregii activități și activitatea de socializare Obiceiuri pascale la români este în
responsabilitatea subsemnatei iar la toate celelalte subactivătăți mi-am adus contribuții.

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):
n/a
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 voluntar din cei 5 se vor ocupa de cate 7 voluntari si la debut vor fi distribuite
activitatile propuse astfel incat, in functe de competentele fiecaruia sa coordoneze
minim o activitate din cele descrise in itiativa
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:
Coordonor-Naghi Elisabeta Ana,

Organizatia pentru care lucrati:
Coordonator voluntar în cadrul Asociației Avram Iancu Beius
Oras/Judet*:
Beius/Bihor
Tara:
Romania
Email*:
ana.naghi@gmail.com,

Numar telefon*:
0749837100

INFORMATII DESPRE INITIATIVA SINGULARA IMPLEMENTATA

Numele/titlul initiativei*
Să adoptăm un bunic prin TIC
Numar final de participanti implicati in iniatiativa:
Minim 25 voluntari în coordonare și 25 vârstnici instruiți în 5 subechipe

Numar de femei:
Peste 17 vrîstnice femei
Trasaturi specifice ale grupului implicat.
Dintre cei 5 vărstnici de care m-am ocupat în mod special 2 sunt cu studii superioare și
3 cu studii medii
Activitati realizate
În cadrul inițiativei în echipă am planificat următoarele activități






A.1-activitate de informare a elevilor voluntari care vor derula iniţiativa Şi eu
pot fi voluntar!
A.2.1, A.2.2 –activităţi de socializare – Obiceiuri pascale la români şi Satul
tradiţional
A.3.1, A.3.2 și A.3.3 - activităţi de formare privind utilizarea mijloacelor TIC –
Să înveţi nu e târziu niciodată
A.4-activitate de valorizare a produselor – postate pe site-ul Să adoptăm un
bunic.
A.5-activitate de diseminare a rezultatelor iniţiativei, de sensibilizare a
comunităţii locale pentru a asigura follow-up-ul – Încheieri care deschid.
Activitatea care mi-a revenit personal a fost A.2.1, alături de întreaga
coordonare.

Calendarul initiativei dvs.:
 A.1 Săptămâna 1 din luna aprilie 2015- Şi eu pot fi voluntar-responsabil –
coordonare -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.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 3 din luna iunie 2015- diseminare a rezultatelor- Încheieri care
deschd!!!- coordonare responsabil –toți membri

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








Pagina de face –book cu link către site-ul Asociației Să adoptăm un bunic prin
TIC
Album –obiceiuri Pascale la români
Minisuport de curs pentru voluntari privind formarea vârtnicilor în domeniul
TIC -Să înveți nu e târziu niciodată
Prezentări activități încărcate pe Youtube
Blog Pe vremea mea….
Filmulețe activități A.2
Linkuri spre pagina de face book Să adoptăm un bunic prin TIC
de la toate activitățile membrilor echipei

Gradul de indeplinire a obiectivelor propuse
Obiectivele :


Formarea şi dezvoltarea unor competenţe digitale şi utilizarea acestora în
realizarea unor produse electronice de către un număr de 15 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 prin relaţionarea cu persoane cu
statut socio-economic şi sănătate precare.
 Stimularea afectivităţii pozitive atât în randul elevilor cât şi a comunităţii local
Realizate în procent de 90%, fiind încă în derulare.

Impactul initiativei dvs.
Grup țintă


Eliminarea parțială a barierelor de spațiu în comunicarea cu ajutorul
instrumentelor TIC pentru vârstnici,
 Echipa nou închegată de vârstnici și tineri voluntari
Comunitate




Echipa de voluntari reponsabili în comunitatea noastră
Reducerea diferențelor dintre generații în zona Beiușului
Informarea și implicarea vârstnicilor și tinerilor în alte proiecte ale asociației

Strategia de diseminare.

Informatii trimise prin email
Presa, media
Diseminare prin contacte.
Pe pagina de face-book, prin cunoștințe în mediul rural

Dificultati intalnite in implementarea initiativei si cum le-ati rezolvat:
Nu e cazul
Principala realizare a initiativei dvs. intr-o propozitie:
Vărstnicii am nevoie să povestească, Obiceiuri pascale la români au fost încă o ocazie
pentru aceștia să transmită tinerilor aceste tradiții.

Link-uri relevante ale iniatiativei:
Urmeaza!
Idei pentru viitor pe baza initiativei? Alte informatii relevante pe care vreti sa le impartasiti?
Echipa formată din cei 5 mebri a funcționat foarte bine!
Este un exemplu de bune practici în cadrul asociației și în comunitate.
Fiecare și-a asumat rolul în cadrul echipei și a desfășurat activitățile propuse.
Dorim pe viitor să derulăm un asemenea proiect finanțat prin fonduri europene , ca
partener cu Asociatia pentru Educatie Permanenta in Mediul Rural .
Îl considerăm foarte util în comunitatea noastră.
Anexe. Pe pagina de face- book –Să adoptăm un bunic prin TIC
Link 1
https://www.facebook.com/bunicTIC/photos/np.1433585961972334.1274213133/932363666806593/?
type=1&permPage=1

Link 2
https://www.facebook.com/bunicTIC?fref=ts

