VOLUNTARI IN ACTIUNE
OBIECTIV GENERAL
Imbunatăţirea calităţii vieţii copiilor/ tinerilor cu dizabilităţi din comunitatea Carei
prin pregatirea si implicarea activa a tinerilor voluntari.
OBIECTIVE SPECIFICE
•
•
•
•

Dezvoltarea aptitudinilor şi deprinderilor de viaţă a copiilor si tinerilor cu
dizabilitati
Formarea si instruirea unei echipe de voluntari care lucreaza cu copiii/ tinerii
cu dizabilităţi.
Cresterea gradului de implicare a comunitatii locale prin asumarea
responsabilitatilor care ii revin ;
Cresterea gradului de profesionalizare a resurselor umane implicate in
furnizarea de servicii sociale;

GRUP ŢINTĂ
•
•

10 copii/ tineri cu dizabilităţi
10 elevi de liceu din orasul Carei

In acest proiect am pornit de la ideea ca orice copil si tanar, sanatos sau
bolnav, isi petrece majoritatea timpului jucandu-se sau socializand prin diverse
metode. Jocul si integrarea/ socializarea reprezinta pentru copii si tineri o modalitate
de a-si exprima proprile capacitati. Prin aceste metode de socializare, copilul/tanarul
capata informatii despre lumea in care traieste, intra in contact cu oamenii si cu
obiectele din mediul inconjurator si invata sa se orienteze in spatiu si timp. Putem
spune ca socializarea si integrarea in comunitate sunt « munca si viata copilului/
tanarului ». Daca in timpul acesta, copilul/ tanarul vine in contact cu alti copii sau
adulti, jocul dobandeste un caracter social. Asa se petrece procesul de socializare si
integrare in comunitate in copilarie.
Daca copilul nu intra in contact cu alti copii sau cu alte persoane decat
membrii familiei, fenomenul de „integrare in comunitate” nu poate avea loc. Jocurile
cu alti copii sau intalnirile cu alte familii sunt esentiale si pentru copiii cu handicap,
intrucat le ofera sansa de a se juca si a cunoaste lumea, asa cum este. In aceste jocuri
sunt necesare minim doua persoane care se joaca si comenteaza situatiile de joc
(domino, puzzle cuburi, carti de joc, jocuri pe calculator, activitati distractive, etc.).
Am ales voluntari tineri, din licee, tocmai pentru ca acest proiect o sa-i ajute si
pe voluntari in activitatile pe care le vor practica in viitor. Tinerii nostri voluntari s-au
dovedit curiosi dar practici, astfel ca ei au acceptat usor sa lucreze cu copiii cu
deficiente fizice. Voluntarii nostri s-au dovedit a fi suficient de simpli si deschisi
pentru a accepta copiii cu probleme de sanatate.
In perioada de instruire vor fi informati ca la aceasta varsta socializarea se
realizeaza usor prin intermediul jucariilor si al echipamentelor de joc, al activitatilor

recreative comune. Totusi, trebuie sa-i facem atenti la unele probleme deosebite. Unii
copii cu deficiente au avut experiente neplacute, poate in incercarile lor de socializare
si, de aceea, pot aparea reactii intense, mai ales in primele activitati comune. In alte
cazuri, copilul/ tanarul poate avea probleme legate de mobilitate, limbaj si
comunicare, probleme legate de alimentatie sau pur si simplu de intelegere a mediului
inconjurator. In aceste situatii, voluntarii vor fi instruiti ca pe tot parcursul proiectului
sa solicite sfatul echipei sau al mamei, pana la acomodarea copilului/ tanarului cu
voluntarul si invers.
PARTENERI
•
•
•

Asociaţia Werdnig Hoffman
Consiliul Local Carei
Liceele din Carei

Serviciile oferite in cadrul proiectului:
Serviciul de consiliere psihologica, care are in vedere:
1. descoperirea competentelor si dificultatilor cu care se confrunta fiecare tanar si
membrii familiilor acestora;
2. suport emotional;
3. grupuri de invatare a deprinderilor de socializare;
Serviciul de consiliere familiala,care vizeaza:
1. indrumarea si spijinul pentru obtinerea facilitatilor date de lege pentru tinerii
cu dizabilitati si pentru familiile lor;
2. asigurarea unui lant de suport social pentru aceste persoane aflate in dificultate
3. pregatirea familiei pentru a-si ajuta copiii sa devina cat mai independenti;
4. grupuri de invatare a modului de reducere a conflictelor;
5. activitati de informare, formare si dezvoltare a abilitatilor parintesti;
6. activitati de socializare si educare, care includ intalniri (lectii) cu parintii;
7. sprijinirea parintilor in rezolvarea procesului de integrare sociala a copiilor;
8. psihoterapie familiala si interventii in caz de criza
Serviciul de socializare
Activitatile de socializare vor fi multiple:
•
•
•

socializare in cadrul grupului – beneficiarii (tinerii cu handicap vor invata sa
lucreze in grup, sa deprinda tehnici fundamentale de colaborare si prietenie;
socializare cu tinerii din cadrul comunitatii/ voluntarii (fara dizabilitati) –
tinerii cu handicap vor avea activitati de socializare cu tinerii fara dizabilitati;
socializare in comunitate, care va consta in iesiri, integrare in grupuri
comunitare: mers la cumparaturi, vizite la muzeu, teatru, biserici, parcuri,
excursii in afara orasului; vor participa, pe langa copiii si tinerii cu handicap,
si specialisti si parinti. Obiectivul acestor activitati este cunoasterea mediului
inconjurator si socializarea copiilor/ tinerilor;

ACTIVITĂŢI

1. Largirea echipei proiectului, care va consta din reprezentanţi ai partenerilor
implicaţi în derularea activităţilor
2. Evaluarea copiilor inclusi in proiect si identificarea celor 10 copii cu dizabilităţi
care să fie incluşi în proiect
3. Instruirea echipei de voluntari pe tematica specifică lucrului cu copiii/ tinerii cu
dizabilităţi
5. Elaborarea programului de activităţi comune tineri voluntari – copii, tineri cu
dizabilitati
Activităţi comune tineri voluntari – copii:
a) Petrecerea timpului liber al voluntarilor (1 sau 2 ore pe
săptămână cu copiii/ tinerii – la domiciului acestora, în
comunitate, la şcoală sau in oras;
b) Organizarea de mini-excursii în grup – la muzeu, teatru,
concerte, discoteca, etc.
c) Organizarea de spectacole cu ocazia unor sărbători – 1 iunie,
Paşti, Crăciun, zilele orasului, etc
d) Activitati sportive
e) Concursuri pe diverse teme
f) Consilierea si informarea parintilor
g) Activitati de informare a specialistilor privind bolile genetice
rare;
h) Tiparirea unor materiale informative
DURATA PROIECTULUI
12 luni
COSTURILE PROIECTULUI
CONSILIUL LOCAL – sprijin financiar pentru derularea activităţilor:
Nr. Descriere
Suma
1
Curs de instruire pentru 10 voluntari – 10 voluntari x 10 lei
100 lei
2
Materiale educative pentru copii, tineri – 10 copii x 12 luni x 10
1200 lei
lei
3
Activităţi de socializare pentru copii si tineri – bilete, transport,
2400 lei
imprimare tricouri etc 10 copii/ tineri x 12 luni x 20 lei
4
Activităţi socializare voluntari – bilete, transport, etc 10 copii x
1200 lei
12 luni x 10 lei
5
Organizarea de evenimente cu ocazii speciale, tiparire materiale
2400 lei
informative

TOTAL

Veres Robert - PRESEDINTE

7300 lei

