ANEXA NR. 1
la H.C.L.S. 6 nr. ______________

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Consiliul Local Sector 6 Bucureşti

PROIECTUL
„CENTRUL PILOT SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL BUBURUZA
MARE”

Numele solicitantului:

Asociaţia AHAVA

PROIECT
„CENTRUL PILOT SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL BUBURUZA MARE”

SCOPUL PROIECTULUI
Scopul proiectului este acela de a implementa la nivelul Sectorului 6 un model social –
educaţional în regim pilot, respectiv de a înfiinţa o grădiniţă cu caracter social la nivelul comunităţii
locale şi susţinerea familiilor defavorizate din Sectorul 6 prin acordarea unui ajutor în ceea ce priveşte
integrarea preşcolară a copiilor din aceste familii în scopul prevenirii abandonului timpuriu al şcolii.
Centrul pilot social multifuncţional destinat copiilor preşcolari aflaţi în dificultate şi familiilor acestora
va oferi servicii sociale adecvate pentru această categorie de persoane identificate ca vulnerabile social.
Precizăm că în prezent, la nivelul sectorului 6 nu există un astfel de centru social, iar numărul
mare de familii defavorizate, de copii aflaţi în dificultate, precum şi de copii preşcolari aflaţi în
imposibilitatea de a beneficia de educaţie specifică gradului de dezvoltare, impun înfiinţarea unui astfel
de complex de servicii cu caracter social. Proiectul propus are la bază parteneriatul dintre o instituţie de
stat şi un O.N.G., având astfel un caracter unic, deoarece la nivelul Sectorului 6 funcţionează în prezent
numai grădiniţe de stat şi grădiniţe particulare, neexistând parteneriate în acest sens.
OBIECTIVELE PROIECTULUI
•

Asigurarea de activităţi educaţionale pentru 60 de copii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani într-un

cadru adecvat;
•

Acordarea de asistenţă de specialitate în cadrul centrului pilot social multifuncţional pentru 60 de

copii preşcolari în primul an de funcţionare;
•

Sprijinirea familiilor acestor copii, pe alte paliere decât şcolarizarea, astfel încât să-şi amelioreze

condiţiile de existenţă;
•

Oferirea de servicii sociale pentru familiile defavorizate din comunitate (informare, consiliere

familială, consiliere juridică şi administrativă) în vederea evitării instalării riscului de abandon
şcolar/familial în rândul copiilor marginalizaţi;
•

Socializarea, învăţarea socială, integrarea şi reintegrarea copiilor proveniţi din familii aflate în

situaţii de criză;

2

•

Implicarea persoanelor defavorizate în cadrul unor activităţi de ergoterapie şi de petrecere a

timpului liber şi familiarizarea acestora cu anumite servicii sociale;
•

Prevenirea marginalizării sociale, motivarea părinţilor în scopuri lucrative şi promovarea unei

educaţii adecvate pentru copiii acestora;
•

Sprijinirea părinţilor aflaţi în dificultate în vederea reintegrării sociale;

•

Implicarea altor factori (autorităţi, firme private, cetăţeni, alte O.N.G.-uri) în sprijinirea acestui

tip de centru pilot social multifuncţional, accesibil copiilor şi familiilor în dificultate socio-economică;
•

Creşterea accesibilităţii copiilor preşcolari din cadrul familiilor defavorizate la educaţie;

•

Creşterea gradului de conştientizare şi informare a populaţiei cu privire la necesitatea şi rolul

educaţiei în societate;
•

Sensibilizarea şi implicarea comunităţii în reducerea cauzelor care generează sărăcia, şomajul şi

instituţionalizarea copiilor;
•

Dezvoltarea unui parteneriat solid cu un O.N.G. în vederea acordării de servicii de specialitate

copiilor şi familiilor defavorizate.
GRUP ŢINTĂ
Număr de beneficiari estimat pentru 12 luni: 60
-

beneficiari direcţi: copii preşcolari aflaţi în dificultate;

-

beneficiari indirecţi: familiile defavorizate cu risc crescut de marginalizare socială din rândul

cărora provin copiii preşcolari.
JUSTIFICAREA/MOTIVAŢIA PROIECTULUI
În prezent, se constată o creştere a numărului persoanelor care solicită ajutor social sau alte forme
de sprijin social, persoane/familii cu risc crescut de marginalizare socială, fără locuinţă sau pe cale de a
pierde locuinţa. Menţionăm că şomajul, criza financiară accentuează problemele sociale cu care se
confruntă numeroase familii care domiciliază în Sectorul 6.
Copiii aflaţi în dificultate din familiile defavorizate reprezintă un segment important care necesită
acordarea unor servicii sociale de specialitate. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6 are ca şi rol fundamental monitorizarea modului în care drepturile copilului sunt
respectate şi să intervină cu măsuri de protecţie adecvate pentru copii cu risc, precum şi să promoveze
reunificarea familiilor sau un ajutor specific pentru diferite familii vulnerabile care realmente au nevoie
de suport.
Principalul motiv care stă la baza acestui proiect este criza financiară care a afectat şi populaţia
Sectorului 6, astfel încât s-a înregistrat o scădere dramatică a numărului de copii preşcolari care au acces
la învăţământul preşcolar. Aceştia nu au acces la învăţământul preşcolar de stat din cauza numărului
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redus de grădiniţe – circa 19 grădiniţe existente la nivelul Sectorului 6, care prevăd în medie un număr de
4476 locuri, raportat la peste 10.000 solicitări. Menţionăm că, în prezent, numărul de copii preşcolari
înregistrat la nivelul Sectorului 6 se situează în jurul cifrei de 10500.
Numărul redus de locuri existent la nivelul grădiniţelor de stat nu este singurul factor care
împiedică accesul copilului de vârstă preşcolară la educaţie, ci şi costurile stabilite la nivelul acestor
grădiniţe pentru serviciile oferite.
Precizăm că accesul la educaţie în cadrul grădiniţelor particulare – circa 33 grădiniţe particulare
existente la nivelul Sectorului 6 - pentru copiii preşcolari care provin din familii defavorizate este
inexistent din cauza costurilor foarte mari.
Copiii din mediile dezavantajate se lovesc nu numai de problemele financiare ale părinţilor, care
îngrădesc accesul lor la educaţie, ci şi de anturajul familial şi microsocial cu multiple lacune educative,
care nu le furnizează oportunităţi de dezvoltare pe planul achiziţiilor specifice de ordin practic necesare
la această vârstă. În acest sens, prin Proiectul „Centrul pilot social multifuncţional Buburuza Mare” se
urmăreşte înfiinţarea unei grădiniţe sociale, dar şi:
•

sprijinirea părinţilor acestor copii, pe alte paliere decât şcolarizarea, astfel încât să-şi amelioreze

condiţiile de existenţă;
•

oferirea de servicii sociale pentru familiile defavorizate din comunitate (informare, consiliere,

consiliere familială, consiliere juridică şi administrativă) în vederea evitării instalării riscului de abandon
şcolar/familial în rândul copiilor marginalizaţi;
•

implicarea persoanelor defavorizate în cadrul unor activităţi de ergoterapie şi de petrecere a

timpului liber şi familiarizarea acestora cu anumite servicii sociale;
•

prevenirea marginalizării sociale, motivarea părinţilor în scopuri lucrative şi promovarea unei

educaţii adecvate pentru copiii acestora;
•

sprijinirea părinţilor aflaţi în dificultate în vederea reintegrării sociale.
Din păcate, mulţi dintre copiii din astfel de medii nu au acces la o pregătire preşcolară în cadrul

unei gradiniţe din cauza lipsei posibilităţilor materiale ale părinţilor sau eventual, din cauza
neconştientizării importanţei acestei activităţi, a lipsei de educaţie sau a comodităţii acestora. În zilele
noastre, un copil care intră pe băncile şcolii nu are şanse prea multe să se adapteze cu succes activităţii
şcolare dacă nu a urmat în prealabil măcar un an de grădiniţă.
Pornind de la aceste consideraţii, rezultate dintr-o experienţă îndelungată de lucru în mediile
sociale sărace, a apărut ideea înfiinţării unui centru pilot social multifuncţional, a unei grădiniţe sociale,
astfel că Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu
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Asociaţia AHAVA, doresc să realizeze un mediu favorabil dezvoltării armonioase a copiilor de vârstă
preşcolară, în ciuda precarităţii materiale în care trăiesc.
PREZENTAREA PROIECTULUI “Centrul pilot social multifuncţional Buburuza Mare”
Proiectul va fi implementat în Sectorul 6 de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA, cu sediul social în Bucureşti, Sector 1,
strada Ivanovici D. Mendeleev, nr. 44, et. 2, ap. 3.

Sectorul 6
Grădiniţa socială va funcţiona în cadrul Centrului pilot social multifuncţional Buburuza Mare, cu
sediul în Str. Orşova nr. 98, Sector 6. Prin acest proiect se propune amenajarea unei grădiniţe cu caracter
social pentru preşcolarii proveniţi din familii aflate în dificultate din Sectorul 6, care necesită protecţie
socială.
Serviciile de specialitate din cadrul grădiniţei cu caracter social se vor acorda pentru 60 de copii
preşcolari, în primul an de funcţionare şi vor consta în desfăşurarea de activităţi specifice vârstei şi
nivelului de dezvoltare. Fiecare dintre copii poate fi considerat un caz social, acesta fiind de fapt criteriul
de admitere în această unitate cu caracter social. De asemenea, Centrul pilot social multifuncţional
Buburuza Mare va acorda asistenţă prin servicii de specialitate şi părinţilor/familiilor acestor copii.
Prin intermediul acestui centru pilot social multifuncţional se doreşte promovarea măsurilor şi
programelor sociale destinate copiilor preşcolari şi familiilor acestora, oferirea de modalităţi de petrecere
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a timpului liber şi informarea lor în domenii de interes. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 6 va promova activitatea Centrului pilot social multifuncţional Buburuza Mare
în comunitate.
DESCRIEREA FUNCŢIONALĂ
Proiectul „Centrul pilot social multifuncţional Buburuza Mare” va fi implementat de către
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia
AHAVA. Grădiniţa socială va fi amenajată în cadrul “Centrului pilot social multifuncţional Buburuza
Mare”, cu sediul în Str. Orşova nr. 86, Sector 6 şi va avea o capacitate de 60 de locuri, va fi accesibilă
pentru comunitatea locală iar populaţia va primi informaţie adecvată, necesară din partea echipei
D.G.A.S.P.C. Sector 6.
Centrul pilot va funcţiona într-un spaţiu pus la dispoziţie de către Asociaţia AHAVA, pentru care
aceasta va suporta costurile privind chiria, conform prezentării cuprinsă în bugetul proiectului.
D.G.A.S.P.C. Sector 6 va asigura plata utilităţilor necesare desfăşurării activităţii centrului.
Asociaţia parteneră şi D.G.A.S.P.C. Sector 6 vor amenaja şi dota centrul şi vor asigura necesarul
de personal (1+22).
Personalul angajat la nivelul Centrului pilot social multifuncţional Buburuza Mare va fi evaluat
de către Asociaţia AHAVA în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Sector 6.
Structura de personal:
•

1 şef centru

•

1 administrator

•

10 îngrijitoare

•

2 asistente medicale

•

5 educatoare

•

1 psiholog

•

1 consilier imagine

•

2 bucătari
Personalul care îşi va desfăşura activitatea în cadrul centrului pilot va fi specializat, astfel că toţi

copiii vor fi îndrumaţi de personal de specialitate (educatoare cu pregătire adecvată), cu disponibilitate şi
toleranţă faţă de copii. De asemenea, copiii preşcolari vor fi pregătiţi de profesori pentru obiectele
opţionale cu specializare pe domeniile de activitate.
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Spaţiile destinate desfaşurării activităţii Centrului pilot social multifuncţional Buburuza
Mare sunt următoarele:
•

săli de clasă dotate

•

săli de joacă/dormitoare

•

sală pentru activităţi sportive

•

cabinet medical

•

cabinet de psihologie

•

sală pentru material didactic şi jucării

•

sală de mese

•

loc de joacă amenajat

•

bazin înot

Săli de clasă personalizate. Fiecare grupă de copii îşi va desfăşura activitatea într-o sală de
clasă amenajată în funcţie de vârstă, profil, tematica proiectelor în desfăşurare dar şi de denumirea grupei
respective.
Săli de joacă. Sălile de joacă vor avea un rol multifuncţional (spaţiu de joacă /dormitor), fiind
amenajate într-un spaţiu plăcut şi dotate corespunzător pentru perioada de odihnă a copiilor (mobilier
ergonomic, frumos colorat adaptat nevoilor copiilor şi nivelului de dezvoltare).
Sală pentru material didactic şi jucării. Copiii preşcolari din cadrul grădiniţei sociale vor avea
la dispoziţie jucării, numeroase jocuri, cărţi specifice nivelului lor de dezvoltare, precum şi dotări
specifice prezente în spaţiile de: muzică (pian, colecţie de cd-uri şi casete audio), ecologie, ştiinţe,
formare şi documentare – informatică. De asemenea, dotarea spaţiului va cuprinde o paletă largă de
materiale didactice pentru toate domeniile de activitate şi ariile de stimulare abordate în cadrul grădiniţei.
Cabinet de psihologie. La grădiniţa socială cei mici vor beneficia de consiliere în cadrul
cabinetului de psihologie. De serviciile acestui cabinet vor beneficia şi părinţii copiilor preşcolari
defavorizaţi.
Cabinet medical. Într-un spaţiu special amenajat copiii grădiniţei sociale vor beneficia de
supraveghere medicală permanentă.
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Spaţii de joacă în aer liber. Grădiniţa socială va dispune de spaţii de joacă generoase în aer
liber, special amenajate pentru confortul şi siguranţa celor mici, antrenaţi, sub supravegherea
personalului didactic şi auxiliar, în jocuri variate si stimulative.
Grădiniţa socială va avea şi o sală destinată activităţilor sportive precum şi un bazin de înot în
care copiii aflaţi la vârsta preşcolară să-şi petreacă timpul în siguranţă, agreabil şi cu folos pentru viitor.
Activitatea Centrului pilot social multifuncţional Buburuza Mare, respectiv cea a grădiniţei
sociale se va desfăşura de luni până vineri în intervalul orar 07.00 – 19.00 şi va include program normal
(07.00 – 13.00) şi program prelungit (07.00 – 19.00).
Pe tot parcursul programului, copiii preşcolari cu vârste cuprinse între 3 şi 7 ani vor participa la
activităţi adaptate curriculum-ului pentru educaţie timpurie, activităţi prezentate pe larg în cadrul acestui
proiect la capitolul modalităţi de intervenţie/activităţi.
Copiii preşcolari şi părinţii acestora vor beneficia de programul grădiniţei sociale, respectiv de
activităţile desfăşurate la nivelul Centrului pilot social multifuncţional Buburuza Mare, în funcţie de
venitul pe membru de familie, după cum urmează :
•

copiii preşcolari care provin din familii cu un venit de până la 705 lei (salariul minim brut pe

economie)/membru de familie vor beneficia se servicii gratuite ;
•

pentru copiii preşcolari care provin din familii cu un venit situat între 706 lei/membru de familie

– 1000 lei/membru de familie, părinţii acestora vor achita 30% din costuri ;
•

pentru copiii preşcolari care provin din familii cu un venit situat între 1001 lei/membru de

familie - 1500 lei/membru de familie, părinţii acestora vor achita 50% din costuri ;
•

pentru copiii preşcolari care provin din familii cu un venit situat între 1501 lei/membru de

familie - 2000 lei/membru de familie, părinţii acestora vor achita 70% din costuri ;
•

pentru copiii preşcolari care provin din familii cu un venit de peste 2000 lei/membru de familie,

părinţii acestora vor achita costurile integral.
Nivelul costurilor pentru grădiniţa socială sunt stabilite astfel :
-

pentru frecventarea grădiniţei sociale - program normal, cuprins în intervalul orar 07.00 - 13.00,

costul mediu lunar - 1500 lei ;
-

pentru frecventarea grădiniţei sociale - program prelungit, cuprins în intervalul orar 07.00 -

19.00, costul mediu lunar - 2000 lei.
Trebuie precizat faptul că aceste costuri sunt raportate la activităţile de bază, deoarece pentru alte
activităţi/discipline opţionale se vor percepe costuri suplimentare. De exemplu, pentru cursul de înot,
cursul de dans, pian, a doua limbă străină (spaniolă) etc.
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În cadrul grădiniţei sociale, copiii preşcolari vor servi şi masa, după cum urmează :
-

în situaţia frecventării grădiniţei sociale - program normal, cuprins în intervalul orar 07.00 -

13.00, copiii vor servi micul dejun, o gustare şi prânzul;
-

în situaţia frecventării grădiniţei sociale - program prelungit, cuprins în intervalul orar 07.00 -

19.00, copiii vor servi micul dejun, două gustări şi prânzul.
Copiii din cadrul grădiniţei sociale program normal/prelungit vor beneficia de un meniu bogat în
substanţe nutritive şi vitamine care să le dea energie pe parcursul întregii zile. De asemenea, preşcolarii
din cadrul programului prelungit vor beneficia şi de program de somn.
Solicitările de înscriere pentru grădiniţa socială din cadrul Centrului pilot social multifuncţional
«Buburuza Mare» se vor face la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6, iar monitorizarea activităţii centrului pilot va fi realizată tot de către D.G.A.S.P.C. Sector 6.
Grădiniţa socială va funcţiona în baza curriculum-ului pentru educaţia timpurie a copiilor cu
vârsta cuprinsă între 3 şi 6/7 ani şi cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
MODALITĂŢI DE INTERVENŢIE/ACTIVITĂŢI
Grădiniţa socială din cadrul Centrului pilot social multifuncţional «Buburuza Mare» este o
unitate de educaţie preşcolară care îşi propune să desfăşoare activităţi instructiv-educative şi de
socializare în vederea creşterii şanselor copiilor din medii dezavantajate de a-şi dezvolta potenţialul fizic,
intelectual şi psiho-social şi de a se putea adapta ulterior cu succes la cerinţele şcolare. În plus, proiectul
vizează dezvoltarea vocaţională şi socială a copiilor prin realizarea de activităţi opţionale şi
extracurriculare care să vină în sprijinul descoperirii şi exersării aptitudinilor, talentelor, intereselor şi să
încurajeze curiozitatea pentru cunoştinţe şi experienţe noi. Astfel, pentru primul an de funcţionare, la
nivelul grădiniţei sociale se propune organizarea unui număr de 5 grupe de copii (în număr de maxim
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într-un program normal de activitate instructiv-educativă, desfăşurat între orele 07.00 - 19.00.

Grupele de copii vor fi mixte, compuse din copii cu vârste cuprinse între 3-7 ani care vor fi pregătiţi prin
activităţi specifice nivelului de dezvoltare. Cele 5 grupe se vor constitui în funcţie de numărul de copii
înscrişi.
Structura grupelor:
Grupa mică: 3 – 4 ani
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Grupa mijlocie: 4 - 5 ani
Grupa mare: 5 – 6 ani
Grupa pregătitoare: 6 – 7 ani
Activităţile se vor desfăşura în funcţie de:
-

tipul de program: normal (07.00 – 13.00) şi prelungit (07.00 – 19.00);

-

opţiunile părinţilor: activităţi cuprinse în pachetul de bază (specifice curriculum-ului pentru

educaţie timpurie, la care se adaugă studierea limbii engleze, activităţi opţionale şi activităţi
extracurriculare.
Programul educaţional al grădiniţei va respecta programa Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului şi va fi completat cu activităţi opţionale şi extracurriculare.
Activităţi cuprinse în cadrul curriculum-ului pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârstă
cuprinsă între 6 – 7 ani. Arii curriculare din cadrul programului grădiniţei sociale:
•

Limbaj şi comunicare, premise ale citit-scrisului;

•

Ştiinţe (incluzând cunoaşterea mediului, activităţi matematice, educaţie ecologică);

•

Arte (incluzând activităţi artistico-plastice şi activităţi muzicale);

•

Educaţie fizică (incluzând educaţia pentru sănătate, jocuri şi activităţi de mişcare);

•

Educaţie pentru societate (incluzând activităţi de cunoaştere şi dezvoltare a sinelui, cu accent pe

independenţă, autonomie şi cooperare; celebrarea diversităţii, cu accent pe incluziune; activităţi de
educaţie rutieră, activităţi de educaţie religioasă, activităţi practic gospodăreşti).
•

Copiii înscrişi la grădiniţa socială vor studia limba engleză.
Procesul educaţional pentru copiii din componenţa grupei pregătitoare va fi orientat spre:

respectarea ritmului propriu de dezvoltare a fiecărui copil, dezvoltarea fizică armonioasă, satisfacerea
necesităţilor afective, dezvoltarea sferei cognitive, stimularea activităţilor dominante (joc, comunicare) şi
formarea premiselor activităţii de învăţare. Astfel, procesul de dezvoltare a personalităţii copiilor va fi
orientat spre formarea culturii spirituale şi a celei fizice dorindu-se ca fiecare copil să aibă şansa de a se
putea adapta cu succes cerinţelor şcolare din clasele primare printr-o pregătire şcolară adecvată,
dezvoltându-şi potenţialul fizic, intelectual şi psihosocial într-un mediu stimulant.
Activităţi opţionale:
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•

Învăţarea altor limbi străine, în afara limbii engleze;

•

Curs de înot;

•

Curs de dans;

•

Educaţie muzicală / instrumentală – pian;

•

Lecţii de educaţie religioasă (cu acordul părinţilor).
Toate aceste tipuri de activităţi specifice educaţiei copilului preşcolar, care vor fi abordate în

cadrul grădiniţei sociale, vor avea un efect pozitiv asupra abilităţilor copilului şi asupra viitoarei sale
cariere şcolare, în special pentru copiii proveniţi din medii socio-economice defavorizate, în sensul că
aceştia vor progresa în plan intelectual, vor dezvolta atitudini pozitive faţă de învăţare şi vor fi motivaţi
de a depune în viitor un efort real în şcoală.
Activităţile extracurriculare:
La aceste activităţi vor participa copiii înscrişi la grădiniţa socială din cadrul Centrului pilot
social multifuncţional “Buburuza Mare” şi au în vedere deschiderea gustului pentru cultură încă de la
vârste fragede, prin vizitarea de muzee, vizionări de spectacole de teatru pentru copii, precum şi
socializare si petrecerea timpului liber în mod constructiv, pozitiv, prin excursii, plimbări, activităţi cu
caracter ecologic, spectacole de circ etc. În cadrul grădiniţei sociale va fi sărbătorită Ziua de naştere a
fiecărui copil, mai ales că se are în vedere faptul că de multe ori aceşti copii nu sunt sărbătoriţi în nici un
fel în familie, din cauza lipsei posibilităţilor materiale.

Modalităţi de intervenţie asupra părinţilor/familiei copiilor preşcolari beneficiari de
programele grădiniţei sociale:
Este cunoscut faptul că aceşti copii de vârstă preşcolară din familiile defavorizate pornesc la
drum cu un vocabular sărac, neadecvat nivelului normal de achiziţii de la această vârstă, pentru că
vocabularul părinţilor lor este sărac, iar nivelul de instrucţie scazut. Abilităţile lor practice lasă mult de
dorit, iar manualitatea, atât de necesară la începutul şcolarităţii, este insuficient dezvoltată.
Comportamentul social suferă din cauza sferei restrânse de viaţă şi a modelelor neadecvate pe care le au
în anturajul străzii. Motivaţia, voinţa şi disciplina de a învăţa lucruri noi le sunt adormite şi riscă să nu
mai fie trezite niciodată, datorită unui început de drum greşit.
La nivelul Centrului pilot social multifuncţional “Buburuza Mare” se vor iniţia şi implementa
proiecte care vor viza implicarea părinţilor din medii defavorizate în educaţia propriilor copii. Astfel, vor
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fi promovate şi alte forme de implicare parentală benefice pentru copiii defavorizaţi, incluzând sprijinul
emoţional, dezvoltarea unei relaţii părinte – copil satisfăcătoare, ajutor în utilizarea serviciilor
disponibile la nivel local (de exemplu serviciile sociale, cele de consiliere familială şi cele de nutriţie).
În acest sens, prin Proiectul „Centrul pilot social multifuncţional „Buburuza Mare” se urmăreşte
nu numai înfiinţarea unei grădiniţe sociale, dar şi:
•

sprijinirea părinţilor acestor copii, pe alte paliere decât şcolarizarea, astfel încât să-şi amelioreze

condiţiile de existenţă;
•

oferirea de servicii sociale pentru familiile defavorizate din comunitate (informare, consiliere,

consiliere familială, consiliere juridică şi administrativă) în vederea evitării instalării riscului de abandon
şcolar/familial în rândul copiilor marginalizaţi;
•

implicarea persoanelor defavorizate în cadrul unor activităţi de ergoterapie şi de petrecere a

timpului liber şi familiarizarea acestora cu anumite servicii sociale;
•

prevenirea marginalizării sociale, motivarea părinţilor în scopuri lucrative şi promovarea unei

educaţii adecvate pentru copiii acestora;
•

sprijinirea părinţilor aflaţi în dificultate în vederea reintegrării sociale.

REZULTATE AŞTEPTATE
(impactul asteptat asupra grupurilor ţintă/beneficiarilor)
•

60 de copii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani beneficiari de activităţi educaţionale într-un cadru

adecvat;
•

Acordarea de asistenţă de specialitate în cadrul centrului pilot social multifuncţional pentru 60 de

copii preşcolari în primul an de funcţionare;
•

Familii defavorizate sprijinite pe alte paliere decât şcolarizarea, astfel încât să-şi amelioreze

condiţiile de existenţă;
•

Servicii sociale acordate pentru familiile defavorizate din comunitate (informare, consiliere,

consiliere familială, consiliere juridică şi administrativă) în vederea evitării instalării riscului de abandon
şcolar/familial în rândul copiilor marginalizaţi;
•

Socializarea, învăţarea socială, integrarea şi reintegrarea copiilor proveniţi din familii aflate în

situaţii de criză;
•

Implicarea persoanelor defavorizate în cadrul unor activităţi de ergoterapie şi de petrecere a

timpului liber şi familiarizarea acestora cu anumite servicii sociale;
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•

Prevenirea marginalizării sociale, motivarea părinţilor în scopuri lucrative şi promovarea unei

educaţii adecvate pentru copiii acestora;
•

Reintegrarea socială a unor părinţi aflaţi în dificultate;

•

Implicarea altor factori (autorităţi, firme private, cetăţeni, alte O.N.G.-uri) în sprijinirea acestui

tip de centru pilot social multifuncţional, accesibil copiilor şi familiilor în dificultate socio-economică;
•

Creşterea accesibilităţii copiilor preşcolari din cadrul familiilor defavorizate la educaţie;

•

Creşterea gradului de conştientizare şi informare a populaţiei cu privire la necesitatea şi rolul

educaţiei în societate;
•

Sensibilizarea şi implicarea comunităţii în reducerea cauzelor care generează sărăcia, şomajul şi

instituţionalizarea copiilor;
•

Dezvoltarea unui parteneriat solid cu un O.N.G. în vederea acordării de servicii de specialitate

copiilor şi familiilor defavorizate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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