ANEXĂ
la H.C.L. S.6 nr. ........./.................

“ La Teatrale cu Matale!”

I. PROIECTUL

1. DESCRIERE

Titlul

La teatrale cu matale!

1.1 Localizare: BUCUREŞTI, SECTOR 6
1.2 Costul proiectului şi suma solicitată de la DGASPC Sector 6
Costul total al
proiectului
13.000

Suma solicitată de la
Consiliul Local Sector 6
13.000

% din costul total al
proiectului
100

1.3 Rezumat
Durata proiectului
Scopul proiectului

Parteneri
Grupul (grupurile ţintă)1
Beneficiari finali2

Rezultate aşteptate

Principalele activităţi

Februarie-iunie 2014
Realizarea unui demers pentru dezvoltarea
personală a copiilor defavorizaţi, cpoii cu
comportament de risc de pe raza sectorului
6, copii beneficiari ai serviciilor
D.G.A.S.P.C sector 6, prin stimularea
abilităţilor artistice.
Şcolile generale, liceele de pe raza
sectorului 6.
20 de copii între 8-14 ani beneficiari ai
sistemului de asistenţă socială din sectorul
6.
Aproximativ 300 de membri ai comun ităţii
sectorului 6 din care: 150 de copii
participanţi la festival, familiile acestora,
profesorii, precum şi persoanele de
referinţă ale acestora.
Dezvoltarea abilităţilor personale ale
copiiilor partcipanţi în proiect
Însuşirea unor comportamente sociale
dezirabile.
Selecţia participanţilor în funcţie de
aptitudini şi interes.
Efectuarea cursurilor de teatru în cadrul
Centrului de Recreere şi Dezvoltare

1“Grup ţintă” sunt grupurile / entităţile care sunt afectate în mod direct de rezultatele proiectului, la nivelul scopului
proiectului.
2 “Beneficiari finali” sunt cei care vor beneficia pe termen lung de rezultatele proiectului, la nivelul societăţii sau
sectorului în ansamblu.

Personală Conacul Golescu Grant-Sector 6.
Organizarea şi realizarea festivalului “La
Teatrale cu Matale!”
Participare trupei (trupelor)D.G.A.S.P.C
sector 6 la festivalul “La Teatrale cu
Matale!”
1.4 Obiective
Obiectivul general:
Realizarea unui demers pentru dezvoltarea personală a copiilor beneficiari ai
serviciilor D.G.A.S.P.C sector 6, a copiilor cu comportament de risc şi a copiilor
defavorizati de pe raza sectorului 6, prin stimularea abilităţilor artistice prin intermediul
frecventării cursurilor de teatru şi a evoluţiei pe scenă în cadrul festivalului.
Obiective specifice
• Ne propunem ca pe parcursul întâlnirilor, participanţii să devină mai empatici, să
găsească modalităţi de comunicare asertivă, precum şi noi abordări de dezvoltare
personală. Acest obiectiv specific se poate realiza prin suţinerea acestora de către
specialişti în vederea explorării propriilor trăiri precum şi a identificării resurselor care
potenţează găsirea soluţiilor în situaţii problematice.
• Tinerii vor reuşi să elaboreze strategii de soluţionare a conflictelor ca urmare a
participării la jocurile de rol, jocuri care au ca scop punerea lor în situaţii care reflectă
experienţe sau evenimente din viaţa reală.
• Ca urmare a participării la cursurile de teatru, participanţii vor reuşi pe de o parte
să şi exteriorizeze cu uşurinţă emoţiile, trăirile, iar pe de altă parte va creşte stima de sine,
precum şi încrederea în forţele proprii.
1.5 Justificare
Ca urmare a implicării tinerilor şi copiilor în programele desfăşurate de
D.G.A.S.P.C sector 6 am observat câteva caracteristici ale copiilor ce tind spre un
comportament de risc sau a copiilor defavorizaţi. Aceste caracteristici sunt legate de:
abilităţile lor de a comunica, de a-şi gestiona emoţiile, de impulsivitate, de incapacitatea
de a se gândi la consecinţe pe termen lung, înclinaţia spre teribilism, o scăzută rezistenţă
la frustrare, rezistenţa de a se conforma faţă de regulile impuse de adulţi, incapacitatea de
a soluţiona în mod paşnic conflictele deoarece deţin abilităţi scăzute de negociere,
precum şi asocierea cu grupuri cu grad mare de infracţionalitate, în încercarea de a-şi
ocupa timpul liber şi de a-şi atinge scopurile (pentru siguranţa pe care o conferă grupul,
pentru imagine, prestigiu, etc.), etc..
În ceea ce priveşte ocuparea timpului liber, în afara riscului de asociere cu grupuri
periculoase pentru dezvoltarea dezirabilă din punct de vedere social a tinerilor şi a
copiilor, mai există problema petrecerii unei perioade lungi de timp în faţa televizorului
sau a calculatorului.
Astfel, deoarece prevenirea necesită o cantitate mai mică de resurse şi servicii, am
elaborat, pornind de la ideile expuse mai sus, o alternativă de ocupare a timpului liber

care să implice activităţi desfăşurate în grup, ocazie cu care tinerii să îşi exercite atât
capacitatea de-a comunica şi negocia, cât şi aceea de-a se
pune în locul altei persoane şi de-a găsi soluţii pornind de la analiza fiecărei situaţii si a
posibilelor implicaţii. Acest mod de socializare, diferit de cel impus de familie sau şcoală,
este mai lejer, regulile sunt impuse şi discutate, iar încălcarea unei reguli atrage după sine
o serie de pedepse, până la excluderea din grup, lucru nedorit de participanţii la grup.
O consecinţă a participării la cursurile de teatru, este faptul că participanţii petrecând
o perioadă mai mare de timp studiind opere literare, încearcă pe de o parte să descifreze
mesajele transmise de autor, iar pe de altă parte să găsească soluţii ale propriilor
probleme, soluţii transpuse în lectură. Am descoperit, alături de aceşti copii şi tineri,
faptul că detaşarea faţă de propriile probleme şi discuţiile legate de situaţii similare, dar
care implică alte persoane, este benefică şi stimulatoare în găsirea unor soluţii care pot fi
aplicate şi în viaţa personală.
"La Teatrale cu Matale!" este un proiect care are la bază ideea educaţiei şi învăţării
de comportamente dezirabile prin metode şi tehnici folosite în arta spectacolului de
teatru. Nota inovativă a acestui proiect vine din faptul că au fost implicaţi în această
formă de educaţie copii cu comportament de risc. După aproximativ un an de la iniţierea
acestuia, echipa a decis ca în acest proiect să fie implicaţi şi copii din comunităţile sărace,
comunităţi cu risc ce îi pot conduce pe tineri la dobândirea comportamentelor deviante.
Astfel, acum beneficiază de acest proiect şi copii din şcolile de masă ce prezintă
comportament de risc, precum şi copii ce beneficiază de serviciile centrelor de zi din
sectorul 6.
1.6 Descrierea grupului / grupurilor ţintă şi a beneficiarilor, precum şi numărul
estimat de beneficiari.
Direcţi : 20 de copii beneficiari ai serviciilor D.G.A.S.P.C sector 6, a copiilor cu
comportament de risc şi a copiilor defavorizaţi de pe raza sectorului 6.
Indirecţi : 150 de copii participanţi la Festivalul de teatru pentru copii “La Teatrale cu
Matale!”, părinţii copiilor implicaţi în program, profesori şi educatori, alţi membri ai
comunităţii sectorului 6.
1.7 Descrierea detaliată a activităţilor
Componenta 1 a proiectului:
Susţinerea cursurilor de teatru
Cursurile sunt adresate copiilor beneficiari ai serviciilor DGASPC sector 6, a copiilor cu
comportament de risc şi a copiilor defavorizaţi de pe raza sectorului 6, copii cu vârte
cuprinse între 8-14 ani. Selecţia copiilor participanţi la curs va avea loc în luna ianuarie.
La începutul lunii februarie vor începe cursurile de teatru care vor dura până la începutul
lunii iunie, având o frecvenţă, o componenţă şi o
durată stabilite de către profesorul coordonator din cadrul Centrului de Recreere şi
Dezvoltare Personală „Palatul Copiilor”- Sector 6. Profesorul coordonator va selecta şi va
împărţi grupele de copii participanţi. La sfârşitul cursului participanţii vor dobândii
abilităţile necesare ( dicţie, respiraţie, emisie vocală, mişcare, viteză de reacţie, vorbire în
public, gestionarea emoţiilor puternice, exprimare sinceră şi eficientă, etc...) interpretării
unui fragment dintr-o piesă de teatru, pe scena festivalului „La Teatrale cu Matale!”.
Componenta 2 a proiectului:

Organizarea festivalului „La Teatrale cu Matale!”
Ca de fiecare dată în ultimii şapte ani la jumătatea lunii iunie se organizează, în cadrul
proiectului „La Teatrale cu Matale”, un festival de teatru pentru trupe formate din copii.
Evenimentul va fi organizat de o echipa de specialişti din cadul D.G.A.S.P.C Sector 6.
Festivalul de teatru este un eveniment aşteptat de toţi cei care au participat şi în ediţiile
anterioare. La ediţia de anul acesta, au participat trei trupe din partea D.G.A.S.P.C Sector
6 şi au obţinut 3 premii speciale ale juriului după cum urmează : premiul pentru cel mai
bun rol masculin, câştigătorul, fiind juniorul uneia din trupe; premiul cel mai bun rol
feminin; premiul special al juriului pentru rol feminin.
Trofeul festivalului de teatru a fost acordat trupei “Micii Voinici” a Centrului Domniţa
Bălaşa din cadrul D.G.A.S.P.C Sector 6 .
La acest eveniment preconizăm participarea a aproximativ 15 trupe de teatru formate din
copii, în total în jur de150 de copii participanţi.
Majoritatea trupelor participante vor fi din şcoli şi din licee, precum şi din centrele,
fundaţiile, şcolile particulare de teatru aflate pe raza sectorului 6. Invitaţiile pentru
înscrierea în programul festivalului vor fi trimise din timp.
În cadrul concursului se vor decerna premii din partea unui juriu format din specialişti în
domeniul artistic. Festivalul se va desfăşura pe scena unui teatru bucureştean.

1.8Metodologia
Cursurile se vor desfăşura la Centrul de Recreere şi Dezvoltare Personală „Conacul
Golescu Grant”- Sector 6 şi vor fi susţinute de către profesorul coordonator din cadrul.
Tehnicile şi metodele utilizate vor fi stabilite de către proefesorul coordonator.
Proceduri pentru evaluare internă/externă
Evaluare internă:
Numărul de participanţi la fiecare sesiune de discuţii.
Numărul de echipe înscrise în Festivalul „La Teatrale cu Matale!”
Numărul de copii şi tineri participanţi în cadrul din cadrul festivalului.
Evaluare externă:
Fişe de feedback completate de elevi la sfârşitul sesiunilor de discuţii
Chestionare de feedback completate de coordonatorii trupelor de teatru participante
în proiect.
1.9 Durata şi planul de acţiune

Organizarea şi susţinerea
cursurilor de teatru
Organizarea şi desfăşurarea
Festivalului “La Teatrale cu
Matale!”

SEMESTRUL I
1 2 3 4 5

COMENTARII
6

Impactul aşteptat asupra grupurilor ţintă / beneficiarilor
Rezultatele aşteptate în urma realizării proiectului:
Toţi copiii participanţi la cursuri vor fi capabili să socializeze şi să se adapteze în
comunicare cu alţii.
Toţi participanţii la cursuri vor întelege implicaţiile pe care le aduce fiecare decizie.
La finalul proiectului toţi copiii participanţi la cursuri vor întelege care sunt
modalităţile prin care poţi să soluţionezi o situaţie conflictuală şi vor fi capabili să
analizeze
urmările angajării în conflict.
La finalul proiectului toţi copiii participanţi la cursuri vor cunoaşte importanţa
experienţei personale şi a beneficiului lecturii.
La finalul proiectului toţi copiii vor fi capabili să analizeze scopul regulilor,
importanţa lor precum şi faptul că încălacarea fiecărei regului atrage urmări imediate.
Realizări concrete
Pe parcursul celor şapte ani în care s-au desfăşurat activităţile proiectului “La Teatrale cu
Matale!” am întregistrat următoarele rezultate notabile:
1. din aproximativ 80 de copii participanţi în cadrul proiectului pe parcursul celor şapte
ani, 5 au decis să se înscrie la licee cu specializare artistică, iar aproximativ 20 de copii
au înregistrat îmbunătăţiri în relaţiile cu familia;
2. din aproximativ 25 de copii care aveau probleme şcolare (lectura unui text etc), 15 au
înregistrat îmbunătăţirea rezultatelor şcolare;
3. realizarea a şapte festivaluri de teatru pentru copii, fiind implicaţi aproximativ 200 de
copii din sectorul 6.

BUGET "La Teatrale cu Matale!"

Tipul de cheltuieli

Costuri
Totale

Cantitatea

Sustinere
DGASPC

1.

COSTURI DE GESTIONARE A PROIECTULUI

a)

Consumabile (coli xerox, toner,etc)

800

800

TOTAL COSTURI 1
COSTURI DE GESTIONARE A FESTIVALULUI

800

800

2.

1.000
4.500
2.500
250
300
250
1.500
600
700
600
12.200
13.000

1.000
4.500
2.500
250
300
250
1.500
600
700
600
12.200
13.000

13.000

13.000

a)
b
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Plata prezentator
Premii participare trupe
Premii locurile I,II,III si speciale
Diplome(hartie, imprimare)
Confectionare Trofeu (lut, decoratiuni,etc)
Promovare festival (afise etc4)
Costume (inchiriere/cumparare)
Imprimare caiete program
Protocol (apa, cafea, snacksuri,filtru de cafea etc4)
Premii trupe extraconcurs
TOTAL COSTURI 2
TOTAL GESTIONAREA PROIECTULUI (1+2)

TOTAL
SUSTINERE
D.G.A.S.P.C.

DIRECTOR GENERAL,
MARIUS LĂCĂTUŞ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

1
150
70
200
1

