
 Rezumatul proiectului: 

Nevoile identificate: Centrul de Recreere şi Reabilitare Râmnicu Vâlcea este o facilitate 

destinată tinerilor cu dizabilităţi mentale. De serviciile Centrului beneficiază zilnic 20 tineri 

diagnosticaţi cu sindrom Down şi alte deficienţe psihomotorii. Încă de la înfiinţare, tinerii 

cu nevoi speciale au beneficiat în cadrul Centrului de activităţi artistice cu impact atât 

asupra tinerilor cât şi asupra comunităţii, însă insuficienta finanţare pentru remunerarea 

personalului calificat (artişti plastici, specialişti în lucrul cu persoane cu dizabilităţi 

mentale) a dus la  încetarea activităţilor.  Actualmente, lipsa personalului suficient 

specializat se reflectă în scăderea diverisificării activităţilor, situaţie ce nu răspunde 

nevoilor de stimulare psiho-motorie ale tinerilor beneficiari. 

Obiectivele propuse:  

 1. Îmbunătăţirea aptitudinilor psiho-motorii ale tinerilor cu dizabilităţi mentale prin 

exercitarea abilităţilor manufacturale, creative şi artistice.  

 2. Dezvoltarea atitudinii civice în cadrul comunității prin încurajarea contactelor între 

tineri şi semenii lor din categorii vulnerabile.  

 3. Promovarea creaţiei artistice ca instrument în generarea fenomenelor şi mişcărilor 

empatizante cu tinerii cu nevoi speciale. 

4. Stimularea relaționării pozitive între tinerii cu nevoi speciale și ceilalţi membri ai 

comunităţii. 

5. Promovarea echităţii şi incluziunii sociale. 

6. Promovarea educaţiei non-formale ca modalitate de dobândire de noi cunoştinţe şi 

competenţe, atât de către voluntari, cât şi de beneficiarii activităţilor de voluntariat. 

Activităţile ce se vor desfăşura: 

Proiectul de faţă va furniza activităţi creative de terapie psiho-ocupaţională în cadrul C.R.R. 

Râmnicu Vâlcea, derulate de 2 psihologi, 2 pedagogi în art-terapie, sprijiniţi prin implicarea 

a minimum 4 voluntari permanenţi, cu instruire prealabilă în lucrul cu tineri cu deficienţe. 

Pedagogii dispun de o experienţă de peste 10 ani în manufacturi creative şi marketarea 

acestora, precum şi în instruirea practică a tinerilor în sectorul artistic. Creaţiile decorative 

realizate de beneficiarii Centrului de Recreere şi Reabilitare Râmnicu Vâlcea vor fi 

prezentate în cadrul unei caravane de expoziţii cu vânzare, în perioada mai-decembrie 

2018, dispunând de o vizibilitate sporită în cadrul manifestărilor culturale organizate în 



judeţ, începând cu data lansării complexului de evenimente prilejuite de atestarea 

documentară a municipiului Râmnicu Vâlcea – 18 mai 2018 şi culminând cu manifestările 

din perioada Sărbătorilor de Iarnă. Creaţii tematice speciale vor fi realizate pentru 

evenimentele de marcare a Anului European al Patrimoniului Cultural, precum şi pentru 

celebrarea Centenarului Marii Uniri. Expoziţia va fi popularizată şi în format digital pe site-

urile web şi paginile din cadrul  platformelor social media ale Solicitantului, Partenerilor, 

Colaboratorilor, Finanţatorilor, voluntarilor implicaţi în iniţiativă. Creaţiile artistice expuse 

online vor putea fi licitate, sumele donate în schimbul acestora fiind utilizate pentru 

asigurarea sustenabilităţii acţiunilor după încheierea perioadei de finanţare. Prilejul 

susţinerii evenimentelor expoziţionale în cadrul manifestărilor culturale de amploare va fi 

utilizat şi pentru distribuirea Broșurii “From Down to Up and Forward”.  Broşura va 

include: prezentarea consorţiului de proiect; a finanţatorilor; a intervenţiei per ansamblu; 

lexiconul deficienţelor psiho-motorii şi conceptelor adiacente; poveştile inspiraţionale ale 

tinerilor beneficiari ai proiectului; ghid de metode şi instrumente în lucrul cu tinerii cu 

nevoi speciale.  

Resursele necesare proiectului: 

- O echipă de management alcătuită din 4 membri, deţinând următoarele funcţii: Manager 

Proiect, Responsabil Financiar, Responsabil Comunicare şi PR, Responsabil grup ţintă; 

- Pedagogi ai artei, psihologi specializaţi terapii pentru persoane cu disfuncţii psihomotorii, 

personal voluntar (2 psihologi, 2 pedagogi, minimum 4 voluntari permanenţi); 

- Un formator şi un consilier pentru sesiunile de training şi consiliere pentru aparţinători; 

- Materiale consumabile art-terapie; 

- Servicii transport – caravană participări expoziţionale; 

- Stand expoziţional; 

- Servicii foto – digitalizare lucrări pentru expoziţie online; 

- Modul licitaţie – plată online – integrat site-ului Web al Solicitantului; 

- Campanie promovare şi diseminare: - se vor transmite comunicate de presă către întreaga 

bază de date deţinută de Solicitant şi Parteneri, respectiv un număr de 260 de contacte de 

la peste 70 de canale mass-media;  

- spot TV contra-cost: – difuzat pe o perioadă de minimum 45 de zile – minimum 5 difuzări 

zilnic; 



- spot Radio contra-cost: – difuzat pe o perioadă de minimum 45 de zile – minimum 5 

difuzări zilnic; 

- promovare în presa scrisă – asigurată în mod voluntar de partenerii media – 6 dintre cele 

mai importante publicaţii scrise locale şi regionale;  

- promovare şi vizibilitate pe web-site-uri de artă şi cultură din ţară şi străinătate – cu titlu 

gratuit; 

- promovare şi vizibilitate pe web-site-ul proiectului, pe web-site-uri şi canale social media 

ale Solicitantului, ale partenerilor, colaboratorilor, finanţatorilor şi autorităţilor locale şi 

judeţene implicate; 

- 100 afişe;  

- 500 broşuri “From Down to Up and Forward”;  

- 4 bannere – câte 1 banner pentru afişare la sediul fiecăuia dintre cei trei parteneri; 1 

banner pentru afişare în cadrul caravanei expoziţionale; 

- 50 tricouri personalizate – distribuite beneficiarilor, echipei de management, 

colaboratorilor, finanţatorilor şi autorităţilor locale şi judeţene implicate. 

 

 Justificarea proiectului:  

Identificarea unor probleme ca: discriminarea tinerilor cu deficienţe mentale de către 

comunitate, lipsa spaţiilor şi a dotărilor pentru derularea activităţilor, a unor instrumente 

de diagnostic de actualitate şi a unor metode de lucru inovative, relevă importanţa 

implementării proiectului. Deși societatea milenială e caracterizată de concepte ca evoluţie 

şi deschidere spre diversitate, atitudinile predominante faţă de tinerii cu nevoi speciale 

rămân de indiferenţă, condescendenţă, compătimire și segregare. Din perspectiva grupului 

ţintă, în consecinţa absenţei unor alternative ocupaţionale şi participative, aceştia recurg la 

comportamente reclusive, defensive, pierzându-şi motivaţia, asertivitatea şi auto-

determinarea necesare demersului de ameliorare a exercitării funcţiilor psiho-motorii. În 

luna iunie 2017, Asociaţia AIDE, organizaţie parteneră, a derulat o campanie de 

conştientizare asupra modalităţilor de interacţiune şi relaţionare pozitivă cu persoane cu 

dizabilităţi mentale, adresată tinerilor cu vârste între 16-20 de ani. În urma acţiunii s-a 

constatat că tinerii au o puternică tendinţă de marginalizare a acestora, din simplul motiv 

că, în absenţa unei cunoaşteri şi interacţiuni nemediate, singura atitudine inspirată de cei 



cu dizabilităţi este de milă. Prezenta stare de fapt e rezultatul unei imagini defectuoase a 

acestor tineri, întipărite în mentalul colectiv, cauzată de absenţa iniţiativelor comunitare, 

mediul social perpetuând astfel fenomenul de marginalizare şi plasarea în anonimat a 

acestei categorii, datorită indiferenţei şi ignoranţei cvasi-generalizate. Proiectul e parte 

integrantă a strategiei organizației, bazată pe acţiuni de integrare socială, de educare a 

copiilor şi tinerilor cu handicap, de acordare de sprijin stakeholderilor activi în servicii de 

sprijin pentru copii şi tineri cu cerinţe educative speciale. Intervenţia propusă de proiect e 

menită a combate întocmai perpetuarea şi generalizarea indiferenţei, consecinţă a absenţei 

interacţiunii categoriilor sociale largi cu aceşti tineri speciali. Aceştia deţin un enorm 

potenţial de reabilitare, de a deveni membri participativi şi a aduce o contribuţie valoroasă 

societăţii, însă acest potenţial e adesea irosit, lipsa activării abilităţilor ocupaţionale 

obligându-i să rămână în poziţii inadecvate potenţialului disponibil. Ideea proiectului e de 

a-i aduce împreună pentru a genera un sentiment de apartenenţă la o comunitate şi a le 

extinde perspectivele. Proiectul le va furniza ocazia de a coopera între ei, precum şi cu 

lucrători de tineret care îşi utilizează experienţa şi cunoştinţele pentru a-i sprijini. 

Beneficiarii vor fi motivaţi, inspiraţi şi vor învăţa că există oportunităţi terapeutice care le 

dezvoltă abilităţile. Terapia ocupaţională reprezintă o formă de tratament ce contribuie la 

restabilirea echilibrului psihic şi dezvoltarea personalităţii. Scopul terapiei e reprezentat de 

promovarea stării de bine, de utilitate, urmărindu-se efectul terapeutic prin activitate şi 

stimularea creativităţii. Pentru a transforma atitudinea de milă într-una de empatie şi 

afecţiune, proiectul reprezintă o modalitate de a-i face pe ceilalţi să: ia contact cu poveştile 

acestor tineri; să îi aprecieze; să susţină, prin achiziţionarea obiectelor decorative realizate, 

activităţile Centrului de Recreere şi Reabilitare, care îmbunătăţesc funcţiile psiho-motorii şi 

relevă comunităţii valoarea abilităţilor creative ale tinerilor cu dizabilităţi mentale. 

Proiectul facilitează accesul la programe de educaţie non-formală, îmbunătăţirea accesului 

la îngrijire al populaţiilor vulnerabile şi îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru persoane din 

grupuri vulnerabile. 

 

 

 



 Dimensiunea și caracteristicile grupului țintă: 

Rm. Vâlcea, municipiul de reședință al jud. Vâlcea, SudVest Oltenia, 98776 locuitori. 

În urma activităţilor derulate cu tineri din municipiu, s-a descoperit că marea lor majoritate 

nu iau contact cu oportunităţi de învăţare terapeutică pentru tineri vulnerabili, 

instrumente ce sprijină schimbarea în bine a comunităţii, precum şi a atitudinilor şi 

mentalităţilor individuale şi colective. Deşi în judeţ un număr de ONG-uri (10–conform 

ANPD) derulează activităţi de sprijin al tinerilor cu handicap neuromotor, doar 10% din 

tinerii neaflaţi în situaţii de excluziune au acces la proiecte de educaţie non-formală, 

ponderea tinerilor cu dizabilităţi fiind exponenţial mai mică, datorită absenţei unor 

intervenţii precum cea de faţă, ce implică tinerii în activităţi benefice atât pe plan personal, 

cât şi al comunităţii. Efecte produse de lacuna identificată: Situaţiile de vulnerabilitate duc 

la marginalizare şi excluziune socială. Apartenenţa la categoria “persoane cu dizabilităţi” 

împiedică accesul la educaţie, servicii sociale, culturale, sportive şi turistice al acestor 

tineri.  

Beneficiari direcți: - 20 de tineri, 20-35 de ani, cu deficienţe psihomotorii (retard 

mental/întârziere mentală profundă/encefalopatie cronică/sindrom Down/sindrom 

Silver-Russell). Organizaţiile din consorţiu au identificat o calitate predominantă a tinerilor 

cu disfuncţii psihomotorii - creativitatea. Valorificarea acesteia prin intermediul proiectului 

contribuie la scăderea incidenţei situaţiilor de neglijenţă şi abuz cărora le sunt sunt supuşi 

aceşti tineri.  Ei şi-au petrecut copilăria simţindu-se excluşi, neînţeleşi, neaparţinând 

mediului în care trăiesc. Sentimente de vină, inutilitate, dislocare, inadecvare persistă în 

rândul lor. Ei simt că nu deţin mijloace necesare pentru a învăţa să creeze ceva demn de 

apreciere. În consecinţa frustrării cauzate de percepţiile care îi înconjoară, mulţi 

abandonează implicarea în activităţi abilitante şi refuză conexiunea inter-personală. Mulţi 

simt că nu au pe cineva care să le împărtăşească trăirile, exemple de urmat sau mentori 

care să-i ajute să-şi transforme abilităţile în şanse la o viaţă împlinită. Aceşti tineri deţin un 

enorm potenţial de a deveni membri participativi şi a aduce o contribuţie societăţii, însă 

potenţialul e adesea irosit, înregimentarea în categoria “persoane cu handicap” obligându-i 

la poziţii sociale inadecvate aspiraţiilor şi potenţialului lor. Proiectul îi aduce împreună 

pentru a genera un sentiment de apartenenţă la comunitate şi a le extinde perspectivele; le 

va furniza oportunitatea de a coopera între ei, precum şi cu lucrători de tineret ce îşi 



utilizează experienţa şi cunoştinţele pentru a-i sprijini. Beneficiarii vor fi motivaţi, inspiraţi 

şi vor învăţa că există contexte de învăţare care le valorifică abilităţile. 

- 60 părinţi/reprezentanţi legali/membrii ai familiilor: mulţi apaţinători se simt vinovaţi, 

frustraţi, ruşinaţi, izolaţi, lipsiţi de speranţă, singuri, însă ei sunt cea mai importantă 

resursă în procesul de integrare al tinerilor cu deficienţe. 

Beneficiari indirecți: 1000 - echipa de management; psihologii şi pedagogii specializaţi 

specializaţi ce vor profesa în cadrul organizaţiei; pedagogii şi voluntarii implicaţi; 

organizaţia solicitantă, organizaţiile partenere şi colaboratoare;  instituţiile publice 

colaboratoare; stakeholderi activi în sectorul serviciilor de sprijin pentru tineri cu cerinţe 

educative speciale; publicul cititor (online/offline) al Broşurii “From Down to Up and 

Forward” – exemplu de bune practici şi instrument de schimb de experienţă pentru 

personal din domeniul serviciilor de sprijin pentru grupuri vulnerabile; comunitatea locală. 

 

 Scopul proiectului: 

Proiectul are ca scop creşterea calităţii serviciilor sociale furnizate tinerilor cu deficienţe 

psihomotorii şi susţinerea serviciilor de incluziune activă în vederea prevenirii excluziunii 

sociale a acestora.  

1. Furnizarea de sesiuni de art-terapie, pentru stimularea creativităţii şi motricităţii şi 

generarea afectelor emoţionale de auto-valorizare şi auto-percepţie ca individ participativ, 

integrat. 

2. Acordarea de sprijin pentru tineri cu handicap prin implicarea acestora în activităţi 

terapeutice de educaţie non-formală, în vederea unei mai bune integrări sociale. 

3. Furnizarea de activităţi de susţinere a dezvoltării personale a tinerilor cu deficienţe 

psihomotorii. 

4. Motivarea tinerilor cu deficienţe psihomotorii, dezvoltarea încrederii în capacităţile 

proprii, determinarea în rândul acestora a dorinţei de a-şi valorifica resursele, informarea 

acestora cu privire la oportunitaţile de care dispun.  

5. Cei 20 de tineri participanţi vor învăţa să îşi descopere propriile sisteme de valori, 

modele de relaţionare, principii potrivite tipului de personalitate al fiecărui beneficiar. 

Scopurile urmărite de atelierele de art-terapie: 

- dezvoltarea capacităţilor de exprimare verbală şi non-verbală a dorinţelor, 



trăirilor, sentimentelor; 

- depăşirea blocajelor emoţionale; 

- dobândirea capacităţii de autocunoaştere şi auto-acceptare; 

- creşterea stimei de sine şi a încrederii în propriile abilităţi;  

- dezvoltarea valorilor morale şi spirituale; 

- dezvoltarea capacităţilor cognitive, creative şi de integrare în grupuri; 

- înlăturarea cauzelor şi manifestărilor anxietăţii; 

- conștientizarea și integrarea senzorială 

Pe termen mediu și lung: - Facilitarea dezvoltării capacităţii strategice a organizaţiilor 

implicate, reprezentând un model coerent şi replicabil de intervenţie pentru reabilitare 

prin terapii creative; 

- Asigurarea existenţei unui centru modern de asistenţă, suport şi recuperare pentru copii 

şi tineri cu dizabilităţi în Râmnicu Vâlcea prin accesarea de programe de finanţare 

nerambursabilă pentru extinderea Centrului şi dotarea cu echipamente competitive; 

- Diseminarea în rândul unui larg număr de stakeholderi instituţionali şi ai societăţii civile, 

constituiind exemplu de bune practici cu larg potenţial de replicare; 

- Maximizarea impactului prin utilizarea rezultatelor ca bază în iniţerea unui proces de 

înfiinţare a unei structuri de economie socială. 

Caracterul inovativ al abordării: tinerii beneficiari iau parte la un exerciţiu de creativitate 

prin identificarea a noi modalităţi de utilizare a abilităţilor dobândite, cu ajutorul 

următoarelor instrumente: 

a) Exerciţii de Autocunoaştere (introspecţie) realizate individual cu fiecare participant; 

b) Exerciţii pentru creşterea nivelului Stimei de sine (activităţi de educaţie non-formală 

pentru depăşirea/ameliorarea atitudinilor de autocompătimire/inadecvare); 

c) Sesiuni de Orientare (activităţi practice de descoperire a unui traseu de învăţare oportun 

în procesul de deprindere a abilităţilor de creaţie artistică); 

d) Activităţi practice pentru identificarea de metode de comunicare eficiente (simulări de 

conversaţii cu persoane din exteriorul mediului familiar imediat); 

e) Programarea şi derularea de întâlniri cu psihologi/terapeuţi/consilieri, ce îndeplinesc 

roluri de mentorat şi coaching pentru tinerii beneficiari; 



f) Sistemul recompensei psihologice - tinerii beneficiari vor şti că publicul donează în 

schimbul creaţiilor lor şi că donaţiile îi vor ajuta pe ei şi alţi tineri ca ei – factor important în 

generarea stimei de sine. 

Caracterul inovativ este conferit prin aceea că proiectul reprezintă un cadru de furnizare a 

serviciilor mutidisciplinare pentru tineri cu dizabilități intelectuale și asociate pentru 

îmbunătățirea calității vieții acestora și a funcționalității lor în comunitate. 

 

 Obiectivele proiectului: 

Creșterea calității serviciilor sociale furnizate tinerilor cu deficiențe psihomotorii și 

susținerea incluziunii active prin activităţi creativ-terapeutice, în vederea prevenirii 

excluziunii sociale a tinerilor cu cerințe educative speciale. 

Obiective specifice: 

- Creşterea cu 65% a nivelului de informare a comunităţii cu privire la necesitatea 

dezvoltării capitalului uman în rândul persoanelor cu deficienţe psihomotorii pe durata 

proiectului - 01-12.2018; 

- Furnizarea unui număr de 250 de ore de servicii specializate de asistenţă, suport şi 

recuperare pentru 20 de beneficiari ai centrului de Recreere şi Reabilitare Râmnicu Vâlcea 

- 01-12.2018; 

- Dezvoltarea abilităților creative ale unui număr de 20 de tineri cu deficiențe Psihomotorii, 

prin participarea la servicii complementare educativ-recreative, desfășurate prin art-

terapie, terapie comportamental-ocupaţională - 01-12.2018; 

- Identificarea şi dezvoltarea de abordări inovative ale furnizării de educație specială în 

domeniul asistenței tinerilor cu deficiențe psihomotorii - 01-12.2018; 

- Creșterea nivelului de implicare a- și toleranță pentru 20 de tineri cu deficiențe 

psihomotorii, prin participarea la ateliere de art-terapie, terapie comportamental- 

ocupaţională - 01-12.2018; 

- Dezvoltarea capacităţilor de exprimare verbală şi non-verbală a dorinţelor, trăirilor, 

emoțiilor, pentru 20 de tineri cu deficiențe psihomotorii 01-12.2018;  

- Dezvoltarea capacităţilor cognitive, pentru 20 de tineri cu deficiențe psihomotorii - 01-

12.2018; 

- Dezvoltarea motricității fine, pentru 20 de tineri cu deficiențe psihomotorii - 01-12.2018; 



- Elaborarea a 20 de Formulare de Evaluare iniţială şi stabilire a traseului terapeutic - 

01.2018; 

- Derularea a 4 sesiuni colective de training pentru aparţinători – eliberarea a 60 de 

certificate absolvire training aparţinători - 02-03.2018;  

- Derularea a 60 de sesiuni de consiliere individuală - elaborarea a 60 de Fişe consiliere 

aparţinători - 02-03.2018; 

- Elaborarea a 20 de Fişe de monitorizare progres pentru consemnarea evoluţiei 

rezultatelor sesiunilor de terapie individuală - 01-12.2018; 

- Elaborarea unui Registru de cazuri - 01.2018; 

- Elaborarea a 20 de Rapoarte socio-psihologice - 01.2018; 

- Elaborare Broşură “From Down to Up and Forward” – Exemplu de bune practici şi 

instrument de schimb de experienţă pentru personal din domeniul serviciilor de sprijin 

pentru grupuri vulnerabile - 03-05.2018; 

- Derularea a 30 de sesiuni colective de terapie comportamental-ocupaţională - 03-

10.2018; 

- Derularea a 60 de sesiuni individuale de terapie comportamental-ocupaţională - 03-

10.2018; 

- Derularea a 60 de sesiuni colective de art-terapie - 03-10.2018; 

- Realizarea unei expoziţii cu vânzare (online şi offline) - 05-12.2018;  

- Evaluarea rezultatelor proiectului - elaborarea, completarea şi interpretarea de 

chestionare de feedback pentru: beneficiari, reprezentanţi ai partenerilor şi 

colaboratorilor, participanţi la evenimentele publice- 12.2018-02.2019. 

 

 Activităţile proiectului: 

A1. Activităţi de management de proiect: ianuarie 2018 – decembrie 2018 

O echipă de management alcătuită din 4 membri, deţinând următoarele funcţii în cadrul 

proiectului: Manager Proiect, Responsabil Financiar, Responsabil grup ţintă, Responsabil 

Comunicare şi PR; o echipă de implementare alcătuită din membrii echipei de management, 

minimum 4 voluntari permanenţi. 

A1.1. Monitorizare: Pe parcursul proiectului se vor realiza monitorizări ce presupun 

colectarea informaţiilor privind evoluţia proiectului şi a factorilor de influenţă .Derularea a 



minimum 1 întâlnire a echipei de management lunar şi întocmirea a 12 “minute” ale 

întâlnirilor de lucru ale echipei; 1 raport de activitate lunar al fiecărui membru al echipei de 

management; 4 rapoarte intermediare de progres; un raport final proiect. 

A1.2. Asigurarea managementului bugetar al proiectului: atragerea de finanţări şi resurse 

umane; gestionarea cheltuielilor. 

A1.3. Selecţie: - pedagogi; - psihologi; - voluntari; - formator; - consilier. 

A.1.4. Evaluare - Furnizarea instrumentelor şi activităţilor de evaluare: Elaborarea, 

completarea şi interpretarea de chestionare de feedback pentru: beneficiari, reprezentanţi 

ai partenerilor şi colaboratorilor, participanţi la evenimentele publice. Un număr de 

minimum 120 de chestionare de feedback completate.  

A2. Promovare şi diseminare: ianuarie 2018 – decembrie 2018 

A2.1. Publicare pagină facebook şi eveniment lansare proiect, transmitere invitaţii, 

comunicat de presă. 

A2.1.1. Organizare eveniment lansare proiect. 

A2.2. Articole, fotografii, spot-uri audio-video pe site-urile web şi canalele social media ale 

Solicitantului, partenerilor, asociaţilor, colaboratorilor, finanţatorilor, voluntarilor; 

A2.3. Transmitere comunicate de presă şi difuzarea acestora în presa scrisă locală, 

judeţeană. 

A2.4. Interviuri acordate de membri ai echipei de management posturilor radio/TV locale 

şi regionale. 

A2.5. Difuzare spot oficial radio-TV. 

A2.6. Crearea şi actualizarea site-ului web cu articole, interviuri, reportaje, materiale foto, 

audio şi video; - integrare modul licitare/disponibilitate efectuare donaţii. 

A2.7. Amplasare afişe, distribuire broşuri. 

A2.8. Realizarea de interviuri cu exponenţi ai următoarelor categorii: grup ţintă, formatori, 

consilieri, psihologi, pedagogi, reprezentanţi ai autorităţilor publice abilitate şi 

organizaţiilor non-guvernamentale active în domenii precum tineret, educaţie, incluziune 

socio-profesională pentru categorii dezavantajate. 

A2.9. Diseminarea rezultatelor şi impactului proiectului – organizare eveniment final 

proiect: diseminarea sprijinului acordat de autorităţi publice, organizaţii colaboratoare, 

finanţatori; promovarea activităţilor de asigurare a sustenabilităţii. 



A3. Achiziţii servicii şi produse: ianuarie 2018 – iunie 2018 

A3.1. Achiziţie materiale promoţionale şi de identificare: tricouri personalizate; producţie 

şi difuzări spot radio-TV; afişe; broşuri; bannere.  

A3.2. Achiziţie servicii transport – caravană participări expoziţionale. 

A3.3. Contractare fotograf şi cameraman – pe bază de voluntariat. 

A3.4. Achiziţie denumire site web, servicii hosting, servicii web design. 

A3.5. Selecţie şi contractare formator, consilier, pedagogi art-terapie, psihologi terapie 

comportamentală şi ocupaţională. 

A3.6. Achiziţie materiale consumabile art-terapie. 

A3.7. Achiziţie stand expoziţional şi accesorii. 

A4. Evaluare inițială: are rolul de a informa psihologii şi pedagogii asupra abilităţilor de 

care dispun beneficiarii, ajutând personalul să cuantifice resursele de care aceştia dispun şi 

să planifice măsurile necesare pentru activarea şi dezvoltarea acestora. La finalul şedinţei 

de evaluare sa va întocmi un raport de evaluare psihologică, care va ghida lucrul cu 

beneficiarul în funcţie de nevoile specifice. Pe parcursul proiectului se vor realiza noi 

examinări psihologice, consemnate în fişe de progres. Număr de beneficiari: 20. Ianuarie 

2018. 

A5. Organizarea şi derularea sesiunilor de training şi consiliere pentru aparţinători: 

4 sesiuni colective de training şi câte o sesiune de consiliere individuală (60 sesiuni): 

Şedințe de consiliere cu specialiști în dezvoltare emoţională în cadrul cărora se vor discuta 

nevoile tinerilor și metode prin care acestea pot fi acoperite cu ajutorul terapiei prin artă. 

Sesiunile vor avea şi rolul de a convinge în privinţa necesităţii continuării demersului 

terapeutic și acasă. Număr de beneficiari: 60. Februarie – Martie 2018 

A6. Elaborare Broşură “From Down to Up and Forward” – Exemplu de bune practici şi 

instrument de schimb de experienţă pentru personal din domeniul serviciilor de sprijin 

pentru grupuri vulnerabile. Broşura va include: prezentarea consorţiului de proiect; a 

finanţatorilor; a intervenţiei per ansamblu; lexiconul deficienţelor psiho-motorii şi 

conceptelor adiacente; poveştile inspiraţionale ale tinerilor beneficiari ai proiectului; ghid 

de metode şi instrumente în lucrul cu tinerii cu nevoi speciale. 

Număr de beneficiari: 1000 (format print + format digital). Martie – Mai 2018 

A7. Derularea sesiunilor de terapie comportamentală şi ocupaţională: 



Terapia ocupaţională stimulează beneficiarii în a dobândi independenţa în toate activităţile 

desfăşurate. Ajută la îmbunătăţirea deprinderilor cognitive, comprehensive şi a coordonării 

motrice. Cu ajutorul terapiei ocupaţionale, tinerii pot învăţa să interacţioneze cu membrii 

familiei, dar şi să dezvolte relaţii complexe cu un mediu social mai vast. Terapia 

comportamentală aplicată (ABA) este un studiu terapeutic al comportamentului. Metoda 

ABA ajută la: menţinerea şi dezvoltarea comportamentelor necesare adaptării la mediul 

social, dobândirea de noi abilităţi, reducerea comportamentelor ce îngreunează învăţarea. 

Număr de beneficiari: 20. Martie – Octombrie 2018  

A8. Derularea sesiunilor de art-terapie: Tehnicile creative sunt utilizate atât în scop 

terapeutic, cât și în scopul dezvoltării personale, de cunoaștere și de susținere a 

beneficiarului. Acestea reprezintă o resursă atât pentru psihologi și terapeuți, cât și pentru 

toţi cei care lucrează cu copii și tineri și doresc să-i ajute să se descopere pe ei și mediul 

care îi înconjoară. Terapia prin arte expresive este o terapie multimodală integrativă ce 

pune accentul pe aspectele de vindecare ale procesului creativ. Această abordare se 

pretează lucrului cu tineri cu deficiențe psihomotorii, care se bazează mai mult pe modurile 

vizual-spațiale de gândire, decât pe modurile verbal-analitice. Număr de beneficiari: 20. 

Martie – Octombrie 2018  

A9. Derulare caravană participări expoziţionale: Creaţiile decorative realizate de 

beneficiari vor fi prezentate în cadrul unei caravane de expoziţii cu vânzare, în perioada 05-

12.2018, dispunând de o vizibilitate sporită în cadrul manifestărilor culturale organizate în 

judeţ, începând cu evenimentele prilejuite de atestarea documentară a municipiului Rm. 

Vâlcea – 18 mai 2018 şi culminând cu manifestările din perioada Sărbătorilor de Iarnă. Vor 

avea loc minimum 15 participări ale caravanei expoziţionale la evenimente culturale cu 

vastă vizibilitate, din judeţ. Creaţiile artistice expuse online vor putea fi licitate, sumele 

donate fiind utilizate pentru asigurarea sustenabilităţii acţiunilor. Prilejul va fi utilizat şi 

pentru distribuirea Broșurii “From Down to Up and Forward”.  Număr de beneficiari: 1000 

(cei 80 de beneficiari direcţi ai proiectului, echipa de management, pedagogii, psihologii, 

voluntarii implicaţi, personalul organizaţiilor partenere, al colaboratorilor, publicul larg ce 

ia contact cu evenimentele expoziţionale din cadrul caravanei). Mai – Decembrie 2018 

 

 



 Impact și sustenabilitate: 

Derularea pe o perioadă mai îndelungată a proiectului facilitează continua dezvoltare a 

capacităţii strategice a organizaţiilor implicate în implementare, fapt ce permite conturarea 

unui model coerent şi replicabil de intervenţie pentru reabilitare prin terapii creative. 

 Un centru modern de asistenţă, suport şi recuperare pentru copii şi tineri cu 

dizabilităţi în Râmnicu Vâlcea, Judeţul Vâlcea, prin accesarea de programe de finanţare 

nerambursabilă pentru extinderea Centrului şi dotarea cu echipamente competitive. 

 Prin intermediul activităţii de elaborare a Raportului Plan de acţiune comun, ce va 

sintetiza concluziile evaluării rezultatelor proiectului şi înaintării acestuia către instituţiile 

abilitate, este creat un potenţial de preluare a proiectului de către Serviciul Public 

Specializat, cu posibilitatea scalării acestuia pentru un număr mult mai ridicat de 

beneficiari şi o amplă diversificare a activităţilor furnizate. 

 Fondurile obţinute din expoziţiile cu vânzare (online şi offline) vor acoperi 

remuneraţiile psihologilor şi pedagogilor ce vor furniza servicii de terapie 

comportamentală, ocupaţională şi terapie prin artă pentru o durată de minimum 6 luni 

după finalizarea proiectului de faţă. 

 De asemeni, modulul de plată online integrat în platforma web a proiectului va 

permite derularea de noi campanii de fundraising şi crowdfunding pentru noi grupuri ţintă 

din categoria tineri aflaţi în risc de excluziune, precum şi pentru creşterea nivelului de 

varietate a activităţilor Centrului de Recreere şi Reabilitare Râmnicu Vâlcea. 

 Vizibilitatea generată de proiect, prin numeroasele canale de promovare şi 

diseminare online şi offline vor asigura oportunităţi suplimentare de obţinere de donaţii şi 

sponsorizări pentru continuarea activităţilor atât de necesare acestor tineri speciali. 

Totodată, vizibilitatea Bursei Binelui implică un vast potenţial de atragere de finanţări CSR. 

 Începând din martie 2018, organizaţiile partenere din cadrul prezentului proiect vor 

furniza o serie de programe de formare profesională (Animator socio-educativ, Lucrător de 

tineret, Coordonator voluntari.). Având în vedere că programa ANC presupune o pondere 

de două treimi pentru instruirea practică, stagiile de practică ale cursanţilor vor fi derulate 

în cadrul şi pentru Beneficiarii Centrului de Recreere şi Reabilitare Râmnicu Vâlcea, ceea ce 

asigură un număr ridicat de ore dedicate lucrului cu aceştia, cu un enorm impact benefic 



pentru dezvoltarea lor psiho-motorie şi socială, fără a fi necesară asigurarea de fonduri 

pentru contractarea de personal extern. 

 Având în vedere că intervenţia va fi diseminată în rândul unui larg număr de 

stakeholderi instituţionali şi din cadrul societăţii civile, proiectul constituie exemplu de 

bune practici şi dispune de un larg potenţial de replicare, modelul putând fi cu uşurinţă 

adoptat de factori dedicaţi ajutorării categoriilor defavorizate, indiferent de tipul acestora 

şi adaptat cu uşurinţă diferitelor tipuri de ţinte de rezultat, datorită caracterului flexibil, 

customizabil al activităţilor propuse. 

 Impactul proiectului va fi maximizat prin utilizarea rezultatelor ca bază solidă în 

iniţerea unui proces de înfiinţare a unei structuri de economie socială. 

 Procesul de evaluare are la bază rapoarte lunare, rapoarte intermediare de progres 

(la 3 luni) şi un raport final cuprinzător şi sintetic. Aceste instrumente vor fi elaborate şi 

utilizate conform metodologiei anexate prezentului formular. 

 

 Parteneri: 

Fundaţia Soul to Soul: 

Constituită ca persoană juridică în februarie 1998, este o organizaţie cu caracter umanitar, 

neguvernamental, apolitic, fără scop propagandistic, iar acţiunile întreprinse de membrii 

săi sunt de tip filantropic, benevole, non-profit.  

Fundaţia are ca misiune sprijinul şi reprezentarea persoanelor cu dizabilităţi, indiferent de 

vârstă, din judeţul Vâlcea, prin recuperare, reabilitare şi integrare socială. 

Obiectul de activitate al organizaţiei urmăreşte: identificarea beneficiarilor şi modalităţi de 

identificare a acestora; identificarea tipurilor de activităţi adecvate beneficiarilor. 

Organizaţia îşi concentrează activitatea în scopul ajutorării copiilor, tinerilor şi adulţilor cu 

handicap. Fundaţia derulează acţiuni umanitare de ajutorare materială, de integrare 

socială, de educare a copiilor şi tinerilor cu handicap. Oferă, de asemenea, sprijin altor 

organizaţii pentru copii şi tineret.  

Fundaţia dispune de resurse umane ce se dedică implicării în proiecte de sprijin pentru 

reabilitarea şi integrarea psiho-socială în comunitate a persoanelor cu dizabilităţi. 

Organizaţia dispune de asemenea de o strategie care răspunde nevoilor specifice de 

învăţare ale tinerilor cu handicap din comunitatea în care activează. 



Urmărim permanent adaptarea serviciilor Fundaţiei la nevoile copiilor şi tinerilor, 

identificate împreună cu părinţii şi familiile acestora. 

Nivelul capacităţii organizaţionale permite Fundaţiei conceperea, proiectarea şi derularea 

de activităţi cu impact pozitiv atât pentru beneficiarii direcţi, cât şi la nivelul familiilor şi 

comunităţii per ansamblu. 

Fundaţia Soul to Soul va avea mereu uşile deschise pentru toţi cei ce au nevoie de sprijin și 

educaţie, copii, tineri și adulţi, pentru a asigura apropierea între categorii sociale, 

cunoaşterea și acceptarea reciprocă, în vederea unei convieţuiri armonioase. 

Organizaţia reprezintă locul în care grija şi încrederea sunt mai presus de obstacole şi 

riscuri şi unde fiecare persoană - indiferent de (diz)abilitate - este întrebată, ajutată şi 

inspirată să trăiască cu idealuri şi valori precum bunătate, fraternitate şi echitate. Urmărim 

să satisfacem nevoia fiecăruia de a se simţi inclus, competent şi autonom. 

Oferim şanse egale tuturor, dar îi tratăm pe fiecare în funcţie de specificităţile proprii. 

Considerăm că fiecare tânăr poate fi reabilitat, dacă identificăm în mod corect resorturile 

psiho-emoţionale ce constituie cheia pentru a-l elibera de condiţionări limitative. 

Fundaţia asigură un climat de siguranţă fizică şi psihică favorabil dezvoltării holistice a 

personalităţii. Fermitatea convingerilor şi valorilor noastre şi o disciplină a muncii 

susţinute dă naştere minţilor active şi bunei sănătăţi. 

Organizaţia promovează identificarea şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui 

beneficiar, pentru a conferi acestora capacitatea adaptării sociale. 

Îmbrăţişăm rolul de iniţiator, susţinător şi catalizator al comunităţii, de continuator al unei 

misiuni pe care ne-am asumat-o încă de acum 20 de ani. Ne propunem să devenim mereu 

tot mai deschişi spre a oferi tuturor şanse egale de dezvoltare personală şi ocupaţională. 

Este imperativ să educăm tinerii pentru a colabora, urmărim astfel crearea unui cadru 

propice pentru formarea şi dezvoltarea în echipă a deprinderilor creative, artistice, 

artizanale şi meşteşugăreşti ale acestora. 

Dorim să satisfacem nevoia fiecăruia de a învăţa şi de a se simţi competent în a deţine şi 

utiliza materiale şi cunoştinţe.  

Susţinem cu tărie respectarea valorilor unei societăţi democratice, a drepturilor omului şi a 

principiilor incluziunii, coeziunii, desegregării şi non-discriminării.  



Proiectul „Şanse pentru incluziune” POSDRU/168/6.1/G146456. Grup ţintă: beneficiari de 

venit minim garantat şi persoane de etnie romă din regiunea Sud-Vest Oltenia, judeţele 

Vâlcea şi Olt. 100 persoane aparţinând grupurilor vulnerabile, dintre care minimum 40 de 

etnie romă au beneficiat de servicii specializate de informare şi consiliere profesională şi de 

servicii specializate de medierea muncii. 40 de persoane ce aparţin grupurilor vulnerabile, 

dintre care minimum 10 de etnie romă au participat la cursul de formare “Competenţe 

antreprenoriale” în vederea dobândirii de cunoştinţe pentru înfiinţarea de structuri de 

economie socială. 

 Proiectul „Întreprindere socială–atelier de croitorie pentru persoane cu 

dizbabilităţi”, POSDRU/53/6.1/G/19284, adresat persoanelor cu dizabilităţi, cu obiectivul 

integrării acestora pe piaţa muncii prin intermediul întreprinderii sociale înfiinţate. 

Obiectiv general: Dezvoltarea de activităţi generatoare de profit pentru protejarea 

intereselor persoanelor cu dizabilităţi, beneficiare ale organizaţiei şi integrarea acestora pe 

piaţa muncii în cadrul întreprinderii sociale. Beneficiari direcţi: 10 femei sprijinite; 25 de 

copii beneficiari ai serviciilor de îngrijire la centrul de zi; 15 persoane cu dizabilităţi 

beneficiare de servicii de informare, orientare şi consiliere profesională; 15 persoane cu 

dizabilităţi beneficiare de servicii de formare profesională; 15 persoane cu dizabilităţi 

angajate.  Beneficiari indirecţi: 300-familiile tinerilor cu dizabilităţi. 

 Fundaţia „Soul to Soul”, în parteneriat cu Asociaţia Asistenţilor Sociali Profesionişti 

Vâlcea a derulat proiectul „Paşi spre normalitate”, care a urmărit creşterea implicării la 

nivel local şi judeţean în crearea de puncte de accesibilitate în mun. Rm. Vâlcea. Proiectul s-

a derulat cu finanţare din partea USAID prin World Learning, Programul RCSS România. S-

au desfăşurat activităţi de consiliere psihologică, terapie ocupaţională, instruire computer, 

kinetoterapie, în cadrul Centrului de zi şi recuperare kinetoterapeutică Rm. Valcea şi 

Centrului de recuperare şi terapie ocupaţionala Gura Văii. Beneficiari: 35 de copii şi adulţi 

cu handicap fizic (imobilizaţi în scaun cu rotile, greu deplasabili, cu handicap mental uşor).  

 Asociația AIDE:  

 Obiect de activitate: susținerea tinerilor și a grupurilor vulnerabile în vederea 

integrării sociale și implicarea lor în activități comunitare. 

 Asociația AIDE a fost înfiinţată în 13 aprilie 2016 din dorinţa de a susţine grupurile 

vulnerabile în vederea integrării sociale prin implicarea lor în activităţi comunitare. În 



acest scop, Asociaţia desfăşoară activităţi de educație non-formală, pentru susţinerea 

tinerilor în dezvoltarea personală; activităţi educaționale de promovare a culturii şi artei în 

rândul tinerilor; activităţilor de voluntariat în domeniul protecţiei mediului.  

 Prin intermediul acestor acțiuni, Asociația AIDE urmăreşte întărirea şi încurajarea 

atitudinilor de solidaritate şi toleranţă, dezvoltarea comunicării interpersonale între 

exponenţi ai unor categorii identitare diverse, încurajarea îmbrăţişării valorilor 

multiculturalismului în rândul tinerilor din comunitatea locală, încurajarea iniţiativei 

personale şi auto-determinării, stimularea creativităţii. 

 Pentru asigurarea sustenabilităţii, Asociația AIDE îşi implementează activităţile în 

parteneriat cu autorităţi publice locale şi organizaţii reprezentative ale societăţii civile. 

Parteneriatul cu autorităţile publice locale a fost consolidate prin calitatea de membru al 

Reţelei Naţionale de "Comunicatori ai Dialogului Structurat" 2017-2018, deţinută de 

Preşedintele Asociaţiei. 

 Dezvoltăm totodată parteneriate internaţionale, stabilind contacte cu organizaţii cu 

misuni similare din Europa, apartenenţa la reţele europene de networking permiţându-ne 

să sprijinim tinerii cu oportunităţi reduse în participarea la schimburi de tineret şi 

mobilităţi ale Serviciului European de Voluntariat, acestea constituind o experienţă de 

învăţare prin care tinerii se dezvoltaă personal, profesional şi social.  

 În octombrie 2017, reprezentatul legal al organizaţiei a participat la Reuniunea de 

consiliere a organizaţiilor acreditate SEV, organizată de ANPCDEFP pentru îmbunătăţirea 

capacităţii operaţionale în lucrul cu voluntari SEV. 

 Actualmente, toate organizația parteneră lucrează la pregătirea aplicaţiilor pentru 

finanţarea unor noi proiecte de schimb de tineret, aplicaţii ce vor fi transmise pentru 

termenul din luna februarie 2018.  

 Asociația AIDE organizează: ateliere de dezvoltare profesională și personală 

(vorbire în public, abilităţi antreprenoriale, competenţe lingvistice, gândire creativă şi 

strategică); activităţi recreativ-culturale (proiecţii de filme educative, spectacole de teatru); 

Din 2016 și până în prezent s-au organizat activități pentru un număr de 200 de tineri, cu 

rezultate vizibile la nivelul percepţiei acestora asupra societăţii şi asupra propriilor 

abilităţi. 



 Asociația AIDE implică tinerii în dialogul cu autoritățile locale. În anul 2016 

Solicitantul a participat la organizarea a 3 sesiuni de Dialog structurat în Râmnicu Vâlcea, la 

care au participat reprezentanți ai Primăriei Râmnicu Vâlcea şi ai altor factori decizionali. 



  BURSA BINELUI 2017 

  FORMULAR PENTRU DESCRIEREA BUGETULUI 

Denumirea organizatiei Asociaţia Avangarde 

Titlul proiectului 
From Down to Up and Forward. Reabilitare prin 

terapii creative 

Bugetul total al proiectului 166.006  

Linii de buget  

 
Cost unitar Nr unitati Cost total 

1 Costuri pentru resursele umane implicate      114600 

1.1 Manager proiect 2000 12 (luni) 24000 

1.2 Responsabil financiar 
2000 

12 (luni) 24000 

1.3 Responsabil grup tinta 
2000 

12 (luni) 24000 

1.4 Responsabil comunicare si PR 
2000 

12 (luni) 24000 

1.5 Psiholog terapie comportamental-ocupaţională  100 90 (sesiuni) 9000 

1.6 Pedagog art-terapie 65 60 (sesiuni) 3900 

1.7 Psiholog consiliere apartinatori 65 60 (sesiuni) 3900 

1.8 Formator training apartinatori 90 20 (ore) 1800 

2. Costuri legate direct de desfasurarea proiectului     44236 

2.1 Materiale art-terapie       

2.1.1 Cartoane colorate 8 20 160 

2.1.2 Hartie colorata A4/80g  40 10 400 

2.1.3 Carti de colorat  7 20 140 

2.1.4 Pistol de lipit 45 10 450 

2.1.5 Set rezerve silicon 6 buc  9 25 225 

2.1.6 Adeziv solid 4 80 320 

2.1.7 Aracet 3 50 150 

2.1.8 Lac cu sclipici spray 150 ml 13 20 260 

2.1.9 Sfoara iuta ghem 100 gr  4 20 80 

2.1.10 Panza de sac  9 20 (metri) 180 

2.1.11 Pahare de unica folosinta  0. 1 100 10 

2.1.12 Set colori Acrilice-24 culori  100 2 200 

2.1.13 Capsator de birou+ rezerve  15 10 150 

2.1.14 Perforator hartie cu 8 forme 30 5 150 

2.1.15 Trusa geometrica 15 15 225 

2.1.16 Linguri de lemn 2 50 100 

2.1.17 Markere colorate  4 40 160 



2.2 Broşură “From Down to Up and Forward”  18 500 9000 

2.3 Stand expozitional modular 300 20 metri patrati  6000 

2.4 Servicii inchiriere auto transport stand expozitional 370 30 zile 11100 

2.5 Combustibil transport stand expozitional  5.5 
100l 

combustibil 
550 

2.6 Inregistrare domeniu web.ro 250 1 250 

2.7 Gazduire (hosting) site web 23 12 (luni) 276 

2.8 Executie-dezvoltare site web 4500 1 4500 

2.9 
Fotografii digitale profesionale editate - digitalizare lucrări 

pentru expoziţie online 
2 500 1000 

2.10 Flip-chart 300 1 300 

2.11 Laptop echipa management proiect 4000 2 8000 

4 
Costuri cu promovare pentru asigurarea vizibilitatii 

proiectului (maximum 5% din totalul finantarii solicitate) 
    7170 

4.1 Productie + campanie difuzare spot radio 2300 1 2300 

4.2 Productie + campanie difuzare spot TV 1800 1 1800 

4.3 Afise A2 color 9 100 900 

4.4 Bannere  230 4 920 

4.5 Tricouri personalizate 25 50 1250 

TOTAL 166.006 

 



 Evaluarea proiectului furnizează informaţii pentru îmbunătăţirea acestuia. Informaţiile sunt 

colectate pentru a se putea stabili dacă acesta se desfăşoară conform planificării, dacă îşi atinge scopurile 

şi obiectivele declarate, în conformitate cu limita de timp propusă. Constatările evaluării sunt folosite şi 

pentru a se stabili dacă proiectul trebuie să continue aşa cum se desfăşoară în prezent sau sunt necesare 

ajustări. Evaluarea începe o dată cu demararea acestuia. Strângerea datelor se face conform unei scheme 

stabilite (bilunar, lunar, etc) şi oferă informaţii pentru a sprijini formularea recomandărilor şi eventuala 

modificare a unor activităţi. Evaluarea ajută la informarea echipei de implementare cu privire la progresul 

proiectului, clarificarea scopurilor şi a obiectivelor; oferă informaţii importante cu privire la ceea ce merge 

bine şi ceea ce necesită ajustări şi de ce.  

 Proiectul include trei tipuri de evaluare: (1) Evaluarea Planificării, (2) Evaluarea de Implementare 

şi Progres şi (3) Evaluarea Sumativă. 

 Evaluarea Planificării: 

Examinează înţelegerea scopurilor proiectului, a obiectivelor, strategiilor şi termenelor limită. Ea foloseşte 

următoarele tipuri de întrebări: 

  De ce a fost elaborat proiectul? Care este necesitatea pe care o acoperă? 

  Cine sunt factorii implicaţi în proiect (cei care au credibilitate, putere de decizie sau alt tip de 

capital implicat în proiect)? 

  Ce doresc să ştie factorii interesaţi? Care sunt chestiunile cele mai importante pentru fiecare 

factor interesat? Unde coincid preocupările factorilor implicaţi? Dacă şi unde sunt acestea în conflict? 

  Care este publicul ce va fi deservit? 

  Care sunt activităţile care vor acoperi necesitatea identificată - care este intervenţia propriu-zisă?  

 Cum vor beneficia participanţii? Care sunt rezultatele scontate? 

  Unde va fi localizat proiectul (zona geografică)? 

  Câte luni din anul calendaristic va opera proiectul? Când va începe şi când se va încheia 

proiectul? 

  Cât costă? Care este bugetul pentru proiect? Ce resurse instituţionale, umane şi materiale sunt 

necesare? De cât timp este nevoie pentru evaluare şi pentru diseminarea rezultatelor? 

  Care sunt rezultatele măsurabile pe care doreşte să le realizeze proiectul? Care este impactul 

scontat al proiectului pe termen scurt? Pe termen lung? 

  Ce metode sunt folosite pentru strângerea de date? Cui sunt atribuite responsabilităţile de 

derulare a testării, ţinere a evidenţelor răspunsurilor la chestionare? 

Aceste întrebări au constituit o listă de verificare pentru a se determina dacă toate elementele relevante 

au fost incluse în Cererea de Finanţare. Aceste întrebări oferă, de asemenea, baza pentru evaluarea 

implementării, a progresului şi pentru evaluarea sumativă.   

 Evaluarea Implementării şi a Progesului: 



Scopul Evaluării Implementării este să se examineze dacă proiectul se desfăşoară conform planificării. Se 

va efectua cel puţin o dată pe lună sau bi-lunar. Întrebările de ghidaj pentru Evaluarea Implementării: 

  Au fost selectaţi şi implicaţi participanţii corespunzători pentru activităţile planificate? 

  Activităţile şi strategiile sunt cele descrise în planificare? Dacă nu, modificările activităţilor sunt 

justificate şi detaliate? 

  Au fost angajaţi membrii corespunzători pentru echipa de implementare, au fost instruiţi, lucrează 

în conformitate cu planificarea? 

  Au fost obţinute materialele şi echipamentele corespunzătoare? 

  Activităţile efectuate au fost în concordanţă cu limitele de timp propuse? 

        A fost elaborat şi respectat planul de management?  

Evaluarea implementării şi a progresului va fi consemnată în minutele întâlnirilor lunare ale echipei de 

management şi în rapoartele lunare de activitate ale acesteia.  

 Evaluarea Sumativă: 

Scopul Evaluării Sumative este să examineze succesul unui proiect. Evaluarea Sumativă are loc după ce 

au fost efectuate activităţile şi putem estima impactul proiectului. Evaluarea Sumativă răspunde 

următoarelor întrebări fundamentale: 

  A avut proiectul succes? Care sunt punctele lui forte şi slabe? 

  În ce măsură proiectul a îndeplinit scopurile generale? 

  Au beneficiat participanţii de proiect? În ce fel? 

  Ce componente au fost cele mai eficace? 

  Rezultatele justifică bugetul alocat proiectului? 

  Proiectul poate fi replicat şi transpus în altă localizare? 

Evaluarea Sumativă stă la baza deciziilor de:   

  Diseminare a intervenţiei în alte locaţii şi prin agenţi adiţionali; 

  Continuarea finanţării; 

  Creşterea finanţării; 

 Cuantificare a rezultatelor neanticipate.  

 Evaluarea de Monitorizare Externă: 

Monitorizarea Externă este o formă de evaluare continuă sau intermitentă a proiectului, efectuată de 

factori externi. 

Tipurile de date: 

A. Auto-raportări (de la organizatori): 

1. Jurnale de zi şi dări de seamă 

2. Liste de verificare şi inventare 

3. Scări de evaluare 

4. Glosare 



5. Interviuri 

6. Răspunsuri scrise la cererile de informaţii (de la colaboratori, autorităţi, mass-media, artişti) 

B. Produse de la participanţi: 

1. Chestionare completate 

2. Interviuri 

3. Răspunsuri scrise (de exemplu articole, eseuri, scrisori, răspunsuri scurte) 

C. Date culese cu dispozitive mecanico-electronice: 

1. Înregistrări audio 

2. Înregistrări video 

3. Fotografii cu marcarea orei 

D. Alte dispozitive: 

 1. Înregistrări ale actelor muzicale 

 2. Colaţionarea pe calculator a feedback-ului participanţilor  

E. Date strânse prin acţiuni indirecte: 

1. Examinarea apariţiilor mass-media  

2. Examinarea dosarelor echipei de management 

   (evidenţa numărului de spectatori, minute ale şedinţelor, rapoarte activitate, corespondenţă) 

 Sumarul paşilor pentru evaluarea proiectului: 

 © Clarificarea scopurilor şi a obiectivelor evaluării 

  © Identificarea şi implicarea factorilor cheie şi a publicului 

  © Descrierea intervenţiei de evaluat 

  © Formularea întrebărilor pentru evaluare care prezintă interes pentru factorii interesaţi şi public 

  © Stabilirea surselor disponibile de date care vor furniza informaţiile necesare 

  © Selectarea tehnicilor de strângere a informaţiilor prin care se vor obţine datele dorite de la 

sursele identificate 

 © Luarea în considerare a nevoilor respondenţilor 

  © Operarea în mod obiectiv a datelor de către cei responsabili de strângerea acestora 

 © Sintetizarea constatărilor 

 © Furnizarea de informaţii pentru publicul ţintă 

  © Înaintarea rapoartelor şi a celorlalte prezentări în timp util pentru a fi folositoare 
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ACŢIUNE  DIN CADRUL PROIECTULUI LIMITLESS ME

Educational Consultant



     Raportul de faţă ış̂i propune să prezinte 
activitatea asociaţiei pe parcursul anului 2017. 
     La finalizarea primului an de activitate sub 
numele de Avangarde putem afirma cu mândrie 
că am reuşit să ne consolidăm poziţia ın̂ judeţul 
Vâlcea, ın̂ regiune şi la nivel naţional. 

     Principiile activităţii noastre – cooperare, 
profesionalism şi bucuria de a ajuta şi a dărui ne-
au ajutat nu numai să derulăm proiecte de succes, 
ci şi să câştigăm ın̂crederea şi recunoaşterea 
locuitorilor din regiune, a autorităţilor publice şi 
a lumii ONG.

     Dorim să mulţumim tuturor partenerilor şi 
prietenilor pentru ın̂credere şi pentru 
colaborările de succes de care ne-am bucurat 
ım̂preună. 

Gib Mihăescu 30A, 

Râmnicu Vâlcea, România 

Tel: +40740194170

E-mail: 
avangarde@avangarde-
training.ro
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Misiunea Organizaţiei noastre este de a coopera cu toate entităţile relevante în domeniile social şi 
educaţional, cu scopul de a sprijini dezvoltarea profesională a capitalului uman din regiune.

Web: www.avangarde-training.ro



MOTTO: 
„Unitatea de bază a Comunităţii 
este Fraternitatea, ın̂ cadrul 
căreia este posibilă o ım̂părtăşire 
reală a vieţii, marcată de 
momente esenţiale caracterizate 
prin culoare, sunet, mișcare, 
zâmbet, emoție, bucurie, 
prietenie - cuvinte și trăiri care 
definesc activităţile prin care 

We make people grow!”

4 Avangarde

În anul 2016, Asociaţia Avangarde  a dobândit statutul de furnizor autorizat de formare 
profesională a adultului, derulând ın̂ paralel activităţi voluntare de educaţie non-formală pentru copii şi 
tineret. Membrii organizaţiei au activat atât ca formatori, cât şi ın̂ managementul proiectelor cu 
finanţare nerambursabilă ın̂ domeniul dezvoltării capitalului uman, dispunând de experienţa acumulată. 
I�ncă din 2009, aceştia au contribuit la facilitarea accesului la formare profesională continuă şi consiliere 
pentru ocupare, a peste 1000 de persoane, din judeţul Vâlcea, precum şi din ın̂treaga regiune Sud-Vest 
Oltenia. 

Asociaţia Avangarde s-a implicat activ şi ın̂ proiecte de sprijin al mediului cultural-artistic, la 
nivel local, judeţean şi regional.

Organizaţia a derulat activități de orientare ın̂ carieră şi ın̂ formare profesională şi workshopuri de 
educaţie interculturală, activități ın̂ care am implicat inclusiv tineri aflați ın̂ situații NEET (Not in Education, 
Employment or Training – care nu se află ın̂ sistemul de Educație, nu au un loc de muncă și nici nu urmează 
o altă formă de pregătire).

     De asemenea, Asociaţia Avangarde a derulat ın̂ perioada mai - septembrie o serie de workshop-uri ın̂ 
forma unei caravane prin comunităţi cu oportunităţi reduse, furnizând activităţi de educaţie non-formală 
pentru contracarea stereotipurilor culturale şi de gen ın̂ relaţie cu rolurile profesionale. Proiectul se 
numeşte “Limitless Me” şi a obţinut locul al doilea ın̂ cadrul Galei Tineretului 2017, la categoria ın̂văţare 
non-formală.

       Actualmente implementează proiectul „Entrepreneurship goes social”, prin intermediul căruia lucrători 
de tineret din România şi alte 11 ţări europene beneficiază de training ın̂ Antreprenoriat Social ın̂ Polonia, 
urmând a implementa, ın̂ vara 2018, un nou proiect de mobilitate internaţională ın̂ domeniul 
antreprenoriatului social. 



               nul curent Asociația este parte a Rețelei Naționale a Lucrătorilor de Tineret TineREȚEA, în 
calitate de comunicator al Dialogului Structurat, la iniţiativa Ministerului Tineretului şi Sportului. 
Reprezentanţii organizaţiei vor derula până la finalul lui 2017, precum şi pe parcursul anului 2018, sesiuni 
de consultare publică cu participarea reprezentanţilor celor 4 categorii-cheie în Dialogul Structurat: 
instiţutii publice, ONG-uri, mass media, reprezentanţi ai tinerilor, sesiuni ale căror rezultate vor fi 
sintetizate într-un raport final ce va contribui la ghidarea priorităţilor noii Strategii Naţionale de Dialog 
Structurat, precum şi ale Preşedinţiei Române a Consiliului UE (primul semestru al anului 2019) în 
domeniul tineretului. Evenimentele de consultare cu tinerii, organizate de comunicatorii voluntari ai 
tineREŢELEI MTS abordează şi valorile No Hate Speech Movement, de promovare a drepturilor omului şi 
egalităţii de şanse, a măsurilor de prevenire şi combatere a discursului instigator la ură.

 Privind spre viitor, în 2018 vom continua dezvoltarea intensivă a tuturor proiectelor existente și 
ne vom concentra, printre altele, pe proiecte mai ambiţioase ce vor oferi mai mult sectorului de tineret 
din regiune. Printre priorităţile Asociaţiei Avangarde enumerăm: 
 - Înfiinţarea Centrului de Voluntariat EuroYouth, implementarea programului de activităţi al 
acestuia şi transformarea Centrului într-un veritabil hub pentru organizaţiile şi lucrătorii de tineret din 
judeţ şi nu numai; 

TineREȚEA - Reţeaua 
Naţională de 

Comunicatori ai 
Dialogului Structurat
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 Rezultatele nu au întârziat să apară. Astfel, anul 2017 a adus confirmarea dedicării membrilor 
Asociaţiei Avangarde prin premiul al doilea în cadrul Galei Tineretului, la categoria învăţare non-formală, 
pentru proiectul “Limitless Me”. 

Din



- Implementarea proiectului prin care se va derula un stagiu al Serviciului European de Voluntariat 
ce presupune prezența a 6 voluntari SEV, 3 din Italia și 3 din Spania care, începând din Mai 2018, timp de 
11 luni vor lucra cu tineri din comunitatea locală, în special din categoria tineri cu oportunități reduse, în 
cadrul Centrului de Voluntariat EuroYouth;

- Implementarea proiectului "From Down to Up and Forward. Reabilitare prin terapii creative", ce 
va furniza activităţi de art-terapie, terapie comportamentală şi terapie ocupaţională pentru 20 de tineri cu 
deficienţe psihomotorii, precum şi sesiuni de consiliere şi training pentru un număr de 60 de aparţinători 
ai acestora;

- Implementarea proiectului "E.G.A.L.- Exist. Gândesc. Asimilez. Lupt": - Furnizarea, pentru 28 de 
tineri tineri din Centre de plasament, de activităţi menite a le dezvolta cunoştinţele şi abilităţile necesare 
pentru a îmbina arta meşteşugărească cu antreprenoriatul; - Furnizarea - pentru 28 de factori educaţionali - 
lucrători de tineret, cadre didactice, formatori/facilitatori, consilieri, furnizori de servicii sociale – de 
programe de formare profesională pentru dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor de lucru cu grupuri 
vulnerabile; - Motivarea tinerilor din- sau care părăsesc centrele de plasament după împlinirea vârstei de 18 
ani, dezvoltarea încrederii în capacităţile proprii, determinarea în rândul acestora a dorinţei de a-şi 
valorifica resursele pentru o integrare reuşită în societate, dar şi pe piaţa muncii, informarea acestora cu 
privire la oportunitaţile de care dispun, atât pe perioada instituţionalizării, cât şi după părăsirea centrelor 
de plasament;

- Implementarea unui proiect de furnizare de activităţi de mentorat, coaching, şi consiliere 
educaţională pentru elevi de clasa a şaptea din 10 şcoli din mediul rural al judeţului;

- Derularea de workshop-uri de tip "cafenea publică" în cadrul Open Air Blues Festival Brezoi, pe 
teme legate de modurile în care conceptul de "destinaţie culturală" poate contribui la îmbunătăţirea 
politicilor de tineret, la creşterea oportunităţilor acestora de ocupare pe piaţa muncii şi la reducerea 
incidenţei fenonemului de brain-drain în regiune;

- Implementarea a minimum 2 proiecte de schimb de tineri, organizarea şi găzduirea a minimum 2 
mobilităţi internaţionale în cadrul acestora. 

Toate aceste lucruri au fost posibile datorită partenerilor principali, cărora le mulţumim și pe 
această cale: Asociaţia AIDE, Asociaţia Pro Dezvoltare Dacia, Asociaţia Mentor Rock, Good Development 
Foundation, Youth for Exchange and Understanding, Ministerul Tineretului şi Sportului,  Direcţia 
Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea. La final, cel puţin la fel de multă recunoștinţă exprimăm pentru 
tinerii beneficiari și voluntarii, "mici" și "mari", care ne inspiră să continuăm o muncă ce se substituie 
vieţii noastre. Mulţumim totodată comunităţii locale, atât de recunoscătoare pentru existenţa în regiune a 
iniţiativelor societăţii civile.
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“Activităţile m-au făcut să realizez că ım̂i pot continua studiile, ın̂ ciuda membrilor familiei şi ai comunităţii, care 
ım̂i spun că trebuie să mă căsătoresc, să am copii şi să nu plec niciodată din localitate.”

“Astăzi am realizat că există oameni care îmi înţeleg situaţia şi sunt dispuşi să ajute.”

“Acum că am un model, am motivaţie şi ştiu că trebuie să muncesc mult şi îmi voi îndeplini visul, devenind ceea ce ştiu că 
trebuie să fiu.”

“Ştim că nu trăim într-o ţară foarte dezvoltată, din cauza stereotipurilor care ne împiedică să fim împliniţi, dar noi 
suntem cei care trebuie să schimbăm asta.”; “Mă voi implica în activităţi de voluntariat pentru a ajuta alţi tineri ca mine, 
sau în aflaţi în situaţii chiar mai dificile.”

“Nu ştiam că poate fi distractiv să cooperez cu colegii în jocuri din care şi învăţăm.”

“Ce am învăţat astăzi: Să fiu mai sigură pe mine în tot ceea ce fac.”

Şi, pentru că orice gest de susţinere a unui demers pentru 
tineri este binevenit, vă aşteptăm alături de noi!

“De reţinut: Să nu mă dau bătută în meseria pe care vreau să o aleg.”

“Ce s-a întâmplat astăzi: Am învăţat cât de importantă este comunicarea între oameni şi că nu trebuie să discriminăm 
persoanele din jurul nostru.”

“Vreun moment special?” – “Toate momentele au fost speciale.”

Din feedback-ul 
tinerilor beneficiari:
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ACŢIUNE  DIN CADRUL INIŢIATIVEI"Astăzi tu dăruieşti"

Misiune:
Fundaţia Soul to Soul are ca misiune scoaterea din anonimat a persoanelor cu dizabilităţi, indiferent de 
vârstă, din judeţul Vâlcea, prin recuperare, reabilitare şi integrare socială.



     Raportul de faţă ış̂i propune să prezinte 
activitatea fundaţiei pe parcursul anului 2016. 

     La finalizarea celui de-al nouăsprezecelea an 
de activitate sub numele de Soul to Soul putem 
afirma cu mândrie că am reuşit să ne 
consolidăm poziţia ın̂ judeţul Vâlcea, ın̂ regiune 
şi la nivel naţional ca iniţiator, susţinător şi 
catalizator al comunităţii, de continuator al unei 
misiuni asumate cu dedicare. 

     Principiile activităţii noastre – cooperare, 
profesionalism şi bucuria de a ajuta şi a dărui 
ne-
au ajutat nu numai să derulăm proiecte de 
succes, ci şi să câştigăm ın̂crederea şi
 recunoaşterea  locuitorilor din regiune, a 
autorităţilor publice şi a lumii ONG.

     Dorim să mulţumim tuturor partenerilor şi 
prietenilor pentru ın̂credere şi pentru 
colaborările de succes de care ne-am bucurat 
ım̂preună. 

Adresa: B-dul Tineretului, 

Casa Tineretului, etaj 3

Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea

Tel: +40760277781

E-mail: 
www.soul2soul.ro

2
0
1
6

Web: www.soul2soul.ro
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I�n anul 2016, Fundaţia Soul to Soul a derulat Activităţi zilnice ın̂ perioada februarie-iulie ın̂tre orele 
16:00-19:00. Activităţile constau ın̂ ateliere de dezvoltare cognitivă, instruire pe calculator, ludoterapie. 
Atelierele ım̂bină jocuri creative, exerciţii de scriere creativă şi exerciţii de verbalizare. La ateliere participă 
constant un număr mediu de 15 tineri cu deficienţe psiho-motorii, beneficiari ai Centrului de Recreere şi 
Reabilitare Râmnicu Vâlcea.

Prin intermediul atelierelor tinerii ış̂i ım̂bunătăţesc abilităţile de exprimare orală şi scrisă, ış̂i 
dezvoltă vocabularul general, deprind abilităţi de utilizare a computerului, ış̂i dezvoltă spiritul de 
observaţie prin intermediul jocurilor. Pentru realizarea atelierelor zilnice, sursa de finanţare o reprezintă 
contribuţia lunară (20 RON/tânăr) a familiilor beneficiarilor pentru asigurarea materialelor de lucru.

Sărbătoarea Ouălor de Paşte:

Acţiune în cadrul căreia beneficiarii Centrului de Recreere şi Reabilitare Râmnicu Vâlcea au 
decorat ouă de Paşte, acestea fiind apoi oferite în dar voluntarilor şi reprezentanţilor Clubului Rotaract 
Vâlcea în schimbul alimentelor primite în cadrul Campaniei “Astăzi tu dăruieşti”.
Acţiune realizată cu sprijinul Clubului Rotaract Vâlcea. 



nul ce s-a încheiat a fost unul încărcat și plin de evenimente, lucru valabil și pentru Fundația noastră. Am 
finalizat 2016 cu o mare mulțumire sufletească, pe care, în data de 30 Decembrie, prieteni și colaboratori 
ne-au ajutat să o dăm mai departe comunităţii.
Au fost 12 luni pline, în care am organizat activităţi, dar, chiar mai important, am creat un cadru pentru a oferi  
sprijin logistic, moral, afectiv şi instructiv, unui grup care nu mereu dispune de acesta, fapt ce poate face diferenţa 
între construirea unei personalităţi şi irosirea în anonimat a talentului, a pasiunii şi anilor de lucru cu tineri speciali.

Privind spre viitor, în 2017 vom continua dezvoltarea intensivă a tuturor activităţilor existente și ne vom 
concentra, printre altele, pe proiecte mai ambiţioase ce vor oferi mult mai mult beneficiarilor Centrului de 
Recreere și Reabilitare Râmnicu Vâlcea, precum și a altor categorii de tineri cu oportunităţi reduse din regiune. 
Printre priorităţile Fundaţiei Soul to Soul pentru 2017 enumerăm: extinderea și dotarea cu echipamente a 
Centrului, înfiinţarea unei noi iniţiative de antreprenoriat social, încheierea de noi parteneriate pentru 
diversificarea activităţilor curente.

 1  iunie - Sărbătoarea copiilor

A

5

Rezultatele nu au întârziat să apară. Astfel, anul 2016 a adus confirmarea dedicării membrilor Fundaţiei ce au oferit 
îndrumare necondiţionată beneficiarilor care au înregistrat progrese semnificative.

Acţiune organizată de Asociaţia AIDE la Centrul de Recreere şi Reabilitare Râmnicu Vâlcea pentru 
beneficiarii acestui Centru. 

Acţiunea s-a derulat sub forma unei petreceri ce a inclus: jocuri cu baloane, concursuri distractive, 
desene pe asfalt, Zumba, dansuri populare.  

La finalul petrecerii tinerii au primit dulciuri, prăjituri şi sucuri naturale. 
Buget: 50 RON. Acţiunea a fost sponsorizată de familiile beneficiarilor Centrului de Recreere şi 

Reabilitare Râmnicu Vâlcea.

Serbarea Pomului de Crăciun:
În cadrul serbării, beneficiarii Centrului de Recreere şi Reabilitare Râmnicu Vâlcea au ascultat şi au 

cântat colinde, au recitat poezii, iar la final au primit cadouri oferite de Primăria Râmnicu Vâlcea şi  alimente 
dăruite prin intermediul  Campaniei “Astăzi tu dăruieşti”, derulate de de Clubul Rotaract Valcea.

Acţiune realizată cu sprijinul Clubului Rotaract Vâlcea şi Primăriei Râmnicu Vâlcea.

Toate aceste lucruri au fost posibile datorită partenerilor cărora le mulţumim și pe această cale. La final, cel puţin la 
fel de multă recunoștinţă exprimăm pentru voluntarii "mici" și "mari", care ne inspiră să continuăm o muncă ce se 
substituie vieţii noastre. Mulţumim totodată unei comunităţi atât de recunoscătoare pentru existenţa unei entităţi 
ce asigură o parte, credem noi însemnată, a sectorului caritabil din regiune.
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Şi, pentru că orice gest de susţinere a unui demers de  
întrajutorare este binevenit, vă aşteptăm alături de noi!
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