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NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind derularea proiectului ,,Make them succeed"
in cadrul programului Tineret in Ac{iune - Acliunea 2 -

Serviciul European de Voluntariat

Direcfia Generali de Asistenld Social5 9i Proteclia Copilului lalomila in parteneriat cu
European Intercultural Forum e.V, c/o Schweitzer din Germania igi propune sd deruleze proiectul
"Make them succeed" prin accesarea Acliunii 2 - Serviciul European de Voluntariat din cadrul
Programului Tineret in Acfiune, aprobat de Parlamentul European gi Consiliul Uniunii Europene prin
decizia nr. 1719/2006/EC. In RomAnia, Programul Tineret in Acliune a fost aprobat de Guvernul
Rom0niei prin Hotardrea nr.67124.01.2007, de administrarea fondurilor acestui program fiind
rdspunzdtoare Agen{ia Nalionald pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei gi Formirii
Profesionale, care aparline de Ministerul Educafiei, Cercetirii, Tineretului gi Sportului.

Obiectivele acestui proiect sunt: socializarea gi integrarea in comunitate a unui numir de 50
copiiitineri cu dizabilitdli, cregterea gradului de apropiere gi in{elegere in rAndul acestora,
promovarea activitilii centrului gi schimbarea atitudinii comunitdlii fala de copiii/tinerii cu dizabilitSli
9i dezvoltarea de competen{e teoretice 9i practice pentru un numdr de 2 voluntari.

Cei doi tineri care vor derula stagiul de voluntariat provin din Germania, fiind recrutali gi
selecta{i de citre partenerul implicat in proiect, in calitate de organiza{ie de trimitere, Acegtia sunt
tineri cu Eg$litillleigg_,e_ $i vor derula activitdfi de voluntariat in cadrul Centrului de Recuperare
pentru Cmiuf cdlTtri,iffib Neuro-psihic Slobozia, aflat in subordinea DGASPC lalomifa. Acest
serviciu reprezinti la nivelul judelului un model de bund practicd in intervenlia adresatd copiilor cu
dizabilit5fi, voluntarilor oferindu-li-se gansa si deprindd o serie de abilitdfi de la profesionigtii acestui
centru. Pentru copiii/tinerii cu dizabilitdli din centrul de recuperare, proiectul va contribui la cregterea
autonomiei personale gi sociale, facilitAnd integrarea lor in comunitate, Prin desfigurarea, impreund
cu voluntarii, a unor acliuni in comunitate, copiii/tinerii cu dizabilitdfi vor deveni mai vizibili, ceea ce
va avea ca efect schimbarea atitudinii celor din jur asupra persoanelor cu dizabilitdli.

Durata proiectului va fi de 7 luni, primele 2 luni fiind destinate pregdtirii stagiului de
voluntariat, urmitoarele 4 luni derulirii efective a stagiului, iar ultima lund evaluirii activitdtilor de
voluntariat gi disemindrii rezultatelor proiectului.

Principalele activitd{i din proiect constau in: activitili sportive, jocuri de grup, gimnastici gi
dansuri, plimbiri in parc, excursii, organizarea unor ateliere de picturS, grddindrit, gdtit gi abilitdli
manuale. De asemenea, se va realiza un blog al proiectului 9i un seminar de prezentarc a
proiectului gi congtientizare a factorilor de decizie cu privire la nevoile copiilor/tinerilor cu dizabilitdfi.
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Derularea stagiului va fi precedat de o'vizitd de planificare in avans, care va avea loc la sediul
DGASPC lalomila, ta acbaita int6tnire participdnd doud persoane din partea organizafiei de
trimitere gi echipa de implementare a proiectului,

Valoarea totald a finan{drii este de 8010.46 Euro, din care:
. 766,46 Euro reprezintd costuride cdldtorie
. 960 Euro costuri destinate activitdlii de trimitere
. 3440 Euro sunt pentru gdzduirea voluntarilor (alocatie de hrand, curs de limba rom6nd,

transport local etc.)
. 480 Euro reprezintd costurile cu banii de buzunar pentru voluntari
. 500 Euro sunt alocali activitililor de diseminare 9i exploatare a rezultatelor proiectului
. 1564 Euro sunt pentru organizarea vizitei de planificare in avans
. 300 Euro reprezinti costuri excepfionale

Contribulia DGASPC este in naturd gi constd in cazarea voluntarilor, acestora urmAnd si li se
puni la dispozilie camera de oaspe{i a institufiei. Voluntarii vor contribui gi ei cu 10% din costurile de
cdlatorie, contribulia acestora fiind evaluati in proiect la 138 euro.

Avdnd in vedere importan{a proiectului pentru comunitatea localS gi faptul cd desfigurarea
activitdlilor propuse in proiect nu presupune fonduri suplimentare de la bugetul local, vi rugim si
sprijiniliderularea acestui proiect prin aprobarea sa de cdtre Consiliul Judetean lalomita.

Cu stimd,

Director General,

Prof. Paul Mqrcu
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