Încadrarea proiectului „Impreună pentru un zâmbet de copil” în indicatorii SPIRAL
Proiectul „Impreună pentru un zâmbet de copil” are impact transversal, influenţând direct
71% din totalul indicatorilor, și răspunde mai multor criterii exprimate de cetăţenii din Sibiu,
având impact pozitiv, în unele cazuri pozitiv sustenabil, asupra mai multor indicatori din
clasamentele celor mai importanţi 5 indicatori (distinct per întrebare sau per total), după cum
urmează:
A08 „putere de cumpărare, acces la finanţe”( locul 1 în topul per total, 9,69%): atât
pentru cele 13 persoane formate prin proiect, prin finanţarea formării acestora, cât şi pentru
familiile tuturor copiilor din centrele de zi ce vor beneficia gratuit de alternativa educaţională şi de
petrecere a timpului liber reprezentată de Centrele de Vacanţă;
A06 „loc de muncă, activităţi profesionale (locul 3 în top/întrebare Q1, 15,23%), prin
faptul că, prin formarea celor 13 persoane, se creează contextul desfăşurării unui tip nou de
activitate profesională în cadrul centrelor de vacanţă (cea de „animator centre de vacanţă”,
recunoscută de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor vârstnice şi de
Ministerul Educaţiei Naţionale);
H02 „activităţi şi iniţiative private” (locul 2 în top per total, 5,82%), respectiv H06 „a
se implica în societate” (locul 2 în topul/Q3, 17,05%) – prin crearea premiselor ce permit
personalului format să iniţieze proiecte proprii de animaţii pentru copii, destinate comunităţii
locale, contra cost sau gratuite (cu caracter social);
Referitor la impactul pe H06, demersul încurajează iniţiativele voluntare şi atrage resurse
comunitare necesare activităţilor cu copiii. În plus, programul unui centru de vacanţă vine să
dezvolte în conduita şi personalitatea copiilor responsabilitatea, spiritul de echipă şi sprijinirea
reciprocă, creativitatea, autonomia şi libertatea de exprimare şi iniţiativă; În elaborarea şi
implementarea acestui proiect am consitutuit deja o rețea de lucru alcătuită din următorii membri
care se vor implica în implementarea proiectului:
o
Asociaţia de prietenie Ille et Vilaine Sibiu – membru GLA Sibiu;
o
Asociaţia Filantropică „Sfântul Nicolae” Sibiu – membru GLA;
o
Asociaţia pentru Libertate şi Egalitate de Gen A.L.E.G. Sibiu – membru GLA;
o
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu – membru GLA Sibiu;
o
Asociaţia Româno-Americană pentru Promovarea Asistenţei Medicale, Educaţiei şi
Serviciilor Umane ARAPAMESU;
o
Asociaţia “Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil Sibiu”;
o
Parohia Evanghelică C.A.Sibiu;
o
Centrul regional de Prevenire şi Evaluare Antidrog Sibiu – membru GLA, fără
personalitate juridică;
A05 „Educaţie, formare” (locul 4 în topul/Q2, 18,22%, respectiv locul 5 în topul/Q1,
11,6%) - prin oportunitatea de formare gratuită pentru cele 13 persoane, precum şi prin
facilitarea accesului gratuit la programul Centre de Vacanţă - alternativă educaţională şi
modalitate de petrecere a timpului liber (prin relaxare, sport, cultură, cinema, muzică), pentru cei
aproximativ 110 copii din familii vulnerabile, care nu au posibilităţi financiare în aces sens;
E02 „politeţe, respect, toleranţă” (locul 3 în topul/Q 2, 28,87%) - prin cunoştinţele şi
mesajul exerciţiilor de animaţie pe care animatorii sunt pregătiţi să le transmită referitoare la
nondiscriminare, respect reciproc şi muncă în echipă, acceptarea celorlalţi şi ameliorarea
agresivităţii, încurajarea spiritului civic şi a respectului faţă de tot şi toate; Centrul de vacanţă
este locul unde copiii nu sunt în concurenţă, nu sunt promovate diferenţele, ci sunt încurajate
relaţiile de prietenie, autonomia, ajutorul reciproc, munca în echipă, toleranţa.

