Pentru o viață bună
DOMENIU: Dezvoltare comunitară
LOCALITATE: Constanța
DURATA IMPLEMENTĂRII: 12 luni
INIȚIATOR: Raluca Sabina Boișteanu
Rolul initiatorului:
– Fundatia pentru o Viata mai Buna (FVB)
- este de a coordona intreg proiectul si de a pune la dispozitie o persoana (Coordonator Proiect Raluca
Boisteanu – vezi CV) care sa se ocupe de implementarea lui, precum si unele resurse financiare si de
timp.

DESPRE PROIECT
Prezentul proiect incurajeaza implicarea persoanelor vulnerabile din punct de vedere social în viaţa
comunităţii, creşterea activismului comunitar în rândul acestora si cresterea încrederii în capacitatea
de a găsi soluţii la problemele cu care se confruntă.
Proiectul isi propune sa dezvolte comunitatea din Campusul Social Henry Coanda prin constituirea si
formarea unor grupuri de initiativa.
Vor fi selectate 20 de persoane resursa (cate 1-2 persoane din fiecare modul locativ) care vor fi
instruite sa identifice si sa priotitizeze nevoile sociale ale comunitatii, sa organizeze si sa implementeze
activitati comunitare in Campusul Social Henry Coanda.
Acestia vor fi învăţaţi să înţeleagă, să acţioneze şi să-şi rezolve problemele urmând o succesiune de
paşi, timp în care dobândesc cunoştinţele, abilităţile, valorile şi convingerile necesare pentru a deveni
actori ai propriei schimbări.
Procesul are ca finalitate o distribuire echitabilă a resurselor şi o restabilire a legăturilor de solidaritate
în comunitate, determinând: nevoi comune, participare, parteneriat, incredere şi respect, cunoaştere,
atitudini proactive faţă de propria existenţă, solidaritate, dialog, creativitate/originalitate.

SUSTENABILITATE
In cazul programului de dezvoltare comunitara din cadrul Campusului Social Henry Coanda, cele mai
importante caracteristici constau in implicarea graduala a comunitatii, diversitatea resurselor atrase,
transferul de expertiza si crearea de conditii pentru asigurarea sustenabilitatii proiectului.
Proiect are o componenta adresata cresterii gradului de implicare a comunitatii fiind creat grupul de
in intiativa comunitara si implicit un comitet de initiativa cu scopul de a identifica problemele din
comunitate si de a gasii solutii la aceste probleme, in special prin colaborarea cu institutii publice si
private de la nivel local.

CAUZĂ
In decursul celor 3 ani de la darea in folosinta a Campusului Social Henri Coanda, FVB fiind implicat in
asigurarea de suport pentru tinerii nostri beneficiari a avut prilejul sa fie la curent cu problemele de
care acestia s-au lovit si pe care au incercat sa le surmonteze.
Lipsa de resurse, informatii si suport de care are nevoie aceasta comunitate, mai ales prin specificul ei
(de cazuri sociale) a facut ca aceasta comunitate sa fie vazuta cu ochi nu foarte buni de comunitatea
din zona.
Prin obiectivele sale, prezentul proiect isi propune in primul rand sa asigure o analiza din interior a
nevoilor reale ale comunitatii, o prioritizare a acestora si desfasurarea unui calendar de activitati care
sa contribuie la schimbare a perceptiei generale asupra membrilor, ca cetateni activi implicati în
procesul de schimbare comunitatii locale spre "mai binele comunitatii" in largul ei.

OBIECTIVE
Scopul proiectului este dezvoltarea comunitatii din Campusul Social Henry Coanda.
Obiectivul
1- Dezvoltarea unui grup de initiativa si actiune la nivelul comunitatii Campusului social Henry Coanda
din Constanta Obiectivul
2 - Furnizarea de programe de formare pentru membri grupului de initiativa comunitara si pentru
membri comunitatii Campusului social Henry Coanda din Constanta. Obiectivul
3- Elaborarea si implementarea planurilor de actiune comunitara la nivelul Campusului social Henry
Coanda

BENEFICIARI DIRECȚI
Grupul ținta este constituit din cele aprox. 150 de persoane tinere din campusul Henri Coanda, care
doresc să dobandească sentimentul de utilitate, să nu se mai simtă izolați social,care doresc să-și
pastreze contactele sociale și să-și gaseasca utilitatea, valorile personale în plan social și familial.
Beneficiarii directi sunt un numar de 50 tineri din aceasta categorie care vor participa în timpul lor
liber la activitățile organizate prin proiect, pe perioada de implementare și în continuare.
Beneficiarii indirecti sunt cei familiile celor 50 de tineri, administrația campusului, autoritățile locale
precum și ceilalți membrii ai comunității.

IMPACT
1.
Un numar de 20 de persoane identificate si selectate pentru a face parte din grupul de intiativa
printre care si cei 5 tineri, beneficiari ai serviciilor FVB care locuiesc in Campus.
2.
Un comitet de initiativa constituit format din 5 membri care coordoneaza grupul de initiativa
constituit, actiunile comunitare si asigura sustenabilitatea dezvoltarii comunitare datorita rolului
acestora de lideri locali.

3.
Un program de formare in domeniul dezvoltarii comunitare (introductiv), furnizat, pentru
grupul de initiativa. Acest program va urmari dezvoltarea competențelor de comunicare cu echipa și
membrii comunității, rezolvarea conflictelor, facilitarea recunoașterii grupului de inițiativă locală,
promovarea metodei de dezvoltare comunitară, dezvoltarea competențelor de planificare strategică;
4.
Un plan de actiune comunitara, elaborat, pe termen scurt, mediu si lung. Se va elabora o
analiza a nevoilor comunitatii utilizând chestionare, operatorii de teren fiind chiar membrii ai
comunităţii si o strategie/ planificare comunitara care va sta la baza actiunilor comunitare.
5.
Un numar de 6 actiuni desfasurate la nivelul comunitatii care reprezinta transpunerea in
practica a mobilizarii comunitare.
Scoala parintilor se adreseaza unui numar de 30 de familii din campus care vor invata notiuni de
parenting.
Pe parcursul celor doua intalniri parintii vor putea primi raspunsuri la intrebarile care ii framanta legat
de educatia copiilor si adolescentilor.

