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1. Care sunt scopul şi obiectivele proiectului?
Scop:
Dorim să dăm viaţă şi căldură... şi în sezonul rece, spaţiului în care desfăşurăm mai
multe activităţi pentru întreaga comunitate.
Obiective:
a) Ateliere pentru copiii comunităţii: cusături tradiţionale, pictură, Lego Education,
sculptură în lemn, reciclare creativă, etc.
b) Transformarea spaţiului într-un centru de consiliere pentru părinţi și copii.
2. Care este nevoia din comunitate pe care proiectul își propune să o
rezolve/amelioreze?
În satul Valea Ursului nu există nici școală, nici grădiniță, nici cămin cultural, nici
măcar o bibliotecă. Pentru a merge în Iași și a participa la unele evenimente culturale sau
științifice, unii copii trebuie să schimbe chiar și trei mijloace de transport. Fiind o comunitate
de aproximativ 150 de familii cu copii, care nu au nici un spatiu proprice în care să
interacționeze, să descopere sau să învețe lucruri noi, ne-am propus să ajutăm comunitatea
din care facem parte prin înființarea unui centru multifuncțional.
Noi suntem promotorii…..visăm să avem un Hub Știiințescu rural.
3. Ce solutie propuneți la problema identificată?
De peste un an desfăşurăm mai multe activităţi educaţionale într-un spaţiu oferit
gratuit de parohia Valea Ursului : 4 pereţi şi lumina electrică pe înserat.Uşor, uşor am reuşit
să aducem bucuria şi mirarea cunoaşterii pe chipul mai multor copii. La început fiecare
aducea de acasă ce avea: unul pînză, unul ațe, foarfece, eu am adus de prin albume vechi
modele autentice de cusături tradiţionale din zona Iaşi, doamnele pricepute ne inițiau în
tainele cusăturilor tradiționale, prin rotaţie aduceam prăjituri de casă , sucuri naturale, iar
1

Cerc de Donatori Iaşi

apoi am făcut o campanie de fundraising cu dulcețuri rafinate. Suntem într-o stare de
fundraising continuu….am participat la Cros pentru scoli și văzând cât de bine s-au descurcat
copiii…ne-am înscris şi la Swimathon. Deoarece mulți copii sunt pasionați de științe,
pregătim un proiect inedit pentru Fondul Științescu.
Ne propunem nu numai să continuăm activităţile, ci să le îmbunătăţim şi să le diversificăm:
1. Atelier de meşteşuguri : decembrie – ianuarie
2. Lego Education: ianuarie – februarie
3. Pictură pentru sufletul meu: februarie-martie
4. Microbiologia pe intelesul copiilor: martie-aprilie
5. Sculptură în lemn: aprilie-iunie
6. Invenții și inventatori: ianuarie-februarie
7. Centru de consiliere pentru părinţi şi copii activ: ianuarie- forever
Toate atelierele centrului vor fi puse atât la dispoziţia comunităţii din satul Valea
Ursului, cât şi la dispoziția comunităţilor învecinate.

4. Care este impactul proiectului și cum vă propuneți să-l măsuraţi?
Până acum, majoritatea activităţilor se desfăşurau doar în sezonul cald şi erau
implicaţi mai mult copii. De acum intenţionăm să dă în funcţiune centrul consiliere pentru
părinţi şi copii pe întreg parcursul anului.
Am promovat și încurajat mai mulți tineri care și-au descoperit pasiunea pentru
pictură, cusături tradiționale,fizică, robotică..... unii și-au schimbat comportamentul fiind
mult mai atenți, comunicativi, creativi.
De asemenea, prin intermediul activităților desfășurate am descoperit oameni foarte
talentați, care ar putea ajuta copiii și tineriii din satul Valea Ursului, dar se puteau implica
mai mult în sezonul rece, când noi încheiam majoritatea activităților, neavând cum să
încălzim spațiul.
Măsurăm impactul soluției propuse prin:
• Nr.participanţi;
• Nr. activităţi;
• Rezultatele activităţilor (operele copiilor);
• Feed-back (testimoniale, chestionare).

5. Cum veți investi contribuția primită din partea Cercului de Donatori Iaşi?
Vom achiziţiona o centrală termică în valoare de 4.000 lei, pentru a putea să ne
desfăşurăm activităţile şi în sezonul rece
6. Recomandarea membrului Cercului de Donatori Iaşi:
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(Această secţiune va cuprinde o scurtă recomandare - max. 100 de cuvinte - din
partea unui membru al Cercului de Donatori Iaşi care trebuie să includă motivele
pentru care proiectul merită a fi sprijinit şi care este legătura cu echipa de proiect)
Am cunoscut-o pe Olivia în urmă cu un an când punea bazele organizației în Valea Ursului. A
participat la Cros pentru școli și la Swimathon. Pentru ea, ziua nu are 24 de ore, cumva
timpul se dilată. Se împarte între familie, locul de muncă, atribuțiile de „doamna preoteasă”,
de mamă și fundraiser. Este modestă. Spune despre ea că nu-i place să iasă pe scenă și să
vorbească lumii întregi despre misiunea ei din Valea Ursului. Dar noi o contrazicem. Este un
om atât de pasionat de comunitate, de tradiții, de lucrul cu grupurile de diferite vârste, încât
își depășește, inconștient, temerile. De data aceasta, recomandăm omul – Olivia Ciubotariu
– și nu proiectul, deoarece Olivia este omul care sfințește locul! În ce crede, luptă cu toate
forțele să ducă la îndeplinire. Și, da, recomandăm și proiectul dintr-un simplu și evident
motiv: este o șansă reală pentru comunitatea din Valea Ursului de a se conecta cu
normalitatea. Este absolut firesc să existe în orice localitate dacă nu o școală sau o
bibliotecă, măcar un centru care să reunească alternative educaționale pentru copii și tineri
(în special) și pentru întreaga comunitate (în general).
7. Date despre aplicant:
CIF
34921999
Adresă poștală Str. Mecanizării nr.13, sat Valea Ursului, com. Miroslava, jud. Iaşi
Telefon
0742.056.281
Email Ciubotariu.olivia@gmail.com
Web
Facebook
sperantasitraditii
Bugetul anului precedent
Raportul anual

8. Istoric al grupului de inițiativă. (doar pentru grupuri de inițiativă)
(Descrieţi - max. 100 de cuvinte - contextul în care a luat fiinţă grupul de iniţiativă şi
realizările de până acum – acolo unde este cazul.)
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