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1. Scurta descriere a proiect
Promotorii proiectului:
Romania:
 AGLT: Asociatia Grupurilor local de Tineret
 ANSTI (former MTS), DPRT
Flanders:
 Somepro: Point of Support for Central and Eastern European projects (Flanders)
 Kazou (Flanders)
Descriere:
Poziţia a persoanelor cu handicap în societate
România a luat o serie de măsuri uriaş înainte, în ultimul deceniu. Pe lângă
schimbările politice, există, de asemenea, si schimbările sociale. Una este atitudinea faţă
de
persoanele
cu
un
handicap.
Înainte şi chiar şi după revoluţie, acest grup a fost nevoit sa ducă o viaţă ascunsă în
instituţii sau în spatele uşilor închise ale familiei. Acum, persoanele sunt mai acceptate
ca parte a societăţii. Ele sunt mai vizibile pe stradă, in viaţa socială, ceea ce este un pas
mai departe. Cu toate acestea, un număr de iniţiative pentru persoanele cu handicap
reprezinta o raza de speranţă ca acest grup sa isi gaseasca locul în societate.
Guvernul oferă o vacanţă gratuită pentru copiii cu handicap
Ministerul pentru Tineret si Sport (MTS - acum ANSTI), Departamentul de DPRT,
ofera la fiecare persoană tânără, cu handicap posibilitatea de a merge în vacanţă pentru
o săptămână într-unul din centrele sale. O iniţiativă valoroasă. Acesti oameni sunt
însoţiti de educatorii lor / parinti, deoarece nu exista posibilitatea financiara pentru a
oferi profesioniştilor care trebuie să ii însoţească şi să ii încurajeze. Activitatile
pedagogică şi animatia prin urmare nu sunt furnizate de către sectorul de tineret.
Vacanta este instituţională, individuala sau in familie.
Un serviciu social-pedagogic

Oraganizatia romana AGLT pentru tinerilor doreste sa dea un plus de valoare la
aceste vacantei, prin înfiinţarea unui serviciu pedagogic şi animaţie educativa (SPEAS).
Există exemple în Flandra de tineri voluntari care organizeaza activitati in vacante pentru
copiii cu handicap (de ex. Kazou). Ei folosesc metoda de "învăţare prin joc-metoda"
pentru a obţine rezultate bune. AGLT vrea să pregăteasca voluntari apti de a crea un
program responsabil în lunile de vacanţă şi să însoţească tinerii cu handicap. Activitati
de grup poate fi, de asemenea, dezvoltate, dând anumitor tineri posibilitatea de a fi
ridicati din existenţa lor retrasa. Un nou pas spre integrarea se face cu această iniţiativă.
Valoarea adăugată pentru ANSTI şi AGLT
Guvernul, ANSTI şi DPRT pot revaluate oferta lor de vacanţă pentru persoanele
cu handicap. Pentru AGLT aceasta este o noua oportunitate prin care se pot implica
tineri care doresc să dedice timp la îmbunătăţirea societăţii lor. Un bun exemplu de
colaborare între guvern şi un ONG.
KAZOU şi Somepro va asigura conţinut legate de formarea competentelor
pentru acesti tineri. Transmiterea de cunoştinţe şi competenţe se realizează prin crearea
de cursuri, stagii practice şi dezvoltarea viziunii.

PROJECT PLANNING 2010










1st APRIL 2010: start of the project
13-16th MAY 2010: first training weekend in Flanders
 8 Flemish trainers (Kazou)
 10 Romanian participants (AGLT)
28-30th MAY 2010: starting and information weekend in Romania
 20 Romanian participants (AGLT)
 2 Flemish participants (Kazou – coordinators)
 All involved authorities and interested persons / organizations will be invited
JULY 2010: first Training course in Romania
 5 days training + 3 days ‘try-out’ on a holiday with target group
 20 Romanian participants (AGLT)
 4 Flemish trainers (Kazou)
 Accommodation: Recreation center of DPRT
 Proposed period: 20 – 28 July 2010
AUGUST 2010: second Training course in Romania
 5 days training + 3 days ‘try-out’ on a holiday with target group
 20 Romanian participants (AGLT)
 4 Flemish trainers (Kazou)
 Accommodation: Recreation center of DPRT
 Proposed period: 10 – 18 August 2010
SEPTEMBER – NOVEMBER 2010:
 Evaluation of the training courses and try-out periods
 Revision of training materials
 Planning and preparation of project year 2011

2. Informatii utile privind categoriile de copii cu handicap
Tipologie:
1. Deficiente locomotore: maini, picioare
2. Def. Senzoriale:
a. Muti
b. Surzi
c. Surdo-muti
3. Intelect: Down
4. Emotional: autism
Pentru mai multe informatii accesati www.google.ro sau www.wikipedia.com, precum si alte
siteuri de specialitate.

3. Follow-up in proiect
Proiectul SPEAS se desfasoara pe 2 ani.
Voluntarii care participa la cursul de formare din mai 2010 vor avea urmatoarele responsabilitati
pe parcursul proiectului:
 Fiecare participant va participa ca treiner la un curs de formare national privind formarea
tinerilor pentru activitatile cu copii cu handicap
 Fiecare participant va participa ca animator in minim o tabara nationala cu copii cu handicap
 Fiecare participant trebuie sa ajute la diseminarea informatiei in cadrul AGLT-ului si in GLT-urile
din care fac parte

In momentul in care trimiteti aceasta aplicatie se considera ca va luati
angajamentul sa participati cel putin un an in acest proiect. De asemenea
sunteti de acord ca toate materiale produse in urma acestui proiect sa fie
folosite de catre AGLT.

4. Selectia participantilor
Pentru acest curs de formare sunt disponibile 10 locuri.
Evaluarea se va face conform formularului de evaluare.

Formular evaluare - SPEAS
Punctaj =

Nume aplicant:
GLT:
Criterii de excludere
1. Varsta (minim 16 ani impliniti)
2. Disponibilitatea de timp
3. Plata cotizatiei pe 2009
4. Expereinta in AGLT (minim 6 luni)

DA
DA
DA
DA

5.

Experienta lucru cu copii cu handicap

6.
7.

Implicarea la nivel local (nr. de ore de voluntariat de din ian.2010)
Motivatie
- corectitudinea redactarii
- logica argumentarii
- originalitatea mesajului
Participarea la un curs de formare AGLT (starter/ advanced)
Cunoasterea unei lb. straine (engleza/ franceza preferabil)

8.
9.

Nr......

NU
NU
NU
NU

1

2 3

1

2 3

1 2 3
1 2 3
1 2 3
1
2
1
2

Acordarea punctelor:


Criteriile 1-4 sunt criterii eliminatorii si de aceea trebuie sa fie implinite simultan



Criteriile 5-7:



Criteriile 8-9:

 1: NU
 1: NU
 2: Partial
 2: DA
 3: Da
Selectia va fi facuta de catre membrii consiliului de administratie AGLT. Fiecare membru va propune o lista
de 10 persoane si in functie de numarul de de voturi primite de fiecare aplicant se va stabili lista de persoane finala.
Perioada de aplicare: 26 martie -9 aprilie 2010
Perioada selectie: 9-11 aprilie 2010
Afisarea listei: 11 aprilie

NOTA: Vor fi selectati 10 participanti si 5 rezerve. In cazul in care o persoana de pe lista de participanti
renunta se vor anunta persoanele de pe lista de rezerve in ordinea clasarii.

