Raport narativ
Denumirea programului: Fi voluntar activ in comunitate!
Data desfășurării: 15.07.2013 - 09.08.2013
Scopul:
Proiectul Fi voluntar activ in comunitate! și-a propus să mobilizeze
voluntari sufletişti şi activi pentru a aborda creativ problemele din jurul
lor, problemele comunităţii.
Amenajând curţi, reabilitând gardurile, curățând curțile, tăiând
tufișurile crescute din abundență, crengile uscate ale arborilor, colectând
deșeuri – puteau să demonstreze că se poate, că putem produce prin
fapte mici schimbări vizibile în jurul nostru, în comunitatea noastră.
Rezultate obtinute:
 Participarea 12 voluntari locali din împrejurimile orașului Sf.
Gheorghe
 Participarea a 18 voluntari din Elveția: 14 tineri și 4 conducători de
grup/supraveghetori
 Implicarea prin participare și ajutor a unei instituții locale din Sf.
Gheorghe (SC Tega SA).
 Derularea a 3 acțiuni de voluntariat de câte o zi în mediul rural
 Derularea unei sesiuni de evaluare în plen și prezentarea
fotografiilor, înmânarea diplomelor de participare cu ocazia încheierii
evenimentului, cu participarea mass mediei locale.
Nr. Participanti: 30 de persoane
Surse de finantare:
Bugetul total al evenimnetului a fost de 1.114 lei.
Fundația Communitas a aprobat o finanțare în valoare de 700 lei.
Evenimentul a fost susținut financiar din fonduri proprii ale Fundației
noastre în valoare de 714 Lei.
Prezentarea scurta a programului:
Programul de voluntariat pentru tineri a fost organizat în următoarele
etape:
15.07 – 30.07.2013 – Activități pregătitoare:
 Recrutarea voluntarilor prin contactare, telefon.
 Discuții cu grupul de tineri care doreau să participle din Elveția
 Activități de planificare al intervențiilor în mediul rural
 Selectarea potențialilor beneficiari

 Detalierea programului de voluntariat
31.07 – 02.08.2013 – Activități de voluntariat în satele din jurul
orașului Sfântu Gheorghe
 Vizitarea beneficiarilor care sunt incapabili să se autoadministreze
 Curățarea curților, tăierea arbuștilor, colectarea buruienilor și altor
deșeuri din curți.
 Curățirea încăperilor la nevoie: spălarea perdelelor, vaselor,măturat
în interior și exterior.
 Curățirea zonei publice și a parcării din preajma fântânii de apă
mineral din pasul Hatod, pe drumul de legătură între Micfalău și
Baraolt.
 Întâlniri cu vârstnicii din casele vizitate și ascultarea problemelor lor.
02.08.2013 – orele 14:00 - Evaluarea evenimentului
- împărtășirea experiențelor comune
- prezentarea și expunerea fotografiilor din timpul activității voluntare
- înmânarea diplomelor de participare
- discuții cu reprezentanții presei locale
02.08. – 09.08.2013 – Inchiderea proiectului
- Publicarea rezultatelor pe pagina de web
- Evaluare cu membrii echipei din partea Fundației
Semnatura
Responsabil program

