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AFTER SCHOOL CU LOC DE JOACA IN ORASUL BAIA SPRIE
Finantat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale
Descrierea sumară a proiectului

Dezvoltarea economica regionala este influentata de calitatea serviciilor de
siguranta publica si asistenta sociala acordate populatiei, de sanatate si educatie. De
aceea, aceasta investitie are ca scop imbunatatirea calitatii si ridicarea acestor
servicii Ia standarde europene, cu implicatii asupra participarii populatiei Ia piata
muncii, al gradului de sanatate-prin
reducea starii psihoemotionahsi stres
social, precum si in ceea ce priveste
gradul general de atractivitate al
regiunii.
Strategia Consiliului Local al
orasului
in
domeniile
serviciilor
sociale,
educatiei,
prevede
necesitatea reducerii disparitatilor in
ceea ce priveste calitatea si gradul de
acces al populatiei Ia servicii sociale
precum si necesitatea unor activitati
concrete pentru cresterea calitatii si
eficacitatii sistemului educational si de training.
Numarul mare al orelor petrecute Ia serviciu lasa putin timp parintilor pentru a
se mai ocupa de copii. Mamele casnice sunt tot mai rare ca procent fata de anii
trecuti. Se pune atunci problema cu cine lasi copilul dupa scoala. Variantele cu
bunica sau cu anumite persoane special angajate, in caz ca exista posibilitatea, au
dezavantajul insuficientei socializari a odraslei.
Programul after-school nu numai ca ar diminua timpul de pregatire al lectiilor,
dar ar echilibra si raportul activitate-odihna-joaca din viata celor mici.
In rezolvarea multiplelor problema de dezvoltare si invatare, institutia scolara
dezvolta o serie de structuri de sprijin in favoarea copilului si al familiei. In acelasi
timp este nevoie de activitati de sustinere in afara grupei si de activitati de sprijin atat
a copilului aflat in situatii dificile sau de rise, cat si a familiei si a cadrelor didactice.
Programul After-School realizeaza un parteneriat cu copiii, prin valorizarea si
respectarea identitatii sale, cu familia prin cunoasterea importantei acesteia si
atragerea in procesul didactic cu toate resursele educative ale societatii, pe care
le identifica, le implica si le foloseste activ. ldentificand si valorizand dimensiunea
personala a individului, realizam insa, nevoia valorizarii si aprecierii familiei ca un
mediu primordial si afectiv necesar formarii individuale. Familia trebuie sprijinita si nu
inlocuita in educatia tinerei generatii.
Unul din elementele dezvoltarii sociale ale unei comunitati, este necesitatea
unui after school, pentru copiii care ar ramane singuri si nesupravegheati. Aici vor fi
angrenati in activitati de divertisment, lectura de carti, jocuri si socializare.
Rolul principal al serviciului este de a oferi asistenta gratuita in timpul zilei
copiilor, care provin din familii aflate in dificultate (familii cu situatie materiala precara
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si/sau familii dezorganizate, in care mamele/tatii isi cresc singur copiii), dand astfel
posibilitatea parintilor de a-si gasi un Icc de munca, si de a putea oferi conditii
materiale adecvate cresterii copiilor.
After schoolul asigura promovarea dreptului fiecarui copil de a-si pastra
relatiile familiale, oferind servicii adecvate familiei in situatie de rise de abandonare
a copilului, pentru ca ea sa fie capabila sa-si indeplineasca responsabilitatile legate
de ingrijirea, securitatea si educatia copilului.
Prin crearea unor astfel de centre se urmareste mentinerea copilului in
familie, evitandu-se intrarea in sistemul de protectie din cauze preponderant socioeconomice, se asigura copiilor ingrijire, programe educative si distractive, consiliere
- pe timpul zilei, urmand ca seara sa se intoarca acasa, in mediul sau, evitandu-se
ruptura cu familia.
Activitatile sunt complementare celor realizate de alte servicii publice
(invatamant, sanatate) si nu va include in nici un caz activitati scolare.
Locurile de joaca au devenit de mult o necesitate acuta a copiilor nostri,
astfel s-a luat in considerare ca joaca in aer liber nu este un moft. Profesori si
psihologi sustin ca nu ar trebui sa fie optionala ci obligatorie datorita faptului ca este
o parte vitala a copilariei si face parte din dezvoltarea fizica si psihica a oricarui copil,
consolidandu-i capacitatile si abilitatile.
Joaca ofera oportunitati si ajuta Ia invatarea si dezvoltarea mai multor
functii esentiale in cresterea copilului. Abilitatile sociale (invata sa comunice, sa
imparta, sa empatizeze si sa socializeze cu ceilalti), imaginatia si creativitatea (cele
mai multe jocuri sunt cu final deschis, solicitand decizii si creativitate), gandirea si
implicarea (evaluarea eventualelor riscuri, cum sa gestioneze provocarile,
perseverenta si persistenta), simtul sinelui (descopera competentele si increderea
in propriile abilitati fizice si sociale) si abilitatile de autoingrijire (gestionarea
provocarilor fizice si sociale invatandu-i sa se protejeze) sunt dear cateva dintre
beneficiile jocului in aer liber.
Pentru a sprijini dezvoltarea acestor rezultate ale jocului, parcurile ar trebui
sa includa mai multe zone de joaca cu activitati specifice, libertate de miscare,
liniste, conditii de explorare si un mediu natural nealterat, recomandari obligatorii ale
psihologilor si sociologilor. Prin stimularea copiilor in a-si folosi propria initiativa, de a
explora si a lua propriile decizii, le oferim oportunitatea de a invata si de a-si
consolida personalitatea. Amenajand parcul cu ansamblu de joaca sustinem
intreaga paleta de activitati necesare pentru jocul sanatos si creativ: catarare,
alunecare, balansare, leganare, comunicare si socializare. Teate locurile de
joaca in aer liber au nevoie de diversitate pentru a acoperi intregul compartiment
al preferintelor celor mici.
Tendintele noi de amenajare sunt sustinute de studii care confirma
importanta esentiala a parcurilor de joaca si a zonelor de agrement, precum si
rolul pe care acestea il au in obtinerea rezultatelor pozitive in domeniul sanatatii
fizice si psihice a fiecaruia dintre noi. Amenajarea oricarui pare de joaca trebuie sa
fie multilaterala si sa satisfaca toate nevoile si preferintele utilizatorilor sai, oferindule pe langa siguranta si contort si o complexa diversitate de activitati si
posibiliati de petrecere a timpului in aer liber, incurajand un mod de viata sanatos si
relaxant.Viziunea dezvoltarii locale este definita ca: o imagine concreta a unui
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posibil viitor pe care comunitatea o impartaseste si implicit doreste sa-l creeze,
asigurand bazele elaborarii strategiei si stabilirii obiectivelor dezvoltarii.
Obiectivul general
ofera directia
si tinta finala spre care trebuie
directionate eforturile si resursele. Trebuie sa asigure relatia intre perceptia
prezentului si nevoia prognozata si sa fie realist, sa asigure posibilitatea de a fi
efectiv atins.
O problema care se acutizeaza pe zi ce trece este lipsa timpului pentru parintii
care lucreaza de dimineata pana seara, astfel s-a ajuns Ia concluzia ca
afterschoolurile sunt extrem de utile atat pentru copii cat si pentru parinti.
La nivel mondial sistemele afterschool sunt consiaerate a fi parte foarte
importanta din cresterea si educatia unui copil si sunt adoptate de majoritatea
societatii. La noi, importanta unei astfel de institutii inca nu este recunoscuta chiar
atat de bine, insa pe masura ce numarul afterschoolurilor creste, calitatea lor creste
iar beneficiile sunt din ce in ce mai bine conturate si mai apreciate de parinti.
Afterscoolul va functiona pentru copii din ciclul gimnazial, in special pentru cei
aflati in urmatoarele situatii:
- copii separati sau in rise de separare de parinti
- consilieresprijin pentru copipi arinti
- centru de zi pentru copifiamilia, de integrare I reintegrare sociala
- centru pentru prevenireacombaterea saracieriiscului de excluziune sociala
- centru de zi pentru asistentasuport pentru alte persoane aflate in situatii de
nevoie
Locul de joaca este pentru combaterea unui mod de viata sedentar. Mancarea
nesanatoasa, combinata cu reducerea educatiei fizice, a jocului si a muncii, are ca
rezultat o natiune de copii grasi carora li se taie rasuflarea Ia efort, cu un nivel de
colesterol si tensiune arteriala marita si rezistenta scazuta a inimii si plamanilor.
Supraponderalitatea si obezitatea sunt cele mai mari riscuri pentru sanatate Ia
care sunt expusi copiii erei moderne. In prezent, din ce in ce mai multi prichindei sunt
sedentari si mananca defectuos, lucruri care contribuie Ia ingrasarea rapida si
aparitia problemelor de sanatate.
Prin implementarea proiectului se urmareste rezolvarea unor situatii pentru:
1. Copii din familii aflate in una/mai multe din urmatoarele situatii:
 familia cu problema socio-economice (parinti omeri, locuinta improprie, nivel
de trai scazut)
 familia cu multi copici u venituri insuficiente
 familia cu problema de sanatate (temporar sau pe 0 perioada lunga de timp)
 familia monoparentala
 familia in care unul din parinti este privat de libertate
2. Copii reintegrati in familia naturala sau largita, dupa incetarea unei masuri de
protectie intr-o unitate de tip rezidential sau intr-o familia substitutiva;
3. Copii ai caror parinti lucreazanu exista sprijinul familiei largite pentru
ingrijirea, securitatea si educarea copilului
Biologii care au studiat jocul au ajuns Ia concluzia ca jocul este o activitate
vitala ce contribuie Ia dezvoltarea creierului si ca prin joe copiii exerseaza o serie de
abilitati de care vor avea nevoie in viata adulta.
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