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Raport	  de	  implementare	  a	  proiectului	  Pauze	  ScurteRo2013_C4_26	  	  	  la	  6	  luni	  
	  

Proiectul	  Pauze	  ScurteRo2013_C4_26	  	  urmărește	  dezvoltarea	  capacității	  Asociației	  Mâini	  Întinse	  de	  a	  furniza	  
servicii	  sociale	  copiilor	  cu	  dizabilități,	  cu	  CES	  și	  familiilor	  lor	  din	  municipiul	  Tulcea.	  	  
În	  această	  perioadă	  a	  fost	  abordat	  	  noul	  serviciu	  social	   inovativ	  propus	  	  prin	  crearea,	  acreditarea	  și	   implementarea	  
unei	  proceduri	  pentru	  programul	  social	  PauzeScurte	  și	  organizarea	  de	  sesiuni	  Pauze	  Scurte	  pe	  tematici	  diferite.	  	  

S-‐a	  	  îmbunătăţit	  funcţionalitatea	  si	  estetica	  spaţiilor,	  modernizarea	  şi	  extinderea	  bazei	  	  materiale	  în	  
ansamblul	  ei	  	  conform	  standardelor	  de	  calitate	  prin	  crearea	  unui	  climat	  de	  siguranţă	  fizică	  şi	  psihică	  pentru	  
beneficiari	  în	  vederea	  crearii,	  dezvoltarii	  și	  furnizarea	  serviciului	  social	  tip	  Pauze	  Scurte.	  	  	  

S-‐a	  	  amenajat	  o	  rampă	  de	  acces,	  o	  sală	  activități	  ludice	  	  cu	  echipamente	  specifice	  în	  cadrul	  Centrului	  
Multifuncţional	  de	  Asistenţă	  Socială	  „Aproape	  de	  Tine”	  compatibile	  cu	  standardele	  societăţii	  contemporane	  și	  cu	  
cerințele	  sistemului	  de	  management	  al	  calităţii	  conform	  SR	  EN	  ISO	  9001:2008	  in	  vederea	  oferirii	  unor	  servicii	  de	  
inalta	  calitate	  pe	  care	  Asociația	  Mâini	  Întinse	  il	  implementează,	  cât	  şi	  prin	  efectele	  pe	  termen	  lung	  vizate	  și	  o	  sală	  	  de	  
stimulare	  polisenzorială	  a	  permis	  	  să	  	  desfășoare	  activități	  care	  vor	  stimula	  simțurile	  copiilor.	  Achiziția	  a	  9	  
instrumente	  muzicale,	  a	  sistemului	  audio,	  a	  corpurilor	  de	  depozitare	  și	  a	  fotoliilor	  susțin	  obiectivul	  general	  de	  	  
creștere	  a	  capacității	  Asociației	  Mâini	  	  Întinse	  	  de	  a	  furniza	  	  servicii	  sociale	  copiilor	  cu	  dizabilități.	  
Totodată	  în	  cadrul	  procesului	  de	  facilitare	  a	  dezvoltării	  competențelor	  umane	  în	  vederea	  performării	  organizației	  în	  
furnizarea	  serviciilor	  sociale	  s-‐au	  folosit	  echipamentele	  achiziționate.	  

În	  vederea	  dinamizării	  vieții	  și	  creşterea	  calităţii	  vieţii	  	  copiilor	  cu	  dizabilități,	  cu	  cerințe	  educative	  speciale	  și	  
familiile	  lor	  din	  Tulcea	  au	  fost	  selectați	  30	  copii.	  	  
	   Echipa	  proiectului	  este	  formată	  din	  manager,	  asistent	  manager,	  asistent	  social,	  2	  psihologi,	  2	  lucrători	  în	  
arte	  combinate	  	  și	  un	  coordonator	  ateliere	  	  în	  vederea	  consolidării	  rolului	  Asociației	  Mâini	  Întinse	  ca	  furnizor	  de	  
servicii	  sociale	  in	  etapele	  de	  evaluare	  a	  nevoilor,	  planificare,	  implementare,	  monitorizare	  si	  evaluare	  prin	  crearea	  
unei	  echipe	  de	  management	  si	  de	  experti	  cu	  roluri	  bine	  definite,	  identificarea	  metodelor	  de	  a	  crea	  și	  dezvolta	  
parteneriate	  de	  tip	  public	  –	  privat	  în	  scopul	  creșterii	  capacității	  tuturor	  factorilor	  interesați	  de	  a	  rezolva	  necesitățile	  
grupurilor	  vulnerabile.	  	  

Pentru	  crearea	  de	  produse	  în	  vederea	  vizibilității	  a	  fost	  creat	  un	  logo	  ce	  a	  promovat	  și	  asigurat	  transparenţa	  
utilizării	   fondurilor	   si	   a	   crescut	   nivelul	   de	   conștientizare	   al	   publicului	   larg	   privind	   obiectivele	   şi	   beneficiile	  
implementării	  programului	  “PauzeScurte”	  și	  a	  trezit	  curiozitatea	  	  și	  interesul	  comunității	  față	  de	  această	  idee.	  
Prin	  folosire	  culorilor	  și	  particularizarea	  	  prin	  aplicarea	  siglelor	  ce	  conţin	  însemne	  	  specifice	  finanțatorului	  și	  
promotorului,	  alături	  de	  partener	  s-‐au	  creat	  premisele	  pentru	  o	  mai	  uşoară	  stabilire	  a	  calităţii	  de	  finanțator	  și	  
promotor	  în	  comunitate,	  conducând	  în	  final	  la	  creşterea	  încrederii	  cetăţenilor	  în	  calitatea	  de	  organizații	  
nonguvernamentale	  ,	  sporirea	  gradului	  de	  vizibilitate	  în	  societate	  a	  acestor	  instituţii.	  	  
	   Vizibilitatea	  proiectului	  a	  fost	  realizată	  prin	  evenimentul	  de	  lansare	  la	  care	  au	  participat	  22	  persoane,	  prin	  
3	  articole	  in	  presă,	  un	  comunicat	  și	  prin	  produsele	  realizate	  (	  100	  rucsace	  inscriptionate,	  150	  cani	  inscriptionate,100	  
bluzoane,	  200	  pliante,	  200	  mape	  și	  2	  roll-‐up).	  

Consolidarea	  capacităţii	  organizaţionale	  a	  Asociaţiei	  Mâini	  Întinse	  s-‐a	  făcut	  prin	  îmbunătățirea	  
profesionalismului	  Asociației	  și	  creșterea	  calității	  serviciilor	  sociale	  oferite	  comunitatii	  	  prin	  organizarea	  cursului	  de	  
formare	  de	  pedagog	  social.	  Instruirea	  a	  12	  voluntari	  dar	  si	  a	  13	  angajați	  în	  acest	  sens	  a	  produs	  o	  mai	  mare	  coeziune	  
intre	  membrii	  echipei	  (având	  în	  vedere	  că	  înțelegerea	  subiectului	  oferă	  și	  o	  mai	  mare	  înțelegere	  a	  rolurilor	  asumate	  
pentru	  fiecare	  din	  cursanți	  în	  proiect)	  și	  posibilitatea	  de	  a	  se	  poziționa	  corect	  în	  echipă	  și	  vis-‐a-‐vis	  de	  viitorii	  
beneficiari.	  Efortul	  de	  a	  achiziționa,	  înțelege,	  disemina	  tematica	  cursului	  de	  pedagog	  social,	  a	  forțat	  (în	  limite	  
acceptabile)	  capacitatea	  fiecăruia	  de	  a	  adopta	  lucruri	  și	  practici	  noi,	  efort	  ce	  este	  strict	  necesar	  în	  dobândirea	  unei	  
gândiri	  deschise	  și	  adoptarea	  de	  de	  practici	  noi.	  
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