
FORMULAR APLICAȚIE - Vă rugăm să parcurgeți următoarele:

CONTEXT:

Descrierea aplicantului
Asociația Împreună este o organizație non-profit a cărei  misiune constă în dezvoltarea sustenabila a comunitatilor prin
valorificarea resurselor antropice și naturale, creșterea bunastariim coeziunii sociale și calitatii vieții locuitorilor.

Descrierea comunității
Asociația Împreună a început să lucreze recent cu membrii comunității din satul Arțaru Mic. Situat într-o zona de deal,satul
e înconjurat de păduri și nu departe sunt un lac și câteva balti unde și cei de la oraș vin sa pescuiasca. În sat trăiesc circa
1000 de persoane. Adulții își găsesc greu un loc de muncă, cel mai adesea în orașele din județ,cel mai apropiat fiind la 40 de
km distanță. Cei mai mulți dintre cei angajați primesc salariul minim pe economie, principalele motive fiind: nivelul foarte
scăzut de studii – cei mai mulți locuitori din Arțaru Mic au absolvit maxim 8 clase, și lipsa unei calificări profesionale.
Majoritatea locuitorilor care au un loc de muncă sunt bărbați. Femeile din Arțaru Mic muncesc în gospodărie, având grijă de
animale și de gradină. La fel și copiii mai mărișori. De la 10-12 ani ei sunt puși de familie să ajute în gospodărie și să aibă
grijă de frații mai mici. Bătrânii din sat, majoritatea foști agricultori, au pensii mici, deseori insuficiente pentru medicamente
și controale medicale de specialitate. În sat există o farmacie și cabinetul al medicului de familie, dar acesta lucrează și în
satele  din  apropiere  iar  la  cabinetul  din  Arțaru  Mic  e  prezent  doar  lunea  și  miercurea.  Accesul  la  medici  specialiști,
laboratoare de analize ori medicină de urgență se face doar la oraș. Acolo este și cel mai apropiat liceu. Mai puțin de un sfert
dintre tinerii din Arțaru Mic merg la liceu. De altfel, mulți dintre ei nu termină gimnaziul și nu promovează examentul de
Evaluare Națională. Profesorii se plâng de absențele elevilor și de faptul că părinții nu-i îndeamnă pe copii să învețe.  Câțiva
părinți sunt la rândul lor nemulțumiți de profesori și reproșează faptul că aceștia folosesc des violența verbală la adresa
copiilor, uneori și violența fizică. Totuși, nu doresc să intre în conflict cu școala, mai ales că ceilalți părinți nu consideră asta
o problemă, ci o metodă de disciplinare necesară la care mai recurg și ei din când în când. Totuși, lipsurile și greutatile sunt
uitate o data pe an, cand la jumătatea lunii iunie are loc Aliseiul Graului, straveche sărbătoare traditionala. Deși în puține
locuri din țara se mai păstrează aceasta sărbătoare, în Artaru Mic se organizeaza încă petrecere în sat iar femeile gătesc un
desert traditional specific locului: un fel de plăcinta împletită umpluta cu fructe de pădure culese din pădurile de la marginea
satului.

Descrierea liniei de finanțare
Asociația Împreună  are posibilitatea de a participa la o competiție de proiecte adresată comunităților din mediul rural.
Finanțarea  sprijină  derularea  de  activități  educaționale  dar  și  dezvoltarea  și  formarea  continuă  a  corpului  profesoral,
activități sociale și medico-sociale, activități de formare profesionala și medierea muncii. În plus, finanțarea încurajează
implicarea activă a membrilor comunității beneficiare în proiect, prin voluntariat, acțiuni civice și derularea de campanii
sociale. 

Asociația dorește să dezvolte un proiect care sa contribuie la dezvoltarea și bunastarea comunității din sat. Pentru asta,
proiectul  trebuie  sa  ofere  soluții  pentru  ameliorarea  problemelor  cu  care  se  confruntă  locuitorii  și  în  același  timp  sa
valorifice cât mai mult resursele naturale și antropice locale, astfel încât dezvoltarea comunității  să fie posibila și după
incheierea proiectului.

CERINȚE

Pe baza informațiilor de mai sus, elaborați o schiță de proiect de maxim o pagină și jumătate (Times New Roman 12) care
să cuprindă:

 2 surse suplimentare de date pe care le-ați consulta pentru a afla mai multe informații despre comunitate și despre
satul Arțaru Mic;

 Obiectivul proiectului (recomandare: obiectiv SMART);
 2 argumente care să justifice nevoia comunității din Arțaru Mic de a beneficia de sprijin/finanțare;
 4 exemple de activități concrete propuse spre a primi finanțare, în acord cu specificul domeniilor și tipurilor de

activități eligibile. Cele 4 activitățile vor fi descrise punctual (ce și cum se va întâmpla în cadrul proiectului).
 Descrierea grupului sau a grupurilor țintă care pe care le veți implica în proiect și în activitățile propuse și vor

beneficia în mod direct de pe urma acestora.

Notă: Asociația, satul și comunitatea descrise sunt fictive. 


