
                       

  Fundația YANA-You Are Not Alone  
  Str. Trandafirilor nr 5, Nicolae Bălcescu, Bacău, România 

 info@yana.ro    www.yana.ro    +40 234 214140 
 

Copii grozavi, comunitate mulțumită! 
 
Numele organizației: Fundația YANA-ou Are Not Alone 
Adresa: str. Trandafirilor 5, localitatea Nicolae Bălcescu, județul Bacău 
Număr de telefon: 0730 457 212 
Reprezentant legal al organizației: Ana-Gabriela Mateiu 
 
Domeniul proiectului: Educație civică 
Scurtă descriere a proiectului: Comunitatea noastră evoluează, locuințele și instituțiile devin tot mai 
îngrijite și arătoase, însă din păcate unele spații publice nu sunt păstrate și îngrijite, în special locurile de 
joacă sunt vandalizate des. Noi vrem să dezvoltăm simțul civic al copiilor din comunitate prin activități de 
educație nonformală care să le dezvăluie capacitatea de folosire responsabilă a resurselor și de a îngriji 
bunurile comune. Proiectul oferă activități de cunoaștere, explorare, creație, dezbatere, plantări, reparații, 
îngrijire și ecologizare ale spațiilor care sunt, în definitiv, ale tuturor. Suntem o echipă mixtă: Fundația YANA 
și Școală. Pentru a realiza activitățile propuse prin proiect, avem nevoie de materiale pentru curățenie, 
reparații, ecologizare, plantare, creație, picturi, răcoritoare și promovare. 
 
Scopul proiectului este dezvoltarea simțului civic la copiii din comunitate prin activități de educație 
nonformală ce urmăresc creșterea treptată a capacității de folosire atentă a resurselor comune și de 
îngrijire a mediului, în propria comunitate și oriunde.  
Nevoia pe care o rezolvă proiectul: Unele locuri de joacă sunt vandalizate des, distrugerile și neglijența, 
lipsa de grijă în folosirea locurilor și bunurilor comune pot duce la situații riscante.  
Activitățile proiectului vizează și creșterea gradului de incluziune socială a copiilor defavorizați, precum și 
dezvoltarea comunitară prin întărirea relației ong - școală – părinți – voluntari - autorități locale.  
Ne propunem să generăm o schimbare sustenabilă care să fie vizibilă nu doar pe parcursul implementării 
proiectului cât, mai ales, după ce proiectul se va fi încheiat, când unele comportamente vor face parte din 
rutina copiilor de azi/adulților de mâine.   
Prin implicarea copiilor în proiectarea, organizarea, desfășurarea și evaluarea activităților urmărim lărgirea 
orizontului lor de înțelegere, îmbogățirea cunoștințelor, dezvoltarea unei atitudini atente și a 
comportamentului de grijă față de ceea ce e al tuturor.  
Prin caracterul comunitar și incluziv al proiectului, precum și prin abordarea creativă a temei îngrijirii 
spațiilor și bunurilor care sunt ale întregii comunități urmărim să creștem impactul și să sporim șansele de a 
continua activitățile și după încheierea perioadei de implementare a proiectului. 
 
Obiectivele proiectului:  

• Dezvoltarea atitudinii și comportamentelor de grijă față de bunurile și spațiile publice ale 

comunității la copiii din comuna Nicolae Bălcescu. 

• Creșterea nivelului de cunoaștere, în rândul copiilor din comuna Nicolae Bălcescu, privind bogăția 

resurselor naturale locale și de conștientizare a importanței acestora pentru comunitate. 

• Creșterea nivelului de cooperare între Fundația YANA-Școala Nicolae Bălcescu-părinți-voluntari-

administrație publică locală. 

Durata proiectului: 7 luni, între noiembrie 2021 și mai 2022 
Număr de beneficiari direcți ai proiectului: Beneficiarii direcți ai proiectului sunt minim 400 de copii cu 
vârsta cuprinsă între 3 și 14 ani, elevi ai Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu”, ai Grădiniței „Sfânta Maria”, 
Nicolae Bălcescu, și ai structurii Școala Gimnazială Nr. 1 Valea Seacă, din comuna Nicolae Bălcescu, județul 
Bacău. Dintre aceștia, 80 sunt beneficiari ai centrelor de zi „Casa YANA” și „Casa Heidi” ale Fundației YANA.  
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Număr de beneficiari indirecți ai proiectului: Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt: 
- familiile celor minim 400 de copii participanți în activitățile proiectului 
- instituțiile și organizațiile implicate în proiect: acestea își vor întări cooperarea, cu perspectiva realizării de 
noi proiecte similare 
- întreaga comunitate se va bucura de rezultatele materiale ale proiectului, dar mai ales de rezultatele 
imateriale, ceea ce înseamnă îmbunătățirea comportamentului copiilor și creșterea nivelului de înțelegere a 
exigențelor legate de protejarea naturii și a resurselor comune. 
 
Activitățile proiectului: 
A.1 Stabilirea echipei de implementare: aceasta va fi constituită din specialiști ai Fundației YANA și profesori 
ai Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu”, instituție parteneră în proiect. Coordonatorul proiectului: Florentina 
Ciobanu, asistent social al Fundației, cu competențe și experiență vastă și în domeniul educației non-
formale. (noiembrie 2021) 
A.2 Eveniment de lansare. Vor fi invitați profesorii Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu”, părinți ai copiilor 
înscriși în Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, echipa Fundației YANA, membrii consiliului local și primarul 
comunei Nicolae Bălcescu. Locul de desfășurare va fi un spațiu deschis reprezentativ din comunitate. Nu 
sunt implicate costuri de protocol. (noiembrie 2021) 
A.3 Măsurarea nivelului inițial al cunoștințelor copiilor referitoare la educația civică, la existența resurselor 
naturale din comunitate și la responsabilitatea lor față de acestea. Metoda: animația socio-educativă, 
realizată cu ajutorul cercetașilor, parteneri în proiect. Locații: outdoor. (noiembrie 2021) 
A.4 Parcul meu WOW!! Pentru ecologizarea și înfrumusețarea a patru locuri de joacă din comună- câte unul 
în fiecare din satele comunei- se vor organiza patru concursuri de machete și de mesaje-avertisment 
creative, în cadrul căruia copiii vor lucra și vor intra în competiție, organizați în echipe. Împreună, profesori, 
părinți, angajați ai primăriei, voluntari și copii vor face echipă în acțiuni comune de reparare, înfrumusețare, 
plantare, îngrijire – copiii vor învăța prin prin metodele brainstorming și learning by doing. Vom organiza 
câte două acțiuni de ecologizare-reparații-plantare în câte un spațiu de joacă din fiecare localitate a 
comunei; întrucât fiecare din aceste activități se va întinde pe durata a mai multe ore de lucru, vom oferi 
participanților apă și biscuiți/sandviș, aceasta fiind o dovadă minimală de grijă și apreciere pentru 
implicarea în activități, comportamente pe care dorim să le încurajăm. După încheierea proiectului, spațiile 
vor putea fi valorificate în cadrul activităților educaționale și de socializare de către toți copiii comunității. 
(perioada martie-mai 2022). 
A.5 Cinema sub cerul liber. Proiecție de filme tematice și dezbateri în grădina bisericii / curtea centrelor de 
zi ale Fundației YANA / curtea școlii, la sfârșitul zilelor în care se muncește intens la spațiile de joacă sau se 
ecologizează. Vom avea popcorn și limonadă. Metoda: cineforum. (Martie-Mai 2022) 
A.6 Realizarea de obiecte decorative și de „pereți muzicali” pentru cele 4 locuri de joacă, folosind materiale 
naturale și materiale reciclate, utilizând și idei și modele creative oferite de spațiul virtual (internet). 
Metodele vor fi brainstorming și learning by doing.(noiembrie 2021-mai 2022) 
A.7 Explorarea resurselor naturale locale, conștientizarea importanței lor pentru comunitate: vizite la 
rezervația naturală de tip avifaunistic „Lacul Galbeni” și drumeție cu ecologizare în pădurea Valea Seacă-
Lărguța. Metode: Photo Voice și învățare prin descoperire.  
A.8* Arta ne face mai buni: brainstorming și concurs de schițe în rândul copiilor; pe baza rezultatelor 
premiate ale concursului de schițe, vor fi realizate două picturi murale tematice de către experți ai 
proiectului „ZidArt” Bacău, pe două clădiri reprezentative pentru grupul țintă, Grădinița „Sfânta Maria” și 
Centrul de Zi pentru copii „Casa YANA”. (martie-mai 2022) – activitate opțională, realizabilă în limita 
bugetului alocat. 
A.9 Sărbătorim munca noastră: vom organiza două evenimente finale – 1) un eveniment de evaluare finală 
cu copiii a impactului activităților proiectului și 2) un eveniment de sărbătorire a rezultatelor proiectului la 
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care vom invita toți adulții și implicați în activitățile proiectului. Activitățile se vor realiza în parcul de la 
Budine, din Nicolae Bălcescu, prin animație socio-educativă. Vom proiecta fotografii din toate activitățile 
proiectului. (mai 2022) 
A.10 Comunicare și promovare: 2 comunicate de presă la lansarea și încheierea proiectului; postări despre 
activități pe site-urile și pe paginile de Facebook ale Fundației și Școlii; inscripții informative permanente 
realizate manual la locurile de joacă și pe picturile murale*. (noiembrie 2021-mai 2022) 
 

Echipa de proiect: 

Ciobanu Florentina – coordonator. Competențe: licență în asistența socială, stagii de formare în pedagogie 
și animație pentru lideri de cercetași. 

Panțiru Alina-Clara – responsabil financiar. Responsabil cu achizițiile curente și cu gestiunea bazei materiale 
a centrelor de zi ale Fundației. Studii în economie, nivel de licență. 

Patrașc-Lungu Maria - responsabil activitate - Educator specializat la Fundația YANA, de 4 ani. Profesor la 
Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, vechime profesională de 4 ani. 

Traian Loredana - responsabil activitate - Profesor de limba franceză la Școala Gimnazială „Nicolae 
Bălcescu”, vechime profesională de 15 ani. 

Iosub Ștefania - responsabil activitate - Profesor Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, vechime 
profesională 20 de ani. 

Dogaru Celina - responsabil activitate - Profesor la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, vechime 
profesională 25 de ani. 

Roșu Mihaela - responsabil raportare - Profesor la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, vechime 
profesionala de 20 de ani. 

Toți membrii echipei de proiect au fost implicați în scrierea proiectului. 

 
Voluntari în proiect: 

• Minim zece cercetași din comunitatea Nicolae Bălcescu, membri ai Centrului Local „Preasfânta 

Inima a lui Isus”, vor lua parte la planificarea, organizarea și realizarea activităților, alături de 

profesori și de specialiștii Fundației YANA. Rolul principal al voluntarilor cercetași va fi acela de a 

conduce activitățile de animație socio-educativă. 

• Minim 3 voluntari seniori din echipa Fundației YANA vor coordona activități în cadrul A.4 și A.6. 

• Alți voluntari vor fi recrutați prin apeluri deschise, pe durata implementării proiectului. 

 
Parteneriate în proiect:  
Consiliul Local și Primăria Comunei Nicolae Bălcescu 

• Alocă bugetul pentru cheltuielile directe necesare implementării activităților proiectului. Aprobă 

lucrările de reparații și instalarea pereților muzicali în locurile de joacă. Participă la activități cu 
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resurse umane și materiale preia gunoaiele strânse de copii. Asigură transportul copiilor în 

activitățile A.8. 

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” 

• Participă la scrierea proiectului. Participă la toate activitățile proiectului, prin responsabilii din 

echipa de proiect. Pune la dispoziție resursele umane și materiale necesare implementării în cele 

mai bune condiții a activităților proiectului. Obține acordurile părinților, inclusiv GDPR. 

Centrul Local Cercetășesc „Preasfânta Inimă a lui Isus”, Nicolae Bălcescu 

• Minim 10 voluntari cercetași participă la activitățile A.4, A.6, A.7, A.8 și a A.10, aceștia conduc 

activitățile de animație socio-educativă și participă la toate componentele activităților, de la 

planificare până la evaluare, după metoda „learning by doing”. 

Parohiile catolice și ortodoxe din comună  

• vor fi invitate să participe prin acordarea permisiunii de a fi realizate activitățile de cinema forum în 

grădinile bisericilor și să sprijine proiectul prin promovarea și comunicarea activităților prin 

anunțuri în timpul liturghiilor. 

Evaluarea rezultatelor: 
Indicatori: 

• minim 400 copii participanți 

• minim 20 profesori participanți 

• părinții a minim 400 de copii își dau acordul pentru participarea copiilor și sunt implicați indirect 

• îmbunătățirea nivelului cunoștințelor pe tema proiectului la copiii implicați în proiect 

• îmbunătățirea comportamentului,  schimbări de atitudine, concretizate în grijă față spațiile de 

joacă, păstrarea curățeniei pe stradă, interes pentru tema antirisipă 

• minim 4 instituții comunitare implicate activ în activitățile proiectului 

• 4 locuri de joacă reparate & întreținute după proiect 

• 2 picturi murale realizate și protejate* 

• 50 materiale comunicare & promovare  

Măsurarea progresului se va face prin chestionare, observație, note școlare.  
 
Bugetul Proiectului (RON) 
Costuri directe per activitate: 

- A.4: Materiale și plante diverse: 4 parcuri x 5.000 lei       20.000 lei  

- A.6: materiale pt. realizarea de obiecte decorative și pereți muzicali: 4 x 1.000 lei                 4.000 lei 

- A.4, A.5, A.9: biscuiti/sandvisuri, apă, popcorn, lămâie: 8 x 400 lei        3.200 lei 

- A.7: transport copii Galbeni/Valea Seacă: 2 x 1.500 lei        3.000 lei 

- A.10: comunicat presă: 2 x 350 lei:             700 lei 

  

Buget total (exclusiv costuri directe):                      30.900 lei 

 
*Buget total inclusiv A.8 - cost realizare 2 picturi murale: 30.900 lei + 2 x 7.750 lei   46.400 lei
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Locul implementării proiectului: 
Comuna Nicolae Bălcescu, satele Nicolae Bălcescu, Valea Seacă, Galbeni, Lărguța. 
 
 
Informații despre autor: 
Numele autorului:        Mateiu  
Prenumele autorului:  Ana-Gabriela 
Vârsta:              44 ani 
Adresa:              Nicolae Bălcescu, 607355, str. Ioan Sociu 138 
E-mail:               gabriela.mateiu@gmail.com 
Telefon:             0730 457 212 
 
 
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform Legii nr.133 din 08.07.2011 privind 
protecția datelor cu caracter personal. 
 
 
 
 
Data     
29.09.2021 
 
 
Ana-Gabriela Mateiu,  
director executiv  
Fundația YANA-You Are Not Alone  
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