
    

                   Bibliotecile - hub-uri de suport pentru refugiați și comunitate

Proiect finanțat de International Rescue Committee (IRC) și implementat de Fundația Noi Orizonturi

împreună cu Asociația Comunitățile Viitorului 

- partener Biblioteca Județeană ”V. A. Urechia” Galați - 

Argument

În ultimii ani, biblioteca publică a demonstrat că este o instituție dinamică, care se poate adapta

ușor la provocările vremurilor și care își  susține constant misiunea de a oferi sprijin și informații,

pentru comunitate și pentru refugiați, chiar și în cele mai dificile momente. 

Încă de la începutul crizei refugiaților, alături de asociații, ONG-uri și alte instituții, bibliotecile

publice au fost printre principalele puncte de interacțiune cu familiile care au fost nevoite să se salveze

și să fugă din calea războiului, căutând sprijin și siguranță în instituțiile din țară, prin care se numără și

blbioteca  ce  oferă  pe  lângă  cadrul  informațional  și  o  atmosferă  de  normalitate,  prin  intermediul

activităților dedicate acestora. 

În contextul actual, bibliotecile publice sunt hub-uri de suport:

- pentru refugiați punând gratuit la dispoziţia acestor persoane, aflate într-un moment trist şi nefericit

din viaţa lor, spaţii în care pot participa la diferite activităţi educative, cursuri de învățare a limbii

române,  calculatoare  pe  care  le  pot  folosi  pentru  şcoala  online  şi  nu  numai,  xerox  şi  imprimare

gratuită, vizionare de filme şi desene animate 3D, dar şi consultarea unor dicţionare şi cărţi scrise în

limba ucraineană, etc.; 

- pentru întreaga comunitate oferind servicii, colecții și evenimente de calitate.

Proiectul  Biblioteci  -  hub-uri  de  suport  pentru  refugiați  și  comunitate  finanțat  de

International  Rescue  Committee  (IRC)  și  implementat  de  Fundația  Noi  Orizonturi  împreună  cu

Asociația Comunitățile Viitorului urmărește diversificarea serviciilor de bibliotecă atât în mediul urban

cât și în cel rural.

Scop

Scopul  proiectului,  la  nivel  național,  este  acela  ca  bibliotecile  participante,  cu  sprijinul

autorităților, bibliotecarilor, voluntarilor și a participanților să devină hub-uri de suport pentru refugiați

și comunitate.



Obiective generale 

Proiectul derulat în 8 biblioteci din țară, la nivel județean, municipal și rural are ca obiective:

-  facilitarea accesului  la  educaţie  prin organizarea și  desfășurarea de activități  educaționale pentru

copiii refugiați;

- crearea de servicii în comunitate pentru îmbunătățirea situației persoanelor dezavantajate refugiate

prin organizarea de sesiuni, workshop-uri și ateliere;

- diversitatea serviciilor pentru copii, adolescenți și întreaga comunitate prin constituirea de cluburi

tematice.

Obiective specifice 

Obiectivele  specifice  ale  proiectului  finanțat  de  International  Rescue  Committee  (IRC)  și

implementat  de  Fundația  Noi  Orizonturi  împreună cu  Asociația  Comunitățile  Viitorului,  în  cadrul

Bibliotecii Județene ”V. A. Urechia” Galați trebuie să fie SMART (specifice, măsurabile, realizabile,

realiste, încadrabile într-un timp dat) și anume:

- amenajarea unui spațiu pentru adolescenți români la Filiala nr. 2 ”Paul Păltănea” în valoare de

500 USD (finanțare în cadrul proiectului) pentru activități IMPACT în folosul comunității până în luna

martie 2023;

-  derularea  a  18  activități/componentă  proiect  pentru  participanți  (decembrie  2022  -  iunie

2023);  2  training-uri  pentru  bibliotecarii  voluntari  (decembrie  2022  -  ianuarie  2023),  întâlniri

săptămânale (pe ZOOM) și comunicări zilnice pe grup de whatsapp, email, sau telefonic cu echipa de

proiect (noiembrie 2022 - iunie 2023), 1 sesiune formare voluntari (ianuarie 2023);

-  dezvoltarea  competențelor  de  voluntariat  pentru  minimum  12  adolescenți  din  Clubul

IMPACT, dezvoltarea  competențelor  digitale  pentru  minimum 10 copii  din Clubul  de Robotică și

coding și dezvoltarea competențelor lingvistice pentru 15 refugiați din cadrul Clubului ”Ora de limba

română” (decembrie 2022 - iunie 2023);

- utilizarea bibliotecii ca hub de către refugiați și comunitate, în orice moment.

Echipa de proiect:

- International Rescue Committee (IRC) - finanțator

- Fundația Noi Orizonturi - coordonator

- Asociația Comunitățile Viitorului - partener

- Biblioteca Județeană ”V. A. Urechia” (filiale) - participant



Perioade de implementare a proiectului

Proiectul are ca perioada de implementare noiembrie 2022 - iunie 2023, cu posibilitatea de

continuare a activităților după încheierea proiectului.

Biblioteci participante:

- Biblioteca Județeană ”V. A. Urechia” Galați - Filiala nr. 2 ”Paul Păltănea”;

- Biblioteca Județeană ”Panait Cerna” Tulcea;

- Biblioteca Județeană ”George Barițiu” Brașov - Filiala nr. 4 Copii și tineret;

- Biblioteca Județeană ”G. T. Kirileanu” Neamț;

- Biblioteca Metropolitană București;

- Biblioteca Municipală "Stroe S. Belloescu" Bârlad, județul Vaslui;

- Biblioteca Comunală Botiz, județul Satu Mare;

- Biblioteca Municipală Medgidia, județul Constanța.

Justificarea participării Bibliotecii Județene ”V. A. Urechia” în cadrul proiectului

Încă  de  la  începutul  crizei  refugiaților,  Biblioteca  Județeană  ”V.  A.  Urechia”  Galați  a  fost

printre principalele puncte de interacțiune cu familiile fugite din calea războiului, nu numai pentru

cadrul informațional pe care îl oferă, ci și pentru a crea un cadru de normalitate, prin dezvoltarea de

activități dedicate copiilor și adulților. La nivelul bibliotecii s-a identificat necesitatea de a dezvolta

cadrul de competențe prin participarea în proiecte dedicate acestora, prin organizarea și desfășurararea

de evenimente, pentru a putea oferi refugiaților sprijinul necesar. 

În cadrul prezentului proiect, Biblioteca Județeană (prin filialele sale), sub coordonarea echipei

de proiect, va organiza cluburi tematice și întâlniri mixte româno-ucrainene prin intermediul cărora să

depășim în primul rând bariera lingvistică pentru a ne adapta la nevoile refugiaților, atât copii, cât și

adulți.  De  asemenea,  se  va  urmări  stimularea  participării  copiilor  și  adolescenților  în  integrarea

acestora în comunitate, prin implicarea activă în acțiuni diverse, precum și dezvoltarea abilităților de

robotică și coding.

Componentele proiectului și Grupul țintă

Proiectul are 4 componente importante (clubul IMPACT, clubul de Robotică și coding, Clubul

Ora de limba română și Alte activități) la care vor participa: echipa de proiect ca mentori, bibliotecari

ca formatori, profesori, psihologi, juriștii ca voluntari ai bibliotecii și cei mai importanți participanți în

cadrul proiectului: copiii/adolescenții/adulții români și refugiați, ca beneficiari ai activităților care se

vor desfășura.



Grupul țintă pentru Clubul IMPACT va fi  format din categoria de vârstă 12-18 ani,  pentru

Clubul de robotică, 6-14 ani, pentru Clubul Ora de limba română și pentru adulți nu va fi limită de

vârstă. 

Descrierea sintetică a componentelor proiectului și periodicitatea acestora:

A. SERVICII EDUCAȚIONALE

1. Clubul IMPACT - în clubul IMPACT, adolescenții vor socializa, vor face voluntariat, vor

învăța și vor experimenta idei în folosul comunității și al refugiaților, cu sprijinul bibliotecarilor și a

echipei  de  proiect.  Vor  combina  informațiile  teoretice  dintr-un  anumit  domeniu  (ex.  ecologie,

nediscriminare/incluziune, violența, sănătate, etc.) cu acțiuni concrete derulate în comunitate, împreună

cu comunitatea și în beneficiul acesteia. Astfel, adolescenții cu siguranță vor fi provocați să identifice

problemele din comunitățile lor, să propună soluții concrete de rezolvare a acestora dezvoltând idei în

beneficiul viitorului comunității. 

Clubul IMPACT va avea pentru început minim 12 participanți, cu posibilitate de extindere.

Fiecare  întâlnire  se  va  desfășura  pe  parcursul  a  max.  2  ore,  la  sediul  Filialei  nr.  2  ”Paul

Păltănea”, unde se va amenaja și un spațiu destinat activităților din cadrul clubului. Periodicitatea va fi

stabilită de comun acord cu adolescenții, având în vedere programul școlar, astfel încât să fie acoperite

cele 18 întâlniri stabilite în derularea acestui proiect.

Cluburile IMPACT din cele 8 biblioteci participante în acest proiect vor fi incluse în programul

național educațional IMPACT din România, alături de rețeaua internațională din alte 26 de țări din

lume, pentru dezvoltarea competențelor de viață în rândul adolescenților. 

2. Clubul de Robotică și coding - în cadrul clubului, participanții, cu vârste între 6-14 ani vor

învața noțiuni de programare, vor învăța să construiască roboți,  vor învăța să scrie linii de cod, la

bibliotecă.  Copiii,  români  și  ucraineni,  sub  îndrumarea  echipei  de  proiect,  a  bibliotecarilor  și  a

profesorilor  voluntari  vor  dezvolta  la  nivelul  lor  de  cunoaștere  soluții  tehnologice  la  problemele

comunității cărora le aparțin. Pentru unii dintre ei va fi o activitate distractivă, pentru alții ar putea fi o

alegere cu un parcurs educațional și profesional care îi va ajuta în viață.

Întâlnirile/atelierele vor fi săptămânale, cu minim 12 participanți, cu posibilitate de extindere,

la sediul Filialei nr. 2 ”Paul Păltănea”.

B. MANAGEMENTUL VOLUNTARILOR

1. Clubul Ora de limba română - vor avea loc sesiuni de învățare a limbii române de către

refugiați, ateliere tematice sub îndrumarea echipei de proiect, a profesorilor voluntari ai bibliotecii și al

bibliotecarilor.  Scopul  comun  al  acestor  sesiuni  este  acela  ca  participanții  să  obțină  cunoștințele



necesare de comunicare în limba română, să se bucure de acest sprijin în țara în care au ales să-și

găsească liniștea și siguranța, chiar și pentru o scurtă perioadă de timp.

Sesiunile vor fi structurate în funcție de gradul de dificultate și vor fi însoțite de cărți, ilustraţii,

materiale video sau audio, etc. și vor fi susținute de voluntari ai bibliotecii, care vor urma în prealabil

un training online susținut de echipa de proiect. Sesiunile vor fi săptămânale, cu minim 10 participanți,

cu posibilitate de extindere, la sediul uneia dintre filiale Bibliotecii sau sediul bibliotecii județene.

2. Alte activități  - vor avea loc activități de recreere, de lectură, de îndemânare susținute de

voluntarii bibliotecii, cu sprijinul bibliotecarilor și a echipei de proiect. Atelierele vor fi săptămânale,

cu minim 10 participanți, cu posibilitate de extindere, la sediul Filialei nr. 2 ”Paul Păltănea”.

Locul de desfășurare al activităților:

- Filiala nr. 2 ”Paul Păltănea” (adresa: str.  1 Decembrie 1918 nr. 25, Liceul Tehnologic ”Aurel

Vlaicu”, corp V, etaj 1) telefon 0336.100.009, 0737.042.202).

Calendarul activităților

Proiectul va începe în decembrie cu promovarea în mass-media, comunitate și în mediul online

(rețele de socializare) deschiderea acestuia și începerea activităților.

Calendarul activităților:

decembrie - 3 activități (Club IMPACT - 1; Club Robotică și coding - 2)

ianuarie - 14 activități (Club IMPACT - 3; Club Robotică și coding - 3, Ora de lb. Română - 4; Activități voluntari - 4)

februarie - 16 activități (Club IMPACT - 4; Club Robotică și coding - 4, Ora de lb. Română - 4; Activități voluntari - 4)

martie - 16 activități (Club IMPACT - 4; Club Robotică și coding - 4, Ora de lb. Română - 4; Activități voluntari - 4)

aprilie - 16 activități (Club IMPACT - 4; Club Robotică și coding - 4, Ora de lb. Română - 4; Activități voluntari - 4)

mai - 16 activități (Club IMPACT - 4; Club Robotică și coding - 4, Ora de lb. Română - 4; Activități voluntari - 4)

iunie - 16 activități (Club IMPACT - 4; Club Robotică și coding - 4, Ora de lb. Română - 4; Activități voluntari - 4)

Resurse folosite:

- umane: echipa de proiect, bibliotecari, voluntari, colaboratori, participanți;

-  organizatorice:  documente  justificative  de  înscriere,  prelucrare  a  datelor,  monitorizare  și

evaluare;

- de promovare pe: site, rețele de socializare, locul publicile, școli, licee, mass-media, etc;

- materiale: cărți, consumabile;

- IT: echipamente IT;

-  financiare:  sumă fixă  alocată  fiecărei  biblioteci  pentru  amenajarea  unui  spațiu;  decontări

eligibile pe care bilbioteca participantă are voie să le facă.



Buget

Bugetul fiecărei biblioteci participante în cadrul acestui proiect va fi finanțat de către Bugetul

Total al proiectului. Vor fi direcționați câte 500 USD/bibliotecă pentru amenajarea unui spațiu pentru

adolescenții participanți la Clubul IMPACT.

Se vor asigura 2 training-uri pentru bibliotecarii voluntari (unul desfășurat la Băile Tușnad în

perioada 07-13.11.2022), iar cel de-al doilea  urmând a se desfășura în luna ianuarie 2023.

Se va asigura o sesiune de instruire pentru profesorii voluntari.

Cheltuielile pentru desfășurarea activităților vor fi susținute de către Bugetul proiectului și vor

fi direcționate sub forma de consumabile, cărți, kit-uri, protocol, etc.

Concluzii

Prin desfășurarea Proiectului Biblioteci - hub-uri de suport pentru refugiați și comunitate la

Biblioteca  Județeană  ”V.  A.  Urechia”,  instituție  subordonată  Consiliului  Județean  Galați dorim să

oferim o rază de speranță refugiaților ucraineni ce vor frecventa biblioteca (sediul central și filiale), să

contribuim la integrarea lor mai ușoară în comunitatea gălățeană și să demonstrăm în același timp, că

biblioteca nu înseamnă numai cărți, spații sau programe pentru public ci este un centru multicultural,

educațional și civic activ și permanent pentru întreaga comunitate.

    


