
Bibliotecile ca hub-uri de suport pentru refugiați și comunitate

Proiectul este finanțat de International Rescue Committee (IRC) și implementat de Fundația Noi
Orizonturi împreună cu Asociația Comunitățile Viitorului

Perioada de implementare este septembrie 2022 - iunie 2023, cu posibilitatea de continuare a
activităților în biblioteci după încheierea proiectului.

Biblioteci participante:
- Biblioteca Municipală „Stroe S. Belloescu" Bârlad, județul Vaslui;
- Biblioteca Comunală Botiz, județul Satu Mare;
- Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov, Filiala 4 - Copii și tineret, județul Brașov;
- Biblioteca Metropolitană București, Filiala Marin Preda;
- Biblioteca Județeană „V. A. Urechia” Galați, Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”, județul Galați;
- Biblioteca Municipală Medgidia, județul Constanța;
- Biblioteca Județeană „G. T. Kirileanu” Neamț, județul Neamț;
- Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea, județul Tulcea.

Scopul proiectului este întărirea capacității comunităților locale pentru a oferi sprijin incluziv
refugiaților.

Obiective generale
- facilitarea accesului la educaţie prin organizarea și desfășurarea de activități educaționale
pentru copiii refugiați și comunitatea locală;
- crearea unui spațiu sigur pentru copiii și adulții refugiați și integrarea lor în comunitatea locală;
- diversificarea serviciilor oferite de biblioteci pentru întreaga comunitate.

Obiective specifice
- amenajarea unui spațiu sigur care să încurajeze comunitatea să organizeze activități pentru
copii și adulți

- crearea unui Clubul IMPACT (12-18 ani)
Programul IMPACT inițiat de Fundația Noi Orizonturi (acronim pentru Implicare, Motivație,
Participare, Acțiune, Comunitate, Tineri) constă într-o rețea internațională de Cluburi de Inițiativă
Comunitară pentru Tineri. Membrii clubului trec printr-un proces structurat de învățare, în urma
căruia își dezvoltă competențele, caracterul și aduc o contribuție pozitivă comunității lor. Mai
multe detalii aici: https://www.noi-orizonturi.ro/cluburile-impact/

- crearea unui Club de programare și robotică (6-14 ani)
Copiii vor învăța noțiuni de programare, vor învăța să construiască roboți, vor învăța să scrie linii
de cod și vor dezvolta, la nivelul lor de cunoaștere, soluții tehnologice la problemele comunității
din care fac parte.

- oferirea de cursuri de limba română pentru refugiați (copii și adulți)

- suport psihosocial pentru refugiați.

English version below

https://www.noi-orizonturi.ro/cluburile-impact/


Libraries as a support hub for refugee and host communities

The project is financed by IRC and implemented by NHF together with FCA.

The implementation period is September 2022 - June 2023, with the possibility of continuing the
activities in the libraries after the end of the project.

Participating libraries…

The aim of the project is to strengthen the capacity of local communities to provide inclusive
support to refugees.

General objectives
- facilitating access to education by organizing and carrying out educational activities for refugee
children and the local community;
- creating a safe space for refugee children and adults and their integration into the local
community;
- diversifying the services offered by libraries for the entire community.

Specific objectives
- setting up a safe space that encourages the community to organize activities for children and
adults;

- creation of an IMPACT Club (12-18 years old)
The IMPACT program initiated by the New Horizons Foundation (acronym for Involvement,
Motivation, Participation, Action, Community, Youth) consists of an international network of
Community Initiative Clubs for Youth. Club members go through a structured learning process
through which they develop their skills, character and make a positive contribution to their
community. More details here:

- creation of a coding and robotics Club (6-14 years old)
Children will learn programming concepts, learn to build robots, learn to write lines of code and
develop, at their level of knowledge, technological solutions to the problems of their community.

- offering Romanian language courses for refugees (children and adults)

- psychosocial support for refugees.


