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Necesitatea proiectului:
Proiectul pornește de la datele statistice în ceea ce privește numărul mare de persoane din județul Iași care doresc să socializeze, să comunice, să
citească împreună inter-generațional. Astfel, conform Institutului Național de Statistică din România (INS), Repere Economice și Sociale Regionale –
Statistica Teritorială din 20181 sunt menționate datele statistice concrete în ce privește organizarea administrativă a teritoriului României la 31 iunie
2016, estimate în condiții de comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensământului Populației și al Locuințelor 2011 pe grupe de vârstă, așa cum
urmează:

PE GRUPE DE VÂRSTĂ

AN TOTAL 0-14 ANI 15-69 ANI 60 ANI ȘI
PESTE

2015 787.671 142.129 484.231 161.311

2016 789.372 142.991 482.124 164.257

La 30 iunie 2018 numărul total de persoane cu dizabilităţi comunicat Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţiă2 din cadrul Ministerului
Muncii  şi Justiției  Sociale,  prin direcţiile  generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene,  respectiv  locale  ale sectoarelor  municipiului
Bucureşti, a fost de 805.653 persoane. Dintre acestea, pe județul Iași, la 30 iunie 2018 este înregistrat un număr de 26.943 persoane cu dizabilități din
care femei 13.423, copii 2.784 și adulți 24.159.

Biblioteca Județeană în colaborare cu partenerii săi doresc să vină în sprijnul acestor persoane care nu se pot deplasa atât din motive medicale cât și din
alte cauze prin activități cultural-educative care să promoveze LECTURA INTERGENERAȚIONALĂ. Ceea ce ne propunem în acest proiect vine să
sprijine și să dezvolte caracterul intergenerațional  societal:  copiii,  tinerii,  bătrânii și chiar adulții sunt  încurajați  să participe  împreună la activități
educative, recreative, sportive, într-un cadru comunitar precum biblioteca sau un spațiu neconvențional.

Voluntariatul  joacă un rol esențial  în  astfel  de activități,  iar  voluntarii  implicați  în proiectele  și  activitățile  culturale  ale  bibliotecii  publice  ori  în
activitățile de tip social ale DGASPC Iași și Asociația Kiwanis Iași Team aparțin tuturor categoriilor de vârstă. Pornim de la convingerea că fiecare

1 [http://www.insse.ro/cms/files/Publicatii_2018/84.Repere_economice_si_sociale_Statistica_teritoriala/Repere_economice_si_sociale_regionale_statistica_teritoriala.pdf  ] 
accesat în data de 19.11.2019

2 [http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/10/ANPD-evolutii-trim-II-2018-MMJS-publicabil.pdf ] accesat în data de 19.11.2019
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persoană, indiferent de vârstă, reprezintă o resursă pentru comunitate,  iar valorificarea potențialului tuturor membrilor comunității,  interacțiunea și
dialogul între generații sunt premisele esențiale pentru construirea unei comunități puternice și solidare.

Înconjurați de energia, vitalitatea și afecțiunea tinerilor voluntari,  vârstnicii, copii, ori persoanele cu nevoi speciale  se vor simți mai puțin singuri și
izolați, mai puțin marginalizați și neglijați de către cei din jur. Atunci când au posibilitatea să se implice și să contribuie la binele comunității în care
trăiesc, când li se dă ocazia să își folosească abilitățile în folosul celor tineri și fără experiență, seniorii își recapătă respectul de sine și pofta de viață,
copiii și tinerii cu probleme de sănătate își vor regăsi echilibrul și  restabili statutul social - educațional în rândul celorlalți membri ai societății.

Proiectul își propune să conducă la conștientizarea, îmbunătățirea și împuternicirea societății ieșene (prin voluntarii implicați și beneficiarii proiectului
vizați) la întărirea gradului de coeziune socială intergenerațională prin promovarea cărții și a lecturii de către biblioteca publică.

Prin evenimentele  socio-cultural-educative  pe  care le  vom organiza  în  cadrul  proiectului  vom viza  grupul  țintă  problematic  conform rapoartelor,
studiilor de specialitate emise și de partenerii proiectului. Vom identifica centrele de vârsta a treia din comunitate pentru a interacționa cu ei și unitățile
de învățământ ieșene care au elevi cu nevoi speciale, pentru a promova activitățile culturale intreprinse la nivel local/național și pentru a multiplica
impactul lecturii și zona lor de influență.

Scopul proiectului:  Creșterea gradului de coeziune socială în rândul copiilor, tinerilor, vârstnicilor ori persoanelor cu nevoi speciale sau persoanelor
din alte grupuri vulnerabile prin promovarea cărții și a lecturii ca tratament antisingurătate și antalgic.

Prin obiectivele sale, proiectul își propune să sprijine:

- promovarea  educației  incluzive  prin  intermediul  activităților  socio-educative.  Biblioteca  publică  își  propune  derularea  unui  program  cultural
educativ  interactiv  cu  participarea  voluntarilor  bibliotecii  și  a  partenerilor  în  proiect  care  să  se  implice  benevol  în  promovarea  lecturii
intergeneraționale ca atitudine nediscriminatorie față de persoanele de vârsta a treia dar și tinerii cu grad de sănătate redus, persoane cu dizabilități,
dar și de altă cultură și naționalitate;

- contribuția  de  valoare  adăugată  a  dezvoltării  personale,  profesionale,  interculturale  și  lingvistice  a  persoanelor  care  desfășoară  activități  de
voluntariat în biblioteca publică pentru comunitate și a beneficiarilor acestor servicii prin creșterea nivelului de informare și conștientizare a gradului
de lectură la vârsta tânără dar și a senioratului;

- stimularea politicilor culturale și socio-educative prin punerea în comun a celor  trei cuvinte distincte  cu rădăcini comune:  Cultura,  Cetățenia și
Voluntariatul;

- dezvoltarea unui model integrat de comunicare socio-cultural-educativă între persoanele tinere și cele de vârsta a treia cu biblioteca publică prin
implicarea voluntarilor.

Publicul-țintă:

- copii cu vârste cuprinse între 5-18 ani împreună cu membrii familiei;
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- copii, tineri, adulți cu nevoi speciale împreună cu aparținătorii acestora;

- elevii de gimnaziu și de liceu între 13-18 ani, împreună cu membrii familiei, cunoștințe, vecini ai acestora;

- seniori cu vârste cuprinse între 50-75 ani, împreună cu membrii familiei, cunoștințe, vecini ai acestora etc. 

Durata de implementare: 6 luni  ianuarie - iunie 2020.

Calendarul activităților:

Nr.
crt.

Activitate Perioada de
desfășurare

Locație activitate Grupul ţintă Responsabilitate
a

partenerilor

1

- Formarea voluntarilor implicați – Training 
(22-23 ianuarie 2020 );
- Realizarea bazei de date pentru buna desfășurare

a activității.
- Crearea  unui  grup pe rețeaua  Facebook pentru

facilitarea  comunicării  între  coordonatori  și
voluntari

-  O „vizită” a cărților la seniori
(Educația  lecturii  pentru  sănătate,  teme  de  interes
specifice  vârstei;  Activități  de  socializare,
reintegrare socială, cultural educative și de animație
culturală;  Activități  cu  caracter  psiho-social-
educativ:  consiliere,  susținere și  comunicare  inter-
generațională;  Activități  ce  vizează  schimbul  de
experiență intergenerațională.)

22-23 
Ianuarie 2020

28 Ianuarie 2020

BJ IAȘI
-sediul central

Cămin  de  Bătrâni
„Abos  Care”
Bucium

Voluntarii implicați;
Beneficiarii proiectului;

Asociația Kiwanis Iași Team
DGASPC Iași

- B.J. Iași
- DGASPC Iași
- Asociația

Kiwanis  Iași
Team

2 - Îndrăgostește-te de o carte!
(Educația lecturii pentru sănătate, teme de interes 
specifice vârstei; Activități de socializare, 
reintegrare socială, cultural educative și de animație 
culturală; Activități cu caracter psiho-social-

Februarie 2020 Voluntarii implicați;
Beneficiarii proiectului;
Colegiul  Tehnic  „Ion  Holban”
Iași
Școala  Gimnazială  Specială
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educativ: consiliere, susținere și comunicare inter-
generațională; Activități ce vizează schimbul de 
experiență intergenerațională.)

„Constantin Păunescu” Iași
Asociația ROIS (Ready to Open
Intercultural Spaces) Iași

3

- Lectura – un mărțișor al sufletului!
(Educația lecturii pentru sănătate, teme de interes 
specifice vârstei; Activități de socializare, 
reintegrare socială, cultural educative și de animație 
culturală; Activități cu caracter psiho-social-
educativ: consiliere, susținere și comunicare inter-
generațională; Activități ce vizează schimbul de 
experiență intergenerațională.)

 Martie 2020 Voluntarii implicați;
Beneficiarii proiectului;
Colegiul  Tehnic  „Ion  Holban”
Iași
Școala  Gimnazială  Specială
„Constantin Păunescu” Iași
Asociația ROIS (Ready to Open
Intercultural Spaces) Iași

4

- Un Paște Literar
(Educația lecturii pentru sănătate, teme de interes 
specifice vârstei; Activități de socializare, 
reintegrare socială, cultural educative și de animație 
culturală; Activități cu caracter psiho-social-
educativ: consiliere, susținere și comunicare inter-
generațională; Activități ce vizează schimbul de 
experiență intergenerațională.)

Aprilie 2020 Voluntarii implicați;
Beneficiarii proiectului;
Colegiul  Tehnic  „Ion  Holban”
Iași
Școala  Gimnazială  Specială
„Constantin Păunescu” Iași
Asociația ROIS (Ready to Open
Intercultural Spaces) Iași

5

- <Mai> cu fluturi și povești
(Educația lecturii pentru sănătate, teme de interes 
specifice vârstei; Activități de socializare, 
reintegrare socială, cultural educative și de animație 
culturală; Activități cu caracter psiho-social-
educativ: consiliere, susținere și comunicare inter-
generațională; Activități ce vizează schimbul de 
experiență intergenerațională.)

Mai  2020 Voluntarii implicați;
Beneficiarii proiectului;
Colegiul  Tehnic  „Ion  Holban”
Iași
Școala  Gimnazială  Specială
„Constantin Păunescu” Iași
Asociația ROIS (Ready to Open
Intercultural Spaces) Iași

6

- Și bătrânii iubesc poveștile!
(Educația lecturii pentru sănătate, teme de interes 
specifice vârstei; Activități de socializare, 
reintegrare socială, cultural educative și de animație 
culturală; Activități cu caracter psiho-social-
educativ: consiliere, susținere și comunicare inter-
generațională; Activități ce vizează schimbul de 
experiență intergenerațională.)

Iunie 2020 Voluntarii implicați;
Beneficiarii proiectului;
Asociația Kiwanis Iași Team
DGASPC Iași
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Metodologie de lucru cu voluntarii:

- în cadrul activităților, voluntarul (după un training cu bibliotecarul responsabil pe proiect) comunică cu grupul-țintă prin intermediul interviului de
referință (ce îi place să i se citească, cu ce anume ar dori să-l ajute biblioteca, îl consiliem și susținem în ceea ce își dorește persoana respectivă,
prezentare succintă a soft-ului bibliotecii: e-bibliophil);

- voluntarul trebuie să îndeplinească următoarele atribuții:

 să dețină permis acces la bibliotecă (să aibă grijă de cărți, să nu întârzie restituirea titlurilor împrumutate și să respecte regulamentul
statutului de cititor al bibliotecii);

 la Biroul Împrumut pentru Adulți (sediul central) i se va construi o fișă aparte de împrumut în cadrul proiectului și după ce ia legătura
cu persoanele care nu se pot deplasa la bibliotecă,  să revină în spațiul bibliotecii  pentru a împrumuta pe fișa respectivă titlurile
solicitate de doritori;

 să dețină un carnețel (sau fișa citiorului din partea bibliotecii) în care să noteze toate detaliile de contact ale cititorului de acasă și
cărțile împrumutate cu termenul de restituire / prelungire;

 să colecteze informațiile necesare (în fișa – contract înscriere ) pentru eliberare de permis acces la bibliotecă a cititorului de acasă cu
semnătură  ͢   revenire la Centrul de Înscriere pentru a prelua permisul  ͢  și înaintare permis cititorului de acasă;

 să comunice permanent cu responsabilul de proiect din partea bibliotecii;

 să participe activ în cadrul „poveștilor terapeutice” pentru grupul țintă în funcție de dorința persoanelor aparținând acestui grup, dar și
de timpul disponibil al voluntarilor și partenerilor proiectului ;

 atributele  prezente  în  profilul  voluntarului  implicat  să  fie  ASUMAREA, AFECȚIUNEA,  DISPONIBILITATEA,
RESPONSABILITATE, UMANITATEA ȘI UNITATEA !

Iniţiator şi responsabili:

 Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi” Iaşi – Aviz, Director Adj. de Specialitate – Carina Munteanu; Serviciul Proiecte și Programe Culturale,
PR, şef serviciu, Mihaela Morariu şi coordonator de proiect-bibliograf formator, Elena Zanet, Biroul Împrumut pentru Adulți, șef birou Florina
Mînzu, Biroul Împrumut pentru Copii, șef birou Roxana Cozmiuc.
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Parteneri:

- DGASPC Iași – responsabil proiect cu BJ Iași, Elena Filiche
- Asociația Kiwanis Iași Team – coordonator, președinte Evelin Stratica

- Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași – director adj. prof. Gabriela Vrabie
- Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Iași – director, prof. Sorin Gabriel Dănilă și prof. Cătălina Tincu
- Asociația ROIS (Ready to Open Intercultural Spaces) Iași – coordonatori, Nicoleta Emacu și Adrian Mârzac

CONSLIUL JUDEȚEAN IAŞI

Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi” Iaşi

DIRECTOR,

DAN NICOLAE DOBOŞ

Şef Serviciu Programe şi Proiecte
Culturale

MIHAELA MORARIU 

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Iași (DGASPC)

DIRECTOR GENERAL,

FLORIN ION

Asociația Club Kiwanis Iași Team

PREȘEDINTE,

EVELIN STRATICA

7 


