ASOCIAŢIA „INIMI DE GORJENI”
Tg-Jiu, Str. Dumbrava nr. 34, Gorj
C.Î.F. nr. 21505804/03.04.2007

PROIECTUL ,,O ŞANSĂ LA SĂNĂTATE PENTRU TOŢI GORJENII”
FINANŢATOR: RAIFFEISEN BANK prin programul: ,,Raiffeisen
Comunităţi”;
Suma acordată: 22000 LEI
INDICATORI DE IMPACT
Copii si tineri:
Copii cu varste pana la 11 ani
Copii cu varste intre 11 si 16 ani
Studenti
Copii ai strazii

1 persoană
5 persoane
5 persoane
0 persoane

Grupuri sociale:
Persoane fara casa

28 de tineri care au părăsit sistemul de protec ie
socială i în prezent locuiesc la internatul
Liceului Nr. 3 din Tg-Jiu
Persoane cu dificultati de invatare
16 copii i tineri din cadrul
CSCCNS Tg-Jiu i CSCCD
Tg-Jiu
Someri
24 persoane
Persoane cu venituri mici
42 persoane
Persoane cu probleme de sanatate fizica sau mintala
28 de persoane
Persoane din minoritati etnice
5 persoane
Situatia pe sexe:
Femei
67 persoane
Barbati
60 persoane
Persoane in varsta:
35 de persoane cu vârsta de peste 50 de
ani (cel mai în vârstă beneficiar
a fost un bărbat – 83 de ani)
Persoane cu dizabilitati:

93 de persoane

SCOPUL PROIECTULUI:
Asociaţia Inimi de Gorjeni şi-a propus ca prin intermediul proiectului O
şansă la sănătate pentru toţi gorjenii, să realizeze o serie de activităţi şi

acţiuni pentru beneficiarii care se află in sistemul de protecţie/monitorizare al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj.
Astfel, în cadrul proiectului ne-am angajat că se vor efectua consultaţii
oftalmologice pentru minim 100 de persoane defavorizate socio-economic din
oraşele Tg-Jiu, Bumbeşti-Jiu, Rovinari, Tg-Cărbuneşti şi donarea unui număr de
minim 50 de perechi de ochelari persoanelor care vor fi depistate cu probleme
oftalmologice, în urma consulta iilor. De asemenea peste 5000 de gorjeni, vor fi
informaţi cu privire la importanţa menţinerii sănătăţii, prin intermediul
publicaţiei ,,Inimi de Gorjeni” – 1000 de exemplare, editată şi tipărită prin
intermediul proiectului, precum şi a 5000 de pliante, a 50 afişe şi printr-o
conferinţă de presă.
STADIUL REALIZĂRII:
Proiectul a început să prindă viaţă din data de 23 noiembrie 2013, când
echipa Raiffeisen Comunitati a transmis către Asociaţia Inimi de Gorjeni, în
format electronic, logo-ul Raiffeisen Bank pentru a-l integra în materialele
promotionale. Din acel moment, echipa de implementare a proiectului s-a pus
pe treabă şi a început să lucreze la editarea şi tipărirea pliantelor(5000ex,),
afişelor(50ex.) şi a publicaţiei ,,Inimi de Gorjeni”(- a fost tipărită la o tipografie
din Tg-Jiu, unde, după ce le-am explicat scopul proiectului, am găsit intelegere
i am reu it să tipărim 3000 de exemplare.). A fost o perioadă destul de
efervescentă, deoarece editarea publicaţiei a pus mari probleme şi a necesitat
mult efort: am căutat tipografii, colaboratori care să publice materiale bine
documentate, am obţinut ISSN-ul publicaţiei (un fel de CNP) de la Biblioteca
Naţională, am aşteptat cu emoţie acordarea ,,bun de tipar’’ din partea echipei
Raiffeisen Comunitati şi într-un final am reuşit tipărirea acestora.
După acest efort prelungit am ,,ieşit pe piaţă” în ziua de miercuri, 18
decembrie 2013, când la sediul Hotelului Brâncuşi din Tg-Jiu, a avut loc
începând cu orele 11:00, conferinţa de presă pentru lansarea proiectului şi
prezentarea publicaţiei Inimi de Gorjeni. Printre invitaţi s-au numărat:
Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj care este şi Preşedintele de onoare al
Asociaţiei Inimi de Gorjeni, membrii şi partenerii Asociaţiei Inimi de Gorjeni,
realizatorii publicaţiei Inimi de Gorjeni, mass-media locală. Cronicile au fost
favorabile. Proiectul a fost prezentat în paginile publicaţiilor Gorj Exclusiv,
Impact in Gorj, Gorjeanul, Pandurul dar şi de televiziunile TV SUD şi ACCES
TV precum şi de radiourile locale Radio Omega şi Radio Tg-Jiu.
Începând cu data de 19 decembrie 2013 a urmat distribuirea a 2500 de
pliante, a 30 de afişe şi a 1500 de exemplare ale publicaţiei ,,Inimi de Gorjeni"
către beneficiarii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Gorj, a celor 19 instituţii membre în Echipa Intersectorială Locală cu atribuţii
în prevenirea şi combaterea violenţei în familie şi a exploatării prin muncă a
copilului (E.I.L), cetăţenilor municipiului Tg-Jiu, asistentelor medicale
comunitare, mediatoarelor sanitare, profesori, elevi etc.
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La sfârşitul lunii decembrie 2013, la sediul DGASPC Gorj şi în luna
ianuarie 2014 în municipiul Tg-Jiu au fost consultate un număr de 103
persoane. În urma controalelor s-au acordat gratuit un nr. de 82 de perechi de
ochelari pentru un nr. de 75 de persoane (68 au primit câte o pereche şi 7 au
primit câte două perechi), astfel: 27 beneficiari ai centrelor rezidenţiale
aparţinând DGASPC Gorj, 28 tinerii care au părăsit sistemul de protecţie al
DGASPC Gorj, precum şi pentru 20 de persoane cu probleme socio-economice
sau de sănătate din municipiul Tg-Jiu, care se află în evidenţele DGASPC Gorj.
De asemenea am creat o pagină pe facebook unde am postat poze şi informaţii
legate de asociatie şi de proiect.
În perioada ianuarie – mai 2014 am distribuit circa 1000 de ziare şi restul
de pliante în oraşele Tg-Cărbuneşti, Bumbeşti-Jiu şi Rovinari, am efectuat
controale oftalmologice gratuite în cele 3 oraşe arătate mai sus şi au fost oferite
gratuit 70 perechi de ochelari unor persoane, adulţi sau copii, aflate în
evidenţele DGASPC Gorj. Printre beneficiarii perechilor de ochelari s-au
numărat copii cu dizabilită i din cadrul Complexului de Servicii Comunitare
pentru Copilul cu Nevoi Speciale Tg-Jiu, copii a două case de tip familial din
ora ul Rovinari care se află în structura Complexului de Servicii Comunitare
pentru Copilul în Dificultate Tg-Jiu, persoanele adulte cu handicap din cadrul
Complexuuil de Servicii Comunitare, cu Secţii Protejate, pentru RecuperareReabilitare a Persoanelor cu Handicap şi Formare Profesională Tg.Cărbuneşti,
locuitori ai ora elor Tg-Cărbune ti sau Bumbe ti-Jiu.
În total 127 de persoane (60 de bărba i i 67 de femei) au beneficiat de
145 de perechi de ochelari. În urma controalelor oftalmologice pentru 4 bărba i
i 14 femei a fost nevoie de două perechi de ochelari (distan ă i aproape).
SONDAJ DE OPINIE
Pentru a evalua cât mai obiectiv proiectul, am realizat i un sondaj de
opinie la care au răspuns 43 de persoane:
Vârstă : până în 20 de ani – 5%; cu vârsta între 21-45 ani – 72%; cu
vărsta de pe 45 de ani 23%
Sexul: M – 30%; F -70% l
Ocupaţia : Angajat 14%; Şomer: 16%; Alte situaţii: 70%
1. Consideraţi că proiectul ,, O şansă la sănătate pentru toţi gorjenii”
implementat de Asociaţia Inimi de Gorjeni, cu finanţare de la Raiffeisen
Bank, răspunde unei nevoi reale ale persoanelor defavorizate socioeconomic?
a)Într-o măsură foarte mică
– 2%
b) Într-o măsură mică
- 0%
c) Într-o măsură medie
- 2%
d) Într-o măsură mare
- 7%
e) Într-o măsură foarte mare
- 89%

3

2. Pe o scară de la 1 la 5 vă rugăm să apreciaţi conţinutul materialelor
apărute în publicaţia ,,Inimi de Gorjeni”(5 fiind gradul de satisfacţie cel mai
mare)
7% dintre respondenţi au acordat nota
4
93% dintre respondenţi au acordat nota 5
3. Consideraţi util continuarea acestui proiect şi în anii următori?
a) Da – 100%
b)Nu -0%
c)Nu ştiu -0%
4. 1. Consideraţi că exemplul de implicare socială oferit de Raiffeisen
Bank ar trebui urmat şi de alte bănci din România?
a)Într-o măsură foarte mică
-0%
b) Într-o măsură mică
-0%
c) Într-o măsură medie
-0%
d) Într-o măsură mare
-2%
e) Într-o măsură foarte mare
-98%
5. De unde aţi aflat de proiectul ,,O şansă la sănătate pentru toţi
gorjenii”?
a) mass-media
-9% b) internet -0%
c) pliante/afişe -28%
d)
angajaţi DGASPC Gorj -51%
e) prieteni -17%
f) alte surse -0%
6. Aţi dori să participaţi ca voluntar la acţiunile desfăşurate de
Asociaţia Inimi de Gorjeni?
a)Da – 98%
b)Nu -2% c)Uneori -0%
d)Fără opinie -0%
CONTINUITATEA DE PROIECTE ÎN DOMENIUL: SĂNĂTATE
Prezentul proiect a adus un plus valoare Asocia iei Inimi de Gorjeni, care
a câ tigat exeperien ă în implementarea proiectelor din domeniul sănătăţii. El va
sta la baza derulării altor proiecte din acest domeniu, ca o experien ă reu ită.

Întreaga activitate a Asociaţiei Inimi de Gorjeni este asigurată de
către personalul DGASPC Gorj pe bază de voluntariat, neexistând costuri
de salarizare a personalului.
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