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ABC în educație și sănătate la Ponorâta
Accelerator de literație și dezvoltare personală, cursuri de îngrijire copil și alăptare
În perioada 28 iunie - 2 iulie, peste 30 de copii din clasele primare din Ponorâta care citesc și
scriu cu dificultate au participat la un accelerator de literație și la activități de dezvoltare
personală prin aventură și joc, organizate de echipa Fundației Noi Orizonturi. Pe parcursul
aceleiași săptămâni, 12 tinere mame, majoritatea minore, au participat la cursuri de îngrijire copil
și la sesiuni de consiliere pentru alăptare, ținute de un specialist în educație perinatală al
Asociației SAMAS. Miercuri, 30 iunie, prefectul de Maramureș, Vlad-Emanuel Duruș, a vizitat
comunitatea și școala din Ponorâta împreună cu reprezentanții Reality Check și cu primarul
comunei Coroieni, Gavril Ropan. Activitățile fac parte din proiectul „Împreună pentru un viitor
mai bun în Coroieni’’, inițiat de Asociația Reality Check.

Accelerator de literație și activități de dezvoltare personală prin aventură și joc
Copiii care cresc în familii fără posibilități materiale, care nu au cărți acasă, ai căror părinți nu au mers
la școală și nu îi pot ajuta, au un start mai slab față de colegii lor în învățarea citit-scrisului. Peste vară,
mulți regresează din cauză că nu exersează.
Specialiștii în educație de la Fundația Noi Orizonturi au venit pentru a doua oară la Ponorâta să lucreze
cu peste 30 de copiii din comunitatea săracă. În urma evaluării nivelului de citit-scris realizate în
primăvară, au propus activități adaptate limbajului și experiențelor de viață ale copiilor pentru ca
progresul să nu întârzie să apară. Le-au citit și recitit copiilor cu voce tare o varietate de cărți cu povești
ilustrate ajutându-i să își formeze diverse strategii de înțelegere a textului, au folosit jocuri cu litere și
cuvinte, dar și aplicații multimedia care să-i ajute în învățare. Metodele interactive și adaptate nivelului

lor, căldura și entuziasmul facilitatorilor au demonstrat că cei mici sunt activi, dornici să învețe și să își
depășească propriile limite dacă sunt stimulați. Pe lângă echipa Noi Orizonturi, au luat parte la activități
în calitate de voluntari opt profesori, dintre care șase de la școala din Ponorâta.
Pentru a consolida cunoștințele acumulate în cele 10 zile intensive de activități, pentru a depăși
dificultățile de citit-scris și a îi încuraja pe copii să comunice și să își dorească să citească, specialiștii
Noi Orizonturi își propun să organizeze o sesiune suplimentară înainte de începerea anului școlar.
Programul zilnic a fost completat cu activități de dezvoltare personală prin aventură și joc care i-au ajutat
pe copii să învețe valori ca respectul, organizarea, ascultarea și înțelegerea unor reguli. Jocurile alese
de facilitatori au fost deopotrivă distractive și educative, le-au solicitat copiilor concentrarea, depășirea
propriilor limite și empatia. Cei mici au înțeles că este important să comunice cu colegii, că lucrul în
echipă ajută mult la atingerea la rezultatul propus și că acțiunile fiecăruia sunt esențiale pentru succesul
grupului. Toate acestea cu un zâmbet mare pe față și cu curiozitate în ochi. La final, au plecat cu mai
multă încredere în propriile forțe, cu prieteni noi și cu multe amintiri frumoase. Toți participanții la
activități au primit zilnic o masă caldă.
Educație pentru sănătate: Cursuri de îngrijire copil și consiliere pentru alăptare
Viața nu este deloc ușoară pentru adolescentele și femeile din Ponorâta. Locuiesc în condiții grele, în
case suprapopulate și fără apă curentă. Majoritatea fetelor abandonează școala devreme, se
căsătoresc și devin mame când sunt încă minore. Le lipsesc cunoștințele și resursele necesare să aibă
grijă corespunzător de corpul lor și de bebelușii care vin prea repede în viața lor, ceea ce poate atrage
după sine boli grave și le afectează calitatea vieții.
La finalul lunii iunie, nouă tinere mame din Ponorâta au participat la cursuri îngrijire copil și alte trei au
învățat cum să alăpteze corect de la un specialist în educație perinatală al Asociației SAMAS. Toate
participantele au venit cu interes și curiozitate și au aflat pe înțelesul lor multe informații noi. Cursurile
au fost cu atât mai utile cu cât în familie, fetele nu discută aceste subiecte.
Participantele prezente la cursul de îngrijire a copiilor au primit câte un kit pentru îngrijirea bebelușului,
iar participantele la consilierea pentru alăptare au primit câte o cutie cu produse pentru nou-născuți și
cele necesare pentru o alăptare ușoară.
De la începutul proiectului, 16 tinere mame au beneficiat de cursurile furnizate de Asociația SAMAS, iar
planul este ca până la final, numărul acestora să ajungă la 75. În cadrul aceleiași activități, începând
din luna mai, 44 de adolescente și tinere femei din Ponorâta au participat la cursurile de igienă
menstruală organizate de Asociația Pe Stop. Participantele au învățat, prin discuții informale și jocuri,
cum funcționează corpul lor și cum să se îngrijească în siguranță în timpul menstruației și au primit, la
finalul cursului, câte un kit cu produse de igienă menstruală. Până la finalul proiectului sunt planificate
astfel de cursuri pentru un total de 132 persoane.
Membrii echipei Reality Check se implică în Ponorâta (Coroieni) de peste opt ani, timp în care viața
oamenilor s-a îmbunătățit semnificativ. Majoritatea copiilor frecventează regulat grădinița și școala și
din ce în ce mai mulți știu să scrie și să citească; doi dintre aceștia sunt acum la liceu. Locuitorii au
acces la baia publică inaugurată în 2015. O parte dintre ei au condiții mai bune de locuit. Mai este însă
mult de lucru, iar angajamentul organizației față de oamenii din comunitate este de a implementa
intervenții integrate, pe termen lung.
Despre Asociația Reality Check
Asociația Reality Check este o organizație neguvernamentală care are ca misiune sprijinirea dezvoltării de politici
publice cu impact, gândite în favoarea cetățenilor și aplicate eficient și corect. Una dintre direcțiile strategice ale
organizației este realizarea de evaluări și studii de impact cu privire la legi și programe naționale, în special în
domeniul intervențiilor integrate de combatere a sărăciei. www.realitycheck.ro
Contact presă: Iolanda Burtea - 0726 840 791, iolanda@realitycheck.ro.
Despre Fundația Noi Orizonturi
Fundația Noi Orizonturi are un istoric de 20 ani în educația pentru transformare, oferind programe de dezvoltare
personală, cetățenie activă și de construire de abilități de viață care au ajuns la peste 80.000 de copii și tineri.
Este lider în cadrul taberelor de educație prin aventură, a susținut dezvoltarea a peste 500 de Cluburi de Inițiativă

Comunitară IMPACT în România și străinătate și a format peste 2000 de cadre didactice pentru a folosi metode
de predare pe bază de proiecte în folosul comunității. Prin programe dedicate, FNO susține profesorii și școlile,
mai ales pe cele din medii vulnerabile, să acționeze cât mai din timp pentru dezvoltarea competențelor de bază
ale tuturor copiilor. Mai multe informații despre Fundația Noi Orizonturi sunt disponibile pe www.noi-orizonturi.ro.
Despre Asociația Pe Stop
Asociația Pe Stop a fost fondată pentru ca toate fetele și femeile vulnerabile în România să aibă acces la produsele
și informațiile necesare pentru a se îngriji corect și cu demnitate pe durata menstruației. Pe Stop distribuie lunar
peste 350 de pachete cu produse de igienă menstruală celor care nu și le pot permite, organizează cursuri de
igienă menstruală și face demersuri legislative pentru ca aceste produse de bază să le fie mai accesibile celor
care au atâta nevoie de ele. www.pestop.org
Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al
Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state
beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul
compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru
Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond
desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund
România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile.
Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și
capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei
active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda,
Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați
www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați
www.eeagrants.ro.
Împreună pentru un viitor mai bun în Coroieni
Proiect derulat de Asociația Reality Check în parteneriat cu Primăria Comunei Coroieni, Fundația Noi Orizonturi
și Asociația Pe Stop, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda,
Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea sistemică a
modului în care sunt oferite și accesate serviciile publice destinate grupurilor vulnerabile din comuna Coroieni, în
vederea creșterii incluziunii sociale a populației vulnerabile de romi, a reducerii inegalităților și a dezvoltării întregii
comunități, pe termen lung. https://impreunapentrucoroieni.realitycheck.ro/
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