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Mihaela Bucsa / Grup informal de inițiativă / 9 luni / 20000 RON

Localizarea proiectului
Comuna Crizbav, Brasov

Descriere sumară / video
Scoala de implicare este un proiect cu durata de 9 luni care implica tinerii din Comuna Crizbav in dezvoltarea
de proiecte si initiative care contribuie in mod direct la dezvoltarea comunitatii locale, bazandu-se pe o analiza
a nevoilor exprimate de localnici in urma unui proces de consultare a intregii comunitati. Un sat cu abandon
scolar urias (peste 70%) doreste sa se schimbe. Cativa tineri, sustinuti de profesori din scoala (initiatoarea
proiectului este profesoara de fizica la scoala din sat si a reusit sa sustina 50% din absolventii de clasa a 8a sa
continue scoala in Brasov, in special la scoli profesionale in sistem dual si sa aiba ca diriginta singura clasa din
scoala din Crizbav fara abandon scolar) vor sa schimbe viata comunitatii, sa ajute tinerii sa aiba o meserie si
copiii sa continue scoala, sa transforme Crizbavul intr-un sat frumos, in care tinerii isi doresc sa ramana.
Acum, toate familiile traiesc din munca "cu ziua", copiii sunt nevoiti sa faca munci foarte grele inca de la
13-14 ani, abandonul scolar este de peste 70%, iar majoritatea familiilor traiesc in saracie extrema.

Durată totală proiect
9 luni

Buget total proiect
20000 RON

Finanțare solicitată FpD
20000 RON
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Grup țintă
Grupul tinta este format din tinerii din sat (18-30 ani) care au reusit sa termine 8 clase si au ramas in sat si care
isi doresc sa transforme Crizbav intr-un sat frumos, cu multe oportunitati pentru tineri si copii. Se vor implica
direct cel putin 15 tineri cu initiativa, care isi doresc sa colaboreze cu autoritatile locale si judetene, cu
ONG-uri si alte institutii pentru a imbunatati calitatea vietii in Crizbav (inclusiv in Cutus).

Proiecte similare
In vara anului 2019 am testat "Scoala de implicare" la Crizbav. Au fost 4 tineri din Brasov care au mers in
Crizbav si Cutus incercand sa convinga copiii din Crizbav sa mearga la scoala in Brasov pentru a avea o
meserie si sa convinga parintii din Crizbav sa ii incurajeze pe copii sa mearga la scoala, sa ii sustina in ciuda
greutatilor cu care se confrunta familia. Rezultatul a fost ca 20 de absolventi de cls a 8a s-au inscris la scoli
profesionale si licee in Brasov ( de 5 ori mai multi decat in anii anteriori cand se inscriau la scoli in Brasov 3-4
copii din Crizbav).

Obiective proiect
O1: Formarea unui grup de initiativa format din profesori si cel putin 15 tineri din comunitate care sa initieze
un proces de consultare a comunitatii in ceea ce priveste nevoile de dezvoltare locala.
O2:: Implementarea a 3 proiecte initiate de tineri pentru rezolvarea participativa si democratica a celor mai
importante probleme ale comunitatii

Rezultate concrete
R1: Crearea unui grup de tineri care are abilitatile necesare pentru participarea democratica la dezvoltarea
comunitatii, implicati in analiza nevoilor si in identificarea de solutii pentru tinerii din comunitatea locala

Structură echipă
Mihaela Bucsa - profesor de fizica, diriginta care a adus din abandon scolar 30% din copiii din clasa ei si care
a reusit sa inscrie la scoli profesionale si licee in Brasov 50% din absolventii de cls a a8a din anul 2019 si sa
recupereze 7 copii care terminasera cls a 8a in anii anteriori
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Activități proiect
A1: Constituirea unui grup de lucru format din tineri din Comuna Crizbav care doresc sa se implice in actiuni
de promovarea democratiei (promovarea proiectului, selectarea unui grup de 10-15 tineri care doresc sa se
implice in dezvoltarea comunitatii)
A2: Promovarea proiectului (on-line pe Facebook, Instagram, etc), in comunitate prin afise si intalniri cu
cetatenii si intalniri cu reprezentanti ai autoritatilor locale (primarie, scoala, etc)
A3; Formarea tinerilor in ceea ce inseamna democratia si guvernarea participativa
A4: Identificarea nevoilor de dezvoltare a comunitatii
A5: Formare si mentorat in ceea ce inseamna democratia si guvernarea participativa
A6: Dezvoltarea proiectelor initiate de cei 15 tineri pentru imbunatatirea calitatii vietii in Crzibav
A7: Implementarea a minim 3 proiecte initiate de tineri pentru imbunatatirea calitatii vietii in Crizbav
A8: Evaluarea proiectului si publicarea raportului final

Colaborări
Primaria Comunei Crizbav
Consiliul Local Crizbav
Consiliul Judetean Crizbav
Agentia Metropolitana Brasov

