Cu pași repezi spre final
Ușor, ușor ne apropiem de finalul atelierelor cu adolescentele și preadolescentele din cadrul
proiectului ,,Școala de fete’’. Atelierele au început la 1 iunie, urmând să fie finalizate la
începutul lunii august. Produsul final va fi un spectacol realizat de cele 5 grupe implicate în
proiect. Pe parcursul a 9 întâlniri, prin intermediul jocului, am descoperit împreună metode
pentru îmbunătățirea flexibilității personale, creșterea acceptării și toleranței față de cei din
jur, dezvoltarea inteligenței emoționale, dobândirea încrederii atât în partener, cât și în mine
însumi, detensionarea fizică și psihică, exersarea lucrului pe mai multe puncte de
concentrare și sporirea atenției.
Beneficiarii direcți implicați în program (Casa Cristina, Casa Alexandra, Casa Caroline, Casa
Ursula și Casa Elisabeth) se confruntă cu una sau mai multe dintre situațiile – persoane
provenind din familii sărace, cu nivel redus de educație sau fără educație, probleme de
sănătate, expuse abandonului școlar, discriminării de gen, lipsite de sprijinul familiilor
naturale, fără posibilități materiale, fără perspective de continuare a educației în sistem
formal și care au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea abilităților de viață independenta.

De ce Ploiești?
Ploieștiul este un oraș în care ,,toate activitățile se-întâmplă în București’’. La nivel local,
proximitatea cu Bucureștiul nu reprezintă un avantaj cu potențial emancipator, deoarece
populația cu venituri medii și peste medie preferă deplasarea în capitală în vederea
participării la activități sau evenimente culturale, timp în care populația cu situație socioeconomică precară este defavorizată, accesul la cultură fiind restrâns, în mod paradoxal,
tocmai datorită acestei proximități. Acest aspect adâncește, de asemenea, segregarea
socială la care aceste comunități vulnerabile sunt predispuse. Mediul din care provine grupul
țintă este lipsit de evenimente culturale, iar tinerii au acces limitat la activități de petrecere a
timpului liber, culturale sau educaționale

ȘCOALA DE FETE – intervenție culturală și educație non-formală
,,Școala de fete” este un proiect de intervenție culturală și educație non-formală derulat de
Littleimpro (https://littleimpro.ro/ ) în parteneriat cu Organizația Umanitară CONCORDIA,
finanțat prin programul ,,In stare de bine”, susținut de Kaufland Romania și implementat de
,,Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile”.
#instaredebine #implicareafacediferenta #kaufland #fdsc #scoaladefete
#organizatiaumanitaraconcordia #interventieculturala #educatienonformala

