Școala de fete
Când faci parte dintr-un proiect cum e cel cu Școala de fete, legăturile dintre trainer și
participanți se dezvoltă dincolo de latura profesională. Locuitorii caselor de tip familial, copii
și adolescenți, te invită în viața lor fără prea multe fasoane: îți arată cum trăiesc, unde dorm,
care sunt rutinele lor zilnice, te invită să mănânci cu ei, îți povestesc despre simpatiile lor,
despre fricile loc, despre visurile lor. Te asimilează familiei lor fără să îți dai seama. Vor să
știe cu cine au de-a face, așa că îți pun întrebări direct și la obiect. La fel fac și când
povestesc despre ei. Nu împachetează realitatea cu zorzoane și filtre. Relația cu ei are
termeni foarte clari, nu există articole de subsol ca în contractele cu banca. Ce vezi aia
primești. E incredibil cum de știu acești copii că nu are rost să ,,te dai'' altceva decât ești, că
e doar o pierdere de timp și că relațiile se construiesc pe ceva autentic. Conectarea cu ei se
produce rapid. Pentru că ei nu au nicio inhibiție în a-și arăta ,,umbrele'', îți dau și ție curaj să
faci asta. Credem că noi am învățat mai multe de la acești copii decât ei de la noi în aceste 2
luni de proiect.

Intervenție culturală
Școala de fete se adresează unui număr de 75 de preadolescente și adolescente provenind
din medii defavorizate din municipiul Ploiești (centrele de zi Cristina și Alexandra și centrele
de tip familial Aricești-Rahtivani) expuse abandonului școlar, discriminării de gen, cu nivel
redus de educație sau cu analfabetism funcțional, 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 independentă.

Asociația Littleimpro
În urma proiectelor derulate și al impactului pozitiv al acestora, în octombrie 2019 echipa
Littleimpro înființează organizația non-profit Asociația Littleimpro, având ca misiune: educație
non-formală, integararea artei într-un context educațional care să stimuleze creativitatea și
inventivitatea, dezvoltarea abilităților artistice, reducerea anxietății sociale, o mai bună
comunicare verbală și non-verbală, acceptarea mai ușoară a schimbărilor din jur și a ideilor
și opiniilor diferite, ceea ce duce la dezvoltarea gândirii critice a individului și la
îmbunătățirea flexibilității personale și creșterea acceptării și toleranței față de cei din jur.

Mulțumim, copii! A fost o experiență minunată!
Proiect de intervenție culturală și educație non-formală derulat de Asociația Littleimpro 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#itsybitsyfm
Partener media: Itsy Bitsy- https://www.facebook.com/radioitsybitsy/

