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Prezentare proiect Asociația Dare to Dream 

 
 

1  Titlul Proiectului 

  Clubul de Educație Non-Formală “Play & Learn” 

 

2  Beneficiari 

  
Minim 10 copii proveniți din familii cu posibilități financiare reduse, cu vârste între 
8 și 14 ani, din Cluj-Napoca și zonele limitrofe. 

 

3  Scopul proiectului 

  
O inserție mai ușoară în societate și în mediul școlar pentru acești copii, dezvoltarea 
unor competențe și aptitudini sociale, creșterea receptivității față de activitățile 
educative și creșterea rezultatelor școlare. 

 

4  Obiectivele principale 
 

A. Oferirea unui spațiu curat, îngrijit, sigur, în care acești copii să poată interacționa și socializa cu alți 

copii de vârsta lor. 

B. Oferirea unor activități educative și de petrecere a timpului liber de calitate, livrate de voluntarii 

asociației, într-o manieră non-formală, care să le stârnească interesul. 

C. Sprijinirea copiilor prin oferirea unei mese sau a unei gustări în timpul activităților și oferirea de 

rechizite. 

D. Stabilirea unei relații de încredere, în care copiii să poată să verbalizeze problemele cu care se 

confruntă și să putem interveni acolo unde este cazul. 

 

5  Problema adresată 
 

Asociația Dare to Dream a încercat încă de la înființare, din vara anului 2014, să aibă activități constante 

cu un grup vulnerabil de copii, proveniți din zone defavorizate ale municipiului Cluj-Napoca (Pata Rât, 

zona Ira etc). În lipsa unui spațiu și a posibilității de a plăti o chirie constantă, am avut doar activități 

sporadice, ieșiri la diferite evenimente educative (expoziții, muzee), ieșiri în oraș și am sprijinit atât 

copiii din acest grup (5-10) cât și alți copii aflați în dificultate, cu rechizite noi la începutul anului școlar.  
 

În urma discuțiilor cu copiii și a unor vizite efectuate, am aflat că mulți dintre ei locuiesc în condiții 

foarte grele și au la dispoziție un spațiu limitat pentru a se juca sau a învăța. În plus, de multe ori, 

trebuie să aibă grijă de frații mai mici și timpul pentru activitățile personale este limitat. Ne dorim să le 

putem oferi, măcar o data pe săptămână, un spațiu și un context în care să poată să învețe lucruri noi 

într-o manieră interesantă, dar să poată și să se relaxeze și să interacționeze cu alți copii de vârsta lor. 
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6  Cum arată o sâmbătă în Clubul de Educație Non-Formală? 
 

Activitățile vor începe efectiv la ora 12. Voluntarii pot veni mai repede ca să-și pregătească activitățile, 

să-i ia eventual pe unii copii din stația de autobus, să-i ajute să se pregătească pentru activități (spălat 

pe mâini, curățat papucei).  
 

De la ora 12 la ora 13 vom avea lecția non-formală de limba engleză.  

Voluntarii vor urma o curricula stabilită de comun accord și va exista o continuitate în abordarea 

subiectelor, dar activitățile, jocurile și exercițiile folosite rămân la latitudinea voluntarilor. Este 

încurajată folosirea cât mai multor instrumente vizuale, auditive și a cât mai multor jocuri care să-i 

ajute pe copii să rețină ușor ceea ce învață. 
 

De la 13 la 13:30 vom avea o pauză în timpul căreia copiii fie vor primi un sandwich sau o gustare, 

vor putea povesti si se vor relaxa.  
 

De la 13:30 la 14:30 vom avea o activitate educativă/artistică pregătită de voluntari. Poate 

fi vorba de un experiment științific, de un atelier de origami, de pictură, de fotografie etc, în funcție de 

decizia voluntarului care pregătește activitatea. 
 

De la ora 14:30 la ora 15:45 -16:00, vom avea parte de jocuri de societate, jocuri pregătite 

de voluntari pentru a le dezvolta copiilor abilitățile sociale, munca în echipă, pentru dezvoltarea 

emoțională sau vom urmări un film adecvat vârstei lor. În unele sâmbete, exte posibil ca în această 

perioadă să mergem la diferite expoziții sau activități în aer liber în parc.  
 

La finalul activităților, un voluntar va ieși cu copiii și-i va însoți până la întâlnirea cu părinții sau la stația 

de autobus. Un alt voluntar va fi responsabil de curățenia spațiului în care s-au desfășurat activitățile 

și de strângerea materialelor.  
 

La finalul fiecărei zile de activitate, voluntarii vor scrie un raport după modelul oferit de asociaţie, care 

va include numele copiilor care au participat la activitate, numele şi scopul activităţilor desfăşurate, 

principalele materiale, metode folosite şi alte informaţii de interes, precum şi câteva poze de la activităţi 

(părinții vor semna un document pentru a fi siguri că avem acordul ca beneficiarii să apară în poze). 

Rapoartele vor fi postate pe un grup secret online, la care vor avea acces doar voluntarii şi membrii 

asociaţiei şi vor putea fi folosite pentru raportări, analiza nevoilor, etc. 

 

7  Durata proiectului și bugetul 
 

Acest proiect a fost gândit ca un program pilot pentru o perioadă de 6 luni (ianuarie-iunie 2016). 

După această perioadă vom adapta activitățile pentru perioada de vară și în funcție de rezultatele 

obținute. Bugetul total pentru 25 întâlniri săptămânale timp de 6 luni este de 4175 Ron. Costul pentru 

o întâlnire este de 167 Ron (variabil în funcție de eventualele sponsorizări în produse primite sau de 

prețul materialelor cumpărate). 
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Despre Asociația Dare to Dream 

 

 

Asociaţia Dare to Dream s-a născut din dorinţa de a oferi un sprijin persoanelor din medii 

defavorizate (în special copii şi tineri) şi de a încuraja tinerii să se implice activ în comunitatea 

din care fac parte. Prin proiectele derulate dorim să sprijinim accesul la educaţie, să 

promovăm educaţia non-formală şi dezvoltarea personală. 

 

Suntem o asociaţie atipică, deoarece nu avem un birou şi nu avem personal plătit. Activităţile 

le desfăşurăm fie în spaţii închiriate strict pentru evenimente, fie cu ajutorul unor parteneri. 

Toate activităţile sunt realizate cu ajutorul voluntarilor. 

 

Din vara anului 2014, de la înfiinţare, am început să lucrăm cu un grup de copii pe care am 

reuşit să-i sprijinim cu rechizite, cadouri cu diferite ocazii şi participarea la o serie de activităţi 

interesante (cateva exemple: Expoziţia interactivă Egiptul Antic, vizită la Planetarium mobil, 

Expoziţia de Dinozauri, Expoziţia de fluturi exotici, ieşiri în parc, la pizza etc).  

 

Poze şi detalii de la aceste activităţi pot fi găsite pe pagina de FB a asociaţiei 

www.facebook.com/asociatiadaretodream și pe www.daretodream.ro 

 

Cu toate că până în acest moment am reuşit să realizăm activităţi cu un grup restrâns de 

copii, cu ocazia noului an şcolar, am oferit în 2014: 110 ghiozdane complet echipate, iar în 

2015: 55 de ghiozdane pline cu rechizite.  

 

După pilotarea acestui proiect (Clubul de Educaţie Non-Formală) pe o perioadă de 6 luni, 

sperăm să ne putem adresa şi unui grup de adolescenţi cu posibilităţi reduse şi să începem 

să desfăşurăm activităţi şi cu ei.  

 


