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I. PROIECTUL 
1. DESCRIERE 
 

1.1. Titlul : „Expresie şi mişcare” 
 

1.2. Localizare: Bucureşti, sector 6 

 
1.3. Costul proiectului şi suma solicitată de la DGASPC Sector 6 

 

 Costul total al proiectului Suma solicitată de la 
DGASPC Sector 6 

% din costul total al 
proiectului 

RON   33000 RON   33000              100 % 

 
 
 
 

1.4. Rezumat 

 
 
 

Durata proiectului 12 luni 

Obiectivele 
proiectului 

Dezvoltarea personalităţii copiilor prin exprimare teatrală şi 
dans 

Parteneri Şcolile şi liceele de pe raza sectorului 6 

Asociaţia „Just Smile Romania” 

Grupul (grupurile) 
ţintă1 

Copii cu vârsta între 10 şi 16 ani, beneficiari ai serviciilor 
sociale oferite de DGASPC sector 6  

Beneficiarii finali2 Copii din şcolile şi liceele de pe raza sectorului 6, profesori şi 
diriginţi şi părinţi, comunitatea sectorului 6 

Rezultatele aşteptate Implicarea directă a copiilor în activităţi de dezvoltare a 
personalităţii prin dans şi teatru; 
Participarea copiilor la cursurile şi la competiţiile sportive şi de 
teatru, ca alternativă la manifestările agresive sau de izolare  

Principalele activităţi Susţinerea de cursuri de teatru timp de 3 luni, timp de 3 luni 
Susţinerea de cursuri de dans, timp de 6 luni 
Organizarea Festivalulului „La teatrale cu matale!” , care 
presupune un concurs între trupe de teatru  
Organizarea Festivalului „În paşi de dans!”, care presupune 
un concurs între trupe de dans 

 
 
 
 
 
 

                                                
1  “Grup ţintă” sunt grupurile / entităţile care sunt afectate în mod direct de rezultatele proiectului, la nivelul scopului proiectului. 
2 “Beneficiari finali” sunt cei care vor beneficia pe termen lung de rezultatele proiectului, la nivelul societăţii sau sectorului în ansamblu. 
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1.5 Obiective 
 
         Obiectiv general:  
         Abilitarea unui număr de aproximativ 300 de copii, precum şi alte categorii de beneficiari 
direcţi şi indirecţi ai proiectului, pentru identificarea şi investirea propriilor resurse în vederea 
adoptării unui stil sănătos de viaţă, a unor alternative constructive şi proactive de petrecere a 
timpului liber . 
 
  
 

Obiective specifice:  
 

1) dezvoltarea personalităţii copiilor prin stimularea abilităţilor de exprimare prin artă teatrală 
şi de dans, pe durata desfăşurării cursurilor; 

2) oferirea de soluţii alternative la violenţă şi de soluţionare a conflictelor; 
3) oferirea de alternative la patrecerea timpului liber; 
4) dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la un grup; 
5) implicarea activă a copiilor şi tinerilor din comunitate în activităţile creative şi sportive 

desfăşurate în cadrul celor două festivaluri „La teatrale cu matale!”, respectiv „În paşi de 
dans!” 

6) pregătirea şi formarea echipei de specialişti a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, sector 6 pentru susţinerea programelor de pregătire a echipelor de 
teatru, respectiv dansuri. 

 

1.6 Identificarea nevoilor sociale şi a constrângerilor din Sectorul 6  

 

1.6.1. Care sunt nevoile relevante privind serviciile sociale din zona de acţiune a 
proiectului dumneavoastră 

 
Plecând de la problematica violenţei în şcoli, la începutul anului 2007 a luat naştere proiectul 

pilot « La teatrale cu matale! ». Implementarea proiectului a fost un succes recunoscut, astfel că în 
anul 2011, ajungând să participe un număr de 15 trupe în festival, extinzându-se totodată şi 
obiectivele proiectului, precum şi grupurile ţintă vizate.  

Participarea unui număr tot mai mare de copii în acest proiect, în tot aceşti ani, reprezintă un 
semnal către ceilalţi copii, un mesaj privind posibilitatea luării unor decizii corecte, adoptării unor 
comportamente dezirabile şi implicării în acţiuni prosociale. 

Pe de altă parte, sunt tot mai multe studii care arată nu numai faptul că lipsa de mişcare duce 
la o sănătate precară, dar şi că poate fi sursa insatisfacţiei psihologice cronicizate pentru care o simt 
copiii şi adolescenţii de azi. Cercetările au demonstrat că mişcarea este benefică, la orice vârstă. 
Oamenii de ştiinţă recomandă zilnic o oră de activitate fizică. Astfel, prin intermediul cursurilor de 
dans ne propunem să oferim atât o alternativă plăcută de petrecere a timpului liber, cât şi o 
modalitate de dezvoltare personală armonioasă, în vederea unei mai bune inserţii sociale, prin 
formarea unei imagini de sine adecvate. Dansul este una dintre cele mai expresive metode de 
manifestare corporală, fiind adesea folosit ca şi formă de art-terapie. Este o modalitate de folosire a 
mişcărilor corpului pentru eliminarea oboselii, a tensiunii nervoase, dar şi de socializare. Dansul este 
cea mai bună şi plăcută metodă de a-i ajuta pe copii/tineri să îşi dezvolte aptitudinile, spiritul pentru 
frumos, graţia şi eleganţa, precum şi adoptarea unui comportament civilizat în societate, respectul 
pentru celălalt. Totodată, dansul modelează caracterul, stimuland disciplina şi răbdarea, precum şi 
ambiţia şi capacitatea de a depunde efort pentru obţinerea rezultatelor dorite. Nu în ultimul rând, prin 
dans se poate canaliza energia copiilor/tinerilor spre adoptarea unor comportamente sociale 
dezirabile, conducând astfel la prevenirea delincvenţei juvenile. 
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  1.6.2. Descrierea grupului / grupurilor ţintă şi a beneficiarilor, precum şi numărul 
estimat de beneficiari.  

 
Direcţi : 30 de copii cu vârsta între 10 şi 16 ani, aflaţi în evidenţele sistemului de protecţie, 

beneficiari ai serviciilor sociale (măsuri de protecţie specială, programele centrelor de zi) 
      Indirecţi: aproximativ 300 de copii din comunitatea sectorului 6, familiile acestora, profesorii 
diriginţi de la clasele implicate in proiect, instructori de teatru şi dans, alţi membri ai comunităţii 
din sectorul 6. 
 

1.6.3. Motivele care au stat la baza selectării grupului / grupurilor ţintă şi la identificarea 
nevoilor sociale şi constrângerilor acestora. Cum va răspunde proiectul la nevoile grupului / 
grupurilor ţintă şi ale beneficiarilor? 
 

 Sunt din ce in ce mai multi copii cu afectiuni ale coloanei vertebrale, spatelui, cu probleme de 
crestere si cel mai trist si greu de invins diagnostic, obezitatea, ca motor de declansare a alte  “n” 
afectiuni.    Nu numai medicii se confruntă cu aceasta problemă, ci şi psihologii care, descriu afecţiuni 
asociate, cum ar fi neadaptarea socială, dificultăţi de comunicare, agresivitate, anxietate, nervozitate, 
toate apărute ca şi  repercusiuni ale acumulării de tensiuni. Iar aceste semne sunt evidenţiate încă 
din primii ani de şcoală. 
 De aceea, grupurile ţintă alese sunt reprezentate de copii cu vârsta începând de la 10 ani, cu 
atât mai mult cu cât acţiunile de prevenire presupun mai puţine costuri, dar au beneficii mai mari şi pe 
termen mare.  
 In timpul exerciţiilor fizice, a mersului pe jos, pe bicicleta, înotului, diferitelor alte sporturi şi 
dansuri, organismul secretă endorfină. Endorfina generează o stare de bine, întăreşte sistemul 
imunitar şi ajută la eliberarea stresului. Fără endorfina, organismul uman ajunge repede saturat de 
stres, insatisfacţii psihologice care nu pot fi compensate nici de alte activităţi, practicate în exces, şi 
care dau doar o iluzie a stării de bine: privit la TV, jocuri pe calculator, discoteci, eventual fumat, 
alcool, droguri. Tinerii dezorientaţi recurg din ce in ce mai mult la ele, şi din mimetism şi din lipsa de 
supraveghere – dar soluţia este una singură – mai multă mişcare, cu orice ocazie posibilă, preferabil 
în sporturi plăcute, de echipa sau individuale. 
 În acelaşi timp, exprimarea prin arta teatrală reprezintă o ocazie unică pentru copii de a depăşi 
porţile şcolii şi să descopere o lume intreagă, un mediu propice de care pot profita pentru a-şi 
consolida educaţia şi pentru a-l face să devină un adult responsabil.  

 
2. Descrierea detaliată a  activităţilor 

 
Componenta 1 a proiectului:  
Cursuri de dezvoltare personală prin arta teatrală şi dans 
 

Cursurile sunt adresate copiilor şi au ca scop dezvoltarea personalităţii prin stimularea 
abilităţilor de exprimare prin artă teatrală şi prin mişcare, anume prin dans. De asemenea, la cursuri 
vor lua parte şi câte 2 reprezentaţi ai DGASPC sector 6 şi un voluntar.  
 Cursurile de teatru vor dura timp de 3 luni, fiecare întâlnire având o durată a câte două ore şi 
include 10 copii.  
 Cursurile de dans vor avea loc timp de 5 luni, de 2 ori pe săptămână, pentru un număr de 18 
de copii, care vor avea ca stiluri de studiu salsa, cha-cha, merenge, bachata. În luna următoare va 
avea loc pregătirea pentru prezentarea la festival, unde echipa va număra 6 copii.  
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Componenta 2 a proiectului: 
Festivalurile  “La teatrale cu matale!” şi “În paşi de dans!” 
 

Ca de fiecare dată în ultimii cinci  ani, în jurul datei de 1 iunie, se va organiza, festivalul „La 
Teatrale cu Matale”, la care preconizăm participarea a aproximativ 15 trupe de teatru formate din 
câte 10 copii, în total de aproximativ 150 de copii participanţi.  Trupele participante vor fi din şcoli şi 
din licee de pe raza administrativ- teritorială a sectorului 6. La aceştia se adaugă un număr variabil 
de colegi, prieteni, membrii ai familiilor micilor actori. 

Festivalul „În paşi de dans!” va avea loc în luna octombrie. La acest festival, pe lângă trupa 
pregătită în cadrul proiectului, vor fi invitate să participe trupe de dans din cadrul şcolilor şi liceelor de 
pe raza sectorului 6. Fiecare trupă va fi formată din maxim 6 membrii. Acest festival va avea caracter 
de concurs, estimând participarea unui număr de 10 echipe, deci aproximativ un număr de 60 de 
copii. La aceştia se adaugă un număr variabil de colegi, prieteni, membrii ai familiilor micilor 
dansatori. 

În cadrul concursurilor se vor decerna premii din partea unui juriu format din specialişti în 
domeniul artistic (teatru, respectiv dans).  
   

Activităţi administrativ 
– organizatorice 

 
Amenajarea locaţiilor în vederea susţinerii festivalului 

 Realizarea echipelor de jurizare 
 Mediatizarea evenimentului, cooptarea unor parteneri 

media 
 Pregatirea premiilor şi a protocolului 
 Cooptarea unor parteneri din societatea civilă 
Activităţi educative Realizarea concursurilor 

Premierea 
 Monitorizare si raportare 

 
Componenta 3 a proiectului:  
Pregătirea şi formarea echipei de specialişti implicată în susţinerea temelor de discuţie în 
liceele şi colegiile selectate pentru participarea în acest proiect, prin accesarea unor cursuri 
de specializare şi achiziţionarea unor materiale informative şi instrumente de lucru. 
 
 

3.1 Metodologia 

 

3.1.1 Metoda de implementare şi motivele pentru metodologia propusă 
 

Cursurile au la bază o tehnică ludică de a experimenta şi discuta scene din viaţă (scene la 
care copiii au fost martori sau la  care  pot fi martori), precum şi a exersa un anume stil de dans. 
Copiii vor fi încurajaţi să găsească soluţii proprii problemelor, lucru important în procesul de 
maturizare şi de asumare a unor responsabilităţi.  

Aceste tehnici au fost alese întrucât se consideră că învăţarea experienţială aduce rezultate 
mult mai bune şi rapide pentru copii şi tineri. În cadrul cursurilor este încurajată exprimarea liberă a 
opiniilor beneficiarilor direcţi cu privire la toate subiectele abordate. Copiii au rareori limbajul şi 
dezvoltarea cognitivă necesare procesării şi redării experienţelor lor numai prin intermediul cuvintelor, 
astfel încât ei işi completează comunicările în mod spontan cu ajutorul formelor simbolice de expresie 
şi comunicare, printre care se numără şi dansul. Prin metodele utilizate, copiii sunt valorizaţi şi 
sustinuţi în acţiunile ce au ca scop dezvoltarea capacităţiilor de alegere cu privire la viaţa lor 
personală.  
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Trainerii încurajează pe timpul desfăşurării cursului discuţiile ce implică aprecieri privind 
performanţele fiecărui participant, dar acestea sunt realizate doar în scop constructiv, specific 
procesului de învăţare în care se înscriu copiii. 

 

3.1.2. Proceduri pentru evaluare internă/externă 
 

Evaluare internă: Inter-evaluare în cadrul echipei de specialişti 
                              Numărul de copii participanţi la fiecare sesiune de curs 
                              Numărul de copii participanţi în cadrul concursurilor din cadrul festivalurilor 
 
Evaluare externă: Fişe de feedback completate de copii la sfârşitul cursurilor 
                               Chestionare de feedback completate de coordonatorii trupelor participante 
 

3.1.3 Descrierea rolului şi participării a diferiţilor actori (parteneri locali, grupuri ţintă, 
autorităţi locale etc.), precum şi motivele pentru care le-au fost desemnate aceste 
roluri.  

 
 La nivel instituţional, alături de autorităţile publice implicate direct, vor fi antrenaţi reprezentanţi 
ai organizaţiilor artistice. 
 Coordonatorii – instructorii trupelor de teatru şi de dans, diriginţii şi învăţătorii, se vor implica în 
sprijinirea copiilor în pregătirea pentru participarea în cadrul festivalurilor.  
 

3.1.4 Echipa propusă pentru implementarea proiectului (pe funcţii: nu este necesară 
includerea aici a numelor persoanelor). 

Echipa este formată din specialişti (psihologi şi asistenţi sociali cu exprienţă în lucrul cu grupuri 
de copii şi în instruire) din cadrul Direcţiei Protecţia Copilului. 
. 

3.1.5 Principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului (echipamente, 
instrumente etc.) 

Sistem home cinema, CD-uri, DVD- uri, flipchart, filme demonstrative, fişe cu exerciţii, fişe de 
feedback, markere, coli de xerox, mingii, oglinzi, etc 
 

3.2 . Durata şi planul de acţiune 

 
Anul 2012 

Semestul 1 Semestrul 2 
Nr. 
crt. 

Activităţile 
Desfăşurate 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Formarea echipei de 

proiect 
X            

2. Selecţia beneficiarilor 
proiectului şi a 
trainerilor 

 X X          

3. Achiziţionarea 
materialelor necesare 

  X          

4. Desfăşurarea 
cursurilor de dans şi 
de teatru 

   X X X X X X    

5. Organizarea 
festivalurilor de teatru 
şi dans 

     X    X   
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6. Evaluarea rezultatelor 
proiectului 

          X  

7. Diseminarea 
rezultatelor proiectului 

           X 

 
 
 
4 REZULTATE AŞTEPTATE 
 
 

4.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor ţintă / beneficiarilor 

 
: 
 

Rezultatele asteptate in urma realizarii proiectului pe componenta 1 sunt: 
• toţi copiii participanţi la cursuri vor fi capabili să socializeze şi să se adapteze în comunicare 

cu alţii; 
• toţi copiii participanţi la cursuri vor înţelege necesitatea adoptării unui stil de viaţă sănătos; 
• toţi participanţii la cursuri vor întelege implicaţiile pe care le aduce fiecare decizie; 
• la finalul proiectului toţi copiii participanţi la cursuri vor întelege care sunt modalităţile prin 

care poţi să soluţionezi o situaţie conflictuală şi vor fi capabili să analizeze urmările angajării 
în conflict; 

• la finalul proiectului toţi copiii participanţi la cursuri vor cunoaşte importanţa experienţei 
personale şi a beneficiului lecturii; 

• la finalul proiectului toţi copiii vor fi  capabili să analizeze scopul regulilor, importanţa lor 
precum şi faptul că  încălcarea fiecărei regului atrage urmări imediate; 

• implicarea si gestionarea unei echipe de traineri din cadrul DGASPC sector 6. 
 

Rezultatele asteptate in urma realizarii proiectului pe componenta 2 sunt : 
• La finalul proiectului vom avea un numar mare de copii ce şi-au exprimat opinia cu privire la 
adoptarea unui stil de viaţă sănătos şi de exprimare a sentimentelor într-un mod dezirabil social; 
• La finalul proiectului marea majoritate a membrilor comunitatii din sectorul 6 vor constientiza 
amploarea acestui fenomen. 

 

 

4.2 Realizări concrete 

 

Un număr 10 de copii, participanţi la cursuri de exprimare prin artă teatrală. 
Un număr de 20 copii participanţi la cursurile de dansuri.  
Echipa formată din 10 copii care va reprezenta DGASPC sector 6 în cadrul Festivalului „La 

teatrale cu matale!”.  
Echipa formată din 6 copii care va reprezenta DGASPC sector 6 în cadrul Festivalului „În paşi 

de dans!”. 
Festivalul „La teatrale cu matale!” se va desfăşura în luna iunie, într-una din locaţiile teatrelor 

de pe raza sectorului 6, cu care instituţia a colaborat în anii anteriori, implicând participarea unui 
număr de aproximativ 200 de copii şi tineri. 

Aproximativ 200 de copii şi tineri prezenţi în cadrul Festivalului „La tatrale cu matale!” 
Festivalul „În paşi de dans!” se va desfăşura în luna octombrie, într-una din sălile de festivităţi 

a şcolilor de pe raza sectorului 6, cu care instituţia are parteneriate, implicând participarea unui 
număr aproximativ 100 de copii şi tineri.  

Aproximativ 100 de copii şi tineri prezenţi în cadrul Festivalului „În paşi de dans!” 
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4.3 Sustenabilitate   

             
 

Dimensiunea exprimării prin arta actorului, prin festivalul „La teatrale cu matale!” se 
desfăşoară de 5 ani cu implicarea unei echipe de specialişti din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6 , echipă care se declară motivată să continue acest 
proiect şi în perioada următoare.  

Dimensiunea exprimării prin dans va implica o altă echipă de specialişti din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6 care vor organiza şi susţine activitatea 
celor 20 de copii incluşi în program. 

Importanţa susţinerii financiare intervine încă din momentul desfăşurării cursurilor de teatru şi 
dans, care în acest an va presupune implicarea unor formatori, a unor instructori profesionişti, 
autorizaţi.  

Asociaţia „Just Smile Romania” va suporta o parte din cheltuielile necesare desfăşurării 
cursurilor.  

De asemenea, organizarea şi desfăşurarea festivalurilor depinde de susţinerea financiară 
solicitată.   

 
 
 
 
 
 


