București, 28 iunie 2021
Săptămâna educației și a sănătății la Castelu
Ateliere de alfabetizare rapidă și dezvoltare personală,
caravană medicală pediatrică și cursuri de igienă
„Fericirea e bairam, baclavale și ayran”

Timp de cinci zile, în perioada 21-25 iunie, 30 de copii din clasele primare din Castelu au participat la
un curs intensiv de alfabetizare rapidă și la activități de dezvoltare personală prin aventură și joc,
organizate de cinci specialiști ai Fundației Noi Orizonturi Lupeni. Sâmbătă, 26 iunie, 80 de copii din
comună au beneficiat de consultații din partea Caravanei cu Medici. În paralel, Asociația Pe Stop a
organizat două cursuri de igienă menstruală pentru 16 fete și tinere femei. Aceste acțiuni fac parte
din proiectul „Împreună pentru o viață mai bună în Castelu’’, inițiat de Asociația Reality Check.
La fața locului s-au aflat și Petre Enciu - Vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța,
Magdalena Baciu-Iacob - Inspector școlar pentru monitorizarea programelor privind accesul la
educație în cadrul Inspectoratului Județean Constanța, Lidia Onofrei - Coordonatoare națională a
activității de asistență medicală comunitară din Ministerul Sănătății, Tudor Pop - deputat USR,
membru în Comisia de Sănătate, inițiator și promotor al proiectelor legislative Caravana cu Medici și
Legea Asistenței Medicale Mobile.
Alfabetizare rapidă și activități de dezvoltare personală prin aventură și joc
Toți copiii au un potențial extraordinar, dar condițiile grele de trai din comunitățile defavorizate au efecte
negative asupra educației lor. De multe ori, părinții amână înscrierea copiilor în sistemul de învățământ sau
îi trimit sporadic la școală din cauza costurilor asociate. Astfel, apare un decalaj educațional din ce în ce mai
greu de recuperat dacă nu se intervine cât mai devreme. Un aspect aparte îl reprezintă la Castelu și faptul
că, în zona afectată de sărăcie, copiii horahai vorbesc acasă un amestec de turcește cu romani și au
dificultăți de adaptare când încep școala.

„Fericirea e bairam, baclavale și ayran” - au spus copiii, iar specialiștii în educație de la Fundația Noi
Orizonturi au scris povestea lor despre fericire pentru ca ei să exerseze cititul. 30 de copii din clasele
primare au fost sprijiniți să-și dezvolte competențele de citit-scris printr-o abordare care valorizează
experiențele lor de viață, limbajul cu care sunt familiarizați.
Ca prim-pas, s-a evaluat nivelul de citire al copiilor, pentru a putea propune intervenții eficiente de
accelerare a progresului și pentru a urmări evoluția copiilor în dezvoltarea literației pe durata proiectului.
Copiii au lucrat cu povești și cărți frumoase, jocuri și au auzit multe încurajări, menite a le sădi dorința de a
se dezvolta, de a birui citit-scrisul și de-a cunoaște lumea. Toate noțiunile acumulate vor fi reîmprospătate
înainte de începerea noului an școlar, într-o a doua sesiune de cursuri, când vor avea șansa să învețe și
alte lucruri noi și, bineînțeles, să se distreze.
După o rundă de citit și scris, copiii au participat zilnic la sesiuni de dezvoltare personală prin aventură și
joc, coordonate tot de Fundația Noi Orizonturi. În ciuda problemelor sociale grave cu care se confruntă în
viața de zi cu zi majoritatea copiilor participanți, aceștia i-au așteptat pe facilitatori cu brațele deschise și cu
zâmbetul pe față. Dorința de a învăța și energia lor au fost debordante. Deși mulți copii nu vorbeau
românește, jocul a ajutat foarte mult la o bună comunicare, iar câțiva voluntari din comunitate au tradus
când a fost nevoie. Toți participanții la activități au primit și o masă caldă în fiecare zi.
Caravana medicală
Săptămâna s-a încheiat la Castelu cu consultații medicale pentru 80 de copii, în cabinetele amenajate
temporar în Școala Gimnazială Nr. 1. Caravana medicală a fost un efort comun al echipei Caravana cu
Medici, al Asociațiilor Reality Check și OvidiuRo și al Primăriei Comunei Castelu, care a asigurat cazarea
medicilor voluntari. Caravana cu Medici acordă îngrijiri medicale în zonele defavorizate și informează
persoanele din mediul rural pentru a obține o populație mai sănătoasă, mai responsabilă și mai dedicată
propriei sănătăți și a celor din jur.
„Pentru majoritatea locuitorilor din zona defavorizată, accesul la medic este limitat de multe ori din lipsa
banilor pentru un bilet de microbuz, dar și al discriminării. Sunt situații în care anumite probleme medicale,
care ar putea fi rezolvate cu ușurință, nu primesc un diagnostic corect sau la momentul oportun, devin
urgențe și ajung să pună în pericol viața copiilor. Prin caravana medicală, aceste cazuri au fost identificate și
pacienții au primit trimiteri către medicii specialiști. Cazurile mai grave vor fi direcționate de urgență către
medicii de familie, medicii specialiști din Medgidia și Constanța și vor fi urmărite de asistentul medical
comunitar.“ - declară Iolanda Burtea, coordonator proiect Reality Check.
Educație pentru sănătate
Tot în weekend, Asociația Pe Stop a organizat două cursuri de igienă feminină pentru 16 de fete și tinere
femei din Castelu. Interesul participantelor de a afla mai multe despre propriul corp a fost remarcabil. La
curs, participantele au discutat despre ce se întâmplă cu corpul lor la menstruație și cum se pot îngriji astfel
încât zilele delicate ale lunii să nu mai fie un obstacol pentru viața zilnică sau un risc pentru sănătate.
Asociația Pe Stop a oferit și kituri de îngrijire intimă.
În Castelu trăiesc 4400 de români, 500 de turci, 180 de tătari și 480 de romi-turci (horahai). Horahaii nu sunt
recunoscuți oficial nici de comunitatea turcă, nici de cea romă și chiar dacă unii se declară oficial turci, o
parte din ceilalți locuitori îi exclud. Majoritatea locuiesc pe o stradă neasfaltată de la capătul satului.
Jumătate trăiesc modest, iar jumătate în condiții inimaginabile, în case suprapopulate și dărăpănate, fără
apă curentă și baie. Sărăcia și lipsa igienei fac copiii vulnerabili la boli. Eforturile Asociației Reality Check de
a produce o schimbare în bine la nivel de comunitate se bucură de o susținere importantă din partea
Primăriei Castelu, care își dorește să le ofere o viață mai bună tuturor locuitorilor.
Timp de doi ani, partenerii din cadrul proiectului Împreună pentru o viață mai bună în Castelu
implementează programe de educație remedială și prin sport, activități pentru dezvoltarea abilităților de
viață și de leadership, educație pentru sănătate și igienă și cluburi pentru tineri. Dezvoltă grupuri de inițiativă
locală, prin care oamenii să învețe să acceseze anumite servicii și să se ajute unii pe alții, și organizează
activități care să apropie persoanele vulnerabile de ceilalți locuitori din sat. În același timp, echipa de proiect
lucrează împreună cu asistenții sociali, asistenții medicali comunitari și mediatorii școlari din primării și școli,
precum și cu specialiști ai instituțiilor județene, să îi ajute să colaboreze mai eficient și să aibă mai mult
succes în rezolvarea problemelor complexe ale celor mai vulnerabile familii. Experiența directă, de la firul

ierbii, va fi documentată și va fi integrată în propuneri de îmbunătățire a politicilor publice naționale privind
serviciile comunitare integrate.
Despre Asociația Reality Check: Asociația Reality Check este o organizație neguvernamentală care are
ca misiune sprijinirea dezvoltării de politici publice cu impact, gândite în favoarea cetățenilor și aplicate
eficient și corect. Una dintre direcțiile strategice ale organizației este realizarea de evaluări și studii de
impact cu privire la legi și programe naționale, în special în domeniul intervențiilor integrate de combatere a
sărăciei. www.realitycheck.ro
Contact presă: Simona Ilaș - 0721 263 979, simona@realitycheck.ro.
Despre Fundația Noi Orizonturi: Fundația Noi Orizonturi are un istoric de 20 ani în educația pentru
transformare, oferind programe de dezvoltare personală, cetățenie activă și de construire de abilități de
viață care au ajuns la peste 80.000 de copii și tineri. Este lider în cadrul taberelor de educație prin aventură,
a susținut dezvoltarea a peste 500 de Cluburi de Inițiativă Comunitară IMPACT în România și străinătate și
a format peste 2000 de cadre didactice pentru a folosi metode de predare pe bază de proiecte în folosul
comunității. Prin programe dedicate, FNO susține profesorii și școlile, mai ales pe cele din medii vulnerabile,
să acționeze cât mai din timp pentru dezvoltarea competențelor de bază ale tuturor copiilor. Mai multe
informații despre Fundația Noi Orizonturi sunt disponibile pe www.noi-orizonturi.ro.
Despre Asociația Pe Stop: Asociația Pe Stop a fost fondată pentru ca toate fetele și femeile vulnerabile în
România să aibă acces la produsele și informațiile necesare pentru a se îngriji corect și cu demnitate pe
durata menstruației. Pe Stop distribuie lunar peste 350 de pachete cu produse de igienă menstruală celor
care nu și le pot permite, organizează cursuri de igienă menstruală și face demersuri legislative pentru ca
aceste produse de bază să le fie mai accesibile celor care au atâta nevoie de ele. www.pestop.org
Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al
Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15
state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de
către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat,
Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în
calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și
Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și
creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește
dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în
promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp
relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre
Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații
despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.
Împreună pentru o viață mai bună în Castelu: Proiect derulat de Asociația Reality Check în parteneriat cu
Primăria Comunei Castelu, Fundația Noi Orizonturi și Asociația Pe Stop, cu sprijinul financiar Active Citizens
Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.
Scopul proiectului este schimbarea sistemica a modului în care sunt oferite și accesate serviciil publice
destinate grupurilor vulnerabile din comuna Castelu și la nivel național, în vederea îmbunătățirii situației
persoanelor vulnerabile, inclusiv a romilor, pentru a contribui astfel la incluziunea lor socială, la reducerea
inegalitatilor
și
la
dezvoltarea
pe
termen
lung
a
întregii
comunități.
https://impreunapentrucastelu.realitycheck.ro/
Proiect derulat de

Cu sprijinul

