Al 2-lea Apel deschis – Proiecte normale

Cod proiect

ROHU-277

Titlu proiect

CHESS START RO-HU
CHESS START RO-HU - dezvoltarea comună a unui instrument transfrontalier
de incluziune socială bazat pe șah

Axă prioritară

6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni
(Cooperare între instituții și cetățeni)

Prioritate de
investiție

11/b - Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a
părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea
cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții.

Perioadă de
implementare

13 luni (1 Decembrie 2018 – 31 Decembrie 2019)
Obiectivul

principal

al

proiectului

este

intensificarea

cooperării

transfrontaliere durabile a comunităților din județele Satu Mare (RO) și
Obiectiv

Szabolcs-Szatmár-Bereg (HU), prin dezvoltarea unor soluții inovatoare la
problemele comune de incluziune socială a comunităților marginalizate,
contribuind astfel la o cooperare transfrontalieră mai activă între instituții și
cetățeni.
Beneficiar Principal:
Asociația CREST (România)

Parteneriat

Parteneri de Proiect:
PP2: Asociația STEA (România)
PP3: Clubul Sportiv DAVID (Ungaria)

Buget total

EUR 69,996.42, din care, FEDR EUR 59,496.94
Proiectul ROHU-277, prin partenerii săi, își propune să dezvolte abilități
sociale pentru 80 de copii care aparțin comunității rroma, din Satu Mare (RO)
și Nyiregyhaza (HU) prin învățarea tehnicilor jocului de șah și dezvoltarea
abilităților sociale.

Sumar

Principalele activități ale proiectului sunt:
• organizarea unor ateliere de instruire în predarea șahului pentru copii,
pentru a construi un program special de consiliere și intervenție, care să se
concentreze pe dezvoltarea coerentă a abilităților de viață ale acestora,
pentru creșterea stimei de sine și pentru a le insufla motivația de a tinde spre
un viitor de succes;
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• instruirea partenerilor și a voluntarilor în programe de dezvoltare a
abilităților sociale pentru aceste categorii de copii;
• crearea unui ghid inovator, intitulat „Programul de dezvoltare a abilităților
de viață prin șah”;
• organizarea unor activități de dezvoltare a abilităților sociale derivate din
jocul de șah pentru copiii (în cadrul centrelor partenerilor și în tabere și
competiții de șah).
Indicatorul de realizare al Programului este „11 / b2 Numărul de persoane
direct implicate în inițiative de cooperare transfrontalieră”. Proiectul ROHU - 277
contribuie la realizarea acestui indicator printr-un număr de 112 persoane
implicate în implementarea unui program inovator de dezvoltare a
abilităților sociale pentru copii, folosind ca element central potențialul
jocului de șah.
Colaborarea partenerilor în cadrul acestui proiect promovează egalitatea de
șanse și lupta împotriva discriminării, oferind oportunități de reducere a
decalajelor de dezvoltare a abilităților sociale care există între copiii aflați în
dificultate și alți copii din zona transfrontalieră, sprijinind astfel incluziunea
acestora și accesul la oportunități de dezvoltare.
Principalele rezultate ale proiectului sunt:
-

transferul de cunoștințe de la partenerul maghiar la cei români
și invers, în domeniul predării șahului la copii, printr-un program
de instruire de 5 zile pentru 12 participanți, organizat în Ungaria și
România și tipărirea unor manuale care conțin principiile programului
de instruire; 3

-

încăperi amenajate pentru practicarea jocului de șah (câte 1 la
fiecare partener), dotate cu echipamente și instrumente adecvate

Rezultate
principale

(seturi de șah, piese de șah + tablă / foaie + ceas, tablă interactivă
mobilă);
-

100 de copii implicați în activități de șah în centrele partenere (50
de copii din România și 50 de copii din Ungaria; 70% dintre acești copii
provin din medii vulnerabile;

-

4 competiții comune de șah (2 în România și 2 în Ungaria) pentru
copiii implicați în activitățile proiectului;

-

tabără de șah de 5 zile organizată în România cu 50 de participanți
(25 din România și 25 din Ungaria). Activitățile care implică copii au
fost implementate pentru a crea oportunități concrete de interacțiuni
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pozitive prin sport în rândul membrilor comunității și a persoanelor
vulnerabile, contribuind astfel la schimbarea mentalității ancorate în
stereotipuri

negative

despre

persoanele

din

comunitățile

marginalizate.
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