Sprijinim dezvoltarea de programe și politici publice deștepte,
cu impact, gândite în favoarea cetățenilor
și aplicate eficient și corect.

În România este o distanță imensă între lumi.
Nu putem progresa, ca țară, decât dacă aceste
lumi se vor apropia și se vor înțelege una pe
alta.

Direcții de acțiune Reality Check:
I. Dezvoltare comunitară cu accent
pe EDUCAȚIE în comunități foarte
sărace
II. Advocacy & monitorizare legi:
La inițiativa Reality Check, legea 248/2015
care ajută copiii săraci să meargă la
grădiniță, prin tichete sociale condiționate
de prezență, a fost modificată prin Legea
49/2020, care va intra în vigoare în 2021,
după finalizarea normelor metodologice.
Noua lege prevede majorarea valorii
tichetului social de la 50 la 100 de lei pe
lună și creșterea numărului de copii
sprijiniți, prin schimbarea criteriilor de
eligibilitate în program.

Satul Ponorâta din comuna Coroieni (jud. Maramureș) este unul dintre cele mai sărace din
România. Aici peste 700 de persoane, dintre care 400 de copii, locuiesc în condiții greu de
imaginat, fără electricitate, apă curentă și baie. 95% dintre adulți sunt analfabeți sau analfabeți
funcțional.

În ultimii 8 ani, de când echipa Reality Check lucrează în Ponorâta, viața oamenilor s-a
îmbunătățit. Copiii merg regulat la grădiniță și școală datorită stimulentelor oferite. Din ce în ce
mai mulți știu să scrie și să citească, iar 2 sunt acum la liceu. Toți locuitorii au acces la baia
publică inaugurată în 2015. O parte dintre ei au condiții mai bune de locuit.

Castelu (jud. Constanța) este o comună cu o populație mare de turci-romi (horahai).
1150 de oameni trăiesc în sărăcie. 650 sunt copii. Majoritatea adulților nu au nicio clasă, iar ca
să își întrețină familia lucrează cu ziua, cerșesc sau colectează plastic. De multe ori frații mai
mari nu merg la școală pentru că au grijă de cei mici. Nutriția și igiena copiilor sunt precare, ca
și igiena locuințelor și accesul la servicii medicale.

În ultimii 3 ani, am adus
copiii mai aproape de școală
prin proiecte de educație
prin sport și dezvoltare
personală.
Am facilitat accesul la servicii
medicale pentru 230 de
persoane în situații de risc: 8
copii au fost operați, 166 de
copii și 60 de adulți au ajuns
la la medici specialiști.
89 de adolescente și tinere
mame au participat la
cursuri de igienă, de îngrijire
copil și alăptare.

Am progresat mult.
Însă știm că în comunitățile sărace e nevoie de o abordare
integrată și că rezultatele se văd în ani de zile.
De aceea, angajamentul nostru față de oamenii din Ponorâta
și Castelu este unul pe termen lung.

În 2021 și 2022, continuăm ce am început
în Ponorâta (Coroieni) și în Castelu cu două PROIECTE DE SERVICII
COMUNITARE INTEGRATE, pentru care am obținut finanțare parțială prin
programul Active Citizens Fund.

Prin aceste proiecte, care se vor desfășura timp de doi ani, vom dezvolta și testa
împreună cu angajații publici (asistenți sociali, asistenți medicali comunitari, profesori,
directori școală, primari etc.) un model de colaborare orizontală
(social-educație-sănătate) și verticală (local-județean-național) prin care modul în
care sunt oferite servicii sociale va fi mai eficient, în favoarea oamenilor în nevoie

În ambele comunități vom documenta procesul: vom formula recomandări de
politică publică, vom comunica autorităților județene și naționale rezultatele din
teren și vom face advocacy ca acestea să fie preluate și în alte localități cu probleme
similare.

În același timp, vom crește capacitatea grupurilor vulnerabile prin educație remedială,
dezvoltare personală pentru copii și tineri, educație pentru sănătate pentru tinere și mame,
formarea unui grup de inițiativă locală și evenimente comunitare.

De cele două proiecte vor beneficia 900 de persoane din
Ponorâta și Castelu:
● 13 angajați publici vor putea să rezolve mai eficient
problemele persoanelor vulnerabile
● 30 de persoane din cele două sate se vor implica și vor lua
decizii pentru îmbunătățirea vieții în comunitățile lor
● 60 de familii vulnerabile vor fi ajutate să depășească situații
dificile
● 400 de copii și tineri vor participa la activități educaționale
● 900 de persoane cu etnii, statut socio-economic și vârste
diferite vor participa la evenimente comunitare menite să le
apropie
● 280 fete și femei vulnerabile vor merge la cursuri de educație
pentru sănătate, îngrijirea copiilor și alăptare
● 150 de părinți se vor implica mai mult în educația copiilor

Euro

Ponorâta (Coroieni)

Castelu

TOTAL

Bugetul total al proiectului

424,852.53

350,497.75

774,350,28

Finanțare Active Citizens Fund

249,925.98

249,404.74

499,330.72

Cofinanțare Reality Check

147,147

60,590

207,737

Chiar dacă anul acesta a fost mai mult
despre #stămacasă, ÎMPREUNĂ putem
ajuta oamenii din Ponorâta și Castelu să
aibă un viitor mai bun:
Redirecționează 20% din impozitul pe
profit până pe 31 decembrie:
https://www.realitycheck.ro/ajuta/
Fă o donație dacă ești persoană
fizică: www.realitycheck.ro/ajuta/
Donează-ți ziua de naștere pe
Galantom: https://asociatiarealitycheck.
galantom.ro/

VĂ MULȚUMIM!
Contact: iolanda@realitycheck.ro, 0726 840 791

