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La sfârșitul lunii septembrie, asociaŃia de dezvoltare comunitară “Vlădeni Rural 
Plus” a câștigatun grant de 500 $ din partea Firmei DISNEY USA, prin intermediul 
YOUTH SERVICE AMERICA, în cadrul unui proiect “DISNEY MINNIE GRANT- 
The 2nd round”. YOUTH  SERVICE  AMERICA a selectat 38 din peste 600 de 
proiecte trimise din toată lumea, între ele fiind și cel propus de Vlădeni. Scopul 
acestui proiect este de angaja tinerii cu vârsta între 5 – 14 ani într-un exerciŃiu 
civic prin identificarea unei probleme în comunitate și propunerea unui  plan de 
ameliorare a acesteia. 

 
Sub coordonarea a două cadre didactice, profesorii Gabriela Pacular  și Vasile 
Largu, s-a constituit o echipă de 20 elevi cu vârsta 5-14 ani, care a identificat ca 
problemă  în Vlădeni, dar nu numai, ”SituaŃia copiilor cu părinŃi plecaŃi în 
străinătate la muncă”. Acest proiect s-a vrut a fi și un semnal de alarmă în 
comunitate, către persoanele care au plecat sau intenŃionează să plece în străinătate. 
 
„Deși viaŃa copiilor ai căror părinŃi au plecat să lucreze înafară se îmbunătăŃește din punct de vedere financiar, 
fenomenul are și numeroase efecte negative care pot varia de la probleme de comunicare și adaptare până la 
consecinŃe psihologice grave”, a spus Prof. Largu. 
 
În cadrul proiectului si cu ajutorul Consiliului Local Vladeni și a psihologului școlii din localitate au fost culese 
date asupra fenomenului și a fost organizat un concurs de desene și scrisori care a permis copiilor să exprime 
modul în care văd ei fenomenul migraŃiei. La final, lucrările au fost evaluate iar cele mai bune dintre ele vor fi 
premiate în cadrul unui eveniment ce va avea loc Miercuri, 28 Noiembrie, în cadrul Școlii Vlădeni. Dacă în 
echipa de bază au fost implicaŃi 20 de copii, în derularea proiectului s-a extins numărul participanŃilor  la 200, 
pentru ca în final să fie implicate peste 1000 de persoane, tineri și adulŃi. 
 
Derulând acest proiect, tinerii au avut ocazia de a-și dezvolta capacitatea de analiză, spiritul de observaŃie 
civică, talentul la desen și compunere, spiritul de competiŃie, voluntariatul și grija faŃă de aproapele. Toate 
acestea vor contribui la creșterea răspunderii și implicării civice, la creșterea încrederii în forŃele proprii și nu 
în ultimul rând la o mai bună comunicare cu membrii comunităŃii.  

 
„Nu imi pot scoate din minte ceea ce a spus o fetiŃă în scrisoarea pe care o scria tatălui ei, plecat în 
străinătate. Ea îi spunea tatălui ei să se întoarcă acasă pentru că, cum spunea chiar ea, copilăria ei trece!”, a 
povestit Gianina, una din adolescentele care au contribuit  la implementarea proiectului. 

 
AsociaŃia Rural Plus s-a format cu sprijinul organizaŃiei World Vision România, în cadrul proiectului de 
dezvoltare comunitară pe care organizaŃia îl derulează în cinci comunităŃi din Jud. Iași. Scopul proiectului și al 
înfiinŃării asociaŃiei este de a implica comunităŃile locale în procesul de dezvoltare și de a le capacita pentru 
accesarea de fonduri europene.  

 
  

       
 


