Aplicăm pentru tema:


Sǎnǎtate – prevenţie şi/sau consiliere pe teme medicale

Tipul de bibliotecă:


bibliotecă orăşenească

Informaţii de contact:
Numele bibliotecii Biblioteca „Universul cunoasterii” Targu Frumos
Adresa str. Cuza voda nr. 71 Targu Frumos
Numărul de telefon
Judeţul
Iasi
URL-ul site-ului bibliotecii bibliotecatgfrumos.blogspot.com
Persoana de contact Calugaru Ionela
E-mail și telefon pentru persoana de contact
Directorul bibliotecii
Titlul programului / serviciului propus pentru premiile „Idei pentru mâine @ biblioteca ta!”
PRIMUL AJUTOR SALVEAZA VIETI
De ce consideraţi ca programul / serviciul pe care îl descrieţi in aplicaţie este un model de bună
practică? (maxim 500 de cuvinte)
„Primul ajutor salveaza vieti” ofera populatiei sansa la o mai buna informare si instruire in
privinta acordarii primului ajutor premedical in caz de accidente si dezastre (inundatii, incendii,
cutremure). Este singurul serviciu din oras unde oamenii isi pot insusi notiuni de prim ajutor
pentru amelieorarea, estomparea, consecintelor unor evenimente care uneori, din lipsa
informarii, se pot solda cu decese. Pana la infiintarea acestui serviciu la biblioteca, accesul
oamenilor la informatia de acest gen a fost limitat; mai mult decat atat, serviciul medical
aproape inexistent (in localitate functioneaza doar o policlinica, un laborator de analiza si o
statie de ambulanta, spitalul orasenesc fiind desfiintat) a afectat gradul de civilizatie si sansa la
viata a persoanelor aflate intr-o situatie care impune acordarea primului ajutor.
Programul a fost primit cu mult interes de comunitate, pana in prezent 200 de personae
beneficiind de informare si instructaj gratuit in cadrul bibliotecii, iar alti 400 au imprumutat
suportul de curs sau CD-ul cu suportul de curs de la biblioteca.
Serviciul nu a beneficiat de sprijin financiar, materialele necesare le-am obtinut ca urmare a
parteneriatului cu Biblioteca judeteana. S-au investit multe ore de munca facute cu
responsabilitate dar si cu palcerea de a fi utili pentru oameni.
Ne bucuram in continuare de aprecierea oamenilor, fapt care ne motiveaza sa continuam.
Echipa de program:
Ionela Calugaru – redactare materiale promo si informative, livrarea cursului, organizarea

clubului
Dorina Radu – formarea grupelor de cursanti, cate 12 pe fiecare sesiune, stabilirea orarului
Dana Ciubotaru – livrarea cursului, organizarea clubului
Catalina Pletosu – asistenta medicala: a asigurat partea practica a cursului ( exercitiile de
resurcitare cardio-pulmonara pe manechin dar si pe voluntari, manevra Heimlich pentru adulti
si pentru bebelusi)
Lacramioara Voroneanu – asistenta medicala: a asigurat partea practica a cursului ( exercitii de
resurcitare, metode de scoatere si mutare a victimei in caz de accident (ridicarea Rautek),
Parteneri :
Biblioteca judeteana “Gh. Asachi” Iasi
Statia de Ambulanta Tg. Frumos
Crucea rosie, fifliala Tg. Frumos
Biroul de Situatii de urgent si interventii de pe langa Primaria orasului Tg. Frumos
UPC Tg. Frumos
Biblioteca dumneavoastră ȋn cifre (maxim 100 de cuvinte)
Biblioteca din Tg.Frumos deține un număr de 35.229 de documente pe suport de hartie dar si
electronic și se bucură de un inters deosebit în rândul comunității, dovadă stând numărul mare
de cititori înregistrați : 3.285
La centrul internet exista 8 calculatoare pentru public.
Tg. Frumos are o populație de 13.573 de locuitori, din care populația școlară este de 4.325, in
localitate existând 5 școli și 3 licee. Elevii și studenții sunt cei care frecventează cel mai des
biblioteca (60% dintre utilizatori).
Exista 2 cluburi : Micii sahisti ( sunt antrenati 20 copii cu varste intre 8 si 16 ani de catre un
instructor voluntar) si Primul ajutor salveaza vieti ( 20 de membri permanenti).
Descrieţi pe scurt biblioteca dumneavoastrǎ (maxim 100 de cuvinte)
In afara serviciilor traditionale de biblioteca: imprumut documente, actiuni cultural-educative,
institutia noastra ofera utilizatorilor servicii noi, moderne si utile care vin in sprijinul nevoilor
reale ale populatiei: acces gratuit la internet, cursuri IT pentru incepatori, ghiduri turistice si
excursii la obiectivele din imprejurimi, cursuri de acordare a primului ajutor premedical.
Suntem deschisi la problemele oamenilor si incercam sa ii ajutam in rezolvarea problemelor,
gen locuri de munca, oferind suport informational (link-uri la site-uri specializate pentru
recrutarea fortei de munca); ii ajutam la completarea de CV-uri, scrisori de recomandare, cereri
de angajare. Prin intermediul programului online LEGIS oferim accesul la legislatia actualizata.
Pentru copii organizam periodic activitati pentru punerea in valoare a abilitatilor acestora:
BIBLIOVACANTA, VOLUNTARII BIBLIOTECII etc.
Descrieţi problema pe care aţi adresat-o prin acest program/serviciu (maxim 100 de cuvinte)
În Tg. Frumos dar si in satele din imprejurimi, populația nu a beneficiat de instruire privind
acordarea primului ajutor premedical în caz de accidente și dezastre (incendii, inundații,
cutremure). Mai mult, prin desființarea Spitalului orășenesc, comunitatea noastră a pierdut
mult teren în privința asistenței medicale specializate și a acordării primului ajutor. Nu exista
acces la informatii de acest gen.
Fiind centru zonal in formarea și instruirea cetățenilor in acordarea primului ajutor, ca urmare

a programului ”Primul ajutor-Trusa ta de cunostinte” al Bibliotecii judetene “Gh. Asachi” Iasi,
Biblioteca Tg. Frumos a infiintat un nou serviciu de biblioteca : ”Primul ajutor salveaza vieti”,
prin care cele 3 bibliotecare si suportul material necesar ( manechin de resurcitare, support de
curs, pliante, cd-uri) asigura informarea si instruirea populatiei.
Care este grupul ţintă al programului/serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
Serviciul a fost lansat in 2011, se adreseaza populatiei din Tg. Frumos si din satele din
imprejurimi, atat tinerilor cat si adultilor, in total sunt vizate aproximativ 15000 de persoane si
este constituit intr-un club care functioneaza si in prezent.
Biblioteca a oferit 4 sesiuni de informare si instruire, derulate pe parcursul a 4 luni (
septembrie-decembrie 2011), cate o sesiune pe luna; Au participat in total 48 de persoane: 34
tineri 14-25 de ani, 14 adulti.
Formatori au fost cele 3 bibliotecare si 2 asistente medicale voluntare, de la Statia de
Ambulanta Tg. Frumos.
Dupa aceasta etapa, clubul, care numara 20 de membri permanenti, a continuat sa faca
intalniri lunare, la care participa elevi, studenti dar si adulti care primesc informatii si lamuriri
despre primul ajutor premedical; informatiile sunt furnizate participantilor atat de biblioteca
cat si de membrii clubului. Pana in prezent aproximativ 200 de persoane si-au insusit aceste
informatii in cadrul clubului.
De ce este acest program/serviciu inovativ? (maxim 100 de cuvinte)
Elementele de inovatie ale serviciului sunt:
1. Biblioteca ofera informatii dar si instructaj de acordare a primului ajutor premedical
tuturor celor interesati in mod gratuit.
2. Modalitatea de prezentare a cursului – expunere şi redare de diapozitive pe
videoproiector, exerciţiile pe manechin, voluntari şi participanţi .
3. Comunicarea de suporturi de curs, CD-uri cu materiale informative, pliante pentru ca cei
instruiţi să transmită mai departe cunoştinţele însuşite.
4. Discutiile din cadrul intalnirilor la club sunt libere , interactive, fiecare venind cu noi idei
si noi provocari.
Scop, obiective şi rezultate (maxim 200 de cuvinte)
Scopul programului constă în îmbunătăţirea speranţei de viaţă şi a calităţii vieţii
populaţiei din Tg. Frumos dar si din satele din imprejurimile orasului, prin creşterea nivelului de
informare si instruire în privinţa acordării primului ajutor premedical.
Obiectivele au fost:
1. Promovarea: elaborarea de materiale informative (afise, pliante, fluturasi, comunicate
de presa) prin care am facut cunoscut noul serviciu.
2. Derularea pe parcursul a 4 luni de 4 sesiuni de informare si instruire cu privire la
acordarea primului ajutor premedical
3. In cadrul clubului sa se continuie informarea si instruirea populatiei
Rezultate :
1. In cadrul celor 4 sesiuni au fost instruite 48 de persoane
2. In cadrul clubului „Primul ajutor salveaza vieti” , pana in prezent, aproximativ 200 de
persoane au beneficiat de informare si instruire

3. Suportul de curs si CD-ul cu suportul de curs au fost comunicate pana in prezent la peste
400 de persoane, prin imprumut
4. Biblioteca este perceputa ca o institutie care raspunde nevoilor de tot felul ale
comunitatii, si-a creat un plus de imagine cu acest nou serviciu, a crescut numarul celor
care ne calca pragul, accesarile pe blog si facebook, de asemenea sunt in crestere.
Descrierea programului/serviciului (maxim 100 de cuvinte)
Programul ofera informare si instruire gratuita pentru insusirea sau consolidarea cunostintelor
privind primul ajutor premedical.
Biblioteca detine baza teoretica (un suport de curs omologat) si logistica (manechin de
resurcitare cu monitorizare digitala), precum si personal format in acordarea primului ajutor: 3
bibliotecare si 2 asistente medicale voluntare.
Am reusit, in prima faza, instruirea unui numar de 48 de persoane. La intalnirile lunare ale
clubului participa noi persoane care beneficiaza de informare si instruire atat din partea
bibliotecarelor cat si din partea membrilor permanenti ai clubului.
Care au fost paşii de implementare a programului / serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
Etapele implementarii programului au fost :
1. Am promovat serviciul prin anunturi pe blogul bibliotecii si pe pagina de facebook,
precum si pe reteaua de cablu locala. Am postat 10 afise in locurile cheie din oras:
biblioteca, primarie, policlinica, esplanada, biserica, piata, centre comerciale, scoli. Am
impartit 200 de fluturasi si 50 de pliante.
2. Am incheiat parteneriate cu Biblioteca judeteana Iasi, Statia de Ambulanta Tg. Frumos si
cu Biroul Situatii de urgente si PSI din cadrul Primariei Tg. Frumos.
3. Intocmirea programului pentru cele 4 sesiuni de informare si instruire ( fixarea orarului,
desemnarea persoanelor care prezinta suportul de curs, al celor care fac demonstratiile
practice, pregatirea cd-urilor si a celorlalte materiale care au fost comunicate
participantilor)
4. In perioada septembrie - decembrie 2011, in ultima zi de joi a fiecarei luni, de la 10.00 la
12:00, s-au desfasurat sesiunile de informare si instruire. S-a lucrat cu cate 12
participanti pe sesiune. Acestia au beneficiat de prezentarea unui suport de curs, de
exercitii practice pe manechin si pe voluntari, precum si de CD-uri cu suportul de curs.
5. Clubul are 20 de membri permanenti care se intalnesc o data pe luna sau ori de cate ori
sunt solicitari. In cadrul intalnirilor se recapituleaza si actualizeaza cunostintele
dobandite, au loc discutii libere, interactive, se fac exercitii; pentru noii veniti se
prezinta suportul de curs. Parteneriatul cu Statia de ambulanta ne-a facilitat vizite la
Statie unde ni s-au prezentat ambulantele si aparatura existenta, precum si informatii
utile din activitatea personalului de acolo. In total s-au facut 4 vizite la Statia de
Ambulanta, unde au mers grupuri de cate 10-15 elevi, membrii clubului si utilizatori ai
bibliotecii.
Programul a fost lansat pe 11 august 2011 cu ocazia implementarii proiectului „Primul ajutorTrusa ta de cunostinte” al Bibliotecii judetene „Gh. Asachi” Iasi la Tg. Frumos; atunci s-a
infiintat clubul „Primul ajutor salveaza vieti” iar toti cei prezenti la eveniment au devenit
membri onorifici ai clubului si au primit legitimatii ( printre acestia s-a numarat primarul si

viceprimarul orasului, directori de scoli, alti lideri din comunitate).
Planificarea a durat aproximativ 2 luni, asa incat pe 28 septembrie 2011 a avut loc primul curs
la Biblioteca. Dupa curs am facut si prima evaluare pe baza chestionarelor elaborate de noi si
completate de participanti.
Resursele necesare pentru dezvoltarea noului serviciu (maxim 100 de cuvinte)
Pentru implementarea noului serviciu a fost nevoie de:
Resurse umane: 3 formatori – bibliotecarele care au beneficiat de instruire in cadrul proiectului
„Primul ajutor-Trusa ta de cunostinte” si 2 asistente medicale voluntare care si-au oferit
serviciile ca urmare a parteneriatului cu Statia de Ambulanta.
Resurse materiale: 1 manechin de resurcitare, 1 suport de curs (acestea au fost obtinute prin
parteneriatul cu Biblioteca judeteana Iasi); materiale informative, 3 calculatoare, 1 imprimanta,
1 videoproiector, 100 CD-uri, hartie si alte obiecte de papetarie; spatiu ( sala de lectura a
bibliotecii, incinta Statiei de Ambulanta)
Constrângeri, provocări, obstacole (maxim 100 de cuvinte)
Reticenta populatiei de a participa la cursuri si de a interveni in acordarea primului ajutor a
constituit un obstacol pe care l-am depasit prin promovare si atragerea in program a liderilor
comunitatii, care au oferit astfel exemple de bune practici.
Lecţii învăţate. Recomandări (maxim 100 de cuvinte)
Implementarea acestui serviciu ne-a invatat sa lucram cu tinerii dar si cu adultii, am reusit sa
demonstram ca un om bine informat este un om castigat, ca o simpla informatie iti poate salva
chiar viata. Apropierea de oameni, de problemele lor si oferirea de sprijin in rezolvarea lor a
determinat o mai buna perceptie a bibliotecii in comunitate. Am invatat cum sa ne organizam,
cum sa ne programam activitatile si efortul. In cadrul clubului s-a format o echipa de tineri care
au dus mai departe cunostintele dobandite.
Faptul ca biblioteca ofera astfel de serviciu inedit inseamna ca este preocupata de nevoile
comunitatii, ca este viabila, utila si mereu deschisa la probleme ce vizeaza comunitatea.
Continuitatea şi durabilitatea programului/serviciului (maxim 200 de cuvinte)
Intalnirile clubului au loc o data pe luna si la ele poate participa oricine doreste; membrii
permanenti lucreaza in prezent la o pagina facebook a clubului pentru a-si face cunoscuta
activiatea si online dar si pentru a comunica informatii despre acordarea primului ajutor si pe
aceasta cale.
Biblioteca va incheia un parteneriat cu Crucea Rosie Iasi pentru a ne ajuta in atualizarea
cunostintelor si pentru a putea directiona tinerii pasionati de aceasta activitate catre structuri
specializate in vederea perfectionarii, a voluntariatului si chiar pentru a dobandi o profesie.

Includeți materiale suplimentare care să demonstreze și sǎ explice informaţiile incluse în aplicație:
•
2-3 fotografii relevante per serviciu (care urmează să fie comprimate, arhivate şi ataşate la
e-mailul dumneavoastră odatǎ cu aplicația, sau să fie disponibile online, pentru vizualizare)
•
Link la pagina de website / blog / pagina de Facebook / galerie foto / orice altă prezenţă
on-line care este relevantǎ pentru serviciile și programele descrise.
http://bibliotecatgfrumos.blogspot.ro/

https://www.facebook.com/bibliotecaorastg.frumos
http://biblioteciiesene.ro/
http://www.petreanu.ro/?s=cautatorii+de+povesti

Prin prezenta, confirm că toate informațiile din aplicație sunt corecte şi complete.
Semnătura reprezentantului autorizat
Data 07.09.2013
Nume CALUGARU IONELA
Funcție Bibliotecar responsabil

