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PRIMUL AJUTOR DATORIE CIVICA A FIECARUI CETATEAN
De ce consideraţi ca programul / serviciul pe care îl descrieţi in aplicaţie este un model de bună
practică? (maxim 500 de cuvinte)
Demersul nostru prin acest program reprezinta o modesta contributie la efortul de a informa cetatenii
din comuna , cu privire la cunostintele minime si absolut necesare referitoare la masurile ce se pot
intreprinde de fiecare cetatean in preocuparea permanenta de mentinere a starii de siguranta a celui
in preajma caruia ne aflam,persoana cunoscuta sau cu care intram in contact pentru prima data.Daca
la inceput am pornit prin activitati timide, la care participau elevi ai claselor terminale cu profesori(de
sport si biologie)am ajuns sa facem activitati cu persoane de peste 45 ani.Au participat si pensionari
si au fost foaret incantati de toate informatiile si experimentele pe care le-am pus la dispozitie.(Vom
exemplifica prin poze)
Suntem in situatia de a ne considera multumiti de rezultatele obtinute prin implementarea actiunii,
bazandu-ne mai ales pe succesul p care l-a avut in randul populatiei ruraleatat de expusa unor
situatii, de a lucra cu mijloace mecanice de productie agricola, de expunerea la pericole iminente
atunci cand folosesc substanta chimice de combatere a bolilor si daunatorilor la plante , de a
consuma produse de origine animala din gospodaria proprie fara un control sanitar veterinar.
Succesul actiunii a fost asigurat si de pozitia pe care o are biblioteca publica in raport cu primaria din
comuna.Nu in ultimul rand renumele serviciului a provenit si din faptul ca voluntarii cere fac prte din
aceasta echipa, si-au insusit cu sarg cunostintele necesare prin participarea la instruirile de
specialitate, studiu individual si aplicatii practice pe situatii simulate.
Biblioteca dumneavoastră ȋn cifre (maxim 100 de cuvinte)

Biblioteca Erbiceni dispune de aproximativ 10000 de documente de informare si documentare (carti,
publicatii seriale, audio book ) pe care le studiaza cei
- 714 utilizatori inscrisi din care
-543 utilizatori activi pana la 31 mai 2013
Populatia comunei este de 5720 locuitori( asa cum reiase de la ultimul recensamant) majoritatea fiind
cu varsa peste 40 ani,tinerii fiind plecati (in tara sau strainatate)Categoriile socio profesionale
dominante ale utilizatorilor sunt
Elevi
222
–muncitori 79
casnice
57
agricultori 65
pensionari 62
restul apartinand altor categorii(functionari, profesii intelectuale, someri)
Acesti utilizatori au consultat pana in prezent in anul 2013 un nr de 9921 documente atat la sala cat si
acasa.In afara de documente utilizatorii bibliotecii , au folosit internetul pentru a afla direrite
informatii, sau a socializa,deoarece biblioteca dispune de serviciul Biblionet.
Descrieţi pe scurt biblioteca dumneavoastrǎ (maxim 100 de cuvinte)
In cadrul programului,, Primul ajutor, datorie civica a fiecarui cetatean;; s-au desfasurat un nr. de 8
activitati in 4 sate ale comunei la care au participat 250 cetateni(utilizatori sau nu ai
bibliotecii)Categoriile socio-profesionale ale participantilor sunt diverse (elevi, functionari, casnice
someri si pensionarii care au fost in procent de peste 35%. Ideea de baza a programului a fost si aceea
de fi atrasi in aceasta preocupare persoane care nu mai sunt in contact direct cu diverse forme
institutionalizate de activitate si care nu puteau dobandi aceste cunostinte in alt mod.
Descrieţi problema pe care aţi adresat-o prin acest program/serviciu (maxim 100 de cuvinte)
Programul ,, Primul ajutor datorie civica a fiecarui cetatean: este o actiune complexa de informare ,
instruire si aplicare in randul populatiei a teoriei si practicii in domeniul acordarii primului ajutor in
situatii de urgenta pana la sosirea ambulantei.El se adreseaza persoanelor care nu au cunostinte
temeinice de specialitate medicala , dar care, urmare a unei instruiri de scurta durata si a unei
demonstractii practice pot si sunt datoare sa intervina la nevoie pentru salvarea de vieti
omenesti.Datorita faptului ca din comuna sunt plecate majoritatea persoanelor tinere care au
calificari in diferite domenii inclusiv domeniul medical, si din discutiile purtate cu persoane adulte pe
tema sanatatii, am considerat necesar acest program.
Care este grupul ţintă al programului/serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
Persoanele care au fost direct interesate de a participa la activitatile acestui program sunt cetateni
simpli, majoritatea trecuti de 40 ani.Unii dintre ei care si-au facut o micro ferma zootehnica si
pensionari.Aproximativ 10% dintre
De ce este acest program/serviciu inovativ? (maxim 100 de cuvinte)
De obicei cand auzi cuvantul biblioteca , gandul te duce la studiu nu si la o activitate practica.
Noutatea acestui program consta in faptul ca pe langa informatiile teoretice scrise sau sub forma de
filmulete am adus in atentia participantilor demonstratii practice ,uneori avand ca si material didactic
persoane voluntare din randul lor.
Scop, obiective şi rezultate (maxim 200 de cuvinte)

Scopul acestui program a fost de a informa si a initia cetatenii comunei despre metodele de aplicare a
acordarii primului ajutor in , pana la sosirea personalului autorizat(ambulanta)
Fondurile materiale alocate acestui program nu au fost foarte mari, insa am avut tot sprijinul
voluntarilor, adica investitia umana a ocupat locul primordial.
Credem ca obiectivul a fost indeplinit ,deoarece au fost interesati de acest program peste 250 de
cetateni ai comunei , apartinand diferitelor categorii socio-profesionale.
Ca si program a functionat timp de 2 ani cu increderea ca va fi reluat in septembrie 2013 cu noi
actiuni in care sa fie implicati mai multi cetateni.

Descrierea programului/serviciului (maxim 100 de cuvinte)
Programul a inceput mai intai in scoala, dupa care a urmat alte 6 activitati in diferite locatii din
comuna la care au participat de fiecare data in afara de adultii interesati de noi informatii in
domeniul medical, si personal calificat(medici, asistenti medicali)
Totdeauna publicul participant a pus intrebari , la care au primit raspunsuri de la personalul de
specialitate.
Curiozitatea si interesul cetatenilor i-a mirat pe medicii participanti la activitati.
Care au fost paşii de implementare a programului / serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
Mai intai s-a facut un sondaj de opinie in randul cititorilor care vin la biblioteca din care a rezultat ca
o astfel de actiune eate necesara , apoi a fost aplicata activitatea fara a fi institutionalizata.
S-a elaborat o schita de program care a fost discutata cu mai multi intelectuali din comuna si s-a
constatat ca activitatea se poate implementa fiin asteptata de cetateni.
S-a elaborat o nota de fundamentare in care s-a explicat necesitatea si oportunitatea programului si
resuresele de care v-a dispune.Programul a fost aprobat de primarul comunei
Dupa aprobarea notei de fundamentare s-a intocmit Regulamentul de organizare si functionare a
programului care a fost aprobat de ordonotorul principal de credite.
S-a trecut la implementarea in practica a programului de succesul caruia ne mamdrim.
Resursele necesare pentru dezvoltarea noului serviciu (maxim 100 de cuvinte)
Asa cum rezulta din documentele de infiitare si organizare programul s-a bazat mai mult pe actiuni de
voluntariat coordonate de biblioteca. Cea mai mare contributie in asigurarea bazei materiale a
programului a avut-o Biblioteca Judeteana Gh. Asachi Iasi si Primariei Erbiceni.
Constrângeri, provocări, obstacole (maxim 100 de cuvinte)
Provocarea noastra cea mai mare a fost opozitia unor sceptici care erau neincrezatori in izbanda
noastra. Bazandu-ne pe argumente solide de ordin teoretic si studiu statistic in teren am reusit in
aceasta activitate. Resursele limitate nu au fost un impediment major in implementarea
programului.
Lecţii învăţate. Recomandări (maxim 100 de cuvinte)
Lectiile invatate de catre participanti s-au referit la etapele descrise de Crucea Rosie pentru actiunile
proprii de prim ajutor. (sunt 6 teme in nota de fundamentare)
Continuitatea şi durabilitatea programului/serviciului (maxim 200 de cuvinte)
Programul s-a desfasurat activ in anii 2011-2012(s-au tinut seminarii de informare teoretica si
practicain 4 sate ale comunei).Incepand cu 2013 nu au mai avut loc instruiri organizate sistematic,
dar au fost activitati cu voluntari, iar persoanele instruite au avut ocazia ,din nefericire, sa-si puna in
aplicatie cunostintele dobandite.Dorim sa imbunatatim programul dotandu-ne cu materiale si

personal specializat in domeniul medical.
Serviciul
Includeți materiale suplimentare care să demonstreze și sǎ explice informaţiile incluse în aplicatie
•
2-3 fotografii relevante per serviciu (care urmează să fie comprimate, arhivate şi ataşate la emailul dumneavoastră odatǎ cu aplicația, sau să fie disponibile online, pentru vizualizare)

