Clubul „Cunoaște-te pe tine însuți” pentru persoane în etate
Biblioteca publică raională Hînceşti
Solicitanții serviciului: utilizatorii bibliotecii de vârsta a III-a
Scopul serviciului: Crearea oportunităților pentru adulții în etate din
orașul Hâncești de a-și prelungi viața activă prin lectură, prin
dezvoltarea competențelor de monitorizare atentă a stării de
sănătate şi prin valorificarea adecvată a tratamentelor naturiste.
Descrierea succintă a serviciului:
În cadrul acestui serviciu persoanele de vârsta a beneficiază de
oportunități de învățare interactivă, de comunicare într-o atmosferă
relaxantă și optimistă, de o informare asupra diferitor remedii
naturiste, de posibilități de a-și forma deprinderi practice de preparare și administrare a remediilor naturiste;
impactul lecturii – ca remediu de sănătate și îmbogățire spirituală.
Activitatea 1. Ceremonia de lansare a SNB
Activitatea 2. Ședința clubului cu genericul „O seară în bibliotecă” cu ocazia sărbătoririi Hramului orașului
Hâncești
Activitatea 3. Ședința clubului cu genericul „Vin semănătorii …” 16 ianuarie 2015
Activitatea 4. Ședința clubului cu genericul „Scriem cartea vieții” 26 aprilie 2015
Durabilitatea: Ședințele se convoacă o dată în trei luni, tendința este de a se convoca mai des din inițiativa
membrilor clubului. Reieșind din acest considerent clubul se va dezvolta în perspectiva apropiată și
îndelungată.
Impactul serviciului: (să reflecte datele expuse în „Impactul deziderat” descris în Planul de dezvoltare și
implementare a SNB)
 30 persoane în etate din comunitate dețin competențe de monitorizare a propriei sănătăți, de
acordare a primului ajutor în caz de criză de sănătate, de pregătire și utilizare a remediilor naturiste.
 Îmbunătățirea relativă a sănătății persoanelor – participanții clubului „Cunoaște-te pe tine însuți”.
 Informația despre serviciul implementat este diseminată la nivel local și național.
 Este în progres imaginea pozitivă a bibliotecii și a partenerilor de proiect.

Concluziile echipei de implementare referitoare la realizarea scopului SNB.
Clubul a devenit un organism viu care este într-o continuă schimbare. Beneficiarii vin cu propuneri noi care
ulterior aduc la unele modificări ale planului de implementare a SNB.
Cum și unde a fost diseminată informația despre succesele implementării SNB:
Informația despre succesele implementării SNB a fost diseminată pe rețelele de socializare – pagina Facebook
a bibliotecii, presa locală.

Parteneri:
 Novateca;
 APL;
 Centrul medicilor de familie;
 Serviciul de asistență socială;
 Mass-media;
 Asociația pensionarilor;
 Biserica Ortodoxă.
Resurse necesare pentru implementarea serviciului:





Umane: 1 bibliotecar, 2 metodiști, 1 bibliograf, 1 asistent social, 1 asistent medical.
Informaționale: recomandări pentru monitorizarea sănătății la persoanele în etate, remedii naturiste
pentru maladii specifice persoanelor în etate, aspecte psihologice în susținerea persoanelor în etate.
Fizice: spațiul, mobilierul, echipamentul electronic (2 computere, proiector, ecran, aparat foto,
imprimantă), tehnologiile oferite de bibliotecă, rechizite, pliante, produse de patiserie, plante
medicinale, miere, fructe.
Financiare pentru:
o Funcționarea internetului
o Pliante informaționale
o Valoarea muncii depuse de bibliotecar, bibliograf, metodist, asistent social, asistent medical
o Achiziționarea produselor de patiserie, mierii, fructelor, etc.

Link-uri: https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Publica-Raionala-APlamadealaHincesti/1461232967472979

