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“Lumea celor 64 de pătrate – proiect educaŃional şi sportiv pentru 
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I. PROIECTUL 
1. DESCRIERE 
 

Titlul       LUMEA CELOR 64 DE PĂTRATE - proiect educaŃional şi sportiv 
pentru copiii defavorizaŃi 

1.1  
 
1.2 Localizare:     BUCUREŞTI, SECTOR 6 
 
 

 
1.3 Costul proiectului şi suma solicitată de la DGASPC Sector 6 
 

 Costul total al proiectului Suma solicitată de la 
Consiliul Local Sector6 

% din costul total al 
proiectului 

39000 lei 39000 lei 100 

 
1.4 Rezumat 
 
 

Durata proiectului Martie-decembrie 2013 

Scopul proiectului Realizarea unui demers pentru dezvoltarea personală a 
copiilor defavorizati beneficiari ai DGASPC sector 6, 
descoperirea timpurie a copiilor cu înclinaŃii în sportul minŃii şi 
susŃinerea lor pentru practicarea şahului de performanŃă.  

Parteneri Centrul de Recuperare si dezvoltare personala sector6 

Grupul (grupurile) Ńintă1 30 de copii între 6-14 ani, beneficiari ai sistemului de asistenŃă 
socială din sectorul 6 

Beneficiarii finali2 aproximativ 150 de copii şi vârstnici care vor participa la 
concursurile organizate în cadrul proiectului. 

Rezultatele aşteptate        Cel puŃin 25 copii beneficiari ai proiectului vor fi selectaŃi şi vor   
urma şahul de performanŃă, fiind legitimati la un club sportiv de 
profil. 
       Cel puŃin 4 copii participanŃi la proiect vor participa cu şanse la 
medalii la Campionatele NaŃionale din 2014. 
       Formarea unei atitudini favorabile practicării şahului în rândul 
copiilor aflaŃi în sistemul de protecŃie al DGASPC sector6. 
       ÎmbunătăŃirea  rezultatelor şcolare pentru toŃi copiii participanŃi  
la proiect. 

ObŃinerea de clasări meritorii la concursurile oficiale ale 
FederaŃiei Române de Şah.  

Principalele activităŃi        SelecŃia participanŃilor în funcŃie de interes şi aptitudini. 
       Efectuarea a minim trei antrenamente săptămânale pentru 
fiecare nivel de pregătire. 
       Participarea a 4 copii la Campionatul naŃional de şah. 
       Organizare lunară a unor cursuri de iniŃiere în jocul de şah 
pentru copii defavorizaŃi din cadrul centrelor de zi de tip after-
school din cadrul şcolilor din sectorul 6. 
        Organizarea periodică a unor activităŃi de promovare a şahului 

                                                
1  “Grup Ńintă” sunt grupurile / entităŃile care sunt afectate în mod direct de rezultatele proiectului, la nivelul scopului proiectului. 
2 “Beneficiari finali” sunt cei care vor beneficia pe termen lung de rezultatele proiectului, la nivelul societăŃii sau sectorului în ansamblu. 



 

 

în comunitate în parteneriat cu şcolile, grădiniŃele şi ONG-urile din 
sector. Recrutarea de participanŃi la cursurile de şah desfăşurate la 
Centrul de recreere şi dezvotare personală sector6. 
       Organizarea unui concurs intergeneraŃional, adulŃi şi copii, în 
luna iunie şi a unui concurs pe echipe între beneficiari ai sistemului 
deprotecŃie din cele 6 sectoare ale Bucureştiului. 
       Participarea unui număr de 11 copii la Turneul InternaŃional  de 
Sah “Centrocoop” Eforie Nord 2013. 
        Participarea  în luna august a 4 copii la un turneu open din 
calendarul FederaŃiei Române de Şah pe litoral.         
        Evaluarea trimestrială a copiilor pentru a evidenŃia evoluŃia 
acestora şi progresele obŃinute. 
        Formarea grupelor de copii în funcŃie de vârstă şi nivel de 
pregătire (coeficient elo acumulat în competiŃii).  
         Întocmirea unor fişe individuale de către instructor, în care să  
se specifice rezultatele obŃinute şi grupa de pregătire în care va fi 
inclus. 

 
 
1.5 Obiective 
 

a) Identificarea, iniŃierea şi susŃinerea pentru practicarea şahului de performanŃă pentru 30 de copii 
defavorizaŃi de pe raza sectorului 6. 
 b) Diseminarea şahului ca activitate educativă, sportivă şi ludică în rândul copiilor şi al personalului de 
îngrijire din sistemul de protecŃie al DGASPC sector6. 
 c) Constituirea unei oferte de petrecere a timpului liber pentru copiii şi vârstnicii aflaŃi în dificultate pe 
raza sectorului 6 prin organizarea unui turneu intergeneraŃional cu premii. 
 d) Dezvoltarea personală a copiilor participanŃi la proiect în sensul îmbunătăŃirii gândirii logico-
combinative, a atenŃiei distributive, eliminarea tracului şi antrenarea capacităŃii de a lua decizii în termen scurt. 
 
1.6 Justificare 
 

Lucrul cu copiii care prezintă riscul de a dezvolta un comportament deviant a evidenŃiat necesitatea 
unor metode educative speciale care să le ofere o modalitate de integrare mai uşoară aflată în concordanŃă cu 
modul lor de viaŃă. Astfel s-a născut iniŃiativa de a organiza o echipa de fotbal cu aceşti copii, iniŃiativă creată 
pentru a le oferi posibilitatea de a-şi găsi o preocupare, de a-şi canaliza energia într-o activitate pozitivă şi 
organizată, de a se obişnui să lucreze în echipă. Succesul constant al acestei activităŃi precum si sesizarea 
preocupării multor copii pentru tenis şi practicarea artelor marŃiale ne-au determinat să încercăm extinderea 
programului sportiv la cursuri de tenis şi karate, efectuate într-un cadru controlat şi sub îndrumarea unui 
instructor autorizat. ExperienŃa anilor 2011-2012 a arătat că aceste programe le oferă un cadru adecvat pentru 
dobândirea unor modele de comunicare, de cooperare, de rezolvarea conflictelor şi pentru preluarea cu 
uşurinŃă a unui set de reguli şi norme ceea ce îi poate ajuta ulterior la învăŃarea şi acceptarea normelor sociale 
în general. Astfel am constatat că, pe de o parte, activităŃile sportive pot constitui o posibilitate pentru a 
monitoriza situaŃia şcolară a acestor copii, iar pe de alta, de a realiza un proces educativ nonformal (prin 
respectarea unor reguli şi a unui program, prin apartenenŃa la o echipă etc.). 
            łinând cont de experinŃa reuşită cu cele trei sporturi mentionate mai sus şi cunoscând virtuŃile 
educative şi formative ale şahului ( de exemplu: dezvoltarea gândirii logico-combinatorii, a atenŃiei distributive, 
a memoriei vizuale, a rapidităŃii şi flexibilităŃii gândirii, antrenarea capacităŃii de a lua decizii într-un interval de 
timp foarte scurt, cultivarea  spiritului de competiŃie şi integrarea rapidă în atmosfera de concurs, formarea  
spiritului de echipă şi a fair-playului) am decis extinderea proiectelor educative bazate pe practicarea sportului 
prin incercare stimulării interesului copiilor pentru „spotul minŃii”. 

În decursul ultimilor 2 ani, prin implementare proiectului ”Lumea celor 64 de pătrate”, numărul copiilor 
implicaŃi în cadrul proiectului a crescut de la o lună alta. Prin efectuarea săptămânală a antrenamentelor, a 
organizării concursurilor în cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6, cît şi prin participarea copiilor la competiŃii sahiste 
naŃionale s-a creat un deosebit interes pentru „sportul minŃii” în rândul copiilor (la ultimele antrenamente au 
fost prezenŃi peste 50 de copii însoŃiŃi de părinŃi şi educatori, toŃi iubitori ai şahului), au fost remarcaŃi cel puŃin 



 

 

10 copii care ar avea aptitudini în şahul de performanŃă şi s-a constatat o schimbare de atitudine şi 
concentrare la toŃi copiii participanŃi. 

Pentru toate motivele expuse mai sus considerăm utilă continuarea şi finanŃarea  proiectului „Lumea 
celor 64 de pătrate” care să susŃină practicarea şahului pentru copiii defavorizaŃi de pe raza sectorului 6. 

 
 

Descrierea detaliată a  activităŃilor 
Constituirea echipei, selecŃia copiilor şi organizarea antrenamentelor. 

Folosind experienŃa anilor anteriori, când au fost organizate antrenamente pentru un grup de 30-40   
de copii, am beneficiat de 3 persoane resursă din cadrul DGASPC sector 6 care să ajute la coordonarea 
proiectului, diseminarea informaŃiilor, asigurarea condiŃiilor de antrenament şi identificarea unor noi copii 
participanŃi la proiect. Copiii cărora le place şahul, fără a fi avut o iniŃiere specializată, care se află în 
sistemul de protecŃie al DGASPC sector 6 (incluzând aici toate asociaŃiile partenere de pe raza sectorului 6 
şi toate centrele de zi), vor fi invitaŃi să participe la cursuri şi antrenamente. Cei intr-adevăr interesaŃi şi 
talentaŃi vor fi selectaŃi pentru a fi beneficiarii direcŃi ai proiectului. Ne vom orienta cu precădere spre copii 
cu vârsta între 6-14 ani, deoarece ei pot avea acces la şahul de performanŃă. Copiii selectaŃi pentru 
practicarea şahului de performanŃă vor fi impărŃiŃi în 3 niveluri de performanŃă,(începători, mediu, avansaŃi) 
şi vor face cursuri de pregătire cu antrenori plătiŃi în cadrul Centrului de recuperare şi dezvoltare personală 
sector6, minim de trei ori pe săptămână, în perioada martie-decembrie 2013.  

Participarea la stagii de pregătire intensive. 
Preconizăm participarea a minim 11 copii la o tabără de pregătire (în luna august la Eforie Nord) însoŃiŃi 

de antrenori autorizaŃi.  
Participarea la competiŃii.  
- luna aprilie: minim 3 copii vor participa la Campionatele NaŃionale de Juniori la secŃiunile 8 şi 10 

ani. 
- luna iunie: organizarea de către DGASPC sector 6 a unui concurs intergeneraŃional cu premii, în 

Parcul Drumul Taberei, la care să participe copii şi vârstnici defavorizaŃi. 
- luna august: participarea a 4 copii la un turneu open din calendarul FederaŃiei Române de Şah pe 

litoral. 
- luna noiembrie: organizarea de către DGASPC sector 6 a unui turneu  cu premii la care să 

participe aproximativ 50 de copii beneficiari ai DirecŃiilor de ProtecŃia Copilului din Bucureşti.  
- luna decembrie: organizarea de către DGASPC sector 6 a Cupei „Mos Craciun”. 
- participarea a 20 copii la două simultane susŃinute de doi mari maeştri invitaŃi în colaborare cu 

FederaŃia Română de Şah.  
 

 

1.7 Metodologia 
łinând cont de tripla calitate a şahului, ca sport, joc dar şi activitate educativă proiectul „Lumea celor 
64 de pătrate” este structurat pe 3 niveluri. În primul nivel suntem interesaŃi de atragerea copiilor 
spre „sportul minŃii” pentru descoperirea unor talente care sa fie susŃinute şi prgătite psihic şi tehnic 
pentru practicarea şahului de performanŃă. La al doilea nivel dorim să facem cunoscută frumuseŃea 
acestui joc cat mai multor copii, părinŃi sau educatori ca o modlitatea sănătoasă şi benefică de 
petrecere a timpului liber. În al treilea rănd dorim să oferim o bună intrare în „lumea celor 64 de 
pătrate” pentru virtuŃile educative pe care le aduce practicarea acestui sport. În sens putem 
menŃiona: dezvoltarea gândirii logico-combinatorii, a atenŃiei distributive, a memoriei vizuale, a 
rapidităŃii şi flexibilităŃii gândirii, antrenarea capacităŃii de a lua decizii într-un interval de timp foarte 
scurt, cultivarea  spiritului de competiŃie şi integrarea rapidă în atmosfera de concurs, formarea  
spiritului de echipă şi a fair-playului. 

Echipa proiectului va fi formată din doi angajaŃi ai DGASPC sector 6 (un psiholog şi un asistent social 
coordonator) şi un antrenor profesionist. Antrenamentele vor avea loc la sediul Centrului de recuperare şi 
dezvoltare personală sector6, minim de trei ori pe săptămână, în perioada martie-decembrie 2013.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
1.8 Durata şi planul de acŃiune 
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 SelecŃia copiilor 
şi promovare 

 xx x x x x x X x x x 

2 Participare la 
concursuri 

 x  x   x  x x x 

3 Participarea la 
stagii de pregătire 

       x   

4 Antrenamente x x x x x x x x x x 
 
 
 
2. REZULTATE AŞTEPTATE 
 

La sfârşitul anului 2013, cel puŃin 25 copii beneficiari ai proiectului vor fi legitimaŃi la  un club sportiv de 
profil şi vor urma şahul de performanŃă. 
Cel puŃin 4 copii participanŃi la proiect vor participa cu şanse la medalii la Campionatele NaŃionale din     
2013. 
Clasarea în locurile 1-8 la concursurile organizate de către DGASPC sector 6 şi la Turneul “CentroCoop” 
Eforie Nord 2012 
Formarea unei atitudini favorabile practicării şahului în rândul copiilor aflaŃi în sistemul de protecŃie al 
DGASPC sector6. 

       ÎmbunătăŃirea  rezultatelor şcolare pentru toŃi copiii participanŃi la proiect. 
 
 
 
 
 





 

 

 
BUGET "LUMEA CELOR 64 DE PĂTRATE – PROIECT EDUCAłIONAL ŞI SPORTIV PENTRU COPIII 

DEFAVORIZAłI" 
 
  Tipul de cheltuieli Cantitatea lei/luna Luni Costuri Sustinere 

        
  
proiect 

   
Totale DGASPC 

              
              
1 Plata cursuri    1000 10 10.000 10.000 

2 
Participare turnee 
(performanta) 3 copii   10.500 10.500 

3 Organizare turneu iunie    2.000 2.000 

a premii    1.800 1.800 

b arbitru    200 200 

4 Organizare turneu noiembrie    2.000 2.000 

a premii    1.800 1.800 

b arbitru    200 200 

5 
Participare competiții 
București 12 copii   1.500 1.500 

6 Dotări    1.000 1.000 

7 Participare tabără Eforie 11 pers   12.000 12.000 

         

          

  TOTAL COSTURI     39000  
  TOTAL ALTE SURSE       
  TOTAL DGASPC      39.000 
           

 
Director General, 
Marius Lăcătuş 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 


