Problemele la care ne vom referi in cele ce urmeaza sunt din comuna Giubega, judetul
Dolj. La nivelul comunitatii locale sunt identificate mai multe probleme dintre care amintim:
-

Lipsa unui teren de sport pentru activitatile sportive extrascolare
Lipsa unei biblioteci cu sala de lectura si spatiu cultural pentru elevi si tineri
Lipsa unei Sali de festivitati atat in scoala cat si la nivelul comunitatii
Inexistenta unui teren adecvat sau parc pentru joaca pentru copiii din localitate
Dezinteresul pentru organizarea de activitati educativ- culturale si de petrecere a
timpului liber pentru copiii si tinerii din localitate, implicit lipsa unui Camin Cultural
Nepasarea cetatenilor, tinerilor si autoritatilor locale fata de curatenia din centrul civic
al comunei

Ne vom indreptat atentia asupra realizarii si amenajarii unui teren adecvat pentru activitati
sportive si manifestari culturale, in special fiind solicitat de catre toti tinerii comunei si de
catre elevii scolii a unui parc si spatiu de recreere.
Copiii reprezinta o categorie sociala asupra careia trebuie sa ne indreptam atentia pentru
ca ajung sa adopte comportamente negative, pentru ca se plictisesc, imita ceea ce vad, iar in
mediul rural interesul institutiilor de a asigura spatii de recreere si joaca nu reprezinta o
prioritate.
Primaria si Consiliul local sunt primele institutii care ar trebuie sa acode atentie prin
alocarea fondurilor de la buget in vederea creeari unor astfel de spatii. Pe o scara ierarhica,
Prefectura este cea care ar putea sa sesizeze aceste lipsuri si sa gaseasca mijloacele financiare
necesare pentru acest fel de proiecte de interes public.
Avantajul aplicarii unei astfel de politici este:
 oferirea unei alternative pozitive de utilizare a timpului liber de dupa scoala
 mai multe activitati in aer liber inseamna un organism mai sanatos
 copiii socializeaza mai mult, petrec mai mult timp impreuna in aer liber

Dezavantajul:
 este posibil ca obiectivele urmarite prin crearea acestui spatiu de joaca sa nu fie
indeplinite, costurile fiind foarte mari
 interesul politicienilor este indreptat spre proiecte de amploare si care ar fi incluse in
programe de investitii din bani de la Uniunea Europeana
 se vor obtine fonduri mai greu pentru ca in satele si somunele fara astfel de spatii, de
regula, lipsesc strazi asfaltate, canalizare, etc. iar crearea acestui spatiu nu este o
prioritate.
Aceste informatii le-am obtinut de la elevii scolii unde sunt profesor, scoala este situata in
mediul rural, in comuna Giubega.

