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PROIECT DE VOLUNTARIAT 

“Dă-mi mâna, prietene!” 
Moto:  ” Darul nu după mărime, ci după dragoste se prețuiește” 

 

 

COORDONATORI ACTIVITATE: 

 Profesor : Eșanu Nicuța 

Profesor : Croitoru Mihaela 

 

 

 

 

 



Argument: 

Voluntariatul este singura modalitate prin care putem readuce o raza de speranţă in 

sufletele celor pentru care soarta, din păcate, nu a rezervat prea multe bucurii. De asemenea, 

prin voluntariat nu numai că sădim un zambet pe chipul celor care prea rar zâmbesc, dar 

învăţăm totodată sa fim responsabili, receptivi la problemele celorlalţi…într-un cuvânt: să 

fim oameni.  

 Faptele bune sunt ,de fapt, dovada credinţei din sufletul omului. 

 Este minunat să fii mereu prezent printre oameni cu inima şi sufletul, să-i 

ajuţi necondiţionat acolo unde este nevoie. 

 Este o onoare să fii voluntar in comunitatea unde trăieşti, să-ţi pese de cei 

din jur. 

 Atunci când daruieşti iubire, primeşti iubire, când respecţi, eşti respectat. 

 Toate aceste valori pot fi cultivate in conştiinţa copiilor prin participarea 

directă la acţiuni. 

 Prin aceste activităţi , copiii vor înţelege că valorea unui om rezidă în ceea 

ce este capabil să dea şi nu în ceea ce este el capabil să primească. 

Scopul proiectului: 

 Este de a cultiva dragostea față de semeni și de a educa pe tineri în sensul ajutării 

semenilor aflați în suferință: bolnavi, bătrâni singuri, copii săraci aflați sau în situații 

speciale. 

 Prin activitățile de voluntariat copiii vor reuși să-și descopere, să-și dezvolte 

competențele de comunicare, lucru în echipă să devină solidari cu cei aflați în 

dificultate. 

Obiectivele proiectului: 

 Revigorarea spiritului civic și a mentalităților comunitare prin promovarea valorilor 

de solidaritate și generozitate; 

 Responsabilizarea elevilor și a cadrelor didactice prin implicarea în acțiuni de 

voluntariat; 

 Educarea sentimentelor de prietenie, toleranță, armonie, și bună dispoziție în relațiile 

cu copiii din alte grupuri; 



 Dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă, lucru în echipă, de asumare a 

responsabilităților; 

Grupul țintă: 

 Bătrâni singuri; 

 Copii cu nevoi speciale  

 Familii sărace aflate în dificultate; 

Echipa de proiect: 

 Coordonator proiect: profesor Eșanu Nicuta 

 Echipa de lucru: profesor  Croitoru Mihaela, prof. Melinte Cornelia 

 25 elevi din clasele V-VIII  

 

 

Parteneri în proiect: 

 Biserica ortodoxă   

 Serviciul de asistență socială din cadrul Primăriei  

 Părinții elevilor; 

Modalități de desfășurare: 

 În cadrul orelor de educaţie plastică, abilităţi practice , educație tehnologica  și 

dirigenţie, elevii, îndrumaţi de cadrele didactice, vor confecţiona felicitări , 

podoabe pentru sărbătorile de iarnă; 

 Echipa de proiect comună va realiza materiale publicitare (pliante, 

comunicate de presă ) pentru promovarea proiectului; 

 Echipa de proiect și elevii voluntari cu sprijinul Primăriei  vor comercializa 

produsele realizate de elevi printr - o expoziție realizată în holul primăriei; 

 Cu suma strânsă  din comercializarea produselor realizate de elevi, precum și 

banii strânși din donații se vor folosi pentru a  cumpăra cadouri persoanelor 

defavorizate; 

 25 de elevi, care constituie grupul ţintă al proiectului , vor pregăti un program 

de colinde de Crăciun ;. 



 Însoţiţi de cadrele didactice, cei 25 de elevi, vor vizita persoanele defavorizate , 

copiii defavorizați  din comunitate, pentru a le oferi cadourile şi pentru a-i 

colinda; 

Rezultate așteptate: 

 Creşterea stimei de sine în rândul elevilor voluntari; 

 Cultivarea sentimentului de a fi util și a deprinderii de a da ceva din ceea ce ai 

primit; 

 Întărirea parteneriatului şcoală - comunitate locală; 

Perioada de desfășurare: 

28 noiembrie – 24 decembrie 2016 

 

Calendarul activităților 

 

Nr. 

crt 

Activitatea Data și locul 

desfășurării 

Resurse Responsabili  

Umane  Materiale  

1. Prezentarea 

proiectului și 

alegerea grupului 

țintă 

Școala 

Gimnazială 

nr. 11 

28.11.2016 

Cadre 

didactice 

elevi 

 Prof. Eșanu 

Nicuța 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confecţionare de 

felicitări și 

podoabe pentru 

sărbătorile de 

iarnă; 

 

 

 

 

 

05.-

15.12.2016 

Școala 

Gimnazială 

nr. 11 

 

 

 

 

 

Cadre 

didactice 

elevi 

 

 

 

 

 

 

Hârtie 

,culori,carioci, 

abţibilduri,lipici 

foarfece,markere,

materiale 

reciclabile 

 

 

 

 

 

Prof. Eșanu 

Nicuța 

Prof. Melinte 

Cornelia 

 

 

 

 

 



3.  

Realizarea 

materialelor 

publicitare; 

5-7.12.2016  

2 cadre 

didactice şi 

2 

voluntari 

 

Hârtie,  

calculator, 

imprimantă 

Echipa de 

proiect 

4. Comercializarea 

felicitărilor și a 

podoabelor de 

Crăciun; 

strângerea 

donațiilor 

15-17.12.2016 2 cadre 

didactice ,2 

elevi,1 

voluntar 

Consumabile 

necesare pentru 

amenajarea 

expoziţiei din 

holul Primariei 

Echipa de 

proiect 

5. Pregătirea unui 

program de 

colinde de 

Crăciun 

17-20.12.2016 Elevii din 

proiect 

c.d.-player, 

c.d.-uri cu 

colinde 

Echipa de 

proiect 

6. Cumpărarea 

produselor 

alimentare şi 

pregătirea  a 30 

pachete cadou 

19-20.12.2016 10 elevi,2 

cadre 

didactice 

Produse 

alimentare 

Jucarii,  

Îmbrăcăminte, 

produse de 

igienă, dulciuri 

 

Echipa de 

proiect 

7. Vizitarea 

persoanelor   

defavorizate 

colindarea şi 

oferirea cadourilor 

 

23-23.12.2016 

25 de elevi, 

5 voluntari 

din cadrul 

primăriei, 

cadrele 

didactice 

30 pachete cu 

produse 

alimentare 

Echipa de 

proiect 

 


