Proiect caritabil- ” Învie bucuria”

1,Şcoala, adresă, site, telefon, mail:
Școala Gimnazială ” Gheorghe Nicolau” Români, comuna Români, jud. Neamț
Site : http://scoalaromanineamt.ro/
Telefon: 0233/ 768954, mail: scoalaromani@yahoo.com
2. Datele de contact ale coordonatorului proiectului:
Director, prof. Mihaela ALDEA
Telefon : 0762253323, mail : mihaela.i.aldea@gmail.com
3.Titlu proiectului: ” Învie bucuria !”
4. Perioada/durată: doi ani (2019- 2020)
5. Argument – descrierea proiectului :
Dorim să continuăm tradiţia începută acum câțiva ani, când am adus ” Crăciunul pe
masa tuturor” mai departe, prin realizarea unei acțiuni caritabile, de voluntariat, cu ocazia
Sărbătorilor Pascale. Suntem motivaţi de faptul că beneficiarii direcţi ai proiectului, copiii
familiilor în care există părinţi cu probleme de sănătate, cu probleme financiare și bătrânii
comunității, care nu au niciun fel de sprijin, vor avea un Paşte mai frumos, datorită acțiunilor
noastre. Proiectul doreşte mobilizarea comunității locale, a celor cu posibilități financiare și
materiale, în vederea realizării unui eveniment caritabil, prin participarea directă în cadrul
activităţilor de voluntariat.
Astfel, școala va pune la dispoziția celor interesați, o listă cu numele copiilor care ar
avea nevoie de hăinuțe, jucării, dulciuri, care ar avea nevoie de o îmbrățișare, de o ieșire întrun parc, la un film, la un spectacol, la un muzeu (lista cu acțiuni rămâne deschisă), în așa fel,
încât, pentru o oră, o zi (sau poate chiar mai mult) să fim cei care învie bucuria pe chipurile
celor mai puțin norocoși. Împreună cu cei din comunitatea locală, vom identifica persoane în
vârstă, lipsite de orice formă de sprijin, cărora le vom dona alimente și pe care îi vom ajuta la
treburile din gospodărie.
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6. Grup ţintă/beneficiari:
direct :
- 42 elevi ediția I, 2019;
- 40 de bătrâni, ediția I, 2019;
- 50 de bătrâni și copii, ediția 2020 ;
Români:
1. Aldea Maria
2. Surorile Mândrilă
3. Anuța Mândrilă
4. Nuța Ignat
5. Șarban Anghilina
6. Măsica Ileana
7. Andrei Ana
8. Fecioru Denisa
9. Pandelea Ileana
10. Stirbu Valerica
11. Bîzgan Despina
12. Șerban Elena
Goșmani:
1.Bâzu Vasile
2.Ciobanu Daniel
3. Olaru Gheorghe
4. Teacă Adela
5. Ionșcu Catinca
6. Rusu Dumitru
7. Munteanu....
8. Axinte (Moscu)
9. Surorile Ciobanu

10. Ștefan Ana
Siliștea 1:
1. Tanti Ileana (de langa
biserica)
2. Beruica (de langa
biserica)
3. Ileana Barna
4. Mândrilă Ion
5. Hulea Viorel
6. Mărian Anica
7. Beruică Măndița
8. Panaite Ion
9. Amariei Maria
10. Irimia Ileana (in
spatele scolii)
Siliștea II:
1. Feraru Lucreţia
2. Ileana şi Maria
Roiţă
3. Jana(croitoresă) lângă fam.
Costache

4.
5.
6.
7.

Olaru Titi
Raita Ileana
Bădiţă Mărioara
Găucan Elena(pe
Pârlita)
8. Rusu Didina
9. Popa Elena
10. Văşcuţă Aurica
11. Irimia Maria
12. Badita Maria
13. Constandis
Gheorghe
14. Manasca Elena
15. Stanciu (Adam)
Elena
16. Prisecaru Maria
17. Chiriac Neculai
18. Panchea Janica
19. Panchea Fanica

indirect:
profesori : Maria Poenaru, Mariana Cozma, Mioara Drăgoi, Delia Stoica, Mirela Topoliceanu
consilieri locali : Maria Andrian
7.Scop, obiective :
creșterea implicării civice a preşcolarilor, elevilor, cadrelor didactice şi a comunităţii
locale prin participarea directă la activităţi de voluntariat în sprijinul ajutorării unor
copii și a unor vârstnici, care nu au posibilități materiale;
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asigurarea produselor alimenatre si de igiena personala, de maxima necesitate,
batranilor din comunitatea noastră, fara ajutor, pentru a-i proteja expunerii si
imbolnavirii cu Covid-19;
8.
Nr.

Activitatea

Grup ţintă

crt
1.

Ediția I

42 elevi

Aprilie 2019

Perioada

Resurse materiale

Rezultate

Luna

(cantitative și

1, 2, 3

calitative)

Martie-

Donații în

42 de elevi îmbrăcați

aprilie

alimente, bani

cu hăinuțe, în valoare
de ~ 8000 lei

2.

Ediția I

40 bătrâni

Aprilie 2019

Martie-

Donații în

40 de bătrâni care au

aprilie

alimente, bani

primit alimente în
valoare de 4000 lei

3.

Ediția a II-a

50 bătrâni

Martie-

Donații în

50 de bătrâni și copii

Aprilie 2019

și copii

aprilie

alimente, bani

care au primit
alimente în valoare
de 9 000 lei

Promovare/ Diseminare
prezentarea proiectului în cadrul întâlnirilor cu părinţii, în cadrul comisiilor metodice
şi a cercurilor pedagogige, a ședințelor consiliului local
articole ȋn presă și pe paginile de facebook a instituțiilor partenere;
confecţionarea unor afişe, care să facă publice activităţile reprezentative ale
proiectului (expoziţii);
întâlniri organizate de colaboratori pentru diseminarea experienţelor pozitive
acumulate în cadrul proiectului;
popularizarea proiectului prin participarea la dezbateri/ sesiuni de comunicări,
simpozioane, publicarea de articole tematice în reviste de specialitate, la radio și
televiziunea locală;

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Piatra Neamţ, jud. Neamţ, str. Lt. Drăghiescu, Nr.4A
tel. 0233/214860, fax 0233/215807, e-mail: office@isjneamt.ro

