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Împreună și Prieteni 
 

 
 

Sunt atâtea minunăţii pe lume pentru fiecare, doar ochi să ai, să le vezi şi 

inimă cu care să le simţi şi braţe să le cuprinzi şi atunci ale tale, toate vor fi 

 
Lucy Maud Montgomery 

                   

 

 

 

                        



ARGUMENTUL PROIECTULUI: 
Prin acest proiect dorim să aducem clipe de comuniune și zâmbete de bucurie pe feţele oamenilor. Sărbătorile 

creştine sunt momentele în care toţi ar trebui să ne aducem aminte de semenii noştri, de cei care trăiesc în medii 

dezavantajate şi care nu se bucură întotdeauna de sprijin şi ajutor. Acest fapt, ne determină să organizăm 

activităţi de voluntariat și caritate, pentru ca elevii noştri să socializeze mai mult cu alţi copii/vârstnici, în 

vederea cunoașterii și înțelegerii realităților în care aceștia trăiesc. Inițiativa acestui proiect are în vedere 

realizarea unei campanii de strângere de fonduri și alte materiale/produse (cărți, jucării, materiale didactice, 

alimente, etc) pentru grupul țintă identificat de instituțiile partenere, precum și realizarea unor schimburi de 

experiență și de bune practici între instituțiile implicate. Suntem creștini și avem ca model pe Fiul lui 

Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care a venit în lume pentru oameni, după cum El Însuşi ne spune:  

              Lăsaţi copiii să vină la Mine, căci ca unora ca aceştia este Împărăţia Cerurilor. 

Astfel, la nivelul școlii am organizat grupul – nucleu de implicare format din 30 elevi, care să aibă inițiative, să 

implementeze și să disemineze la nivel primar obiectivele lor în organizarea activităților propuse. Grupul este 

format din elevi ai claselor a III-a A, a III-a B și a III-a C, îndrumați de d-nele lor învățătoare Carmen TRIFU, 

Mariana ISPAS și Crina APAHIDEAN. 

La inițiativa lor, grupul de elevi și-a luat numele de A.S.I.I. – Amicii Sufletiști, Isteți și Îndrăzneți, iar 

împreună cu cadrele didactice coordonatoare, acest grup își propune să creeze adevărate legături 

interinstituționale, în vederea stabilirii unei comunicări profesionale, a identificării unor arii de interes comune 

și a desfășurării unor acțiuni în funcție de nevoile identificate de parteneri. 

 

SCOPUL: Prezentul proiect își propune organizarea unor activități între instituțiile partenere, în vederea 

stabilirii unei bune comunicări profesionale, a identificării unor arii de interes comune, a creșterii prestigiului 

acestora și dezvoltarea spiritului caritabil şi de voluntariat, în scopul stimulării interesului copiilor spre 

cunoașterea și acceptarea realităţilor imediate ale societăţii în care trăiesc.             

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

1. Promovarea trăsăturilor pozitive, de voinţă şi caracter în vederea dezvoltării atitudinii pozitive faţă de 

sine şi faţă de ceilalţi; 

2. Formarea deprinderii elevilor de a cunoaşte şi a respecta norme morale de comportament în societate, 

educarea abilităţii de relaţionare cu cei din jur; 

3. Antrenarea elevilor în activităţi practico-aplicative comune, de creare a produselor hand-made;  

4. Mediatizarea proiectului în comunitate și evaluarea rezultatelor finale. 

 

INSTITUȚII PARTENERE: 

Școala Gimnazială Horea, strada Horea, nr. 19 A, localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj 

Instituții identificate prin nevoile exprimate – spitale, asociații, ONG-uri, case de îngrijire vârstnici, centre de 

îngrijire copii, mănăstiri, alte instituții. 

 

GRUP ŢINTĂ: 

 Elevi, cadre didactice, părinți ai Școlii Gimnaziale  Horea, Cluj-Napoca  

 Membri ai instituțiilor partenere 

ACTIVITĂŢI   DESFĂȘURATE: 

Activitățile propuse în cadrul proiectului sunt: organizarea în cadrul școlii a unor tombole/târguri în vederea 

obținerii unor fonduri pentru a dărui pachete - cadouri copiilor identificați prin parteneriatele încheiate între 

instituții, cu ocazia sărbătorilor; activități educative desfășurate în comun – ateliere de creație, dezbateri pe teme 

religioase, colectarea produselor neperisabile în vederea susținerii unor asociații, spitale, etc. Activitățile 

proiectului vor fi notate, conform anexei prezentului proiect, cu ocazia desfășurării acesteia. 

 

Coordonator proiect: 

Dir. adj. prof. Ioana CORUJAN                                                                   Director,                                                                                                                        

                                                                                                              Prof. Flavia BĂNOI 


