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PROIECT EDUCATIV-SOCIAL 
 

,,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 

mailto:scoala_horea_cluj@yahoo.com


       

                                    

RUGĂCIUNE 
 

Ţi-am cerut, Doamne, putere ca să am succes în viaţă, 

Dar m-ai făcut neputincios ca să învăţ să mă supun. 

Ţi-am cerut sănătate ca să înfăptuiesc lucruri mari,  

Dar am ajuns infirm ca să săvârşesc lucruri şi mai mari 

Şi astfel viaţa mea să primească o altă valoare. 

Ţi-am cerut bogăţie ca să fiu fericit,  

Dar m-ai făcut sărac ca să fiu smerit. 

Ţi-am cerut stăpânire ca să fiu preţuit de oameni, 

Dar am primit neputinţa ca să am mereu nevoie de Tine. 

Ţi-am cerut prietenia celorlalţi ca să nu trăiesc singur, 

Dar Tu mi-ai dat o inimă ca să-i iubesc pe toţi. 

Ţi-am cerut toate lucrurile care mi-ar fi putut aduce bucurie, 

Dar Tu, mi-ai dat viaţa ca să mă bucur de toate lucrurile ei. 

Nu am primit nimic din ceea ce am cerut, 

Dar am primit tot ceea ce nu nădăjduisem. 

Fără să vreau, rugăciunile pe care nu le-am rostit, au fost auzite. 

Sunt cel mai fericit dintre toţi oamenii. 

 

 

Îţi mulţumesc, Doamne! 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUȚII PARTENERE: 

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

Asociația ”Inimioare fericite”, mănăstirea Bobota cu hramul ”Nașterea Sfântului Ioan 

Botezătorul”, localitatea Bobota, jud. Sălaj 

 

ARGUMENTUL PROIECTULUI: 

Prin acest proiect dorim să aducem clipe de comuniune și zâmbete de bucurie pe feţele copiilor. 

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 în totdeauna de sprijin şi ajutor. 

Acest fapt, ne determină să organizăm activităţi educative comune, de voluntariat și de caritate, 

pentru ca elevii noştri să socializeze mai mult cu alţi copii, 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, 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”. 

 

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 comunicare, 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. 

 

GRUP ŢINTĂ: 

 Elevii, cadre didactice, părinți ai Școlii Gimnaziale  ”Horea”, Cluj-Napoca  

 Membri și copii aflați în grija Asociației ”Inimioare fericite” 



 

ECHIPA DE IMPLEMENTARE: (implementarea se face în parteneriat) 

 Președinte protosinghel Mina PLETOSU 

 Director executiv Mihaela TIBA 

 Director Flavia BĂNOI 

 Director adjunct Ioana CORUJAN 

 Prof. Elena MĂGDAŞ 

 Prof. Judit UNGAR 

 Înv. Crina APAHIDEAN 

 Înv. Meda DAMIAN 

 Înv. Stela GONCAN 

 Înv. Mariana ISPAS 

 Înv. Carmen TRIFU 

 

DURATA PROIECTULUI:  

Proiectul are durată permanentă, perioada noiembrie – mai din fiecare an, cu posibilitatea 

încheierii acordului de parteneriat pentru fiecare an școlar, începând cu anul școlar 2017-2018 și 

prelungirea lui pentru  anii școlari următori.  

   

BUGETUL PROIECTULUI: 

Fonduri proprii: 

 Produsele necesare pentru activitățile artistice comune, donate de către cadrele didactice 

și elevii Școlii Gimnaziale  ”Horea”, Cluj-Napoca 

 Fonduri proprii obținute din sponsorizări, contribuții din partea părinților, târguri realizate 

de elevii Școlii Gimnaziale ”Horea”, Cluj-Napoca, alte acțiuni caritabile organizate la 

nivelul școlii 

  

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 din 

cadrul Asociației ”Inimioare fericite”, cu ocazia sărbătorilor; activități educative desfășurate în 

comun – ateliere de creație, dezbateri pe teme religioase, vizita la mănăstirea Bobota și 

participarea comună la Sfânta Liturghie. Activitățile proiectului vor fi notate, conform anexei 

prezentului proiect, cu ocazia desfășurării acesteia. 

 

 

 



REZULTATE CALITATIVE ȘI CANTITATIVE AŞTEPTATE CA URMARE A 

IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Prin acest proiect, pe lângă domeniul principal în care se încadrează, cel al voluntariatului şi al 

acţiunilor caritabile, dorim să dezvoltăm elevilor spiritul creativ, să încurajăm comunicarea 

copiilor participanţi cu membri ai comunităţii și să dezvoltam spiritul antreprenorial. De 

asemenea, urmărim implicarea continuă a cadrelor didactice în organizarea unor activităţi cu 

caracter extracurricular, activităţi ce vor conduce la creşterea calitativă şi cantitativă a 

proiectului. Dezvoltarea sentimentelor de întrajutorare față de semenii noștri și încurajarea 

exprimării stărilor afective în acest sens, sunt rezultate pe care dorim să le atingem prin 

organizarea tuturor activităților cuprinse în acest proiect.  

 

MODALITĂŢI DE MONITORIZARE ŞI DE EVALUARE ALE PROIECTULUI 

 evaluarea se va realiza de către coordonatorii proiectului/activităţilor  

 expoziţie cu lucrările realizate de copiii implicați 

 prezentarea activităţii pe canalele de socializare, site-ul instituțiilor partenere și  mass-

media  

  

 

 

 


