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PROIECT DE ACŢIUNE COMUNITARĂ 

 

” De la inimă la inimă” 
 

 

 

 

            
 
 
 
 
 
 
 

 Motto: 
„Nu există prilej mai minunat pentru dăruire, decât sa poţi da, zi de zi, tot ce ai 
mai bun şi mai adevărat unei fiinţe cu sufletul deschis.”   
                                                                                                                 Rabindranath Tagore 

                                               

 
 



TITLUL PROIECTULUI: „De la inimă la inimă” 
 
Argument 
     Activitatea de voluntariat reprezintă un element esenţial al tuturor societăţilor, ea fiind 
reglementată şi în România din anul 2001. Faptul ca voluntariatul este de interes public fiind 
iniţiat în folosul altora, am considerat că este şi de datoria noastră ca educatoare, să-i învăţăm pe 
copii şi părinţi să identifice problemele comunităţii şi să se implice în rezolvarea lor. 

 
Scopul proiectului 

‐ Cultivarea spiritului şi valorilor voluntariatului în conştiinţa copiilor, părinţilor; 
‐ Dezvoltarea interesului cadrelor didactice de a se implica în activităţi de voluntariat în 

comunitatea în care locuiesc; 
‐ Dobândirea unui comportament responsabil fata de persoanele aflate în dificultate; 

 

Obiective specifice 
‐ Educarea sensibilităţii copiilor prin implicarea lor în acţiuni caritabile venite în sprijinul 

copiilor din medii defavorizate; 
‐ Combaterea discriminării pe motive de origine etnică, sex, religie; 
‐ Formarea competenţelor de comunicare, implicare activa, munca în echipă; 
‐ Cultivarea imaginaţiei, a creativităţii copiilor prin realizarea cadourilor şi a lucrărilor 

artistice din cadrul proiectului; 

Grup ţintă 
‐ beneficiari direcţi: copii preşcolari din Grădiniţa cu P.P.  Dumbrava minunată Tulcea, 

Jud. Tulcea, care provin din familii cu posibilităţi materiale reduse, copii care provin din 
C.U.T.F.C.D. Tulcea, copii preşcolari  din Şcoala Gimnazială Specială Nr. 14 Tulcea, 
copii preşcolari din Grădiniţa Şcolii Speciale Nr. 2 Constantin Pufan Galaţi,copii 
preşcolari din Grădiniţa Şcolii Gimnaziale Ciucurova, bătrâni din centrul pentru persoane 
vârstnice  Sf. Nectarie Tulcea, familii cu situaţie financiară precară din parohia Bisericii 
Acoperământul Maicii Domnului Tulcea. 

‐ beneficiari indirecţi: -preşcolarii voluntari din Gradiniţa cu P.P. Dumbrava    
                                        minunată  Tulcea 
                                     - cadrele didactice voluntare din unitate 
                                 -familiile persoanelor nevoiaşe 
                          -comunitatea  
               - societatea 

 
 
 
 
 
 
 
 



Echipa de proiect: 
Iniţiator şi coordonator  proiect/coordonator SNAC unitate– prof. Vlaicu Daniela 
Cadre didactice implicate în proiect: Director Crăciun Violeta, Stoichiţ Elena, Radu Ionica, Pavel 
Ana, Mihălţeanu Laura, Carastoian Mirela Mariana, Olteanu Dorina, Saraev Liliana, Grosu 
Gabriela, Iosifidis Gherghina, Alexe Ştefana, Nica Dorina, Cornei Elena, Sîrbu Georgeta, 
Ivanciu Eugenia, preot paroh Luca Călin 
 
Durata proiectului: 
An şcolar 2014-2015 

 
Indicatori de evaluare :  
-observarea comportamentelor preşcolarilor şi intervenţia directă a  cadrelor didactice pentru 
încurajarea şi stimularea interrelaţionării pozitive între copiii  aflaţi în dificultate şi copiii 
voluntari; 
-stabilirea unor grupe de lucru mixte pentru sprijinirea învăţării active pe probleme de socializare 
şi îmbunătăţirea comunicării, precum şi formarea unei atitudini pozitive a copiilor preşcolari din 
grădiniţa obişnuită faţă de copiii  aflaţi în dificultate; 
-stabilirea unor concluzii privind necesitatea ocrotirii persoanelor cu nevoi speciale, precum şi 
conştientizarea problemelor cu care se confruntă aceştia în viaţa de zi cu zi; 
-publicarea unor articole în revista grădiniţei, pe site-ul grădiniţei  şi în presa locală. 
 
Resurse: 

a) umane -     preşcolarii voluntari din Grădiniţa cu P.P. Dumbrava minunată  Tulcea  
                               cadre didactice 
                               părinţi 

b) materiale – hartie xerox, creioane colorate, acuarele, hârtie glase, hârtie creponată, fructe,   
                   legume, haine, jucării, alimente, cărţi.  

      c) financiare -  fonduri proprii, donaţii ale părinţilor  
 
Direcţii de acţiune:  
 
-Integrarea socială a copiilor care frecventează  Grădiniţa cu p.p. Dumbrava minunată Tulcea şi 
provin din centre de plasament, sunt lăsaţi în grija bunicilor sau  a altor rude. 
-Sensibilizarea preşcolarilor şi a cadrelor didactice cu privire la situaţia dificilă în care se află 
bătrânii singuri, copiii sau familiile din comunitate, afectaţi  de probleme de ordin material. 
 
Modalităţi de monitorizare şi evaluare: 
 
Întâlniri lunare ale echipei de proiect                                           
Chestionare aplicate părinţilor  preşcolarilor voluntari, cadrelor didactice  voluntare; 
Raport final  
 
 
Coordonator proiect,                                                                                          Director , 
Prof. Vlaicu Daniela                                                                               Prof. Craciun Violeta 
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CONTRACT DE COLABORARE 
 
I. PĂRŢILE CONTRACTULUI: 
      Între organizaţia/instituţia………………………………………………………… reprezentată 
de d-nul (d-na) ………………………………………………. în calitate de ………..…..………şi 
Grădiniţa cu P.P.  Dumbrava minunată   reprezentată de  d-na prof. Crăciun  Violeta în calitate 
de Director, care  au convenit următoarele :  
 
II.OBIECTUL CONTRACTULUI: 
   Promovarea participării civice şi a angajamentului interpersonal într-un context comunitar prin 
participarea la Proiectul de Acţinune Comunitară „De la inimă la inimă”, în cadrul  S.N.A.C. 
Obiectivele generale:  
-dezvoltarea abilităţilor personale (abilitatea de a gestiona eficient timpul, de a comunica 
eficient, de lucru în echipă, de asumare a responsabilităţii); 
- implicarea copiilor în activităţi de ecologizare a mediului şcolar şi de asistare socială a 
persoanelor aflate în dificultate, respectiv bătrâni şi copii; 
-intensificarea legăturilor cu comunitatea locală; 
-încurajarea şi sprijinirea schimburilor de experienţă şi de bune practici; 
-implicarea copiilor cu cerinţe educative speciale în activităţi de voluntariat în scopul integrării 
lor în învăţământul de masă. 
Obiective specifice:  
 -iniţierea activităţilor din planul de acţiune S.N.A.C.;  
-educarea sensibilităţii copiilor prin implicarea lor în acţiuni caritabile venite în sprijinul copiilor 
din medii defavorizate; 
-combaterea discriminării pe motive de origine etnică, sex, religie; 
-formarea competenţelor de comunicare, implicare activa, munca în echipă; 
-încurajarea copiilor în sensul însuşirii şi îmbunătăţirii abilităţilor privind iniţiativa, dedicaţia şi 
practica , prin participarea la actiunile S.N.A.C.; 
III. DURATA COLABORARII : 
       Prezentul contract de colaborare intră în vigoare la data semnării de către părţi, fiind încheiat 
pentru o perioadă de 1 an, în cazul în care nu este reziliat de niciuna din părţi. 
       Prezentul contract poate fi modificat prin acordul reciproc al părţilor. 
       Soluţionarea oricăror litigii se va face exclusiv, pe cale amiabilă. 
       Prezentul document a fost redactat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
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     Director, prof.Crăciun   Violeta                                        Director,         
 
 


