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1. Titlul:”SUFLET DE COPIL” 
 

 
2. Tipul de proiect: proiect de voluntariat  
 
 
3.Argument: 
            Voluntariatul e cea mai uşoară activitate pe care o putem realiza, ne face să redescoperim 
latura noastră umană. Este minunat să fii mereu prezent printre oameni cu inima și sufletul, să-i 
ajuţi necondiţionat acolo unde este nevoie şi este onorabil să fii voluntar, să-ţi pese de cei din jur.  
 Atunci când dăruiești iubire, primești iubire, când respecţi, ești respectat. 
 Toate aceste valori pot fi cultivate în conștiinţa copiilor prin participarea directă la 
acţiuni.  
 Să trezeşti și să dezvolţi spiritul voluntariatului la copii, îţi oferă satisfacţia timpului şi 
eforturilor depuse. 
 
 
4. Resurse umane 
Cadre didactice 
Copii  
Părinţi 
Membrii comunităţii 
 
 
5. Resurse materiale:  

- contribuţii personale ale copiilor din grădiniţă, cadrelor didactice, părinţi 
- cărţi, jucării, îmbrăcăminte, alimente, fructe, dulciuri pentru copii 

 
6. Parteneri:  părinţi 
 
 
 



7. Scopul proiectului 
- Cultivarea spiritului și valorilor voluntariatului în conștiinţa copiilor; 
- Implicarea cadrelor didactice în acţiuni de voluntariat; 
- Formarea unui comportament responsabil faţă de copiii aflaţi în dificultate 
 

8. Obiective: 
- educarea sensibilităţii copiilor prin implicarea lor în acţiuni caritabile venite în sprijinul 

copiilor ce se află în dificultate; 
- formarea competenţelor de comunicare, implicare activă, munca în echipă. 
 

9.  Grup ţintă 
- copii 
- cadre didactice 
Beneficiari direcţi:  copii instituţionalizaţi 
 

10.  Buget: surse de finanţare proprii (părinţii) 
 

11.  Modalităţi de realizare a obiectivelor: 
 antrenarea elevilor în colectarea a unor jucării, rechizite, îmbrăcăminte şi dulciuri 

(acţiune realizată prin bunăvoinţa părinţilor copiilor, la solicitarea şi îndemnul acestora, de a 
ajuta pe copiii nevoiaşi, de a le face o bucurie); 

 program permanent de ajutorare a copiilor instituţionalizaţi. 
 
1122..  VVaalloorrii  pprroommoovvaattee::  

  SSppiirriitt  ddee  eecchhiippăă  
  CCoommuunniiccaarree    
  TToolleerraannțțăă  
  ÎÎnnttrraajjuuttoorraarree  
  IImmpplliiccaarree  
  RReessppeecctt  

  
1133..  FFiinnaalliittăăţţii  aașștteeppttaattee::  

- cultivarea dragostei pentru semeni; 
- formarea unui comportament civic, onest față de oameni; 
- antrenarea în activități practice pentru beneficiile celor din jur; 

                   - familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a interesului 
elevilor pentru întrajutorarea persoanelor aflate în situații dezavantajate; 

             - creșterea implicării părinților și a comunității locale în activitățile de 
voluntariat; 
             - realizarea unui portofoliu al proiectului cu fotografii de la activitățile 
desfășurate. 

 
 
 
 
 



CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR  
 

Nr. 
crt. 

Perioada Denumirea activităţii Conţinutul activităţii Locul de 
desfăşurare 

1. Decembrie  ’’Primiţi cu 
colindul?’’ 

Întâlnire pentru 
înmânarea darurilor şi a 

pachetelor 

CTF,,Gabriela’’

2. Martie “Marţişoare 
colorate”-expoziţie 

 

Confecţionare de 
mărţişoare pentru copiii 
de la CTF,,Gabriela’’ 

Sala de clasă 

3. Aprilie  „Soseşte iepuraşul”’ Colectare de cadouri 
(jucării, dulciuri, 

îmbrăcăminte) cu ocazia 
Sărbătorilor de Paşti 

CTF,,Gabriela’’ 

4. Iunie “Daruri din suflet de 
copil”-acţiune de 

strângere şi donare de 
materiale 

 
 

Vizită la CTF 
,,Gabriela’’în vederea 

donării unor mici cadouri 

CTF,,Gabriela’’

 
   ACTIVITATE: ,,Primiţi cu colindul?’’- Luna decembrie 
        

 

 
 


