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„Nu exista lucruri mareţe, doar lucruri mici cu o dragoste mare.” (Maica Tereza)
MOTIVAREA
Cu toţii ştim că atitudinile şi comportamentul nostru faţă de tot ce ne înconjoară încep a se
forma de la cea mai fragedă vârstă. Iniţial părinţii, apoi profesorii încearcă să ne familiarizeze cu
diferite norme şi valori morale. Una din aceste valori este şi solidaritatea cu cei din jurul nostru.
Toţi oamenii au îndatoriri unii faţă de alţii, iar îndeplinirea acestora nu este un lucru greu dacă se
obişnuiesc de mici să respecte, să ajute, să fie politicoşi, înţelegători, să aprecieze binele, să fie
generoşi, să fie în stare să redea un zâmbet pe chipul copiilor care sunt în suferinţă şi care au
dreptul la o viaţă decent.
Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice
persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes
public este activitatea desfășurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția
drepturilor omului, medico-sanitare, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific,
umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social si comunitar, și altele de
tipul acesta.
Voluntariatul reprezintă un schimb reciproc avantajos între om și comunitate. Oricine
dorește poate fi voluntar. Copii, tineri, adulți, persoane de vârsta a treia. Persoane cu și fără
dizabilități. persoane de toate rasele și etniile. Persoane de orice sex sau orientare sexuală.
Persoane implicate politic/religios sau nu. Persoane cu studii postuniversitare și persoane fără
studii sau cu studii minime. Persoane cu venituri mari, medii sau mici.
Pentru a participa la o activitate de voluntariat trebuie in primul rând să-ți dorești lucrul
acesta. Ceea ce faci trebuie să vină din inimă și nu dintr-o constrângere sau impunere din partea
cuiva.
Noi, cadrele didactice avem nobila misiune de a-i forma pe copii în spiritul acestor valori
umane care să le permită o bună integrare în societate.
Organizarea unor activități extrașcolare prin care școlarii să contribuie, după puterile lor,
la creșterea calității vieții în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul de
vedere al educației pe care o face grădinița. Acestea sunt: împletirea teoriei cu practica, școlarii
constatând că ceea ce învață la şcoală poate fi aplicat în cadrul unei acțiuni concrete; acțiunile
dezvoltă la copii responsabilitatea și sensibilitatea față de semenii lor; se creează legături la
nivelul comunității; se stimulează gândirea critică; se educă percepția multiculturalității; se
dezvoltă stima de sine și devotamentul pentru ideile civice.
SCOPUL:
Colectarea de obiecte de îmbracămine, încalţăminte pentru copii, jucării , fructe şi legume şi
donarea acestora .
OBIECTIVE:
 Să înţeleagă că toţi oamenii au drepturi egale;





Să facă fapte bune care să-i ajute să discearnă binele de rău, adevărul de minciună;
Să fie generoşi cu cei care nu au posibilităţi materiale suficiente pentru un trai decent;
Să fie toleranţi unii cu alţii;

PARTENERI IMPLICAŢI:
 Centrul de Îngrijire pentru Vârstnici Petroşani-Fundaţia,,Bunicii Văii Jiului” –Parohia
,,Sf. Prooroc Ilie”;
 Asociaţia “Casa Pollicino”-Petroşani;
 Şc. Gimnazială Petros.
RESURSE:
a) umane:
 Elevii claselor I-VIII de la Şcoala Gimnazială Petros-Baru
 Cadre didactice , invaţătoarele şi diriginţii elevilor;
 Părinţi ai copiilor.
b) materiale: imbrăcăminte, încălţăminte, jucării, fructe, legume.
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR
Copiii, de cele mai multe ori sunt considerați prea mici pentru a-și asuma responsabilități,
dar, dacă li se oferă ocazia, ei pot deveni chiar un model pentru cei mari, ca vârstă sau ca statut
în comunitate.
Aceştia sunt creativi, activi, optimişti, visători şi manifestă un entuziasm molipsitor, care
poate antrena alți membri ai comunității în procesul de schimbare.
Aşadar am realizat o acţiune de voluntariat pe care am numit-o ”Bucuria de a dărui”,
ce se derulează în fiecare an de Crăciun începând din anul şcolar 2012-2013. Copiii sunt
sensibilizaţi de anumite probleme sociale, fie prin grija faţă de copiii cu diferite dizabilităţi sau
faţă de bătrani, sunt stimulaţi în dorinţa de a-şi ajuta semenii, de a socializa. Prin acţiunile de
voluntariat desfăşurate la această varstă creşte încrederea în sine, simţindu-se folositori pentru
cei din jur. Ceea ce este cel mai important este că va învaţa de mic să îi ajute pe cei care au
nevoie de sprijin, fără a aştepta în schimb beneficii materiale, mulţumirea sufletească fiind infinit
mai mare decat orice recompense pe care le-ar primi. Astfel elevii şcolii, şi-au propus să lupte
împotriva factorilor care duc la sărăcie şi speră că efortul lor va avea un efect pozitiv asupra
tuturor. Anul acesta şcolar am fost la:
 Centrul de Îngrijire pentru Vârstnici Petroşani-Fundaţia,,Bunicii Văii Jiului” –
Parohia ,,Sf. Prooroc Ilie”;
 Asociaţia “Casa Pollicino”-Petroşani- la copiii străzii şi la cei cu dizabilităţi.
Astfel copiii au adunat obiecte de îmbracămine, încalţăminte pentru copii, jucării , fructe şi
legume pe care apoi le-au donat , dar nu înainte de a le ambala frumos. Împreună cu copiii de la
cor au fost duse şi împărţite alături de cele mai frumoase colinde.
Vom acorda o importanță deosebită implicării școlarilor în acțiuni de voluntariat, învățândui astfel să le pese de problemele comunității, să-și asume un rol activ, și să genereze soluții
creative la diversele probleme cu care se confruntă.
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