
STRATEGIA NAȚIONALĂ DE ACȚIUNE COMUNITARĂ 

ANUL ȘCOLAR 2018/ 2019 

 

Şcoala Gimnazială “Acad. Marin Voiculescu”, Giurgiu  

 

“FII RESPONSABIL FAŢĂ DE SEMENII TĂI!” 

 

Proiect Educaţional Caritabil 
 

 

IDENTIFICAREA PROBLEMEI: 

Bucuria de a avea o familie care ne iubeşte, care ne oferă tot ce avem nevoie, ne-a 

făcut să ne gândim la cei mai puţin norocoşi decât noi, despre care auzim mereu că au nevoie 

de ajutor, dar pentru care foarte puţini fac ceva. Ne-am asumat responsabilitatea de a face 

ceva pentru ei. 

 

ARGUMENTUL: 

Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viața fiecăruia, reprezentând vârsta 

inocenței și a candorii. Crăciunul,  Paștele sunt un prilej de a sărbători, de a aduce un cât de 

mic zâmbet pe chipul copiilor și, de ce nu, pe chipul tuturor celor implicați în proiect, atât 

direct, cât și indirect.  

Dorim să fim cetățeni responsabili și activi ai comunității locale, prin implicarea în 

proiecte caritabile, prin participarea la acţiuni şi evenimente inedite. 

Am considerat că este benefică implicarea elevilor și familiilor acestora în viața 

socială, în vederea creșterii responsabilității acestora, ajutorarea, realizarea unei incluziuni 

sociale, precum și promovarea unui angajament umanitar în sprijinul serviciului public și al 

responsabilității civice.  

Ne-am propus să îi ajutăm pe semenii noștri mai puțin norocoși, să le oferim zile pline 

de bucurii, în speranța că efortul nostru făcut cu mare drag va aduce un zâmbet pe buzele 

copiilor şi tinerilor de la Așezământul Social ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, Slobozia, 

Giurgiu, Asociaţia “Licurici”,  Giurgiu, D.G.A.S.P.C. Giurgiu- Căminul de recuperare şi 

reabilitare Oinacu, Şcoala Specială nr.1, Giurgiu. Am considerat că este responsabilitatea 

noastră, a celor care putem, de a face ceva pentru ei. 

 

CONCLUZII: Colaborarea s-a derulat în bune condiţii, toate părţile implicate au dat 

un feed-back pozitiv acţiunilor derulate. Cadre didactice, părinţi, elevi au lucrat ca o echipă 

bine organizată, au dat dovadă de seriozitate şi de spirit civic.  Această colaborare continuă şi 

în acest an şcolar, sperăm noi, cu rezultate la fel de bune. 
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