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RAPORT DE ACTIVITATE S.N.A.C. 

 

DENUMIREA ACTIVITĂŢII: ,, Sa fim solidari!“ 

DOMENIUL ACTIVITĂŢII: Campanie socială 

Data: 29 octombrie 2019 

PARTENERI: elevi, părinţi, cadre didactice de la Şcoala Gimnazială Strunga 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: 

• Şcoala Gimnazială Strunga 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

Promovarea voluntariatului  în rândul elevilor cu suportul părinţilor şi al cadrelor didactice. 

OBIECTIVE: 

• încurajarea participării elevilor la acţiuni de voluntariat; 

• implicarea elevilor in viaţa comunităţii locale; 

• însuşirea de valori civice precum solidaritatea, implicarea şi  munca în echipa. 

BENEFICIARI: 

•  familii cu nivel de trai scăzut  şi persoane  vârstnice cu nevoi sociale  din comuna Strunga 

VOLUNTARI: 2 profesori voluntari şi 30 de elevi voluntari ai Şcolii Gimnaziale Strunga 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

30 elevi voluntari ai claselor V-VIII, sub îndrumarea prof. diriginti ai claselor V-VI au 

dăruit fructe şi legume  familiilor cu un  nivel de trai scăzut şi persoanelor vârstnice  cu nevoi  

sociale  din comuna Strunga.  

Activitatea de voluntariat a presupus colectarea de fructe şi legume în vederea distribuirii 

acestora persoanelor vârstnice cu nevoi sociale, dorindu-se sensibilizarea elevilor şi profesorilor 

din cadrul instituţiei de învăţământ cu privire la situaţia dificilă în care se află persoanele 

vârstnice afectate de lipsa alimentelor. 

Activitatea a debutat cu formarea echipei de coordonatori şi identificarea instituţiei 

sociale beneficiară a acţiunii, urmând crearea echipei de voluntari şi a echipei de lucru. În 

perioada 11-20 octombrie s-a efectuat colectarea fructelor şi a legumelor în paralel cu 



promovarea campaniei la nivelul unităţii prin intermediul  cadrelor didactice şi elevilor voluntari. 

Fructele şi legumele colectate au fost distribuite în data de 29 octombrie persoanelor vârstnice cu 

un nivel de trai scăzut  cu scopul integrării în societate. 

S-a reuşit colectarea a peste 15  kg de legume şi  de 20 kg de fructe. Un număr de 30 de 

elevi voluntari s-au implicat activ în promovarea campaniei. Activitatea a urmărit consolidarea 

abilităţilor copiilor de a trăi împreună cu ceilalţi într-o societate unită şi solidară, în care contează 

valenţele umanitare, implicarea, angajamentul, responsabilitatea. Toţi elevii s-au declarat 

încântaţi de această campanie socială şi în special de ceea ce presupune activitatea de voluntariat. 

 

PROFESORI VOLUNTARI IMPLICAŢI 

Prof. Malanca Ilinca – diriginte clasa a V-a 

Prof. Bartic Gabriela – diriginte clasa a VI-a 

 

REZULTATE ALE ACTIVITĂŢII 

• mulţumire, satisfacţie, formarea unei gândiri raţionale  şi competiţie; 

• creşterea interesului pentru implicarea elevilor în viaţa comunităţii prin activitatea de 

voluntariat; 

• oferirea de fructe şi legume   persoanelor  vârstnice  şi familiilor cu nivel de trai scăzut; 

• participarea a 30  de elevi voluntari şi 2 profesori voluntari. 

Feed-back-ul a fost unul pozitiv din perspectiva  beneficiarilor, a personalului şi a 

coordonatorilor. 

 

    Întocmit de                         Director, 

Coordonator S.N.A.C.             Prof. Sarafincianu Gheorghe 

Consilier educativ, prof. Bartic Gabriela 


