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STRATEGIA NAȚIONALĂ DE ACȚIUNE COMUNITARĂ 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 25, Galaţi  

Director: prof. Savin Dorina 

Coordoonator proiect : Prof. Gurău Nina                                                                                                    

 

 

 

             OBIECTIVE  GENERALE 

 

 

          Încurajarea implicării elevilor/tinerilor, ca voluntari, în activități 
desfășurate cu persoane aflate în dificultate, in scopul susținerii procesului de 
incluziune socială a acestora, precum și de dezvoltare educațională personală; 

 Realizarea incluziunii și implementării persoanelor aflate în dificultate, prin 
angajarea tuturor celor interesați într-un program educațional de activități ce 
promovează intens incluziunea socială; 

 Includerea persoanelor izolate din punct de vedere social în viața 
comunitătilor lor locale. 

 Dezvoltarea educațională a voluntarilor. 

 

 

 



3 

STRATEGIA NAȚIONALĂ DE ACȚIUNE COMUNITARĂ 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 25, Galaţi  

Director: prof. Savin Dorina 

Coordoonator proiect : Prof. Gurău Nina                                                                                                    

 

                

               OBIECTIVE  SPECIFICE 

 

 Inițierea de programe de Acțiune Comunitară între voluntarii din unități de 
învățământ preuniversitar și universitar, organizații neguvernamentale, pe de o 
parte, și persoanele aflate în dificultate, pe de altă parte, 

Organizarea unor activități incitante și interesante pentru persoanele aflate în 
dificultate și pentru voluntari, 

Stimularea și dezvoltarea abilităților personale cu nevoi speciale prin activități 
creative, de imaginație  și terapeutice, cum ar fi artele plastice, arta dramatică, 
dansul, sportul, IT, muzica, abilitarea manuală și aromoterapia - și prin 
petrecerea timpului liber cu alți copii adulți, 

Incurajarea copiilor și elevilor, în sensul practicării voluntariatului, prin 
participarea lor la proiecte de Acțiune Comunitară, 

Pregătirea voluntarilor, în cadrul unor cursuri speciale, în vederea susținerii 
acestui proiect prin vizite/ activități organizate în școlile speciale, centrele de 
plasament și alte instituții care oferă servicii sociale în decursul anului. 

 

 

 



Activitatea  Data Beneficiari Voluntari 

Acțiune umanitară-,,Săptămâna 

fructelor și legumelor donate” 

10 . 11. 2014 40 copii asistați 13 cadre didactice, 10 

părinți, 100 de elevi 

Acțiune umanitară și cultural educativă  

,,Un Crăciun pentru fiecare!” 

15 – 19.12. 

2014 

10 elevi 18 cadre didactice, 200 

elevi, părinți 

Concursul național de desene  ,,Dincolo 

de cuvintele rostite’’ , faza pe județ 

aprilie  2015 - eleva Toporaș 

Irina din cl. a 

VIII-aB, a obținut 

Premiul I. 

 Concursul național de scrisori ale 

elevilor voluntari Secțiunea ”Scrisoare 

pentru prietenul meu”, faza pe județ  

aprilie 2015 -eleva Sarchizian Delia 

din cl. a VIII-a B a 

obținut Premiul II.  

-Au obținut premii și 

elevi coord. înv. Stavăr 

Mihaela 

Concursul național de mascote 

,,Mascota S.N.A.C.”-faza județeană 

aprilie 2014 coordonator Grosu Catia 

Activitate integrată ,,Știm să dansăm 

românește-dans popular”  

de 23.03.2015 40 elevi ai Școlii 

Speciale ,,Emil 

Gârleanu” 

31 elevi 

2 cadre didactice 

Acțiune umanitară 

,,Copii fără copilărie” 

15-19 iunie 4 elevi  120 elevi și 10 cadre 

didactice 



SĂPTĂMÂNA FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR 
DONATE 







ACTIVITĂŢI  DE  INTEGRARE  A  COPIILOR  CU  DEFICIENŢE  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “EMIL GÂRLEANU” GALAŢI 


