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Informații generale despre proiect 

Titulul proiectului: DĂRUIND VEI DOBÂNDI! 

Perioada de implementare: 6 LUNI ( 15.09.2015-28.02.2016) 
Locul de desfasurare:    Colegiul Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexanria 
                                      Spitalul Județean de Urgență Alexandria 
                                      Regiunea Sud-Muntenia 
 
 

Rezumatul proiectului 
 
 
 
Titlul proiectului: DĂRUIND VEI DOBÂNDI! 
Denumire echipei: MARVAL 
Justificare: Atmosfera de spital care are o  anumită influentă asupra modalității în care copilul trăieste 
experiența spitalizării a determinat organizația de voluntari MARVAL Group  să ia inițiativa de a 
redecora un spaţiu din incinta instituţiei sanitare cu scopul de a transforma ambientul într-unul cald și 
primitor și realizarea unor activități interactive de animație astfel încât să formeze copilului o 
reprezentare pozitivă despre acest loc numit spital diminuând starea de angoasă.  
 
Obiectivele proiectului: 

• Selectarea şi formarea a 20 de voluntari din liceu dornici să se implice în problemele sociale 
din comunitate până la sfârșitul lunii octombrie  ;  

• Derularea a două activități interactive, de animație cu pacienți internați pe  săptămână ( minim 
50 de pacienți / lună) până în luna decembrie ; 

• Obţinerea de fonduri/resurse  pentru a pune în aplicare proiectul, min. 3000 de lei sau 
echivalentul, până la sfârșitul lunii  ianuarie 2015; 

• Decorarea/amenajarea  unei încăperi  din secția de pediatrie până pe 5 februarie 2016 
Grupul țintă: copii cu vârste cuprinse  între 1-12 ani internați în secția de pediatrie a spitalului 
Beneficiari direcți: minim 50 pacienți  
Beneficiari indirecţi: rudele pacienţilor, spitalul,  comunitatea 
Parteneri: Spitalul Județean de Urgență Alexandria,Consiliul Local al Tinerilor din Alexandria, 
Primăria Municipiului Alexandria, Colegiul National Pedagogic ,,Mircea Scarlat,, 
Teleorman TV, Media Sud, Radio Romania Regional, Gazeta de Teleorman, Restaurant Conciato 
Rezultatele parteneriatului: Colaborarea tututor partenerilor în vederea amenajării unui spaţiu din 
incinta spitalului  
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SCOPUL PROIECTULUI 

Diminuarea efectelor adverse ale  experienței spitalizării asupra copiilor internați. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI:  

• Selectarea şi formarea a minim de 20 de voluntari din liceu dornici să se implice în problemele 
sociale din comunitate, până  la sfârșitul lunii  octombrie;  

• Derularea unor  activități interactive, de animație cu pacienți internați  (minim 50 de 
pacineti/lună), până la sfârșitul lunii decembrie; 

• Obţinerea de fonduri/resurse pentru a pune în aplicare proiectul, 3000 de lei sau echivalentul, 
până în luna ianuarie 2015; 

• Amenajarea/redecorarea unei încăperi din incinta instituţiei sanitare, până pe 5 februarie 2016 

CATEGORII DE BENEFICIARI 
 
BENEFICIARI  DIRECŢI 
 

• Minimum 50  pacienţi din secția de pediatrie al spitalului,  cu vârste cuprinse între 1-12 ani; 
•  Minimum 20 de voluntari  cu vârste cuprinse între 15-17 ani; 

 
 
BENEFICIARI  INDIRECŢI 
 

• Rudele pacienţilor ; 
• Spitalul; 
• Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat” 
• Comunitatea; 
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JUSTIFICAREA PROIECTULUI 

Prezentul proiect comunitar vizează o pregătire coerentă în domeniul voluntariatului necesară în 
vederea combaterii indiferenţei faţă de problemele sociale ale comunităţii în care trăim prin 
dezvoltarea şi consolidarea abilităţilor necesare pentru a trăi într-o societate unitară şi solidară, în care 
contează valenţele umane, implicarea, angajamentul responsabilitatea.Tinerii voluntari vor interacţiona 
cu persoane din comunitate care au nevoie de sprijin şi întâmpină dificultăţi în viaţă. 

Atmosfera de spital  care are o anumită influență asupra modalității în care copilul trăieste experiența 
spitalizării ne-a făcut să ne gândim  la redecorarea unui spaţiu din incinta instituţiei sanitare cu scopul 
de a transforma ambientul într-unul cald și primitor și realizarea unor activități interactive, de animație 
astfel încât să formeze copilului o reprezentare pozitivă despre acest loc numit spital diminuând starea 
de angoasă. 

Din punct de vedere psihologic, spitalizarea înseamnă o situație stranie, un loc neobișnuit, o viață 
frustrantă, interdicții, neplăceri, durere, neliniște, anxietate, frică, îngrijorare. Pentru copii lucrurile 
stau diferit în funcție de vârsta copilului, de motivul internării, de toleranța lui la schimbări și la 
frustrare, de trăirile și reacțiile lui. 

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI 
 
I.Promovarea voluntariatului în liceu 
      1. Realizarea  unui afiş de promovare,  pliante, afis SNAC.jpg, pliant pg 1.jpg, Pliant  pg 2.jpg  
     2. Informarea elevilor despre voluntariat prin distribuierea de pliante. 
Rezultate așteptate: - înscrierea unui numar de minimum 20 de voluntari dornici să se implice în 
activități de voluntariat în cadrul SNAC-ului 
                                 -implicarea echipei MARVAL în realizarea materialelor publicitare, 2 
ședințe/săptămână 
Loc de desfășurare: Cabinetul de consiliere al liceului 
Perioada:10- 18 septembrie 2015 
 
 
II.Selectarea elevilor din liceu dispuşi să se implice în activităţi de voluntariat 
        1. Inscrierea elevilor; Chestionar de inscriere.doc 
        2. Interviu în care să specifice modul în care se caracterizează,  motivul pentru care își doresc să 
se implice în activități de voluntariat, alte proiecte în care s-au implicat; 
        3. Selectarea voluntarilor în funcție de următoarele criterii: disponibilitate, implicare, de a aloca 
timp pentru activități de voluntariat, sociabilitate. 
Rezultate așteptate: selectarea a  minimum 20 de elevi serioși,sociabili, dispusi să colaboreze și să se 
implice în activități de voluntariat 
Loc de desfășurare: sala de clasa 
Perioada: 21-30 septembrie 2015 
 
II.Formarea voluntarilor din liceu pregătiți să organizeze evenimente, proiecte comunitare, să 
realizeze jocuri, animație, teatru etc.  
          1.Realizarea unui portal de curs online pe site-ul liceului (cuprinde sectiunea: curs, joc de rol, 
fotografii); http://liceul-pedagogic-mircea-scarlat.ro/marval/, 
          2. Parcurgerea a 5 ore pe platforma de curs : Ghidul Voluntarului;  
         3. Activităţi de grup pe ateliere:  
Atelierul 1: Management de proiect;  
Atelierul 2:Teatru și organizare de evenimente 

afis%20SNAC.jpg
pliant%20pg%201.jpg
Pliant%20%20pg%202.jpg
Chestionar%20de%20inscriere.doc
http://liceul-pedagogic-mircea-scarlat.ro/marval/
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Atelierul 3: SNAC 
Atelierul 4: Animație, joc și dans 
Rezultate asteptate: - parcurgerea a 5 ore pe platforma online de către voluntari; 
                                - participarea la 8 activități  de formare de către cei  30 de voluntar, până la 
sfârșitul lunii octombrie; 
Loc de desfasurare: sala de clasa, sala de sport 
 
III. . Derularea unor activități interactive, de animație cu pacienți internați 
 Activitățile desfășurate în fiecare săptămână se vor axa pe ateliere de animație și joc, ateliere de 
creație și  teatru, în orele de vizită ale spitalului, având aprobarea părinților. 
Atelier de teatru: Exerciții de energizare; Exerciții de improvizație,Completarea tabloului, Joc de 
mimică, 
Atelier de creație: . Blazonul personal; Povestea în 5 pasi,  Origami și povestea lui 
Atelier de animatie și joc: Nume și gest, Comoara ascunsă a resurselor personale,  Insula prieteniei; 
Loc de desfășurare: saloanele din spital 
Rezultate așteptate:  

• Implicarea a min. 50 de pacienti/ lună; 
• Implicarea activă a 30 de voluntari din liceu; 
• Formarea unei reprezentări pozitive despre experiența spitalizării; 
 

 
IV.Dăruind vei dobândi! - Strângerea de fonduri pentru aplicarea proiectului 
 1. Contactarea sponsorilor locali 
 2. Organizarea în liceu a unui Târg de carte cu vânzare  
              1. Popularizarea în liceu a evenimetului prin afise  
             2. Coletarea cărților de la voluntari 
Rezultate asteptate: Colectarea minim 50 de cărți și vânzarea a minim 20 de cărți. 
 3. Organizarea unui spectacol caritabil  
Perioadade desfășurare: în preajma sărbătorilor de iarnă 
Loc de desfășurare:  sala Theatre Caffe al restaurentului Conciato din Alexandria 
Resurse umane:  elevi talentați din liceu ( muzica, dans, piesa de teatru), voluntari 
Resurse materiale: echipament tehnic, invitații, afișe, bilete. 
Resurse financiare: sponsori 
Rezultate asteptate:  

Implicarea a 20 de voluntari și 15 elevi talentați din liceu; 
 Participarea a 80 de spectatori;  
Strângerea sumei minime de 1000 de lei sau echivalentul  

4.  Săptămâna Filmului: 
Perioada de desfășurare: ianuarie 
Activități: 1. Popularizarea evenimentului pe rețele de socializare, mass-media, stație radio, afișe; 
                 2.Construirea unui eveniment pe rețeaua de socializare în care să se organizeze un sondaj 
prin care elevii au posibilitatea de a vota filmul preferat; 
                3. Rularea filmelor preferate după orele de curs 
               4.Vânzare de popcorn și suc. Prețul biletului va include din partea casei o portie de popcorn, 
iar contra cost altă porție.  
Resurse materiale: afise, bilete, popcorn, suc natural 
Resurse umane:  voluntari, spectatori din rândul elevilor și a profesorilor. 
Rezultate așteptate: minim 50 de spectatori în Săptămâna Filmului și obținerea sumei de 350 lei 
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V. Achiziţionarea şi amenajarea spaţiului din incinta spitalului 
       1.Identificarea nevoilor şi estimarea bugetului  
      3. Achiziţionarea materialelor necesare pentru redecorarea spaţiului în funcţie de nevoile 
identificate; 
      5.Decorarea/amenajarea spaţiului din incinta spitalului 
Rezultate așteptate: să creeze un spațiu primitor în incinta secției de pediatrie; 
 
    V. Diseminarea proiectului 
         1. Festivitatea de încheiere a proiectului la sfarsitul lunii februarie: 
Locul desfășurării festivalului: amfiteatrul liceului  
Agenda evenimentului:  
   1.Prezentarea echipei MARVAL Group 
  2Prezentarea  activității voluntarilor de la formarea voluntarilor, interacțiunea cu pacienții până la 
redecorare si finalizare. ( vizualizare: https://www.youtube.com/watch?v=zS9SlpDQceM ) 
 
  2. Film tematic: Ce înseamnă pentru mine voluntariatul? 
                                       ( vizualizare: https://www.youtube.com/watch?v=Pct1KHELvoE) 
 3.  Feedback din partea partenerilor. 
                                    ( vizualizare:   https://www.youtube.com/watch?v=ijvEwcI3Zio) 
 
 4. Inmânarea partenerilor de proiect a unor diplome  și a unor obiecte confectionate  sau scrise de 
pacienți. (căni unde pacienții scriu mulțumiri, o inima din cartonaș roșu cu mulțumirile pacienților, 
felicitări). 
         2. Comunicat de presa post-eveniment. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zS9SlpDQceM
https://www.youtube.com/watch?v=Pct1KHELvoE
https://www.youtube.com/watch?v=ijvEwcI3Zio
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REZULTATELE AȘTEPTATE 
 
Rezultatele aşteptate în urma implementării proiectului comunitar „Dăruind vei dobândi” sunt 
urmatoarele: 
 
  1.Realizarea a 100 de pliante de promovare şi 2 afişe publicitare; 
  2.Publicarea unor articole pre şi post-eveniment în Ziarul Teleorman, Gazeta de Teleorman, 
Teleorman TV; 
  3.Implicarea a 20 de voluntari în desfășurarea a max.10 activităţi realizate cu copiii din spital, în 
urma cursurilor de formarea atât faţă în faţă, cât şi cu învăţarea de tip blended –learning; 
  4.Accesarea platformei online -Ghidul voluntarului de către un numar de 30 de elevi în fiecare  an 
pentru a forma noi voluntari;  
  5.Obţinerea sumei  minime de 3000 lei din sponsorizări, sau echivalentul; 
  6.Amenajarea unei încăperi din incinta instituţiei sanitare; 
 7.Impactul pozitiv asupra beneficierilor direcţi şi indirecţi.Diminuarea efectelor negative asupra 
copiilor internați din cauza experienței spitalizării. 

 

PARTENERI 
Spitalul Județean Alexandria care ne va pune la dispoziţie un spaţiu pe care să-l amenajăm și 
sprijinirea în vederea realizării activităților în saloane;  
Consiliul Local al Tinerilor care ne va ajuta în vederea achiziţionării costumelor pentru 
spectacolul organizat la sfârșitul proiectului; 
Colegiul National Pedagogic ,,Mircea Scarlat,, care ne va sprijini în achiziționarea de tricouri 
personalizate, ne va pune la dispoziție un spațiu pentru organizarea cursurilor de formare a 
voluntarilor; 
Restaurantul Conciato care ne va pune la dispozitie sala Theatre Coffe pentru a organiza 
spectacolul de caritate; 

 

RISCURI  
-sponsorizare insuficientă 
- neaprobarea implementării proiectului în incinta spitalului 
- posibilitatea de a se infecta cu viruşi existenţi în spital 

 

MODALITĂŢI DE ABORDARE  
- Stabilirea unei sume cât mai realiste ; 
- Anunţarea instituţiei de intenţia noastră de a amenaja spaţiul după ce am obţinut o anumită 

suma de bani; 
- Reorientarea spre alte instituţii sanitare de asistență socială din oraş; 
- Instruirea elevilor  cu privire la folosirea obiectelor din spital și  de protecție; 
- Aviz epidemiologic. 
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PROMOVAREA ŞI VIZIBILITATEA PROIECTULUI 
 

- Promovarea voluntariatului prin afișe, pliante; 
- Promovarea proiectului prin publicarea unor articole în Ziarul Teleorman, Gazeta de 

Teleorman, Teleorman TV; 
- Platforma online; 
- Reţele de socializare; 
- Panou amenajat în holul liceului 

 
 
 
Director,                                                                                       Coordonator SNAC 
Prof. Botez Silvia                                                                              Prof. Peșu Violeta 
 
 
 
Bibliografie: 
http://www.asociatiacatharsis.ro/lag%40/module/articole_consultanta_proiecte/uploads/files/201
6%2002%2022%20Ghid_FII_VOL_PT_COM_TA%20full%20coperta.pdf 
 

                                                                                                                     ANEXA 1 

BUGET ESTIMATIV:  
 

NR 
CRT 

DESCRIERE UM Nr. 
Unități 

Preț per 
UM 

TOTAL 
LEI 

   1 2 =1*2 
1.  Consumabile 

(hand-outuri, coli 
flipchart, markere , 
jocuri etc.) 

  10 
flipchart-uri 
100 de coli 

25 de 
markere 

 

  
10lei 

 
 

20 lei 

2.  Cheltuieli 
promovare  
 
Afise, bilete 
 
Tricou personalizat 
 
 
 

 100 buc.  
pliante 

 
 2 afişe 

 
20 de 

tricouri 
 
 
 

0.2 lei 
 
 

     2 lei 
 

    25 lei 

20 lei 
 
 

8 lei 
 

500 lei 

3.  Cheltuieli  pentru 
organizarea  
evenimente  
 

     Bilete 
Invitații  

afise 
  

  30 buc. 
50 buc. 
2 buc. 

 

   10  lei 
20 lei 
4l ei 

300 lei 

http://www.asociatiacatharsis.ro/lag%40/module/articole_consultanta_proiecte/uploads/files/2016%2002%2022%20Ghid_FII_VOL_PT_COM_TA%20full%20coperta.pdf
http://www.asociatiacatharsis.ro/lag%40/module/articole_consultanta_proiecte/uploads/files/2016%2002%2022%20Ghid_FII_VOL_PT_COM_TA%20full%20coperta.pdf
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Spectacol caritabil 
 
 
 
 
Târg de carte 
 
Săptămâna 
Filmului 

Inchirierea    
spațiului 
 
Echipament 
tehnic 
 
Afise 
 
Afise 
 
Popcorn/ 
suc 

sponsorizare 
 
 
 
 
 
2 buc 

 
8 buc 
 
10 buc 
popcorn 
Suc 6 sticle 

 
 

100 lei 
 

5 lei 
 

3 lei 
 

16 lei 
 
 

50 lei 

      
 TOTAL    976 lei 

A. Venituri disponibile 
      Suma 
 

Bilete de spectacol   1000 lei 
Reclama pentru Restaurantul Conciato-Theatre Caffe + 5 00 lei 
Sponsorizări  1000  lei 
Târg cu vânzare  300    lei 

 Săptămâna Filmului  400    lei 
Total 3200   lei 



  

 

Nr. 
crt. 

Obiectiv specific Activitate Septembrie Octombri
e 

Noiembri
e 

Decembrie Ianuar
ie 

Februa
rie 

Responsabili 

1. 
 Promovarea 
voluntariatului în liceu 
pentru a informa elevii 
din liceu 

Realizarea materialelor 
de promovare 

15-18 
 

     Roșu Mădălina 

Informarea elevilor 
despre voluntariat 

21-22       Medințu 
Ruxandra 

        
2. Selectarea elevilor din 

liceu dispuşi să se implice 
în activităţi de voluntariat 

Fii voluntar! Arată că 
îți pasă 
-înscrierea elevilor 

23-25      Echipa 
MARVAL 

Interviu  28-29      Echipa 
MARVAL 

Selectarea voluntarilor 
și afisarea rezultatului 

30      Echipa 
MARVAL 

3.  
 
 
 
Formarea voluntarilor din 
liceu  

Construirea platformei 
online de curs pe site-ul 
liceului 

20 -30       Medințu 
Ruxandra 

Parcurgerea platformei 
online 

 01-30     Medințu 
Ruxandra 

Ateliere de lucru: 
1.Management de 
proiect 

  
5-9 

    Medințu 
Ruxandra 
Ciortea Ancuța 

2.Teatru și organizare 
de evenimente 
 

 12-16 
 

    Roșu Mădălina 
Paraschiv 
Andreea 
 

3. SNAC 
 

 19-23     Medințu 
Ruxandra 
Ciortea Ancuța 

4. Animație, joc și dans  
 
Evaluarea online 

 26-30 
 
30 

    Picu Lavinia 
Paraschiv 
Andreea  
Medințu 
Ruxandra 

4. Strângerea de fonduri 
pentru aplicarea 
proiectului 
 

Contactarea sponsorilor 
locali: BRICOLAJ,  
PROINVEST,  etc. 

  1-30    Picu Lavinia 
 

Organizare unui Târg de    4 -20    Paraschiv 



 

     

 

 

 
Prof. coordonator SNAC, Peșu Violeta 

 carte cu vânzare Andreea  
 

Organizarea unui 
spectacol în preajma 
sărbătorilor în sala de 
teatru Theatre Caffe al 
restaurentului Conciato 
din Alexandria 

      Medințu 
Ruxandra 
Rosu Madalina 

5. Realizarea de activitati 
interactive, de animatie 
cu pacienți 

Atelier de teatru       Rosu madalina 
Atelier de creatie       Paraschiv 

Andreea 
Atelier de animație si 
joc 

      Picu Lavinia 
 

6. Organizarea de 
evenimente 

Târg de carte cu 
vânzare 
Spectacol caritabil 
Săptămâna Filmului 

      Pesu Violeta 

7. Redecorarea/amenajarea 
unui spațiu 

       Medintu 
Ruxandra 

7. Festivitatea de incheiere        Pesu Violeta 




