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„Invăţăm cum să ajutăm”
Program de educaţie filantropică şi voluntariat
Mâine, 18.11.2017, Asociaţia Împreună pentru Viitor Constanţa lansează oficial proiectul de educaţie
filantropică şi voluntariat “Învăţăm cum să ajutăm”, la ora 10, în Aula B a Univeristăţii “Ovidius”, de pe
bd. Mamaia.
Proiectul este realizat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa şi se va derula pe
parcursul anului şcolar 2017-2018, în următoarele 10 unităţi de învăţământ: Şcoala Gimnazială nr.28
“Dan Barbilian”, “Şcoala Gimnazială “Spectrum” Constanţa, Şcoala Gimnazială nr.11 „Dr. C. Angelescu”,
Şcoala Gimnazială nr.12 “B.P.Haşdeu”, Şcoala Gimnazială nr.16 “M.I. Dobrogianu”, Şcoala Gimnazială
nr.30 “Gheorghe Ţiţeica”, Şcoala Gimnazială nr.33 “Anghel Saligny”, Scoala Primară “Colibri”, Liceul
International de Informatică Constanţa, Liceul Teoretic “Ovidius” şi Colegiul Naţional Pedagogic
“Constantin Brătescu”.
Scopul proiectului este acela de a-i învăţa pe elevi cum să îşi organizeze singuri un eveniment special de
caritate, o campanie umanitară, o licitaţie şi nu numai, pentru a susţine o cauză socială sau pentru a
finanţa un proiect în folosul şcolii sau al comunităţii. Din fiecare unitate şcolară au fost selectaţi 15- 20
de elevi care au participat şi încă mai participă la cursul introductiv “Atragere de resurse din
comunitate”, la care învaţă prin ce metodele poţi mobiliza resurse umane, fonduri, servicii, expertiză din
comunitatea ta.
Şi cum teoria este inutilă fără practică, comitetul de organizare format în fiecare şcoală îşi va mobiliza
colegii, părinţii şi corpul profesoral din şcoală pentru a organiza în lunile noiembrie şi decembrie un
eveniment special de caritate sau, în cazul unor şcoli, chiar două. Elevii au ales singuri ce gen de
eveniment doresc să realizeze, singuri au căutat locaţia, au creat postere, mesaje şi se vor ocupa şi de
logistică şi organizare.
În primăvară, urmează etapa a doua a proiectului, în care, toate şcolile vor organiza o campanie de
strângere de fonduri, timp de 30 de zile, pentru o cauză comună aleasă de Asociaţie, iar în luna mai,
şcolile vor organiza o licitaţie la alegere, dintre cele patru tipuri existente, pentru a demonstra că ştiu
cum să facă acest lucru şi pentru a le oferi posibilitatea să fie creativi şi să se distreze.
Cadrele didactice din şcoli supervizează iniţiativele elevilor şi le sprijină, dar nu intervin asupra alegerilor
copiilor, asupra metodelor alese de ei pentru a atrage fonduri şi alte resurse.
Fondurile colectate de copii la evenimentele caritabile organizate în lunile noiembrie şi decembrie vor fi
utilizate pentru a construi un loc de joacă în oraşul Constanţa, un parc realizat de una dintre cele mai
bune firme de profil din Europa, Monstrum din Danemarca, firmă care realizează adevărate minunaţii
pentru copii. Ascociaţia va sprijini iniţiativa copiilor şi prin atragerea de sponsorizări de la companiile din
oraş.
Proiectul reprezintă o inovaţie prin faptul că realizază în şcoli educaţie filantropică şi oferă informaţii
utile pentru viaţă copiilor, ajutându-i să capete încredere în forţele proprii, să aibă iniţiativă, să creeze

un concept şi să îl implementeze de la A la Z şi la final să vadă şi rezultatul muncii lor. A lucra
cu bugete, a găsi cele mai creative şi de impact metode pentru a atrage resurse şi a mobiliza oamenii din

comunitate, şcoală, nu este simplu deloc, dar noile generaţii trebuie să înveţe acest lucru, trebuie să se
bazeze pe forţele proprii, să fie responsabili şi să ducă la bun sfărşit ceea ce au început. Elevii trebuie să
înveţe cum să ajute eficient, să aibă o cultură a donatorului, să înţeleagă că a dona nu înseamnă a
arunca lucruri care ţie îţi prisosesc dar care nu sunt în bună stare şi multe alte informaţii educative. Este
un proiect de care am considerat că are nevoie oraşul Constanţa şi suntem dispuşi să mergem în orice
şcoală doreşte să facă educaţie filantropică elevilor, în măsura timpului disponibil şi numai cu
programare.
În cea de-a doua etapă a proiectului avem nevoie de susţinerea şi ajutorul presei locale, fiecare unitate
şcolară urmând să aibă un mentor în persoana unui jurnalist. Avem déjà patru jurnalişti care au acceptat
să ajute copiii pe partea de promovare a unei campanii umanitare, a modului în care trebuie să spună
povestea campaniei, dar mai avem nevoie de şase jurnalişi care să-şi ofere sprijinul voluntar în acest
frumos proiect.
Vă mulţumim şi sperăm să fiţi alături de elevi în acest proiect inovativ, dar dificil, care poate schimba
ceva pe viitor în comunitatea noastră, promovând iniţiativele copiilor şi munca lor, încurajându-i.
Vă aşteptăm mâine, la ora 10, în Aula B a Univerităţii Ovidius, să-i cunoşteţi pe curajoşii acestui
proiect, care fac parte din comitetele de orginizare a şcolilor implicate în proiectul “Învăţăm cum să
ajutăm”. Întâlnirea va dura maxim o oră.
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Asociaţia Împreună pentru Viitor Constanţa
Misiune: Împreună oferim copiilor şi tinerilor fără posibilităţi şansa de a schimba viitorul prin educaţie şi
dezvoltarea comunităţii în care trăiesc. Acordăm sprijin oricărei persoane în nevoie şi promovăm
implicarea şi voluntariatul ca instrumente de evoluţie socială.

