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RAPORT DE ACTIVITATE S.N.A.C.-Noiembrie 2017 

DENUMIREA ACTIVITĂŢII: ,,Săptămâna legumelor şi fructelor donate “ 

DOMENIUL ACTIVITĂŢII: social -caritabil 

Data: 13-17 noiembrie 2017 

PARTENERI: elevi, părinţi, cadre didactice de la Şcoala Gimnazială Rîmnicelu, d-na Baciu Cătălina, 

mediator primăria Rîmnicelu 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: Şcoala Gimnazială Rîmnicelu  

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

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

OBIECTIVE: 

 -Sensibilizarea comunității cu privire la situația unor familii defavorizate de pe raza comunei; 

-Dezvoltarea spiritului de într-ajutorare; 

-Oferirea oportunităților  de învățare și dezvoltare prin implicarea personală în Acțiunea Comunitară din 

zona locală; 

-Încurajarea voluntarilor să dobândească sau să-și dezvolte calitățile de inițiativă, angajament și ingeniozitate 

prin participarea la acest program. 

BENEFICIARI: 20 elevii din familii  cu situație economică precară 

• VOLUNTARI: 3 profesori voluntari şi 80 de elevi voluntari ai școlii  

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

80 elevi din clasele CP-VIII-a sub îndrumarea d-nelor prof. Moroianu Magda și Cuzmin Otilia  au 

dăruit fructe şi legume elevilor școlii ce provin din  familii cu un  nivel de trai scăzut din Școala Gimnazială 

Rîmnicelu  

Activitatea de voluntariat a presupus colectarea și donarea de fructe şi legume, dulciuri și produse 

lactate  (iaurt) dorindu-se sensibilizarea elevilor şi profesorilor din cadrul instituţiei de învăţământ cu privire 

la situaţia dificilă în care se află copiii   

Activitatea a debutat cu formarea echipei de coordonatori şi identificarea persoanelor beneficiare ale 

acţiunii, urmând crearea echipei de voluntari şi a echipei de lucru. În cadrul CȘEJ Rîmnicelu a avut o ședință 

de organizare și stabilire a responsabilităților în ziua de 2 noiembrie 2017 .  Astfel:  

-4 voluntari de la clasa a VI-a (Boinegri Denisa, Jilavu Georgiana, Albu Nicoleta și   Coteț Ana Maria ) au 

realizat două  afișe de  popularizare a acțiunii în rândul elevilor din școală pe care le-au expus la intrarea 

elevilor-10 noiembrie 2017 și 13 noiembrie 2017 

-elevii voluntari membri ai CȘEJ au explicat scopul și obiectivele colegilor de clasă 13-16 noiembrie 2017 

-4 elevi voluntari de la clasa a VII-a (Alexe Raluca, Baciu Alberto, Stroe Laurențiu și Tănăsuică Cătălin) au 

distribuit în fiecare clasă cutii de colectare și au strâns alimentele donate pe care le-au adus în sala de clasă  a 

clasei a VIII-a-16 noiembrie 2017 

-18 elevi voluntari  de la clasa a VIII-a și 1 elev voluntar de la clasa I coordonați de d-nele  prof. voluntar 

Moroianu Magda și Cuzmin Otilia au realizat pachetele cu fructe și legume în data de 16 noiembrie 2017 . 

Activitatea a fost sprijinită de d-na Baciu Cătălina, mediator de la Primăria Rîmnicelu, care a furnizat o listă 

de elevi din familiile care beneficiază de alocație complementară. De asemenea,d-na Baciu Cătălina este 

mama elevilor voluntari Baciu Alberto (Clasa a VII-a ) și Baciu Daria (clasa I) . 

-3 elevi voluntari de la clasa a VIII-a  (Jilavu Andreea, Ginerică Adrian, Iliescu Andra) au distribuit pungile 

pregătite celor  20 de elevi din familii cu situație  economică precară în data de 17 noiembrie 2017 . 

Beneficiarii acțiunii sunt : Rainof Ionuț (CP), Ali Adrian, Oprea Isabela, Doboșeriu Ana Maria, Urse Lucian, 

Mocanu Maria (Clasa I), Atodosiei Narcis (clasa a III-a), Caraman Denisa, Mocanu Florentina, Codreanu 

Constantin, Ali Alexia, Sandu Andreea (clasa a IV-a), Brînză Cornel, Codreanu Narcis (clasa a V-a) , Costin 

Marian, Codreanu Daniela, Codreanu Iuliana, Toboșaru Andreea (clasa a VI-a) , State Florinel, Caraman 

Daniel și State Cosmin (clasa a VII-a ). În total au fost distribuite peste 30 kg de legume, 10 kg de fructe, 

mailto:scoalaramnicelu@yahoo.com


dulciuri și produse lactate. La activitatea de donare au participat d-nul  prof. voluntar Mocanu Dragoș, 

directorul unității de învățământ și d-na inspector Vasilica Varga, coordonator județean SNAC.  

      Această activitate 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.  Au fost expuse  fotografiile realizate  în cadrul activităților pe măsuța special amenajată și elevii 

voluntari au fost invitați să-și prezinte  impresiile în scris în jurnalul SNAC. 

PROFESORI VOLUNTARI IMPLICAŢI 

Director prof. Mocanu Dragoș Ionuț  

Prof. Moroianu Magda 

Prof. Cuzmin Otilia  

REZULTATE ALE ACTIVITĂŢII 

• mulţumire , satisfacţie; 

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

• oferirea de fructe şi legume   elevilor din  familii cu nivel de trai scăzut ; 

• participarea a 80de elevi voluntari şi 3 cadre didactice voluntare. 

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

 

 
 

 

 
 

 

  
 

Întocmit de 

Coordonator S.N.A.C la nivelul școlii 

Prof. Cuzmin Otilia 


