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ÎmprEUnă împotriva sărăciei – o altă șansă copilăriei
(proiect de voluntariat)

Conştientizând importanţa voluntariatului în formarea personalităţii elevului şi în
educarea lui în spiritul valorilor europene, Liceul Teoretic ,,Miron Costin,, Iaşi desfăşoară în
perioada 13 iulie – 5 octombrie 2015 proiectul de voluntariat ÎmprEUnă împotrivă sărăciei- o
altă şansă copilăriei cu care instituţia se înscrie la ediţia a VIII-a a Concursului naţional pentru
liceeni EUROSCOLA.
Ideea proiectului a fost inspirată de un aticol din presa locală, apărut la începutul lunii
iulie cu privire la situaţia dificilă a unor copii a căror existenţă de zi cu zi se asociază unei
realităţi dureroase: sărăcia.
Prin titlul său, proiectul îşi propune să atragă atenţia asupra importanţei pe care gestul
voluntar al unui cetăţean responsabil, cu o conştiinţă europeană bine consolidată, o poate avea
asupra eradicării sărăciei care îi afectează în mod direct pe copii, ca o condiţie necesară în
procesul de dezvoltare a unei societăţi. Având ca premisă importantă cunoaşterea valorilor
europene şi a nevoilor Uniunii de a răspunde provocărilor timpurilor în care trăim, proiectul se
va constitui într-o abordare creativă şi de impact a tematicii propuse de organizatorii concursului,
al cărei scop principal va fi creşterea implicării tinerilor în activităţile de voluntariat şi implicit în
acţiuni care, extinse la nivelul comunităţii locale şi perpetuate, pot contribui la eradicarea
sărăciei printre cei de lângă noi.
Cele mai importante obiective ale proiectului sunt:
-creşterea nivelului de informare a grupului-ţintă prin furnizarea de informaţii referitoare
la funcţionarea instituţiilor europene, valorile promovate de Uniunea Europeană, legislaţia
europeană, etc.;
- sporirea gradului de conştientizare în rândul tinerilor şi a membrilor comunităţii locale
cu privire la importanţa implicării în activităţi de voluntariat organizate în scopul eradicării
sărăciei;
-consolidarea conştiinţei de cetăţean european prin cunoaşterea drepturilor comune
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tuturor membrilor, drepturi menite să consolideze identitatea Uniunii;
-dezvoltarea spiritului civic, competitiv şi creativ al elevilor, a capacităţii organizatorice
şi a abilităţilor de comunicare în spiritul plurilingvismului.
Proiectul se va desfăşura prin parcurgerea următoarelor etape:
1. Etapa de documentare (documentarea pe site-ul oficial al concursului, stabilirea
echipei, încheierea de parteneriate, alegerea titlului proiectului, crearea paginilor de
popularizare ).
2. Etapa de informare (culegere de informaţii de la faţa locului cu privire la grupul -ţintă
desfăşurarea unei campanii informative atât la nivelul instituţiei, cât şi la nivelul
comunităţii prin distribuire de fluturaşi, pliante, roll-up etc.)
3. Etapa de implementare (ateliere de lucru, dezbateri, acţiuni caritabile, întâlniri
activităţi de impact la nivelul instituţiei/ al comunităţii locale).
4. Etapa de evaluare şi de realizare a produselor finale (broşură, suport video, afiş,
portofoliu).
Ne propunem ca acest proiect să aducă o schimbare de mentalitate reală, răspunzând în
acelaşi timp provocării lansate de Uniunea Europeană prin declararea anului 2015 ca Anul
european al cetăţenilor şi, nu în ultimul rând, criteriilor pentru participarea la Concursul naţional
pentru liceeni EUROSCOLA (2015).
Lansarea proiectului a fost realizată pe site-ul instituţiei (http://www.licmcostin.ro/euroscola.html) şi pe pagina de
Facebook care poartă titlul proiectului (https://www.facebook.com/euroscolaltmc/timeline)
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ECHIPA DE PROIECT

PROFESORI COORDONATORI:
prof. Larisa Elena Tarzianu
prof. Honceriu Geanina
ELEVI:
1.ADOCHITEI ALEXANDRA
2.ALECU DIANA
3.ALEXANDRU CHIRICA
4.ANDREI PLOP
5.BARSAN STEFANIA
6.BIANCA ANDREEA ZAHARIA
7.BOSINCEANU ALEXANDRU DAN
8.BURGHELEA ALEXANDRINA
9.CAPRA IULIA
10.CIUBOTARIU RAZVAN DANIEL
11.COTOMAN STEFANIA
12.DIACONU DANIELA
13.GAVRIL MADALINA
14.GENES ROXANA ELENA
15.GHERCA ROXANA IOANA
16.IOANA MIRELA GHERASIM
17.LUCA DANIELA
18.LUCA MARIAN ALEXANDRU 19.MIHALACHE ANDRADA
20.PURICE LIVIU
21.PRAJINA GEORGIANA
22.RUSU STEFAN
23.SIRBU ALIN IONUT
24.STRAMBU EMILIAN
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