“SPERANŢĂ PENTRU VIITOR”
PROIECT DE VOLUNTARIAT

“NOI – COPIII SOARELUI”
În perioada mai – octombrie 2015 Liceul Teoretic „Aurel Lazăr” din Oradea a derulat
proiectul cu tema „Solidari cu cei de lângă noi” înscris în Concursul Naţional pentru liceeni
EUROSCOLA ediția a VIII-a (2015) purtând motto-ul Anului european pentru dezvoltare “Lumea
noastră. Demnitatea noastră. Viitorul nostru !”
Proiectul de voluntariat SPERANŢĂ PENTRU VIITOR răspunde provocării lansate de
Uniunea Europeană prin declararea anului 2015 ca An european al dezvoltării prin abordarea întrun mod inedit, responsabil, operativ şi eficient a unei tematici de actualitate privitoare la drepturile
omului, cetăţenia activă, solidaritatea cu cei în nevoi, tratând dezvoltarea prin prisma valorii
voluntariatului ca factor de maturitate şi a rolului pe care gestul de caritate îl are în schimbarea
mentalităţii adolescenţilor, punând în lumină potenţialul pe care tinerii îl deţin în calitatea lor de
cetăţeni activi – înzestraţi cu o conştiinţă europeană solidă, clădită pe cunoaşterea realităţii – şi îl
pun în slujba schimbării în bine a societăţii pe care o pot modela după valorile europene,
contribuind astfel şi la eradicarea sărăciei printre cei de lângă noi.
MOTTO-ul proiectului de voluntariat derulat de elevii lăzăriști este: “TINERII SUNT SOARELE
SAU FURTUNA ZILEI DE MÂINE”. (Sf. Alois Orione)

SCOPUL GENERAL al proiectului este acela de a atrage atenţia opiniei publice asupra nevoilor
existente în societate şi ajutorarea acelei categorii sociale defavorizate care are un nivel foarte redus
de posibilităţi materiale şi care fără un ajutor constant nu poate ieşi din cercul vicios în care se
găseşte. Prin acţiunile de voluntariat desfăşurate s-a urmărit: îmbunătăţirea (pe termen scurt)
standardului de viaţă pentru un număr mare de persoane – copii şi adulţi – prin distribuirea de
alimente, îmbrăcăminte şi încălţăminte de sezon, rechizite şcolare, precum şi distrugerea “zidurilor”
care îi despart pe aceşti oameni de restul membrilor societăţii.
ACTIVITĂŢI DIN CADRUL PROIECTULUI DE VOLUNTARIAT
1.

Lansarea oficială a proiectului;

2.

Crearea paginii Facebook;

3.

Realizarea de materiale informative și de promovare (fluturaşi);

4.

Organizarea unor prezentări, dezbateri, workshop-uri, vizite pe următoarele teme:
 Sărăcia – o ofensă adusă omenirii (cauze, efecte, soluţii);
 Fii solidar! Implică-te în acţiuni de voluntariat;
 Alternative ale solidarităţii: ONU, FAO, UNICEF; personalităţi şi vedete care s-au implicat
încercând să schimbe “ceva”;


Obiectivele UE de eradicare a sărăciei în lume (Europa 2020);

 Administraţia Social Comunitară Oradea (ASCO) – specificul activităţii;
 Demnitate pentru toţi;
 Ce este voluntariatul? Ce înseamnă a fi voluntar?
5.

Crearea afişului de prezentare a proiectului în vederea unei promovări eficiente a activităților
propuse;

6.

Realizarea unui spot cu impact social în vederea informării și sensibilizării cetățenilor cu
privire la necesitatea solidarității cu cei de lângă noi aflați în nevoi şi difuzarea acestuia;

7.

Organizarea unei campanii de colectare de bunuri - “Oferă din proprie iniţiativă, dezinteresat
şi sincer” combinată cu o intensă acţiune de informare și de sensibilizare a cetățenilor cu
privire la problemele celor nevoiaşi, prin amplasarea unor puncte de informare și prin
distribuirea de fluturaşi;

8.

Acţiuni de voluntariat sub genericul “Noi suntem schimbarea!”:


la Azilul de noapte şi la Centrul de îngrijire de zi (pentru a oferi sprijin persoanelor din
cadrul acestor comunități aflate în dificultate) ;

 la Şcoala Gimnazială “Lucreţia Suciu” din Oradea (oferirea de rechizite, îmbrăcăminte şi
încălţăminte, precum şi sprijin moral copiilor de provenienţă romă cu scopul prevenirii
abandonului şcolar);

 la Mănăstirea “Sfintei Cruci” (ajutor la pregătirea şi servirea mesei de amiază pentru
oamenii străzii);
 în parteneriat cu Administraţia Social Comunitară Oradea (ASCO), în cadrul Proiectului
“Singuri acasă” (activităţi educative, de socializare, de petrecere a timpului liber, precum şi
consiliere pentru copil şi familie);
9.

Prezentarea unui flash dance şi a unui spot de sensibilizare civică faţă de cei nevoiaşi;

10. Realizarea unui concurs de creaţie artistică “Talentul în slujba solidarităţii”;
11. Organizarea unor evenimente de diseminare a activităţilor derulate în proiect, a experienţei
dobândite, a rezultatelor implementării proiectului, a oportunităţilor continuării proiectului;
12. Publicarea de articole, fotografii şi interviuri în revista liceului “Lăzăriştii” și în cotidianul
“Crișana”;
13. Pregătirea unui eveniment cultural în scop caritabil “Elogiu voluntariatului”;
14. Întocmirea dosarul proiectului în conformitate cu cerinţele impuse de participarea la competiția
EUROSCOLA 2015;
15. Expedierea dosarului de concurs la BIPE.
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