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Un nou proiect inedit la Liceul “Aurel Lazăr”
- Diminuarea sărăciei poate începe din şcoală Autor: Vasilică ICHIM

Pentru că a face bine, a aduce un zâmbet pe chipul vârstnicilor şi a informa cu privire la
comunitate nu este şi nu trebuie să fie o preocupare doar a şcolilor confesionale, Liceul
Teoretic “Aurel Lazăr” desfăşoară un proiect inedit prin care îşi propune ca elevii să devină
solidari cu cei de lângă ei.

Liceul Teoretic "Aurel Lazăr" a fost vineri, de la ora 11.00, gazda lansării oficiale a
proiectului Euroscola. Evenimentul s-a desfăşurat în sala festivă a şcolii, în prezenţa
directorului Gheorghe Tirla, a directorului adjunct Rodica Juncu şi a numeroşi profesori şi
elevi. Ideea de implicare în proiect a apărut ca urmare a faptului că Biroul de Informare al
Parlamentului European în România organizează cea de-a VIII-a ediţie a concursului naţional
pentru liceeni Euroscola, provocarea lansată liceenilor în 2015 fiind aceea de a concepe și de
a implementa un proiect de voluntariat cu tema "Solidari cu cei de lângă noi". Înțelegând
impactul pozitiv pe care îl au activitățile de voluntariat în formarea tinerilor, precum și
necesitatea implicării active a tuturor cetățenilor în acțiuni care se adresează comunităţilor
defavorizate ce se confruntă cu sărăcia, Liceul Teoretic "Aurel Lazăr" s-a înscris în această

competiţie cu un amplu proiect de voluntariat ce are în vedere grupuri defavorizate purtătoare
a anumitor tipuri de sărăcie, și cărora elevii din echipa "NOI - copiii Soarelui" (WE - children
of the Sun) încearcă să le ducă o rază de soare, să le ofere un semn de speranţă că şi ei
contează în marea ecuaţie a umanităţii, să le transmită că sunt alături de ei şi să le doneze o
părticică din binele de care ei se bucură.
Ce înseamnă să fii nevoiaş
Pe durata derulării proiectului, cei 24 de elevi împreună cu profesorii coordonatori - prof. dr.
Carmen Chira şi prof. Floare Gavra și-au propus să desfăşoare o paletă variată de activități
prin care să își arate solidaritatea față de comunităţile defavorizate - copii şi adulţi - și să
responsabilizeze opinia publică în direcția implicării active a cetăţenilor pentru a o sprijini.
De asemenea, intenția și speranța participanţilor la acest proiect este de a oferi un exemplu
comunităţii locale în direcția continuării proiectului dincolo de competiția Euroscola, prin
organizarea în mod constant a activităţilor şi evenimentelor similare şi în favoarea altor tipuri
de grupuri defavorizate, acţiuni care să promoveze drepturile omului şi demnitatea umană, o
atitudine de responsabilitate și de solidaritate față de comunitățile nevoiaşe, de mobilizare a
iniţiativei publice, stimulând astfel implicarea directă a populaţiei, şi în special a tinerilor, în
activități care să ofere sprijin concret persoanelor marginalizate şi în nevoi, având ca efect pe
termen lung diminuarea sărăciei.
“Vom face mai multe activităţi prin care îi vom implica pe tineri în ajutorarea persoanelor
nevoiaşe. Este important ca ei să înţeleagă şi să empatizeze cu aceştia pentru că lumea de
mâine se va putea schimba doar cu ajutorul şi prin implicarea lor”, a spus prof. dr. Carmen
Chira de la Liceul Teoretic “Aurel Lazăr”, în cadrul evenimentului de prezentare a
proiectului.

