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Azi, 25 septembrie 2015, a avut loc la sediul ASCO, evenimentul de prezentare a 

serviciilor şi activităţilor desfăşurate de către ASCO, celor 50 de elevi ai Liceului Teoretic 

„Aurel Lazăr”, voluntari în cadrul proiectului „WE - children of the Sun”, precum şi cadrelor 

didactice coordonatoare.  

Mesajul transmis de către Arina Moş, director ASCO, a fost acela că instituția pe care 

o reprezintă, respectiv Administrația Socială Comunitară Oradea susține lăzăriștii în proiectul 

„WE - children of the Sun". 

Evenimentul face parte dintr-un lung şir de activităţi din cadrul proiectului „WE - 

children of the Sun", un proiect de voluntariat, în care ASCO participă ca urmare a unui 

protocol de colaborare încheiat cu Liceul Teoretic „Aurel Lazăr”. Unul dintre obiectivele 

colaborării este acordarea de sprijin moral copiilor din familiile în care unul dintre părinţi 

lucrează în străinătate şi sunt în întreţinerea celui rămas în ţară sau a bunicilor, şi care fac 

parte din proiectul iniţiat de ASCO „Singuri acasă”, cu scopul prevenirii abandonului şcolar 

prin desfăşurarea de activităţi educative, de socializare şi de petrecere a timpului liber şi 

activităţi de consiliere pentru întreţinători. 

Adina Ciucioiu, şef Serviciu Programe Sociale din cadrul ASCO, a făcut o prezentare 

a proiectului „Singuri acasă”, a serviciilor acordate de către ASCO, precum şi a serviciilor 

acordate de către asociaţiile şi fundaţiile cu care instituţia colaborează, încurajându-i să intre 

în rândul voluntarilor noştri. 

Arina Moş a mulţumit coordonatoarelor proiectului, d-nele profesor Carmen Chira şi 

Floare Gavra, precum şi elevilor pentru dorinţa de a se implica în problemele cu care se 

confruntă cei mai nevoiaşi sau copiii lipsiţi de grija părintească, îndemnându-i ca pe viitor să 

se implice în susţinerea persoanelor şi familiilor vulnerabile. “Asistenţa socială se poate face, 

doar cu sufletul”, a spus în încheiere Arina Moș, directorul ASCO. 


