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Formular proiect in folosul comunitatii 
 
Aplicatie initiala 1 
 

Rezumatul  proiectului (Descrieti pe scurt  scopul acestui proiect si ce anume se va  
realiza pana la finalul lui) 

La una dintre întâlnirile Proiectului IMPACT de la Şcoala cu clasele I-VIII nr.25 
Timişoara a fost identificată o problemă, şi anume că elevii dintr-o comună din 
judeţul Timiş nu au posibilitatea să cunoască şi alţi copii, din mediul urban şi să 
aibă cu ei relaţii de prietenie şi schimburi culturale. Din această cauză ne-am 
propus să facem un proiect prin care să ne împrietenim cu ei. 
Astfel,  în scopul legării prieteniei dintre copiii celor două şcoli (Şcoala cu clasele 
I-VIII nr.25 Timişoara şi Şcoala cu clasele I-VIII Belinţ) va avea loc o întâlnire în 
care se vor cunoaşte şi vor avea activităţi comune. 
Pentru aceasta, noi vom pregăti 40 de pachete cadou, pe care le vom dărui 
acestor copii şi vom prezenta un scurt moment artistic religios cu ocazia 
sărbătorilor de Crăciun. Vom aduna obiecte ce vor putea face o mica bucurie, 
vom confecţiona felicitări şi vom pregăti cântece şi o scenetă religioasă. 
La rândul lor, copiii de la Şcoala cu clasele I-VIII Belinţ vor pregăti cadrul 
întâlnirii, jocuri, colinde, obiecte de Crăciun, pe care le vor dărui copiilor de la 
Timişoara. Activitatea se va desfăşura pe timpul unei zile stabilite de comun 
acord, în luna decembrie. 
 
 

 
 

Justificarea proiectului (Carei nevoi se adreseaza acest proiect si cum va duce la 
imbunatatirea acestei situatii?) 

                                        
1
 Aceasta sectiune se completeaza de catre copii sub indrumarea liderilor si se trimite la adresa coordonatorului 

local/regional pana la data limita stabilita impreuna cu acesta. 

poNumele clubului/ Scoala  Şcoala cu clasele I-VIII nr.25 
Timişoara 

Numele Proiectului Să fim prieteni! 
Perioada de  implementare 01 – 11 decembrie 2009 
Facilitatori Profesori: Ana Usca şi Mariana 

Popovici 
Adresă poştă electronică 
facilitatori 

………… 
………… 
 

mailto:ana_usca_papi@yahoo.com
mailto:mariana_p55@yahoo.com
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Acest proiect răspunde nevoii de deschidere a elevilor din cele două şcoli către 
comunicare, implicare şi rezolvarea unor probleme la nivel de comunitate. 
În urma derulării proiectului, prin activităţile propuse ne dorim să devenim mai 
sensibili la problemele altor copii de vârsta noastră, iar cei cărora ne adresăm să 
devină mai încrezători în propriile forţe şi mai comunicativi.  

 
 

Categorii de beneficiari (Va rugam sa descrieti beneficiarii in numere - cati copii, 
batrani, sau alte categorii care au beneficiat din proiectul vostru) 

 

 Beneficiari direcţi: trei clase de elevi din comuna Belinţ (aproximativ 40   
de elevi). 

 Beneficiari indirecţi: 40 de elevi din Şcoala cu clasele I-VIII nr. 25 
Timişoara, familiile copiilor din sat, cadrele didactice şi colegii celor 40 de  
elevi din Şcoala cu clasele I-VIII Belinţ. 

 

 

Scopul (Ce anume isi propune proiectul?) si Obiectivele proiectului (2 sau maxim 3) 
Nu uitati ca obiectivele trebuie sa fie masurabile sa includa numarul de beneficiari si 
sa specifice perioada de timp in care vor fi realizate) 

Scop:  
Crearea unor relaţii de prietenie şi schimburi culturale între elevii din Şcoala cu 
clasele I-VIII nr.25 Timişoara şi elevii din Şcoala cu clasele I-VIII Belinţ. 
Obiective: 
      1. Elaborarea unui program comun pe parcursul anului şcolar 2009-2010 

 2. Realizarea unui club al copiilor din cele două şcoli în vederea pregătirii 
schimburilor culturale. 
 3. Organizarea unei întâlniri cu copiii de la şcoala din Belinţ în perioada 
premergătoare Crăciunului (ca prim pas într-o serie de acţiuni comune). 

 
 

Activităţile desfăşurate (Toti pasii pe care ii veti parcurge pentru a realiza 
obiectivele) 

Obiectivul I 
1. Stabilirea locaţiei în şcoală. 
2. Stabilirea intervalului orar. 
3. Stabilirea grupului de lucru. 
4.  Desfăşurarea activităţii de elaborare a programului. 

 
Obiectivul II 

1. Stabilirea locaţiilor în şcolile participante. 
2. Stabilirea datelor de întâlnire. 
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3. Alegerea membrilor de conducere a clubului. 
4. Realizarea unui regulament al clubului. 
5. Realizarea programului de activităţi comune. 

 
Obiectivul III 
1.Învăţarea unor colinde 
2. Pregătirea unei scenete religioase. 
3. Pregătirea costumaţiei pentru scenetă. 
4. Colectarea  de obiecte cadou de la elevii din şcoala noastră şi depozitarea lor 
într-o sală specială. 
5. Sortarea obiectelor pe vârstă şi sex şi împachetarea acestora. 
6. Realizarea unor felicitări pentru fiecare pachet cadou. 
7. Stabilirea datei şi condiţiile vizitei la Şcoala cu clasele I-VIII Belinţ. 
8. Căutarea unui mijloc de transport. 
9. Realizarea întâlnirii propriu-zise (prezentarea scenetei de Crăciun şi a 
colindelor şi dăruirea pachetelor cadou). 
 

 
 

Parteneri şi sponsori 
Adaugati si contributiile in natura (jucarii, carti, mancare, cadouri, consumabile - 
altele decat cele primite de la fundatie.)  
!!! Va rugam sa anuntati coordonatorul local despre aceasta posibilitate si sa oferiti 
date de contact pentru organizatia respectiva. 

Parteneri şi sponsori:  

 Părinţii copiilor din Şcoala cu clasele I-VIII nr. 25 Timişoara, care sprijină acţiunea 
cu produse cadou (haine, jucării, dulciuri, rechizite) şi cu bani pentru transport. 

 Părinţii copiilor din Şcoala cu clasele I-VIII Belinţ care sponsorizează întâlnirea 
copiilor din cele două şcoli cu produse de protocol: sucuri, prăjituri. 

 

Buget  (va rugam sa adaugati si finantarile din alte surse decat cele de la FNO) 

400 RON 
 
 

 
 
NOTA:  acest formular are o functie dubla, adica este atat formularul de aplicatie cat si 
cel de raportare. Se doreste ca acesta sa fie completat pe cat posibil de membrii clubului. 
Va rugam sa completati raspunsul la intrebari pentru aplicatie pana in acest punct, iar la 
finalizarea acestuia sa il revizuiti cu informatiile noi pana la final. 

 Va multumim si mult succes cu proiectul clubului vostru!    
Evaluarea proiectului in folosul comunitatii2 

                                        
2
 Se completeaza dupa finalizarea proiectului in folosul comunitatii si a discutiei pe marginea activitatilor 

desfasurate. 
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Reflectare media/strategii de informare realizate cu privire la acest proiect  
(Mentionati daca au aparut informatii cu privire la proiect in oricare mijloc de 
informare media- presa scrisa sau audio/video, pliante/fluturasi/postere realizate pe 
proiect – printate sau facute de tinerii IMPACT)  

Au fost trimise comunicate de presă la mai multe ziare şi televiziuni, inclusiv  la 

presa religioasă locală redactia@adevarul.ro, redactia@focusvest.ro, 
redactia@ziuadevest.ro, redactie@tion.ro, 

renasterea@renasterea.ro, office@agenda.ro, 

timisoara@rdstm.ro, redactia@banateanul.ro. 
Proiectul a fost apreciat de către consiliul profesoral în data de 11 decembrie 2009 şi 
de către comitetul reprezentativ al părinţilor din Şcoala cu clasele I-VIII nr. 25 
Timişoara.  
 

 

Poveste de succes  in cadrul proiectului (Mentionati daca s-a intamplat ceva deosebit 
pe parcursul proiectului sau cunoasteti o persoana care doreste sa impartaseasca un 
gand despre activitatile voastre) 

Iasmina (membra in proiect): 
Desi ne-am dus la acesta scoala cu unele emotii, am fost impresionati de felul in care 
arata scoala din comuna Belint, de cumintenia acestor copii si de modul in care am 
fost primiti. Pentru noi, copii de la oras, a fost o buna lectie, din care am invatat ce 
este modestia, buna lor pregatire artistica si felul in care ne-au primit. Dansul si 
activitatile pe ateliere ne-au facut se ne simtim aproape unul de altul, sa ne 
imprietenim foarte repede si sa regretam ca timpul petrecut impreuna s-a scurs 
foarte repede. Speram sa putem sa-i primim si noi pe ei, sa devenim cu adevarat 
parteneri intr-o relatie de suflet! 
 

 

Provocari ale proiectului (Ce anume a amenintat buna desfasurare a proiectului? Ce 
ar fi putut sa fie mai bine pe proiectul vostru?)  

Ameninţarea cea mai mare a fost lipsa timpului. Deoarece şcoala s-a terminat  cu o 
săptămână mai repede (datorită intrării cadrelor didactice forţat în zile neneplătite), riscam să 
nu ne realizăm obiectivele propuse. 
O altă ameninţare a fost programarea tezelor în această perioadă, elevii au fost preocupaţi de 
pregătirea lor şi de rezultate bune la disciplinele vizate. Cu toate acestea, şi-au găsit timp, prin 
rotaţie, să termine la termenul propus toate pregătirile: cele 40 de pachete, cele 40 de 
felicitări, de cumpărat dulciurile pentru protocol şi pentru întâlnirea propriu-zisă. 
Credem că puteam să îmbunătăţim programul artistic, nu a mai fost timp pentru repetiţiile 
generale. 

 

Impresii de la doi membrii IMPACT – care sa descrie impresiile lor despre proiect si 
una de la un beneficiar sau partener  

Florina: 
 ne-a placut foarte mult ce s-a intamplat la scoala din Belint, faptul ca ne-am 
imprietenit cu copiii de acolo, ca am vorbit cu ei, ca am dansat impreuna. Scoala lor 

http://us.mc522.mail.yahoo.com/mc/compose?to=redactia@adevarul.ro
http://us.mc522.mail.yahoo.com/mc/compose?to=redactia@focusvest.ro
http://us.mc522.mail.yahoo.com/mc/compose?to=redactia@ziuadevest.ro
http://us.mc522.mail.yahoo.com/mc/compose?to=redactie@tion.ro
http://us.mc522.mail.yahoo.com/mc/compose?to=renasterea@renasterea.ro
http://us.mc522.mail.yahoo.com/mc/compose?to=office@agenda.ro
http://us.mc522.mail.yahoo.com/mc/compose?to=timisoara@rdstm.ro
http://us.mc522.mail.yahoo.com/mc/compose?to=redactia@banateanul.ro
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e minunata si am hotarat sa-i invitam si noi pe ei, la noi la scoala. 
Madalina: 
Mie mi-a placut ca am lucrat impreuna, am pictat cu ei, am facut postere si felicitari, 
iar la sfarsit ne-am strans mainile. Speram sa continuam aceasta frumoasa legatura, 
care s-a creat intre noi si ei. 

 

Fotografii – se adauga dupa implementarea proiectului 

Va rugam sa adaugati cel putin 5 fotografii (max 10) reprezentative pentru proiect cu 
o rezolutie buna. 
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