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,,FĂ SĂ VINĂ IEPURAŞUL ŞI LA MINE!”
I.

ARGUMENT

1. Necesitatea întocmirii proiectului
De sărbători să fim mai buni!
Sfintele Sărbători de Paşti sunt momente de adâncă cugetare, în care omul se gâdeşte mai
mult decât oricând la semenii lui. Aşteptăm cu bucurie aceste sărbători, pline de lumină, iar
pentru copii este cu atât mai aşteptată această sărbătoare, cu cât venirea iepuraşului le poate
satisface unele dorinţe. Aşa că, noi, echipa de implementare a programului îi reamintim
iepuraşului că există şi copii trişti şi mai puţin fericiţi, care-l aşteaptă cu multă bucurie în prag
de sărbătoare.
Fii generos! Alătură-te echipei noastre şi transformă un vis de copil în realitate, fă ca
aceste sărbători să fie cele mai frumoase, şi cu siguranţă acel copil îţi va mulţumi, chiar dacă
nu te cunoaşte.

II.

DESCRIEREA PROGRAMULUI

1. Grup ţintă
- Părinţii şi copiii preşcolari din grădiniţele Municipiului Zalău
- educatoarele grupelor preşcolare din Municipiul Zalău
- Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj
- Echipa C.R.E.D. Zalău
- Echipa Asociaţiei Pro Adevăr Zalău

2. Metodologie
Încheierea unui protocol de colaborare cu Asociaţia Pro Adevăr Zalău .

3. Durata programului
Programul de parteneriat se încheie pe perioada 17.03 2014- 11.04 2014.

4. Resurse umane
-

170 educatoare ale grupelor de preşcolari
1000 de copii preşcolari
2000 de părinţi ai copiilor
10 directoare ale grădiniţelor
Inspectorul Şcolar General
Inspectorul de specialitate invăţământ preşcolar
Coordonator C.R.E.D. Sălaj
3 membri ai C.R.E.D. Zalău
1 reprezentant Asociaţia Pro Adevăr
Agenţi economici din municipiu

5. Resurse materiale
-

grădiniţele din Municipiul Zalău
sala C.R.E.D. Zalău
sala de spectacol a Grădiniţei cu P.P. Nr.1 Zalău
mijloace de transport
scrisori de intenţie pentru fiecare grupă din grădiniţele din municipiu
invitaţii

6. Coordonare
- la nivelul C.R.E.D. Zalău: BOERIU DIANA, PETRUSE NICOLETA, NAGY
RUTH, GORGAN ADRIANA, POPA RODICA
- la nivelul municipiului: Inspector Şcolar General PROF. BANCEA GHEORGHE
- în relaţia cu grădiniţele implicate în program: Inspector Şcolar prof. SOUCA
VALENTINA
- în relaţia cu educatoarele : directoarele grădiniţelor din municipiu ( BOERIU
DIANA, LABO MARIA, CÂMPEAN RADOMIR DIANA, FANCA FLORICA,
POP IGNAT BIANCA, NEGRU EMILIA, MARIAN DANA, ŞTIRB MIHAELA,
MESAROS MARIA, BRUMAR ROXANA)
- echipa de lucru: BOERIU DIANA, PETRUSE NICOLETA, NAGY RUTH,
GORGAN ADRIANA, MATEIU ROZA, PĂUŞAN IULIANA, GORGAN
MARIA, ONIGA RODICA, CHICHIŞAN LAURA, LAZĂR IULIA, RUSU
MONICA, OPREA CARMEN, POP MARIA, MAXIM ALINA, POP MARIANA,
DENEŞ DELIA, STEJERAN VIORICA, POPA RODICA, CIUPE NAOMI,
BIKFALVI ADEL, LENDER MARGARETA, GECSE PARASCHIVA,
LIPOVAN ELISABETA

7. Scopul programului
Colectarea de produse alimentare şi nealimentare şi jucării în vederea întrajutorării Centrului de
îngrijire copii Jebuc, Centrului Comunitar de îngrijire copii Cehu Silvaniei.

8. Obiective specifice
a) privind copiii şi părinţii
- educarea sentimentului de întrajutorare a persoanelor aflate în dificultate;
- formarea unei atitudini pozitive faţă de semenii aflaţi în dificultate;
- implicarea activă în acte sau acţiuni de întrajutorare.
b) privind cadrele didactice:
- implicarea activă în acte sau acţiuni de întrajutorare;
- identificarea familiilor cu situaţie precară;
- mobilizarea părinţilor şi copiilor în acţiunea de caritate.
c) privind echipa C.R.E.D. Zalău:
- creşterea implicării grădiniţelor din Municipiul Zalău în acţiunea caritabilă iniţiată;
- identificarea şi implicarea altor factori locali ( mass-media, presa), in vederea
diseminării experienţei şi popularizării la nivel local.
d) privind partenerii implicaţi:
- facilitarea derulării în condiţii optime a programului prin implicarea activă a
tuturor grădiniţelor din municipiu;
- sprijinirea derulării tuturor activităţilor popuse.

Nr.
crt.
1.
2.

3.

Activităţi în program

Termene

Stabilirea unei întâlniri cu toţi partenerii
17 martie 2014
implicati în derularea programului
Trasarea obeictivelor şi activităţilor care se vor
desfăşura, identificarea resurselor umane şi 17 martie 2014
materiale şi întocmirea programului
Popularizarea programului în toate grădiniţele
din Municipiul Zalău prin intermediul 17 -21 martie
2014
scrisorilor afişate la fiecare grupă din grădiniţe

4.

Demararea colectării produselor alimentare şi
nealimentare

5.

Colectarea produselor şi depozitarea lor

6.

Distribuirea către beneficiari a bunurilor
colectate

10-11.04 2014

7.

Popularizarea programului prin intermediul
mass-media, presă locală

10.04 2014

31.03-04.04
2014
07.04 -09.04
2014

Responsabil
Boeriu Diana
Partenerii
implicaţi
Directoarele
grădiniţelor
Echipa de
lucru
Educatoarele
grupelor
Echipa de
lucru
Echipa de
lucru
Echipa
C.R.E.D.
Zalău
Asociaţia Pro
Adevăr
Echipa
C.R.E.D.
Zalău
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Scopul programului
Colectarea de produse alimentare şi nealimentare în vederea întrajutorării Centrului de îngrijire
copii Jebuc, Centrului Comunitar de îngrijire copii Cehu Silvaniei.

PRODUSE CE POT FI ADUSE:
- Alimente ( zahăr, ulei, făină, orez)
- Produse panificaţie ambalate ( cozonaci, prăjituri, fursecuri, etc)
- Produse nealimentare ( ornamente Paşti, jucării, cadouri diferite, etc)
- Jucării pentru copii – produse noi
DERULAREA PROGRAMULUI
Părinţii dornici să ofere un sâmbure de speranţă copiilor instituţionalizaţi vor aduce produsele
în perioada 31.03-04.04 2014.
Colectarea produselor se va face în unitate, la fiecare grupă, urmând a fi preluate de către echipa
de implementare în perioada 07.04 -09.04 2014. Vă rugăm ca toate produsele alimentare să
respecte termenele de valabilitate.
În perioada 10.04 -11.04 2014 echipa CRED Zalău şi reprezentanţii Asociaţiei Pro Adevăr vor
duce pachetele celor două centre de copii menţionate în prezentul Proiect de parteneriat.

Contăm pe sprijinul dumneavoastră, şi credem că fiecare copil merită să se bucure
de venirea iepuraşului şi de această sărbătoare.

Nr. din

Se încheie prezentul protocol de colaborare între :
Grădiniţa cu P.P. Nr.1 Zalău, reprezentată prin BOERIU DIANA, în calitate de director,
şi
Asociaţia Pro Adevăr, reprezentată prin Vâsc Alexandru, în calitate de preşedinte.
Prin prezentul protocol părţile se obligă să respecte planul de lucru şi termenele stabilite
în Proiectul de parteneriat ,, Fă să vină iepuraşul şi la mine!”, precum şi responsabilităţile ce
decurg pentru fiecare dintre ele.
Prezentul protocol este semnat pe o perioada 17.03-10.04 2014.

Zalău, 05.03 2014

Director Grăd. cu P.P. Nr.1 Zalău
prof. înv. preşcolar BOERIU DIANA

Preşedinte Asociaţia Pro Adevăr
VÂSCU ALEXANDRU
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