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• înscrierea concurenţilor: cadre didactice şi elevi din învăţământul
preuniversitar tehnic, economic, resurse naturale şi protecţia mediului,
industrie alimentară, teoretic, şcoli profesionale, şcoli post-liceale etc;
• Participanţii, cadrele didactice şi elevii, vor trimite materiale documentare
care să justifice realizarea activităţilor de parteneriat: filme, fotografii,
prezentări Power Point, reviste, etc pe următoarele domenii:
• iubitori
deanimale;
• ecologizarea spaţiilor verzi;
• activităţi filantropice: donaţii în
alimente, îmbrăcăminte, rechizite
şcolare etc. unor familii sărace din: blocul meu!cartierul meu/strada
mea!oraşul meu/satul meu/comuna mea/copiii străzii/cămine de copii/azil
de bătrâni etc.;
• sponsorizări activităţi din domeniul educaţiei la nivel judeţean, regional,
naţional;
• activităţi de voluntariat în: spitale, centre de plasament pentru copii, centre
de asistentă socială;
• curăţenia de primăvară în grădinile oamenilor bătrâni/ cu dizabilităţi din
mediul
urban-rural/p arcuri/şcolietc;
• susţinere şi participare la realizarea unor activităţi religioase;
• alte activităţi de voluntariat: intervenţii de urgenţă post dezastre in
sprijinul populaţiei sinistrate, îngrijiri socio-medicale la
bolnavi/bătrâni, consilierea persoanelor vârstnice cu grad ridicat de risc din
punct de vedere al victimizării şi abuzului, oferirea de expertiză, activităţi
de mentorat etc.
Trimiterea materialelor
care vor justifica realizarea activităţilor de
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voluntariat, se va face on line, până la data de 15 mai 2016, la adresa de e-mail a
proiectului-proiectvoluntariat@yahoo.com.
După jurizarea lucrărilor, se vor acorda diplome de participare tuturor
participanţilor; diploma şi insigna

de „Campion în voluntariat în anul şcolar

2015-2016"-secţiunea elevi/secţiunea cadre didactice; „Şcoală campioană în
activitatea de voluntariat în anul şcolar 2015-2016 pe Regiunea de
Şcoală campioană în activitatea de voluntariat în anul şcolar 2015-2016 în
oraşul/municipiul/judeţul__________ ;
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ANEXA

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
PROIECT REGIONAL
REGIUNE de SUD-EST
ADJUD 2016
Ediţia 1
9

Nume cadru didactic coordonator_________
Prenume cadru didactic coordonator_______
Adresă cadru didactic coordonator: tel/e-mail.
Nume elev/elevi________________________
Prenume elevielevi______________________
Clasa_________________________________
Unitatea şcolară
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------------------------ -------------Adresa unitătii şcolare:
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Secţiune elev/elevi____________________
DATA_______________

