MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA
COLEGIUL NAŢIONAL”EUDOXIU HURMUZACHI”
RĂDĂUŢI,Calea Bucovinei 5,Cod 725400,Tel,561522,Fax 566048
e-mail churmuzachi@.yahoo.com

PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE
SNAC 2014 - 2015
DIRECŢII DE ACŢIUNE:
• Extinderea şi dezvoltarea activităţilor de voluntariat.
• Desfăşurarea de activităţi de ajutorare şi integrare şcolară şi socială a persoanelor provenind din grupurile dezavantajate.
• Identificarea resurselor materiale şi umane necesare realizării obiectivelor propuse
Nr.
crt.
1

2

Domeniul de
activitate
Social relaţional

Social caritabil

Obiective
specifice
Întărirea
parteneriatului
şcoalăcomunitate
locală .

Activităţi concrete

Ajutorarea
bătrânilor

Intâlnirea elevilor
voluntari cu
beneficiarii

Intâlnirea elevilor
voluntari cu
partenerii de contract

Timpul
durata
Octombrie
2014

Social caritabil

Ajutorarea
copiilor
defavorizaţi

Indicatori de evaluare

Întâlniri
Discuţii
Dezbateri

Încheierea de acorduri de
colaborare şi de contracte de
sponsorizare.

Intâlniri

Numărul de pachete distribuite:
-bătrânilor singuri.
Vizite la bătrânii singuri:
-ajutor acordat bătrânilor în
activităţi gospodăreşti.

4 ore
Octombrie
2014
4 ore

3

Strategii de realizare

Săptămâna
legumelor și
fructelor donate

Noiembrie
2014
4 ore

Activităţi practice
gospodăreşti

Colectarea legumelor și
fructelor donate
Distribuirea legumelor și
fructelor
Activităţi practice
desfășurate împreună cu
copiii de la Centrul de zi
GEPPETTO

Numărul de pachete distribuite:
-la Centrul de zi GEPPETTO;
-copiilor din familii defavorizate;
-familiilor defavorizate.

Nr.
crt.

Domeniul de
activitate

Obiective
specifice

Activităţi concrete

4

Proiecte
educaţionale

Realizarea
proiectelor
educaţionale

5

Cultural artistic

6

Timpul
durata

Strategii de realizare

Indicatori de evaluare

Întocmirea
Decembrie
proiectului
2014
,,E sărbătoarea
6 ore
Crăciunului!- Fii mai
bun! ’’

Activitate educațională

Definitivarea proiectului şi a
materialelor de prezentare a
proiectului

Includerea
copiilor
defavorizaţi şi a
bătrânilor
singuri în
activităţile
desfăşurate

Selectarea desenelor
şi a picturilor .
Realizarea expoziţiei
Pregătirea şi
prezentarea programului de colinde

Decembrie
2014
6 ore

Serbare
Expoziţie cu tema:
,,E sărbătoarea Crăciunului! Fii mai bun! ’’

Desene
Picturi
Colinde
Spectacol prezentat bătrânilor de
la Căminul de bătrâni și la
centrul de zi GEPPETTO.

Social caritabil

Ajutorarea
copiilor
defavorizaţi

Intâlnire cu copii din
familile defavorizate

Distribuire de pachete cu
alimente, haine, rechizite şi
jucării.

Numărul de copii ajutaţi:

7

Cultural artistic

Includerea
copiilor
defavorizaţi în
activităţile
desfăşurate

Ziua îndrăgostiţilor

Decembrie
2014
4 ore
Ianuarie
2015
4 ore
Februarie
2015
3 ore

Spectacol
Discotecă

Participarea copiilor de la
așezământul “Sf. Ierarh Leontie”

8

Proiecte
educationale

Realizarea
proiectelor
educaţionale

Întocmirea
Martie
proiectului
2015
educaţional
2 ore
NOUĂ NE PASĂ! ’’

Activitate educațională

Definitivarea proiectului şi a
materialelor de prezentare a
proiectului

Nr.
crt.

Domeniul de
activitate

Obiective
specifice

Activităţi concrete

Timpul
durata

Strategii de realizare

Indicatori de evaluare

9

Social caritabil

Ajutorarea
copiilor
defavorizaţi şi a
bătrânilor
singuri

Intâlnirea elevilor
voluntari cu
beneficiarii
Intâlnirea elevilor
voluntari cu
beneficiarii
Acţiune filantropică
cu ocazia ,,Sfintelor
Paşti’’

Februarie
2015
3 ore
Martie
2015
3 ore
Aprilie
2015
6 ore

Distribuire de pachete cu
alimente, haine, rechizite şi
jucării.
Activităţi practice
gospodăreşti

10

Cultural artistic

Selectarea desenelor
şi a picturilor .
Realizarea expoziţiei
cu tema: Activităţi de
voluntariat.

Mai
2015
4 ore

Expoziţie de fotografii cu
tema: Activităţi de
voluntariat.

11

Social caritabil

Includerea
copiilor
defavorizaţi în
activităţile
desfăşurate
Mediatizarea
proiectului
Ajutorarea
copiilor
defavorizaţi

Numărul de pachete distribuite :
-la Căminul de bătrâni.
-la Centrul de plasament.
-copiilor din familii defavorizate
-familiilor defavorizate
-bătrânilor singuri.
-copiilor străzii
Vizite la bătrânii singuri:
-ajutor acordat bătrânilor în
activităţi gospodăreşti.
Prezentarea expoziţiei elevilor
Colegiului şi mediatizarea în
mass-media locală.

Mai
2015
4 ore
Iunie 2015
6 ore

Distribuire de pachete cu
alimente, haine, rechizite şi
jucării.

12

Moral - civic

Intâlnirea elevilor
voluntari cu
beneficiarii
Acţiune de caritate cu
ocazia ,,Zilei
Internaţionale a
Copilului “.
Realizarea
materialelor necesare
mediatizării
activităţilor şi
proiectelor.

Evaluarea finală
a activităţilor de
voluntariat şi
diseminarea
proiectelor.

Director,
Profesor CARMEN ANDRONACHI

Iunie 2015
6 ore

Selectarea materialelor
Întocmirea unor materiale de
prezentare (pe suport
electronic și planșe).

Numărul de pachete distribuite :
-la Centrul de plasament.
-copiilor din familii defavorizate
-copiilor străzii

Prezentarea proiectelor şi a
materialelor realizate în cadrul
activităţilor desfăşurate cu
prilejul zilelor Colegiului

Întocmit de,
Profesor coordonator al activităţilor SNAC,
LITEANU CORNELIA

