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Planificare anuală a activității comisiei SNAC, an școlar 2021-2022

Domeniul de
activitate
Activitate
socială

Social-caritabi
l

Obiective
specifice

Parteneri

Acțiuni/Activități concrete

Timp/
Durată

Strategii de
realizare

Beneficiari/
Voluntari

Să se formeze o
strânsă legătură
între membrii
echipei

Elevii și
profesorii
CNSH Tecuci

Constituirea echipelor de
voluntari de la Colegiul
Național „Spiru Haret” Tecuci

Decembrie
2021/
4 ore

Întâlniri online
pe MEET/
Discuții/
Sarcini
individuale

Instituțiile implicate în
activități/Încurajarea
elevilor, în sensul
practicării voluntariatului,
prin participarea lor la
proiecte de Acțiune
Comunitară

Să ofere ajutor
copiilor proveniți
din familii
defavorizate

Părinții
elevilor clasei
a IX-a F

„Dăruind din suflet, câștigi
un zâmbet”, ediția a II – a

20 - 24
decembrie
2021/
6 ore

Împachetarea
darurilor/
Oferirea
darurilor

O familie aflată în
dificultate care a rămas
fără locuință în urma unui
incendiu / 26 elevi
voluntari de la clasa a X-a
F, coordonați de diriginte,
prof. Badiu Vicențiu

Identificarea familiilor aflate
în situații
vulnerabile/Strângerea
donațiilor

Social-caritabi
l

Să încurajeze
elevii şi cadrele
didactice să se
implice în
activităţi de
voluntariat
Să susţină
dezvoltarea
personală a
copiilor cu nevoi
speciale prin
activităţi creative
Să formeze o
atitudine de
toleranţă şi
respect, în relaţiile
cu copii aflaţi în
dificultate

Școala
Gimnazială
Specială „C-tin
Păunescu”
Tecuci
C. L. “Oltea
Doamna”
Tecuci
(prof.
Cociorveanu
Gabriela, prof.
Cojocaru Zoia)

„Facem lumea mai bună”,
Ed. a IV-a (proiect de
voluntariat)
Activităţi:
⮚ Moş Crăciun e
cercetaş
⮚ Mărţisoare,
Mărţişoare pentru
fiecare!
⮚ Copilăria – anotimpul
jocului

Social-caritabi
l

Să ofere ajutor
copiilor proveniți
din familii
defavorizate

Cantina de
Ajutor Social
din Tecuci

„Primăvara în suflet de copil”
– activitate de voluntariat

Social-caritabi
l/ Activități
nonformale

Să ofere ajutor
copiilor proveniți
din familii
defavorizate

Școala
„Gând de primăvară” –
Gimnazială
activitate de voluntariat
Specială „C-tin
Păunescu”
Tecuci
„Suflet lângă suflet” –
activitate de voluntariat

19 decembrie
2021 – 1 iunie
2022
14 ore

Strângerea de
fonduri/
cumpărarea de
daruri/ oferirea
lor
Atelier online
de formare de
priceperi şi
deprinderi

11 copii cu dizabilităţi cu
situaţie financiară
modestă de la Școala
Gimnazială Specială
„C-tin Păunescu” Tecuci,
familiile lor /
Elevi cercetaşi, coordonaţi
de prof. Munteanu
Mihaela-Nina şi prof.
Gheorghe Mona-Oana

Jocuri
cercetăşeşti
(online)

Martie 2022

Strângerea de
fonduri/
cumpărarea de
daruri/ oferirea
lor

Cazuri de copii
defavorizați identificați
din diferite parohii/Elevii
clasei a XI-a C,
coordonați de diriginte,
prof. Ciobanu Rodica

Martie 2022

Strângerea de
fonduri/
cumpărarea de
daruri/ oferirea
lor
Atelier online
de formare de
priceperi şi
deprinderi

Elevii de la la Școala
Gimnazială Specială
„C-tin Păunescu” Tecuci,
familiile lor /
Elevii clasei a XI-a E,
coordonați de diriginte,
prof. Pamfile Gabriela
Nina

Aprilie 2022

Social-caritabi
l/ Activități
nonformale

Să ofere ajutor
copiilor proveniți
din familii
defavorizate

„Mărțișor cu zâmbete” –
activitate de voluntariat

„Săptămâna
darnice” –
voluntariat

Social-caritabi
l/ Activități
nonformale

Jocuri si activități
in aer liber/
Dezvoltarea
abilităților sociale
prin activităţi
recreative

Activitate
Jocuri si activități
cultural-educat in aer liber/
ivă
Dezvoltarea
abilităților sociale
prin activităţi
recreative

Bilanț

Să discute
activitățile
derulate pe
parcursul anului
școlar
Să proiecteze, în
linii generale,
viitoare strategii

Director adjunct,
prof. Olariu Eugenia

inimilor
activitate de

Școala
„We are all children” –
Gimnazială
proiect de voluntariat:
Specială „C-tin
- Suflet inocent
Păunescu”
- Advent Calendar de
Tecuci
Sărbători Pascale

Consiliul
Școlar al
Elevilor din
CNSH

–

Martie 2022

Aprilie 2022

Aprilie 2022

„Bucură suflete”/
Identificarea familiilor aflate
în situații vulnerabile/
Strângerea donațiilor

Aprilie/Mai
2022/
10 ore

Întîlnirea finală a membrilor
echipei

Iunie 2022/
2 ore

Strângerea de
fonduri/
cumpărarea de
daruri/ oferirea
lor
Atelier online
de formare de
priceperi şi
deprinderi

Atelier online
de formare de
priceperi şi
deprinderi

Strângerea
fondurilor/
Oferirea
donațiilor/
Socializare

Prezentare/
dezbatere/
planuri de
viitor

Cazuri de copii
identificați de diferite
parohii/Elevii clasei a X-a
B, coordonați de diriginte,
prof. Săcăreanu Mona
Gabriela

Copiii aflați în casa
„David Austin”, Munteni/
Voluntari CNSH
coordonați de dna prof.
Onica Monica Iuliana și
dna bibliotecară Cojocaru
Florina
Elevi ai Școlii Gimnaziale
Speciale „C-tin Păunescu”
Tecuci
10 elevi voluntari CȘE,
coordonați de prof.
Horinceanu Nicoleta
Daniela
Membrii SNAC

Coordonator SNAC,
Prof. Marin Mihaela

