
Donează o poveste pentru grădini ele din mediul rural: ț

Colectă de cărţi pentru pre colarii din grădini ele jude ului Gala iș ț ț ț

Proiect cuprins în Proiectul 4/4 Pentru Prieteni 2022 
derulat Ambasada Statelor Unite ale Americii i ș
American Councils for International Education

Perioada de desfă urare: 22 martie - 08 aprilie 2022ș
Loca ie: Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”ț

Motto: ,,Voluntariatul este cel mai bun exemplu de democraţie. Când te oferi voluntar te
implici în fiecare zi pentru i în comunitatea în care vrei să trăieşti.” (Marjorie Moore) ș  
  

Argument
În această perioadă a globalizării şi a schimbărilor continue, lumea devine din ce în ce mai

mică,  mai  interdependentă  şi  mai  egoistă.  Din  păcate,  societatea  civilă  pune mai  mult  pre  peț

valorile materiale i nu dă importan ă cu adevărat valorilor morale, cum ar fi: respectul, spiritulș ț

civic, spiritul justitiar, integritatea, grija pentru  semeni. 

În ultimii ani, activităţile de voluntariat din ara noastră au devenit tot mai vizibile atrăgândț

un număr impresionant de persoane care vor să schimbe ceva în societatea actuală. Voluntariatul

reprezintă salvarea societă ii în care trăim, un trend, dar i o modalitate prin care pot fi întărite şiț ș

susţinute valorile morale legate de comunitate, de binele făcut celor din jurul nostru.

Desigur,  această  situaţie  ar  trebui  să bucure sectorul  non-guvernamental şi  societatea,  în

general, dar dincolo de tendinţa tinerilor de a se implica în astfel de activităţi, ce motivaţii au aceşti

voluntari? 

Sunt atât de multe motive pentru a face voluntariat! Unele persoane vor sa schimbe ceva în

mai bine. Altele privesc voluntariatul ca pe o experien ă distractivă. Unele persoane vor să înve eț ț

sau să- i  folosească abilită ile.  Cu certitudine,  îș ț n ultima perioadă se poate  constata  o motivaţie



foarte pragmatică a tinerilor de a se implica în anumite sectoare de activitate prin care pot desfă uraș

activită i de voluntariat. ț

Altruismul este unul dintre cei mai importanţi factori motivaţionali ai implicării în activităţi

de voluntariat, context în care altruismul şi voluntariatul devin răspunsuri creative la provocările pe

care noul mileniu le lansează umanităţii. 

Avantajele celor care desfăşoară activităţi de voluntariat variază de la satisfacţia personală,

la dobândirea de experienţă în viitorul domeniu de activitate, la familiarizarea cu diferite sisteme

operaţionale  şi  cu  instituţii  şi/sau  structuri  organizaţionale,  la  crearea  de  prietenii  i  contacteș

profesionale utile, până la găsirea unui loc de muncă pe baza experienţei dobândite ca voluntar. 

Voluntariatul transformă în acţiune declaraţia Naţiunilor Unite potrivit căreia „noi, oamenii,

avem puterea de a schimba lumea”.

De ce este important voluntariatul? Voluntariatul este esenţial în viaţa oricui pentru că, dacă

vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei.

De ce acest proiect?
Prin ini ierea i derularea proiectului, Biblioteca Jude eană „V. A. Urechia”, prin Filiala nr. 2ț ș ț

„Paul Păltănea” încurajează copiii, adolescen ii, tinerii, adul ii i întreaga comunitate gălă eană săț ț ș ț
contribuie la cre terea anselor de integrare colară i socială a copiilor din grădini ele din mediulș ș ș ș ț
rural.

Ca  promotoare  permanentă  a  valorilor  democratice,  culturale  şi  sociale  româneşti,
biblioteca, îşi propune ca prin activităţile, vizitele şi colecta organizată să evidenţieze importanţa
practicării voluntariatului în special pentru copii şi tineri, precum şi atragerea acestora către lectură,
educa ie, informare i cunoa tere a nevoilor comunită ii.ț ș ș ț

Perioadă de desfă urare: ș 22 martie - 08 aprilie 2022
Activită ile de înmânare a căr ilor se vor desfă ura în perioada 06-08 aprilie 2022, conformț ț ș

calendarului  Proiectului 4/4 Pentru Prieteni, edi ia 2022.ț

Loc de desfă urare a colectei: ș Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” 

Scopurile proiectului:
- sus inerea copiilor din mediul rural pentru o mai bună educa ie i cre tere a anselor de integrareț ț ș ș ș
în societate;
- formarea i implicarea tinerilor, indiferent de etnie sau statut social, în activită i de voluntariat laș ț
nivel local.

Obiective urmărite:



-  organizarea  a  numeroase  activită i  de  promovare  a  voluntariatului  i  de  con tientizare  aț ș ș

comunită ii  locale  cu  privire  la  beneficiile  aduse  de  voluntari  în  societate,  prin  intermediulț

bibliotecii; 

- cre terea numărului de voluntari i atragerea tinerilor către lectură, cunoa tere i informare.ș ș ș ș

Grup ţintă căruia i se adresează această colectă - pre colarii din cadrul a 3 grădini e dinș ț

mediul rural (Cuca, Cuza-Vodă, Rediu).

Buget estimativ

Denumire produs Buc Preţ Total lei
Afiş A3, color 10 3,40 34,00
Afiş A4, color 15 1,70 25,50
Diplomă de participare A4, color 20 2,20 44,20
Combustibil necesar deplasărilor în județ 1.000,00
TOTAL 1.103,70

Concluzii

Dincolo de activită ile colare i educa ia de bază primită de la părin i i profesori, este deț ș ș ț ț ș

datoria noastră, ca oameni ai căr ilor, să îndrumăm copii i tinerii,  spre activită i de voluntariat.ț ș ț

Astfel, tinerii au posibilitatea să cunoască acest proces de dezvoltare personală i în acela i timp, săș ș

descopere sentimentul de acceptare i în elegere pentru persoanele care au cu adevărat nevoie deș ț

ajutor.

Spiritul civic şi încrederea că orice om poate aduce o schimbare în comunitatea lui, mai ales

dacă lucrează împreună cu alţi oameni preocupaţi de aceleaşi aspecte, se învaţă prin implicarea în

activităţi de voluntariat. 

Împreună, reu im să schimbăm lumea, prin activită i de voluntariat ca un mijloc puternic deș ț

autodezvoltare i ca un mod prin care putem arăta că suntem activi i că ne pasă de ce se întâmplă înș ș

jurul  nostru. Biblioteca  Jude eană  „V.  A.  Urechia”  Gala i,  institu ie  subordonată  Consiliuluiț ț ț

Jude ean Gala i încurajează copiii şi tinerii, prin activităţile desfăşurate, să se alăture proiectelorț ț

umanitare ce au ca scop ajutorarea persoanele defavorizate din comunitatea noastră.

    


