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Prefață 

      Cu referire la oameni , termenul voluntariat îi denumeşte pe cei ce acţionează 

de bunăvoie, din proprie iniţiativă, nesiliţi de nimeni, în mod conştient, persoana 

care se oferă să facă un serviciu de bunăvoie şi dezinteresat. (DEX) 

    La vreme de pace, voluntarul nu mai este cel care ia parte la o campanie 

militară. Devine ”omul pentru oameni”, aproapele oamenilor săi, aflaţi în nevoie 

sau suferinţă. Voluntarul în accepţiunea sa contemporană, în context social, 

denumeşte acum activitatea/activităţile desfăşurate în folosul altor persoane sau 

al societăţii în general,fără a urmări un câştig material. 

      A fi voluntar într-o ţară bogată are o componentă prioritar internaţională. A fi 

voluntar într-o ţară foarte săracă este un sacrificiu adesea dureros. Dar a fi 

voluntar într-o ţară ca România  este o provocare fără precedent ,pe care doar 

generaţia foarte tânără îndrăzneşte să şi-o asume. 

      Deşi, ieşită de aproape un sfert de veac din egalitarismul comunist, proclamat 

unor generaţii întregi, ţara noastră înregistrează contraste izbitoare: bătrăni 

sărăciţi, cu o pensie la limita subzistenţei, după 40 de ani de muncă la Stat, tineri 

şomeri care nici nu au apucat să perceapă preţul adevărat al muncii lor, 

îmbogăţiţi peste limitele imaginaţiei democrat –politico-economice şi mai ales 

valorice,elevi cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate,copii ai străzii, oameni 

bolnavi. 

        Aceasta este o simplă radriografie a mediului social romănesc  urban sau 

rural, în câţiva km, relevă nevoia imperioasă de a ajuta oamenii aflaţi uneori în 

pragul disperării. Și cine, dacă nu şcoala şi biserica, piloni ai dăinuirii noastre ca 

popor şi ca naţiune , să se implice? 

      Voluntarii şcolii-elevi, profesori şi părinţi deopotrivă îşi propun să reechilibreze 

demnitatea omenească a celor pe care soarta, sistemul, boala, nepăsarea, 

răutatea, neputinţa i-a îngenunchiat. Să-i ajutăm să se ridice şi să umble din nou 

cu încredere în viaţă. De aceea susţin necesitatea şi acţiunile voluntariatului. 

 

Prof. Radu Vladimir 

Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” Tecuci 



       ”Astăzi, Colegiul Naţional “Calistrat Ho-

gaş’’ este nu numai o instituţie de învăţământ 

preuniversitar emblematică, este deopotrivă 

pentru profesori şi elevi un mod de viaţă şi mai 

presus de toate, reprezintă mentalitatea unui 

învingător.” 

  Prof. Ciocănel Adrian 

Director  

Actvitatea profesională 

Prof. Ciocănel Adriana s-a remarcat 

ca un profesor de valoare,fiind coor-

donator de cerc metodic,membru în 

comisiile de evaluare la concursurile 

interjudeţene de informat-

ică,administrator, organizator princi-

pal şi evaluator la Concursul Naţional 

de Evaluare in Educaţie la informatică 

şi TIC.Este mentor şi profesor 

metodist. 

 Elevii conduşi de doamna profesoară 

au obţinut numeroasepremii şi medalii 

la concursurile judeţene,interjudeţene 

şi naţionale. 

 

Titluri stiinţifice: 

-profesor grad I 

-expert în management 

-master-bază de date 



Prof. Coordonator 

Braniște Dorina 

”Colegiul nostru este 

acum lider între 

liceele din judeţ în  

ceea ce priveşte dez-

voltarea activităţii de 

tip comunitar’’. 

Prof. Psiholog Coordonator 

Vechiu Luiza 

     Braniște Dorina  este profesor   de Limba şi Literatura 

Română la Colegiul Naţional “Calistrat Hogaş”. 

‘’Este impresionant numarul mare de voluntari implicaţi în 

SNAC în fiecare din clasele colegiului nostru”. 

    Titluri ştiinţifice: 

-profesor grad I 

-expert în management 

-expert ARACIP 

-master-Teoria şi practica textului 

 

 

 

    Vechiu Luiza a absolvit Liceul Teoretic Spiru Haret, 

Tecuci și a continuat studiile la Universitatea “Al. I. 

Cuza” Iași. Este profesor psiholog la Colegiul Național 

Calistrat Hogaș, Tecuci unde a ințiat încă din anul 2004 

grupul de elevi voluntari „Tineri – Voluntari”, în cadrul 

programului național „Strategie Națională de Acțiune 

Comunitară”. Pentru desfășurarea activităților de 

voluntariat a colaborat cu instituții din comunitatea locală 

și cu Școala Gimnazială Specială, Tecuci. 

       Are drept de liberă practică în specialitatea Psihologie 

educațională, consiliere școlară și vocațională. A urmat o 

formare în psihoterapia de cuplu și familie, coordonată de 

Asociația de Psihoterapia Cuplului și a Familiei, Iași. 

    Este coautor la Ghidul de Orientare  Școlară și 

Profesională, Galați, 2012-2013 și a publicat articole în 
revista “Liceenii”, 2011 și în revista Școala Gălățeană, 

2013. 



 

 

 

 

 

 

Prof. Olaru Corina 

Director Adjunct 

C.N. ”Calistrat Hogaș” 

 

 

 

 

 

 

Prof. Drăgan Oliwer 

Consilier Educativ 

C.N. ”Calistrat Hogaș” 

     Olaru Corina este profesor  de Limba și Literatura 

Română la Colegiul Național “Calistrat Hogaș”. 

 

        Titluri științifice:  

- profesor grad I 

 - expert in managementul educației  

 -profesor metodist 

 -a publicat articole de specialitate în “Școala Gălățeană” 

 

 

 

 

Drăgan Oliwer este professor de matematică la Co-

legiul Naţional “Calistrat Hogaş”. 

-profesor grad I 

-formator 

-Examinator autorizat ECDL 

 Activitate profesională - preşedinte al fundaţiei “Costache 

Conachi’’, si  responsabil de cerc pedagogic, este membru în 

Consiliul de conducere al Societaţii de Ştiinţe Matematice 

din România , Filiala Galaţi . 

    A participat la sesiunile intensive de pregătire pentru Eval-

uarea Naţională, secţiunea matematică, din cadrul Proiec-

tului ’’Educaţia copiilor rromi, calea spre un loc de muncă 

stabil’’, la ‘’Proiectul Internaţional Cultural and Intercultural 

Aspects of Creativity.’’ 



Director adj. 

Prof. Ifrim Mariana 

C.N. ”Calistrat Hogaș” 

     Ifrim Mariana este profesor  de chimie la Colegiul 

Naţional “Calistrat Hogaş”. 

 

    Titluri științifice: 

 profesor gradul I 

 director adjunct 

 expert în managementul educațional 

    

Activitate profesională: 

 2011 Curs de formare ,,Formare specialişti în evaluare INSAM” (7 credite); 
 2011  Curs de formare ,,Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin 

activităţi de mentorat” (60 credite); 
 2006 – 2007 Curs de formare ,,Programul de dezvoltare profesională pa baza 

activităţii proprii desfăşurate în şcoală” (30 credite); 
 2006 Stagiu de formare ,,Consiliere şi orientare”(24 ore), organizat de Casa 

Corpului Didactic; 
 Feb. – iun. 2001 Stagiu de formare în domeniul managementului clasei de 

elevi (40 ore), destinat profesorilor diriginţi, organizat de Casa Corpului 
Didactic; 

 19 .05  -  09.06 - 2001 Stagiu de formare în domeniul consilierii şi orientării 
privind cariera (40 ore), destinat directorilor educativi, organizat de Casa 
Corpului Didactic; 

 2013 Participare la Conferinţa ,,Science Education in school” ; 
 2013 Colaborator Proiectul naţional ,,Patrula Eco” (ediţia a V-a).  
 2012 Participare la dezbaterea publică a documentelor elaborate în cadrul 

proiectului ,,Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din 
învăţământul preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite 
transferabile” ID 3777; 

 2011 Profesor coordonator pentru proiectul ,,Liceenii în concurs”; 
 2010 Participare la Conferinţa internaţională ,,Realizări şi provocări 

contemporane în educaţia adulţilor”,  cu lucrarea ,,Educaţia pentru 
democraţie şi drepturile omului”; 

 2009 Participare la Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice ,,Educaţia la 
început de mileniu” cu lucrarea ,,Metode alternative de evaluare. Portofoliul”; 

 2009 – 2013 Colaborator şi membru în colectivul de redacţie al 
revistei ,,Ştiinţele naturii”(ISSN), publicând mai multe articole de specialitate; 

 



Consilier educativ 

Prof Pătrășcanu Beatrice 

C.N. ”Calistrat Hogaș” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pătrășcanu Beatrice este profesor  de socio-umane la  

Colegiul Naţional “Calistrat Hogaş”. 

 

 

 

Formare profesională: 

 

●Licență filosofie Universitate ,,Al. I. Cuza’’ Iași 

●Master Psihologie Clinica Universitatea ,,Petre Andrei’’ 
Iași 

●Licență psihologie Universitatea ,,Petre Andrei’’ Iași 

●Doctorat ,,Universitatea de Vest Timișoara’’ 





    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  De 5 ani spre excelență 

 



Prof. Coordonator 

Braniște Dorina 

Strategia Naţionala de Ajutor Comunitar este un program edu-

cational care propune dezvoltarea activităţii de voluntari-

at,realizată de elevii din învăţământul preuniversitar, care per-

mite acestora să devină cetăţeni informaţi şi devotaţi solidar-

ităţii umane. 

Tg. Mureș 

 

 

 

 

 

 

Galați 

 

 

 

 

 

 Să fiu voluntar este 

poate una dintre cele mai frumoase activităţi pe care le-am 

putut face în ultimii cinci ani. Pentru activităţile de volunatriat 

ai nevoie de atitudinea potrivită, de curaj, de optimism, şi un 

strop de intuiţie, iar totul pleacă de la tine şi numai de la tine. 

A fi voluntar, înseamnă să poţi experimenta şi să poţi lega pri-

etenii foarte puternice peste ani cu oameni care, ca şi tine, 

încearcă să se regăsească şi să înveţe mai multe despre cine 

sunt şi ce sunt în stare să facă. 



 

 

Voluntariatul – o necesitate a lumii  modern 

 

 

În contextul socio-economic actual şi din perspectiva integrării europene, necesitatea 
înţelegerii rolului voluntariatului devine o premisă a integrării activităţii fiecărui membru în 
ansamblul complex al societăţii moderne. Iată de ce educaţia pentru o societate modernă 
trebuie să aibă integrată şi educaţia pentru democraţie, pentru respectarea drepturilor omului 
şi pentru asigurarea unei conveţuiri decente şi integre.  

Coplexitatea lumii contemporane ridică o serie de probleme care mai de care mai 
stringente, a căror rezolvare nu poate fi  realizată întodeauna în mod formal. De aici 
necesitatea cultivării spiritului civic pentru rezolvarea sau măcar ameliorarea unor situaţii 
mai mult sau mai puţin acute. 

Ce înseamnă a fi voluntar în societatea modernă? O întrebare aparent simplă, dar care 
are răspunsuri complexe în funcţie de percepţia fiecărui individ. În primul rând, a fi voluntar 
însemnă a fi OM. Un om în totalitatea sensurilor, dar şi ceva mai mult, ceva ce ţine de 
spiritualitate. Trebuie să înţelegi că acţiunile fiecăruia, acţiuni necondiţionate, dar care prin 
demersul lor merg la sufletul celui ajutat sau a comunităţii din care acesta face parte, sunt ca 
o picătură într-un ocean. Dar cum oceanul e format din milioane de picături şi fără una 
dintre ele nu ar mai fi un întreg, tot aşa şi micile noastre acţiuni de voluntariat mângâie 
suflete, alină dureri şi  dau speranţe de mai bine. Şi ce poate fi mai înălţător decât ochii plini 
de bucurie şi de mulţumiri a celor din jurul nostru. 

Nu trebuie să porneşti niciodată de la ideea că un lucru este imposibil indiferent de 
căt de ermetic pare. Cu deschidere şi cu disponibilitate de a rezolva problemele, soluţiile se 
ivesc în mod firesc şi calea este chiar mai simplă decât am crezut. Aşa putem ajuta semenii 
fără a aştepta nimic drept recompensă decât un sincer ,,mulţumesc” sau doar un zâmbet plin 
de speranţă. 

 

 

 

Prof. Mariana Ifrim 



Prof. coordonator 

Psih. Vechiu Luiza 

ȘCOALA FORMEAZĂ ELEVII PENTRU VIAȚA SOCIALĂ 

Școala a fost și va rămâne, alături de familie, un factor im-
portant în formarea personalității elevilor și pregătirea pentru viață 
socială. Acest lucru este posibil nu numai prin intermediul activi-
tăților de la clasă, față în față cu profesorul, ci și prin activitățile 
extracurriculare, adică educația nonformală.  

Educația nonformală a fost definită de către J. Kleis drept 
“orice activitate educațională, intenționată și 
sistematică, desfășurată de obicei în afara școlii tradiționale, al 
cărei conținut este  adaptat nevoilor individului  și situațiilor 
speciale, în scopul maximalizării învățarii  și cunoașterii  și al 
minimalizarii problemelor cu care  se 
confruntă  acesta  în  sistemul formal                          
(stresul notarii  in  catalog,  disciplina  impusa, efectuarea 
temelor)”. Perfect adevărat. Faptul că profesorul nu mai e 
persoana care să noteze performanțele elevilor transformă școala 
în mediul în care tânărul se poate exprimă liber, are încredere în 
alegerile făcute, este el și se simte încurajat. 

Din  punct  de  vedere  conceptual,  educația  nonformală    
cuprinde  ansamblul activităților și al acțiunilor care se desfășoară 
într-un cadru instituționalizat, în mod organizat, dar în afara 
sistemului școlar, constituindu-se ca “o punte între cunoștințele 
asimilate la lecții și informațiile acumulate informal”. Această 
punte nu face decât să lărgească și să completeze orizontul de 
cultură, îmbogățind cunoștințele din anumite domenii, să creeze 
condiții pentru  inițierea într-o noua activitate, să contribuie la 
recreerea și la destinderea participanților precum și  la petrecerea 
organizată a timpului liber, să asigure cadrul de exersare și de 
cultivare a diferitelor înclinații, aptitudini și capacități, de 
manifestare a talentelor, 

      Caracterul opțional al activităților extrașcolare, desfășurate 
într-o ambianță relaxată, calmă și plăcută, dispunând de mijloace 
menite să atragă publicul de diferite vârste, contribuie la 
stimularea interesului elevilor pentru astfel de activități.  

 



     Educaţia non-formală are loc într-un cadru organizat, care este mereu adaptat nece-
sităţilor participanţilor. Ceea ce mă atrage pe mine să promovez acest tip de educaţie este faptul 
că, pune acent pe învăţarea experienţială şi pe implicarea activă a participanţilor la astfel de 
programe. Susţin folosirea educaţiei nonformale pentru promovarea conceptului de re-
sponsabilitate socială, pentru că, este centrată pe dezvoltarea de aptitudini şi mentalităţi. Cred, 
cu tărie, că în România acestui secol este nevoie să ne schimbăm atitudinea şi mentalitatea faţă 
de ceea ce înseamnă să fii cu adevărat responsabil, atât pentru tine, cât şi pentru comunitatea în 
care trăieşti. 

Pentru a susține ideile expuse mai sus voi vorbi despre activitatea de voluntariat pe care 
o desfășor cu echipa de elevi “Tineri-Voluntari”. Acest grup a luat naștere din dorința de a ne 
implica în problemele comunității și de a lua contact direct cu suferințele unor grupuri defavor-
izate. La început am fost stângaci, apoi ne-am implicat mai mult in activități de voluntariat. 
Scopul activităților de voluntariat e dublu, în primul rând dorim să fim alături de oamenii aflați 
in suferință și, în al doilea rând, vrem ca prin aceste acțiuni să ne dezvoltăm abilitățile de co-
municare, să devenim mai responsabili, să învățam relaționare pozitivă și să găsim soluții crea-
tive pentru rezolvarea unor probleme cu caracter social.  

Echipa “Tineri-Voluntari” va continua să rămână aproape de oamenii în suferință, se va 
implica în campanii caritabile și va oferi altora prilejul de a zâmbi și de a spera că oamenii din 
societate nu sunt reci și indiferenți la nevoile lor. Elevii voluntari vor ramane niște oameni sen-
sibili, calzi, cu sufletul deschis problemelor societății actuale, aducând un plus de speranță în 
viața lor și a celor din jur.  



Prof. Olaru Corina 
Voluntariatul într-o zi de shadowing 

 

În cadrul programului de voluntariat, ce se derulează la noi 
în școală, am însoțit  elevii  clasei a XII a D  și a IX- a H, în 
perioada 4 aprilie 2013, la patru instituții de stat din Tecuci în 
cadrul proiectului “JOB SHADOW”: Casa de Cultură a 
Municipiului, Spitalul Municipal și Poliția Tecuci. Această 
experiență a unei zile de lucru în’” umbra” celui ce are meseria pe 
care elevul și-o dorește când va fi mare sau la locul de muncă al 
unuia dintre părinți, le-a oferit tinerilor răspunsuri  mai clare la 
întrebări precum: Care este cel mai potrivit loc de muncă pentru 
mine? sau Ce vreau să devin după ce o să termin școala? Ziua de 
JOB SHADOW a fost o experiență unică pentru fiecare elev, în 
care a avut posibilitatea de a vedea în timp real ceea ce presupune 
meseria de polițist, de artist sau de medic. 

 Elevii au împărțit bolnavilor de la Spitalul” Anton 
Cincu” Tecuci, fructe si băuturi răcoritoare, au văzut suferința la 
ea acasă, și au concluzionat că cea mai nobilă meserie din lume 
este aceea de a reda sănătatea aproapelui tău.  

 Programul internațional JOB SHADOW DAY oferă 
elevilor o imagine reală a comunității de afaceri si a locurilor de 
muncă. Prin participarea la program, elevii petrec câteva ore în 
umbra  părintelui sau a unui angajat dintr-o instituție pentru a 
învăța cât mai multe despre responsabilitățile de la locul de 
muncă. 

 





Prof. Tiron Viorica 
 

Prinşi adeseori în rutina zilnică, uităm de lucrurile cu ade-

varat importante, uităm cât de puţin ne costă să facem bine şi 

uităm, că nu ne simţim niciodată mai impliniţi, decât atunci când 

putem să ajutăm pe alţii, total dezinteresat.  

Voluntariatul  înseamnă a vrea, a te implica, a-ţi dori, el se 

naşte în inimile noastre.   

Încă din anul 2004, elevii Colegiului Naţional “Calistrat 

Hogaş” din Tecuci activează în proiectul “Dăruieşte bucurie” 

din cadrul Strategiei  Naţionale de Acţiune Comunitară. Cu bucu-

rie am format o echipă cu aceşti tineri deschişi, responsabili, 

foarte implicaţi, care au pus şi pun în continuare mult suflet in 

proiectul nostru si care vor primi cu mandrie Diplome de volun-

tar la finalul anului scolar. In anul 2012-2013, am coordonat un 

numar de 125 de elevi  voluntari  de  la clasele a V-a, a VIII-a, a 

IX-a E, a IX-a F si a X-a H.  

Partenerii nostri au fost copiii de la Centrul de Asistenta a 

Copiilor cu Dizabilitati Neuromotorii, cei de la Scoala Speciala 

Tecuci  si  batranii aflati in suferinta, singuri si fara posibilitati 

materiale.   

Activitatile s-au desfasurat pe tot parcursul anului scolar cu 

prilejul Craciunului, a zilei de 1 Martie, a Pastelui, ocazii cu care 

elevii au daruit dulciuri, jucarii, rechizite, haine si alimente.  

       Prin vizitele in cadrul celor  doua centre, am avut ocazia sa 

cunoastem oameni minunati de care ne-am atasat foarte mult si 

ne-am dat seama cat de importanta este sanatatea si dragostea.  

 



       Daruind iubire acestor oameni  am simtit cu totii fericirea. Am învatat ca ingre-

dientele principale în actiunile sociale nu sunt nici banii, nici numarul celor implicati, ci 

pasiunea si daruirea cu care lucreaza cei ce vor sa-si dea din timpul, abilitatile, cu-

nostintele lor în beneficiul altora. Cea mai importanta lectie pentru noi este faptul ca nimic 

nu se compara cu zâmbetul de pe chipul acestor oameni cu care viata a fost mai dura.  

Prin aceste activitati de voluntariat urmarim sa dezvoltam elevilor nostri spiritul de 

echipa, calitatile de buni cetateni ai comunitatii, abilitatile de comunicare cu oamenii aflati 

in situatii critice, dezvoltarea valorilor moral-crestine, a spiritului de compasiune si de aju-

torare a semenilor. 

Voluntariatul – arta de a juta – te invata sa fii cu adevarat crestin, sa-ti iubesti apro-

apele, sa traiesti emotii si sentimente unice pe care le poti simti participand la astfel de 

proiecte. 



Prof. Vâlcu Mariana 
       Voluntariatul se naşte în inima fiecăruia dintre noi, nu în 

discuţii elaborate şi mediatizate. Voluntariat înseamnă 

responsabilitate, omenie, dăruire. Cea mai mare satisfacţie a 

mea a fost că, în toţi aceşti ani, am întâlnit foarte mulţi tineri 

deschişi, responsabili, care au pus mult suflet în activităţi total 

dezinteresate, care au înţeles cât de important e să faci un bine. 

Am învăţat că, în acţiunile sociale, nu banii sunt importanţi, ci 

numărul oamenilor implicaţi, pasiunea, dăruirea cu care 

lucrează. 

  



“Gândurile noastre....” 

 
               Necesitatea educării copilului în spirit activ-
participativ în vederea integrării sale într-o societate dinamică 
supusă schimbării este o idee pe cât de veche pe atât de actuală. 
              Proiectul de parteneriat educativ interdisciplinar 
contribuie la adâncimea și completarea procesului de 
învațământ, la dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor elevilor, 
la organizarea rațională și placută a timpului lor liber. 
             An de an încercăm să le oferim elevilor Școlii 
Gimnaziale Speciale “C-tin Paunescu”, Tecuci, șansa de a-și 
petrece timpul liber într-un mod cât mai placut și util, șansa de a 
închega noi prietenii, șansa de a deveni “egali”. 
            Anul acesta am avut deosebita plăcere de a colabora cu 
un grup de elevi voluntari din cadrul Colegiului Național 
“Calistrat Hogaș”, Tecuci, coordonati de d-na prof. Braniște 
Dorina si d-na prof. psiholog Vechiu Luiza, elevi care au dat 
dovada de altruism, de întelegere, de răbdare, de deschidere față 
de elevii Școlii Speciale. 
           Dacă la început elevii Școlii Speciale erau retrași, timizi, 
introvertiți, elevii voluntari au reușit să smulgă zâmbetul de pe 
chipul lor, să-i facă să se simta “egali”. 
 

Prof. Iacob Ion 

Școala Specială  

”C-tin Păunescu” 

 

Prof. Mocanu Anca 

Școala Specială  

”C-tin Păunescu” 



     ,,Sacrificiul voluntar, făcut în deplina conştiinţă şi 

liber de orice constrângere, jertfa de sine spre binele 

tuturor ,aceasta este,dupa mine, semnul celei  mai  în-

alte  dezvoltări  a  personalităţii”(F.M.Dostoievski). 

Oamenii  altruişti se simt împliniţi în plan sufletesc nu-

mai  atunci când văd că acţiunile lor au putut aduce un 

folos celor aflaţi în suferinţă.                                                                                             

 La şcoala noastră  sensul  voluntariatului l-am 

cunoscut  prin inima unor  copii , in urmă cu 6 ani . 

Acum  ei sunt  în clasa a X-a D, la C.N.”C.HOGAS”. 

După vizita făcută copiilor de la centru ,unde s-au 

jucat cu acestia,la întoarcerea  în clasa au izbucnit în 

plâns, erau lacrimi de solidaritate.Hotărârea  de ,,a-i 

plange “ a fost luata de Carmen Dobre, după care toata 

clasa a izbucnit în lacrimi… 

 Nu este o poveste, ei micuţii de atunci au înţeles 

cu inima ,,drama” copiilor de la Centrul de recuperare 

neuromotorie Tecuci.                                       

 N.Steinhardt, în Jurnalul fericirii spunea:,,ni-l  

facem pe altul aproapele nostru,făcându-ne aproapele 

sau printr-o faptă” (şi lacrima pentru suferinţa copiilor 

s-a dovedit o lacrimă de solidaritate pentru ,,aproapele 

“nostru).                                                                                                                     

 ,,Toti pentru unul , unul pentru toti”,este un prin-

cipiu mai   vechi ,menit să asigure securitatea ,dar şi 

moralitatea unei comunităţi, dar care, din păcate,este 

tot mai mult înlocuit  de confruntarea acerbă dintre in-

teresele individuale. Sper că acest dicton sa fie în con-

tinuare un semn al solidarităţii şi al voluntariatului la 

C.N.”C.HOGAȘ”. 

Prof. Palade Ionelia 



     Voluntariatul reprezintă sau ar trebui să reprezinte o stare 

de spirit, deschiderea sufletească spre a face bine dezinteresat, 

concretizată în demararea unor acţiuni cu scopul de a-i ajuta 

pe cei care au nevoie de ajutor, fie că este vorba de sprijinirea 

financiară sau emoţională a celor în nevoie, fie că este vorba 

despre iniţierea unor campanii de promovare a unor valori 

umane, de trezire a spiritului civic sau de ecologizare.  

Una dintre acţiunile de voluntariat care mi-a adus o mare 

satisfacţie sufletească, a stat sub semnul devizei „Bucură-te 

de copilărie” şi cred ca a avut un dublu efect pozitiv, atât 

asupra grupului de copii de la Şcoala specială nr. 5, care au 

primit daruri de 1 Iunie şi au avut ocazia de a se juca, de a 

merge la cofetărie şi de a vizita oraşul împreună cu echipa de 

voluntari, cât şi asupra noastră, a voluntarilor, deoarece ne-a 

ajutat să conştientizăm că trebuie să ne bucurăm de lucrurile 

simple. 

 

 

Prof. Popa Monica 



Eu sunt voluntar.Tu? 

Eşti interesat de dobândirea unor noi abilităţi în timp 

ce îi ajuţi pe alţii? Voluntariatul te introduce în culturi noi şi 

îţi prezintă oameni noi, în timp ce tu câştigi o experienţă 

valoroasă. În România, activitatea de voluntariat include un 

parteneriat scris între voluntar şi organizaţia gazdă, în 

conformitate cu "Legea Voluntariatului" (nr. 1995 din  20 

aprilie 2001). 

Centrul de Voluntariat de la Colegiul National Calistrat 

Hogas Tecuci promoveaza importanta si puterea 

voluntariatului in orasul Tecuci,judetul Galati. 

In sprijinul acestei misiuni,activitatile centrului de 

Voluntariat se concentreaza pe patru arii principale: 

-constientizarea membrilor comunitatii cu privire la gama si 

diversitatea opurtunitatilor de voluntariat; 

-recrutarea de noi voluntari pentru reinnoirea permanenta a 

echipelor de voluntariat; 

-angajarea voluntarilor in programe de dezvoltare personala 

si comunitara; 

-supervizarea voluntarilor in oferirea de servicii,colaborand 

cu ei in diferite proiecte. 

Am participat la doua activitati de parteneriat cu Scoa-

la Speciala Tecuci de Sfintele sarbatori de Craciun si de de Sf 

Nicolae impreuna cu d-na prof. Monica Popa 

Elevii au impartit daruri celor mici si celor mari din 

scoala si au adus o raza de fericire in inimile copiilor.  

Prof. Ionescu Gabriela 

 



Apostolatul creștin 

Încă de pe băncile liceului, în clasa a XII-a fiind, am început să 

devin tot mai interesat de credința creștin-ortodoxă în care fusesem 

botezat, dar pe care nu pot spune că o cunoșteam decât la nivelul  

superficial al majorității tinerilor (și nu numai!) acelor ani. Anii 

comunismului, inexistența orei de religie, lipsa oricărei educații 

minimal religioase, făcuseră și din mine, asemenea multora în societatea 

românească, un om lipsit de rădăcini, văduvit de conștiința apartenenței 

la o spiritualitate bimilenară care fusese totuși parte integrantă și un 

„modus vivendi” al acestui popor, în întreaga lui istorie. Mă făcuseră 

însă și curios să aflu cât mai multe și despre cele care până atunci ne 

fuseseră cu grijă ascunse sau de-a dreptul înfierate. Învățătura creștină 

se număra printre acestea. Descopeream așadar, la vârsta majoratului, 

frumusețea, complexitatea dar și bogăția spirituală a Ortodoxiei. Citeam 

cu nesaț literatura de gen, ortodoxă, aflând pentru prima oară, spre 

rușinea mea, dar și a multor altora, că nu știam să definesc nici măcar 

etimologic cuvântul „ortodox” care desemnează apartenența religioasă a 

majorității noastre ca popor. Format din două cuvinte grecești, 

„orthos” (drept, dreaptă) și „doxa” (slăvire, închinare), am priceput 

întâia dată că a fi ortodox înseamnă a fi în dreapta credință sau dreapta 

slăvire a lui Dumnezeu. Înseamnă a fi în creștinismul autentic, 

nefalsificat de adaosuri sau renunțări conjuncturale omenești, aparținând 

unei Biserici care a păstrat și a transmis peste veacuri, până în zilele 

noastre, mesajul curat al Mântuitorului Iisus Hristos și al sfinților 

apostoli. 

Ceva mai târziu, în anii facultății, aveam să descopăr un alt 

termen, mult mai puțin cunoscut, însă extrem de important în 

înțelegerea modului în care trebuie trăită ortodoxia. Mă refer aici la 

cuvântul „ortopraxie”. Acest termen este înțeles ca „dreaptă slujire” 

sau „dreaptă făptuire”, el exprimând trecerea de la ortodoxie  (dreapta 

credință) la slujirea aproapelui și a lumii. El exprimă aspectul practic 

al credinței ortodoxe prin care fiecare ne putem verifica atașamentul și 

căldura cu care ne raportăm la învățăturile Sfintelor Scripturi. Legea 

iubirii, care cuprinde în sine toată Biblia, spune clar: „Să iubeşti pe 

Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din 

toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine 

însuţi” (Luca 10, 27).  

Prof. Nistor Ștefan 

 



Mai mult de atât, Mântuitorul Însuși se identifică pe Sine cu semenul de lângă noi atunci 

când spune „întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut” (Matei 

25,40). Iar aceste ultime cuvinte sunt puse în contextul sau mai bine zis condiționate de 

întrajutorarea celor de lângă noi: „căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și 

Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol am fost si M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și 

M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine” (Matei 25, 35-36). Nu poți să pretinzi că îl 

iubești pe Dumnezeu pe care nu îl vezi, iar suferința aproapelui, a celui de lângă tine, să te lase 

indiferent și să nu te angajeze într-un minimal efort de alinare, de compasiune! 

O dată înțeles faptul că teologia pe care o urmam acum la nivel instituțional, nu înseamnă 

în primul rând raționalizare, acumulare de cunoștințe specifice domeniului, ci mai ales fapte 

concrete ale unei relații vii, dinamice, între mine ca om pe de o parte și Dumnezeu și semeni pe de 

altă parte, am început să devin tot mai implicat în acele acțiuni care să pună accentul pe ajutorarea 

celor aflați în suferințe, nevoi și necazuri. Un rol deosebit de important în viața mea de student l-a 

jucat faptul că am intrat încă din primul an în Asociația Studenților Creștin-Ortodocși din 

România unde, alături de nenumărați alți tineri însuflețiți de aceleași idealuri, am început să ne 

implicăm în așa-numitul voluntariat creștin, într-o foarte variată paletă de activități: vizitarea celor 

din spitale, ajutorarea cu bunuri de orice fel a familiilor sărace sau cu mulți copii, strângerea de 

fonduri și distribuirea lor acolo unde era reală nevoie , vizitarea copiilor bolnavi de SIDA, ateliere 

de creație unde elevii de liceu deprindeau anumite aptitudini precum pictarea icoanelor sau muzica 

bizantină, participarea duminicală la sfintele slujbe în cadrul penitenciarului urmată de discuții 

extrem de interesante cu unii dintre cei care se aflau închiși acolo pentru diferite greșeli săvârșite 

în viață, acțiunile de ecologizare, taberele de muncă și creație organizate pe la mănăstiri sau în 

colaborare cu alte organizații studențești etc.  

Toate aceste activități și mai ales atmosfera de reală devoțiune sufletească a majorității 

celor care participam la ele mă determină să spun că s-au constituit într-o a doua facultate în ceea 

ce mă privește. M-am format în acest spirit de implicare în ajutorarea celor aflați în situații mai 

grele decât cele pe care ne place să le vedem ca făcând parte doar din viața noastră. E ceva ce a 

rămas în ființa mea și în modul meu de a mă raporta la oameni și pe care îl datorez activității de 

voluntariat din anii facultății. De 13 ani, de când activez ca profesor la Colegiul Național „C. 

Hogaș” – Tecuci, încerc să transmit mai departe elevilor de liceu învățătura creștină prin ora de 

religie, accentuând mereu latura practică a creștinismului, spiritul misionar dar și jertfelnic pe care 

un autentic creștin ortodox trebuie să le dobândească. Încercările mele de a organiza diverse 

acțiuni de voluntariat atât in cadrul Colegiului dar și prin intermediul Ligii Tineretului Creștin 

Ortodox „Sf.M.Mc. Gheorghe” – Tecuci ale cărei activități le coordonez încă din anul 1998 în 

care se implică elevi de la toate liceele tecucene și chiar elevi de școală generală, au fost 

întotdeauna bine receptate și s-au bucurat de sprijinul celor mai importante instituții din orașul 

nostru precum: Primăria, Protoieria, Casa de Cultură, Poliția, Spitalul „A. Cincu”, Școala Specială 

„C-tin Păunescu” ș.a. 



Dincolo de numeroasele acțiuni desfășurate de-a lungul acestor ani, precum și de 

colaborarea și ajutorul diferitelor instituții sau persoane fizice, doresc în mod special să remarc 

constanta și reala implicare e tinerilor adolescenți în acest gen de activități. Voluntariatul a fost 

și este în continuare o alternativă fericită, indicată și perfect viabilă la modul cronofag de 

petrecere a timpului de către tot mai mulți tineri. Poate reprezenta un mod de a fi prin care 

generația de mâine îl deprinde acum, în primăvara vieții, și care va servi în viitor drept sprijin 

moral și exemplu de urmat și pentru cei ce vor veni după ei. Bucuria cu care am constatat că 

tânărul dorește să se simtă util, să aducă un zâmbet pe fața unui copil orfan de exemplu sau să 

scoată o lacrimă de fericire că nu a fost uitat cu desăvârșire unui bătrân singur și neajutorat, 

sentimentul de a te împlini ca om în primul rând ajutându-i pe alții, mă fac să sper în 

continuare că binele, frumosul, mila și iubirea nu au dispărut și nu o vor face nici în viitor din 

viața și din caracterul oamenilor.  

 

Profesor de religie Ștefan Nistor 



Consider că  voluntariatul  ajută la dezvoltarea  
personalității, la creșterea simțului  responsabilității, la o mai 
bună colaborare între om și societatea reală, care deseori, este 
crudă. 

Am participat cu elevii clasei a X-a D , la două acțiuni 
de voluntariat în săptămâna 1- 5 aprilie 2013, iar elevii au 
fost foarte încântați să ajute copiii  de la Școala Specială  și 
bătrânii de la cantina săracilor a orașului. Elevii  își doresc, și 
desigur ,că vom continua aceste activități de ajutorare, dar  și 
alte activități ce presupun voluntariatul. 

 

Prof. Dr.  

Angheluță Carmen 

Florentina 



De ce voluntar? 

Pentru că e bine, pentru că aşa trebuie, pentru că 
prietenii tăi au făcut-o. Pentru că îţi place să ajuţi. Pentru că 
îţi pasă. Pentru că vrei să fii un adolescent frumos, atât la 
interior, cât şi la exterior. Pentru că lumea nu poate fi mai 
bună decât printr-o singură schimbare: ,cea care începe cu noi 
înşine. 

A te implica în problemele comunităţii, a participa la 
rezolvarea lor şi a deveni o parte esenţială a schimbării în 
bine îţi oferă o senzaţie incredibilă. Te vei detaşa de micile 
tale necazuri şi vei dobândi un nou sens al existenţei. Vei 
înţelege cât de important eşti, prin prisma zâmbetului unui 
copil. Vei fi convins de cât de norocos eşti, în acel 
„mulţumesc” intonat cu demnitate de un bătrân. 

Activităţile de voluntariat te fac sa ai încredere în tine, 
îţi îmbunătăţesc părerea despre propria persoană, te 
transformă cât ai zice Abracadabra într-un adolescent 
încrezător şi vesel. Vei cunoaşte oameni noi, tineri cu aceleaşi 
pasiuni şi idealuri şi îţi vei forma un nou grup de prieteni. 

Voluntariatul nu îţi oferă numai satisfacţii sufleteşti, 
prieteni minunaţi sau responsabilităţi comunitare, ci e esenţial 
şi pentru dezvoltarea profesională. Lipsa de experienţă a unui 
tânăr absolvent de liceu/,facultate ,e compensată tocmai de 
participarea la activităţile de voluntariat, pentru că aceastea 
presupun implicare, responsabilitate, abilităţi organizatorice, 
de comunicare, pasiune, etc., adică tot ceea ce un viitor 
angajator aşteaptă.  

Voluntariatul te pune în contact cu lumea ta. Te 
racordează la o comunitate, te ajută să o înţelegi, să o cunoşti 
şi să te defineşti pe tine însuţi. 

 E o lecţie mai utilă decât toate cele conţinute de 
manualele de la şcoală. 

 E o lecţie de viaţă, înainte de toate. 

 Un voluntar de profesie spune că „voluntariatul se 
naşte în inimă”. Putem adăuga că voluntariatul se face din 
inimă, cu inimă şi pentru inimă.  

Prof. Ioniță Doina 

 

Voluntariat, pentru o 
adolescenţă frumoasă 

 

”Voluntariatul e una 
dintre cele mai 
frumoase experienţe ale 
adolescenţei. ” 



 



Jurnal de voluntar 



              GRUPUL “TINERI VOLUNTARI” 

            Mă numesc Condrache Monica, sunt lider al grupului de elevi 
“Tineri Voluntari”,  de la Colegiul Naţional “Calistrat Hogaş” Tecuci. M-am 
implicat  în astfel de activităţi încă din anul 2009 și nu pot spune ca aș vrea 
sa renunț. De ce? Pentru că îmi dau posibilitatea să formez personalitatea, să 
dezvolt abilități profesionale si pot iniția activități cu caracter caritabil pentru 
oamenii cu probleme financiare. 

În calitate de lider al grupului pot să mărturisesc că multitudinea 
de activităţi la care am participat mi-au schimbat complet modul de a vedea 
lumea care ne înconjoară, dar, mai ales, m-au ajutat să-mi dezvolt şi să-mi 
descopăr abilităţi ,pe care nici nu ştiam că le am. 

Elevii cu care lucrez în proiectele de voluntariat au fost 
încântaţi că ,prin intermediul acestor activităţi au acces la multe informaţii 
care, în cadrul şcolii, nu sunt luate în considerare, şi-au dezvoltat calităţile 
necesare unui voluntar de profesie, dar, mai ales, au învăţat să acorde atenţie 
tuturor lucrurilor mărunte din viaţa de zi cu zi.  

Voluntariatul pentru noi toţi este un stil de viaţă, un “alter ego” 
al nostru, care scoate la suprafaţă doar ce e bun. Este o familie care ne 
primeşte de fiecare dată cu “Bine aţi venit”, oferindu-ne tot suportul necesar 
evoluţiei noastre, fără a cere ceva în schimb. Fiecare act de caritate este o 
poveste şi o experienţă de viaţă care rămâne întipărită în inimile noastre, ne 
marchează uneori şi ne arată ca “puţinul” nostru e “imensul” celor nevoiaşi. 
În voluntariat nu există “eu”, toţi suntem ca unul şi luptăm pentru atingerea 
aceloraşi ţeluri, fără a primi o răsplată materială pentru ceea ce facem. 
Voluntariatul este modul nostru de a ne simţi utili, de a ieşi din rutina zilnică 
şi de a demonstra că toţi suntem egali. Voluntariatul este progresul de care 
toţi avem nevoie. 

Obiectivele pe care le-am urmărit au fost diverse. În cadrul 
activităţilor obiectivele urmărite au fost de a-i învăţa pe tineri să trăiască 
sănătos, dar şi efectele nocive ale consumului de droguri, să reziste 
presiunilor din partea grupului de prieteni şi să nu se gândească niciodată la 
droguri ca la o soluţie în rezolvarea problemelor. Principala activitate care a 
avut ca tema tentaţiile negative a fost “Adolescenţa - vârsta marilor 
pericole”, desfăşurată în colaborare cu Grupul Şcolar “Ovid Caledoniu” 
Tecuci şi Grupul Şcolar Industrial Tecuci. Elevii voluntari au avut 
posibilitatea să împărtasească păreri cu elevii de la celelalte doua licee 
partenere, au discutat despre problemele ce apr în adolescență si au cautat 
soluții pe care să le împărtășească semenilor. De fiecare data când se finaliza 
activitatea plecau acasă cu o nouă lecție de viața “orice problemă are o 
soluție și chiar una pozitivă”.  

Condrache Monica 

Clasa a XII-a F 



O altă echipă de voluntari a participat la activitatea “Job Shadow” desfăşurată în 
colaborare cu Şcoala Gimnaziala Nr. 5 “Elena Doamna” alături de companiile S.C 
GRAPHOTEK S.R.L, S.C MUNTENIA NORD S.A. şi S.C NEGID S.R.L. Pentru a convinge 
că activitatea a avut succes notez parerile elevei Condrache Monica, liderul grupului. Ea spune 
că “cel mai interesant mi s-a părut modul în care se nasc ideile pentru orice proiect şi cum se 
pune totul la punct. Totul se leagă şi este nevoie de contribuţia fiecărui membru al echipei 
pentru a finaliza munca. Dacă ar fi să caracterizez tipografia în care am fost, aş spune că este 
plină de viaţă. Sunt mereu în mişcare şi ceea ce fac, fac cu drag. Am cunoscut persoane noi, atât 
dintre elevii participanţi, cât şi dintre angajaţii companiei. Am aflat din interior ce înseamnă cu 
adevărat un loc de muncă. Pentru mine a fost o experienţă incredibilă care m-a ajutat să văd 
lucrurile diferit şi să înţeleg mai bine ceea ce presupune o meserie în acest domeniu. Mi-a dat de 
gândit în ceea ce priveşte viitorul şi profesia pe care o voi urma. Acum ştiu ce o să fac, voi 
deveni specialist în PR şi voi promova, printre altele, şi acele asociaţii care desfăşoară activităţi 
de caritate”. Am primit colaborarea cu mult entuziasm și mi-am încurajat colegii să participe 
pentru a câștiga cât mai multă experiență în ceea ce privește cariera și responsabilitățile la locul 
de muncă. 

 “Let’s do it România” este un alt proiect în care m-am implicat alături de elevii pe care-
i coordonez. A fost o provocare din care am ieșit învingători, am învățat să protejăm natura. 
Când am întrebat elevii ce au învățat ei eleva Iacob Alexandra mi-a răspuns: “Sunt multe de 
spus în legătură cu această activitate. Nu numai că am făcut un bine comunităţii, dar am făcut 
un bine şi nouă înşine. Doar pentru că te muţi cu doi metri mai departe când ieşi la picnic, nu 
înseamnă că mizeria nu mai e acolo. Astfel, prin acest proiect, noi, voluntarii cu mult entuziasm 
şi dragoste de natură, ne-am alăturat celor care au început înaintea noastră “marea curăţenie” de 
o zi pe 25 septembrie. O adevărată provocare pentru cei pesimişti, dar pentru noi nimic nu e 
imposibil. Personal, am învăţat să preţuiesc natura şi oamenii şi datorită acestei zile am reuşit să 
trimitem un semnal de alarmă societăţii.” În anul următor, nu numai că am fost surprinsă de 
mulţimea elevilor care s-au oferit voluntari pentru o zi, dar mai ales de entuziasmul şi dorinţa 
lor de a face un bine naturii care, datorită lor, a prins din nou viaţa. 

Activităţile noastre nu s-au rezumat doar la a-i ajuta pe cei aflaţi în cumpănă, ci şi 
la informarea elevilor cu privire la problemele cotidiene.  

Atunci când am partcipat la a II-a ediţie a Festivalului Antidrog “Între agonie şi 
extaz... o clipă de vis... o viaţă distrusă”, am pus pe picioare o adevărată poveste printr-un 
film intitulat “Fii dependent de viaţă, nu de vis”. Prin acest film am reuşit să le arătăm tuturor 
elevilor din liceu adevărul despre droguri şi să-i determinăm pe unii colegi ai noştri să scape de 
vicii. A fost o adevărată reuşita care, nu numai că le-a dat încredere voluntarilor, dar ne-a 
dovedit că nu muncim în zadar. 



Elevii au fost profund impresionaţi şi de filmul “Ignoranța nu iartă” prin care 
am încercat să sensibilizăm tinerii, să-i facem mai toleranţi cu bătrânii. Şi se pare că am şi 
reuşit. După prezentarea la clase a materialului, mulţi dintre elevii care aveau o problemă cu 
bătrânii au declarat că viaţa lor s-a schimbat complet, că au conştientizat enormele greşeli pe 
care le făceau atunci când aveau de-a face cu bătrânii, ulterior implicându-se într-o altă 
activitate de-a noastră dedicată ajutorării bătrânilor în pragul sărbătorilor de Paşte intitulata 
“Bucurie de Paşte”. 

“Târgul de Oferta Educaţională” nu putea lipsi de pe lista realizărilor noastre. 
Voluntarii au avut onoarea de a reprezenta liceul şi de a evindenția activitățile reușite pe care 
le-au realizat. Elevul Ianus Mădălin afirmă că și-a îmbogăţit informaţiile legate de liceul în 
care învăţă, dar a putut interacţiona cu elevi de la școlile generale din Tecuci și împrejurimi 
vorbindu-le cu multă plăcere despre liceul în care învată și participă la proiecte și activități 
extracurriculare. Suntem pregătiți să avem noi membri în echipă ,cu care să desfășurăm 
proiecte atractive. 

Pe viitor avem o agendă plină de activităţi pe care am dori să le desfăşurăm. 
Dintre acestea voi aminti: “Secretul lui Moş Crăciun” (teatru şcolar care are ca scop 
strângerea de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale), “Împreună o echipă” (activitate prin 
care vom face schimb de experienţă cu alte licee şi grupuri şcolare şi vom încerca să 
identificăm punctele forte ale fiecăruia; această activitate vine în ajutorul elevilor care au 
neclarități în ceea ce privește alegerea carierei), “Împărtăşim experienta celorlalţi” (o alt 
fel de ofertă educaţională în cadrul căreia vom merge “la colindat” prin şcolile din zona 
noastră şi ne vom promova liceul viitorilor absolvenţi de gimnaziu), “Sportul - sănătate 
curată” (în cadrul acestei activităţi vom încerca să practicăm, alături de copiii cu nevoi 
speciale, diverse sporturi ajutând astfel sa dezvoltăm abilități de comunicare pozitivaă ), 
“Primăvara începe cu tine, Mama” (vânzare de produse hand-made confecţionate de 
voluntari, în vederea strângerii de bani pentru ajutorarea familiilor cu probleme financiare de 
Paşte).  

Toate parteneriatele prezentate sunt începutul dezvoltării noastre în afara 
comunităţii locale, reprezintă prilejul de a demonstra oamenilor din ţară şi nu numai că 
voluntariatul este un stil de viaţă prin care toţi putem fi sănătoşi fizic şi psihic şi ne putem 
forma ca viitori profesionişti. 

“Voluntarii nu sunt plătiţi nu pentru că nu au nicio valoare, ci pentru că sunt de 
nepreţuit.” (Sherry Anderson) 



„Noi oamenii avem puterea de a schimba lumea”  

Declaraţia Naţiunilor Unite cu privire la voluntariat 

 

De profesie voluntari 

 

 

Voluntariatul reprezintă "impulsul de a se orienta spre satisfacerea 
nevoilor celorlalţi fără a se gândi la recompense financiare". Acesta este 
realizat din proprie iniţiativă, fiind modul voit prin care o persoană îşi oferă 
timpul,  puterea de muncă, abilităţile sociale şi practice, energia în sprijinul 
altor persoane. 

Echipa de voluntariat a colegiului, „Tineri Voluntari”, este coordonată 
de doamna psiholog Vechiu Luiza, fiind formată din 40 de elevi ai şcolii. 
Aceştia formează o familie, în care  „eu” a fost înlocuit cu „noi”, „nu pot” cu 
„încearcă şi vei reuşi”, o familie în care găsim mereu sprijin moral, un suport 
al evoluţiei personale şi interpersonale. Învăţăm zi de zi ,ce înseamnă să crezi 
în tine, ne dezvoltăm creativitatea şi modul liber de a gândi, punându-ne 
amprenta în rezolvarea problemelor societăţii, iar prin activităţile desfăşurate 
schimbăm încetul cu încetul lumea zilelor noastre. 

Voluntariatul înseamnă responsabilitate. Într-o rutina zilnică tot mai 
accentuată, uiţi „costul” minim pe care trebuie sa îl plăteşti atunci când faci 
un bine, uiţi împlinirea pe care o ai când ajuţi o persoană la nevoie, uiţi valori 
umane ca egalitatea sau ajutorul total necondiţionat, uiţi că poţi face un bine 
fără a cere nimic în schimb, uiţi să dai înapoi ceea ce tu ai primit de la soarta, 
uiţi sa fii OM. Prin voluntariat arătam celor care cred ,că un lucru nu merită 
făcut decât dacă primeşti în schimb bani sau lucruri materiale că ajutorul, 
compasiunea si empatia faţă de aproapele în nevoie încă mai există, că putem 
schimba acest mod de gândire prin  paşi mici, făcuţi unul câte unul până la 
atingerea scopului final. 

Voluntariatul vine din inimă. Nu eşti voluntar pentru că vrei, eşti 
voluntar pentru ca simţi nevoia de a ajuta si vezi că micile neajunsuri ale unui 
om, lucruri pe care noi restul le considerăm banale, îi pot influenţa în mod 
negativ traiul. A fi voluntar înseamnă a te implica, a-ţi dori, a vrea să schimbi 
realităţile cotidiene şi modul de gândire al societăţii. 

 
Ciocănel Andreia 

Ursula 

Clasa a XI-a C 



 Voluntariatul înseamnă progres. Prin voluntariat înţelegi problemele comunităţii în 
care trăieşti, ajuţi şi eşti ajutat la rându-ţi, acumulezi experienţă şi noi abilităţi, înveţi 
lucruri noi, te dezvolţi pe mai multe planuri, realizezi lucruri ce vor aduce o schimbare a 
gândirii şi a modului de a acţiona. Prin voluntariat legi noi prietenii, afli informaţii altfel 
mai greu de ştiut, esti mai responsabil, mai încrezător în forţele tale, mai deschis 
schimbării, mai util societăţii. 

Voluntariatul ne schimbă. Fiecare voluntar observă în el o schimbare datorată 
multitudinii de activităţi realizate sub coordonarea doamnei Vechiu. Durerea, neajunsurile, 
neputinţa ne marchează şi rămân în sufletul nostru goluri ce pot fi umplute doar de ochii 
unui copil când i-am dăruit o haină, zâmbetul unui bătrân când i-am dat mâncare… 

Voluntariatul te maturizează, te apropie de semeni, îţi deschide ochii şi îţi oferă o 
altă viziune a vieţii.  

Fii voluntar pentru a schimba lumea! 



           Voluntarul de astăzi – implică-te şi tu !  
  
   Prinşi în rutina zilnică în această lume a vitezei, uităm să oferim atentia cu-
venită lucrurilor care contează cu adevărat: bunătatea, respectul reciproc, tol-
eranţa etc. Prin urmare, ce putem face pentru a ne petrece timpul într-un mod 
benefic?    
   Statisticile arată că din ce în ce mai mulţi elevi sunt interesaţi de voluntari-
at, participând benevol la activităţile organizate în cadrul şcolilor. Cu mic, cu 
mare ne adunăm pentru a aduce un zâmbet pe buze, pentru un strop de fer-
icire într-o zi mohorată. Cine nu se bucură de un gând bun şi onest, de 
căldura unui gest binevoitor? Cu toţii avem nevoie din când în când de un 
sprijin, fie el material sau moral. Nevoie de ajutor va fi mereu. Nu putem 
spune niciodată “am terminat, nu mai are nimeni nevoie de noi” căci nu 
facem decât să întoarcem spatele cuiva.  Aşadar, nevoie de voluntari este şi 
va fi întotdeauna.  
   Întrebarea, de fapt, este: ce ne atrage, ce ne motivează să participăm la 
astfel de activităţi? Să fie oare vorba de nevoia de a aparţine unui grup cu 
aceleaşi interese? De recompensa morală? Poate de a face un bine cuiva ? 
Mulţi elevi sunt de părere că voluntariatul este o cale de a face un bine co-
munităţii, de a te redescoperi şi de a-ţi însuşi anumite calităţi şi valori, dar şi 
de a cunoaşte persoane noi si de a socializa.  
   Iată ce păreri au liderii echipelor de voluntariat ale Colegiului Naţional 

“Calistrat Hogaş” Tecuci: 

 Mădălin Ianuş (liderul tuturor echipelor) : “ Voluntariatul este o metodă prin 

care putem îmbina utilul cu plăcutul. “  

Andreea Rădulescu (XI D) : “ Fac voluntariat pentru că imi place să ajut oa-

menii şi e un mod foarte plăcut de a cunoaşte oameni noi şi de a-mi dezvolta 

abilităţi pe care nu ştiam că le am.” 

Andreia Ciocănel ( XI C) este de parere că: “ Voluntariatul este ca o gură de 

aer proaspăt, un mod simplu şi uşor de a învăţa cum să ajuţi şi cum să te dez-

volţi. “ 

Sorin Istrate (XI E) spune: “ Voluntariatul îţi deschide mai multe uşi. Este o 

ocazie de a face un bine, şi când faci un bine cuiva este şi un câştig al tău. “ 

 

Pricope Bianca 

Clasa a XI-a A 



     
 Cert este ,că la un moment dat, toţi aflăm răspunsul, surprinzându-ne în mod plăcut. 
   Care ar fi calităţile unui voluntar? În primul rând, un voluntar trebuie să aibă spirit de ini-
tiaţivă, căci aceasta este calitatea ce îl deosebeşte de ceilalti. A fi voluntar înseamnă să oferi 
timpul, energia si abilităţile tale cu scopul de a ajuta pe cineva la nevoie fără a aştepta ceva în 
schimb, să vrei să fii mai bun, să fii schimbarea pe care vrei să o vezi in lume, să fii util. Un 
voluntar trebuie să creadă în egalitate, toleranţă, respect  si  solidaritate.  
   David Thomas spune că: “Acţiunile altruiste şi generoase sunt paginile cele mai radiante 
din biografia sufletului.” Noi suntem de părere că motto-ul nostru este cea mai bună expli-
caţie pentru care alegem voluntariatul: “Voluntar în şcoală, generos în viaţă! “   



A FI VOLUNTAR ÎNSEAMNĂ 

 

 A fi voluntar nu înseamnă obligaţii, nu înseamnă nici a subaprecia persoanele pe care 
le ajuţi. Dacă eşti voluntar ,nu trebuie să aştepţi ceva în schimb, nici să te crezi superior.  

 Curajul de a ajuta, de a te ridica deasupra pentru a întinde o mână de ajutor 
salvatoare, pentru a lăsa încă o persoana sa vadă cât de frumoasă și de simplă este viaţa, să-l 
ajuţi să-si ridice nivelul de trai, să-si reinvie speranțele și visele, să vadă că nu e singur și de 
a deasemenea să vezi. 

 Că tu nu eşti singur, că poţi face orice și, mai important,  să faci ceva care să conteze, 
că eşti om și ai o inimă, o inimă ADEVĂRATĂ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

Imagine Dimofte Bogdan 

Cojocariu Maria 

Clasa a  

Dimofte Bogdan 

Clasa a XI-a C 



                                     

  PUTEM FACE O LUME MAI BUNĂ! 

 

 

   Oricine poate deveni voluntar, trebuie doar să munceşti și să-ţi doreşti asta 
întradevăr! Oamenii sărmani pe 
care mulţi îi ocolesc, doar pentru 
că nu respectă tiparul acestei 
societaţi superficiale, ei bine, acei 
oameni nefericiţi merită tot ce-i 
mai bun! De aceea, munca de 
voluntar îţi dă o satisfacţie atât de 
mare...cand ştii ca faci ceva 
important pentru cineva  mai puţin 
norocos ca tine! E un sentiment 
frumos si cred că, dacă mai mulţi 
oameni ar putea să experimenteze 
această emoţie, numărul 
voluntarilor ar creşte considerabil. 
Omul nu e întotdeauna o fiinţa rea 
şi egoistă, aşa cum e catalogată în 
majoritatea cazurilor, doar are nevoie de un impuls pentru a realiza că nu e 
singur şi că poate face o schimbare in lume. Şi uşor uşor, puţin câte puţin, 
lumea ar deveni un loc mai bun dacă fiecare ar deveni un "voluntar" şi ar face 
din această comunitate, un spaţiu al dăruirii şi al bunătăţii faţă de ceilalţi ! 

Iacob Alexandra  

Clasa a XI-a E 



Prietenia 

 
Un cufăr de amintiri, 

O floare a încrederii, 

O mână de ajutor, 

Ce te ajută să nu mori. 

 

O speranță vie, 

Un umăr de lacrimi udat, 

O atingere în mie, 

Și un sfat de neuitat. 

 

Un gest de prietenie, 

Un dar ceresc de mult datat, 

O îmbrățișare de amiciție, 

Și-un gând mereu mimat.  

Dominteanu 

Mădălina Elena 

Clasa a XI-a E 



 

 

 Voluntariat 
 

De ce ai ales să fii voluntar? 

 Aceasta este prima întrebare la care trebuie să răspund când vorbesc despre 
mine ca Tânăr Voluntar al echipei “TINERI-VOLUNTARI”. Un răspuns 
simplu ar fi “îmi place să lucrez în echipă şi să fac ceva folositor pentru 
comunitarea din care fac parte”. 

  Dar răspunsul acesta nu este unul complet. Ca să fiu un voluntar nu este de 
ajuns să-mi doresc... Este necesar ca această “meserie” să o prestez şi în timpul 
liber, nu doar în cadrul programului şcolar. Nu sunt un contabil, constructor 
sau doar un muncitor plătit care după terminarea programului ajunge acasă şi 
este mamă, tată, soţ sau soţie, nu...este o stare de spirit.Trebuie sa fiu voluntar 
şi atunci când o bunicuţă nu poate traversa strada singurică sau un căţel 
vagabond are nevoie de un colţ de pâine.  Acesta este impulsul care mă ajută 
să devin un om mai bun. 

  Lucrul în echipă ca voluntar presupune egalitatea membrilor, fiecare idee este 
valorificată, nimeni nu rămâne fără un rol bine definit. Puterea de a ajuta a 
fiecăruia este folosită în scop nobil, nimic nu se iroseşte. Ca tânăr voluntar 
trebuie să-mi însuşesc abilitatea de a coopera cu ceilalţi, de a convinge 
oamenii ca doar lucrând împreună putem face o lume mai bună. Am datoria de 
a fi un exemplu bun de urmat. 

  Am şansa să-mi descopăr abilitaţi noi și să mi le îmbunătăţesc pe cele vechi. 
M-am maturizat încet, frumos și responsabil. Maturitatea mi-a oferit o nouă 
viziune asupra lumii.M-a ajutat să înteleg că eu sunt viitorul acestei lumi, de 
mine şi de cei care vor veni depinde bunăstarea si prosperitatea societăţii, tării 
si a lumii în care trăim precum spune un proverb ameridian “Pământul nu este 
moştenit de la înaintaşii noştrii, el este împrumutat de la urmaşii noştrii”.  

Voluntariatul este o provocare adusă tinerei generaţii care trebuie să 
demonstreze că viitorul rămâne în mâinile unor oameni capabili de a gestiona 
orice problemă, de a găsi soluții adecvate. 

Covătaru Ioana 

Clasa a XI-a F 

Pohrib Simona 

Clasa a XI-a F 



        Din aceste motive, eu am ales să devin un voluntar. Cred că viaţa poate fi îmbunătăţită 
atunci când noi luăm initiativă, scopul final să fie o lume mai frumoasă, mai responsabilă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            
Desen realizat de  Pohrib Simona 



 Voluntariatul pentru mine 
     Consider că voluntariatul reprezintă o justificare a existenței noastre, de-

oarece, prin ajutorul oferit altora ne plătim datoria față de societate, dar și față 

de noi înșine. Cu toții avem nevoie de ajutor în viață la un moment dat, dar 

mulți se află în situația de a necesita ajutor constant, precum copii cu handicap 

sau bătrânii bolnavi. 

    Este o realitate cruntă,ce poate fi schimbată doar prin muncă colectivă a tu-

turor celor ce consideră voluntariatul a fi mai mult decât un simplu cuvant fru-

mos ce poate fi adăugat la CV.  De aceea, pentru mine cea mai bună răsplată 

este bucuria celor pe care îi ajutăm, chiar dacă tot timpul nu putem face absolut 

tot ce ne propunem. 

    Pe lângă datorie, trebuie să recunosc ca este o buna ocazie de a cunoaște cei-

lalți voluntari, fiecare cu motivele lor pentru a realiza această activitate. Se 

creeaza în acest fel puternice legaturi intre voluntari, deoarece scopul final al 

tuturor este acela de a ajuta pe cei ce au nevoie de sprijin, indiferent de prove-

niență sau etnie. 

    Acest lucru ne arată faptul că voluntariatul reprezintă un puternic element de 

unitate, atât între voluntari, cât și cu cei cu care intrăm în contact, deoarece 

unul din principiile noastre de bază este să nu oferim doar ajutor material, ci și 

sprijin moral, fără de care acțiunile noastre nu ar avea aceiași rezonanță. 

   Termin acest articol prin a spune că, pentru mine, voluntariatul este una 
dintre experiențele imposibil de regretat, deoarece este o metodă eficientă de 
dezvoltare persoanală, un mod de a ne cunoaște colegii, și nu în ultimul rând, o 
șansă unică de a ne îmbunătăți stima de sine prin intermediul acțiunilor 
noastre.  

Dumitrache Florin 

Clasa a XI-a E 



Voluntariatul 

 Astăzi vom discuta despre voluntariat, ce înseamnă și cum putem fi volunatri. Voluntaria-

tul este activitatea de interes public desfășurată din proprie initiativă de orice persoană fizică, în 

folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activi-

tatea desfășurată în domenii cum sunt: asistența și serviciile sociale, protecția drepturilor omu-

lui, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, 

filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea. Însă pentru 

adolescenți Voluntariatul înseamna Responsabilitate. Iar simplul fapt ca nu ești remunerat pentru 

activitățile prestate nu-ți da dreptul să fii iresponsabil. El se naște în inima, a fiecăruia nu în 

vreun statut de ONG sau în discutii elaborate si mediatizate. Dacă se naște acolo, cu siguranță se 

va dezvolta și se va traduce și sub aspectele cele mai pragmatice și necesare pâna la urmă. 

Cine poate fi voluntar? 

Simplu: oricine! Oricine poate să devină voluntar și să aducă o contribuție, cat de mica, la lumea 

care ne înconjoară. Important este doar să îti dorești acest lucru! Cu totii avem cel puțin un lucru 

la care ne pricepem suficient de bine; așadar, cu toții avem cel putin o abilitate, pricepere sau un 

talent pe care să îl putem pune în folosul unei persoane care are nevoie de ajutor, în folo-

sul străzii, al cartierului sau orașului în care trăim sau în folosul comunității în general. 

Dacă ești tânăr îți poți construi un CV atractiv, astfel încât să poți răspunde la anunțurile 

de tipul: "angajăm persoană sub 25 de ani cu 7 ani de experiență...". Testezi o posibilă car-

ieră, îți faci contacte care îți vor fi utile în viitor. Îți creezi comunitatea în care să iti facă 

placere să trăiesti încă zeci de ani. Faci ceva util cu preaplinul sufletesc și energia 

specifică vârstei. Și nu în ultimul rând, îți faci noi prieteni. Un exemplu de voluntari se află și la 

C.N. “Calistrat Hogaș”, un grup de elevi responsabili cu un spirit de echipă bine format, având 

ca scop unic întrajutorarea oamenilor și participarea la diverse actvități caritabile. 

Fodor Eugenia 

Maria 

Clasa a  X-a D 



 Instrumentele unui voluntar 

 

 

   Zâmbetul 

 

>zâmbetul este o unitate de masură a inteligenţei 

>zâmbetul nu costă nimic dar oferă mult 

>zâmbetul îmbogaţeşte pe cei care-l primesc fără ai face mai săraci pe cei care-

l dăruiesc 

>zâmbetul aduce lumină şi frumuseţe chipului ce-l poartă 

>zâmbetul,râsul au aceeaşi putere purificatoare ca şi o lacrimă de durere 

>zâmbetul nu poate vindeca boli,le-ar putea preveni însă pe multe 

>zâmbeşte-i celui pe care il iubeşti ca să-i deschizi sufletul 

>zâmbeşte-i celui care te jicneşte ca să nu simtă că te doare 

>tu poţi fi însufleţit de un zâmbet 

>cea mai pierdută zi e aceea in care nu ai zambit şi nu ai râs 

>unii oameni sunt prea obosiţi ca să vă daruiască un zâmbet,dăruiţi-le voi 

>el va ia o clipă dar amintirea sa dăinuie uneori pentru totdeauna 

>vreţi să trăiţi mai mult? Zâmbiţi ”muriţi de râs”! 

 

 (extras din ”Ricoşeuri indiscrete”,Soare Bejan) 

Pohrib Simona 
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Amuzamentul 

  

 

  Unul bea că-i băutor                                           Oare nu-ţi aminteşti   

  Altul bea că-i bestie                                            Vorba din batrâni lăsată? 

  Numai eu,că am umor,                                        Din beţie te trezeşti 

  Beau aşa..de chestie.                                          Din prostie niciodată. 

 

                                       Pe fauna cuvântătoare, 

                                       Apasă greu osânda grea, 

                                       Prostia e molipsitoare 

                                       Pe când înţelepciunea ba. 

 

   Unui ministru trimis în Spania:                             Guvernul Iorga- 

  Am trimis la mauri                                               Cazul nu-i aşa sinistru  

  Un ministru nou                                                   Căci părosul demiurg 

  Pintre atâţia tauri                                                Doar pe scară-i prim-ministru 

  Să fie şi-un bou.                                                   La consiliu-i dramaturg. 

 

                                       Când mă duc la şef 

                                       Îl găsesc cu chef 

                                       Când mă duc la chef 

                                       Îl găsesc pe şef. 

(Epigrame de Păstorul Teodoreanu) 

 



   Citate Voluntariat 

 

>voluntarii reprezintă iubirea în mişcare. (anonim) 

>voluntarii sunt singurele fiinţe de pe pământ care reflectă 

compasiune,grijă nemăsurată,răbdare si dragoste adevarată 

pentru naţiune. (Erma Bombeck) 

>voluntariatul este cel mai bun exemplu de democraţie. Votăm la 

alegeri dar când te oferi voluntar,votezi în fiecare zi pentru 

comunitatea in care trăieşti. (Marjorie Moore) 

>voluntarii nu sunt plătiţi nu pentru că nu au nici o valoare,ci 

pentru că sunt de nepreţuit. (Sherry Anderson) 



Ce înseamnă pentru un elev  „a fi voluntar” ? Voluntariatul este 

o formă de umanism, de devotament şi chiar de nobleţe faţă de un alt 

om aflat într-un impas , indiferent de natura acestuia.Pentru un 

voluntar recunoștiința este cel mai bun preț pe care îl poate plăti un 

om care a primit ajutor de la acesta.

În secolul  XXI, secolul în care tehnologia a ajuns 

mai importantă decât relațiile interumane, este foarte 

dificil să găsești un om cu suflet curat și mare ,care este 

dispus să ofere din timpul lui pentru ajutorarea celor 

nevoiași. Nu oricine poate fi voluntar , nu oricine este 

dispus sa piardă din timpul său „prețios” pentru 

ajutorarea altcuiva fără să ceară ceva in schimb.

„A fi domn e o întâmplare,

A fi om e lucru mare.”

(Proverb popular)

Voluntariatul nu este un fapt chiar atât de deosebit , ba chiar este un lucru 

corect şi absolut normal. Nu ar trebui să fim surprinşi când întâlnim asemenea oameni 

deosebiţi, dar asta nu înseamnă că nu ar trebui să îi apreciem pentru ce fac, ba din contra. 

A fi voluntar este un lucru cât se poate de banal până la urmă.

Toată lumea ar trebui 

să se înscrie în activităţi de 

voluntariat. Dacă în 

schimb nu este nimeni 

dispus să facă ceva pentru 

altcineva, indiferent 

despre cine vorbim, este un 

semn clar că trăim într-o 

societate bolnavă , axată 

doar pe egoism şi lăcomie. 

Bănuim că toată lumea 

visează la o lume cât mai bună 

, caldă si grijulie. Ei bine dacă 

te consideri unul dintre aceşti 

oameni, fi tu primul care aduce 

iniţiativa in grupul tău. Nu 

uita... Pentru ca oamenii să îţi 

ofere ţie ce ai tu nevoie, trebuie 

să le oferi si tu ce au ei nevoie.

Text 

Tilea Daniel—Clasa a X-a A 

Gogotă Mădălina—Clasa a X-a A 

Imagini 

Pavăl Vasile—Clasa a X-a A 

Design 

Pavel Gabriel—Clasa a X-a A 



        
 

                  Am intrat în echipă voluntarilor la îndemnul unui prieten. Mi-a vorbit 
despre activitățile pe care le desfășoară voluntarii și m-am înscris și eu. Acum 
pot spune că e cel mai frumos lucru pe care l-am făcut până acum.  
     Pentru mine voluntariatul înseamnă o “gură de aer”. Este un mod de a-I 
ajută pe cei din jurul nostru. Consider că voluntariatul îmi formează personali-
tatea și mă ajută să mă integrez mai bine în societate. Îmi place să fiu volun-
tar,mă simț utilă și cel mai important este că fac parte dintr-un grup. În grupul 
de voluntari învățam cum să depășim momentele grele pe care le întâmpinăm 
că adolescenți  și găsim soluții la problemele noastre. De când sunt voluntar am 
învățat să respect oamenii din jurul meu,să-I accept cu defectele și calitățile lor  
și să încerc să nu-i mai judec. Prin activitățile pe care le-am desfășurat am ob-
servant că lumea nu se limitează doar la problemele noastre,ale adolescenților , 
ci că sunt personae care într-adevăr au o situație dificilă iar noi,voluntarii, am 
încercat să-I ajutăm cum putem,atât cu bunuri materiale cât și cu o vorba 
bună,o încurajare.  Voluntariatul e un mod plăcut de a-ți petrece timpul liber 
făcând lucruri interesante și de folos pentru ceilalți.  
    Noi,voluntarii,nu așteptăm nimic în schimb ci facem acest lucru deoarece 
simțim nevoia să ajutăm,să fim mai buni.  

Balan Ionica 
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Despre mine, despre noi… 

 

    Când am păşit pentru prima dată în acest Colegiu, am căutat o activitate care mi se po-
triveşte şi am încercat să interacţionez cu cât mai multe persoane pentru a descoperi ce 
îmi place. 
    Am avut noroc. Am intrat în echipa de voluntariat putând astfel să mă implic în 
activităţile organizate în cadrul acesteia.  Încercarea de a mă acomoda mai uşor în noul 
mediu s-a transformat în ceva care mă interesează. Nimic nu se compară cu privirea plină 
de recunoştinţă  a unui copil sau a unui bătrân pe care l-ai ajutat.  Pentru mine este cea 
mai mare satisfacţie a voluntariatului. În stadiul adolescenţei  noi vedem doar lucrurile pe 
care nu le avem fară să realizăm cât de norocoşi suntem fiindcă nu avem de înfruntat 
viaţa cu greutăţile ei.  În momentul în care suntem puşi faţă-n faţă cu soarta acestor 
oameni mai puţini norocoşi, ne trezim din agonia dorinţelor noastre ce ne transformă în 
„mici egoişti”. O calitate pe care am dobândit-o este empatia. De mai multe ori am fost 
martoră la privirea tristă a oamenilor din jurul meu dar care şi-au păstrat zambetul pe 
buze. Întotdeauna ei mi-au dat de gândit, m-am pus în locul lor şi am încercat să înţeleg 
ce este în sufletul lor. Pare greu, dar în realitate este simplu. Nu trebuie decât să-i priveşti 
in ochi cu mintea deschisă pentru a „citi” povestea lor. 
     Cred cu tărie în faptul că ajutand oameni mă ajut şi pe mine. Mă dezvolt ca persoană, 
devin mai bună. Pentru mine,pentru ceilalţi. 



   TIMPUL 

Timpul, e un maestru de ceremonii, care ne aduce mereu acolo unde se 

cuvine să fim, avansăm, ne oprim şi dăm înapoi la ordinele lui, greşeala noastră 

este că ne închipuim că-l putem trage pe sfoară. Eu sunt, eu exist, acesta este un 

lucru sigur, dar cât timp? Atâta timp cât gândesc, căci poate s-ar putea întampla 

că dacă aş înceta de a gandi, aş înceta în acelaşi timp de a fi. Sunt lucruri pe care 

le vrem, ni-le dorim, şi nu ni-se întamplă să le vedem împlinite. Cred că timpul 

le va rezolva, poate nu acum, dar sper într-o veşnicie apropiată. Pentru noi toţi, 

timpul evoluează, încet, dar evoluează, chiar dacă nu ne dăm seama, dar timpul 

exista. Suntem tineri încă atâta timp cât admirăm şi în măsura în care admirăm. 

Am avut timp să fim egoişti şi superficiali, am avut timp să facem din regrete o 

boala incurabilă. Am avut timp să descoperim că lumea în care ne aflăm nu e 

lumea în care ne-am fi dorit să trăim, fără să fim siguri că există  vreuna cu care 

am fi fost compatibili vreodată. Până la batrâneţe, nu avem timp să ne întrebăm 

care ne este sensul vieti, însă la bătrâneţe vom avea timp să o facem,  dar atunci 

ne izbim de o descoperire penibilă: viata are un sens doar dacă nu îl cauti. Ce 

este timpul? Nu cred că ne intrebăm prea multi si prea des, dar totuşi, ce este 

timpul? Scurgerea tăcută a unor  fire de nisip...Ocolul pe care-l face Luna in 

jurul Pământului si ocolul Pământului in jurul Soarelui...Primul rid al omului 

matur şi primul strigăt al noului născut. Un velier care dispare in larg...Într-un 

vechi cimintir de ţară, sub un chimparos întunecat, un nume necunoscut, săpat 

pe un mormânt, un nume pe jumătate  şters de vânt şi ploaie...Natura care moare 

în fiecare iarnă şi renaşte în fiecare primăvară...Vaporul care intră în port, dupa 

o lungă călătorie, soldatul care se întoarce din razboi şi multe alte lucruri care ni

-se întamplă în fiecare zi, ne dă de inteles întradevăr  ce este timpul de fapt. Cât  

timp a trăit un fulg, oare am avut prilejul să cunoaştem emoţia cerului? Puţini 

sunt aceeia care îşi înving dorinţele decât aceeia care au biruit oştirii. Nu cred că 

mai am timp ca acesta, să scriu cât mai am timp. Pe aceasta am citit-o: "Este 

dificil sa trăieşti în prezent, ridicol să trăieşti în viitor şi imposibil să trăieşti în 

trecut". Însă, cred, că nimic nu este mai îndepărtat decât minutul care tocmai a 

trecut. Atâta timp cât avem prieteni, ziua de azi este minunată.! Atâta timp cât 

avem amintiri, avem ziua de ieri, însă atâta timp cât avem speranţă, acea 

speranţă care speră  la ceva mai bun, ziua de mâine mai poate aştepta. La vârsta 

noastră nu ne mai putem certa cu nimeni, fiindca nu mai avem timp să ne 

împăcăm, precum si propriile calităţi: dacă nu le apreciem, nu există 

Stoica C K 

Mirabela 
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Dacă există, există pentru că noi le apreciem. Richard Wumbrand spune: "Dacă i-am 

mulțumi lui Dumnezeu pentru tot ce face pentru noi, nu am mai avea timp să ne plângem"!  

Niciodată să nu faci economie de timp în dragoste. O vei pierde. Economia de timp nu va 

compensa niciodată ce ai pierdut. Oamenii petrec prea mult timp dând o atenție exagerată 

pasiunilor lor. Ce risipă e să dedici atâta energie şlefuirii permanente a acestui corp, a acestei 

case şi acestor bunuri personale, care în foarte scurt timp trebuie să fie abandonate pe vecie. 

Iar în ultimele mele cuvinte spun că trebuie să ai foarte mult timp ca să mai crezi că ai timp.  







 

 
1. Coeziune 
În relaţia lor unii cu alţii, voluntarii sunt deschişi, oneşti şi prietenoşi. 
2. Colaborare 
Voluntarii colaboreaza cu diverși factori interesaţi de problematica abordată. 
3. Angajament 
Voluntarii se obligă să respecte responsabilităţile voluntarilor, aşa cum decurg ele din 

înţelegerea cu organizaţia la care activează şi după cum decurg din legea în vigoare. 
4. Dezvoltare 
Voluntarii sunt preocupati permanent de cre?terea competentelor lor de lucru prin învatare, 

instruire şi acceptarea supervizării. 
5. Transparenta 
Voluntarii oferă informaţii despre munca lor ca voluntari atât organizaţiei, cât şi celor din 

afară, cu respectarea confidentialităţii. 
6. Implicare activă 
Voluntarii se implică activ în soluţionarea problemelor comunităţii. 
7. Responsabilitate 
Beneficiul comunității trebuie să stea la baza tuturor activităţilor voluntarilor. 
8. Confidenţialitate 
Voluntarii respectă informaţiile confidenţiale (datele despre beneficiari şi anumite in-

formaţii legate de organizaţia lor gazdă). 
9. Promovare 
În relaţia lor cu mediul extern, voluntarii sunt ambasadori ai valorii voluntariatului în co-

munitatea locală. 
10. Respect 
Voluntarii respectă toţi oamenii şi principiile universale ale egalităţii si echităţii. 

 
 
 

Sursa:  www.voluntariateuropean.ro 
 

 

 

Decalogul voluntarilor 
 

http://www.voluntariateuropean.ro/


 

 

 

Definiția voluntarului 
 

            Un voluntar e o ființa UMANĂ, indiferent de rasa, etnie, sex sau orientare sexuală, 

convingeri politice sau religioase, abilitate fizică/psihică, nivel de educație, stare civila, situ-

ație economică sau alte asemenea criterii, care – și aici vine partea importantă - ȘTIE, 

POATE și VREA să facă mai mult pentru dezvoltarea altora, a comunitații și -nu în ultimul 

rând- dezvoltarea sa personală - într-un cadru organizat, fără a urmări un câștig financiar.  

 

Un voluntar e o persoana care: 

• ȘTIE să ia initiațivă și nu așteaptă ca lucrurile din comunitate să se îmbunătățească de la 

sine; 

• POATE să acorde un pic din timpul său săptamânal, lunar sau chiar și anual pentru o cauza 

bună în care crede; 

• VREA să își pună în valoare cunoșțintele, talentele și abilitățile în folosul comunității 

Fie că suntem tineri sau la o vârstă înaintată, liber profesioniști sau avem un loc de muncă 

stabil, familist sau necăsătorit, toți avem ceva special de oferit…INCLUSIV TU! 

    

 



 

  

 

 

Elementele-cheie ale acţiunilor pe care le defăşurăm nu sunt nici banii, nici numărul per-

soanelor implicate, ci pasiunea şi dăruirea cu care lucrează cei care doresc să-şi ofere o parte 

din timpul, abilităţile şi cunoştinţele lor în beneficiul altora. Suntem convinşi de faptul că vol-

untariatul se naşte în inima fiecăruia, nu în vreun statut de ONG sau în discuţii elaborate şi 

mediatizate; din această cauză considerăm că e necesar a asigura tuturor celor interesaţi medi-

ul propice pentru dezvoltarea ideilor şi transpunerea simţământului sub aspectele cele mai 

pragmatice şi necesare. Dorim să promovăm astfel acest „impuls” al individului în a se orien-

ta spre satisfacerea nevoilor celorlalţi fără a se gândi la recompense materiale, pentru o dez-

voltare sustenabilă şi o lume mai bună. 

 

 

Valori 
 



 

 

 

De ce este important voluntariatul pentru tine?  
 Daca esti tânar: îti pot construi un CV atractiv astfel încât să poți răspunde la 

anunțurile de tipul: ‘angajăm persoana sub 25 de ani cu 7 ani de experiență...’. Îti creazi co-
munitatea în care sa îti faca plăcere să trăiești încă zeci de ani. Faci ceva util cu preaplinul 
sufletesc specific vârstei. Pentru o coumunitate mai bună. Pentru a fi mai fericit. 

Daca te afli la vârsta a treia: ai posibilitatea să nu lași să se piardă o exper iență de o 
viață o dată cu intrarea în pensie. Să umpli golul lasat de plecarea copiilor, de pierderea celor 
din jur... de a îti regasi mândria si satisfactia de a fi util. Poti demonstra ca a fi vârstnic nu 
echivaleaza cu a fi o greutate ci a fi o resursa de neînlocuit pentru societate. Pentru o coumu-
nitate mai buna. Pentru a fi mai fericit. 

Daca esti copil: este distractiv sa faci lucrur i bune împreună cu pr ietenii. Îti formezi 
deprinderi sanatoase. Având timpul liber bine organizat ești (mai) la adapost de tentații ca 
drogurile, fumatul, etc și ai astfel șansa să devii un adult mai responsabili și implicit de a 
schimba în bine lumea din jurul lor. Pentru o coumunitate mai buna. Pentru a fi mai fericit. 

Daca esti afectat de o dizabilitate: ai astfel șansa să demonstrezi că ai un rol și un loc 
important în comunitate. Poti să îți formezi deprinderi și să îti creezi contacte care să te ajute 
sa depasesti stereotipurile si prejudecatile si astfel sa îti gasesti un loc de munca care sa te 
ajute să ai un nivel de trăi mai decent, mai multa încredere în propriile forțe. Pentru o cou-
munitate mai bună. Pentru a fi mai fericit. 

Daca esti somer/a: stând acasa cu siguranta nu îti vei gasi locul de munca ideal. Impli-
cându-te în activitati de voluntariat ai sansa de a acumula noi experiente, de a îti forma noi 
abilitati în pas cu vremea. Îsi poti crea contacte care sa te conduca la un post asa cum ti-l do-
resti. Îti ofera posibilitatea de a nu îti ‘iesi din mâna’ în ceea ce priveste munca. Pentru o 
coumunitate mai bună. Pentru a fi mai fericiti. 

Daca esti angajat/a: implicându-te într-o activitate de voluntariat poți rupe rutina activității 
zilnice și a monotoniei acasă – servici și retur. Poți testa o noua carieră. Poți demonstra co-
munității faptul că instituția/ compania / organizația pentru care lucrezi este interesată de 
soarta comunității. Pentru o coumunitate mai bună. Pentru a fi mai fericiti. 

Daca sunteti o familie: puteti petrece mai mult timp împreuna iar  desfășurând o activi-
tate de voluntariat veti beneficia de faptul că faptele bune unesc oamenii. Puteți da un exem-
plu pozitiv copiilor. Vă puteți exprima recunoștința că soarta v-a adus la un loc sau puteți a 
crea o tradiție de familie care să vă aducă împlinire tuturor. Pentru o coumunitate mai bună. 
Pentru a fi mai fericiti. 

Pentru oricine: 
Pentru că dacă așteptăm să trăim într-o lume mai bună trebuie să contribuim la crearea ei. 
Pentru a fi schimbarea pe care ne-o dorim în lume (Mahatma Ghandi). 



 

• Dreptul de a fi tratat ca si coleg cu drepturi 
egale atât de catre conducerea organizatiei cât si de angajati;  
• Dreptul de a fi respectat ca persoana, fara deosebire de rasa, etnie, sex sau orientare sexuala, 
convingeri politice sau religioase, abilitate fizica/psihica, nivel de educatie, stare civila, 
situatie economica sau orice alte asemenea criterii;  
• Dreptul de a avea acces la cât mai multe informatii despre organizatia în cadrul careia 
urmeaza sa activeze;  
• Dreptul de a participa activ la elaborarea si derularea programului la care urmeaza sa 
participe;  
• Dreptul de a primi o fisa de post pentru activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare.  
• Dreptul de a -si desfasura activitatea în concordanta cu preferintele personale, 
temperamentul, experienta de viata, studiile si experienta profesionala;  
• Dreptul de a participa la sesiuni de formare în domeniul în care presteaza activitatea, atît la 
începutul activitatii, cît si pe parcurs, pentru a beneficia tot timpul de cele mai noi informatii 
în domeniu;  
• Dreptul la orientare din partea unei persoane cu experienta, bine informata, cu rabdare, 
atenta si care dispune de timp pentru a raspunde nevoilor sale;  
• Dreptul la un loc, unde sa îsi desfasoare activitatea si accesul la echipamentul si 
consumabilele necesare derularii activitatii;  
• Dreptul de i se asigura (de catre organizatie/institutie) protectia muncii (în conditiile legale), 
în functie de natura si de caracteristicile activitatii pe care o desfasoara;  
• Dreptul de a i se rambursa la solicitare cheltuielile efectuate pentru derularea activitatii;  
• Dreptul de a fi asigurat (de catre organizatie/institutie, în conditiile prevazute de lege) 
împotriva riscurilor de accident si de boala care decurg din natura activitatii pe care o 
desfasoara; în lipsa asigurarii, costul prestatiilor medicale se suporta integral de catre 
organizatia/institutia;  
• Dreptul la o durata a timpului de lucru (stabilita în conditiile legii) care sa nu îi afecteze 
sanatatea si resursele psihofizice;  
• Dreptul de a i se elibera de catre organizatia/institutia un certificat nominal care sa ateste 
calitatea de voluntar;  
• Dreptul de a fi promovat în conformitate cu rezultatele avute;  
• Dreptul de a beneficia de titluri onorifice, decoratii si premii.  

 

 

Drepturile voluntarului 
 



 

 

 

Responsabilitățile voluntarului 
 

             
• Obligatia de a îndeplini la timp sarcinile primite din partea organizatiei/institutiei prin fisa 
de post;  
• Obligatia de a anunta din timp orice schimbare survenita în derularea programului (inclusiv 
întârzieri, absente etc.);  
• Obligatia de a pastra si proteja confidentialitatea informatiilor la care are acces în cadrul 
activitatii de voluntariat, inclusiv dupa încetarea activitatii;  
• Obligatia de a participa la cursurile de instruire organizate, initiate sau propuse de catre 
organizatie/institutie;  
• Obligatia de a fi la curent cu misiunea si activitatile organizatiei/institutiei;  
• Obligatia de a respecta procedurile, politicile si regulamentele interne ale organizatiei/
institutiei;  
• Obligatia de a ocroti bunurile pe care le foloseste în cadrul activitatii de voluntariat;  
• Obligatia de a oferi servicii de calitate si de a solicita sprijin persoanei careia i se 
subordoneaza în situatiile în care este nevoit/a sa desfasoare activitati într-un domeniu 
necunoscut sau în care abilitatile sale sunt limitate;  
• Obligatia de a completa corect si la timp toate formularele sau rapoartele necesare si 
convenite prin fisa de post;  
• Obligatia de a trata cu respect toate persoanele cu care vine în contact (clienti ai 
organizatiei/institutiei, alti voluntari sau personal angajat si de a îsi oferi serviciile cu respect 
pentru fiinta umana si pentru mediul înconjurator si fara a discrimina în functie de rasa, 
etnie, sex sau orintare sexuala, convingeri politice sau religioase, abilitate fizica/psihica, 
nivel de educatie, stare civila, situatie economica sau orice alte asemenea criterii;  
• Obligatia de a aduce în discutie cu persoana careia i se subordoneaza direct toate situatiile 
în care ar putea sa apara confliecte de interese.  



 

 

Tot ce se întâmplă în jurul tău te priveşte, fie că vrei fie că nu vrei, este doar alegerea ta dacă 
ajuţi sau nu la clădirea unei lumi mai bune, iar aceasta va exista datorită unui singur lucru: 
SUNTEM SAU NU SUNTEM IMPREUNA!  

 În zilele noastre indiferenţa şi nepăsarea au devenit una din cele mai puternice arme 
existente, armă care afectează cumplit ţinta ,dar mai devastator pe noi cei care o folosim deşi 
nu ne  dăm seama. 

 Îmi  amintesc că în prima mea activitate, ,,O masă caldă pentru un suflet cald”,din 
cadrul voluntariatului am simţit pentru prima dată ce înseamnă să fii voluntar şi totodată ce 
trăiri are un voluntar. După ce am strâns alimentele şi tot ce era necesar pentru o masă 
destinată celor nevoiaşi, am mers la cantina unde avea loc această servire. Acolo, prima 
persoană care a păşit pragul cantinei a fost o bătrânică în vârstă de 82 de ani pe nume 
Maria.De îndată ca i-am păşit în faţă, cerându-i voie să o ajut, o sclipire fulgerătoare i-a 
străpuns întunericul profund al ochilor. Târziu, mi-am dat seama ,că eu eram de fapt acea 
sclipire,acea speranţă si totodată acea clipă dulce din viata amară pe care toţi o trăim. 

 A fi voluntar  nu înseamnă doar a participa la un act caritabil ci şi a te ajuta pe tine. În 
primul rând între noi, voluntarii nu există doar o legătură profesională, ba chiar există acea 
legătură pe  care o ai cu membrii familiei tale. În al doilea rând, voluntariatul este un mijloc 
ideal de a te dezvolta pe orice plan doreşti: profesional, personal, moral şi de asemenea este şi 
un formator esenţial de caractere prin faptul că te ajută să te autocunoşti, să îţi descoperi 
punctele slabe şi cele forte şi totodată vei cunoaşte foarte multe personalitaţi, caractere noi şi 
chiar propriile talente  pe care nici nu credeai că e posibil să le ai.       

 Viaţa unui voluntar este aceea în care utilul este îmbinat perfect cu plăcutul.Cu ajutorul 
acestei rampe de lansare în societate,viaţa noastră se schimbă radical ,din bine în şi mai bine. 
Începem cu timiditate ,prin activităţi de ajutorare a bătrânilor nevoiaşi, a copiilor cu 
dizabilităţi ,ce au nevoie de mijloace de educaţie speciale, apoi cu activităţi de  
autocunoaştere,creativitate si dezvoltare  profesională, iar apoi putem ajunge chiar sa 
profesăm în cadrul acestui domeniu şi să facem parte din mari organizaţii precum:E.M.M.A; 
AIESEC; etc. 

 Din punctul meu de vedere voluntariatul este precum o agendă, cu ajutorul căreia îţi 
organizezi viaţa şi totodată este acea săgeată ce îţi indică calea cea bună în momente de 
îndoială şi nesiguranţă.  

 

 

Scrisoare pentru prietenul meu 
 



 

 

 

 
 

          Pe langă satisfacţiile nenumărate pe plan profesional, statutul de voluntar îmi oferă 
acel sentiment de împlinire pe plan spiritual ,care mă ajută în momente tensionate să îmi 
găsesc cu calm calea cea mai bună şi cea mai sigură, prin care să obţin cel mai bun rezultat. 

 În concluzie ,sentimentul de voluntar nu se naste în vreun nume de prestigiu, precum 
marile organizaţii de voluntariat ,ci în sufletele noastre, prin dorinţa de a fi acolo ,unde este 
nevoie de tine ,cu ajutorul celor mai importante ingredient:pasiune,responsabilitate,implicare 
şi nu în ultimul rând atitudinea deschisă la orice e nou.  

AI  ÎNCREDERE  ÎN  TINE  ŞI  OFERĂ  TOT  CE  AI  MAI  BUN ! 

                        FII  VOLUNTAR  !  FII TU ÎNSUŢI  !                 

 

 

                       Anghel Neculai Vasile 

clasa a XI a C 

   



 

Galati, 11.02.2013 

                                                 

 Draga Maria, 

 

A trecut ceva timp de cand nu am mai vorbit ,si imi cer mii de scuze pentru intarziere. In 
ultima scrisoare spuneai ca vrei sa te “inrolezi” si tu intr-o campanie de voluntariat si pentru 
ca m-ai intrebat daca merita cu adevarat, o sa-ti raspund. 

Voluntariatul pentru mine e ca o a doua familie, o activitate la care merg de placere, nu de 
nevoie, un “paradis terestru”. Nu numai ca satisfactia de dupa activitatile de benevolat este 
imensa, dar, in acelasi timp, descoperi acel “alter ego” ascuns in fiecare din noi, care nu face 
nimic altceva, decat sa scoata la suprafata calitati pe care, uneori, nu stim ca le avem deja. 

O data intrat intr-un grup de voluntari, cu greu gasesti puterea de a iesi din el. Dar, depinde de 
daruirea fiecaruia. Altii poate nu sunt chiar atat de incantati de toata “nebunia” care se 
intampla si tocmai de aceea ,renunta asa usor. Dar eu... eu iubesc voluntariatul, iubesc sa ajut, 
imi iubesc colegii. De trei ani ,de cand particip la astfel de activitati sunt un alt om. Din 
persoana inchisa si timida care eram la inceput, am devenit o persoana plina de incredere in 
sine si optimism. Iar sentimentul simtit atunci, cand vezi zambetul si incantarea de pe fetele 
oamenilor nevoiasi e de nedescris. Seamana cu infinitul in matematica sau cu atingerea 
absolutului in operele eminesciene. 

Pe langa toata satisfactia psihica sau sufleteasca, o sa constati ca dezvolti o serie de abilitati 
aflate la un nivel scazut. O sa ma folosesc tot pe mine ca exemplu si aici. Daca in scoala 
generala eram cea mai neindemanatica persoana, de indata ce am intrat in noul grup am 
invatat, in primul rand, sa am rabdare, iar mai apoi sa fac lucruri care cu siguranta ma vor 
ajuta in viata, de la organizarea unui intreg eveniment, pana la simplul fapt de a realiza un 
fluturas informativ. Si n-au fost in zadar. Efectul a fost cel mai vizibil asupra creativitatii 
mele, care pana atunci statuse cuminte, parca inchisa intr-o celula, iar mai apoi a explodat 
descoperind libertatea, culoarea. 

 Schimbarea dupa activitatile de voluntariat vine cel mai adesea la nivel psihic sau afectiv. 
Recunosc, nu eram chiar prietena naturii, dar ,am invatat ,ca fara ea nimic nu ar exista si am 
inceput s-o protejez ca pe un nou-nascut. Ca si persoana, obisnuiam sa adopt atitudinile 
negative, lipsite de incredere si uneori violente, dar implicarea din ce in ce mai mare m-a 
ajutat sa fiu un om mai bun, mai pozitiv. 

 

 

 

Scrisoare către prieten  
 



 

 

 

 
 

            Probabil ,te intrebi ce folos are toata stradania daca rasplata e nula. De fapt, nu e 
nula, ci infinita, si vine de fiecare data cand ai dus la bun sfarsit un proiect. Nu pot explica in 
cuvinte ceea ce am simtit atunci ,cand am vazut ca activitatea condusa de mine da roade, iar 
comunitatea “evolua” alaturi de noi si invata cum sa “traim bine”, asa cum spune domnul 
Basescu. 

          Nu pot decat sa te incurajez si sa-ti urez succes in viitoarele campanii de volunariat. 

 

Cu drag, 

        Monica Condrache 

Clasa a XII-a F 



 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

 Lucrarea de față “Ghid de bune practici în voluntariat”, având ca autori 

șaisprezece cadre didactice de la Colegiul Național “Calistrat Hogaș”, Tecuci, a 

reușit cu succes să pună la dispoziția colegilor din învățământul preuniversitar un 

material informativ în problema activităților de voluntariat, pe care elevii și 

profesorii acestui liceu le desfășoară încă din anul 2004. 

 Fiecare profesor colaborator a surprins esența acestor activități și a 

împărtășit colegilor și elevilor o frântură din experiența de voluntar. Bucuria, 

iubirea, generozitatea și căldura au constituit fundamentul “edificiului” numit 

Voluntariat. Interesant este modul în care cadrele didactice au înțeles scopul aces-

tor activități și au transmis și elevilor din echipă spiritual de voluntar. 

 Un punct de vedere, aparte este  al elevilor voluntari, implicați, care au 

asimilat scopul voluntariatului și au făcut toate eforturile să îl exprime prin 

intermediul acțiunilot derulate. Au trăit experiențe frumoase, s-au bucurat alături 

de copii, s-au întristat alături de cei săraci și au reușit să învețe o lecție “când cei 

de lângă noi sunt în suferință să le fim aproape’, pentru că numai așa demonstrăm 

calitatea de a fi oameni și de a ne iubi semenii. 

 Considerăm că lucrarea de față este  o interfață a aceea ce numim bunătate, 

interes, dragoste față de  cei în suferință și invită să se alăture echipei alți elevi și 

cadre didactice. 

 

Prof. psiholog Vechiu Luiza 



 


