PUNłI ÎNTRE GENERAłII - LEGĂTURI ÎNTRE OAMENI
-proiect de voluntariat-

La apelul Biroului de Informare al Parlamentului European în România, care a lansat a
V-a ediŃie a Concursului National pentru licee, EUROSCOLA 2012/2013, Colegiul Tehnic
"Ioan Ciordaş", Beiuş, a derulat proiectul de voluntariat PUNłI ÎNTRE GENERAłII LEGĂTURI ÎNTRE OAMENI, coordonat de d-na prof. Grigoraş Eleonora, d-na prof. Clop
Liana şi Florea Alexandra Camelia, elevă, cls a IX-a, profil matematică-informatică. Acest
proiect s-a derulat în perioada 03.05-12.09.2012.
Ne-am gândit la acest proiect deoarece implicarea elevilor în activităŃi de voluntariat
alături de adulŃi din diferite categorii profesionale, dezvoltă o legătură strânsă între generaŃii şi
contribuie la formarea unei comunităŃi puternice, preocupată de ceea ce se întâmplă în jur.
Am dorit să promovăm voluntariatul, care să demonstreze tinerilor şi comunităŃii în general că
implicarea creează oportunităŃi de dezvoltare personală şi socială.
In cadrul acestui proiect de voluntariat am încheiat acorduri de parteneriat cu 22 de
instituŃii, dintre care şcoli, fundaŃii, organizaŃii, biserici. Partenerii în proiect sunt: Colegiul
NaŃional "Samuil Vulcan", Beiuş; Liceul Pedagogic "Nicolae Bolcaş", Beiuş; Şc. cu cls. IVIII, "Nicolae Popoviciu", Beiuş; Şc cu cls I-VIII, Remetea, Şc. cu cls. I-VIII, Roşia; Şc. cu
cls. I-VIII, Căbeşti; Şc. cu cls. I-VIII, Uileacu de Beiuş; Palatul Copiilor şi Elevilor, Oradea;
Biserica Greco-Catolică, Beiuş; Beiuş AsociaŃia de asistenŃă socială

“ Episcop Nicolae

Popoviciu”, BăiŃa; FundaŃia AMROM, Oradea; GrădiniŃa româno-americană CRINUL,
Oradea; AsociaŃia Caritas Catolica, Oradea, Căminul de bătrâni Sf. Martin; Casa de cultură
"Ioan

Ciordaş",

Francesco" ;

Beius;

A.C.D.R.

Casa

IOSIF,

Beiuş;

FundaŃia

"Căminul

AsociaŃia culturală “Lioara”, Beiuş; Muzeul Municipal, Beiuş; Primăria

Municipiului Beiuş; Habitat for Humanity,

Beiuş; FundaŃia

ECOTOP,

Oradea şi

Inspectoratul pentru SituaŃii de UrgenŃă, Crişana al jud. Bihor.
Scopul proiectului nostru a fost promovarea acŃiunilor de voluntariat în rândul tinerilor
în scopul creării oportunităŃilor de dezvoltare personală şi socială şi responsabilizarea
comunităŃii locale cu privire la cetăŃenia activă, angajabilitate, antreprenoriat social şi
leadership.
Obiectivele proiectului nostru au fost: învăŃarea voluntariatului ca formă de educaŃie
permanentă şi implicarea activă în acŃiuni comunitare, prin care să se creeze legături între
oameni şi între generaŃii; dezvoltarea personală a tinerilor şi formarea abilităŃilor de
lider; înfiinŃarea clubului de voluntari IMPACT în cadrul Colegiului Tehnic ”Ioan Ciordaş ;
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creşterea gradului de sensibilizare a comunităŃii locale cu privire la valorile şi importanŃa
voluntariatului; identificarea unor susŃinători ai activităŃii de voluntariat pentru a oferi donaŃii
financiare sau materiale.
GRUP łINTĂ: Beneficiarii direcŃi au fost 24 elevi voluntari de la Colegiul
Tehnic “Ioan Ciordaş”, Beiuş; 2 cadre didactice de la Colegiul Tehnic “Ioan Ciordaş”,
Beiuş; 250 de elevi de la şcolile şi liceele din Beiuş şi împrejurimi şi 10 reprezentanŃi ai
comunităŃii locale. Beneficiarii indirecŃi: comunitatea locală; elevii şi cadrele didactice de la
şcolile şi liceele din oraş şi împrejurimi; bătrânii de la căminul Sf. Martin, Oradea şi centrul
de asistenŃă socială „Episcop Nicolae Popoviciu”, BăiŃa; copiii de la Casa „Iosif” şi Centrul
de zi „Francesco
În cadrul proiectului s-au desfăşurat următoarele activităŃi:
1.Vrei să fii voluntar? (3 mai 2012); - selectarea echipei formată din cei 24 de voluntari de
la Colegiul Tehnic "Ioan Ciordas", Beius Cei mai inimoşi elevi din şcoală au fost selectaŃi
pentru a forma grupul de voluntari. SelecŃia s-a făcut pe baza unui chestionar şi a unor discuŃii
cu fiecare dintre cei interesaŃi.
2.Clubul de voluntari IMPACT(12 mai 2012) - Let s do it, Romania! Voluntarii de la
Ciordaş participă la Ziua de CurăŃenie NaŃională; Această zi i-a găsit pe voluntarii de la
Ciordaş, împreună cu alŃi elevi ai şcolii, pe străzile şi parcurile din oraşul Beiuş strângând
gunoaiele lăsate de cei nepăsători.
3. Ziua responsabilităŃii faŃă de comunitate (14 mai 2012) - Promovarea Săptămânii
NaŃionale a Voluntariatului prin organizarea unei expoziŃii de postere; Elevii de la şcolile
partenere au realizat postere cu scopul de a promova voluntariatul. Ei au încercat să transmită
tuturor că trebuie sa le pese, că a fi voluntar înseamnă de fapt, să fii om.
4. PUNłI ÎNTRE GENERAłII (17 mai 2012); - Popularizarea proiectului prin acŃiuni de
voluntariat la nivel local: împărŃirea de fluturaşi în oraş Pe stradă, la piaŃă, la magazin,
voluntarii au împărŃit fluturaşi , ca să atragă atenŃia că e nevoie de voluntariat în oraşul nostru.
5. Mici şi mari, dăm o mână de ajutor ( 19 mai 2012); - voluntariat la Habitat for Humanity,
Beiuş. Se pregăteşte fundaŃia unei noi case Habitat la Ştei Sâmbătă, 19 mai, voluntarii s-au
întâlnit la sediul fundaŃiei Habitat for Humanity. Acolo, au făcut cunoştinŃă cu reprezentanŃii
Habitat, cu d-l Mircea Jurcan, directorul organizaŃiei, d-l Emil Barna, coordonatorul de
voluntari şi d-l Emil Popa, directorul de programe. S-au familiarizat cu normele de protecŃie a
muncii şi…la treabă. Au tăiat fierul, l-au îndoit, au pregătit fundaŃia unei case. La început
părea greu. Dar, mici şi mari, au dovedit în final, că nu contează vârsta dacă vrei să faci ceva
pentru alŃii. Voluntarii grupului IMPACT au avut multe de învăŃat de la cea mai activă
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organizaŃie de voluntariat din oraşul nostru, care adună anual sute de voluntari din toate
colŃurile lumii, oameni de toate vârstele, care doresc să ajute familiile nevoiaşe şi să
contribuie la construirea unor case.
6. Pompier voluntar - lecŃii de viaŃă ( 24 mai 2012) - Voluntarii Clubului IMPACT au aflat
despre ce înseamnă voluntariatul în domeniul serviciilor de urgenŃă Pompierii le-au dat
adolescenŃilor adevărate lecŃii de viaŃă, le-au arătat în ce constă munca lor şi le-au spus cum
poŃi deveni voluntar în acest domeniu.
7. Pentru ei, ajutorul nostru este preŃios ( 25 mai 2012) – Vizită la Centrul de zi Francesco;
Aici, măicuŃele venite din Italia se ocupă de copiii nevoiaşi. Ei primesc o masă caldă la prânz
şi suport în efectuarea temelor pentru acasă. Elevii de la Ciordaş au pus fiecare mână de la
mână şi au cumpărat câŃiva saci de cartofi şi ceapă. Nu a fost mult, dar pentru copiii de acolo
a însemnat ceva.
8. Voluntariat la Habitat for Humanity( 4 iunie 2012) - O parte dintre voluntarii de la
Ciordaş împreună cu elevii de la Wesley College, Dublin, au participat la construcŃia unei
case Habitat, în localitatea Stei. AdolescenŃii din Irlanda, cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani,
împreună cu profesorii lor, au lucrat din greu, cu dăruire şi au fost un exemplu pentru liceenii
noştri. Si-au promis unii altora că se vor reîntâlni vara viitoare, din nou, la Beiuş, pentru a
construi alte case Habitat.
9. Spectacol caritabil (8 iunie 2012) - La Casa de Cultură „Ioan Ciordas”, Beiuş a avut loc
spectacolul caritabil PUNłI ÎNTRE GENERAłII- LEGĂTURI ÎNTRE OAMENI, cu scopul
strângerii de fonduri pentru Casa IOSIF, Centrul de zi FRANCESCO, Căminul de bătrâni
BăiŃa şi Căminul Sf. Martin, Oradea. La spectacol au participat şi voluntarii de la Wesley
College din Dublin cu un cântec la pian şi unul la chitară. Una dintre tinerele prezente a spus
câteva cuvinte despre experienŃa deosebita avută în România. Copiii şi tinerii implicaŃi în
spectacol, spectatorii din oraş, reprezentanŃii comunităŃii locale şi ai diferitelor instituŃii au
înŃeles că e datoria celor din Beiuş să fie preocupaŃi de nevoile celor din jurul lor. Uneori,
aceştia au nevoie de timpul nostru, de eforturile noastre sau chiar de o parte din banii noştri.
10. Pentru ei, ajutorul nostru este preŃios ( 15 iunie 2012) – vizită la Casa IOSIF unde s-a
donat o sumă de bani pentru cele 8 fetiŃe aflate acolo ; Voluntarii au avut ocazia să cunoască
cum funcŃionează un orfelinat tip familial, coordonat de familia doctorului Petru Lucaciu în
cadrul organizaŃiei A.C.D.R.
11. Avem nevoie de experienŃa lor (28 iunie 2012) – Voluntari din Canada, SUA, Anglia,
Germania, Olanda şi România au împărtăşit din experienŃa lor cu voluntarii grupului
IMPACT şi toŃi cei veniŃi la întâlnirea din amfiteatrul Colegiului Tehnic „Ioan Ciordaş”;
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Aceasta a fost, poate activitatea cu cel mai mare impact în rândul elevilor de la şcolile din
oraş, în rândul adulŃilor adunaŃi acolo. Şi asta, deoarece a strâns grupuri de voluntari din
diferite Ńări şi de diferite vârste. Liceeni, adulŃi, dar şi oameni la vârsta a treia au venit ca
voluntari din dorinŃa sinceră de a-şi ajuta aproapele. Fiecare avea o poveste. Medicii din
Statele Unite au oferit timp de o săptămână consultaŃii gratuite şi medicamente în satele din
jurul Beiuşului. Doi dintre voluntarii grupului IMPACT au fost împreună cu ei şi au ajutat ca
interpreŃi. Cei din Canada, Anglia, Germania şi Olanda s-au aflat zi de zi pe şantier împreună
cu echipa de muncitori constructori. ToŃi deopotrivă au vorbit despre ceea ce i-a determinat să
vină voluntari în Ńara noastră: dorinŃa de a ajuta.
12 Mai aproape de natură (2-3 iulie 2012) – FundaŃia ECOTOP, Oradea, reprezentată de dna Mircescu Eleonora a invitat voluntarii de la Ciordaş la un seminar despre voluntariatul în
domeniul mediului înconjurător în localitatea Damiş, judeŃul Bihor.; Împreună cu voluntarii
de la ECOTOP au participat trei tineri voluntari din Spania, aflaŃi aici pentru o perioadă de
câteva luni. Ei au încercat să sensibilizeze adolescenŃii din şcolile judeŃului Bihor cu privire
la necesitatea unui voluntariat activ în domeniul mediului înconjurător. Înafara seminarului
propriu-zis, ei, împreună cu elevii de la Ciordaş au organizat două excursii . Ei au încercat să
transmit un mesaj convingător şi anume că mediul, pe care îl iubim, are nevoie de sprijinul
nostru pentru a nu se distruge.
13. Şi nouă ne pasă (17 iulie 2012) – Vizită la Căminul de bătrâni, BăiŃa. O parte dintre
voluntarii grupului IMPACT au vizitat Căminul de bătrâni BăiŃa. AsociaŃia de asistenŃă
socială „Episcop Nicolae Popoviciu” are în grijă câteva zeci de bătrâni, care au decis , ei sau
familiile lor, să locuiască acolo în ultima parte a vieŃii. Ce a fost impresionant pentru
voluntari? Poveştile acestor oameni. Ei au luat cu ei, acolo, la cămin, întreaga lor viaŃă. Şi-o
amintesc în fiecare zi şi au atâtea de spus. Pentru bătrâni a fost o bucurie să vadă cum tinerii îi
ascultă, pun întrebări, vor să aducă o mângâiere. Pentru voluntari, oamenii de acolo, care
puteau fi bunicii sau străbunicii lor, au fost un prilej de uimire. Ei au înŃeles cât de preŃios este
timpul atunci când mai ai atât de puŃin. Şi câte lucruri poŃi afla de la cei care par să fie doar
nişte oameni aflaŃi în ultima decadă a vieŃii. Voluntarii au donat o parte din banii strânşi cu
prilejul spectacolului caritabil, conştienŃi fiind că puŃinul lor va împlini o mică parte din
nevoile acelor oameni.
14. Şi nouă ne pasă(1) (28 august 2012) – Vizită la Căminul de bătrâni Sf. Martin din
Oradea. AsociaŃia CARITAS CATOLICA ORADEA se îngrijeşte de bătrânii de acolo, în
marea lor majoritate de etnie maghiară. Pentru voluntari a fost uimitor să vadă cum acei
oameni, care s-au despărŃit de familiile lor, simt o nevoie imensă să fie ascultaŃi şi au o
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disponibilitate sufletească uriaşă. AdolescenŃii au stat cu ei, au răsfoit împreună albume cu
fotografii şi s-au bucurat că pot aduce un strop de alinare. Au donat şi aici o sumă de bani şi sau despărŃit cu promisiunea că vor reveni.
15. PUNłI ÎNTRE GENERAłII –LEGĂTURI ÎNTRE OAMENI”- UN FINAL ŞI UN
NOU ÎNCEPUT (12 septembrie 2012) - activitate de diseminare a proiectului
În amfiteatrul Colegiului Tehnic „Ioan Ciordaş”, Beiuş s-au întâlnit mulŃi dintre cei
implicaŃi în proiect, elevi de la alte şcoli din oraş, adulŃi, reprezentanŃi ai şcolii şi altor
instituŃii locale. Alexandra Florea, coordonatoarea din partea elevilor, a prezentat întregul
proiect, fiecare activitate realizată, a arătat imagini şi a subliniat care au fost rezultatele
cantitative şi calitative. D-na prof. Grigoraş Eleonora a mulŃumit tuturor partenerilor din
proiect şi speră într-o colaborare viitoare cu prilejul altor proiecte de voluntariat. Conducerea
şcolii a felicitat grupul de voluntari, a apreciat eforturile fiecăruia şi i-a asigurat în continuare
de tot sprijinul.
REZULTATELE PROIECTULUI: S-a înfiinŃat clubul de voluntari IMPACT;
s-a elaborat modul de formare a voluntarilor; s-a dezvoltat o atitudine pozitivă a comunităŃii
cu privire la activitatea de voluntariat; voluntarii şi-au însuşit unele reguli de comportare în
situaŃii de urgenŃă; s-au strâns fonduri băneşti pentru sprijinul copiilor instituŃionalizaŃi şi a
bătrânilor de la căminul Sf. Martin, Oradea şi Căminul de bătrâni, BăiŃa; a crescut implicarea
elevilor, dar şi a reprezentanŃilor diferitelor categorii profesionale în activităŃi de voluntariat la
nivel local şi regional.
Acest proiect a avut rezultatele propuse în proporŃie de 100 %. Interesul elevilor
pentru activităŃile de voluntariat a crescut semnificativ. Prezentarea la televiziune şi în presa
locală a principalelor evenimente a avut un impact uriaş în comunitate. Voluntarii grupului
IMPACT au dovedit că este posibil, că voluntariatul poate crea punŃi între generaŃii, dar şi
legături între oameni. Cel mai important lucru însă este acela că proiectul nostru a deschis
calea spre alte acŃiuni similare, a creat contextual necesar pentru lansarea altor parteneriate şi
proiecte care să implice un număr cât mai mare de oameni. Participarea voluntarilor europeni
şi americani în acest proiect a fost un exemplu pentru elevii noştri, un imbold spre activităŃi
de voluntariat viitoare.
Mottoul voluntarilor de la Ciordaş poate fi sintetizat în cuvintele simple şi sincere ale
lt. col. Jimmy Doolittle: “Nu există nimic mai puternic decât inima unui voluntar”.
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