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RAPORT DE ACTIVITATE al Asociatiei cu privire la implementarea  

Programului National ‘’SA STII MAI MULTE, SA FII MAI BUN’’   

18- 22 aprilie 2016- Ploiesti  

 

Asociatia VIITORUL TINERILOR,  in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Prahova, 

Directia Judeteana pentru Tineret si Sport Prahova, Consiliul Judetean Prahova, Asociatia Noi si 

Ceilalti - Filiala Prahova si Asociatia Centrul de Resuse Apollo,  au lansat  Programului Judetean 

de Voluntariat ‘’VOLUNTARII SCOLII MELE’’, program ce are ca scop informarea in domeniu, 

asistenta si mentorat pentru unitatile de invatamant liceal. Lansat in luna februarie a acestui an, 

s-au inscris in cadrul programului patru unitati de invatamant liceal: 

1. Colegiul National « Nicolae Iorga », Valenii de Munte 

2. Colegiul National « Alexandru Ioan  Cuza », Ploiesti 

3. Liceul Tehnologic « Elie Radu », Ploiesti  

4. Colegiul National Militar Dimitrie Cantemir, Breaza 

Programul urmareste, printre altele si  aplicarea noii Legi a Voluntariatului. 

Unitatile de invatamant  s-au inscris prin  e-mail la adresa destinata programului. 

Pentru inscrierea in program, fiecare unitate de invatamant a avut de parcurs urmatorii pasi :  

1. desemnarea unui reprezentant din partea fiecarei unitati de invatamant; 

2. persoana desemnata  s-a ocupat in mod direct de implementarea programului, in cadrul 

caruia  pregateste anticipat (pana in luna aprilie in cadrul ‘’Scoala Altfel’’, redefinit sub 

numele  Programului National ‘’SA STII MAI MULTE, SA FII MAI BUN” din 6-10 aprilie) 

seminarul de informare si formare a voluntarilor inscrisi; 

3. pregatirea anticipata a constat in: realizarea unui afis expus in incinta institutiei, fise de 

inscriere pentru voluntari, mobilizarea acestora pentru implicare intr-una din zilele 

prevazute mai sus, pentru a beneficia de instruire practica si teoretica. 
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Afisele sunt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoane de contact : 

Elevii : Strat  Cosmin și Șoaită Cosmin – clasa aX–a  G 

 

 

Implică- te ! 

Fii voluntar în slujba 

comunității!! 



Initiator:  Programului national  :“Să ştii mai multe, să fii mai bun!”  18-22 aprilie 2016 

PROGRAMULUI  JUDETEAN DE VOLUNTARIAT  

“VOLUNTARII  SCOLII MELE” 

 

 

 

 

 

 

“VOLUNTARII SCOLII MELE”  

ASOCIAȚIA ”VIITORUL TINERILOR”, ÎN PARTENERIAT CU DIRECȚIA 

JUDEȚEANĂ DE SPORT ȘI TINERET PRAHOVA,  INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN 

PRAHOVA, CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA, ASOCIAȚIA ”NOI ȘI CEILALȚI”-FILIALA 

PRAHOVA ȘI CENTRUL DE RESURSE APOLLO, ANUNȚĂ LANSAREA PROGRAMULUI 

JUDEȚEAN DE VOLUNTARIAT ”VOLUNTARII ȘCOLII MELE” ȘI ÎN CADRUL 

COLEGIULUI NAȚIONAL ”ALEXANDRU IOAN CUZA” A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI. 

PROGRAMUL ARE CA SCOP CREȘTEREA IMPLICĂRII TINERILOR ÎN VIAȚA 

COMUNITĂȚII ȘI DEZVOLTAREA VOLUNTARIATULUI PRAHOVEAN. 

AȘTEPTĂM CU INTERES IMPLICAREA ELEVILOR DIN CLASELE a IX-a,  a X-a și a 

XI-a ÎN ACEST PROGRAM! 

 

Pentru informații suplimentare, luați legătura cu prof. Matei Ozana, telefon 

0723 937 538.  
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Afis 3: 

COLEGIUL NAȚIONAL  ,,NICOLAE IORGA” 

VĂLENII DE MUNTE 
 

 

Școala noastră caută 20 de voluntari 

care vor să se implice în proiectul 

județean ,,Voluntarii școlii mele”, 

începând din 20 aprilie 2016. Pentru 

a participa la acest proiect, trebuie 

să vă înscrieți până în data de 6 

aprilie (responsabil prof. Enescu 

Ana). 
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Program informare si formare in seminarii organizate: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

19 aprilie 2016 , ora 10.00, aplicarea unor 

metode de educatie nonformala, sesiune 

informativa in ale VOLUNTARIATULUI  

 

20 aprilie 2016, ora 10.00, aplicarea unor metode de 

educatie nonformala, sesiune informativa in ale 

VOLUNTARIATULUI  

 

21 aprilie 2016, ora 10.00, aplicarea unor metode de 

educatie nonformala, sesiune informativa in ale 

VOLUNTARIATULUI  
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19 aprilie 2016: 
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I. Liceul Tehnologic « Elie Radu », Ploiesti are un grup de 20 de voluntari inregistrati 

legal (acest lucru inseamna ca au un formular de inscriere ca voluntar avizat de 

coordonator si directorul unitatii, precum si contract de voluntariat). 

Mentionam faptul ca cei 20 de voluntari sunt tineri, au minim 15 ani, asa cum prevede noua 

Lege a Voluntariatului. 

In cadrul activitatii din data de 19 aprilie, echipa AVT a aplicat metode nonformale precum: 

lucru in  echipa, joc de autocunoastere, proiectie ‘’Film de Promovarea a Voluntariatului’’ 

elaborat de PRO Vobis-CENTRU NATIONAL DE RESURSE PENTRU VOLUNTARIAT, spot-uri TV, si 

au fost prezenate oportunitati nationale si judetene in domeniul  voluntariatului. 
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Voluntarii au ales 2 lideri in mod democratic, acestia fiind : Cosmin si Andreea care si-au format 

si echipe. Echipele au fost formate dintr-un numar egal de voluntari. 

Voluntarii au ales numele echipei lor iar acestea sunt: echipa nr.1- COSMONAUTII si echipa nr. 

2- RACHETA. 

Echipelor li s-au prezentat cateva probleme comunitare in care s-ar putea implica. Acestea au 

gasit cate 3 solutii pe care le vor aplica in perioada urmatoare. Acestea sunt : 

- AVT a prezentat 4 cauze  sociale pe care le promoveza in toate cele 3 unitati de 

invatamant respectiv : televizoare pentru internate scolare pentru elevii cazati, proveniti 

din mediu rural; produse sanitare pentru Centrul de Tineret al AVT; vopsirea usilor la 

Centru de Tineret si schimbarea usilor pentru beneficiarii AVT . 

- Promovarea acestor cauze presupune implicarea practica a voluntarilor si anume 

colectare in toata scoala a materialelor necesare pentru cele 4 cauze, dar si participarea 

directa in cadrul acestor procese, pentru a imbunatati si lasa ceva in urma lor, si anume: 

conditii normale de locuit pentru cei saraci. 

- Echipele au pagina lor de facebook si grup de discutii pentru o comunicare eficienta si 

permanenta pe temele lucrate. 

Voluntarii au luat la cunostinta despre Legea Tinerilor, Legea Voluntariatului, Saptamana 

Europeana a Tineretului (desfasurata o data la 2 ani), Saptamana Nationala a Voluntariatului 

(desfasurata anual), unde vor dori sa insereze cate o activitate pentru a marca aceste 2 

evenimente, unul la nivel international si unul la nivel national. 

Fiecare unitate de invatamant va pune la dispozitia celor 20 de voluntari o sala pentru intalniri 

periodice ale acestora. 

Voluntarii au aflat de ‘’PORTRET DE VOLUNTAR’’,  o publicatie anuala la nivel national care 

promoveza povestile voluntarilor. 

Voluntarii au aflat si le-au fost prezentate paginile de specialitate ale AVT numite 

‘’VOLUNTARIAT si SERVICII SOCIALE’’ pentru a le aprecia si a fi la curent cu noutati in aceasta 

directie. 
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In cadrul acestei activitati, am avut o participarea a 20 de elevi si 4 cadre didactice dintre care si 

cei 2 directori ai unitatii de invatamant. 

 

La finalul activitatii, voluntarii au completat un chestionar de evaluare dar si de cercetare 

privind increderea in autoritati, asociatii si fundatii etc. 

Rezultatele acestei cercetari vor fi facute public la sfarsitul acestui an. 

Resurse: am beneficiat de sala mobila dotata cu internet, consumabile; protocolul a fost 

asigurat pentru toti actorii ce cred in acest program de voluntariat pentru activarea spiritului 

civic; inregistrarea legala a voluntarilor. 
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20 aprilie 2016 : 

 

 

 

 

 

 

 



Initiator:  Programului national  :“Să ştii mai multe, să fii mai bun!”  18-22 aprilie 2016 

PROGRAMULUI  JUDETEAN DE VOLUNTARIAT  

“VOLUNTARII  SCOLII MELE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Initiator:  Programului national  :“Să ştii mai multe, să fii mai bun!”  18-22 aprilie 2016 

PROGRAMULUI  JUDETEAN DE VOLUNTARIAT  

“VOLUNTARII  SCOLII MELE” 

 

 

 

II. Colegiul National « Alexandru Ioan  Cuza », Ploiesti are un grup de 20 de voluntari 

inregistrati  legal (detin formular de inscriere ca voluntar avizat de coordonator si 

directorul unitatii, au contract de voluntariat). 

Mentionam faptul ca cei 20 de voluntari sunt tineri, cu varsta minima de 15 ani, asa cum 

prevede noua Lege a Volunatriatului. 

In cadrul activitatii din data de 20 aprilie, echipa AVT a aplicat metode nonformale precum: 

lucru in  echipa, joc de autocunoastere,  proiectie ‘’Film de promovarea a voluntariatului’’ 

elaborat de PRO Vobis-CENTRU NATIONAL DE RESURSE PENTRU VOLUNTARIAT, spot-uri TV, au 

fost prezentate oportunitati nationale si judetene in domeniul voluntariatului. 

Voluntarii au ales 2 lideri in mod democratic, acestia fiind : Adelin  si Andreea care au format 

echipe. Echipele au fost formate dintr-un numar egal de voluntari. 

Voluntarii au ales numele echipei lor, acestea fiind : echipa 1- DORINTA si echipa 2- ALBINUTELE 

VESELE. 

Echipelor li s-au prezentat cateva probleme comunitare in care s-ar putea implica. Acestea au 

gasit cate 3 solutii pe care le vor aplica in perioada urmatoare. Acestea sunt : 

- AVT a prezentat 4 cauze  sociale pe care le promoveza in toate cele 3 unitati de 

invatamant respectiv : televizoare pentru internate scolare pentru elevii cazati, proveniti 

din mediu rural; produse sanitare pentru Centrul de Tineret al AVT; vopsirea usilor la 

Centru de Tineret si schimbarea usilor pentru beneficiarii AVT . 

- Promovarea acestor cauze presupune implicarea practica a voluntarilor si anume 

colectare in toata scoala a materialelor necesare pentru cele 4 cauze, dar si participarea 

directa in cadrul acestor procese, pentru a imbunatati si lasa ceva in urma lor, si anume: 

conditii normale de locuit pentru cei saraci. 

- Echipele au pagina lor de facebook si grup de discutii pentru o comunicare eficienta si 

permanenta pe temele lucrate. 

Voluntarii au luat la cunostinta despre Legea Tinerilor, Legea Voluntariatului, Saptamana 

Europeana a Tineretului (desfasurata o data la 2 ani), Saptamana Nationala a Voluntariatului 

(desfasurata anual), unde vor dori sa insereze cate o activitate pentru a marca aceste 2 
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evenimente, unul la nivel international si unul la nivel national. 

Fiecare unitate de invatamant va pune la dispozitia celor 20 de voluntari o sala pentru intalniri 

periodice ale acestora. 

Voluntarii au aflat de ‘’PORTRET DE VOLUNTAR’’, o publicatie anuala la nivel national care 

promoveza povestile voluntarilor. 

Voluntarii au aflat si le-au fost prezentate paginile de specialitate ale AVT numite 

‘’VOLUNTARIAT si SERVICII SOCIALE’’ pentru a le aprecia si a fi la curent cu noutati in aceasta 

directie. 

In cadrul acestei activitati, am avut o participarea a 20 de elevi si 4 cadre didactice, dintre care 

si cei 2 directori. 

La finalul activitatii, voluntarii au completat un chestionar  de evaluare dar si de cercetare 

privind increderea in autoritati, asociatii si fundatii etc. 

Rezultatele acestei cercetari vor fi facute public la sfarsitul acestui an. 

Resurse: sala mobila dotata cu internet, consumabile; protocol asigurat pentru toti actorii care 

cred in acest program de voluntariat pentru activarea spiritului civic; inregistrarea legala a 

voluntarilor. 
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21 aprilie 2016 : 
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III. Colegiul National « Nicolae Iorga », Valenii de Munte are un grup de 20 de voluntari 

inregistrati legal (au formular de inscriere ca voluntar si avizat de coordonator si 

directorul unitatii). 

Tinerii voluntari cu varsta minima de  15 ani, asa cum prevede noua Lege a Voluntariatului. 

La activitatea din data de 21 aprilie, echipa AVT a aplicat metode nonformale precum: lucru in  

echipa, joc de autocunoastere, proiectie ‘’Film de promovarea a voluntariatului’’ elaborat de 

PRO Vobis-CENTRU NATIONAL DE RESURSE PENTRU VOLUNTARIAT, spot-uri TV, au fost 

prezentate oportunitati nationale si judetene in domeniul voluntariatului. 

Voluntarii au ales 2 lideri prin vot democratic, acestia fiind: Neagu si Valentina, care au format 

si echipe. Echipele au fost formate dintr-un numar egal de voluntari.  

Voluntarii au ales numele echipei lor: echipa 1- LUPII si  echipa 2- FANTASTIQUES. 

Echipelor li s-au prezentat cateva probleme comunitare in care s-ar putea implica. Acestea au 

gasit cate 3 solutii pe care le vor aplica in perioada urmatoare. Acestea sunt : 

- AVT a prezentat 4 cauze  sociale pe care le promoveza in toate cele 3 unitati de 

invatamant respectiv : televizoare pentru internate scolare pentru elevii cazati, proveniti 

din mediu rural; produse sanitare pentru Centrul de Tineret al AVT; vopsirea usilor la 

Centru de Tineret si schimbarea usilor pentru beneficiarii AVT . 

- Promovarea acestor cauze presupune implicarea practica a voluntarilor si anume 

colectare in toata scoala a materialelor necesare pentru cele 4 cauze, dar si participarea 

directa in cadrul acestor procese, pentru a imbunatati si lasa ceva in urma lor, si anume: 

conditii normale de locuit pentru cei saraci. 

- Echipele au pagina lor de facebook si grup de discutii pentru o comunicare eficienta si 

permanenta pe temele lucrate. 

Voluntarii au luat la cunostinta despre Legea Tinerilor, Legea Voluntariatului, Saptamana 

Europeana a Tineretului (desfasurata o data la 2 ani), Saptamana Nationala a Voluntariatului 

(desfasurata anual), unde vor dori sa insereze cate o activitate pentru a marca aceste 2 

evenimente, unul la nivel international si unul la nivel national. 

Fiecare unitate de invatamant va pune la dispozitia celor 20 de voluntari o sala pentru intalniri 

periodice ale acestora. 

Voluntarii au aflat de ‘’PORTRET DE VOLUNTAR’’, o publicatie anuala la 
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nivel national care promoveza povestile voluntarilor. 

Voluntarii au aflat si le-au fost prezentate paginile de specialitate ale AVT numite 

‘’VOLUNTARIAT si SERVICII SOCIALE’’ pentru a le aprecia si a fi la curent cu noutati in aceasta 

directie. 

In cadrul acestei activitati, am avut participarea a 40 de elevi si 5 cadre didactice, dintre care si 

cei 2 directori. 

La finalul activitatii, voluntarii au completat un chestionar  de evaluare dar si de cercetare 

privind increderea in autoritati, asociatii si fundatii etc. 

Rezultatele acestei cercetari vor fi facute public la sfarsitul acestui an. 

Resurse: sala mobila dotata cu internet, consumabile; protocol asigurat pentru toti actorii care 

cred in acest program de voluntariat pentru activarea spiritului civic; inregistrarea legala a 

voluntarilor. 
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Chestionar de evaluare 

Denumire afirmatii DA NU *NOTA 

DE LA 5-

10 

**Argumentati 

Cum vi s-a parut  activitatea 

din aceasta zi? 

    

Mai doriti sa se desfasoare 

astfel de activitati ? 

    

Prestatia organizatorilor      

Va simtiti consultati in mediul 

scolar ? 

    

**Ce credeti ca ar trebuie sa 

faceti in comunitatea in care 

traiti ? 

    

Este importanta consilierea 

vocationala pentru voi ? De 

ce ? 

    

Va doriti sa existe un consiliu 

consultativ pe probleme de 

tineret la nivelul judetului 

Prahova ? 

    

**Ce vreti sa se faca intr-un 

Centru de Tineret? 

    

**Dati exemple de situatii 

sau probleme din 

comunitate. 

    

**Te consideri  tolerant/a? 

Dati exemple. 

    

**In ce domenii de activitate 

va  regasiti cel mai mult ? 

    

sex M F  
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OBSERVATII: 

In cele 3 unitati de invatamant, echipele au identificat cate 2 probleme interne ale scolii, 

precum si solutii pentru aceste problem identificate, care nu fac obiectul acestui raport, ele 

fiind aduse la cunostinta scolilor in sine. 

Colegiul National Militar Dimitrie Cantemir - Breaza a renuntat la proiect, dupa ce s-a inscris in 

acest program, deoarece are statut special, accesul in cadrul programului fiind unul greu ce 

presupune aprobarea unor multiple autorizatii. 

Liceul Tehnologic « Elie Radu » - Ploiesti a iesit din program din cauza profesorului coordonator 

desemnat. Consideram un comportament ostil al cadrului didactic ce a ingradit exprimarea si 

participarea elevilor in cadrul unui demers la care ei insisi au aderat, alegand sa se implice intr-

una din cauzele comunitare propuse de noi.  

Accentul centrat pe elevi este doar o vorba fara fapte in unele scoli, acest aspect fiind punctat 

in cadrul emisiunii « Generatia lui JOHN » de la Prahova TV, din data de 19 Mai 2016. In cadrul 

emisiunii, Presedintele Asociatiei AVT, Vasile Porumbaru a fost invitat alaturi de Ana Nedelcu, 

Ambasadoare a Dialogului Structurat cu Tinerii in judetul Prahova. 

In cadrul sesiunilor de formare ale proiectului « VOLUNTARII SCOLII MELE » 2016, am avut-o 

alaturi in echipa pe Ana Nedelcu, Ambasadoare a Dialogului Structurat cu Tinerii in judetul 

Prahova. Ana Nedelcu a insotit echipa de proiect in vederea pregatirii « Caravanei Cetateniei 

Active PH », demers civic si participativ dedicat tinerilor prahoveni. (vezi concluzii mai jos)  

Consumatia/pauze de suc in cadrul proiectului, au fost asigurate de Asociatia Centrul de 

Resurse Apollo si Asociatia Noi si Ceiallti-Filiala Prahova. 

Consumabilele au fost asigurate de DJST PH. 

Aparatura logistca a fost asigurata de AVT si de cele 3 unitati liceale. 
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RECOMANDARI: 

Vizita echipei de program in scoli, s-a concluzionat cu urmatoarele recomandari: 

- Este nevoie de calificarea cadrelor didactice care se ocupa de proiecte si programe in 

scoli in ce priveste rolul de “coordonator de voluntari”. 

- Atat coordonatorii cat si liderii echipelor trebuie sa fie persoane mai ferme si dornice de 

a schimba ceva in jurul lor prin implicare mai activa. 

- Criza economica scoate la iveala lipsa resurselor, cum ar fi: lipsa consumabilelor din 

unitatile scolare, fapt ce duce la ingreunarea in desfasurarea activitatilor extra-scolare. 

- “Ziua Portilor Deschise” este un instrument de promovare comunitara. In acest sens, 

recomandam: eliminarea festivismului, elaborarea unui simbol al unitatii de invatamant 

care sa fie distribuit vizitatorilor, al unui traseu in laboratoarele existente, ale unor 

ateliere demarate de unitati si dotate cu material didactic practic si fotografii, ale unor 

activitati sportive (handbal, fotbal, sah etc.), ale unor sali de lectura, sali de muzica, etc. 

- Paginile de internet oficiale si de Facebook trebuie prelucrate (sunt unitati de 

invatamant care au cate 2 sau 3 pagini de internet). 

- Siglele unitatilor de invatamant trebuie imbunatatite. 

- Fiecare unitate de invatamant ar trebui sa aiba parteneriate strategice si de lunga 

durata cu ONG-uri locale, plecand de la initiative simple. 

- Sursele de finantare pentru revista scolii (un simbol al scolii), se pot procura chiar in 

cadrul balurilor organizate anual de catre unitatile de invatamant. 

- Conform Legii Voluntariatului, toti elevii care desfasoara activitati de voluntariat trebuie 

sa aiba fisa de inscriere si contract de voluntariat. 
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Contributia Ambasadoarei Dialogului Structurat cu Tinerii in judetul Prahova, Ana Nedelcu: 

In cadrul proiectului judetean “VOLUNTARII SCOLII MELE” 2016, a participat si 

Ambasadoarea Dialogului Structurat cu Tinerii in judetul Prahova, Ana Nedelcu, ca parte a 

echipei de proiect, ea fiind prezenta in cadrul activitatilor propriu-zise din cele 3 licee, precum si 

in emisunea “Generatia lui John” (19 Mai 2016), alaturi de Vasile Porumbaru, presedintele AVT, 

pentru a discuta despre demersurile pozitive aduse de ambele entitati la nivel de judet in 

materie de tineret. Participarea sa in proiect a adus un plus-valoare activitatii din acest an, 

completand formarea si informatia livrate de catre AVT si activitatea in sine, adaugand totodata 

si date referitoare la initiativele proprii rolului sau de ambasador in mandatul 2016-2017 

(“Caravana Cetateniei Active PH” – ateliere de cultura civica si participativa dedicate tinerilor 

prahoveni si consultari cu tinerii) si colectand date in cadrul consultarilor cu tinerii la nivel de 

judet pe problematici de tineret, statistici ce vor fi centralizate si vor contribui la formarea 

viitoarelor politici de tineret, atat la nivel national cat si European.  

Au fost identificate urmatoarele nevoi: 

 Nevoia tinerilor de a se exprima in legatura cu diverse probleme ce-i privesc 

 Nevoia de a fi ascultati 

 Nevoia de consiliere in luarea unei decizii/psihologica/vocationala/profesionala 

cu o eventuala participare a studentilor/proaspat absolventi in domeniile 

specifice 

 Nevoia de a desfasura un nr. considerabil de activitati extra-curriculare ce 

implica dezvoltarea creativitatii/imaginatiei si a abilitatilor practice (a celor 8 

competente Europene), reprezentand si o modalitate de strangere de fonduri 

pentru diferite alte actiuni/cauze comunitare  

 Nevoia de a accesa un numar mai mare de stagii de practica in domeniile de 

studiu si de interes 

 Nevoia de spatii de practica mai multe (dotarea laboratoarelor) in incinta scolilor 

 Nevoia de implicare mai mare a dascalilor si motivarea activa a elevilor pentru 

studiu si cercetare in mod interactiv 

 Nevoia de o strategie in eradicarea discriminarii dintre elevi 

 Nevoia de motivare pentru a se implica mai mult in activitati de 

voluntariat/comunitare 
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 Nevoia de anumite cursuri optionale ce le sunt de folos (ex. “Sanatate”) 

 Nevoia de promovare accentuata a activitatilor liceelor in mediul online 

(vizibilitate) 

 Nevoia de accesare de fonduri Europene (Erasmus+) in vederea mobilitatii 

tinerilor si a acumularii de noi experiente de invatare, precum si dezvoltarea 

celor 8 competente-cheie stipulate la nivel European 
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Rezultate fizice: 

- 60 de elevi au fise de inscriere ca voluntari ai unitatilor inscrise in Programul Judetean 

de Voluntariat prin ‘’VOLUNTARII SCOLII MELE’’. 

- 60 de elevi au contracte de voluntariat ca voluntary ai unitatilor inscrise in Programul 

Judetean de Voluntariat ‘’VOLUNTARII SCOLII MELE’’. 

- 24 de cadre didactice implicate in cadrul Programului Judetean de Voluntariat 

‘’VOLUNTARII SCOLII MELE’’, dintre care 8 directori. 

- 80 de chestionare aplicate pe teme ce tin de democratie, credibilitate. 

- un liceu tehnologic si 3 colegii nationale inscrise anul acesta (2016) in cadrul 

Programului Judetean de Voluntariat ‘’VOLUNTARII SCOLII MELE’’. 

- 3 sesiuni de informare si lucru practic desfasurate. 

- 6 grupuri de discutii ale echipelor, create pe pagina de socializare Facebook pentru 

atributii si chestiuni administrative. 

- 6 pagini create pe pagina de socializare Facebook, pagini care arata activitatea 

echipelor. 

- 6 echipe alese si formate democratic. 

- 6 lideri alesi democratic de catre elevi. 

- 3 afise elaborate de catre cele 3 unitati de invatamant. 

- 20 de tineri observatori. 

Buget: 

- Unitatile de invatamant au pus la dispozitie: sala, internet, copiatoare si hartie, 

aparatura logistica, consumabile, expertiza de specialitate pe aplicarea noii Legi a 

Voluntariatului si asistenta. 

- Asociatia  NOI SI CEILALTI- Filiala PH  a asigurat protocolul. 

- Asociatia CENTRU DE RESURSE APOLLO a asigurat protocolul. 

- CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA a pus la dispozitie sala si a promovat evenimentul 

- DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET PRAHOVA a pus la dispozitie 

consumabile, a promovat evenimentul si a oferit finantare. 
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Raport intocmit de 

Vasile PORUMBARU si Ana NEDELCU 

 


