Competiţia de proiecte „Elevi de serviciu în folosul comunităţii”, ediţia a II-a
.......şi iată momentul mult aşteptat....Rezultatele!

Nr Club IMPACT/Grup de
Crt iniţiativă

Şcoala

Localitatea Ideea proiectului

1 IMPACTIA

Colegiul Tehnic
De Industrie
Alimentară

Craiova

Clubul IMPACTIA din Craiova, îşi propune prin proiectul "Arta
învinge violenţa" să sensibilizeze comunitatea şcolară în privinţa
efectelor pe care le are violenţa, pentru ca tinerii să devină mai
toleranţi şi pacifişti, reducând astfel gradul de violenţă din şcoală.

2 IMPACT INFOPET

Colegiul Naţional
de Informatică
“Carmen Sylva”

Petroşani

Prin proiectul "LiceEniada v2.0", impacţii de la InfoPet îşi propun
să crească interesul pentru activităţi sportive în rândul colegilor
lor, elevi în cele nouă instituţii de învăţământ din Valea Jiului,
organizând două săptămâni de activităţi sportive şi creative, în aer
liber în Şcoala Altfel.

3 Life4Life

Scoala
Gimnaziala
„Calistrat Hogaş”
Roman

Roman

Prin proiectul "Toleranţa este celălalt nume al libertăţii”, membri
clubului Life4life, îşi propun să implementeze o campanie de
sensibilizare a elevilor Şcolii Gimnaziale „Calistrat Hogaş” dar şi a
întregii comunitaţi din Roman, în spiritul toleranţei, a acceptării
semenilor, indiferent de culoarea pielii, religie, statut social.
Impacţii vor organiza ateliere, un marş al toleranţei, spectacole
tematice etc.

4 M-Impact

Colegiul Tehnic
De Industrie
Alimentară”
Dumitru Moțoc”

Bucureşti

Prin proiectul "Ecologic cu Impact", clubul M-Impact din Bucureşti
îşi propune să iginenizeze şi să reamenajeze un parc din cartierul
în care se află şcoala şi prin care trec zilnic elevi din 3 şcoli din
cartier. Din acţiunea lor doresc să dea un exemplu comunităţii
pentru a fi mai atenţi la mediul înconjurător.

5 IMPACT Make a dream

Colegiul Naţional
de Informatică
,,Matei Basarab"

Rm. Vâlcea Prin proiectul Lect,,URAAA", impacţii de la "Make a dream" din
Râmnicu Vâlcea îşi doresc să doteze biblioteca Şcolii ,,Ioan C.
Constantinescu" Cueni cu 100 de volume necesare copiilor din
mediul rural.

6 Impact „Miron Costin”

Liceul Teoretic
Iaşi
„Miron Costin” Iaşi

Prin proiectul "Verde la sănătate!", voluntarii clubului vor să educe
tinerii în spiritul unui stil de viaţă sănătos. Astfel ei vor ramenaja
gradina şcolii pentru a face lecţii în aer liber, îşi vor învăţa colegii
despre plante şi alimente sănătoase, vor oferi lecţii de mers pe
bicicletă etc.

7 IMPACT „NEW
GENERATION”

Liceul Tehnologic
,,C.A. Rosetti’’
Constanța

Constanţa

Prin proiectul "Ecologiştii cu IMPACT de la malul Mării Negre",
impacţii de la New Generation din Constanţa, doresc să igienizeze
o suprafaţă de 30.000 mp pe malul Mării Negre. De asemenea vor
strânge semnături şi vor depune o petiţie la autorităţile locale
pentru amplasarea de coşuri de gunoi şi mesaje ecologice.

8 IMPACT Pedagogic
Constanța

Colegiul Național
Pedagogic
„Constantin
Bratescu”

Constanţa

Prin proiectul "Cercul incluziunii", impacţii de la Pedagogic din
Constanţa, îşi propun să abordeze autorităţile locale pentru a
acorda sprijin persoanelor cu deficienţe de auz şi văz. De
asemenea, impacţii vor ajuta 10 copii de la Centrul de Plasament

"Delfinul din Agigea" cu cărţi auditive pentru ca aceştia să
continue să înveţe şi vor strânge fonduri penru achizitionarea
unui soft de voce sintetica.
9 TRANSCARPATICA

Colegiul National
”Mihai Eminescu”

Petrosani

Prin proiectul "Comorile Defileului Jiului" impacţii de la
TRANSCARPATICA din Petroşani îşi propun să îi înveţe pe
colegii lor, 26 de copii din medii defavorizate, despre ce înseamnă
un parc național și un defileu, cum au fost construite calea ferată
și șoseaua, care sunt punctele de interes turistic, flora și fauna
caracteristică zonei. Impacţii vor fi ghizi pentru copii în 3 trasee
tematice, vor oferi flyere informative turiştilor şi vor ecologiza
zonele pe care le vor vizita.

10 Perfect LIS

Lic. Ioan Slavici

Panciu

Proiectul „O <carte> potrivită către cariera dorită„ al clubului
Perfect LIS, are ca scop creșterea gradului de informare în rândul
a 250 de elevi cu privire la oferta școlară și profesională, la
instituțiile de învățământ superior, respectiv profesiile din sfera lor
de interes prin facilitarea unei întâlniri de două ore cu 15 foști elevi
ai liceului (actuali studenți sau deja activi în diferite domenii),
agenți economici și profesioniști, membri ai comunității locale. De
asemenea se va crea o comunitate Alumni care să asigure o
legătură permanentă cu elevii liceului pentru a răspunde nevoii de
informare în ceea ce privește orientarea profesională.

11 Passion For Change-PFC
Tulcea

Scoala
Gimnazială „Ion
Luca Caragiale”

Tulcea

Proiectul „Sportul nu e o opțiune, ci o necesitate!” al Clubului
Passion For Change din Tulcea, are ca scop încurajarea unui stil
de viaţă sănătos, în rândul a 20 de copii și tineri din Centrul

Multifuncțional Sofia. Se vor organiza ateliere pe tema alimentaţiei
sănătoase şi activităţi sportive dinamice.
12 Pride of Petroşani

Şcoala
Gimnazială
„I.G.Duca”

Petroşani

Proiectul „Educație de la … fundație!” al Clubului Pride of
Petroșani urmărește să întărească relația dintre profesori, copii și
părinți prin organizarea unor activități în comun cu 20 de părinţi,
20 elevi și 10 profesori, prin activităţi care să dezvolte abilităţile de
comunicare, relaţionare și cultura generală.

13 IMPACT Români cu normă
întreagă

Şcoala
Gimnazială
„I.G.Duca”

Petroşani

Proiectul „Viața prin obiectiv” urmărește să contribuie la
cunoașterea frumuseților orașului de către elevii școlii și
promovarea acestora prin intermediul unui concurs de fotografii și
al unor expoziții de fotografii realizate de 15-18 elevi și câţiva
profesori.

14 Zâmbiricii Norocoşi

Şcoala
Gimnazială
„Sîngidava”

Cugir

Proiectul „Amici pentru bunici” al Clubului IMPACT Zâmbirici
norocoși din Cugir, urmărește să conecteze elevii școlii cu
vârstnici de la Centrul de zi al Serviciului Public de Asistenţă
Socială printr-o serie de activități educative şi cultural-artistice
comune.

15 IMPACT BEST
HURICANE

Liceul Tehnologic
Retezat

Uricani

Proiectul „Parcul piticilor atomici” își propune să ofere un spațiu
adecvat de joacă pentru petrecerea timpului de pauză pentru un
grup de 86 de copii de la grădiniţa din Uricani. Membrii clubului
IMPACT își propun să realizeze un spectacol caritabil, să facă
reprezentații de teatru pentru beneficiarii proiectului, iar cu sumele
strânse și cu sprijinul Consiliul Local și al Primăriei vor amenaja și

renova locul de joacă.
16 Simpacticii

Școala
Gimnazială
Sînandrei Nr. 515

Sînandrei

Proiectul „O mână întinsă - o rază de soare într-un suflet” constă
în organizarea unui eveniment de strângere de fonduri pentru a
sprijini material și moral un elev al școlii bolnav de cancer. Vor
realiza evenimentul de strâncere de fonduri, devenit o tradiție,
pentru a uni membrii comunității. Astfel, vor cultiva empatia,
spiritul de într-ajutorare, spiritul civic. Ca urmare a ecoului pe care
l-au avut evenimentele caritabile anterioare vor pregăti o
expoziție-licitație cu obiecte realizate de elevi, un program artistic
la care vor invita să participe și membrii talentați ai localității și o
expoziție gastronomică realizată de gospodinele comunității.
Fondurile strânse vor fi înmânate familiei elevului.

17 IMPACT 1

Școala Generală
Nr. 3 Lupeni,
Școala Generală
Nr. 2 Lupeni,
Liceul Teoretic
„Mircea Eliade”,
Liceul
Technologic
Industrial Lupeni

Lupeni

Prin acest proiect de advocacy, clubul IMPACT 1, din Lupeni
doreşte să convingă primăria Lupeni să instaleze coşuri de gunoi
pentru a creea premisele reciclării selective, să sensibilizeze
oamenii din comunitate să strângă deşeurile selectiv şi să se
implice în curăţirea anumitor zone din oraş, cunoscute ca fiind
murdare.

18 Impact Fire

Şc.Gimnazială

Cluj
Napoca

Membrii clubului, în colaborare cu Asociaţia Down C.E. Raluca, îşi
propun să desfăşoare o serie de activităţi de tip masa rotundă,
activităţi artistice şi de ecologizare, care au drept scop ajutarea

Traian Darjan

comunităţii locale şi creşterea stimei de sine în rândul copiilor şi
tinerilor din ŞC. Dârjan şi din cadrul Asociaţiei Down.
19 Happynesia

Şcoala
Gimnazială
Octavian Goga

Cluj
Napoca

Prin proiectul „Haideţi la poveste” se urmăreşte creşterea gradului
de cooperare între elevii secţiilor română şi maghiară din cadrul
şcolii, prin implicarea elevilor în activităţi cultural-artistice şi de
treasure-hunting.

20 IMPACT Bălcescu

Şcoala
Gimnazială
Nicolae Bălcescu

Oradea

Prin proiectul „Camera de IMPACT” impacţii din Oradea, doresc
să înfiinţeze un Centru pentru tineret/activităţi nonformale în
cadrul şcolii, centru de care să beneficieze, în mod special elevii
care, din varii motive, trebuie să rămână în şcoală după program.

21 IMPACT Hope Traian

Colegiul Naţional
Traian

Drobeta
TurnuSeverin

Prin proiectul “Şcoala din parc!”, impacţii doresc să construiască
un spaţiu de studiu în parc în care să se desfăşoare activităţi care
să dezvolte responsabilitata faţă de mediu, în rândul elevilor din
Colegiul Traian.

22 IMPACT iBike

Centrul De
Resurse Pentru
Tineret

Lupeni

Proiectul ”Community Bike Challenge” are ca scop principal
creșterea numărului de practicanți amatori (adolescenți și tineri) ai
mișcării, în aer liber, în mod organizat, în Valea Jiului. Activitățile
planificate pe parcursul proiectului presupun organizarea de
itinerarii cu bicicleta, pentru adolescenții și tinerii amatori de
ciclism din Mun. Lupeni, derularea unui atelier de manevrare a
bicicletei și implicarea ca și coorganizator a clubului iBike în
Festivalul Bucurie în Mișcare dedicat întregii comunităţi.

23 IMAPCT Fantastic

Școala
Gimnazială „Jókai
Mór”

Băile
Tuşnad

Prin proiectul "Bine ați venit în rezervaţia naturală Piatra Şoimilor"
clubul IMPACT Fantastic și-a propus promovarea unei conduite
ecologice atât în rândul elevilor cât şi a adulţilor (turiștilor), prin
implicarea acestora în diferite activităţi practice extrașcolare în
rezervaţia naturală Piatra Şoimilor, ale cărei valori să fie
recunoscute de publicul larg, localnici şi unde turiştii responsabili
sunt bineveniţi. Principalele obiective ale proiectului sunt:
ecologizarea traseului turistic și a potecii tematice din rezervaţia
naturală Protejată Piatra Şoimilor; reamanejarea traseului turistic
și a potecii tematice din rezervaţia naturală Protejată Piatra
Şoimilor; realizarea unui concurs de fotografie care va sta la baza
promovării rezervaţiei naturale.

24 IMPACT CTAV

Colegiul Tehnic
„Aurel Vlaicu”

Galaţi

Prin proiectul "Manifest pentru un oraş curat" clubul IMPACT
CTAV și-a propus amenajarea unui spațiu verde dezafectat,
destinat comunității locale dintr-o zonă a orașului Galaţi.

25 IMPACT 36 CreActorii

Școala
Gimnazială
”Vasile Conta”

Iași

Prin proiectul "IMPACTul tău Va CONTA!" clubul IMPACT 36
CreActorii și-a propus să prevină şi să reducă comportamentele
de hărţuire (bullying) în rândul elevilor din Școala Gimnazială
”Vasile Conta” Iași și să aducă la cunoștința părinților și a
cadrelor didactice modalități de implicare concretă în situațiile de
bullying. Activitățile proiectului vor fi centrate pe elevii din clasele
primare și gimnaziu (V-VI), dorind să prevină pe termen lung
fenomenul bullying și să ofere idei de comportamente alternative
elevilor cu potențial agresiv sau potențialelor victime ale hărțuirii.

26 IMPACT C.N.V.S

Colegiul National
Vladimir Streinu

Găeşti

27

IMPACT AREA

Colegiul National
„Mihai Eminescu”

Petroșani

Biblioteca Vie - ediția a III-a a clubului IMPACT AREA, își propune
să prioritizeze valorile umane, încurajând dialogul și toleranța în
rândul cetăţenilor, prin: creșterea gradului de conștientizare a
diferenţelor şi asemănărilor dintre oameni, implicarea şi motivarea
membrilor comunității prin colaborarea eficientă între tinerii din
clubul IMPACT şi firme/ong-uri locale.

Vaslui

Spend „Wisely, Think Highly” își propune instruirea tinerilor cu
privire la administrarea bugetului personal și planificarea
intereselor financiare. Membrii mai vechi, pregătiți în domeniul
educației financiare, vor facilita ateliere pentru noi voluntari ai
clubului, urmând ca acești să susțină training-uri pentru 90 de
elevi din șase instituții de învățământ partenere în proiect.

28

Temerar L.M.K.

Liceul Teoretic
“Mihail
Kogălniceanu”

CIREŞARII

Şcoala
Gimnazială
Specială – Centru
De Resurse Şi
Documentare
Privind Educaţia
Incluzivă/Integrată Cluj
SŞ
Napoca

29

Prin proiectul "Stația schimbării" clubul CNVS Găești își dorește
să reabiliteze gara orașului, astfel încât aceasta să arate
primitoare și îngrijită.

„Nu provoca! Nu te lăsa provocat!” își propune reducerea
episoadelor de violenţă în cadrul CRDEII. Proiectul se desfășoară
în mai multe etape, începând cu luna martie 2017 până în mai
2017. Se vor prezenta diverse forme de violență cu ajutorul mai
multor invitați, se va pune accent pe implicarea elevilor în activități
creative, de comunicare și exprimare, sportive și de socializare.

30

Aici şi Acum
31 IMPACT 29

32 TOTAL ENERGIC
IMPACT

33

VERDE CRUD

Colegiul National
„Mihail
Kogalniceanu”

Galați

„Zâmbește, IMPACT te iubeşte !” este proiectul prin care impacţii
îşi propun să ajute o famile gălăţeană, formată din 3 membri, care
şi-au pierdut toate bunurile materiale în urma unui incendiu care a
avut loc la începutul lunii februarie a acestui an. O mamă şi doi fii
au rămas fără cămin, fără hrană şi fără acte de identitate. Impacţii
îşi doresc ca prin organizarea unui spectacol umanitar, în cadrul
caruia vor introduce şi o licitaţie cu vânzare a unor tablouri
realizate de elevi ai CNMK şi ai altor trei licee din vecinătate, să
strângă fonduri pentru restaurarea şi mobilarea completă a
bucătăriei familiei dezavantajate

Galați

Proiectul "Primăvara din sufletul bunicii" al clubului IMPACT 29 îşi
propune să ajute două bătrânele din satul Şiviţa, judeţul Galaţi, la
plantarea unei grădini de zarzavaturi. Cele două bătânele au
peste 70 de ani şi nu mai au puterea necesară pentru cultivarea
grădinii.

Şcoala
Gimnazială Nr.29

Colegiul Tehnic
,,Stefan
Bănulescu”

Călăraşi

Prin proiectul "Se poate şi fără violenţă!" membrii clubului
IMPACT, îşi propun să diminueze actele de violenţă în rândul a 10
copii dintr-un centru de plasament din oraşul Călăraşi, prin diferite
actvităţi educaţionale.

Liceul Teoretic
“Dunărea” Galați

Galaţi

Prin proiectul "Vrem PARC, nu ȚARC de joacă!", grupul de
iniţiativă "Verde Crud" din Galaţi, îşi doresc să redea
funcționalitatea parcului de joacă din apropierea școlii lor, singurul
ce stă la dispoziția copiilor cartierului Micro 17, Galați. Astfel vor
igieniza, restaura şi confecţiona mobilier din obiecte reciclabile.

34

RecupART din cadrul
Consiliului elevilor

Școala
Gimnazială „Iuliu
Hațieganu”

ClujNapoca

Proiectul „Eco-gesturi” al grupului RecupART de la Școala
Gimnazială Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca își propune să
promoveze responsabilitatea față de mediul înconjurător (macro –
orașul și împrejurimile) și din imediata noastră apropiere (micro școala) și creșterea gradului de responsabilizare a cetățenilor față
de mediu cu implicarea a aproximativ 500 elevi ai școlii în acțiuni
de voluntariat, de ecologizare a spațiilor înconjurătoare școlii, de
colectare separată de deșeurilor reciclabile și de realizare de
obiecte decorative din aceste materiale. Proiectul se va realiza cu
implicarea a 10-15 părinți și 10 profesori voluntari. Eco-gesturile
combină foarte bine învățarea și serviciul comunitar pentru
ecologizare și conștientizarea importanței unei atitudini
prietenoase față de mediu.

35

Școala Gimnazială ,,Ion
Simionescu”

Școala
Gimnazială ,,Ion
Simionescu”

Iași

Proiectul „Bunicul meu de suflet” al Școlii Gimnaziale Ion
Simionescu Iași urmărește ajutorarea a 10 vârstnici aflați în
dificultate din patru cartiere (fără familii, imobilizați la pat de mai
mulți ani) prin vizite la domiciliu și oferirea de servicii funcție de
nevoi. Proiectul presupune şi parteneriate cu organizații de
asistență socială. Se vor realiza activități de strângere de fonduri
prin valorificarea unor produse realizate de elevi.

36

Morenarii

Gimnazială Nr. 4
Moreni

Moreni

Prin proiectul "Children for children", grupul de iniţiativă Morenarii ,
doresc să amenajeze un spaţiu dedicat activităţiilor şcolare şi
extraşcolare în curtea şcolii din Moreni, pentru 83 de copii din
clasele pregătitoare .

37

Muguraşii din Răchițele

Scoala
Gimnazială
Răchiţele

Răchiţele

Proiectul Gradina Bio îți propune să sprijine 2 membrii
vulunerabili ai comunității. Modalitatea este una inedită. Membrii
grupului își propun să facă o bradină bio de care să se ocupe ei
înșiși. După cultivarea lor, vor identifica bătrâni din comunitate
care să achiziționeze legumele iar din banii obținuți să sprijine doi
copii cu dificultăți.

38

IMPACT 28

Școala
Gimnazială 28

Galaţi

Proiectul „Suntem copii, suntem la fel” îşi propune creşterea
gradului de implicare în viaţa comunităţii a elevilor din Şc.
Gimnazială, prin implicarea acestora în activităţi de schimb de
experienţă cu 16 copii aflaţi în case sociale. Astfel, vor desfăşura
activităţi cultural artistice şi educaţionale, câştigând noi prieteni.

39

Împreună reuşim

Liceul Teoretic
"C. R. Vivu"

Teaca

Proiectul „Hocus- Pocus” îşi propune amenajarea, unui spaţiu de
jocacă în incinta grădiniţei din Teaca, pentru 40 de copii. Spațiu
de joacă va fi realizat din materiale reciclabile, dar și din diverse
materiale noi, care se vor achiziționa din fondurile proprii și
sponsorizări/finanțări ale grupului nou înființat. În cadrul proiectului
se vor planta pomi și flori, care vor fi îngijite de preşcolari. Pentru
educația rutieră a micilor copii sa va realiza un mic traseu cu
diverse semne rutiere, trecere de pietoni, semafor, sens giratoriu
– toate realizate într-un spațiu verde amenajat corespunzător.

40

Haretisti pentru comunitate

Colegiul National
Spiru Haret

Tecuci

Proiectul „Educaţie pentru viaţă” îşi propune să dezvolte abilităţi
de viaţă în rândul a 60 de elevi de 11-14 ani, prin diferite activităţi
(dezbateri, ateliere, orientare turistica), organizate de echipa de
elevi din liceu.

41

Eco-School

Liceul Tehnologic
L.Rebreanu

Maieru

Proiectul își propune sa dezvolte responsabilitatea elevilor din
școala față de mediu, prin colectarea selectivă a hârtiei. Cu
fondurile obținute în urma colectării de hârtie, grupul intenționeaza
să utilizeze sumele obținute pentru a planta pomi în curtea şcolii
lor.

42

4you

Colegiul
Economic

Năsăud

Prin proiectul "Dăruind vei dobandi!", grupul de iniţiativă "4you" din
Colegiul Economic Năsăud, îşi propune implicarea voluntarilor în
”curățenia de primăvară” și în lucrări de grădinărit, în gospodăriile
a cinci persoane în vârstă, care locuiesc singure. Astfel, tinerii vor
igieniza locuințele, vor amenajarea curțile/spațiile din fața
blocurilor unde locuiesc persoanele vârstnice și le vor realiza
grădini de zarzavaturi și legume.

43

EcoLife

Liceul Tehnologic
Nr.1

Cluj
Napoca

Prin proiectul "Reciclare și mișcare", al grupului de iniţiativă
EcoLife din Liceul Tehnologic Nr.1, membrii și-au propus
promovarea reciclării și mișcării în aer liber prin activități
educative.

44

Ecologiștii din Mușetești

Școala
Gimnazială
Mușetești

Muşeteşti

Prin proiectul "Nouă ne pasă!", grupul de iniţiativă Ecologiștii din
Mușetești din Școala Gimnazială Mușetești, și-au propus
ajutorarea unui bătrân, rămas singur și bolnav. Astfel, tinerii vor
realiza o campanie de strângere de fonduri pentru achiziţionarea
diferitelor lucruri necesare, vor negocia cu brutăria din localitate
pentru a se asigura necesarul de pâine pentru o lună şi vor obţine
de la gaterul din comunitate material lemnos pentru iarna viitoare.

45

Tinere lăstare

Şcoala
Gimnazială
Văcăreni

Văcăreni

Prin proiectul "Atelier de creaţie prin joacă" se doreşte crearea
unui spaţiu de joacă în curtea Şcolii Gimnaziale Văcăreni,
amenajat pentru toţi elevii şcolii din Văcăreni.

Felicitări tuturor!
Cu drag,
Echipa Fundaţiei Noi Orizonturi şi cluburile IMPACT

