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Alege școala pentru un viitor mai bun
Un proiect care susține îmbunătățirea rezultatelor școlare
pentru copiii din 3 unități școlare din județul Bistrița-Năsăud
Bucurii pentru copii
Campania de colectare de jucării, jocuri educative și cărți
pentru copii
Prin acțiunile de popularizare ale proiectului POCU 108133, tot mai mulți oameni sau
organizații au aflat despre eforturile conjugate ale instituțiilor implicate în implementarea
proiectului de a susține copiii din zonele defavorizate în parcursul lor educațional.
Una dintre cele mai mari organizații, la nivel mondial,
specializate în oferirea serviciilor de volntariat, Clubul Lions,
generează, în diverse moduri, un cadru global, pentru serviciile
de sprijin pentru cauze sociale, umanitare sau educaționale. La
nivel local, membrii clubului au un interes deosebit pentru
școală și cauzele ei, pentru educație, în general, cu toate
formele ei: formală, non-formală și informală. De-a lungul
timpului, s-au derulat numeroase proiecte în parteneriat
ISJ B-N – Clubul Lions, în dorința comună de a asigura un
viitor dezirabil tuturor copiilor județului. Clubul Leo este o
structură de tineri inimoși care, prin inițiative și proiecte
specifice, implementate sub îndrumarea membrilor din clubul de adulți, învață de mici sensul
verbelor A AJUTA și A DĂRUI, bucuria și satisfacția implicării.
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O primă acțiune realizată de membrii clubului de voluntariat Lions Bistrița, împreună
cu Librăriile Aletheia și cu sprijinul cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Nr. 4 Bistrița,
a fost Campania de colectare de jucării, jocuri și cărți, în sprijinul proiectului Inspectoratului
Școlar Județean Bistrița-Năsăud: ,,Alege scoala pentru un viitor mai bun”, un proiect care
susține îmbunătățirea rezultatelor școlare pentru copiii defavorizati din trei unități școlare:
 Școala Gimnazială ,,Ion Pop Reteganul” Reteag
 Școala Gimnazială ,,Petru Rareș” Ciceu Mihăiești
 Școala Gimnazială Budești – sat Țagu
Ce a facut Clubul Leo - Bistrița? A încercat să
ofere o mână de ajutor organizând și publicând acțiunea la
nivelul școlilor și liceelor din oraș. Activitatea s-a
structurat în două etape:


Adunarea și distribuirea donațiilor



Socializarea cu copiii din grupul țintă al proiectului
Micii voluntari au demarat Campania de informare

în licee printr-un afiș conceput de copii, informare directă
prin sălile de clasă, anunțuri la stația școlii și multiplicare de mesaj prin mediile de socializare.
Rezultatele nu au întîrziat să apară, astfel că Centrul de documentare și Informare de la
Colegiul Național ,,Andrei Mureșanu” din Bistrița a devenit depozitul materialelor donate,
clasate, sortate și distribuite tot cu ajutorul micilor voluntari.
Grăbiți să ajungă la destinație, în 16 mai 2019, reprezentanții inspectoratului școlar și
ai clubului au distribuit jocuri și cărți tuturor elevilor din proiect, materiale utile, elemente de
sprijin pentru activitatea lor din programul Școală după școală.
Și pentru că bucuria a fost comună, general împărtășită, susținerea și implicarea clubului
în proiect nu se va opri aici!
Mulțumim Lions, mulțumim copii frumoși și generoși!
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