
1. Denumirea proiectului: “Fii şi tu un spiriduş!” 

 

2.  Calendarul de implementare al proiectului 

   

3.   Proiectul „Fii şi tu un spiriduş!”, aflat în acest an la a doua ediţie, a luat fiinţă din dorinţa studenţilor 

Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti, membrii ai Asociaţiei Studenţilor Fizicieni, de a împărtăşi 

bucuria sărbătorilor de iarnă, copiilor care nu au posibilitatea să petreacă această perioadă cu cei dragi. 

Proiectul constă în organizarea, în preajma Crăciunului, a unei petreceri în scop caritabil, la care sunt invitaţi 

atât studenţii Facultăţii de Fizică, cât şi profesorii. Aceasta va fi urmată de o vizită la un centru de 

plasament,pentru a împărţi cadouri.     

 Grupul ţintă al acestui proiect îl constituie copiii de la Centrul de Plasament  Nr. 7,din localitatea Vidra, 

judeţul Ilfov, unde, în umbra unor ziduri, parcă rupţi de lume, trăiesc simţind doar dureri apăsătoare, 20 de copii, 

bolnavi de SIDA. Ne-am îndreptat atenţia spre acest loc din dorinţa de a aduce o pată de culoare în vieţile unor 

oameni, care în aceeaşi măsură cu noi, au dreptul la bucurie şi speranţa. De asemenea, au dreptul la prieteni, iar 

prin comunicare şi menţinerea relaţiilor cu ei, încercăm să le îndepărtăm complexul de marginalizare. 

 

4. Obiectivele proiectului 

4.1 sporirea gradului de conştientizare asupra efectelor infecţiei cu virusul HIV 

4.2 mobilizarea studenţilor şi cadrelor didactice din Facultatea de Fizică; 

4.3 atragerea atenţiei autorităţilor locale; 

4.4 strângerea de fonduri în scopuri caritabile 

4.5 îmbunătăţirea stării de spirit a copiilor din centrul de plasament 

 

5. Activităţi  şi listă de responsabilităţi 

5.1 Mediatizarea proiectului  

5.2 Organizarea petrecerii caritabile 

5.3 Vizita la centrul de plasament 

5.4 Evaluarea proiectului 

 

Responsabilităţi Coordonator Bogdan-Ionel Guşter:  

– realizarea şi postarea afişelor  

– promovare pe internet (reţele de socializare, pagini web: http://asf.fizica.unibuc.ro; www.asub.ro; 

www.fizica.unibuc.ro) 

– promovarea în Facultatea de Fizică  

– recrutarea voluntarilor 

 

http://asf.fizica.unibuc.ro/
http://www.asub.ro/
http://www.fizica.unibuc.ro/


Responsabilităţi membru echipă Iulian Pană: 

  realizarea şi postarea flyerelor 

  amplasarea cutiilor pentru donaţii 

  promovarea în Complexul Studenţesc Măgurele 

Responsabilităţi membru echipă Nicoleta-Mădălina Giurgea: 

– cumpărarea produselor necesare desfăşurării petrecerii 

– amenajarea spaţiului destinat petrecerii şi stabilirea programului artistic (colinde, jocuri, tombole) 

Responsabilităţi membru echipă Cristina Niţă: 

– achiziţionarea şi pregătirea cadourilor pentru copii 

– stabilirea detaliilor cu conducerea centrului de plasament, pentru efectuarea vizitei 

– asigurarea transportului de la Facultatea de Fizică, la Centrul de Plasament nr. 7 

Responsabilităţi membru echipă Camelia-Florina Florica: 

– efectuarea bilanţului economic şi justificarea cheltuielilor 

– realizarea şi interpretarea chestionarului de evaluare 

– întocmirea raportului final 

 

6. Resursele necesare 

6.1 Resurse umane 

– 5 membri echipă  

– 5 voluntari 

6.2 Resurse materiale 

printarea afişelor şi flyerelor 100 RON 

transport  100 RON 

decoraţiuni petrecere : brad, globuri, beteală, instalaţie, suport brad 200 RON 

premii pentru tombolă  100 RON 

băuturi non-alcoolice şi dulciuri 150 RON 

cadouri pentru copiii defavorizaţi     350 RON + donaţii 

TOTAL     1000 RON + donaţii 

 

7. Instrumente de promovare 

  postarea de afişe şi flyere 

  internet (reţele de socializare, pagini web: http://asf.fizica.unibuc.ro; www.asub.ro; 

www.fizica.unibuc.ro) 

  comunicat de presă 

 

8. Rezultate aşteptate 

– atragerea participării studenţilor la procesul de luare a deciziilor şi la rezolvarea situaţiei   copiilor 

defavorizaţi 

– strângerea de fonduri pentru donaţii,în cadrul petrecerii de Crăciun 

– îmbunătăţirea stării de spirit a copiilor din centrul de plasament în urma vizitei 

 

9. Modalităţi de evaluare 

– feedback de la copii şi asistenţii sociali, prin completarea unui chestionar 

– feedback de la studenţi şi cadre didactice, în legătură cu gradul de conştientizare a efectelor infecţiei cu 

virusul HIV şi cu eficienţa implementării proiectului 

http://asf.fizica.unibuc.ro/
http://www.asub.ro/
http://www.fizica.unibuc.ro/

