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   În perioada 02.12 - 19.12.2019, Departamentul de Consiliere Profesională din cadrul Universității 

„Vasile Alecsandri”, din Bacău, în colaborare cu partenerul, devenit tradițional, Grădinița cu Program 

Prelungit „Lizuca”, Bacău și prin implicarea generoasă a studenților, colaboratorilor, cadrelor didactice, a 

desfășurat proiectul social – umanitar „Împreună în bucuria dăruirii”, ediția a XIII-a. 

Și în acest an proiectul a avut ca scop întrajutorarea copiilor nevoiași, sensibilizarea studenților 

față de problematica socio - umană a comunității băcăuane, stimularea sentimentelor de responsabilitate și 

implicare civică, a dăruirii necondiționate față de copiii defavorizați. 

    Pachetele lui Moș Crăciun care au fost pregătite conform scrisorilor pregătite de copii și preluate prin 

intermediul studenților voluntari ai departamentului, studenți din cadrul programelor de studii: Pedagogia 

învățământului primar și preșcolar (anul I, II și III); Terapie ocupațională (anul II); Kinetoterapie și 

motricitate specială (anul II); Ingineria produselor alimentare (anul II); Tehnologia construcțiilor de 

mașini (anul II); Română - Engleză (anul II); cadre didactice din cadrul UVAB, au ajuns pe rând la 

beneficiari. 

    Astfel, în cursul zilei de 19.12.2019 s-au desfășurat întâlnirile cu beneficiarii: 

  1.  Comunitatea , Poduri, județul Bacău, un număr de 42 copii cu vârste cuprinse între 6 și 11 ani au 

beneficiat de pachete cu haine, jucării, rechizite, obiecte igienico-sanitare, dulciuri, fructe întâlnire 

intermediată de psiholog Gabriel Mareș alături de  studenți voluntari ai departamentului. 

  2.  Centrul pentru copii defavorizați „Casa Meuli”, Faraoani, județul Bacău, a primit prin intermediul 

reprezentanții Departamentului de Consiliere Profesională, un număr de 11 pachete pentru copiii din 

grupul țintă.  

   3. Comunitatea Răchitișu, județul Bacău, în cadrul căreia un număr de 33 de copii au primit pachetele 

de la Moș Crăciun, alături de pachetele pentru un număr de 9 familii cu o situație socio-economică 

precară. 

    Deosebite gânduri de mulțumire, sunt adresate părinților copiilor din cadrul Grădiniței cu Program 

Prelungit „Lizuca”, Bacău prin implicarea următoarelor grupe de preșcolari: mijlocie „Curioșii” condusă 

de prof. Păduraru Lenuța și prof. Farcaș Veronica; mijlocie „Licuricii” condusă de prof. Adam Oana și 

prof. Mazări Diana; mare „Spiridușii” condusă de prof. Năsturaș Noemi și educ. Săpătoru Iustina; mare 

„Boboceii” condusă de prof. Lupușoru Petronela și prof. Arhip Anișoara; mare „Poznașii” condusă de 

prof. Nuțu Maia și prof. Cristea Mioara; mică „Isteții” condusă de prof. Toma Alina și prof. Daviduță 

Lina ce s-au implicat deplin, asigurând reușita acestui proiect și în acest an. 

    La finalul proiectului 86 de copii au trăit bucuria și spiritul de sărbătoare. Bucuria dăruirii ÎMPREUNĂ 

a devenit bucuria Crăciunului, resimțite de toți cei care au fost parte în proiect. 
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