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    În perioada 03.12 - 16.12.2020, Departamentul de Consiliere Profesională din cadrul 

Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a desfășurat proiectul social-umanitar „Împreună 

în bucuria dăruirii”, a XIV–a ediție.  

    Grupul țintă al acestei ediții este reprezentat de 54 de copii, elevi ai Școlii gimnaziale 

„Valea lui Ion”, structura Poiana Negustorului, județul Bacău, o parte dintre ei, elevi ai Ioanei 

Lovin-Damaschin, prof. înv. preșcolar, absolventă a Universității, programul de studii 

Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, masterandă, anul I, programul de master 

Strategii inovative în educație. 

    Și în acest an, în condiții de pandemie, 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. 

    Prin contribuția unui număr de aproximativ 30 de studenți de la programe de studii, 

precum Terapie ocupațională, Kinetoterapie și motricitate specială, Biologie, Inginerie, cadre 

didactice și personal administrativ din cadrul UBc, copiii beneficiari ai grupului țință au intrat 

în posesia unor pachete cu haine, jucării, fructe, rechizite, obiecte igienico-sanitare, dulciuri și 

fructe.  

    Inițiativa din acest an și implicarea studenților demonstrează totodată că imboldul de a 

fi generos și de a contribui la bucuria celor dezavantajați nu cunoaște limite, condiționări, 

reprezentând un motiv de solidaritate, chiar și în perioade mai dificile. 

   Proiectul s-a realizat, respectând toate normele de păstare a distanțării sociale și de protecție 

împotriva răspândirii virusului COVID19, pachetele fiind preluate de către învățătoare de la 

sediul departamentului, urmând ca apoi, în baza unei programări, beneficiarii să intre în 

posesia acestora.  

   Astfel, la finalul proiectului 54 de copii au trăit bucuria și spiritul de sărbătoare. Bucuria 

dăruirii ÎMPREUNĂ va deveni bucuria Crăciunului, resimțite de toți cei care au făcut parte în 

proiect. 
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