
 

 

Proiectul social-umanitar „Împreună în bucuria dăruirii”, ediția a XV-a 

 

 

 

    În perioada 24.11 - 21.12.2021, Departamentul de Consiliere Profesională din cadrul 

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

în bucuria dăruirii”, eveniment ajuns la cea de-a XV-a ediție, în parteneriat cu Grădinița cu 

program prelungit „Lizuca” Bacău prin intermediul doamnei profesor pentru învățământului 

preșcolar Lenuța PĂDURARU.   

    Grupul țintă al acestei ediții a fost reprezentat pe de o parte  de 40 de copii, preșcolari ai 

Grădiniței cu Program Normal, structura Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, sat Mâlosu, 

comuna Lipova, județul Bacău, de la grupele mică, mijlocie și mare, coordonați de profesor 

pentru învățământul preșcolar Rodica BÎGU și Elena NEAGU, absolvente ale universității, 

programul de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar,  iar pe de altă parte, de 26 

de copii aparținând Școlii Gimnaziale „Ion Ionescu de la Brad”, sat Poiana, comuna Negri, 

județul Bacău, prin intermediul doamnei educatoare Denisa-Nicoleta MOISĂ. 

    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 care aparțin unor categorii sociale defavorizate. 

    Prin contribuția unui număr de aproximativ 35 de studenți de la programe de studii 

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

Pedagogia învățământului primar și preșcolar, cadre didactice și personal administrativ din 

cadrul UBc, colaboratori, absolvenți ai universității, copiii beneficiari ai grupului țintă au intrat 

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

    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. 

    Astfel, la finalul proiectului 66 de copii au trăit spiritul de sărbătoare. Bucuria dăruirii 

împreună, a generozității și a solidarității va deveni bucuria Crăciunului, resimțite de toți cei 

care au fost implicați în proiect. 

    Mulțumiri deosebite se îndreaptă către colectivul de cadre didactice din cadrul 

Grădiniței cu Program Prelungit „Lizuca” Bacău  prin intermediul doamnelor profesor pentru 

învățământul preșcolar: Veronica FARCAȘ, Oana ADAM, Maria-Magdalena ȘTIRBU, Noemi 

NĂSTURAȘ, Iustina SĂPĂTORU, Petronela LUPUȘORU, Anișoara ARHIP, Anca-Monalisa 

RUSU, Mioara CRISTEA, Liliana GÂTU, Petronela MORARU, Alina TOMA, Alina 

DAVIDUȚĂ și a contribuției părinților au fost și în acest an în sprijinul proiectului 

departamentului. 


