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Proiect social „ȘI EU AM O ȘANSĂ!” 

septembrie 2005 – prezent 

Grup ţintă→  Copii din medii sociale defavorizate-zone foarte 

sărace, în speță din Vaslui dar nu numai (zone în 

care se regăsește șomaj ridicat, lipsa locurilor de 

muncă, populația activă plecată în străinătate 

lăsând copiii în grija bunicilor sau a rudelor, 

condiții de trai precare, familii monoparentale sau 

dezorganizate, numeroase, sărace). 

Beneficiarii→  77 de copii și tineri cu vârste cuprinse între 5 și 23 

   ani 

Perioada → 



Beneficiari 



Beneficiari 



Timpul a trecut, iar unii din aceşti copii au devenit studenţi. Studiază la Facultatea de  

litere, silvicultură, kinetoterapie, chimie, ingineria calculatoarelor, asistenţă socială,  

farmacie, asistenţă medicală. 

Beneficiari  



 Beneficiari 



2015-2016 

2016-2017 



 Oferirea de șanse egale la educație și prevenirea abandonului 

școlar în rândul copiilor din medii socio-economice dezavantajate 

și a copiilor din familii de etnie rromă, prin integrarea acestora în 

procesul de învățamânt din cadrul Liceului Teoretic Filadelfia (de 

la grădiniță până la liceu) și oferirea de servicii sociale. Astfel, ei 

beneficiază de aceleași servicii ca orice elev al Școlii, fiind tratat 

cu respect, demnitate si egalitate de personalul Școlii, precum și 

de ceilalți elevi. Odată incluși în sistemul de învațământ, ei pot 

rupe ciclul excluziunii sociale având șansa de a urma studii 

superioare și de a se lansa pe piața muncii.  

 Prevenirea abandonului școlar este unul din obiectivele specifice 

ale proiectului. 

Scopul proiectului „ȘI EU AM O ȘANSĂ!” 



Obiective specifice 

 Incluziunea socială 
 Prevenirea abandonului școlar 

 Oferirea de servicii sociale: cazare și mâncare  

 Servicii de consiliere psihologică și orientare socio-

profesională 

 Prevenirea unor comportamente deviante prin alternative 

la timpul liber 

 Dezvoltarea și menținerea legăturii cu famailia naturală și 

comunitatea de unde provin 

 Oferirea posibilității de a continua studiile și după 

terminarea studiilor liceale  
 

 



Obiective specifice - prevenirea abandonului şcolar 

Temele: responsabilităţi minore pentru noi, dar o corvoadă pentru elevi, alteori 
o sarcină interesantă pe care trebuie să o ducă la bun sfârşit  

În general, beneficiarii acestui proiect vin cu lipsuri şcolare mari. 

Copilul este ajutat, asistat, supravegheat la efectuarea temelor pentru acasă. 



Obiective specifice - prevenirea abandonului şcolar 

Pe parcurs au evoluat, iar printre ei avem copii cu rezultate şcolare frumoase, premianţi. 

Avem şi copii cu rezultate la concursurile şi olimpiadele şcolare. 



Servicii sociale: cazare şi masă 
Elevilor li se oferă posibilitatea de a studia fără a avea povara plăţii cazării şi a hranei. 

Elevii se bucură de tot confortul unui cămin primitor, călduros, educativ. Căminul este dotat cu  

dormitoare, băi, spălător/uscător, sală de studiu, calculatoare, imprimantă, pian, bibliotecă. Aici beneficiază  

de îndrumare, consiliere, supraveghere, implicare în diverse activităţi educative şi recreative. 



Servicii sociale: hrană – CANTINA - 



Autogospodărirea 
Învăţăm cele mai elementare lecţii de viaţă: 

igienizarea spaţiului propriu şi comun de locuit; igenizarea  

veselei şi a spaţiului de servire a mesei; îngrijirea, spălarea şi  

aranjarea hainelor. 



Voluntariat 

Ecologizăm împrejurimile 

Amenajăm parcul şcolii Pregătim terenul pentru pavaj 

La final am realizat că: “Munca înnobilează şi te binedispune!” 



Recompense 
Apreciem ... credincioşia în lucrurile mici; seriozitatea cu care tratezi fiecare aspect al vieţii de zi cu zi; 

umorul cu care tratezi aspectele vieţii; Ai făcut progrese, le apreciem, Continuă! 



Recompense 

În cadrul activităţilor din cămin dorim să responsabilizăm, să dezvoltăm în aceşti copii  

normele esenţiale de disciplină şi igienă. Căutăm să-i sensibilizăm, să-i provocăm să fie  

responsabili, oferindu-le recunoaşterea şi evidenţierea prin anumite premii. 


